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 اسالم در امریکا

 به استقبال از پیروزی اولین زن مسلمان 

 امریکا پارلماندر 
 

 

 بخش دوم

 

 تنباکو و آغاز برده داری در امریکا،

 گردید که گواهی بر حضور مسلمانان در قارۀ امریکا تا قبل از قرن پانزدهم میالدی میدهد.( )در بخش اول از شواهدی ذکر

، سیل تازه واردین انگلیسی نژاد به سوی "سرزمین جدید" آغاز گردید ولی عدم تطابق با محیط جدید، امریکابعد از کشف 

فرستاد. آنعدۀ هم که زنده ماندند، روزگار بس دشوار و گرسنگی، و مرض تعداد زیادی از این تازه واردین را به کام مرگ 

را که کشف نموده بودند به زودی خالی گردید و عالوه بر آن کشت ای  می نمودند زیرا منابع طال و نقره مشقت باری را سپری

ۀ امیدی برای ادام ژادهای که تازه واردین انگلیسی ن و زراعت شان نیز به علت ناآشنائی با محیط رونقی نداشت. در همین سال

حاصل فوق  امریکادریافت که تنباکو در مناطق شرقی  John Rolfeبه نام  امریکا نداشتند، شخص تجار پیشه ایگی در زند

به ی بلند لالعاده زیاد بدست می دهد و در عین حال همین تنباکو که از کیفیت عالی بر خوردار می باشد در انگلستان با مفاد خی

. بدین ترتیب تمامی تازه واردین به زرع تنباکو روی آورده و به هر قطعه زمینی که به آن دسترسی حاصل فروش می رسد

 میان آوردند. هترتیب "اقتصاد تنباکو" یا اقتصادی را که وابسته به تنباکو بود ب آن تنباکو ِکشت کردند و به این نمودند، در

ل ها در آن زمان نه وسائ که نیاز به نیروی جسمانی قوی داشت. انگلیس ولی ِکشت و مراقبت تنباکو کار طاقت فرسائی بود

مجهز در اختیار داشتند و نه هم نیروی بشری پس در فکر استفاده از نیروی برده گان افتادند. تجارت برده داری رونق گرفت 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Arsalaii_t_perozi_zanan_mosalman_amricaii_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Arsalaii_t_perozi_zanan_mosalman_amricaii_2.pdf


  
 

 

 2از 2

برده گان شروع شد چنانچه در بین  آغاز گردید. رقابت بر سر خرید امریکاو حراج برده گان سیاه پوست افریقائی در بنادر 

افزایش یافت و به قرار احصائیه ها در سال  ٪۳۵به  ٪۷در بعضی از مناطق ورجنیا نفوس برده گان از  1۷۵0-1۶۹0سالهای 

بود.  ٪۵صرفا"  1۶۷1کُل نفوس کالونی های "ورجنیا" را تشکیل می داد در حالی که این رقم در سال  ٪2۴برده گان  1۷1۵

ملیون بردۀ افریقائی االصل از طریق بحیرۀ اتالنتیک و "معبر وسط" به صوب مناطق  12حد اقل 18۵0-1۴۵0های الدر بین س

 فیصد این بردهگان به علت مشقت سفر در طول راه تلف گردیدند. 20تا  1۵انتقال داده شدند که از آنجمله  امریکاشمال و جنوب 

فریقائی االصل بودند، خود تجارت جدیدی را در عرصۀ جهانی بوجود آورد و خرید و فروش برده گان، که همه سیاهپوستان ا

بعد از آنکه انگلیس ها در نیمۀ اول قرن هژدهم دو رقیب اروپائی خود، یعنی هالند و فرانسه، را در قارۀ افریقا به کنار زدند، 

 تجارت برده گان کامال" در انحصار ایشان در آمد. 

میالدی، نزدیک  1۹00الی  1۶۵0بشری در طول تاریخ ذکر و اظهار می دارند که در بین سالهای  محققین از بزرگترین فاجعۀ

ملیون انسان از مناطق مرکزی و غربی افریقا، از خانه و کاشانۀ شان جدا و به حیث برده در دیگر نقاط جهان به فروش  28به 

ن جنگی نی بلکه انسان های آزادۀ بوده اند که از سرزمین خودشان رسیده اند. ناگفته نباید گذاشت که اکثریت این برده گان اسیرا

 اختطاف و بعدا" به حیث برده به فروش میرسیدند.

گردید. البته تقاضا  18و  1۷در طول قرن های  امریکاقوۀ کار برده گان شاخص عمده در تقویت و رشد اقتصاد روبه توسعۀ 

ود نماند بلکه نیاز به این نیرو تا "مزارع نیشکر" در کشور "برازیل" نیز توسعه ی شمالی محدامریکابه این نیروی کار تنها به 

 پیدا نمود. 

ملیون این برده گان را مسلمانان  ۳در صد ، یعنی حدود  ۳۵الی  1۵بعضی از احصائیه های غیر رسمی نشان می دهد که بین 

لمانانی احفاد همان مس امریکاکه تعداد کثیری از سیاهپوستان افریقائی تشکیل می دادند. این ارقام نشاندهندۀ این واقعیت است 

آورده شده اند. در بین این برده گان مسلمان تعدادی از ُحفاظ  امریکامیالدی به حیث برده به  18الی  1۶هستند که در بین قرون 

به جا گذاشته اند که ما را با زوایای  قران، علمای دینی، وحتی شهزادۀ مسلمانی موجود بودند که از خود آثار، مدارک، و اسنادی

 آشنا می سازد. امریکاتاریک زنده گی برده گان مسلمان در 

طارق  به این سلسله ادامه خواهیم داد. امریکادر بخش سوم با شرح حال مختصر تعدادی از برده های سیاه پوست مسلمان در 

 امریکا، یالت ورجینیاا -  ارسالئی
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