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273...مجادالت محمدشاه قاجار و حاجی میرزا آقاسی با

مجادالت محمدشاه قاجار و حاجی میرزا آقاسی با نمایندگان دولت انگلیس درباره حفظ 
(با تکیه بر آرشیو اسناد وزارت خارجه)یا منع برده فروشی در خلیج فارس

2عبدالرفیع رحیمی، 1محمدرضاروزبهانی

چکیده
دوره .اي طوالنی داردسابقهکنیز در مشاغل مختلف در ایران فروشی و استفاده از غالم وحکایت برده

ق) هم از این قاعده مستثنی نیست، تنها تفاوت آن در این است که در .هـ1264-1250محمدشاه قاجار(
له أدنبال منع خرید و فروش برده است. این مسه شاه دولت انگلیس به مالحظات مختلف بمحمددوره 

نگلیس شد و در نهایت دولت ایران را وادار به موضوع مکاتبات و مجادالت زیادي میان دولتین ایران و ا
هاي ایران و انگلیس اساس احتجاجات دولتفروشی در خلیج فارس کرد. این مقاله برموقوف کردن برده

فروشی بر اساس آرشیو اسناد وزارت خارجه توصیف و روند آن را به لحاظ تاریخی دربارة حفظ و یا منع برده
کند.یابی میبررسی و علت

.فرانتحاج میرزا آقاسی،شیل،محمدشاه،غالم و کنیز،خلیج فارس،فروشی،بردههاي کلیدي:واژه

مقدمه
خرید و فروش برده تاریخی کهن دارد و در کشور ایران هم دوام داشته و یکـی از مسـائل اجتمـاعی    

.. ایـران  .هـا و افغان، رکمانانواسطه حمالت مکرر ته رغم اینکه بدر دورة قاجار علی.ایران بوده است
.. در .گیري بوده است و بسیاري از مردم بلوچستان، سیستان، کرمان و بنـدرعباس و خود منبع برده

شدند، درخود ایران هم بخارا و سواحل جنوبی خلیج فارس فروخته می،حیرهانبازارهاي بردة فروش
چرکسـی)  ، ارمنـی ، ناحیه قفقـاز(گرجی سه منبع مهم ورود و خرید و فروش برده وجود داشت، اول

دوم هندوســتان و ســوم مشــرق افریقا(زنگبــار و حبشــه) و البتــه در ســطح محــدودتر کردســتان و 
این بردگان:.3ترکمنستان

و مـدرس موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی      ان نویسنده مسئول، دکتراي گروه تاریخ ایران اسـالمی دانشـگاه تهـر   -1
rozbahany12@yahoo.comیاسین، 

aghabeigom@yahoo.com، المللی امام خمینی(ره)استادیارگروه تاریخ دانشگاه بین-2
.68- 69، صص 27و 26سال هشتم، شماره یخ پژوهی، داري در ایران دوران قاجار، تار)، ماهیت برده1385آمنه(ابراهیمی، - 3
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هـاي فـردي مشـاغل متفـاوتی را در سـاختار حکـومتی،      برحسب خصوصـیات فیزیکـی و ویژگـی   «
ین عناوین قابل طرح است:یافتند که تحت امییاجتماعی و نظام،اقتصادي

،و ددههللا-4،آشـپز -3،نگهبـان و محـافظ  -2،باشـی(آغا باشـی)  سرا تحت نظر خواجـه خواجه-1
1»متولیان اجراي نمایش و سرگرمی-5

با توجه به جدا شدن قفقاز از ایران و همچنین تسلط انگیس بر هند عمده بردگان سفید کـه از نـواحی   
آمدند رو به کاهش گذاشت و خلیج فارس که منبع عمده واردات بردگـان شـرق   الذکر به ایران میفوق

(غـالم و کنیـز) گردیـد:   افریقا بود رونق گرفت و این منطقه مرکـز ثقـل ورود و خریـد و فـروش بـرده     
تجارت برده افریقایی غیر از مسیر آبی آن(خلیج فارس) از طریق خستگی یعنـی عربسـتان و عـراق و   «

در بـدو ورود مسـلمان   این بردگان که عمومـاً 2.»گرفتر ایرانی و عرب نیز صورت میتوسط زوار و تجا
شدند در جنوب ایران در سیستم تجاري و خدمت به تجار به علت دستمزد پایین در سطح وسیعی می

پرداختند، اما از آنجا که سـاخت اقتصـاد   شدند و عالوه بر آن به بارکشی نیز میبه جاشویی گمارده می
کشی استوار بوده است نقـش کمرنـگ و محـدود    داري و بهرهتی ایران در دوران قاجار بر پایۀ زمینسن

3گذارد.مل باقی نمیأبردگان در امور تولیدات کشاورزي جاي هیچ تعجب و ت

البته این بردگان به خاطر مسلمان شدن و خوش خدمتی و سفارشات دینی دربارة حسـن رفتـار بـا    
الک دیگر در ایران وضع بهتري داشتند و از آنجا کـه از دیـدگاه اسـالمی آزادي    نسبت به ممایشان،

دسـت  ه واسطه نذر و نیاز مسلمانان آزادي خود را بـ ه بردگان اجر اُخروي داشت، بسیاري از ایشان ب
آورند، حتی در نواحی ساحلی خلیج فارس ازدواج و تداوم نسل سیاهان با ایرانیان ترکیب نـژادي  می

دهـد و اثـرات بسـیاري از آداب و رسـوم آنهـا در      ا در رنگ پوست ساکنان جنوب نشان میجالبی ر
سواحل جنوبی قابل مشاهده است.

خصــوص از طریــق دریــا، مســیر عــادي خــودش را ه بــفروشــی درجنــوب،در دوره محمدشــاه بــرده
ـ   می ، دشـان خـاطر منـافع سیاسـی و اقتصـادي و طبـق ادعـاي خو      ه گذراند تا اینکه دولـت انگلـیس ب

نوشته حاضر قصـد دارد  .تصمیم گرفتند با خرید و فروش برده در جهان مبارزه کنند، مالحظات انسانی
با تکیه بر اسناد موجود در وزارت خارجه ایران احتجاجات دولت ایران و شخص محمدشاه در مخالفـت  

.»رف دیگر بیان کندفروشی از طبردهفروشی را از یک طرف و دالیل انگلیس را جهت لغوبا منع برده
ق) لغو شـد و در مسـتعمرات فرانسـه    .هـ1209م (1794بردگی با اعالمیه مجلس ملی فرانسه در 

ق) .هــ 1223م (1808هم بر افتاد و اما در انگلیس به واسطه مخالفت پارلمان با الیحه دولـت تـا   

70ص همان،-1
68ص ،همان-2
68ص ،همان-3
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کا هم لغـو شـد و بـه عنـوان قـانون      اروپا و امری، اما از این تاریخ به بعد بوسیله انگلیس.دوام داشت
رغم اینکه الغاي بردگی از یک فلسفه انسان دوستانه سرچشمه گرفته بـود  که علی، آمدالمللی دربین

ـ 1.اي شد براي اهداف استعماري که در این مقاله جـاي بحـث آن نیسـت   بعداً وسیله دنبـال ایـن   ه ب
مطرح 1257یران و انگلیس نخستین بار در له سیاسی در روابط اأفروشی به عنوان مسبرده«مسئله 

جانـب  از، هنگامی که مکنیل براي تجدید روابط دو دولت(پس از جنگ هرات) عازم ایران بود» شد
ه فروشی را از شاه بگی و بردهموریت داشت که فرمان الغاي بردهأپالمرستون(وزیر خارجه انگلیس) م

ي مترقــی اروپــا و امریکــا قــانون زرخریــدي را  پالمرســتون اســتدالل کــرد: کشــورها، دســت آورد
اما پالمرستون که تنها بـا امـور دنیـا    ، شایسته است که ایران نیز همان شیوه را بپذیرد، اندبرانداخته

هر کس بانی این عمل خیـر شـفقت   «معلوم نیست چطور یاد آخرت افتاد و نوشت: ، سرو کار داشت
2.»گردیدآمیز گردد رحمت ملکوتی شامل حالش خواهد

با توجه به تیرگی روابط و عدم اعتماد ایران ، موریت راأاما ظاهراً اسنادي دال بر اینکه مکنیل این م
اولین کسی که ابتدا بـه طـور جـدي    ، توان گفتندارد، بنابراین میوجودانجام داده باشد،به مکنیل

کاردار انگلیس در ایران، بـوده کـه   گیري کرد فرانسیس فرانتله لغو برده فروشی در ایران را پیأمس
، حاجی میرزا آقاسی، آغـاز کـرد  ، این کار را با نوشتن نامه به صدراعظم ایران1262صفر 17قبل از 

کنـد  متهم به دفع وقت می، هاي مساعدت جهت لغو برده فروشیرغم دادن وعدهعلی، وي حاجی را
ه سـه مـاه پـیش لـرد پالمرسـتون در ایـن       دهد که الزم است به طور صریح جواب نامـ و توضیح می

3خصوص داده شود.

شود و وزیر مختار انگلیس سر جوستن شیل قریب ده ماه اي حاصل نمیرغم اصراري فرانت نتیجهعلی
که البته ارسال این کند،میهاي جدید براي صدراعظم ارسالاي در همین زمینه با استداللبعد نامه

کند که ایران با دولت وي در خواست می، گیردی با صدراعظم انجام میدنبال گفتگوي شفاهه نامه ب
انگلیس در لغو معامله شنیع برده همکاري کند و اجازه بدهد موافق قراري که با امام مسقط در این 

هاي حامل غالم و از حق بازرسی کشتی1263محرم 15ها از تاریخ زمینه بسته شده، که انگلیسی
4.دار بشوند، در مورد ایران هم اجرا بشود و ایران در این زمینه فرمانی صادر کندکنیز سیاه برخور

کند:ناامید مییکله دهد که انگلیس را بنامه پاسخی میشاه در ذیل

. 510انتشارات خوارزمی، ص -امیرکبیر و ایران، تهرانفریدون،آدمیت،-1
510ص ،همان-2
1256-1262-5-38آرشیو اسناد وزارت خارجه-3
همان  -4
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تـوانم بـه مـردم    نمـی جناب حاجی غالم و کنیز خریدن موافق شرع حضرت خاتم االنبیاسـت مـن  «
هـاي انگلـیس مـانع    کنم معلوم است وقتـی کشـتی  ام میخودم بگویم حالل شرع را من به شما حر

اما اگر هر وقـت بیاورنـد هـر کـس بخواهـد      ، خردایران هم نمی، آورندآوردن اسیر باشند دیگر نمی
ذ دولتی و عهده بسـتن قـوه مـن نیسـت     کاغ،خرندآورند مردم نمیحاال نمی، هاخرد مثل گرجیمی

1.خالف شرع است

آورد یکی اینکه به لحاظ شرعی حق ها ندارد دو دلیل میاطمینانی به انگلیسدر واقع محمدشاه که
ه بکنند خود ها را بازرسی میتوانند کشتیها میفروش را ندارد و دوم اینکه چون انگلیسیمنع برده

کـار  اما انگلیس براي توجیه محمدشاه و رسیدن به مقصود خود بی.ها منتفی استخود آوردن برده
حجـه  ذي23شـیل در نامـه مورخـه    .دهـد هاي بعدي دالیل دیگري ارائـه مـی  شیند و در نامهننمی

سـف و از اینکـه   أبه صدراعظم، از اینکه با درخواست دولـت انگلـیس موافقـت نشـده ابـراز ت     ، 1262
کند. در این نامـه مشـخص اسـت کـه     مساعدت نکرده ابراز ناخشنودي می، رغم وعدهصدراعظم علی

فروش را یل شرعی که شاه اقامه کرده است حاج میرزا آقاسی ضررهاي تجاري منع بردهعالوه بر دال
دهد:هم براي تجار ایرانی متذکر شده، که شیل پاسخ هر دو ایراد را می

بـرعکس ایـن   ، رسدهرگاه سبب ایراد دولت علیه این است که از براي تجار ایران ضرري به هم می«
آورنـد از ممالـک افریقیـه امـام مسـقط      ها را که به ایران میاکثر سیاهخواهد بود و آن این است که 

این معاملـه مثـل سـابق    بین انگلستان و امام مسقط این معاهده شده استماحاال که فی، آورندمی
نخواهد بود، بعد از آنکه این معامله موقوف شد هر کس دخیل ایـن معاملـه شـود زیـر بـار خطـر و       

امـام  «اول اینکه:، آوردو در پاسخ به ایراد شرعی محمدشاه دو دلیل می2.»خسران کلی خواهد رفت
مسقط به زیور زهد و تقوي و کفایت آراسته است مشکل است که تملک به چیزي که خـالف شـرع   

معرفت در مسائل دینیه دارنـد مسـموع شـد    عالوه بر این از اشخاصی که«دلیل دوم: 3.»باشد نماید
فـروش ننماینـد حـرام و خـالف     موافق شرع جایز است نه اینکه اگر خرید وکه خرید و فروش آنها

داند:فروشی میدنبال آن با اشاره به اختیارات شاه وي را مجاز به منع بردهه و ب4.»باشدشرع

همان  -1
1256-1262-5-38زارت خارجه ،آرشیو اسناد و-2
همان-3
همان-4
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ی و خیر دولت خـود اختیـار دارد کـه    بنابراین ظاهراً صاحب اختیار مملکت بنابر امور دایره مملکت«
جناب سامی استحضار کامل دارند که این طور احکام را در دولتهـاي اسـالم هـر روز    ممانعت کند و

1.»از جمله معامله گمرك وامثال آن، داري ممکن نیستدارند و اگر ندارند دولتجاري می

عصـمتی  مصـیبت و بـی  ، خـونریزي ، کشـتن ، گوید اسالم با این قبیل کارها که باعث غارتشیل می
اروپـا و  عنوان پادشاه کشور اسالمی بـا ممالکـت  ه شود مخالف و شاه هم باید بمیهاي بدبخت سیاه

فروشـی را لغـو   که تا این زمان برده، امریکا در این زمینه متفق باشد در این زمینه به دولت عثمانی
،انـد ممالک اروپا و امریکا جمیعاً از براي منسوخ کردن این معامله متفـق شـده  «.تاسی نکند، نکرده

،چیز حمیده و پسـندیده بـا آنهـا اتفـاق ننماینـد     پس چرا دولت ایران عبرت نگیرد و از براي چنین
خالصه سرکار اعلیحضرت پادشاه ایران که این همه رعایاي ایران در قید و عبدیت طوایف ترکمانـان  

2».فرمودنددزدي میفروشی و آدمفرمودند و حکم ترك آدمهستند که اجتناب می

کند که ایران باید از این فرصـت کـه موجـب خشـنودي ملـت و دولـت انگلـیس       ه در پایان اشاره میالبت
در نظر دوستدار عوض اینکه تاسی از دولـت روم بگیرنـد بهتـر ایـن بـود کـه ایـن        «شود استفاده کند: می

3.»دهندافتد که دولت انگلیس را از خود راضی و خشنود دارند از دستفرصت را که به ندرت اتفاق می

1263اي که حاجی میرزا آقاسـی در غـره محـرم    کند یکی از طریق نامهشیل دو جواب دریافت می
یکی در مالقات خصوصی پادشاه، اما جواب حاجی:، فرستدمی

اشاره به نامه قبلی شیل به نظر بعضـی اشخاصـی کـه معرفـت دینـی      [له را نپرسیدیدأچرا این مس«
4».نها را از خرید و فروش منع بکند حرام است یا حاللکه اگر کسی بخواهد آ]دارند

کند به تفاوت ایـران و اروپـا و امریکـا و همچنـین طـرز      حاج میرزا آقاسی در دنباله جواب اشاره می
بـین  مـا وانگهـی فـی  «عمل دولت عثمانی در این باب و اینکه در قلمرو ایشان این کار منعی ندارد:

ا مغایرت کلی است نباید در امریکه خالف مذهب مـا باشـد بـا آنهـا     مذهب ما و مذهب اروپا و امریک
دولت روم دولت اسالم اسـت و در آن مملکـت خریـد و فـروش غـالم و      ،تالش کنیم و اتفاق نماییم

5.»شودکنیز سیاه زیاد از همه جا می

جدیـد  دولتهاي متمدن این قـانون «گوید:رود میدر همین ماه محرم شیل به مالقات محمدشاه می
اگـر در  «.فروشی برخالف اصول شریعت و احکام قرآن استشاه پاسخ داد: الغاي برده، اندرا پذیرفته

همان-1
همان  -2
همان-3
1256-1262-5–3–1/5آرشیو اسناد وزارت خارجه-4
همان  -5
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پس چرا چیزي را که پیغمبر ما ، مذهب دیگران زر خریدي کار زشتی است در دین ما مشروع است
1».حالل دانسته، مکروه اعالم نمایم

شـیل از کنسـول انگلـیس در    «در این زمینه بگیرد:کند از بعضی مجتهد بن فتوایی شیل تالش می
کوشـش او  ، بغداد خواست که با مراجعه به یکی از مجهتدین نجف فتوایی در تحریم بردگـی بگیـرد  

اما حرام نیست و تمـام  ، فروشی کراهت داردي مجتهد بزرگ شیعه این بود که: بردهأر.هم باطل بود
2.«احکام داللت بر مشروع بودن آن دارد

نویســد و ادعــا اي بــه حــاجی میـرزا آقاســی مـی  بــاز هـم شــیل نامـه  1263در دوم جمـادي االول  
از قـرار شـهادت بعضـی از    «فروشـی نیسـت:  کند برحسب فتواي مجتهدین مانعی براي لغو بردهمی

لهذا از اینکه »وجه خالف شریعت محمدي نیستچ یهها بهآوردن سیاه«مالها و مجتهدین طهران
ایستادگی کردن بیش از این، هم مسدود شدمان یک فقره بود و آنهولت ایران منحصر بهتردید د

3.»هاي دیگر خواهد شدراهه محمول ب

کردن پنج منع،انداین سئوال(از مجهتدین) را موافق شرع نکرده«نویسد:نامه میشاه در ذیل همین
4.»گیست در دین براي من و بدنامی عظیماین گناه بزر، امهزار نفر را منع از مسلمانی کرده

میـان  1263ها و یا گفتگویی دارد که در جمادي االول سال ظاهراً جواب فوق به نوعی اشاره به نامه
ـ ، شاه و شـیل صـورت گرفتـه    فروشـی را لغـو   خصـوص بعـد از اینکـه دولـت عثمـانی هـم بـرده       ه ب

شـاه فرمـود:   .اندفروشی را لغو کردهبردهعثمانی و امام مسقط همگوید) سلطانشیل می«(کند: می
امام مسقط هم از خوارج است و یک درجه بهتر ، ترکان سنی مذهب هستند و با ایران خوب نیستند

به عـالوه وظیفـه هـر مسـلمان     ، کنیمپس ما که رئیس شیعیان هستیم از آنان اقتضا نمی» کافر«از 
پس علتـی  ، آینداران نفر به دین مبین اسالم در میتبلیغ اسالم است. و با آوردن زرخریدان سیاه هز

سراغ شش نفر از مجتهدان شهر رفته بود که ، در ضمن شیل زرنگی کرده.ندارد آن را منسوخ کنیم
گردآورد. در مـذاکره بـا شـاه یکـی از همـان احادیـث       ، هر جا قول و حدیثی باشد که به درد بخورد

ه:  مجعول را از قول پیغمبر(ص) نقل کرد ک
محمدشاه هم بدون درنگ فتواي یکی از عالمـان  ."هر کس آدم فروشی بکند بدترین آدمیان است"

سـفیر  .دین را آورد که: باید با کفار جنگ کرده و آنان را به بندگی برده تا به آیـین اسـالم در آینـد   

)1846دسامبر 30(به نقل از مکاتبات شیل و بالمرستون 510ص آدمیت،-1
511همان، ص-2
1263-6-5-1آرشیو اسناد وزارت خارجه-3
مان  ه-4
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گی و بندگان گذارد میان اسران جن..پاسخ شاه را اینطور عرض کرد: یقین شریعت مبارك فرق می.«
1.»آورند در زمره اسیران جنگ نیستنداین بندگان حبشی که به خلیج فارس می، زر خرید

شـود و تنهـا   داري را از شاه بگیرد ناامید مـی طور کامل فرمان لغو بردهه ظاهراً شیل از اینکه بتواند ب
و این مطلـب در مکاتبـات   کندها از بحرالعجم و بنادرات ایران اکتفا میبه موقوف کردن آوردن سیاه

2.بعدي شیل با حاج میرزا اقاسی کامالً هویدا است

مراتـب بخاکپـاي مبـارك   «دهـد: پاسخ شـیل را مـی  1263جمادي الثانی 18حاجی میرزا آقاسی در 
عرض شد فرمودند اگر چه وزیر مختار دو مرتبه در این باب شرفیاب شدند(اشاره به مالقات ماه محـرم  

جنـاب  ) جواب کافی ندادند اما دوستدار نیز الفـاظ مبـارك را کـه استحضـار خـاطر آن     چهار ماه بعدو
،جز دزدي از آنجـا بیاورنـد  قتل و غارت وه حضور عرض نمایند آنها را به اظهار فرمایند که رعایاي ما ب

3.»خترعایاي ما هم البته نخواهند خرید و نخواهند فرو، ها را رعایاي دولت روم و غیره نیاورندآن

کنـد کشـورهاي مختلـف    در این نامه شـیل اعـالم مـی   دهد،شیل بالفاصله جواب نامه حاجی را می
فروشی مخالف هستند و از آنجا کـه دولـت عثمـانی(روم) هـم موافقـت      با بردهاروپایی و امریکا جداً 

ولـت  کرده و به لحاظ شرعی هم چند نفر از علماي مشهور هم نظر موافق دارنـد پـس الزم اسـت د   
4.فروشی عمل کندایران به وعده خود دایر به ممنوعیت برده

هـاي ایشـان   کند که با تـالش نویسد و اعالم مینامه میق شیل براي حاجی.هـ1263رجب 23در 
واسـطه  ه فروشی دارد و بـ محمره(خرمشهر) متعلق به ایران شده است و از آنجا که محمره بازار برده

مانی عمالً قرار فی ما بین انگلیس و عثمانی موضـوعیت خـود را از دسـت    نزدیکی آن به مرزهاي عث
5.دهد و ایران نباید راضی به این کار باشدمی

خـالف دیـن مـن    ، خالف مذهب مـن اسـت  «نویسد:اما شاه باز هم در حاشیه همان نامه چنین می
آیـه صـریح قـرآن    ، لفاسقونو من لم بحکم بما انزل الیه لیک هم الکافرون هم المنافقون هم ا، است
خوردند که چرا هر سه فقره را که در قرآن است سف میأیک شوخی است که دولت انگلیس ت، است

6.»کنممن قبول نمی

)1847آوریل 27شیل به پالمرستون 121/60(به نقل از انگلیس 511ص آدمیت،-1
-1269-6-5-12632جمـادي الثـانی   7) و (1263-6-5-12631آرشیو اسناد وزارت خارجه: (دوم جمادي االول -2

)1256-1264-5-126338جمادي الثانی 14() و1263
1256-1262-5-3–1/5آرشیو اسناد وزارت خارجه-3
همان-4
-1269-1263-6–5آرشیو اسناد وزارت خارجه-5
همان  -6
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ــه نمــی  ــاه ک ــاهراً محمدش ــرود  ظ ــیس ب ــار خواســت انگل ــر ب ــد زی ــه  ، خواه ــف، ب ــه طــرق مختل ب
29آورد کـه موجـب نوشـتن نامـه مـورخ      میانبزسخنانی بر علیه دولت انگلیس به ، هاییمناسبت
کند:  شود و خاطر نشان میشیل به حاج میرزا آقاسی می1263رمضان 

و شان دولت انگلیس تالفـی راحـت   ]ناخوانا[اصل و ناقابلسبب و بیدانند که تهمت بیآنجناب می«
رت نمایند چـون الزم  گرفته و معذنماید که اتهام را پسلهذا از دولت ایران صریحاً مطالبه می، است

1.»بود اظهار داشت

زند و در نامه مورخـه  تواند شاه را راضی کند و تلویحاً دست به تهدید میکند نمیشیل احساس می
امـام  ،کند چون دولـت انگلـیس بـا دولـت عثمـانی     به حاجی میرزا آقاسی اعالم می1263شوال 5

هـاي جنگـی   ت غالم و کنیز را بسته، کشـتی مسقط و مشایخ اعراب در بحر عمان قرار داد منع تجار
اگر تجار ایران غالم و کنیز خریده باشد در این بـاب  انگلیس حق تفحص هر کشتی را دارد و قاعدتاً

لهذا دولت انگلـیس  «دهد که: و توضیح می.کنند و عامل ضرر ایشان دولت ایران خواهد بودضرر می
نه تنها منحصر از براي سهولت منسـوخ کـردن غـالم و    خواهند از اولیاي دولت ایرانفرمانی که می

2.»بلکه از براي محافظت رعایاي این دولت از ضرر و خسران آنهاست، کنیز فروشی است

آن ، اگر کسـی آدم مـا را اذیـت کنـد    ، حق دولتیجناب حاجی بی«نویسد:شاه در حاشیه نامه می
3.»نویسیممی، ه بدهداگر ایلچی را را، وقت هم ما هم به پادشاه انگلیس

بار مسـتقیماً  این، فروشی شاه استداند عامل اصلی عدم صدور فرمان منع بردهجستن شیل که می
و به بهانه تبریک انعقاد قرار داد ارزته الروم دوم میان ایران و عثمانی بـاز  شودبا شاه وارد مکاتبه می

-: از آنجا که محمره(خرمشهر ) نزدیک مرزهاگویدکشد و میفروشی را پیش میله منع بردهأهم مس
فروشی هم مغایر قرار داد ایران و عثمانی و هم مخالف قـرار داد  عثمانی است تبدیل آن به بازار برده

العرب واقع است از گفت و گوهاي محمره که مثل بصره در شط«بین انگلیس و عثمانی است:فی ما
حال اگر طور بشود که ، اً به مملکت ایران تعلق یافته استفایده مند دولت انگلیس و دولت دیگر ابد

نقـل اهـالی افریقیـه میانـه     العرب به آن بندر بیاورند قرار کـه در منـع حمـل و   ها را از راه شطسیاه
آن والیتها کمتر نخواهد شد و انگلستان و روم شده است باطل خواهد شد و آوردن بردگان سیاه در 

جزیره الخزر بصره و بنادرات دیگر عثمانیه کمال آسانی از براي بودن ایـن  از نزدیک بودن محمره و
انـد رفـع   دور از اینکه معایبی را که دولتین انگلیس و روم متفـق شـده  ،معامله در آنجاها خواهد بود

1263-5/6-6آرشیو اسناد وزارت خارجه-1
1263-1269-6-5آرشیو اسناد وزارت خارجه-2
همان-3
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رود که بیشتر بشود و محمره بازار بزرگی از براي خرید و فـروش  احتمال می، نمایند که کمتر بشود
1.»ا گرددهسیاه

با کمال ادب از سرکار اعلیحضرت «کند:فروشی را بیان میو در پایان هم دالیل دیگر لزوم منع برده
، نماید که باز این فقره را مالحظه فرمایند که هر تحریکات الزمه مثل انسـانیت پادشاهی استدعا می

واهشهاي دولت انگلیس همـه  معقولیت و صالح دید و احادیث بانیان دین اسالم براي اجرا داشتن خ
اند و هم هیچ عمل بهتر از این نیست که سرکار اعلیحضرت پادشاهی توانند فرمود که میـل و  متفق

2».اهالی مملکت ایران جازب فرمایندممالک انگلستان را به ذات مبارکت خود و، رغبت کل اهالی

هاي مختلف غالم و کنیزهـایی را کـه   هموران انگلیس به بهانأدنبال این مکاتبات است که مه ظاهراً ب
کنند و مبلغ پولی را کـه ایرانـی بـراي خریـد     اند گرفته و آزاد میها خریده شدهتوسط بعضی ایرانی

محمـدعلی آقـا نایـب    1263له در نامـه مـورخ   أاین مس.کنندپردازند به آنها رد نمیغالم و کنیز می
، ا وزیـر مختـار انگلـیس در ایـن بـاره صـحبت کنـد       مور بوده بـ أکه م، آجودانباشی به وزارت خارجه

3.منعکس است

موریت وي را سرهنگ فرانسین فرانت کاردار أرود و دنباله مشیل پس از این مکاتبات از ایران می
از آنجا که صدراعظم به سفارت انگلیس وعده داده بود که اگر .گیردانگلیس در این زمینه پی می

وي تالش ، یید نهایی دولت عثمانی برسدأثمانی(ارزته الروم دوم) به تنامه میان ایران و عموافقت
اي براي نامه1264صفر 8فرانت در مورخه .خواهد کرد آوردن جماعت سیاه را از دریا موقوف کند

این روزها که دوستدار خبر صریح دارد که به جناب مخلصان استظهاري اخبار «نویسد:حاجی می
بین دولتین علیین ایران و روم خواهد گرفت و مامر امضاي مصالحه فیصحیح رسیده است که ا

شود که دهد که وقتی بهتر از این نمیحال زحمت می، انددولتیین بزرگ واسطه بر این کار ایستاده
دولت علیه ایران گرمی و یک جهتی خود را نسبت به دولت بهینه انگلیس و اهالی انگلستان در 

کند که حاجی در جواب وعده داده شده را تصدیق و اعالم می4.»آشکار فرماینددادن فرمان مذکور 
5.تواند نزد شاه برودخواهد خودش هم مینزد شاه واسطه شده و اگر سرهنگ فرانت می

1263-1269-6-5آرشیو اسناد وزارت خارجه-1
همان  -2
1256-1262-5-38آرشیو اسناد وزارت خارجه-3
1263-1269-6-6آرشیو اسناد وزارت خارجه-4
1256-1262-5-3-1/5آرشیو اسناد وزارت خارجه-5
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نویسد و از ایشان الثانی باز هم براي صدراعظم نامه میجمادي27جمادي االول و 16فرانت در 
، همین قدر متوقع است«بین ایران و عثمانی رسیده:ماه امضاء قرارداد فیخواهد حاال که مژدمی

1.»کردیموقفتمها از راه دریا مرقوم فرمایند آوردن سیاه

در باب «اینک متن نامه و جواب شاه .گیردفرمان را می1264رجب 10و باالخره در جواب نامه 
هنوز، وعده گذشتهه بچندین وقت است که ها فقط از راه دریاموقوف داشتن حمل جماعت سیاه

فرمایند امروز جواب صریح مرقوم فرمایند که به دست فرمایند یا نمیاگر موقوف می، تمام نشده
2.»خود معلوم کند که بیش از این معطل دوستدار نشود

ول قب، از خشکی بیاورند]ناخوانا[جناب حاجی محض خاطر فرنت صاحب که«و اما دستخط شاه:
محص خوبی فرانت و اگر نه پاره گفتگو میان ما ]ناخوانا[کردم در این باب بحاکم فارس و عربستان

3.»1264دهم رجب .و دولت انگلیس است

در باب «فرستند:فرمان شاه را براي فرانت می1264رجب 10صدراعظم هم طی نامه مورخه
عرض ه اد دولتین در موقع خاص بجناب و اتحها که نوشته بودید محض خیرخواهی آنسیاه

ها را فقط از راه دریا موقوف جناب آوردن سیاهمالحظه مرحمت به آن، خاکپاي همایون رسانیده
این توقع ، یابدشرف صدور می4حکام فارس و عربستانه احکام مطاعه ب، فرمودند مگر از راه خشکی

نه و سعی دوستدار انجام یافت اولیاي دوستانه آقایان مشفق مهربان که بحمداهللا از کرمت شاها
5.هنگام خواهش اولیاي دولت قاهره متوقعند که انجام آنرا دریغ نفرمایندآندولت هم در این

» مالحظات«
آنچه گذشت توصیفی بود از روند احتجاجات ایران و انگلیس در باب خرید و فروش برده در زمان 

آید این است که انگلیس با دست میه اسناد بمحمدشاه قاجار، و آنچه در ظاهر از مجموع
فروشی و محمدشاه با تمسک به مالحظات مذهبی مالحظات انسان دوستانه خواهان لغو برده

-که دراسناد مکاتبات چهره نموده است- خواهان ادامه تجارت برده هستند، اما در وراي این ظاهر
مورد انگلیس اهداف استعماري کامالً مشهود توان اغراض و اهداف دیگري را جستجو کرد که در می

است و نوشته حاضر دلیلی براي بیان آن نمی بیند، اال اینکه توضیح داده شود که در مکاتبات 

1263-1269-6-6آرشیو اسناد وزارت خارجه-1
1256-1262-5-3-1/5آرشیو اسناد وزارت خارجه-2
همان-3
1256-1262-5-3-1/5آرشیو اسناد وزارت خارجه-4
همان  -5
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بار بدون ذکر نام از مجتهدین و مراجع نجف نام برده و فتاواي ایشان سفارت انگلیس چندین
، قلمداد کرده است که البته این یفروشمنع بردهدر زمینه، راهمنوا با اهداف انسان دوستانه !!! خود
یید شرعی أماند بررسی مالحظات مذهبی محمدشاه در تهمنوایی جاي چون و چرا دارد. می

هم چندان صادقانه نیست رسد با دالیلی که در ذیل بیان خواهد شد آننظر میه فروشی که ببرده
اهداف دولت انگلیس در خلیج فارس: درست و صرفاً تالشی است در جهت همراهی نکردن خود با 

محمدشاه ادعاي دینداري داشت و در زمینه ساخت اماکن مذهبی و واگذاري بعضی است که
احترام نسبت به علما اقداماتی انجام داد. ولی این تظاهرات دینداري و......ات به امور مذهبیقوفمو

مانده بود و مقداري هم به منزله امتیازات جزئی بارث شاهیفتحعلتا حدي ناشی از عاداتی بود که از 
اي از دشمنی و و اتفاقی بود. در دوران حکومت محمدشاه روابط دولت با علما به مرحله تازه

خواست بین نیازهاي می، طرزي نامعقول و ناموفقه هرچند ب، کشمکش گام نهاد. اگر فتحعلیشاه
هایی ند، محمدشاه تا حد زیادي از چنین کوششداري و وظایف حکمران مستبد آشتی برقرار کدین

آمیز اعتقادات مذهبی او و وزیرش حاجی میرزا آقاي حتی موجب ماهیت بدعت.دست بازداشت
. شاه و وزیرش نه تنها از 1اعتراف کند، طرز نظريه هر چند ب،انقیاد از یک مرجع تقلیده نشد که ب

ر کشور استشفاع علما و فشار مذهبی آنها به حکام کردند بلکه در سراسدستور روحانیان پیروي نمی
کرد که نوع برخورد وي با سید محمدباقر شفتی روحانی متنفذ محل موفقیت چندانی کسب نمی

شکاف موجود بین مفاهیم مذهبی ، 2اصفهان و سید محمدباقر قزوینی براي نمونه قابل ذکر است
دودي با اتخاذ سیاست دقیق مجامله از سوي ریاست و مرجعیت و واقعیات قدرت پادشاه فقط تا ح

این امر با تمایالت خاصی .شاه قابل ترمیم بود و محمدشاه هرگز چنین سیاسی را پیش نگرفت
.نسبت به تقویت قدرت مرکزي دولت دست بهم داد و کشمکش میان دولت و علما را ناگزیر ساخت

3.این کشمکش از همان ابتدا حکومت محمدشاه آغاز شد

ص محمدشاه به تصوف و اخالص زیادترش به شحصیت عجیب معلم و وزیرش حاجی میرزا اخال
شک نداشت که حاج میرزا «گفته گوبینو محمدشاه ه ب. الشعاع قرار دادآقاسی همه عالیق او را تحت

ظاهراً محمدشاه از 4.»العاده استآقاسی با خدا رابطه دائم و مستقیمی دارد و خود نیز موجود خارق
این مطلب باعث شد که حاجی میرزا آقاسی .فوان جوانی متمایل به دوستی درویشها بوده استعن

با سپردن محاکم شرع به محاکم عرف بکوشد که حوزه عمل محاکم را گسترش دهد و با از میان 

.194، ص 1356انتشارات توس ترجمه دکتر ابوالقاسم سري،حانیت پیشرو در جنبش مشروطیت،نقش روالگار، حامد،- 1
.48-50ص قمري،1304تهران،العلما،قصصمحمد بن سلیمان،تنکابنی،-2
.155ص الگار،-3
.153ص ،همان-4
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هاي شاه و رغم تالشاما علی.خواست جنبه دیگر قدرت علما را تضعیف کندمی» بست«بردن 
آمدند قدرت سازمان یافته علما و حساب نمیه ه بیش از محرك مالیمی براي علما بصوفی، وزیرش

ناپذیر ساخته بود. عقاید صوفیانه محمدشاه نتایج بسیاري مقبولیت بیشتري که آنرا واقعاً شکست
اي بر خالف مذهب تر دیگري به همراه داشت، همین که کشور را یک سلطان معتقد به عقیدهجدي

عنوان یک ه عالوه اطاعت او از حاج میرزا آقاسی به کرد فی نفسه انزجار آور بود، بمیعامه اداره
باالخره شاه هم مانند هر .مرشد امکان هرگونه نفوذ مستقیم در رهبري امور را از علما سلب کرد

عنوان مرجع تقلید ه ناگزیر بود خود را با احکام یک مجنهه اعلم ب، شیعه دیگر در تکالیف دینی
چون و چراي داده است اما اخالص بیفتحعلیشاه گاه یک چنین تطبیقی را انجام می، تطبیق دهد

محمدشاه به حاجی میرزا آقاسی جایی براي گفتگو از مرجع مذهبی باقی نگذاشت. 
، آمیز محمدشاه و کوششهاي آرامتمایالت بدعت.در هر صورت در زمان محمدشاه رقابت علنی و سخت شد

که علما در در حالی،دشمنی ذاتی علما را شدت بخشید، از براي تقویت قدرت مرکزي دولت،اآگاهانهتقریباً ن
بر این اساس 1.در امور سیاسی پایتخت قدرت ثایت و مهیبی داشتند.ایاالت مانند گذشته قدرتمند بودند

علما از در آشتی و خواسته است باتمسک محمدشاه به مالحظات مذهبی یا ناشی از این است که وي می
شود که ها مشخص مینهایی خواست انگلیسکه با توجه به پذیرش، مصالحه در آید یا اینکه بهانه بوده است

وي به حاج میرزا آقاسی تلویحاً بیان }1264دهم رجب {مورد اخیر مقرون به صحت است و در نامه مورخه
قبول کردم در این بابت ،از خشگی بیاورند]ناناخوا[جناب حاجی محض خاطر فرانت صاحب که«شده است:

2.»و دولت انگلیس استمحض خوبی فرانت و اگر نه پاره گفتگو میان ما]ناخوانا[و عربستانبه حاکم فارس

خوشی نداشت و از شکست سیاسی خود در برابر دیپلماسی مزورانه بریتانیا در واقع محمدشاه از انگلیس دل
شد و با وجود ضعف مزاج و اي از فکر هرات و افغانستان فارغ نمیت بود و لحظهمورد هرات سخت ناراح

بیماري نقرسی که داشت، درصدد آن بود که در فرصتی مناسب شکست خود را جبران کند، اما عمال سفارت 
ران برپا اي از کشور ایکار ننشسته بودند و هر روز فتنه و آشوبی در نقطهبریتانیا در تهران و شهرستان بی

ساختند که اگر محرك و سبب اصل آنها را سیاست انگلیس ندانیم الاقل باید قبول کنیم که در تقویت و می
براي نمونه قیام آقاخان، سیدمحمد علی باب و قیام 3ها عمال انگلیسی دخالت داشتند.توسعه دامنه این فتنه

) درگیر آن بود. و نهایت اینکه در 1264ال ساالر درخراسان که محمدشاه، تا زمان فوت(سه شنبه ششم شو
.نقش داشت مالحظات سیاسی بودهآنچه بیش از هم- فروش در خلیج فارسمنع برده- گیرياین تصمیم

173ص الگار،-1
.1256-1262-5-3-1/5آرشیو اسناد وزارت خارجه -2
.148، ص 1370انتشارات علمی، چاپ دوم سلطنت قاجار،ایران در دور،اصغر،میم، علیش-3
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