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 سامان اجتماعي تاريخ با رويكرد آرشيوي و اي وكتابخانه منابع از استفاده با تحليلي،
  .است يافته

  ايراني، بنده، بندگي قاجار، كليد واژه:
  
  مقدمه. 1
 و ت. بردهرفايران بشمار مي اجتماعي حيات الينفك داري جزءتاريخ، بندگي و بنده طول در
 به معيني، اجتماعي نيازهاي تامين منظور به غيراختياري يا اختياري بطور كه بود كسي بنده

  . درمي آمد اجتماعي هايگروه ديگر تملك
 »ده«و سود و ميوه معني به »بر« از مركب است تركيبي ايواژه برده ادبيات پارسي، در

 تركيبي كه بنده واژه همچنين. باشد داشته سود خود مالك براي كه كسي يعني دادن مصدر از
 اسير و كشيده بند به كاري انجام براي را او كه كسي يعني نسبت، »ه« و »بند« از است
واژه برده و بنده معناي  در فرهنگ لغات دهخدا و معين نيز براي )15: 1383اند(جعفري، كرده
  و... بكار رفته است.  زرخريد زاد، خانه عبيد، كنيز، غالم، اسير،

نوع  و نگاه در معنايي موجود ميان اين دو واژه، به دليل وجود تفاوت اما باوجود تشابهات
درباره اين گروه از انسانها، رعايت احتياط و استفاده بجا  دنياي اسالم و غرب دنياي عملكرد

مناسب از هريك از اين واژگان ضروري است. اين امر از دو جنبه قابل بررسي است، اول  و
 كار كشاورزى هاىزمين روى كه بوده است كسانى به معناى آمريكا و اروپا در بردگى تلقى
 و اروپا به ديگر نقاط و آفريقا از كارها انواع براى استعمار دوره در كه بردگانى يا كردندمى

 گردد. در غرب بردگان بمثابه شئشدند. ديگر به نوع رفتار با بردگان باز ميمنتقل مي آمريكا
 شكل غيرانساني به و شرايط انساني بودند كه در بدترين ارزش و شعور و روح فاقد بي جان و

  .گرفتندمي قرار كشيبهره مورد
تفاوت اساسي با  در دنياي اسالم اما وضعيت زندگي، شرايط كار و نوع رفتار با بندگان

دنياي غرب داشت. در جهان اسالم، ازجمله ايران، از بندگان كمتر در امور زراعت و كارهاي 
فرسا، كه بيشتر براي انجام كارهاي خانگي، درباري و نظامي، با رفتاري سخت و طاقت

شد. به دليل وجود چنين تر و با رعايت حقوق و ارزش انساني آنها، استفاده ميمناسب
اوتهايي است كه بكارگيري واژه برده براي جهان غرب و واژه بنده در دنياي اسالم و ايران تف

 رسد. تر به نظر ميمناسب
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هاي سفيد و سياه، ايراني و غيرايراني در ايران عصر قاجار، بندگان گروه بزرگي از انسان

 اجتماعي، مختلف هايدادند كه با عنوان كلي غالم، خواجه و كنيز درعرصهرا تشكيل مي
 زنان . در ميان اين گروه، شماري از مردان،كردندمي نقش اقتصادي، نظامي و... ايفاي سياسي،

هاي مختلف به بندگي درآمده و به عنوان غالم و بودند كه به علل و شيوه ايراني كودكان و
  سيدند.ركنيز به فروش مي

خارج  و داخل زمينه( در پژوهشي در اين خالء وجود و موضوع اهميت به توجه با
عوامل موثر در بنده شدن رعاياي  پاسخ به اين سواالت است كه درصدد پژوهشگر كشور)

 بازدارنده گرفت؟ و اقداماتايراني در دوره قاجار چه بود؟ اين امر چگونه صورت مي
است ان  از حاكي اوليه مطالعات آميز بود؟در اينباره تا چه اندازه موفقيت قاجاريه حكومت

 مشكالت اقتصادي(نشات گرفته از عوامل و اجتماعي امنيت ضعف سياسي، ثبات تزلزل كه
داخلي و خارجي) شرايطي را بوجود آورد كه يكي از تبعات آن بنده شدن جمعي از رعاياي 

بايي،  گرو، پيشكش، ازدواج و فروش فرزندان از سوي رهايي چون اسارت ، آدمايراني از راه
 سوء دليل به حكومت، بازدارنده اقدامات ميان اين ي بضاعت ايراني بود. درخانواده هاي ب

اوضاع در  كنترل در مركزي حكومت فساد تشكيالت اداري و ضعف مردان،دولت مديريت
رو ين زمينه بود. از ايناپايداري در  و محكم هايبنيان فاقد اياالت و واليات دوردست و...

حاصل نشد  ايرانيان شدن بنده تغيير چنداني در روند وطهحكومت مشر حتي پس از استقرار
 كم و بيش ادامه يافت. حكومت قاجاريه پايان عمر و اين رويه تا

 مناسبات و سياسي تاريخ به معطوف عمدتا تاريخي تحقيقات و هاپژوهش كه آنجا از
آن بر حاضر توجه شده، پژوهش فرودستان تاريخ بويژه اجتماعي تاريخ به كمتر و بوده قدرت
دوره قاجار  ايهاي حاشيهترين گروهيكي از مهم بررسي به اجتماعي تاريخ رويكرد با است تا

يعني بندگان (غالمان و كنيزان ايراني) بپردازد كه در سراسر دوره قاجار دركنار ديگر بندگان 
  غيرايراني جمعيت قابل توجهي از اقشار فرودست جامعه را تشكيل مي دادند.  

 سامان يافته است. تحقيق تحليلي -توصيفي نوع از تاريخي -كيفي مقاله به روشاين 
 محلي و مندزمان هايويژگي بودگي خاص به توجه با را عيني موارد تا كندمي تالش كيفي
روند بنده شدن  در موثر عوامل تحليل ابتدا به پژوهش اين در. دهد قرار مطالعه مورد آن

  شود. هاي مختلف انجام آن پرداخته ميايرانيان و سپس به شيوه
از آنجا كه معدود تحقيقات انجام شده در زمينه بندگان بيشتر متمركز بر غالمان، خواجگان 
و كنيزان غيرايراني(قفقازي و افريقايي) و كاركردهاي مختلف آنها بوده و كمتر به مقوله بندگان 
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ويژه به مسئله بنده شدن رعاياي ايراني  ايراني توجه شده است، لذا تحقيق حاضر به دليل نگاه
  شود. و واكاوي زمينه ها و علل وقوع آن، كاري بديع و نوآورانه محسوب مي

عليرغم اهميت موضوع حاضر، تاكنون تحقيق جامع و مستقلي درباره مقوله بندگان ايراني 
اين دوره، در دوره قاجار صورت نگرفته است. اندك پژوهشهاي موجود در زمينه بندگان در 

بيشتر معطوف به بررسي طبقات، مشاغل و چگونگي تامين بندگان بويژه بندگان 
  غيرايراني(قفقازي و افريقايي) هستند. از جمله:

 6) در 1387(عليپور،  "خريد و فروش و تجارت برده در ايران عصر قاجار"پايان نامه  -
غيرايراني، منابع، شيوه هاي تامين و فصل، توامان به موضوع بردگان سفيد و سياه ايراني و 

كاركرد آنان در ايران دوره قاجار پرداخته است. نقطه تمايز اين مقاله با اثر يادشده در نوع 
تمركز و توجه ويژه به مردان و زنان و كودكان بنده شده ايراني به دست اقوام و طوايف ايراني 

د بحث است كه كمتر بدان پرداخته و بررسي و تحليل علل وقوع اين رويداد در دوره مور
  شده است.

(ابراهيمي،  "تجارت برده در خليج فارس دوران محمدشاه و ناصرالدينشاه"پايان نامه  -
) بطور اختصاصي به مسئله خريد و فروش و انتقال بردگان سياه از افريقا به سواحل و 1385

ت ايران در انعقاد قراردادهايي هاي انگلستان در متقاعد كردن حكومبنادر خليج فارس و تالش
به منظور منع تجارت غالم و كنيز سياه در خليج فارس، در سه فصل پرداخته است. در فصل 
چهارم، نويسنده محترم اطالعات مختصر ولي درخوري درباره منابع ورود بردگان سياه و 

بردگان در  سفيد، طبقه بندي و مشاغل، جمعيت، قيمت، پايگاه اجتماعي و نحوه رفتار با
جامعه ايران دوره قاجار ارائه كرده است. تحقيق حاضر با استفاده از اطالعات اين اثر اختصاصا 

در داخل مرزهاي ايران عصر قاجار و » ايرانيان بنده شده«موضوع بندگان ايراني يا به عبارتي 
  عوامل دخيل در آن را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

 ايران در داري برده ماهيت "اج شده از اين پايان نامه ها با عناوين همچنين مقاالت استخر
 عصر در كنيز و غالم تامين منابع در كنكاوي ")،1385(ابراهيمي،  "قاجار دوران
 عصر در خواجگان و غالمان كنيزان، وضعيت به نگاهي"و  )،1390(عليپور، زرگرنژاد، "قاجار
كه نويسندگان آنها با نگاهي كلي و به شيوه توصيفي  اي هستند) سه مقاله1388(همان، "قاجار

  اند.به موضوع بندگان ايراني و غيرايراني بدون كنكاش در عوامل موثر بر آن پرداخته
)، 1390از خانم نرگس عليپور(چاپ  "اسناد برده فروشي و منع آن در دوره قاجار"كتاب  -

آرشيوي داخل كشور درباره بندگان  مراكز  بزرگ سند منتخب و بازنويسي شده از 300حاوي 



 5...   چرايي و چگونگي بنده شدن ايرانيان

  
ايراني و غيرايراني است كه بدون نگاه تحليلي صرفا به ارائه اطالعات خام براي پژوهشگران 

  اين حوزه پرداخته است.
 Lorimer ("Gazetteer of the Persian Golf , Oman And Central (1970,كتاب  -

Arabia "حاوي اطالعاتي 1913ا در بوشهر درساللوريمر سركنسول بريتاني گوردون اثر جان ،
ربايي زنان و كودكان و مردان ايراني بدست بوميان مناطق جنوبي ايران و حمل و فروش از ادم

  آنان به ديگر ايرانيان و يا اعراب سواحل حاشيه خليج فارس است.
 Zdanowski(" "Slavery in the Gulf in the First Half of the 20th،(2008 كتاب -

century,  اثر جرزي زانوسكي كه با استفاده از اسناد آرشيوي وزارت خارجه بريتانيا حاوي
اطالعات درخوري درباره نحوه بنده شدن ايرانيان در نواحي مكران و بلوچستان و فروش 
آنان در داخل و خارج از ايران است. دو منبع مذكور از جمله منابع ارزشمندي هستند كه در 

نها به بندگان ايراني و چگونگي بنده شدن رعاياي ايراني در سواحل جنوب و بخشهايي از ا
  شرقي كشور اشاره شده است.جنوب

  ايرانيان شدن بنده بر موثر عوامل .2
براي بررسي علل بنده شدن ايرانيان ابتدا الزم است تا اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

گيرد. در اين دوره، مملكت ايران به لحاظ ثبات  جامعه ايران در دوره قاجار مورد بررسي قرار
سياسي، امنيت اجتماعي و رونق اقتصادي(سه متغير ضروري براي رشد و توسعه و تامين 
رفاه مردم جامعه) در موقعيت ضعيفي قرار داشت، بطوريكه پيامدهاي ناگوار ناشي از آن بيش 

ي، روستايي و ايالتي شده بود. شهر ايهاي حاشيهگير اقشار ضعيف و گروهاز همه گريبان
هاي مواصالتي، ست و راهدهاي وقت درتامين امنيت، خاصه در نواحي دورضعف حكومت

ها و اوضاع دشوار اقتصادي، شرايطي را بوجود هاي صحراگردان، دركنار نابسامانيوخودسري
ه آخرين ندازي جماعات خودسر به جان و مال و نواميس مردم باآورده بود كه در آن دست

عنوان مدخل راهكار تحصيل درآمد و گذران زندگي تبديل شده بود. در اينجا الزم است تا به
ورود به بحث اصلي، تعريفي از سه متغير تاثيرگذارِ ثبات سياسي، امنيت اجتماعي و رونق 

  اقتصادي به عمل آيد.
 در تداوم د،اعتما قابل و ارام اجتماعي و سياسي شرايط وجود سياسي منظور از ثبات

 و و هرج شورش جنگ، چون تهديداتي و نظميبي از دور به هاسياست و مديريت و قوانين
 درطي قاجاريه  حكومت كه شرايطي) 9: 1390 زادي، كرم موثقي،(جامعه است در مرج
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 زمانهم حكومت اين آغاز آنكه بويژه بود، برخوردار آن از كمتر خود عمر سال سيويكصد
 ايران داخلي امور در دخالت و سلطه اعمال به بيگانه دول تمايل و استعماري عصر شروع با
  اجتماعي بود. اقتصادي، سياسي، هايعرصه در اختالل و ضعف بروز نتيجه در و

 سراسر در امنيت تامين متوليان ضعف و اجتماعيامنيت  درسيستم در اين دوره اختالل
 و در تداوم سركشي و برون مرزي درون طوايف و هاي ايالتمحرك تريناصلي كشور، از

 عمده علت از دو خود كه بود كشور مواصالتي هايراه در ناامني گسترش و و مرج هرج
  :ناشي ميشد

 طبيعي هايبحران آن، بر مبتني فرهنگ و ايهقبيل سياسي حاصل ساختار: داخلي . عوامل1
 تأمين متولي نهادهاي كارآمدي عدم مرزها، در امنيت تأمين به دولتها وظيفه تقليل اقتصادي، و

  )46-61: 1393 احمدزاده،( شهرها امنيت تأمين در حداقلي رويكرد غلبه امنيت،
 هرات، سر بر انگليس و ايران منازعات روس، و ايران هايجنگ از ناشي: خارجي . عوامل2

 و اجتماعي -سياسي مسائل در خارجي بزرگ هاي-قدرت هايدخالت و نقش شدن پررنگ
  (همان) ايران اقتصادي
 اشاره ق،13قرن دوم ينيمه در خصوصا هاي اقتصادي،بحران بايد به عامل اين دو كنار در

 سنتي، شيوه به زراعت و زمينداري بنيان ايران كه از ديرباز بر اقتصادي هايكرد. فعاليت
بود،  دامي توليدات و خارجي محدود تجارت و بازرگاني قاليبافي، و دستي صنايع توليدات

 چهره تغيير به علت گرچه مي توانست منابع مالي حكومت را تا حدودي تامين كند اما
 شكل به ايران در آن انعكاس و غرب داريسرمايه و تجاري اقتصادي، رشد و جهان اقتصادي

 و نزول دچار جهاني اقتصاد تحول موازات به و نداشت را سابق كارآيي ديگر ،سرمايه و كاال
  .شد كاذب ترقي و رشد يا افول

   :بود عامل دو از متاثر خود البته  اين امر 
  داخلي  . عامل1

 خشكسالي، طوفان، زلزله، طبيعي چون سيل، بالياي و حوادث وقوع: طبيعي الف) عامل
 كاهش جمعيت، آن تقليل ناگوار كه پيامدهايواگير هاي بيماري ملخ، شيوع قحطي، هجوم

 اقتصادي، توليدات كه كاهش )767: 1374 كوب، شهري (زرين و روستايي فعال نيروهاي
   .داشت در پي را رعايا توده گسترده فقر و درآمد كاهش

 واليات، و اياالت در دولتي ماموران اجحاف ناكارآمد، اداري تشكيالت: انساني ب) عامل
 ايالت و روستائيان فرار به منجر كه ايالت و روستاييان از گيريماليات نادرست هايروش
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 درنتيجه و كشاورزي نظام به وارده آسيب و روستاها شدن متروكه و خود زندگاني محل از

   .ميشد اقتصادي ركود و ضعف
  خارجي . عامل2

 نظام هايضعف سبب شد تا دوره اين در ايران اقتصاد بر داري سرمايه جهاني روند غلبه
- كارگاه تعطيلي و ورشكستگي. شود ناپذير جبران آنان پيامدهاي و تر برجسته كشور اقتصادي

) كه منجر به 39: 1383(بهنام،  1اروپا از كاال واردات رشد به رو روند براثر داخلي هاي
پول،  ارزش كاهش مردم شد، اقتصادي هايفعاليت از بزرگي بخش اختالل در و تضعيف
 سنتي منابع از برداري بهره تداوم در حكومت افزون روز تمايل مالي، و مديريتي هايآشفتگي
 وضعيت اقتصادي و طبيعي عوامل با پيوند در جامعه، مختلف هايبخش از گيريماليات
 فرودست اقشار وابستگي كلي هايزمينه آن از تبعات ناشي كه بود آورده بوجود را ايشكننده
 صدمات برابر در پناهيبي و اقتصادي دشوار شرايط با مواجهه در آنان درماندگي و ايراني
 هاياندازي دست و راهزني فضايي چنين در. بود ساخته فراهم را فرادستان غلبه از ناشي
 و آنها هايدارايي و اموال غارت و مردم نواميس و مال و جان خودسر به طوايف و ايالت
 گذران و درآمد تحصيل راهكار آخرين هموطن به زنان و كودكان و مردان فروش و اسارت
  .بود شده تبديل زندگي

  هاي تامين بنده از بين ايرانيها. رويه3
 اسارت، چون هاي مختلفيراه از ايران در دوره قاجار مردم از علل ياد شده شماري به بنا
درآمده و بعنوان  بندگي به پيشكش و ازدواج گروگذاري، دختران، و زنان فروش ربايي،-ادم

 زنان و دختران فروش سپس و اسارت نخست ميان اين . درشدندغالم و كنيز فروخته مي
 .  بود ايراني بنده  تامين و تهيه طريق بيشترين

 اسارت  1. 3

ترين شيوه تاريخي بدست آوردن بنده بود. در دوره قاجار، درنتيجه تهاجمات اسارت رايج
ها و نيز بختياري و لرها ها، كردها،افغان ها،بلوچ ها،هاي طوايفي چون تركمنوغارتگري
هاي تنبيهي حكومت عليه ياغيان و سايرمخالفان، شماري از ايرانيان به اسارت لشگركشي

  ها بيش از ديگر طوايف بود.  ها و بلوچدر اين ميان نقش تركمن آمدند.در
  ها تركمن 1. 1. 3
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 تازهاي و تاخت شرق ايران عرصهدرسرتاسر دوره قاجار مناطق وسيعي از شرق و شمال 
 زنان مردان، شدن شماري از اسير و روستاها ويراني غارت، قتل، ها و در نتيجهتركمن دائمي

 ازقبل  تا كه بودند مركزگريز و چادرنشين، بيانگرد اقوامي هاايراني بود. تركمن كودكان و
 استراباد، گرگان، از وسيعي گستره در ق،1299 درسال ايران خاك از تركمنستان جدايي
ها و يست تركمنزسكونت داشتند. شرايط سخت اقليمي محل  خوارزم و مرو تا خراسان

فرسا طاقت و داغ هايتابستان و پر برف و سخت زمستانهاي پايان باوجود صحراهاي بي
آنان داشته باشد. از  سهم اندكي در اشتغال) 394 پيشين، وامبري،(سبب شد تا كشاورزي

 كسب اي براي حرفه كشاورزي داشتند و نه براي مناسب و كافي ها، كه نه زمينرو تركمناين
 .نداشتند مجاور اقوام ساير و روستاها شهرها، ها،كاروان چپاول و غارت جز ايچاره درامد،

 راهزني و دزدي به تمام و شود ملك آبادي مايه كه فالحتي نه و زراعتي نه كه تركمناني براي«
 »ايرانيان كردن اسير...   از بهتر اي معامله چه ميخورند، نان اسيرفروشي از همه و ميبردند بسر

  ) 72: 1356 هدايت،(
هاي هاي ارضي، مذهبي و خويشاوندي و دخالتافزون بر شرايط اقليمي، بايد از اختالف

ها ياد كرد كه سبب ايجاد دشمني و تحريك آنها عليه دول بيگانه ميان قاجارها و تركمن
ايران در اين زمان همواره شرق مناطق شمال و شمالعوامل بود كه  شد. براثر همينيكديگر مي

  ها قرار گيرد. خت و تاز مكرر تركمندستخوش ناآرامي و عرصه تا
هاي وقت بدنبال هاي متعددي از سوي حكومتبديهي است كه اين تهاجمات واكنش

 ايرانيان از يق بسيار1217قزويني بر عليه تركمنان در سال خان داشت. در لشگركشي حسين
خيوه،  تصرف هدف ميرزا با ق عباس1247در سال  )1/135: 1380 وامبري،(شدند دربند آزاد

 سوي خراسان به ايراني بردگان تجارت به دادن پايان ايراني و اسراي فروش و خريد مركز
در  با كه سالور، تراكمه مسكن سرخس، به حمله وي با) 129 :1364فريزر، (لشگر كشيد

 مردم دزديآدم و غارت در را آنان ساروق، و تكه هايتركمن به سالح و اسب نهادن اختيار
 از تن هزارسه  از سختي داد و بيش شكست) 1/483: 1337سپهر،(رساندند مي ياري شيعه

 نخّاسان از تن 450 قتل دستور زمانهم گرفت. وي اسارت به را هايشان خانواده و هاتركمن
 فروختند، مي و برده تراكمه بالد به و خريده سرخس در را شيعه اسيران را كه) بنده دالالن(

 از تن 4000 حدود آزادي پيروزي آميز ايننتايج موفقيت از) 460 و 1/459 همان،(كرد صادر
  ) 312: 1389 محمودميرزا،( شده در قلعه سرخس بودزنجير  ايراني اسيران
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ادامه  وارد ساخت اما مانع ازها شكست سرخس گرچه ضربه مهلكي بر پيكر تركمن

 حضور از اطالع عليرغم و واقعه اين از پس كمي آنها در خراسان  نشد، چه اندازيهايدست
 شهر ازاهالي تن 115 و رانده شهر پيش دروازه تا مشهد، در ميرزاعباس نفري هزار 20 سپاه
  )48: 1373 بارنز،( بردند خود با و اسير را

در خراسان  ق) آرامش نسبي1250و بدنيال آن فتحعليشاه( ق)1249(ميرزا عباس با مرگ 
 تكه، هايتركمن زمان اين در گرديد. مرج و از بين رفت و اين منطقه مجددا دستخوش هرج

مردم  شماري از با غارت اموال، خراسان در بلوك چندين هاي مكرر بهبا حمله تجن و الهاك
  )311 :1364فريزر، (بردند اسارت به اين مناطق را

هاي شاه همچنان يكي از دغدغهها در دوره سلطنت محمدشاه و ناصرالدينمساله تركمن
ها به پرداخت باج و استرداد  اصلي حكومت بود. در زمان محمدشاه قوايي براي الزام تركمن

هايِ يموت دشت گرگان، اسيران به استراباد اعزام شد. در درگيري قواي حكومتي با تركمن
ها عقب نشيني كرده و و ملتزم التزام به پرداخت ماليات و استرداد اسرا شدند. اما به منترك

محض بازگشت قواي ايران، آنان مجدداً راهزني خود را از سرگرفتند. اين موضوع  سبب شد 
تا محمدشاه درصدد اقدام نظامي عليه خان خيوه برآيد. اما پيش از آن هيئتي را براي مذاكره 

اي از اسيران ايراني با اسيران اعزام كرد كه نتيجة آن موافقت خان خيوه با معاوضه عدهبه خيوه 
تن  1500تركمن بود. اما تنها پس از مرگ وي تحقق يافت زمانيكه جانشينش اقدام به آزادي 

  )  2/314: 1348از اسيران ايراني كرد(واتسون، 
 تالش براي و بخارا خيوه، خانات تصرف به هاروس در دوره ناصري به دليل تمايل

 سيستان و افغانستان در انگليس تحريكات نيز و ايران با مرزهم و ترجنوبي مناطق به رسيدن
ميرزا حمزه قوايي از سوي حكومت به فرماندهي ايران، پيكره از سيستان جداسازي منظور به

انتظار شكست ها اعزام شد. نتيجه اين لشكركشي برخالف ق عليه تركمن1276درسال 
كه نتيجه ) 232: 1372 هزار ايراني بود(وامبري، 10ها و اسارت سنگين قواي ايران از تركمن

بردگان را بدنبال  كسادي بازار و افت قيمت] بخارا و[ خيوه فروشيبرده بازارهاي ورود آنها به
   )18: 1363 سايكس،(داشت

هاي تجارتي و نستاها و كارواها در تهاجمات خود به ايران رواهداف موردنظر تركمن
ها عالوه بر حمالت زميني، از راه دريا نيز به راهزني زيارتي بودند. در مورد نخست تركمن

و غارت و اسيرگيري مي پرداختند. وامبري در زمان توقف در گرگان رود، شاهد ورود 
) 96: 1380امبري، راهزنان تركمن از راه دريا و به اسارت گرفتن شماري از ايرانيان بود (و
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هاي ساكن جزيره آشوراده ياد كرده ملگونف، مامور روسيه تزاري در ايران، نيز از تركمن
 گرفتنهاي خود به نواحي مجاور حمله و پس از غارت و اسيراز قايقاستفاده است كه شبانه با 

 را قاجاريه حكومت وضعيت، ) تداوم اين259: 1364(ملگونف، گشتندبه مساكن خود بازمي
بر اين گرفته  تصميم ق1275درسال  بينديشد. لذا ايچارهبراي توقف اين روند  تا داشت برآن

آباد محدود فرح دهنه و مشهدسر بندر دهنه راه ايران به دو به هاتركمن تردد مبادي شد تا
  )1، ص433، ش1275وقايع اتفاقيه،  شود(

 ضعف رتي بودند. در اين زمان بدليلهاي تجارتي و زياها كاروانهدف ديگر تركمن
هاي خراسان(ميامي، هاي مواصالتي، بويژه راهحكومت مركزي در نظارت و تامين امنيت راه

بسياري از .هاي زيارتي بود،مزينان، عباس آباد، سبزوار، شاهرود، بسطام و...) كه مسير كاروان
تن از زوار  500اسارت  گرفتند.مي ها قرارها مورد حمله و غارت تركمنكاروان

) و اسارت شمار زيادي از كاروان زيارتي 764، 1380ق(شيرازي، 1245مشهدالرضا(ع) درسال
فرزند  خانق، كه در ميانشان دو تن از معاريف ايراني و هندي( محمدولي1257مشهد درسال

 1/666: 1364 اعتمادالسلطنه،(وزير لكناهو) هم بودند  الدولهفتحعليشاه و مهدي عليخان جالل
  ) نمونه اي از اين موارد هستند. 718: 2536؛ اعتمادالسلطنه، 

توان از خالل از تعداد اين حمالت و اسراي حاصل آن آمار دقيقي وجود ندارد ولي مي
و پهنه  2هاي اين عصر به تعداد تقريبي آنها و روزنامهگزارشات موجود در كتابها، سفرنامه

: 1347ا از خراسان، استرآباد، گرگان، آذربايجان و فارس(ژوبر،جغرافيايي اين تاخت و تازه
  پي برد. ) 1/316: 1320موريه، (ناصرآباد و لنگرود كاشان، ) گرفته تا قم،196

كرد، همدستي ها را به تداوم تهاجمات خود تهييج و تحريك مييكي از عواملي كه تركمن
تجار در غارت اموال و به اسارت و مشاركت برخي از حاكمان و ماموران حكومتي و نيز 

بردن مردم و تقسيم سود آن در ميانشان بود. وجود اطالعاتي در اين خصوص در منابع اين 
ساله در صندوق تعدادي  15همكاري مشئوم. پنهان كردن پسري  اين دوره تاييدي است بر

 ،1267 تفاقيه،ا (وقايع هاعنوان بنده به تركمناز زوار نيشابوري به نيت فروش وي به
سوار از سوي ظهيرالدوله به بيرجند براي آوردن اسير و چپاول  400اعزام  )،3،ص285ش

ها در ) همكاري مأموران انتظامات طرقبه با تركمن3، ص250، ش1272 اموال(همان،
جاسوسي و تاراج اهالي پس از واگذاري حفاظت حوزه سرخس تا كناره درياي خزر به 

) 18: 1363(سايكس،  1277درنتيجه شكست ايران در جنگ مرو به سال قدرتهاي محلي 
  هايي از ان هستند. نمونه
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در اين ميان آنچه بيش از همه سر و صدا كرد همدستي ساالر مفخم حاكم قوچان با 

تن از  62ها و دعوت از آنان براي حمله به دهكده چنگان(قوچان) و به اسارت رفتن تركمن
ق بود كه واكنشهاي بسياري را بدنبال داشت. در 1323طايفه باشكانلو در سال زنان و اطفال 

خان، از ماموران چاپارخانه خراسان و عشق آباد، به نشريه اين خصوص نامه ميرزا سيدعلي
نامه كتبي از جانب وي به مجلس، كه حاوي شرحي از دخالت ساالر مفخم و ارسال دعوت

: 1995گذارد (نجم آبادي، درصحت اين ماجرا باقي نمي مهاجمين تركمن بود، جاي ترديدي
  ) 22ص

  ها بلوچ 2. 1. 3
شرقي كشور عرصه تاخت و تازهاي طوايف مختلف بلوچ بود در اين دوره شرق و جنوب
از مناطق جنوبي خراسان، مكران، كرمان و  ايهاي آنان گسترهكه دامنه حمالت و غارتگري

م برخي از اين مناطق براي در امان ماندن از صدمات جاني و . گاه مردگرفتيزد را در بر مي
: 1378كردند(دورششوار، هايي ميها، مبادرت به ساخت پناهگاهمالي ناشي از تهاجمات بلوچ

 اسيران، و اموال آوردن بدست از را هابلوچ درمجموع ولي بود موثر حدودي تا كه گرچه) 29
  .ساختنمي نصيببي

اموال كاروانيان  زيارتي، و تجارتي هايكاروان راه سر بر كردن كمين با همچنينها بلوچ
در يك مورد به سال  )4ص ،215،ش1271 اتفاقيه، وقايع(كردندرا غارت و انها را اسير مي

به  بودند، سادات از كه كاروانيان از تن ها به كاروان زيارتي مشهد سهق با حمله بلوچ1272
) كرمان ازتوابع(خبيص بلوك تا خود همچنين در ادامه تهاجماتها اسارت برده شدند. بلوچ

  )16 :1363خورموجي، (مردم پرداختند غارت و قتل پيش رفته و به قاضي ده قريه و
 خانابوالقاسم ق1219 در چنين شرايطي واكنش حكومت قاجاريه اقدام نظامي بود. درسال

 از پس ان، بدانصوب روانه شد. ويحاكم بم و نرماشير، براي انتظام امور بلوچست گروسي،
- ابراهيم نزد به و كرد اسير را بلوچي پسر و دختر 60 ،50بلوچستان  ايالت و روستاها غارت

وي سال بعد عازم تسخير ) 22: 1370 ناصرالدوله،(فرستاد  كرمان، حاكم ظهيرالدوله، خان
بمپور شد. اين نبرد طرفين يك ماه به طول انجاميد ولي با فرارسيدن فصل گرما قواي حكومتي 
صالح را در عقب نشيني ديد و پس از گرفتن تعدادي اسير و مبلغي پول دست از جنگ 

: 1391نبند، نزد ظهيرالدوله فرستاد (روا ايعنوان هدايا همراه با عريضهكشيد و اسيران را به
71- 73(  
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آنچه در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است مداخالت خارجي در اوضاع داخلي 
كرد. انگليس، كه در اين زمان سعي در حفظ ايران بود كه اوضاع را بيش از پيش آشفته مي

افغانستان بعنوان منطقه حائل در مرزهاي هند داشت، براي تضعيف حاكميت ايران بر 
- سو بر تعداد ماموران خود در منطقه افزود و از سوي ديگر با ايجاد شورشان از يكبلوچست

شرقي ايران دامن زد. ازجمله اين هاي داخلي به ناامني و هرج و مرج در شرق و جنوب
 اي بود. اقاخانهاي فرقهمحالتي به شورش و به راه انداختن جنگ اقدامات تحريك آقاخان

عليه حكومت مركزي طغيان و بم را تسخير كرد. وي پس  هالوچق با حمايت ب1255 درسال
حكومتي، بسوي نرماشير و بمپور رفت و پس از اينكه اين دو  از شنيدن خبر حركت قواي

شهر توسط قواي حكومتي محاصره و تصرف شد از انجا گريخت. با ورود قواي دولتي به 
اي جلوگيري از اسارت زنان و دخترانشان ، برشناختندخوبي ميها كه سپاهيان را بهشهر، بلوچ

 بمپور قلعه بلوچ و افغان سكنه اقدام به كشتن آنها كردند. نتيجه اين لشگركشي اسارت تمامي
 خاناز اين قضيه، عباسقلي اطالعبه قندهار بود. محمدشاه پس از  زنجير و و ارسال آنها با غل

جوانشير را مامور خريد و بازگرداندن اسرا از قندهار به بلوچستان و خريداري هر اسير به 
  ) 32:  1395قيمت يك تومان كرد(فرمانفرما، 

اين انتظار  تشريفاتي، صرفاً مقامي تا شاه قدرت كاهش و استقرار حكومت مشروطه با
 روي عمل كه در آنچه ولي يابد. خاتمه هامرج و هرج و هانظميبي قانون سايه در تا رفتمي
قاجاريه ادامه  حكومت هايسال واپسين تا ها بود كه حتيخشونت و هاآشفتگي ادامه داد،

 جنوبي هايمحدوده به سرحد ساكن هايبلوچ پرآشوب و اين سالهاي ملتهب در. داشت
 گرفتن زنانو به اسارت  روستاها و هانهبندان شبيخون زده و پس از غارت شهرك و قاينات

   )39 ،1376 اوكانر،(گشتندبازمي خود استحكامات به
- نايب هايادم با خورد و زد از پس سيستاني بلوچ نفري 350 دسته يك ق1329 درسال

با حمله به كارواني زيارتي  رفته و غربيشمال بسمت انان از تن سه كشتن و بيرجند الحكومه
   )4/1038: 1362  آبي، كتاب(بردند اسيري به را زن 18 تا 12

نارويي با حمله به جنوب خراسان و شهر نهبندان پس از  يك سال بعد سارقين بلوچ و
قتل و غارت اموال و احشام روستائيان، ده تن از اهالي را كه چند دختر در ميانشان بود، به 

تن از ايالت  40) در ادامه اين حمالت 1330- 65-21-44خارجه  وزارت(اسارت گرفتند
تن زن و دختر و كودك از بم  150و نيز تعداد  )38، ش1332جيرفت كرمان (حبل المتين، 

  )18و كرمان و نرماشير به اسارت گرفته شدند(همان، ش 
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  ساير طوايف 3.  1. 3

هاي راهزني و ها نام برد كه با حمالتبايد از لرها، كردها و بختياري ياد شده، بر طوايف افزون
كه زماني . به گفته بروگششدندجمعي از هموطنان خود مي شدنب اسيرسب خود گاه و بيگاه

با  قبل چندي هابختياري اصفهان بود، درعسكرون شنيد كه راه سر وي درحال عبور از قراء
 را كه اهالي از ها، سه تنخانه كردن خراب و اهالي و غارت مجاور روستاي حمله به دو

) 354 :1367بروگش، (بردند  اسارت به را دختر چهار داشتند، كشته و مقاومت قصد ظاهراً
ق) كه پدرانش حكومت كهكيلويه را داشتند،  1265 سال( همچنين بنا به گفته سپهر ميرزا قوما

اياز قتل و اسر و نهب و غارت با پشتگرمي مشايخ اعراب به خودسري پرداخت و لحظه
به اين حمالت قوايي از مركز براي  ) در پاسخ125 /3: 1337كاروانيان فروگذار نكرد(سپهر، 

ها فرستاده شد كه منجر به هالكت و دستگيري عده اي و اعزام آنها با كند سركوبي بختياري
  ) 3/52و زنجير به طهران شد(همان، 

غربي گاه بر كردها و لرها نيز دستي در اسير ساختن مردم هموطن خود داشتند. در آذربايجان
(دانشنامه  شدندر كرد به نواحي همجوار شماري از مردم اسير مياز عشاي اياثر حمله عده
  )3/69:  1376جهان اسالم، 

 احشام و و غارت اموال بهبهان شهر به الوار در دوره مظفري نيز براثر حمله گروهي از طايفه 
 فروش بهاي گزافي به درآمده و به اسارت از مردم به ايمردم، ضمن ويران شدن شهر، عده

   )2/840: 1386 ، الملك رسيدند(مورخ
  
  
  دختران و زنان فروش   2. 3

فقر شديد ناشي از نظام ناعادالنه مالياتي، ركود اقتصادي، قحطي و خشكسالي و... از مهمترين 
علل فروش اعضاي خانواده توسط اقشار بي بضاعت عمدتاً روستايي، ايلياتي و عشايري بود. 

شرقي كشور، درگير شرق تا جنوبموجود، مناطق وسيعي از شمالبر اساس اسناد و مدارك 
ق) كه زمان  1296 -8الدوله، حاكم كرمان و بلوچستان(چنين معضلي بود. فيروزميرزا نصرت

 و سيستان سركشي به واليات تحت حاكميت خود شاهد فقر گسترده مردم خطه كرمان،
هرساله عده و اينكه خراسان و بلوچستان در خريد و فروش ادم بلوچستان بود، از رواج 

شوند، نوشته است (كرزن، زيادي پسر و دختر ايراني در ازاي پرداخت بهاي ناچيزي معامله مي
1347 :260 (  
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داد، وي نمي ف مخارج او را كفا زارعيك مام محصول در منطقه كرمان نيز چنانچه ت
حكومت  زمان در بلوچشتان در )164-6خود بود(حاج سياح،  فروش زن و دختر ناچار از
 را پولش و فروخته تومان دو يكي به را خود دختران تا شدند ناگزير اهالي الدولهاصف

- به منطقه اين حاكم ديگر سعدالدوله) 101: 1337حاكم بپردازند(سپهر، به) ماليات عوض(

 پرداخت انان از انساني ماليات گرفتن به حكومت، به رعايا پرداختي ديون از بخشي عنوان
  ) 164: 1384 بهزادي، ساالر(

گرفت كه اين امر زماني صورت مي .شدرعايا مي فرزندان شامل مالياتها در اين ميان گاه
به هنگام عبور از  را نداشتند. دراين خصوص موريه خود موظفي ديون آنان توان پرداخت

 از يكي از وي كهزماني. هايي، ياد كرده استماليات چنين كازرون، از وجود دهات از يكي
 ما ساليانه؟ «شنيد پاسخ تعجب دركمال سوال كرد، ساالنه پراختي ماليات ميزان درباره اهالي
 است ماليات شامل داريم چه هر. دهيممي سيورسات و بار ماليات دو ماهي گاهي و ماه هر
  ) 115 موريه،(»شوندمي شامل مانهايبچه و زن باشيم نداشته هيچ هم اگر و

ها جواري با زيستگاه تركمندر منطقه خراسان اما رويه فروش نواميس بويژه به دليل هم
دليل جز بهق مردم دره1325تا  1322گرفت. طي سالهاي بيش از ديگر نواحي صورت مي

تن از زنان و دختران خود به  160تعديات و اجحافات مالي منصورالملك، ناگزير به فروش 
رامنه شدند تا پول حاصل از فروش آنان را به حاكم بدهند. دراينباره مالحسن ها و اتركمن

- ذاكر خايرودي، كه خود از نزديك شاهد اين ماجرا بوده، از اقدامات منصورالملك و تالش

حاصل خود در پيگيري اين ماجرا، شرح مبسوطي در روزنامه نداي وطن ارائه داده هاي بي
  )8 -7، ص36،ش  1325(نداي وطن، كه جالب توجه و خواندني است

هاي منتهي به انقالب مشروطه يكي از مباحث داغ و موضوع فروش دختران در سال
المتين با چاپ جنجالي محافل روشنفكري، روحانيون و مطبوعات اين دوره بود. روزنامه حبل

ات مقاالت تندي درباره قضيه فروش دختران در خطه خراسان، نوك تيز حمالت و انتقاد
 ،34ش ،1317 المتين،خود را متوجه حكومت و حاكمان فاسد واليات و اياالت كرد(حبل

) مجداالسالم كرماني سيستم فاسد و ناكارامد مالياتي و نبود حساب و كتاب درست 406ص
، 1325ثبتي و مميز و مفتش را، عامل اصلي دختر فروشي در قوچان عنوان كرد(نداي وطن، 

  )2، ص12ش 
 ناچار كه كردمي تنگ مناطق اين بر مردم را عرصه چنان گاه مالياتي فشارهاياجحافات و 

بضاعت مالي  كه هاييخانواده ميان اين در. شدندمي مجاور ممالك به بردن پناه و ديار ترك از
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- نوشته ملك .كردندمي غربت ديار در خود زنان حتي و فرزندان فروش به نداشتند، اقدام

ق ... مردم قوچان كه از دست تعدي 1323درسال «مؤيد اين مطلب است.خوبي المورخين به
فروشند، سابق يكي كنند، از راه اضطرار دختران خود را ميحكام آنجا بسوي آخال فرار مي

ملك المورخين، »(خرندخريدند حال تراكمه مرو دختري قريب يكصد تومان ميده تومان مي
1386 :854 (  

غافل بود همدستي و مشاركت برخي از حكام، كارگزاران حكومتي  اي كه نبايد از آننكته
- هموطنان خود بود. در گزارشات ارسالي از كارگزاريخريد و فروش در كار روساي محلي و 

- هاي اياالت به حكومت مركزي موارد متعددي دالّ بر دخالت و مشاركت بزرگان و ريش

دختران و زنان در  فروش و ر خريدسفيدان محلي، حكام سرحدي و مأمورين دولتي در ام
بلوچستان وجود دارد. در گزارشي از  و سيستان نرماشير، كرمان، رودبار، قائنات، مناطق بم،

مامورين اعزامي به رودبار و بلوچستان از اقدامات حاكم كرمان ياد شده است كه بجاي 
عنوان غالم و كنيز در هاي مسلمان، خود چند تن از آنان را به ممانعت از بنده كردن بلوچ

گناه را از والدينشان جدا و اختيار گرفته و در پاسخ به اعتراضات مطروحه كه چرا كودكان بي
اند كه در اعتنايي پاسخ شنيدهبنده كرده و يا آنان را در جاهاي دوردست مي فروشند با بي

  )1319-2-3-048خارجه،  وزارت(گذرداينجاها به آنان بهتر خوش مي
 دليل به ق1339 درسال. داشت مشابه اين روند وجود نيز ايران مكران طقهمن در

 قابل دارايي و نبودند خود فرزندان از نگهداري به قادر كه والديني پياپي، هايخشكسالي
 ,ZdanowskI,2008(كردند خود فرزندان فروش اقدام به نداشتند، آنها جز ديگري فروش

P50( در باطنه ساحل به ماندن زنده براي تا شدند ناچار هامكراني از ايعده ميان اين در 
 1920 دهه اواخر در كه بود حالي در اين) Ibid,51(بفروشند را خود داوطلبانه و رفته عمان

 عمان به مثل توليد و عمان ساكن بلوچي و افريقايي بردگان با ازدواج براي مكراني م دختران
  )Ibid,91(شدندمي فروخته

غربي برخي از نواحي غرب و شمال بر مناطق گرم و خشك نيمه شرقي كشور، درعالوه 
فروش دختران وجود  ازجمله كردستان نيز عليرغم وجود شرايط مساعد اقليمي امر پديده

- خانواده به اندك مبالغي ازاي در را خود دختران ايران كردنشين مناطق داشت. به گفته پوالك

 به كه چرا ناميد كنيز واقعا شدنمي را دختراني چنين وي بزعم تهالب. فروختندمي ايراني هاي
 به كرده و شوهر ايراني هايخانواده اعضاي از يكي به رسيدندمي رشد سن به اينكه محض

رسد در اين دوره رسم بود به نظر مي) 173: 1361 پوالك،(شدندمي آزاد اسارت از طريق اين
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-1319خارجه، وزارت(رسيدندبه فروش مي و آورده تهران به كنيزي براي كرد كه دختران

معمول بود كه از كردستان زن را خريداري كرده در پايتخت به معرض بيع و فروش ) « 3-4-6
اي ) منابع اين دوره حاوي اطالعاتي چند از حضور عده45: 1353ممتحن الدوله، »(مي آوردند

    3و منازل ديگر رجال درباري، هستند. از زنان و دختران كرد به عنوان كنيز در دربار
   رباييادم  3. 3
 شماري خودسري و سركشي براي مناسب شرايط اقتصادي و سياسي نوسانات قاجار دوره در
 اسير و رباييآدم چپاول، غارت، بطوريكه بود، ساخته را فراهم ايراني طوايف و ايالت از

 ترينقش فعال هابلوچ و هاتركمن ميان اين در. بود شده تبديل آنان اصلي مشاغل به گرفتن
 درشوسف واقعه(اباد سهل قريه تا حيوان و انسان دزدي و غارت داشتند، بطوريكه گاه براي

  )149: 1346 سياح، حاج(امدندمي پيش هم) بيرجند
 در ايراني بندگان براي تقاضا افزايش با) فتحعليشاه سلطنت با مقارن(19 قرن دراواخر 
 رباييبيش از سابق به ادم هاي ساكن خيوه و بخاراتركمن و ازبكها بخارا، و خيوه

 از نتايج اين دست اقدامات خالي شدن  مناطقي )35: 9013 عليپور، نژاد، زرگري(پرداختند
  )129: 1364 فريزر،(بود جمعيت از خراسان شمال از

 زمانيكه صبح، دم سپيده در گاه و )160: 1372 وامبري،(ها اغلب در شبحمالت تركمن
: 1366 گرگر، مك ؛18: 1373 بارنز،( كردندمي ترك را آبادي مزارع در كار قصد به اهالي

 يك اعضاي محلي بزرگان و حكام همدستي گرفت. آنان حتي گاهي باصورت مي) 1/242
مشاركت  از تاسف اظهار ضمن بارنز اين مورد در. ربودندمي را روستا يك گاه و خانواده
 به كه كندمي حكايت مردي از ها،تركمن به خود هموطنان در تحويل) خراسان(ايراني حكام
 بزرگان از يكي توسط و ربوده ترشيز نزديكي در روستايش سكنه تمام با و خانواده افراد اتفاق

 بدان گاه تا رباييآدم در تراكمه جسارت) 19 بارنز،( بودند شده تحويل هاتركمن به خراسان
 طي شدند،مي اعزام عليه انان جنگ براي كه را ايران نظامي نيروهاي و سربازان كه بود حد

: 1356 زعفرانلو، روشني(ربودند مي اردوگاه اطراف در خود تازهاي و تاخت و شبيخونها
103(  

 سيستان مكران، قائنات، كرمان،( كشور شرقيجنوب و شرقي مناطق در مشابه اين وضعيت
 مگسي، رند، نارويي، رخشاني،(بلوچ سركش طوايف كه بدستوجود داشت ) بلوچستان و

ديگر  و روستاها به زدن شبيخون با بلوچها گرفت.انجام مي...) و لوري ديريشك، مزارهايي،
 و سيستان كرمان، يزد، مسير در زيارتي(عمدتا و تجارتي هايكاروان به دستبرد نيز و طوايف
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 از رسدمي نظر به. رساندندمي فروش به بنده عنوانبه و ربوده را ايرانيان از شماري مشهد)،

 پاتينجر چه داشتند، تهاجمي روحيه طوايف ديگر از بيش هاناروئي بلوچ، مختلف طوايف ميان
 آداب و عادات در را مگسي و رند هايبلوچ بود، برده بسر بلوچ طايفه ميان در مدتي خود كه

 پاتينجر،( است دانسته كمتري وحشيگري و غارتگري خوي داراي هاناروئي به نسبت زندگي
  )61: تا بي

 آنان. نداشتند رباييادم جز شغلي كه بودند بلوچستان ساكنين از ديگري گروه هالوري
- مي روزگار دزديدله و بچه ربودن با كه بودند هاكولي شبيه نشينكوچ و ولگرد ايدسته

 ترجيح بچه داشتن بجاي و كردندمي حمل وضع بندرت آنان پاتينجر نوشته به. گذراندند
 خود روش و راه پيش گرفتن در به مجبور را آنها و دزديده را هابچه دختر كه دادندمي
  )171-3 همان،(كنند

 مكران، دشتياري، كالك، بيابان، جاسك، ميناب، چون كشور جنوبي صفحات در
 دالالن و محلي روساي منطقه، بوميان از گروهي نيز... و سيريك بمپور، بشاگرد، بندرعباس،

 دالالن معروفترين از جاسك، اهالي از ميربركت. كردند مي خود هموطنان ربودن به اقدام بنده
داده  تشكيل كودكان و مردان و زنان ربودن براي ، گروهي ايران جنوب در بنده
    (Zdanowski,P3)بود

 كرده دستگير را آنان بودند، درخواب كه مردمي هايخانه به شبانه ورود با ربايان اغلبآدم
 در بريتانيا نمايندگي به اهل رودبار كرمان، باك،بي اظهارات بنا به. فروختندمي بنده عنوانبه و

 حمله مورد ناگهان بودند، خوابيده) مكران در(خود در خانه شوهرش و او كهزماني شارجه
 ,91Ibid(بردند خود با را كشتند و او و دخترششوهرش را  گرفتند، قرار شترسوار بلوچ ده

 همراهش، بلوچ مرد پنج و او توسط همسرش، از جدايي از پس بمپور اهل امنه ) همچنين
در موردي ديگر مربوط به   (Ibid,118)شد فروخته كنيز بعنوان و ربوده خود خانه از شبانه
 قونسولگري به ايران، كه بلوچستانِ بيابان اهل ايراني مهرعلي، دو و سنگر ق1343 سال

 فروخته و دزديده بيابان از قبل سال ده كه داشتند پناه برده بودند، اظهار بندرعباس در انگليس
   )58/227-355 اسناد، سازمان( بودند شده

و  داخلي مشتريان به اسلحه و پول دريافت درعوض را خود هايطعمه معموال ربايانادم
 مقابله براي را الزم توانايي مناطق اين ايراني كارگزاران كه آنجا از. كردندمي واگذار خارجي يا
 پيشگيرانه اموزشهاي ارائه با تا برامدند درصدد بريتانيا دولت مقامات نداشتند، اين معضل را  با
 رخدادهايي چنين تكرار از مانع...  و دشتياري بيابان، ميناب، نواحي در حاضر مقامات به
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 چه نداشت، پي در اثرگذاري نتيجه فوق اقدامات ميرسد ) بنظر (Zdanowski, p159 شوند
 بلوچستان قبايل شيوخ براي بنده تامين منابع از يكي همچنان رباييادم ق 1339 سال در اينكه

  ) Ibid, p16( بود ايران مكران وساحل
 واپسين در ايران امورخارجه وزارت به انگليس قونسولگري از ارسالي گزارشات مطالعه با

 مجلس، و حكومت تالشهاي عليرغم كه دريافت توانمي بخوبي قاجاريه، حكومت سالهاي
 گزارش طي مورد يك در. داشت ادامه كشور مناطق از برخي در همچنان رباييادم

 قبل ماه 3 كه بندرسيريك، اهل دختري ق1344 به سال بندرعباس در انگليس قونسولگري
 آزادي و شده متحصن قونسولگري در فرار از پس بود، شده فروخته خليج اعراب به و ربوده
  )355-54/227 ملي، اسناد سازمان(مي خواست را خود

  
  ازدواج، پيشكش، گرو  4. 3

بنده كردن بود. برخي ناظران از  هاي، ازدواج يكي ديگر از شيوهرباييبعد از اسارت و آدم
عنوان روشي براي جلب حمايت گرايش شماري از ايرانيان به استفاده از ازدواج دخترانشان به

 دادن هاي بي بضاعت با شوهرخانواده )56 :1364دروويل،(اشاره دارند  رتبهعالي شخصيتهاي
رخي موارد كه ازدواج در كردند. در بخود را سبك مي مالي بار پايين سنين در دخترانشان
 گرفت،مي انجام دختر خانواده سوي از پول مبالغي دريافت ازاء صيغه و در يا قالب متعه
هاي بي بضاعت اين رويه بيشتر در بين خانواده. رفت مي جنسي بشمار بندگي از مصداقي

  4مناطقي چون كرمان گزارش شده است.
 بزرگان و عاليرتبه رجال به هاخانواده سوي از دختر پيشكش يا تعارف رسم ازدواج، سواي
 داشت، بدنبال موقعيت اجتماعي وي خانواده و دختر براي اگرچه شاه، گاه شخص و كشوري

هايي گزارش 5شد.محسوب مي بندگي نوعي بود، دختر انتخاب و اختيار و اراده چون بدون اما
  6در دست است.در اين مورد مربوط به واليان كردستان، استرآباد و فارس 

دراين زمان بطور بسيار محدود از بندگان به عنوان هداياي ارسالي به كشوري ديگر استفاده 
هايي شد. به هنگام امضاي عهدنامه گلستان ميان ايران و روس، از سراسر كشور ارمغانمي

  )2/340براي تزار روس فراهم شد كه يكي از اقالم آن غالمان حبشي بودند (موريه، 
بدهي، يا  فرزند در برابر و زن دادن دوره، گرو دراين ايرانيان شدن بنده هايشيوه يگرد از

در  7مالياتي بود. ديون يا براي پرداخت و زندگي گذران براي پول مقداري درقبال دريافت
بدهي خود و براي تامين پول خودخواسته تن به  چنين وضعيتي شخصِِِ ناتوان از پرداخت
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 گرو به طلبكار نزد تسويه بدهي زمان تا ) و يا فرزندانش راZdanowski, 90(دادبندگي مي

 بلوچستان قبايل شيوخ درميان ق1330 دهه اواخر در وضعيت اين از هايينمونه. گذاشتمي
قبايل، گزارش شده  اين بندگان ذخاير از بخشي كننده تامين عنوانمكران به ساحل و ايران
  (ibid, p16)است

  گيري . نتيجه4
پژوهش حاضر در راستاي پاسخ به اين سوال انجام يافته است كه چرا و چگونه ايرانيان در 

 به دليل شرايط نامساعد سياسي، كه دهدمي ها نشانآمدند؟ يافتهدوره قاجار به بندگي در مي
اقتصادي، كه بخشي حاصل مداخالت خارجي در تحريك طوايف به آشوب و  و اجتماعي

و بخشي ديگر ناشي از مشكالت داخلي چون بالياي مكرر طبيعي و عوامل ايجاد ناامني 
انساني بود، بخش بزرگي از بدنه اجتماعي كشور (روستاييان، ايالت و طوايف) در چنان فقر 

اي از بردند كه براي زنده ماندن و امرار معاش، بنده شدن و بنده كردن عدهو فاقه اي بسر مي
ايراني و غير ايراني، امري دور از ذهن و غيرقابل قبول نبود.  رعاياي ايراني بدست طوايف

تا  بازدارنده حكومت قاجاريه عليه طوايف مهاجم درون و برون مرزي اگرچه اقدامات
هاي وقت نتايج پايدار حدودي تاثيرگذار بود اما به علت عدم پيگيري و توجه كافي حكومت

تا واپسين سالهاي عمر حكومت قاجاريه  و بلندمدتي بدنبال نداشت، بطوريكه اين رويه
  عنوان يكي از مشكالت الينحل كشور باقي ماند.به

  تابنامهك
 تهران: رضواني، تصحيح محمداسماعيل اعتمادالسلطنه، محمدحسن، تاريخ منتظم ناصري،

  .1363-1367دنياي كتاب،
افشار، تهران:  السلطنه، به كوشش ايرج اعتماد خاطرات محمدحسن، روزنامه اعتمادالسلطنه،
  . 2536اميركبير، 

 منوچهر كوشش به الملك،اعتصام نلرخانميرزا خا سفرنامه خانلرخان، الملك،اعتصام
  .1351 مولف، ناشر: تهران محمودي،

اوكانر، فردريك، خاطرات فردريك اوكانر كنسول انگليس در فارس، ترجمه حسن زنگنه، 
  . 1376تهران: نشر شيرازه، 

سفرنامه بارنز، ترجمه حسن سلطاني فر، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان بارنز، الكس، 
  . 1373قدس رضوي، 
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هينريش، سفري به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه مهندس كردبچه، تهران:  بروگش،
  . 1367انتشارات اطالعات، 

ي مسافرت سند و بلوچستان، ترجمه شاهپورگودرزي، تهران: كتابفروش، پاتينجر، هنري
  ، بي تا.دهخدا

ايران و ايرانيان، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران،  ، سفرنامه پوالك: پوالك، ياكوب ادوارد
  .1361خوارزمي، 

  .1383نويد، : شيراز پارسي، ادب در آسيه، بردگي جعفري،
 تصحيح به سياح، حميد كوشش به وحشت، و خوف دوره يا سياح حاج سياح، خاطرات حاج

  . 1346 سينا، ابن جا، بي گلكار، اهللا سيف
 االخبار، به كوشش سيد حسين خديوجم، تهران: نشرني،حقايق، خورموجي، محمدجعفر

1363.  
  .1376اسالم،  المعارف دايرة بنياد تهران، سوم، جلد حدادعادل، نظر زير اسالم، جهان دانشنامه
  .1364شباويز، : تهران مقدم، اعتماد منوچهر ترجمه ايران، در گاسپار، سفر دروويل،

  .1378 ني، نشر: تهران توكلي، مهران ترجمه ايران، سفر دوششوار، ژولين، خاطرات
 جهان حسين اهتمام به ،)طوايف تاريخ، جغرافيا،(بلوچستان تاريخي عبداهللا، سابقه روانبند،
 .1391طهارت، : زاهدان تيغ،

  .1356هد، تهران: نشر توس، روشني زعفرانلو، قدرت اهللا، سه سفرنامه هرات، مرو، مش
  .1367اميركبير،  تهران، ايران، مردم عبدالحسين، تاريخ كوب، زرين

ژوبر، پير.انده ؛ اميلين، پروپ، مسافرت در ارمنستان و ايران، ترجمه عليقلي اعتماد مقدم، 
  .1347 تهران: بنياد فرهنگ ايران،

قمري، تهران: بنياد موقوفات  1307تا  1317ساالر بهزادي، عبدالرضا، بلوچستان در سالهاي 
  . 1384دكتر محمود افشار، 

 افشار، ايرج سالور، مسعود كوشش به السلطنه، عين خاطرات روزنامه ميرزا، قهرمان سالور،
  .1374 اساطير،: تهران

ا ده هزار مايل در ايران، ترجمه سايكس، سرپرسي مولسورث، سفرنامه سرپرسي سايكس ي
  .1363حسين سعادت نوري، تهران: لوحه، 

 اميركبير؛: تهران مقامي، قائم جهانگير مقدمه با التواريخ،ناسخ محمدتقي، ،)الملك لسان(سپهر
  .1337طهوري، 
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تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران:  ظفري،م الوقايعمرآت، عبدالحسين ،(ملك المورخين)سپهر

  .1386ميراث مكتوب،  نشرمركز 
زرين، : تهران ناصرالدينشاه، حرمسراي نديمه الدولهخاطرات مونس سيروس، سعدونديان،

1380.  
گئورگي، سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبي درياي خزر، تصحيح و ترجمه مسعود  ملگونف،

  .1364گلزاري، تهران: انتشارات دادجو، 
رنين، تصحيح ناصر افشارفر، تهران: وزارت فرهنگ و اهللا، تاريخ ذوالقشيرازي، ميرزا فضل
  .1380ارشاد اسالمي، 

  . 1374آباد لرستان: كتابفروشي محمدي، شيندلر، هوتوم، سفرنامه خراسان، خرم
  .1395ايرانشناسي،  انتشارات: تهران جيرفت، سفر فيروزميرزا، روزنامه فرمانفرما،

 نشر: تهران اميري، منوچهر ترجمه زمستاني، فرس به معروف فريزر سفرنامه فريزر، جيمزبيلي،
  .1364توس، 

 شوراي مجلس: تهران جاللي، نادره تصحيح به صاحبقراني، محمودميرزا، تاريخ قاجار،
  .1389اسالمي، 

  .1347ابن سينا،  :علي جواهر كالم، [تهران] مسئله ايران، ترجمه و ن، ايران. جرج كرزن،
 قدس آستان زاده،مهدي مجيد مترجم خراسان، ايالت به سفري شرح ام،.سي گرگر، مك

  .1366رضوي، 
 حسينقلي كوشش به الدوله شقاقي،ممتحن رضاقلي، خاطرات بن مهدي الدوله،ممتحن

  .1353اميركبير، : تهران خانشقاقي،
موريه، جيمزجاستي نين، سياحت در ايران و ارمنستان و آسياي شرقي و استانبول، ترجمه 

  . 1386ابوالقاسم سرّي، تهران: توس، 
: تهران محمدگلبن، كوشش به مترجم، علي ترجمه ايران، و تركستان هنري، سفرنامه موزر،

  . 2536سحر،  انتشارات
  .1995د: نشر باران، آبادي، افسانه، حكايت دختران قوچان، سوئنجم

  .1338سخن، : تهران مازندراني، وحيد قاجار،ترجمه دوره ايران گرانت، تاريخ رابرت واتسون،
وامبري، آرمينيوس، سياحت درويش دروغين در خانات اسياي ميانه، ترجمه فتحعلي خواجه 

  .1370نوريان، تهران: علمي فرهنگي، 
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 انتشارات :تهران آريا، محمدحسين ترجمه وامبري، سفرهاي و آرمينيوس، زندگي وامبري،
  .1372 فرهنگي، و علمي
 روحاني، سيدمحمد ترجمه تاكنون، روزگاران ترينكهن از بخارا آرمينيوس، تاريخ وامبري،
  .1380 سروش،: تهران
  . 1356نامه خوارزم، به كوشش علي حصوري، تهران: طهوري، رضاقلي، سفارت هدايت،
 به ايران، مشروطه انقالب درباره انگليس خارجه امور وزارت محرمانه هايگزارش آبي كتاب

  .1363نشرنو، : تهران بشيري، احمد كوشش
، "بسترهاي تحديد و توسعه امنيت اجتماعي در ايران عصر قاجاريه"احمدزاده، محمدامير،

  .1393، تابستان 1تاريخ انتظامي، سال اول، شماره 
 تاريخ "قاجار عصر در ايرانيان بردگي و هاتركمن"نرگس  عليپور، غالمحسين، نژاد، زرگري

  .1388تابستان  ،2شماره ، 19 سال ايران، و اسالم
 ، سياست"توسعه بر سياسي تاثيرات بررسي" ،)1390( مسلم زادي،كرم و سيداحمد موثقي،
  .1390، 3 شماره ،41 دوره ،

  قديمي: نشريات
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  پي نوشت
 تام رواج «عنوان تحت شاهناصرالدين سلطنت نخستين سال چهل وقايع حوادث بيان درضمن اعتمادالسلطنه .1
 اين قلمرو بازرگانان همه التجارهمال سنوات اين در كهكساني: نويسد م »ايران در فرنگ التجاره مال عام شياع و

 به است ثلث نسبت همانا ايشان كاالهاي به اروپا امتعه نسبت كه اندديده اند،سنجيده اعتبار ميزان به را شهريار
  )161: 1363 اعتمادالسلطنه،( »الشمس من اظهر هو كما«  خمس

 در همين خراسان بزققلعه زنان از تن 30 اسارت ،1268 درسال حيدريهتربت اهالي از بسياري . اسارت2
 بسطام در واقع رويان قريه از گوسفندان غارت و شبانان از تن 13اسارت) 3/1736: 1363 اعتمادالسلطنه،(سال

 اهالي از زيادي عده اسارت و اموال غارت ، استرآباد آبادقلي قريه از مرد و زن دو اسارت و احشام غارت ،
 و گاو راس چندصد همراه به و نيشابور نزديك ريوند حوالي دهات اهالي از تن 260 اسارت بيارجمند، بلوك
 ميامي، و مزينان ميانه در نفر سه اسارت استرآباد حيدرآباد قريه از اسير يك و بسيار احشام تاراج ، شتر و االغ

  )8: 1347 شيندلر،( بسطام از مرد نفر سه اسارت و زن يك كشتن
. بودند اورده كردستان از خان ابوالحسن از براي كرد كنيز يك ق1305درسال السلطنهعين نوشته .. به3

 را خواجه اقامحمد و كني پيشكش را اينها از يكي بايد كه فرمودند وي به ينشاه)همايوني(مظفرالد اعليحضرت
 سفرنامه به ك.ر همچنن )1/141 السلطنه،عين( شاه جهت به برد بود، رضوان اسمش كه كرد يك بود فرستاده
  ؛...497و 268و 231و133:  2536 اعتمادالسلطنه، خاطرات روزنامه ؛96: 1351 الملك، (اعتصام خانلرخان ميرزا

  )45 الدوله،ممتحن خاطرات
 و فقر شدت از بضاعتبي هايخانواده از بسياري كرمان منطقه در بويژه دوره اين در سياحنوشته حاج به .4

 سياح، حاج( گذاشتندمي فروش درمعرض يا و متعه يا مقاطعه به سالگي 9 در سن را خود دختران استيصال
 كردمي تشويق را كرماني والدين تومان، چند يا يك ازاي در بيشتر يا ماه يك مدت براي متعه ازدواج) 6-164

 دربار كنيزان از الدولهمونس )178 همان،(بفروشند را خود معصوم دختران تومان 10 تا 5 دريافت درقبال تا
 هاخانواده عملكرد و دوره اين در كرمان مردم پريشان اوضاع به اشاره ضمن خود، خاطرات بيان نيز در ناصري

 و خود شكم داشتن نگه سير براي اندكي مبلغ درقبال خود سال و سن كم دختران درآوردن ازدواج به در
 يا دو مقابل در را او شدمي ساله نه هشت، اينكه محض به دختر كرمان در «كرده است:  نقل خانواده، اعضاي
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 به را ديگري دختر و خواندمي پس را او صيغه ماه دوسه از پس كه آوردندمي در مردي صيغه به تومان سه
  )336: 1380 اتحاديه، سعدونديان،( كردمي صيغه شيوه همان

 از بزرگان سوي از كه داشتند وجود جوان دختر زيادي شمار قاجار شاهان حرمسراي در دروويل گفته . به5
 دختر پنج رضائيه، حاكم افشار، خانحسينقلي ق1214 درسال) 149 دروويل،( شدندمي فرستاده كشور سرتاسر
  )35: 1386 وحيدنيا،( فرستاد] پيشكش[ فتحعليشاه براي را آذربايجان ارامنه از ارمني

 هاپيشكش ساير جزو رفت،مي استرآباد يا و كردستان به كه والي هر كه بود رسم«  الدولهمونس گفته .  به6
 داشتمي نگاه اندرون توي از آنان را بعضي هم ]كردستان والي[ والي خان. آوردمي تعارف براي هم دختر چند
 سفيد غالم و كنيز اينكه براي هم تهران بزرگان. فرستادمي] پيشكش[ تهران بزرگان براي را ديگر بعضي و

 زاد خانه شد،مي پيدا آنها از كه هايبچه و دادندمي شوهر شاننوكرهاي به را دخترها باشند آن داشته بيشتري
 از شده خريداري غالم و كنيز گاه گاه اهداي از خود خاطرات در نيز پوالك) 338 سعدونديان،( »ناميدندمي

  )176 پوالك،(است كرده ياد اعاظم و برخي از سلطنتي دربار به هديه رسم به انها ارسال و شيراز حاكم سوي
 به را خود دختر و زن تا شدند ناچار ديوان، ماليات پرداخت براي كرمان مردم ناصري، دوره اواخر . در7

  )165پوالك،( بگيرند قرض پولي تا داده گرو به بود قمار كارشان و داشتند پول كه هاييتوپچي
  
 


