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Abstract: According to some theoricians of power, when a 
charismatic person gains political power, he/she gives promises 
for solving domestic and foreign issues and in this way he/she 
is regarded as an extraordinary and very attractive person who 
is	 qualified	 for	 leadership.	Consequently,	 he/she	 permanently	
tries to prove his/her suitability. 
Through	history,	one	can	find	a	large	number	of	instances	for	
Charismatic Domination Theory. For example, Chingiz Khan 
was a charismatic leader with remarkable military ingenuity 
who had his origins in the traditional Mongolian society.  He 
succeeded to prove his authority to his followers and subjects 
through his bravery and expertise in war as well as his 
triumphant attacks and the booties which he seized in wars. At 
first,	the	domain	of	his	authority	was	restricted	to	a	small	group	
of	Mongolians	but	through	his	bravery	and	securing	financial	
intersts for his followers, he succeeded to expand his political 
sovereignty. In the early years of the 7th century A.H./13 
A.C.E., when he powerfully overcame Turk and Mongolian 
tribes, to monitor and control his unquestionable administration 
within the tribes, he enacted Yasa Laws in which religious 
issues were treated very mercifully and with overindulgence. 
And this guaranteed continuity of Yasa laws for a very long 
time period. These Yasa laws/decrees were employed during 
Ilkhanids in Iran for maintaining military descipiline, removing 
political rivals and supporting bureucrats withing nominal and 
adjectival comound words that conveyed different meanings. 
This research tries to study the semantic and compound features 
of “Yasa” in the Iranian Administrative literature during the 
Mongolian period (and its effects on the Timurid era) as well as 
its educational and ditterent roles. 
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Abstract

For archaeologists, historical texts are important in several ways; first, the written texts and second its 
examination in an archaeological context, along with other material of its context. In fact, the importance of the 
context is that the cultural material (here the text) is evaluated based on its social and historical context. Historical 
texts along with other facts, are important evidence to archaeologists. In the slave system of Qajar-era, servants 
were primarily a form of consumption and not an element of production.  A group of servants who served in the 
houses of the wealthy, included maids, gholams, and Khawjas. The black slaves were African, and they were 
traded through the Persian Gulf, and the white ones were of various ethnicities who were provided through trade 
or captivity in wars. The way this class was treated was often accepted by the community. The maids either 
entered the harem as a monk or a permanent wife, or to do housework for the elders' wives. The gholams were 
also employed in various fields of the military, domestic services, security, agriculture and irrigation, fishing and 
scuba diving (in the south), and achieved high administrative and military positions if they had the ability and 
expertise. Therefore, in this article, the Qajar slavery system, in two areas of south and southwest of Iran, were 
investigated by studying documents, written sources, and photographs of the Qajar period as text and cultural 
material through archeological approach and content analysis.
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چکیده
آنها در بستر  از نظر متن ها و دیگری بررسی  از دیدگاه هاي گوناگون برای باستان شناسان اهمیت دارد. نخست  متون تاریخی 
باستان شناختی در کنار دیگر مواد هم بستر آنها. درواقع اهمیت بستر به این دلیل است که در آن مادة فرهنگی )در اینجا متن( بر 
مبنای زمینة اجتماعی و تاریخی آن ارزیابی می شود. متون تاریخی شکلی از شاهد مادی هستند که نزد باستان شناس و در کنار 
دیگر فاکت ها اهمیت دارند. در نظام بنده داری دورة قاجار، بندگان در وهلة نخست شکلی از مصرف بودند تا عنصری در تولید. در 
این میان، بخشی از گروه مستخدمان و نوکران را که در خانة ثروتمندان فراوان بودند، کنیزان، غالمان و خواجگان تشکیل می دادند. 
از این میان، بردگان سیاه، آفریقایی بودند و خرید و فروش آنها از طریق خلیج فارس صورت می گرفت. سفیدها که از قومیت های 
مختلف بودند، از راه تجارت و خرید و فروش یا اسارت در جنگ ها و تهاجمات ناگهانی تأمین می شدند. رفتار با این طبقه مورد قبول 
همگان و در جامعه پذیرفته شده بود. کنیزان نیز یا به عنوان زن صیغه ای یا دائمی وارد حرم سراها می شدند، یا در خدمت زنان بزرگان 
به کارهای خانگی می پرداختند. غالمان در زمینه های مختلف نظامی، خدمات خانگی، نگهبانی، کشاورزی، آبیاری، ماهیگیری و 
غواصی )در جنوب( به کار گرفته می شدند و در صورت داشتن توانایی و کاردانی به مناصب باالی اداری و نظامی دست می یافتند. 
بر این اساس، در نوشتار حاضر با مطالعه و بررسی اسناد، منابع مکتوب و عکس های به جامانده از دورة قاجار به عنوان متنی به مثابة 

مادة فرهنگی به بررسی باستان شناختی نظام بنده داری در دورة قاجار در دو حوزة جنوب و جنوب غرب ایران پرداخته شده است.
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مقدمه
در ایران عصر قاجار، بخشی از گروه مستخدمان و نوکران را 
که در خانة ثروتمندان به وفور یافت می شدند، کنیزان، غالمان و 
آفریقایی  بردگان سیاه،  میان،  این  از  خواجگان تشکیل می دادند. 
بودند و خرید و فروش آنها از طریق خلیج فارس صورت می گرفت 
و سفیدها که از قومیت های مختلف بودند، از راه تجارت و خرید و 
فروش، یا اسارت در جنگ ها و تهاجمات ناگهانی تأمین می شدند. 
رفتار با این طبقه، مورد قبول همگان و در جامعه پذیرفته شده بود. 
کنیزان یا به عنوان زن صیغه ای یا دائمی وارد حرم سراها می شدند، یا 
در خدمت زنان بزرگان به کارهای خانگی می پرداختند. غالمان نیز 
در زمینه های مختلف نظامی، خدمات خانگی، نگهبانی، کشاورزی، 
آبیاری، ماهیگیری و غواصی )در جنوب( به کار گرفته می شدند و در 
صورت داشتن توانایی و کاردانی به مناصب باالی اداری و نظامی 

دست می یافتند.
براساس اسناد و عکس های به جامانده در عصر قاجار، در این دوره 
هم غالم و کنیز سفیدپوست و هم سیاه پوست وجود داشت. بردگان 
ارمنی(،  چرکس،  )گرجی،  قفقازی  چون  مختلفی  اقوام  از  سفید 
کرد )از شمال غربی ایران(، بلوچ )جنوب شرقی(، ترکمن )شمال 
تهاجمات  در  بردگان،  از  دسته  این  بودند.  ایرانی  یا حتی  شرقی( 
و لشکرکشی های تنبیهی، به ویژه علیه ترکمن ها و بلوچ ها یا طی 
جنگ های منظم ایران و روسیه به اسارت درمی آمدند، بخشی از آنها 
نیز از راه تجارت و خرید و فروش تأمین می شدند. با سقوط صفویان 
شد،  ایجاد  قاجارها  حکومت  شروع  با  که  قدرتی  فترت  دوران  و 
ورود غالمان و کنیزان سفید از منطقة قفقاز و ماورای آن کاهش 
محسوسی یافت؛ زیرا روس ها پس از تصرف قفقاز و انعقاد قرارداد 
ننگین ترکمن چای با دولت ایران در سال ۱۲4۳ قمري، خرید و 
فروش مردان و زنان قفقازی را ممنوع کردند. بردگان سیاه پوست از 
قومیت های مختلفی چون زنگی، حبشی، سهیلی و نوبی بودند که از 
راه تجارت و خرید و فروش تأمین می شدند. حمل ونقل آنها به ایران 
نیز از راه زمینی یا دریایي صورت می گرفت. بخشی از این بردگان 
را حجاج و زائران شهرهای مقدسی چون مکه، مدینه و کربال از 
راه های زمینی به ایران منتقل می  کردند؛ البته تعدادی از تجار برده 
نیز در غرب و جنوب غربی ایران از شهرهای غربی بغداد، کربال، 
مکه و مدینه، بردگان آفریقایی را وارد بازارهای ایران می کردند. 

تعداد کمی از بردگان نیز از دمشق وارد ایران می شدند. 
بعد  به  قمري  دوازدهم  قرن  اواسط  از  آفریقایی تبار  بردگان  ورود 
قابل توجه است. با آغاز قرن سیزدهم و در طول حکومت قاجارها در 
ایران، تجار و دالالن برده، تعداد زیادی از این بردگان را از آفریقای 
از این تعداد، برخی  ایران وارد کردند.  شرقی به بندرهاي جنوبی 
در همین بندرها باقی می ماندند و بقیه نیز به نقاط مختلف ایران، 
به ویژه شهرهای بزرگ از جمله تهران، شیراز و اصفهان فرستاده 

مي  شدند. این روند )ورود بردگان آفریقایی به ایران( تا اواسط قرن 
چهاردهم قمري ادامه داشت

گذری به بنده داری
بارز  جلوه های  از  همواره  که  است  اجتماعی  پدیده ای  بنده داری 
تضادها و نابرابری های اجتماعی محسوب مي شود. بندگان افرادی 
قانوني و  از حقوق  باید  هستند که حقوق کمي دارند؛ درحالي که 
طبیعي جامعه، حتي اندک برخوردار باشند. از منظری دیگر می توان 
بندگان را قشر بیشتر تکلیف پذیر جامعه نامید که بیش از حقوق، 
تکالیف بر عهدة آنان است. به عقیدة برخي، دلیل پدیدآمدن بندگي 
تشکیل خانواده بوده است؛ به ویژه از سوي مرد که در مقابل زن 
قدرت بیشتری داشته است؛ بدین ترتیب انسان دریافت که می تواند 
از نیروی دیگران استفاده کند. این مسئله تا حدودی دربارة فرزندان 
نیز صدق مي کرد. به تدریج این رابطه از طریق قبیله و رئیس آن 
دنبال شد که نوعی از الگوهای مشابه بنده داری به شمار مي آمد 
)ماخت، ۱۳۸5: ۱7؛ شاهسوارانی و مرتضایی، ۱۳95: 4۲۱(. بر این 
اساس، تصور بندگی دیگران مطرح شد؛ به ویژه در دوران کشاورزی 
که طبقة فقیر جامعه قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای طبیعی خود 
نبود؛ از این رو این طبقه از سوی صاحبان زمین استخدام شدند و 
به تدریج در خانوادة آنان پا گذاشتند. بر این اساس، فرهنگ احساس 
تعلق و فروتربودن از ویژگي هاي این قشر به شمار آمد تا اینکه نظام 
جدید به تدریج در جوامع پذیرفته شد. در این میان، فرایند استخدام 
و بهره کشی به اسرای جنگی نیز سرایت یافت؛ تا آنجا که برخی 
اسرا به تدریج براي بندگي در خانواده ها راه یافتند. این جریان سبب 
تشویق به جنگ  شد؛ به ویژه که این نوع استخدام بندگان فواید 
اقتصادی فراواني داشت، اما زمانی که دولت ها در جوامع انسانی 
پدید آمدند، این نظام بنده داری به قانون تبدیل شد و از حالت عرفی 
درآمد و به تثبیت قانونی رسید )ایرجی، ۱۳۳۸: ۶۸–۶7؛ شاهسوارانی 

و مرتضایی، ۱۳95: 4۲۱(.
به هر حال در تعیین تاریخ آغاز بندگی اختالف نظر وجود دارد. برخی 
آن را به دورة شکار و برخی به دورة کشاورزی مربوط مي دانند؛ البته 
باید آغاز بردگی مصطلح را از شروع تأسیس دولت ها دانست؛ زیرا 
پیش از آن بردگی خانوادگی مطرح بود و این موقعیت و دسته بندی 
نوعی خدمتگزاری محسوب مي شد نه بندگی؛ زیرا در آن دوره همه 
مملوک بودند و رؤسای خانواده ها مالک، اما مالکیت آنها ناشی از 
حق حاکمیت و اقتدار بود و این نسبت برای همگان، اعم از خودی 
و خدمتگزار و فرزند یکسان به شمار مي آمد؛ بنابراین شاید نتوان 
شد،  بیان  آنچه  براساس  نامید.  بنده  را  دوره  آن  خدمتگزار  طبقة 
می توان بندگی را به دو بخش بندگی خانوادگی و بندگی قانونی 
تقسیم کرد )الور، ۱۳7۳: ۱۳-۱۱؛ شاهسوارانی و مرتضایی، ۱۳95: 

.)4۲۱
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بندگی خانوادگی با بندگی حقیقی متفاوت است؛ زیرا بندگی حقیقی 
حقی ناشی از قانون است که به موجب آن انسان مي تواند مالک 
قانون  تأسیس حکومت های سلطنتی،  به دنبال  فردي دیگر شود. 
به جاي عرف خانواده ها و ارادة رؤسای آنها قرار گرفت و بیشتر آداب 
و رسوم در قوانین کشورها وارد شد. یکی از این رسوم حق مالکیت 
بنده بود که برای مردم آزاد مدنظر قرار گرفت؛ به همین دلیل، حق 
اقتدار پدر به حق مالکیت تبدیل شد و بردگی ناشی از قانون در میان 
مردم شناخته و پذیرفته شد )شاهسوارانی و مرتضایی، ۱۳95: 4۲۲(.

بنده داری در تفکر اسالمی
از دیدگاه بیشتر جامعه شناسان، اندیشه ها و ایدئولوژی ها از عوامل 
تأثیرگذار به شمار مي آیند. اسالم ایدئولوژی فعالي است که تغییرات 
بسیاری در نظام اجتماعی، از جمله دگرگونی نظام بنده داری ایجاد 
و  تسهیل  مانند  گوناگوني  راه هاي  از  ایدئولوژی  این  است.  کرده 
هدایت دگرگونی منجر به تغییر شده است. درواقع ایدئولوژی مذکور 
و ظرفیت های آن مؤثرترین عوامل و نیروی محرکه ای هستند که 
وضعیت بنده داری را تغییر دادند. به کمک عامل مذکور، مسیر جدید 
مشروع و معتبر شد و هدایت رفتارهای منتهی شونده به تغییرات 
به منظور حصول  )همان(. همچنین  پیش بینی شده صورت گرفت 
به دنبال  و  شد  فراهم  بیشتري  هم بستگی  زمینه های  هدف،  این 
میان  )تضاد  شد  روبه رو  تضاد  با  جامعه  افراد،  در  انگیزه  ایجاد 
افراد مجبور شدند به رفع  با واقعیت(؛ درنتیجه  ایدئولوژی مذکور 
مشکل بپردازند و اهداف و رفتارهای خاصی را اختیار کنند. از سوي 
دیگر، اسالم با وجود موانع بسیار در دگرگونی نظام بنده داری مانند 
نظام ارزش ها، قشربندی انعطاف ناپذیر، نابرابری های اجتماعی، نفوذ 
برخی افراد و گروه ها در این نظام و... توانست تغییرات بسیاری در 

آن ایجاد کند و بر عوامل روانی و اجتماعی مسلط شود. 
سبب  هرگز  اما  بود،  فراوان  و  سریع  بنده داری  نظام  تغییرات 
آسیب های جدی روانی و تعارض فرهنگی در جامعه نشد )همان (؛ 
به ویژه اینکه در صدر اسالم، افراد در تسریع این جریان مؤثر بودند 
پدید  آوردند.  نظام  این  در  را  ساختی  دگرگونی های  زمینه های  و 
این امر نشان مي دهد اسالم در هدف قراردادن فرد به مثابه هدف 
دگرگونی موفق بوده است. این ایدئولوژی به قدري پذیرفته شده 
بود که حتی سرعت بیش از این نیز موجب آسیب زایی نمی شد؛ 
درحالی که حرکت شتابان یا بسیار کند تغییرات سبب آسیب زایي 

مي شود )همان(.
هدف دگرگونی در سه سطح فرد، گروه و ساخت اجتماعی اثرگذار 
و  پیامبر  سیرة  و  قرآن  ارزشی  گزاره های  از  شاید  اما  است،  بوده 
امامان شیعه )ع( استنباط شود که فرد و ساخت اجتماعی، هدف 
ابتدایی دگرگونی بوده اند؛ البته نقش گروه نیز به عنوان عاملی واسط 
همیشه مدنظر بوده است؛ برای نمونه مي توان تصمیم گیري دربارة 

جایگیري بندگان در خانواده ها را هدف قرارگرفتن فرد دانست که 
بر او و درنهایت ساخت اجتماعی تأثیرگذار بوده است؛ زیرا این عمل 
از یک سو به این معناست که با تغییر ترکیب یک گروه، نگرش های 
تعصب آمیز آن نیز تغییر کرده است. نشانة این تغییرات دامنه دار در 
افراد، آزادسازی های همراه با انگیزه  در سطح وسیع است. نشانة 
است؛  آن  الگوهای  و  بنده داری  نظام  دگرگوني  نیز  تغییر ساخت 
به گونه ای که با پیش از خود و با سیستم های این نظام در میان 
دیگر ملل شباهتی ندارد. درواقع اسالم با ایجاد و تقویت زمینه های 
ساخت  در  اساسی  تغییراتي  افراد،  در  اخالقی-ارزشی  و  عقیدتی 
ایجاد کرد. همچنین با دگرگون  کردن ساخت اجتماعی یا گروهی 
که انسان ها در آن می اندیشند و عمل می کنند، ارزش های فردی، 
نگرش ها و رفتار آنان را تغییر داد )همان، 4۲۳(. با ظهور اسالم 
ساختاری  و  بنیادین  تغییرات  با  جامعه  جدید،  ایدئولوژی  به مثابة 
انجامید  تغییر در دین، به دگرگوني دیگر نهادها  این  مواجه شد. 
و الگوهای مرتبط با آن نهادها نیز تغییر یافت؛ از جمله الگوهای 
بنده داری که تغییر در آن، قشربندی های اجتماعی را دگرگون کرد 

)همان(. 
و  منزلت ها  از  اجتماعی  این قشر خاص  بنده داری،  نظام  تغییر  با 
پایگاه های جدید اجتماعی برخوردار شد و به بسیاری از حقوق و 
از خدمات کالن  امر یکی  این  یافت که  آزادی های مدنی دست 
اجتماعی اسالم بود. بهترین مثال برای تشریح وضعیت غالمان 
در دوران اسالمی این است که بسیاری از آنان به مقام های باالی 
نظامی و اداری در دستگاه خالفت رسیدند، حتي برخی از آنها در 
مانند  کردند؛  رشد  اسالمی  نیمه مستقل  و  مستقل  حکومت های 

مؤسس سلسله غزنویان که خاستگاه غالمی داشت.

براساس  بنده داری  نظام  باستان شناختی  بررسی 
تحلیل محتوای اسناد و عکس ها

اسناد و مدارک در رویکرد باستان شناسی متون جایگاه ویژه ای دارند 
و نزدیک ترین ابژة باستان شناختی به کانتکست تاریخی مورد نظر 
محسوب مي شوند. همچنین نکات ریز و دقیقی دارند که شاید در 
دیگر منابع تاریخی به ندرت یافت شود. در حال حاضر، آرشیوهای 
دولتی معتبرترین مراجع پژوهش های تاریخی هستند. از این میان، 
مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجة ایران یکی از غنی ترین مراکز 
اسناد تاریخی و سیاسی کشور محسوب می شود که عمدة محتوای 
است.  این مرکز  از  یافت شده  اسناد  بر  مبتنی  نیز  پژوهش حاضر 
زیر  بندرهاي جنوب  اینکه کارگزاری های  به  توجه  با  در گذشته، 
نظر وزارت امور خارجه کار می کردند، گزارش های بسیاری از وقایع 
و حوادث بندرها و جزایر به این وزارتخانه ارائه مي شد. همچنین 
مکاتبات و تلگراف های سفارت بریتانیا در تهران، سفارت خانه های 
ایران در لندن و دیگر مکان ها در این وزارتخانه صورت می گرفت 
)تمام مکاتبات و پیام ها در بایگانی وزارت خارجه نگهداری شده 
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است(. تعداد و موضوع این اسناد فراوان و متنوع است. 
مجلس  از  پژوهش،  این  در  استفاده شده  اسناد  از  دیگری  بخش 
شورای اسالمی و مرکز اسناد ملی به دست آمده است. از مجموع 
اسناد  مرکز  از  سند   4۲۱ پژوهش،  این  در  ثبت شده  سند   ۶7۳
صفحه  چندین  در  آن  مورد  )هفت  خارجه  امور  وزارت  آرشیوی 
به زبان فرانسه است(، ۱۶9 سند از سازمان اسناد ملی ایران، ۸۰ 
سند از سازمان اسناد ملی ایران و ۳ سند به همراه بخش هایی از 
نسخة خطی جیزه التحریر )نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای 
اسالمی، شماره ۸۸95، کتابت ۱۲45 ق(۱ فراهم شده است. این 
اسناد شامل نمونه اي از نوشته های شرعی درمورد خرید و فروش 
و نامة آزادی غالم و کنیز است که ارزش این پژوهش را افزون 
کرده اند. در پایان، اسناد مذکور پس از ثبت و ضبط و تشکیل بانک 
جامع اطالعات آماری مقوله بندی شدند. سپس به دلیل هم پوشانی 
بسیاری از این اسناد در معقوالت، 75 سند جداسازی شد و در این 

نوشتار قرار گرفت.
و  فرمان ها  ازدواج،  اسناد  قرارنامه ها،  عهود،  حاضر،  پژوهش  در 
با  انگلیس  کارگزاران  و  گاه محرمانة سفارت  و  مکاتبات سیاسی 
وزارت امور خارجه و سایر امرای دولت ایران از جمله محمد شاه، 
ناصرالدین  شاه، حاجی میرزا آغاسی، امیرکبیر و میرزا آقاخان نوری، 
در  برده فروشی  دربارة  قاجار  دولت  مأموران  سایر  و  ایران  صدور 
اسناد مطالعه شده در  و دیگر  آن  به  خلیج فارس و مسائل مربوط 

1. فهرست مختصر نسخه های کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ص 428 )این کتاب همراه کتاب منشآت سلیمانی در یك مجلد صحافی شده است(.
Object .2 که معادل التین آن Objcere است، خود را در مقابل مفعول گذاردن است. اُبژه به معنای مفعول و چیزی است که فعل بر آن واقف می شود، یا مورد بحث و شناسایی قرار 
می گیرد؛ به همین دلیل در بسیاری متون اُبژه را متعلق شناسایی یا ادراک ترجمه می کنند؛ یعنی چیزی که حاصل ادراک بوده است و بر اثر این حصول معلوم شده و به عینیتی 

اعتباری دست می یابد )ریتزر و جورج، 9731: 52(.
3. Habitus

4. قشر متوسط که مهم ترین صفت ممیزة آن حقوق و شیوة زندگی است، در جامعه شناسی قشربندی امروز دو تعبیر از طبقۀ متوسط وجود دارد: در نخستین آنها تأکید می شود 
طبقۀ متوسط، طبقه ای است گسترده که دستمزد و شرایط کاری آن مطلوب تر از طبقۀ کارگر است، اما موقعیت مالی آن از طبقۀ باال نازل تر است. به عقیدة این گروه دلیل 
مطلوب بودن وضعیت طبقۀ متوسط در بازار داشتن مهارت های آموزشی و فنی اوست. در دومین تعبیر از طبقۀ متوسط که از رواج بیشتری برخوردار است، این باور وجود دارد که 
طبقۀ متوسط متشکل از اقشار متفاوت و مجزا از یکدیگر است که بخش فراوانی از آن بخشی از طبقۀ کارگر است و بخش کوچك تر آن به طبقه باال تعلق دارد و در این میان گروه 

ناچیزی در میانه قرار می گیرد. طبقۀ متوسط نیز با دریافت حقوق، از کارگری که دستمزد دریافت می کند متمایز می شود.

این پژوهش از مقوالت استخراج شده در این پژوهش هستند. این 
متون جنبه های خصوصی تری از وضعیت غالمان و کنیزان و خرید 
و فروش آنها میان افشار مختلف جامعة ایران عصر قاجار در جنوب، 

جنوب مرکز و جنوب غرب ایران را نشان مي دهند.

عکس ها
تحلیل  رویکرد  با  ثبت شده  عکس های  مقوله بندی  براساس 
از مجموع ۲۳7 عکس جمع آوری شده که در بانک جامع  محتوا، 
اطالعات آماری این پژوهش ضبط  شده است، ۱۱۱ عکس استفاده 
شد که دلیل آن هم پوشاني و یکسانی برخي عکس ها بود. از مجموع 
۱۱۱ عکس ثبت شده نیز حدود 45 عکس انتخاب و از میان آنها 
مقوالتی برای بررسی استخراج شد که محوریت اصلی آنها بر پایه 
و محوریت بدن و جنسیت است. بر پایة تقسیم هاي جنسیتي، از 
مجموع ۱۱۱ عکس، 7۶ عکس متعلق به مردان، ۲۲ عکس متعلق 
به زنان  و ۱۳ عکس متعلق به غالم بچگان است. )جدول شماره 
یک( از این میان سه مقوله برای مردان استخراج شده است؛ مردان 
به  منزلة ابژه ای با سطح باال، مردان به عنوان ابژه ای۲ با سطح رو به 
باال وکاربردی و مردان به  مثابة ابژه ای یکسان. از این میان، مردان 
به عنوان ابژه ای با سطح باال به دو زیرمجموعة عکس های فردی 
)نشان دهندة عادت واره۳ اجتماعی، جایگاه و...( با چهارده عکس، و 
دسته جمعی )ابژه های سطح رو به باال یا گاه بینابینی4( با ۱۳ عکس 
ابژه ای  به عنوان  مردان  مقولة   .)۲ شماره  )جدول  مي شود  تقسیم 

فراوانی/ پراکندگیجنسیت

7۶ عکسمرد

۲۲ عکسزن

غالم بچگان

۲۰ عکس

فراوانی/ پراکندگیجنسیت

۱۰پسر

۲دختر

۸نامشخص

جدول 1. مقوله بندی عکس ها براساس جنسیت
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کاربردی۱ و سطح رو به باال به چهار بخش حامی یا حامیان )۶ 
عکس(، دسته جمعی )۱4 عکس(، سپاهیان و تفنگداران )۱ عکس( 
تقسیم  عکس(   ۲( مصرفی۲  و  جنسی  ابژه ای  به عنوان  مردان  و 
شده اند )جدول شماره ۳(. مردان به عنوان ابژه ای یکسان نیز به ۸ 

عکس تقسیم شده اند )جدول شماره 4(.
در مقولة مربوط به غالم بچگان می توان به چهار مقولة ابژة مصرفی 
ابژة  به عنوان  غالم بچگان  عکس(،   4( تربیتی۳  ابژة  عکس(،   ۸(
سطح باال )۱ عکس فردي و ۶ عکس  دسته جمعی( و غالم  بچگان 
به عنوان ابژه ای کاربردی )۱ عکس دسته جمعی و ۶ عکس حامی 
یا حامیان( اشاره کرد )جدول شماره 5(. در مقولة مرتبط با کنیزان 
و زنان درگیر با کانسپت بنده داری در دورة قاجار، دو مقولة زنان 
به عنوان ابژه ای با سطح باال و ابژه ای کاربردی و سطح رو به باال 
و  زیرمجموعه عکس های فردی  اول، دو  مطرح است. در مقولة 
ابژه های  و  با ۳ عکس،  و غیره  نشان دهندة عادت واره ها، جایگاه 
سطح رو به باال یا گاه بینابینی نیز با ۳ عکس  دسته جمعی وجود 
دارد )جدول شماره ۶(. در مقولة دوم نیز ۳ عکس را حامی یا حامیان 
شامل َلِله، ننه و دایه دربرگرفته است )جدول شماره 7(. همچنین 
ابژه هایی حقیقی و  مقوله اي نیز با عنوان مردان و زنان به عنوان 

یکسان  با 9 عکس استخراج شده است )جدول شماره ۸(.
و  خاص  چهره هایي  برخی  قاجار،  دورة  تاریخی  عکس های  در 

1. مفعولی که برای کاری از پیش تعیین شده و بر اساس یك عرف معمول به کاری گمارده یا از آن بهره کشی می شود. بدن در اینجا ابژه  و رام شده است.
2. مفعولی که از بدن او به عنوان ابزاری برای بهره کشی جنسی استفاده مي شود.

3. مفعولی که از ابتدا و از کودکی تحت نظر مالك یا کارفرمای خود تربیت می  شود.
 4. به عقیدة نگارندگان این دست از بردگان به دلیل جایگاه و قدرت خاص خود ابژه هایی سطح باال هستند. بر این اساس خواجه باشی، خواجه سرایان و دیگر خواجگان واقع

در اندرونی و بیرونی حرم سراها در این گروه قرار می گیرند.

افرادي  متفاوت در کنار سران و همدمان شاه مشاهده مي شوند؛ 
فاصلة  که  کوتوله  یا  بلندباال  چروکیده،  مواقعي  در  و  سیه چرده 
آنان در تصاویر با شاه بسیار کم است. اینها همان غالمان درگاه 
تا آخرین  از اسالم وجود داشتند و  یا خواجگان دربارند که پیش 
روزهای قاجاریه به کار خود ادامه  دادند. اسامی این خواجگان به 
مانند عزیزاهلل خان خواجه،  آمده است؛  اسناد  تاریخ ها و  تناوب در 
آغامحمدخان قصیر، آغاعبداهلل خواجه، حاجی  مبارک، حاجی فیروز، 
حاجی سرورخان، اعتماد حرم و... در این میان، سایر سران و بزرگان 
به پیروي از شاه برای نشان دادن ثروت، از این خواجگان استفاده 
می کردند که در اصل از بردگان سیاه بودند )تصاویر 4- ۱(. از میان 
آغاز  از  که  بودند  متنفذ  و  گروهی مخصوص  خواجه ها   بردگان، 
جوانی )هفت تا ده سالگی( و پیش از فروش به صاحبان نهایی خود، 
اخته می شدند. وجود خواجه ها4 برای محافظت اندرون  اجتناب ناپذیر 
بود. اندام آنان بیشتر زنانه بود و نداشتن ریش و سبیل حالت خاصی 
به  چهرة آنها می داد؛ به طوری که از روي ظاهر نمي شد سنشان را 

به درستي حدس زد )تصاویر 7- 5() جدول شماره ۲(. 
عمر  می شدند،  ایران  وارد  که  سیاهانی  سایر  از  سیاه  خواجه های 
اسناد ملی، شماره ۲4۰۰۳9۲۸۰/۳؛ مرکز  بیشتري داشتند )مرکز 
خارجه، QH۱۲7۸ ،4-۳-QH۱۳۲۲-9-۲۰-5؛  امور  وزارت  اسناد 
پوالک، ۱۳۶۱: ۱7۸-۱77(. آنها به کج خلقی، طماعی، پول پرستی 

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

۱4 عکسعکس های فردی

۱۳ عکسعکس های دسته جمعی  )ابژه های سطح رو به باال یا گاه بینابینی(

جدول 2. مقوله بندی مردان به عنوان ابژه ای با سطح باال در عکس ها

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

۱۲ عکسحامی یا حامیان

۱4 عکسدسته جمعی

7 عکسسپاهیان و تفنگداران

۲ عکسجنسی مصرفی

جدول 3. مقوله بندی مردان به عنوان ابژه ای کاربردی و سطح  رو به باال
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فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

۸ عکسابژه های یکسان

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

9 عکسمردان و زنان، ابژه ای یکسان در کنار یکدیگر

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

5 عکسحامی یا حامیان تحت عنوان َلِله، دده، نَنه، دایه و...

جدول 4. مقوله بندی مردان به منزلة ابژه ای یکسان در عکس ها

جدول 8. مقوله بندی مردان و زنان به  منزلة ابژه ای حقیقی و یکسان در کنار یکدیگر

جدول 7. مقوله بندی زنان به عنوان ابژه ای کاربردی در عکس ها

جدول 5. مقوله بندی غالم بچگان در عکس هاا

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

7 عکسعکس های فردی

۱۰ عکسعکس های دسته جمعی  )ابژه های سطح رو به باال یا گاه بینابینی(*

*.  مردم در همۀ دوره ها به برترشمردن نوع خود در نژاد و فرهنگ و اعمال تعصب و تبعیض علیه کسانی که با آنها تفاوت داشتند، متمایل بودند. آنچه نژادپرستی واقعی را از چنین تفاوتي متمایز 
می کند، این است که آن را در مناسبات قدرت و حکومت در جوامع ناهمگن نهادینه کنند. همان گونه که در آمریکا و آفریقای جنوبی رخ داد. همچنین از نظر ایدئولوژیکی و تشکیالتی موجه کنند 
که در این عرصه بیشترین مشروعیت خود را از داروینیسم اجتماعی می گیرد. نهادینه کردن بدان معنی است که در وهلۀ اول آن را از نظر قانونی به رسمیت بشناسند یا مورد اغماض قرار دهند؛ 
یعني نژادپرستی را از حمایت تفاسیر دینی )ولو ناقص( برخوردار کنند و در نظم و نسق عمل اجتماعی و نگرش های مرسوم منعکس سازند. واضح ترین نمونه ها در آلمان نازی و آفریقای جنوبی 
دیده شده است. سرانجام و در موارد اندک، نژادپرستی در ساختار اجتماعی برای خدمت به هدف اقتصادی مشخص ادغام می شود. درمجموع، نژادپرستی محصول یك نیاز غربی سکوالر است که 

به منظور اکتشاف، آگاهی و کنترل، مشخص و متمایز شوند.

جدول 6. مقوله بندی زنان به منزلة ابژه ای با سطح باال در عکس ها

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

4 عکسابژه مصرفی )جنسی(

۲ عکسابژه تربیتی

غالم بچگان به منزلة ابژه سطح باال

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

۱ عکسعکس های فردی

۶ عکسعکس های دسته جمعی

ابژه ای کاربردی

فراوانی/ پراکندگیمقوله/ مقوالت

۱ عکسدسته جمعی

۶ عکسحامی یا حامیان
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تصویر 1. ناصرالدین  شاه به همراه 
بندگان محبوب، در سمت چپ او سه بندة 
آفریقایی تبار و بانفوذش دیده می شوند.  

منبع: آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 2. مظفرالدین  شاه به همراه 
مالزمان دربار که سه نفر آنان را خواجگان 
دربار تشکیل می دهند. منبع: آرشیو مدرن 

کانفلیکت لندن

تصویر 3. البسة بندگان آفریقایی در ایران 
دورة قاجار نشان می دهد آنها به شاه یا 
افراد رده باالی دربار تعلق داشتند. منبع: 

آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 4. احمد شاه قاجار به همراه مالزمان 
و درباریان قاجار که در میان آنها بندة 

آفریقایی بانفوذ احمدشاه قرار دارد. منبع: 
مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 5. ساختمان بدنی خواجه ها بیشتر 
زنانه بود و صورت بدون ریش و سبیل حالت 

خاصی به  آنها می داد. منبع مرکز مطالعات 
تاریخ معاصر ایران

تصویر 6. ساختمان بدنی خواجه ها بیشتر 
زنانه بود و صورت بدون ریش و سبیل حالت 
خاصی به  آنها می داد. منبع: مرکز مطالعات 

تاریخ معاصر ایران

تصویر 7. در مرکز تصویر، خواجه ای 
آفریقایی دیده می شود که نبود ریش و 

سبیل حالت خاصی به صورت او داده است. 
منبع: مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 8. خواجه باشی یا رئیس خواجگان 
حرم سرا که نبود ریش و سبیل حالت خاصی 
به صورت او داده است. منبع: مرکز مطالعات 

تاریخ معاصر ایران

تصویر 9. حاجی سلیمان آقاباشی رئیس کل 
خواجه سرایان حرم و سیاست حرم خانة 

شاه به اتفاق دو نفر از زنان وی. منبع: مرکز 
مطالعات تاریخ معاصر ایران
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و خساست معروف بودند و استعمال تریاک و مسکرات بزرگ ترین 
ضعف آنها محسوب می شد )ویلسن، ۱۳۶۳: ۱45(. بیشتر خواجگان 
در عصر قاجار سیاهانی بودند که از آفریقا آورده می شدند )مرکز اسناد 
 ،۸-۲4-۶-QH۱۲۶۳ ،۱۲-۱5-۶-QH۱۲۶۳ :خارجه امور  وزارت 
QH۱۲۶۳-۶-4-4(؛ البته قبل از آن، زمانی که ایرانی ها از قفقاز 
اسیر جنگی می گرفتند یا می خریدند، تعداد خواجه های سفیدپوست 
بسیار زیاد بود. پوالک می نویسد که آخرین خواجة قفقازی در مدت 
اقامت من در تهران به سال ۱۲7۲ قمري چشم از جهان پوشید 
نیز مقصران دولتی یا مجرمانی که  )پوالک،۱۳۶۱: ۱7۸(. گاهی 
مرتکب جنایتی همراه با تجاوز شده بودند، اخته می شدند. اگر کسی 
از این عمل سالم بیرون می آمد، می توانست در یکی از حرم سراها 
زندگی توأم با ناز و نعمت داشته باشد؛ چون خواجة سفید به عنوان 
یکی از وسایل تجمل بسیار مورد عالقه بود )ویلسن، ۱۳۶۶: ۱44؛ 
P۳-K5-GH۱۲5۶-۲؛  خارجه:  امور  وزارت  اسناد  آرشیوی  مرکز 

.)4-۶-۶-QH۱۲۶4 9-۲۰-۱4؛-GH۱۲7۸
در دورة قاجار، خواجه باشی یا رئیس خواجگان نفوذ فراوانی داشت 
)تصویر ۸(؛ حتی رجال عالی رتبه درباری هم برای او احترام قائل 
که  امید  این  به  مي گذاشتند؛  احترام  او  به  نیز  شاه  زنان  و  بودند 
این خواجه ها به حضور شاه فرستاده شوند؛ زیرا شاه هر زمان که 
موافقت  خواجه باشی  انتخاب  با  نداشت،  اختیار  در  تازه ای  دختر 
می کرد؛ بنابراین زنانی که به  کمک خواجه باشی به خوابگاه شاه 
ناراضی  او  از  بودند و در صورتی که  او  راه می یافتند، حق شناس 
می شدند، خواجه باشی را نابود می کردند )دروویل، ۱۳۶5: 5(. گاهی 
خواجه سرایی به  درجه اي از شئون و لیاقت می رسید که مانند وزرا 
اسناد  آرشیوی  )مرکز  واقع می شد  ملوکانه  التفات  و  عنایت  مورد 
 .)۲-۱۲-۶-GH۱۲۶۳ QH۱۲۶4-۶-۶-۸؛  خارجه:  امور  وزارت 
چنین خواجه سرایی در سایر والیات می توانست در مجلس و شورای 
حاکم بلدیه حاضر شود و پس از استماع رأی حاکم و وزیر او موافق 

سلیقة خود رأی بدهد )ویلسن، ۱۳۶۳: ۱44-۱45(.
در دورة ناصری خواجه های حرم سرا اعم از سیاه و سفید بیش از 
9۰ نفر بودند )معیر الممالک، بی تا: ۱۱(. شاه هفت خواجة مخصوص 
قهوه خانه،  شمع  به  معروف  مبارک(  )حاجی  آغابشیر  داشت؛ 
مهراب خان، آغامحمدخان که همیشه به دنبال شاه بود، آغاغالمعلی، 
مقبل، اسماعیل خان و آغاصالح خان )همان، ۱۲(. آغابشیر که خواجة 
اول ناصرالدین  شاه بود، با وجود مقررات قانونی که به خواجگان 
اجازة زن گرفتن نمی داد، پس از مرگ محمد شاه یکی از زیباترین 
همسران او را به زنی گرفت. او در کودکی به مادر ناصرالدین  شاه 
هدیه داده شده بود؛ بنابراین زمانی که ناصرالدین  شاه به سلطنت 
برگزید.  )خواجه باشی(  خواجگان  ریاست  سمت  به  را  او  رسید، 
آغابشیر امکانات فراوانی داشت و از آنجا که به زنان اندروني بسیار 
سخت می گرفت، تحت فشار آنان ناچار شد سمت خود را تغییر دهد. 

در این میان، میرزا تقی خان امیرکبیر حقوق ساالنة سرسام آور او را 
به ۲ هزار تومان تقلیل داد که موجب ناراحتی و شکایت وی از این 
امر شد. پس از سقوط امیر وضع او روبه راه شد و بار دیگر در سمت 
خواجه باشی قرار گرفت. در ماجرایی که در سال ۱۲75 قمري در 
طی سفر ناصرالدین شاه به والیات در منطقة حوض سلطان نزدیک 
قم رخ داد، آغابشیر به دلیل درگیری و درنتیجه زخمی کردن یکی از 
مقربان شاه )یحیی خان( در حالت مستی و رفتار توهین آمیز به شاه، 
دستگیر و به فرمان شاه سر از تنش جدا شد )مستوفی، ۱۳77، ج 

.)۳۸7-۳9۰ :۱
خواجه سرایان مراقب حیاط تحت ادارة خانم خود بودند و گاهی هم 
همان جا منزل داشتند. این خانم ها خواجه اي متعین داشتند که سمت 
ریاست بر خواجه های تحت امر خود را داشتند و این سرخواجه ها 
تحت امر آغاباشی بودند. آغاباشی رئیس کل خواجه سرایان حرم بود 
و سیاست حرم خانة شاه در دست او قرار داشت )مستوفی، ۱۳77، 
ج ۱: ۳۸۶( )تصویر 9(. دیگر زنان حرم نیز یک تا دو خواجه داشتند 
آرشیوی  )مرکز  نداشتند  )تصویر ۱۰(. زن های درجة سوم خواجه 
 )4-۶-۶-QH۱۲۶4 ۶-۶-۳؛-QH۱۲۶4 :اسناد وزارت امر خارجه

)معیر الممالک، بی تا: ۱۲(.
آنها  بیشتر  که  سرخواجه ها  و  خواجه باشی  به ویژه  خواجه ها،  این 
زرخریدهای ناصرالدین  شاه بودند، مواجب کافی داشتند. آنها غیر 
اندرون، خانه هایی در شهر داشتند که در آن زندگی  اتاقی در  از 
و  داشت  احتیاج  آنها  وجود  به  که  هم  شاه  ناصرالدین   می کردند. 
آنها  متمول کردن  از  برمی گشت،  خودش  به  آنها  دارایی  باالخره 
اوضاع،  این  تمام  با   .)۳۸۶  :۱۳77 )مستوفی،  نمی کرد  مضایقه 
و  شد  کاسته  بسیار  خواجگان  قدرت  و  نفوذ  از  ناصری  دورة  در 
خواجه های سفید از اندرون رانده شدند )پوالک، ۱۳۶۱: ۱۸۱(. با 
وجود اینکه خواجه باشی در این زمان کلیدهای خزانة سلطنتی را 
نگهداری می کرد و مراقب غذاهای مخصوص شاه بود، درآمدش 
بسیار محدود شد )همان(. پس از واقعة آغابشیر خواجه ها هرقدر هم 
که مورد توجه بودند، جرئت دخالت در کارهای دولتی را نداشتند 
)مستوفی، ۱۳77: ۳۸7(؛ البته به گفتة ویلسن، به استثنای حرم سرای 
سلطنتی و شاهزادگان قاجار، هیچ یک از رجال دولتی حق نداشتند 
از یک نفر خواجه در خانة خود نگه دارند )ویلسن، ۱۳۶۳:  بیش 
۱44(. در تصویر ۱۱ که شخص ناصرالدین شاه گرفته و پانویس 
شده است، گروهی از همسران او و خواجگان در باغ حرم سرا در 
یکی از مجموعه های سلطنتی در شهرستانک به همراه پنج بردة 
اتیوپیایی و سه نوجوان،  از جمله دو بزرگ سال احتمااًل  آفریقایی 
راست(،  سمت  در  بزرگ سال  آفریقایی  بردة  )اولین  حاجی بالل 
راست(،  از سمت  بزرگ سال  آفریقایی  بردة  )چهارمین  مغرورخان 
راست(،  سمت  از  سفیدپوست  بردة  نوجوان  )اولین  اسماعیل خان 
سردسته  راست،  سمت  از  سفیدپوست  بردة  )دومین  حاجی رحیم 
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تصویر 10. یکی از زنان حرم سرا به همراه 
خواجة شخصی آفریقایی. منبع: مرکز 

مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 11. در این عکس که شخص شاه گرفته 
و پانویس شده، گروهی از همسران او و خواجگان 
در باغ حرم سرا در یکی از مجموعه های سلطنتی 

در شهرستانک همراه با پنج بردة آفریقایی از جمله 
دو فرد بزرگ سال، احتماالً اتیوپیایی و سه نوجوان. 

عکاس: ناصرالدین  شاه، منبع: کاخ موزه گلستان

تصویر 12. ناصر قلی خان، نوة ناصرالدین 
 شاه در بغل عبداهلل خان خواجه که  حامی 
و مراقب ناصر قلی خان بود. منبع: مؤسسه 

مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 13. حاجی عبداهلل خواجه، پرستار 
و مراقب اکبرمیرزا که در تصویر گرفته شده 

در قمشلو دیده می شود. منبع: مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 14. در این عکس، چهار بردة آفریقایی 
بزرگ سال دیده می شوند که به فرزندان 
اشراف زده چشم دوخته اند و مراقب آنها 
هستند.  منبع: آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 15. یکی از نوه های دختری 
ظل السلطان )شاید نیم تاج خانم( به همراه 

بردة آفریقایی اش. منبع: آرشیو مدرن 
کانفلیکت لندن

تصویر 16. یک اشراف زاده در کنار بردة 
آفریقایی شخصی اش که خواجه است. منبع: 

کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران

تصویر 17. این چهارده نفر از غالمان 
شاهی بودند که به یکی از شاهزاده های 

قاجار تعلق داشتند. بردگانی که اخته نبودند، 
گاهی در اختیار نیروهای نظامی افراد صاحب 
امتیاز قاجار قرار داده می شدند. منبع: آرشیو 

مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 18. تعدادي از خواجگان سیاه 
حرم سرای ناصري در قد و اندازه هاي 

مختلف. عکاس در این عکس خود شاه 
است. منبع: آرشیو مؤسسة مطالعات تاریخ 

معاصر ایران
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بردگان حرم سرا( دیده می شوند.
در تحلیل محتوای عکس ها و اسناد ضبط شده، مردانی از بردگان 
بزرگان  بچه های  پرستار  و  مراقب  حامی،  به  منزلة  وارداتی  سیاه 
و  بچه داری  قاجار،  دورة  در  می شوند.  مشاهده  صاحبانشان  و 
همراهی کردن با بچه های متعلق به خانوادة سلطنتی و اشراف، از 
وزارت  آرشیوی  اسناد  )مرکز  بود  آفریقایی  بردگان  اصلی  وظایف 
QH۱۲7۸-9-۲۰-۱/۱4؛  P۳-K5-GH۱۲5۶-۳؛  خارجه:  امور 
 ،۱۳  ،۱۲ )تصاویر   )4-5-۶-QH۱۲۶۳ QH۱۲۶۳-۶-5-۲؛ 
از  گروهي  نیز  سلطنتی  نگهبان  یا  شاهی  غالم   و ۱۶(.   ۱5 ،۱4
سواره نظامیان ویژة شاه بودند؛ بردگان آفریقایی که اخته نبودند و 
گاهی در اختیار نیروهای نظامی افراد صاحب امتیاز قاجار قرار داده 
می شدند )تصویر ۱7(. در دورة فتحعلی شاه حدود سه یا چهار هزار 
نفر معمواًل از غالمان گرجی و چرکس برگزیده می شدند، یا پسران 
امرا و اعیان ایرانی بودند )ملکم، ۱۳۶۲: ۱79-۱7۸؛ دروویل، ۱۳۶5: 
۲۶۱(. استفاده از غالمان گرجی در نیروی نظامی به دورة صفویه 
ترکمن های  میان  اختالفات  تشدید  با  شاه  تهماسب  برمی گردد. 
قزلباش و ایرانیان تاجیک، عنصري جدید را به عنوان نیروی سوم 
وارد  می شدند(  خوانده  قوللر  یا  غالمان  که  قفقازی  )مسیحیان 
تشکیالت نظامی صفویان کرد. این نیرو در دورة شاه  عباس اول 
بسیار گسترش یافت. فرماندة لشکر غالمان، قوللر آقاسی نامیده 
می شد )سیوری، ۱۳7۲: ۸9(. این روند در دورة قاجار نیز ادامه یافت. 
در نیمة اول قرن نوزدهم، تعداد محافظان سلطنتی فتحعلی  شاه به 
ده هزار نفر می رسید که این تعداد به عالوة سه تا چهار هزار نفر 
غالم شاهی بودند )Kinneir,۱97۳: ۳۲(. هریک از شاهزادگان نیز 
به همین منوال گروهي غالم داشتند که مواجب و مأموریت آنها 
مانند غالمان شاهی بود )ملکم، ۱۳۶۲: ۱79-۱7۸؛ دروویل، ۱۳۶5: 
۲۶۱؛ مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه: QH۱۲۶4-۶-۶-4؛ 
به   .)-۱۲-۶-GH۱۲۶۳  7-۶-۶-QH۱۲۶4۶-۶-7؛-QH۱۲۶4
گفتة فریزر در زمان او محمدخان دنبلی »قوللر آقاسی« یا فرماندة 

غالمان بود )فریزر، ۱۳۶4: ۱۰۸(.
نیروی غالمان  از  نیز  نواحی مرزی  در  به ویژه  ایالت مختلف،  در 
خارجه:  امور  وزارت  آرشیوي  اسناد  )مرکز  می کردند  استفاده 
ج؛   ۱5/۱/۲5/54/۶ GH۱۲99-۱7-9-۸؛  GH۱۲99-۱7-9-4؛ 
-۶-QH۱۲۶۳ P۳-K5-GH۱۲5-4؛  P۳-H5-GH۱۲5۶-۱؛ 

نیروی منظم و  ابوت در میان  5-۱(. چنانکه به گزارش کنسول 
تعدادی نیروهای نامنظم استرآباد ۱5۰۰-۱۶۰۰ تفنگچی و بیشتر 
از صد نفر غالم سواره بودند که خدمات و شجاعتشان مثال زدنی 
به حومة  تهاجم ها و شبیخون ها  با  مقابله  برای  آنها معمواًل  بود. 
گوکالن  و  یموت  ترکمن های  سوي  از  اغلب  استرآباد-که  شهر 
آرشیوي  اسناد  )مرکز  گرفته می شدند  کار  به  صورت می گرفت- 
 .)۳-۲4-۶-QH۱۲۶۳ ۱؛-P۳-H5-GH۱۲5۶ :وزارت امور خارجه

همچنین در میان نیروی نظامی کرمان، 4۰۰ غالم سواره حضور 
داشتند. وقتی شاه به یکی از ایاالت می رفت، پسرانش که بسیار زیاد 
بودند، در یک ردیف مقابل تخت می ایستادند، وزرا و افسران ایالت 
پشت آنها بودند و شاید بیشتر از دو هزار نفر غالم شاهی در محل 
عبور شاه جای می گرفتند )مرکز اسناد آرشیوي وزارت امور خارجه: 

 . )۳-۲4-۶-QH۱۲۶۳ ۱؛-P۳-H5-GH۱۲5۶
افزون بر افرادي که بیان شد، سوار کشیک خانه یا غالم کشیک خانه، 
بود  شاه  کاخ  از  محافظت  مأمور  و  ناصرالدین شاه  ویژة  محافظ 
GH۱۲۶۳-۶-۱۲-4؛  خارجه:  امور  وزارت  آرشیوی  اسناد  )مرکز 
QH۱۲۶۳-۶-۲4-۳؛ QH۱۲۶۳-۶-۲4-7( که کشیکچی باشی 
یا قوللر آقاسی باشی ریاست او را بر عهده داشت. کشیکچی باشی 
باید در سواری شاه مالزم رکاب سواران یا غالمان او در جلو و عقب 
کالسکة سلطنتی می بود )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه: 
QH۱۲۶۳-۶-۱5-۱؛ QH۱۲۶۳-۶-۱5-9(. این غالمان به همراه 
نفر می رسیدند  هزار  دو  به  منصور  و  مهدیه  و  زرین کمر  غالمان 
)مستوفی، ۱۳77، ج ۱: 4۱۰(. از این تعداد، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر شاه را 
در عظیمت از شهر همیاری می کردند )پوالک، ۱۳۶۱: ۲9۶(. باید 
توجه داشت که بندگان ایران هرگز به کارهای دشوار مکلف نبودند، 
)پوالک،  می پرداختند  خانگی  راحت  نسبتاً  کارهای  به  تنها  بلکه 
این  اما  ویلسن، ۱۳۶۳: ۱44(،  شیل، ۱۳۶۲: ۲۱4؛  ۱۳۶۱: ۱7۳؛ 
امر تنها درمورد اشراف و بزرگان شهری صحت داشت ) جدول 

شماره ۳ (.
در قرن سیزدهم قمري در جنوب کشور و در منطقة خلیج فارس 

بهره کشی از غالمان متنوع تر از گذشته ادامه داشت:
۱. در جایگاه سرباز نیروهای محلی یا منطقه ای در شیراز، کرمان، 
اسناد  )مرکز  بحرین  جزایر  یا  مسقط،  بندرعباس،  بوشهر،  بصره، 
-۶-GH۱۲۶۳ ۶-۶-9؛-QH۱۲۶4 :امور خارجه وزارت  آرشیوی 
-QH۱۲۶۳ QH۱۲۶۳-۶-۲4-۶؛  QH۱۲۶۳-۶-۲4-۳؛  ۱۲-۳؛ 

.)9-۱5-۶-QH۱۲۶۳ ،5-۲4-۶
۲. به  منزلة کارگر مزارع در جزایر بحرین، بصره و مسقط، یا به عنوان 
کارگر مزارع در جنوب ایران یا روستاهای ساحل خلیج فارس که 
در آنها محصوالت صادراتی کشت و برداشت می شد )مرکز اسناد 
-QH۱۲۶4 ۶-۱5-۱۳؛-QH۱۲۶۳ :خارجه امور  وزارت  آرشیوی 
-QH۱۲۶9 GH۱۲۰۳-۶-9-۱۶؛  GH۱۲۶4-۶-۶-5؛  ۶-۶-۱؛ 

.)۲-۲۰-9-QH۱۲7۸ 7-۲۲-۳؛
کرمان، جنوب  فارس،  در  آبیاری  کارگر سیستم های  به عنوان   .۳
-7-QH۱۲۶9 :و عمان )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه
-QH۱۲7۸ QH۱۲7۸-9-۲۰-۱؛  QH۱۲۶9-7-۲۲-۲؛  ۲۲-۱؛ 

.)۳۱-4-۳-QH۱۳۲۲ 9-۲۰-۱۶؛
4-به مثابة نوکر خانگی در شهرها و روستاهای حوزة خلیج فارس و 
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تصویر 19. تعدادي از خواجگان سیاه 
حرم سرای ناصري در قد و اندازه هاي مختلف 
در کنار دیگر غالمان و کنیزان با اصالت های 

متفاوت. عکاس در این عکس خود شاه 
است. منبع: آرشیو مؤسسة مطالعات تاریخ 

معاصر ایران

تصویر 20. بردگان خصی شده عموماً به 
حرم سرا راه میافتند. این غالمان براساس 
مفهوم بدن در سطح رو به باال در جایگاه 
اجتماعی خود قرار می گرفتند. منبع: آرشیو 

مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 21. یک دختربچة بردة آفریقایی 
به عنوان ابژه ای تربیتی در خانة 

شمس الشعرا )عبدالحسین میرزا شمس 
ملک آرا(. منبع: آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 22. تعداد 53 بردة خواجه با تبارهای 
قومیتی مختلف در آغاز کودکی به بازارهای 
محلی جنوب و به حرم سرای شاه فرستاده 
شده بودند که در میان آنها، چهار پسربچة 
آفریقایی )غالم بچه ها( دیده مي شوند. منبع: 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تصویر 23. قبادخان بختیاری )راست( و 
حسین خان بختیاری )چپ(، پسران رئیس 

ایل بختیاری )ایلخان خسرو ظفر بختیاری( به 
همراه بردة آفریقایی  خود که پرستار، مراقب و 
حامی بودند و ابژه ای کاربردی داشتند. منبع: 

آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 24. کنیزکان سیاه وارداتی به عنوان 
حامی، مراقب و پرستار بچه های بزرگان 

و صاحبانشان که ابژه ای کاربردی داشتند. 
منبع: آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

تصویر 25. غالم بچگان و کنیزکان سیاه 
وارداتی به عنوان حامی، مراقب و پرستار 
بچه های بزرگان و صاحبانشان که ابژه ای 

کاربردی داشتند. منبع: آرشیو مؤسسة 
مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 26. زنان حرم سرای ناصری در 
حیاط های بزرگ کاخ شهرستانک. حیاط، 
حرم سرا را از بنای مخصوص مردان مجزا 
می کرد. در مرکز تصویر دو خواجة حرم سرا 

نیز دیده می شوند . منبع: آرشیو مؤسسة 
مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 27. پیشنهاد پذیرفتن کنیز گرجی، 
1286 ه. ق.  منبع: سازمان اسناد ملی
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مناطق کوهپایه ای جنوب ایران )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور 
خارجه، سری اسناد QH، GH؛ حر عاملی، ۱4۰9: ۲۶(.

آب های  در  شناور  لنج های  و  بغله  در  جنسی  ابژه  به عنوان   .5
-QH۱۲۶۳ :خلیج فارس )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه

QH۱۲۶۳-۶-۱5-۱۰؛  QH۱۲۶۳-۶-۱5-۱۱؛  ۶-۱5-7؛ 
.)۶-۶-۶-QH۱۲۶4 ۶-۱5-۸؛-QH۱۲۶۳

شهرهای  سایر  و  تهران  به ویژه  شهری،  مناطق  در  است  گفتني 
بزرگ، غالمان و کنیزان سیاه و سفید به دربار و حرم سرای شاه و 
شاهزادگان، اشراف، بزرگان و حکام محلی راه مي یافتند. همچنین 
براساس اسناد به دست آمده، بهره کشی جنسی از مردان بالغ نیز در 
برخی موارد گزارش شده است )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور 
-QH۱۲۶4 ۶-۱5-۸؛-QH۱۲۶۳ ۶-۱5-۱۰؛-QH۱۲۶۳ :خارجه

.)۶-۶-۶
براساس تحلیل محتوای عکس ها و اسناد آرشیوی بررسی شده در 
این پژوهش، همة مردان بندة سیاه وارداتی در ایران در دورة قاجار، 
از مقام و صاحبانشان در کانسپت بندگی قرار داشتند. بدن  فارغ 
بردگان در این رویکرد و از دیدگاه اسالم ابتدا عنصری بر مصرف، 
سپس عنصری بر تولید بود )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه: 
-۱۱-۱۶-GH۱۲97 ۶-4۰-۲؛-GH۱۲۶۸ ۶-۲4-۲؛-QH۱۲۶۳

۸(. در همة عکس های آرشیوی و ضبط شده در این پژوهش، که 
جایگاه  از  فارغ  بدن ها  دارند،  قرار  یکدیگر  کنار  در  مرد  بردگان 
ابژه هایی یکسان هستند که بر بندگی تام داللت دارند )تصویر ۱۸( 

)جدول شماره 4 (.
تلخ ترین سهم زندگی برای بردگان سیاه وارداتی به ایران متعلق 
به غالم بچه هاست. این گروه در دورة قاجار گران ترین نوع بندگان 
بودند که سرنوشت شومی داشتند. براساس اسناد بررسی شده در این 
پژوهش، قیمت غالم بچگان هشت تا دوازده ساله ۳۱ دالر و دوازده 
تا پانزده ساله ۲9 دالر بود. این غالمان بین دوازده تا هجده سالگی 
اخته می شدند و عموماً به حرم سرا راه می یافتند. همچنین براساس 
قرار  خود  اجتماعی  جایگاه  در  باال  به  رو  سطح  در  بدن  مفهوم 
برخی  از  بهره وری  مهم،  بسیار  نکتة  اما  )تصویر ۱9(،  می گرفتند 
غالم بچه ها به عنوان ابژه ای مصرفی است. براساس اسناد، صاحبان 
وارد  ایران  به  آفریقا  از  با کشتی   را که  بردگاني  ناخدایان  یا  بغله 
زیرا  مي کردند؛  استفاده  جنسی  بهره کشی  برای  تنها  مي شدند، 

کشتی ها زمان زیادی را میان آب های دو قاره قرار داشتند.
درمورد  پژوهش  این  در  به دست آمده  سند  شش  از  سند  چهار   

1. مردم در همۀ دوره ها به برترشمردن نوع خود در نژاد و فرهنگ و اعمال تعصب و تبعیض علیه کسانی که با آنها تفاوت داشتند، متمایل بودند. آنچه نژادپرستی واقعی را از 
چنین تفاوتي متمایز می کند، این است که آن را در مناسبات قدرت و حکومت در جوامع ناهمگن نهادینه کنند. همان گونه که در آمریکا و آفریقای جنوبی رخ داد. همچنین از 
نظر ایدئولوژیکی و تشکیالتی موجه کنند که در این عرصه بیشترین مشروعیت خود را از داروینیسم اجتماعی می گیرد. نهادینه کردن بدان معنی است که در وهلۀ اول آن را از 
نظر قانونی به رسمیت بشناسند یا مورد اغماض قرار دهند؛ یعني نژادپرستی را از حمایت تفاسیر دینی )ولو ناقص( برخوردار کنند و در نظم و نسق عمل اجتماعی و نگرش های 
مرسوم منعکس سازند. واضح ترین نمونه ها در آلمان نازی و آفریقای جنوبی دیده شده است. سرانجام و در موارد اندک، نژادپرستی در ساختار اجتماعی برای خدمت به هدف 

اقتصادی مشخص ادغام می شود. درمجموع، نژادپرستی محصول یك نیاز غربی سکوالر است که به منظور اکتشاف، آگاهی و کنترل، مشخص و متمایز شوند.

بهره کشی از این بندگان است. در این اسناد، به بهره کشی جنسی 
امور  وزارت  کارگزاری های  به دست  بردگان  و خونریزی  متناوب 
خارجه اشاره شده است )مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه: 
-۶-QH۱۲۶۳ QH۱۲۶۳-۶-۱5-۱۱؛  QH۱۲۶۳-۶-۱5-7؛ 

زنده  که  کودکانی  میان،  این  از   .)۸-۱5-۶-QH۱۲۶۳ ۱5-۱۰؛ 
مي ماندند و به پانزده سالگی می رسیدند، یا اخته شده و به حرم سرا 
برده می شدند، یا بار دیگر از خلیج فارس به عمان برده مي شدند تا 
برای صید مروارید به بازرگانان عمان فروخته شوند )مرکز اسناد 
-GH۲99 ۱7-9-۱۰, ۱۱؛-GH۱۲99 :آرشیوی وزارت امور خارجه

۱7-9-۳(. دستة دیگری از کودکان غالم بچگانی بودند که از راه 
آمیزش اربابان با کنیزانشان به  عنوان زن صیغه ای متولد مي شدند. 
این کودکان نیز برده مي ماندند، اما سطحی رو به باال داشتند و 
بیشتر آنها از کودکی همراه با دیگر کودکان اربابان تعلیم و تربیت 
مي شدند. در پایان نیز جایگاه باالتری از بردگان دیگر داشتند و در 
مقام کارفرما در دربار یا نزد مالکان و ثروتمندان و به نمایندگی از 
آنان مشغول به کار می شدند. براساس تحلیل محتوای عکس ها، 
لباس های این بردگان نشان مي دهد آنها به شاه یا افراد رده باالی 

دربار تعلق داشتند )تصویر ۲۰(.
ذکر این نکته ضروري است که ناصرالدین  شاه عالقة ویژه ای به 
عکاسی از بردگان شخصی اش در حرم سرا داشت. در تصویر ۲۲ 
تعداد 5۳ بردة خواجه با تبارهای قومیتی مختلف وجود دارند که در 
آغاز کودکی به بازارهای محلی جنوب و حرم سرای شاه فرستاده 
)غالم بچه ها(  آفریقایی  پسربچة  چهار  آنها،  میان  در  بودند.  شده 
دیده می شوند که می توان آنان را ابژه ای کاربردی تلقی کرد. در 
تصویر ۲۱ نیز بهرام میرزا )پسر ظل السلطان( روی صندلی در وسط 
نشسته و دو عضو دربارش )رضا قلی خان منشی شخصی او که در 
سمت راست نشسته و آقاباجی سردستة خواجگان در سمت چپ او( 

به همراه هشت خواجة آفریقایی کنار او قرار دارند. 
طراحی نیم تنه و کاله بردگان آفریقایی را می توان نوعی جداسازی 
مبتنی بر نژاد۱ و نشانه دارکردن بدن برده دانست. همان طور که ذکر 
شد، در تحلیل محتوای عکس ها و اسناد ضبط شده، بندگان سیاه 
بزرگان و صاحبانشان  بچه های  پرستار  و  مراقب  وارداتی، حامی، 
بودند. در این میان کودکانی از همین بندگان نیز مراقبت و پرستاري 
بچه های بزرگان و صاحبانشان را بر عهده داشتند. این غالم بچه ها 
و کنیزکان را می توان ابژه هایی کاربردی و ابژه هایی تربیتی در نظر 
از سلسلة قاجار فراتر  ایران  بنده در  گرفت. گفتني است مالکیت 
می رفته و به رؤسای قبایل نیز می رسیده است )تصویر ۲۳-۲5( 
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تصویر 28. خریداری کنیز به پیشنهاد یکی 
از درباریان برای ناصرالدین  شاه. منبع: 

سازمان اسناد ملی

تصویر 29. کنیزها عالوه بر وظایفی که در 
برابر خانم هایشان داشتند، هریک مسئول 

کار ویژه اي در حرم سرا بودند. این کاریکاتور 
متعلق به هفته نامة مالنصرالدین است که 

کنیزی در حال رقصیدن در حرم سرا به تصویر 
کشیده شده است.  منبع: شاهسوارانی و 

in peress ،مرتضایی

تصویر 30. کنیزی از کنیزان دربار قاجار 
که به عنوان دایه و دده در حرم سرا خدمت 

می کرد. منبع: مؤسسة مطالعات تاریخ 
معاصر ایران

تصویر 31. اََقل )اُغول( بِگه خانم، کنیزی 
آفریقایی تبار از کنیزان دربار قاجار. منبع: 

مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر 32. در تصویر فوق، کاریکاتوری 
از هفته نامة مالنصرالدین مشاهده مي شود 

که در آن می توان مقولة تعدد زوجات 
و بهره وری از کنیزان را به عنوان صیغه 
و خدمتکار دید. منبع: شاهسوارانی و 

in peress ،مرتضایی

تصویر 33. سنبل باجی که تبار آفریقایی 
داشت، در یک حرم سرا متولد شد و در 

همان کودکی از بارگاه آخرین شاه قاجار آزاد 
شد. منبع: آرشیو مدرن کانفلیکت لندن

)جدول شماره 5(.
دیوارهای  با  که  مي آمد  شمار  به  مستقل  و  مجزا  بنایي  حرم سرا 
می کردند  زندگی  آن  در  بچه ها  و  زنان  و  بود  شده  محصور  بلند 
)دروویل، ۱۳۶5: ۶7(. این قسمت از چشمان نامحرم و کنجکاو هر 
فرد خارجی محفوظ بود و تنها رئیس خانواده حق ورود به آنجا را 
داشت و زمانی که وي در اندرون بود و استراحت و تفریح می کرد، 
هیچ کس اجازه نداشت درب اندرون را باز کند )سازمان اسناد ملی، 
۲95،۳/۱5۳5/۱؛ بنجامین، ۱۳۶9: ۶۰(. حیاط های بزرگ که عمومًا 
باغ های بسیار بزرگی بودند، حرم سرا را از بنای مخصوص مردان 
به ویژه  حرم سرا،  زنان   .)۲۶ )تصویر   )۶ )همان،  می کردند  مجزا 

حرم سرای شاهی از طبقات و نژادهای مختلف بودند؛ چنان که بیش 
از چهل نفر از زنان دائمی و صیغة فتحعلی  شاه، گرجی، ارمنی یا 
ترکمن بودند که زرخرید، اسیر جنگی یا پیشکش محسوب مي شدند 

)عضدالدوله، ۱۳55: ۱۶۸( ) جدول شماره ۶ (.
افراد بسیاري، به ویژه کارکنان درباری یا حتی نزدیکان شاه، براي 
زن  حتی  یا  کنیز،  دختر،  هرجا  مقام،  و  مال  کسب  یا  چاپلوسی 
همسردار زیبایی می یافتند، به شاه یا حتی یکی از خواجة سران 
 )۲95,۳/۱57۸/ ملی،  اسناد  )سازمان  می دادند  گزارش  حرم سرا 
)تصویر ۲7(. حتی در مواردی، شخص شاه به برخی زیردستانش 
با ویژگی های مورد نظر خریداری  دستور مي داد کنیز یا کنیزانی 
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کنند )سازمان اسناد ملی، ۲95,۳/۱5۳5/۱( )تصویر ۲۸(. زنانی که 
به دلیل زیبایی خود وارد حرم سرا می شدند، در بیشتر مواقع به جمع 

زنان صیغه ای شاه می پیوستند.
افزون بر همسران )عقدی و صیغه ای( شاه و کودکانشان، کنیزان 
بسیاري نیز در حرم سرا زندگی می کردند که خدمتگزار سایر زنان 
بودند )دروویل، ۱۳۶5: ۲۳7(. کنیزها عالوه  بر وظایفی که در برابر 
خانم هایشان داشتند، مسئول کار ویژه اي در حرم سرا بودند و باید 
به خدمتکاری، کارگری حمام، اتاق داری، صندوقداری، رخت شویی، 
آوازخوانی و رقصندگی مي پرداختند )تاج السلطنه، ۱۳7۱: ۸؛ دروویل، 
-۶-QH۱۲۶۳ :۱۳۶5: ۶۸؛ مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه

۱5-۱؛ QH۱۲۶۳-۶-۱5-9؛ QH۱۲۶۳-۶-۱5-۱۱( )تصویر ۲9(. 
عده ای دیگر نیز، که بیشتر سیاه پوست بودند، با عناوین مختلف از 
قبیل دده، ننه یا دایه، از کودکان خانم های خود نگهداری و مراقبت 
مي کردند. در حرم سرای شاه بعد از تولد هر شاهزاده خانم، یک دده 
و یک خواجه براي مراقبت انتخاب می شد )تاج السلطنه، ۱۳7۱: ۸( 

)تصویر ۳۰( ) جدول شماره 7 (. 
کنیزان در حیاطی مجزا و هم جوار با حرم سرا زندگی می کردند و 
قرار داشتند که  بِگه خانم«  )اُغول(  به »اََقل  زیر نظر زنی ملقب 
مسئول پرداخت دستمزد آنها نیز بود )تصویر ۳۱(. کنیزکان براي 
خدمتکاري و صیغه شدن نیز استفاده می شدند )سازمان اسناد ملی، 
۲95،۳/۱5۳5/۱؛ ۲95,۳/۱57۸/۱( )تصویر ۳۲(. آنها خرج چنداني 
لباس ها  از  نمي کرد،  توجه  آنها  به  ارباب  که  زماني  تا  و  نداشتند 
توجه  مورد  اگر  اما  می کردند،  استفاده  خود  خانم  کهنة  وسایل  و 
صاحب خود قرار می گرفتند، وضعیت آنها متفاوت مي شد )دروویل، 
۱۳۶5: ۲۳۸(؛ حتی گاهي این کنیزان خواستار برکناري رقیب خود، 
یعنی زن رسمی و شرعی صاحب خود بودند )پوالک، ۱۳۶۱: ۲۳7(. 
اگر کنیزی با صاحب خود هم بستر می شد، دیگر برده نبود و در 
صورتی که فرزندي به دنیا می آورد، به مقام زن های صیغه ای دست 
می یافت )دروویل، ۱۳۶5: ۲۳۸(. در تصویر ۳۳ کامران افشار در 
آغوش دایه اش، ننه سنبل باجی، و هاله افشار که پشت عروسک 
ایستاده است مشاهده مي شوند. سنبل باجی نیز که آفریقایی تبار بود، 
در یک حرم سرا به دنیا آمد و در همان کودکی از بارگاه آخرین شاه 
قاجار )احمدشاه، ۱۰۳۰-۱۸9۸( آزاد شد. سنبل باجی به خانة خانوادة 
افشار رفت، آنجا بزرگ شد، ازدواج کرد، فرزند پسرش را بزرگ کرد 

و تا پایان عمر همان جا ماند.
 در سال ۱۳۱۲ قمري، ۲ هزار زن در حرم سرای ناصرالدین  شاه، 
وجود داشتند که از میان آنها، 4 زن رسمی و ۱۰۸ زن صیغه اي 
مي شدند  محسوب  حرم سرا  ندیمه های  و  کنیزان  نیز  بقیه  بودند. 
)عین السلطنه، ۱۳74، ج ۱: ۸7۲، ج ۲: ۱۰۲۲(. هریک از شاهزادگان 

1. Keith E. Abott

عهده دار حکومت والیات مختلف ایران بودند. آنها به تقلید از پدر یا 
پدربزرگ خود حرم سرایی از اقسام زنان داشتند که بسیاري از آنها 
را کنیزان تشکیل می دادند. به گفتة فریزر: »فاحشه خانه ای برای 
هرزگی و ولخرجی و شیرخوارگاهی برای رشد مفاسد بی شمار به 
شکل شاهزادگان جوان تر« )فریزر، ۱۳۶4: ۸5(. ابوت۱  در این مورد 

می نویسد: 
که  یموت  زن  دو  بودم،  ایرانی ها  کمپ  در  من  که  زمانی   ...«
آورده  استرآباد  حاکم  نزد  به  بودند،  شده  اسیر  گوکالن ها  توسط 
شدند که وی یکی از آنها را به حرم خود استرآباد و دیگری را به 
حرم واالحضرت اردشیر میرزا فرستاد. به گفتة وی، نیمی از کل 
اسرایی که توسط گوکال ن ها از خراسان گرفته می شدند و گاهی 
به خود ایرانی ها فروخته می شدند، توسط حاکم استرآباد خریداری 

می شد...« )سازمان اسناد ملی، ۲95,۳/۱57۸/۱(.
براساس تحلیل محتوای اسناد و عکس های آرشیوی، همة بردگان 
سیاه و سفید وارداتی به ایران و در حوزة مطالعاتی در دورة قاجار 
فارغ از مقام و صاحبان خود در کانسپت بندگی قرار داشتند. بر این 
اساس و از دیدگاه اسالم، بندگان ابتدا عنصری براي مصرف و پس 
از آن عنصری به  منظور تولید بودند. در همة عکس های آرشیوی و 
ثبت شده در این پژوهش، که در آنها زنان و مرد در کنار یکدیگر قرار 
دارند، بدن ها فارغ از موقعیت و جایگاه، ابژه هایی یکسان هستند که بر 
بندگی تام داللت دارند )تصاویر ۱۱، ۱9، ۲5، ۳4( ) جدول شماره ۸ (.

عادت واره ها  در نظام بنده داری دورة قاجار
نوعی  آموختگی ضمنی،  نوعی  آمادگی عملی،  عادت واره »نوعی 
فراست، نوعی تربیت یافتگی اجتماعی از نوع ذوق و سلیقه است 
آداب،  قواعد،  روح  می دهد  را  امکان  این  اجتماعی  عامل  به  که 
)حوزه  خود  حوزة خاص  امور  دیگر  و  ارزش ها،  روندها،  جهت ها، 
علمی، اقتصادی، ورزشی، هنری، سیاسی ...( را دریابد، درون آن 
پذیرفته شود، جا بیفتد و منشأ اثر شود« )بوردیو، ۱۳۸۰: ۱5(. اگر 
فضای اجتماعی را متشکل از سطوح یا نقاط بدانیم، هر سطح یا 
بر  که  دارد  )سلیقه ها(  عادت واره ها  از  سطحی  فضا  این  از  نقطه 
از  با آن به وجود آمده است. منظور  اثر شرایط اجتماعی مناسب 
عادت واره، مجموعه طرح واره هایی است که انسان در زندگی خود 
براساس برخورد با محیط های مختلف کسب می کند؛ مانند چگونه 
اجتماعی،  ارتباطات  چگونگی  لباس پوشیدن،  چگونه  غذاخوردن، 
منادی، ۱۳۸5: 9۳(؛  از  نقل  به  )بوردیو  انسان  مشغولیات  و  ذوق 
تقسیم بندی  و  طبقه بندی  برای  الگویی  عادت واره ها  بنابراین 
براساس نگرش ها و سلیقه ها و محصول فعالیت تاریخی نسل های 

پی درپی هستند )همان، 5۶، ۲۳۰(.
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به  توجه  با  شخص  هر  گفت  می توان  شد،  بیان  آنچه  براساس 
یا  موقعیت  در  می تواند  خود  فرهنگی  و  اقتصادی  سرمایه های 
سطحی خاص در فضای اجتماعی قرار بگیرد که با دیگری متفاوت 
است. همچنین با توجه به آنکه هر موقعیت در فضای اجتماعی، 
مانند  به  دارد، »عادت واره ها هم  را  عادت واره های خاص خودش 
مواضع و موقعیت های اجتماعی که مولد آن عادت واره ها هستند، 
به شمار  نیز  تفاوت  عامل  و  )بوردیو،۳5:۱۳۸5(  یافته اند«  تفاوت 
و  اسناد  محتوای  تحلیل  پایة  بر  مقوله بندی  به  توجه  با  مي آیند. 
عادت واره ها  برای  می توان  پژوهش  این  در  ثبت شده  عکس هاي 
در نظام برده داری دورة قاجار سطح بندی  پنج گانه اي ارائه کرد. در 
این  است.  مرفه  بردگان  به  مختص  اول  تقسیم بندی سطح  این 
بردگان ابژه هایی سطح باال بودند که جزء مالکان بزرگ و کارفرما 
در کانتکست تاریخی خود محسوب می شدند و گاهي در مقام هایی 
چون حاکم و والی قرار مي گرفتند. وجود و ماهیت این سطح را 
می توان از صدر اسالم تا دورة صفویه مشاهده کرد. سطح خدماتی 
یا میانی شامل ابژه هایی حرفه ای در کار است که سطحی رو به 

ابژه ها جزء  این  وارد شوند.  مرفه  به سطح  و مي توانند  دارند  باال 
مالکان کوچک یا خرده مالکان و به صورت خویش فرما و فرمان بردار 
هستند. بردگان سطح های پایین تر تحت نظر و با فرمان اینها به 
وظایف خود عمل مي کردند. از این سطح می توان به خواجه باشی ها 

و سرخواجه ها در دورة قاجار اشاره کرد. 
تلفیقی  عناصر  شامل  بینابینی  مفهوم  شد،  بیان  آنچه  بر  افزون 
را  اجتماعی  و  فرهنگی  قومی،  پیوستگی های  و  است  چندگانه  و 
ابژه هایی  از عادت واره  این سطح  بردگان  به خوبي نشان مي دهد. 
به دلیل کارکردشان هم خویش فرما و دارای  غیریدی هستند که 
زیردست بودند )حامیان، سربازان و غالمان شاهی و سلطنتی( و 
هم فرمان بردار بودند و زیردستي نداشتند )کنیزان، زنان صیغه ای، 
کارگر  سطح  بردگان  غالم بچه ها(.  و  آشپزها  خانگی،  نوکران 
ابژه هایی یدی هستند و سطح رو به پایینی دارند که زیردست ندارند 
و فرمان بردار هستند. کارگران مزارع در جنوب شرق و کارگران 
ایران  آبیاری در جنوب مرکز، جنوب و جنوب غرب  سیستم های 

رابط با قدرتجایگاه/ رتبهسطح اجتماعی/ شغلعادت واره های بردگان

......ابژه سطح باالصرفًا سطح باال/ حاکم، والی »از صدر اسالم تا دورة صفویه«/ مالکان بزرگ/ کارفرمارفاه

خدماتی/ میانی

I /حرفه ای سطح باال/ مباشران/ مالکان کوچک/ دارای زیردستان/ خواجه باشی
ابژه سطح باالخویش فرما

رابط خدمت

II
حرفه ای سطح رو به باال/ کارگزاران/ خرده مالکان/ دارای زیردستان/ 

ابژه سطح باال- کاربردیسرخواجه ها/ خویش فرما

بینابینی

III ،بردگان غیریدی عادی/ بدون زیردست/ حامیان/ سربازان/ غالمان )شاهی
ابژه سطح باال – کاربردیسلطنتی(/ خویش فرما، فرمان بر

بینابین/ رابط خدمت

IIIA کارکنان غیریدی-جنسی/ سطح رو به باال / زنان صیغه ای/ گاه دارای
بینابین/ رابط خدمتابژه مصرفی سطح باالزیردست/ فرمان بر/ گاه خویش فرما

IIIB /کارکنان غیریدی عادی سطح پایین/ بدون زیردست/ نوکران خانگی
کنیزان، آشپزها، غالم بچگان/ فرمان بر

ابژه کاربردی

)غالم بچگان(

ابژه تربیتی

بینابین/ رابط خدمت

کارکنان یدی سطح پایین/ بدون زیردست/ فرمان بر/ کارگر مزارع/ کارگر سیستم های کارگر
رابط خدمتابژه کاربردیآبیاری

رابط مصرفابژه جنسیکارکنان غیریدی سطح پایین/ غالم بچگانمصرفی صرف

جدول 9. الگو واژة عادت واره/ جایگاه اجتماعی بردگان
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در دورة قاجار متعلق به این سطح هستند. سطح مصرفی شامل 
ابژه هایی در کانتکست تاریخی قاجار است که بدن در آن ها فراتر از 
بدن رام شده و صرفاً بدنی مصرفی است که براساس اسناد به عنوان 
ابژه هایی جنسی استفاده می شدند. بخشی از غالم بچه ها و کنیزان 

این سطح از عادت واره ها را تشکیل می دهند )جدول 9(.

نتیجه گیري
ایران عصر قاجار،  به جامانده در  اسناد و عکس های  براساس 
ثروتمندان  خانة  در  که  را  نوکران  و  مستخدمان  گروه  از  بخشی 
از  می دادند.  تشکیل  خواجگان  و  غالمان  کنیزان،  بودند،  فراوان 
از  آنها  فروش  و  و خرید  بودند  آفریقایی  بندگان سیاه  میان،  این 
طریق خلیج فارس صورت می گرفت. سفیدها نیز که از قومیت های 
مختلف بودند، از راه تجارت و خرید و فروش یا اسارت در جنگ ها 
و تهاجمات ناگهانی تأمین می شدند. رفتار با این طبقه مورد قبول 
همگان و در جامعه پذیرفته شده بود. کنیزان نیز یا به عنوان زن 
زنان  خدمت  در  یا  می شدند،  حرم سراها  وارد  دائمی  یا  صیغه ای 
بزرگان به کارهای خانگی می پرداختند. غالمان نیز در زمینه های 
آبیاری،  و  کشاورزی  نگهبانی،  خانگی،  خدمات  نظامی،  مختلف 
ماهیگیری و غواصی )در جنوب( کار مي کردند و در صورت توانایی 

و کاردانی به مناصب باالی اداری و نظامی دست می یافتند.
خواجگان از جمله گران ترین بردگان بودند که به سبب ممنوعیت 
حرمت اعضا در اسالم، هنگام کودکی در آفریقا و پیش از آنکه به 
قلمرو سرزمین های اسالمی برسند و در آنجا مسلمان شوند، عقیم 
می شدند. آنها با دقت تربیت مي شدند و به دلیل وضعیت خاص و 
ارزششان می توانستند ثروت عظیمی بیندوزند. همچنین زنان برده 
برای نقشی که در خانواده داشتند آموزش  می دیدند. در تقسیم بندی 
عادت واره ها در نظام بنده داری دورة قاجار پنج سطح رفاه، خدماتی-

میانی، بینابینی، کارگر و مصرفی صرف قابل تمایز است. بردگان 
سطح رفاه، ابژه هایی سطح باال یا کارفرما و داری زیردست بودند. 
بندگان سطح خدماتی–میانی نیز ابژه هایی حرفه ای، مالکان کوچک 
یا خرده مالکان و خویش فرما و فرمان بردار بودند. بندگان سطح های 
پایین تر تحت نظر و با فرمان اینها به وظایف خود عمل مي کردند. 
از این سطح می توان به خواجه باشی ها و سرخواجه ها در دورة قاجار 
اشاره کرد. مفهوم بینابینی شامل عناصر تلفیقی و چندگانه است 
و به خوبی پیوستگی های قومی، فرهنگی و اجتماعی را منعکس  
مي کند. بردگان این سطح از عادت واره ابژه هایی غیریدی محسوب 
زیردست  دارای  خویش فرما،  کارکردشان  به واسطة  که  مي شدند 
)حامیان، سربازان و غالمان شاهی و سلطنتی( و فرمان بردار و بدون 
زیردست )کنیزان، زنان صیغه ای، نوکران خانگی، آشپزها و غالم 
بچه ها( بودند. بندگان سطح کارگر ابژه هایی یدی و سطح رو به 
پایین بودند که زیردست نداشتند و فرمان بردار بودند. کارگران مزارع 

در جنوب شرق و کارگران سیستم های آبیاری در جنوب، مرکز و 
جنوب غرب ایران در دورة قاجار متعلق به این سطح بودند. سطح 
مصرفی شامل ابژه هایی در کانتکست تاریخی قاجاري بود که بدن 
در آن ها فراتر از بدن رام شده و تنها بدنی مصرفی محسوب مي شد 
که ابژه هایی جنسی بودند. بخشی از غالم بچه ها و بخشی از کنیزان 

این سطح از عادت واره ها را تشکیل مي دادند.

منابع
آجرلو، بهرام. )1383(. باستان شناسی و تاریخ نگاری: پرسش ها، 
باستان شناسان  همایش  دومین  یادنامۀ  برهمکنش ها،  و  چالش ها 

جوان ایران، به کوشش شهرام زارع، تهران.

ایرجی، محمدصادق. )1338(. بردگی در اسالم، تهران: کتاب فروشی 
محمدی.

بنجامین،  ساموئل. )1369(. سفرنامۀ بنجامین در عصر ناصرالدین شاه، 
ترجمۀ حسین کردبچه، تهران: جاویدان.

بوردیو، پی یر. )1380(. نظریۀ کنش: دالیل عملی و انتخاب عقالنی، 
ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.

بوردیو، نقل از منادی، مرتضی. )1385(. جامعه شناسی خانواده: 
تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده، تهران: دانژه.

پوالک، ادوارد یاکوب. )1361(. سفرنامه )ایران و ایرانیان(، ترجمۀ 
کیکاووس جهان داری، تهران: شرکت سهامی خوارزمی.

تاج السلطنه. )1371(. خاطرات تاج السلطنه، به کوشش منصوره 
اتحادیه )نظام مافی(، تهران: نشر تاریخ ایران.

جنکینز، کیت. )1384(. بازاندیشی تاریخ، ترجمۀ ساغر صادقیان، 
تهران: نشر مرکز.

حر عاملی، محمد بن حسن. )1409(. وسائل الشیعه، 29 مجلد، قم: 
مؤسسه آل البیت.

دروویل، گاسپار. )1365(. سفرنامۀ دروویل، ترجمۀ منوچهر اعتماد 
مقدم، تهران: شباویز.

فراسوی  رابینو پل. )1376(. میشل فوکو،  و  دریفوس، هیوبرت 
ساختارگرایی و هرمنوتیك، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

دژم خوی، مریم. )1389(. »جایگاه متن در باستان شناسی دوران 
تاریخی«، نشریۀ باستان پژوهي، سال دوازدهم، شمارة 19، صص 

.165-172

ریتزر، جورج. )1379(. نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، 
محسن ثالثی، تهران: علمی.

کامبیز  ترجمۀ  صفوی،  عصر  ایران   .)1372( راجر.  سیوری، 
عزیزی، تهران: نشر مرکز.



43

بررسی باستان شناختی نظام بنده داری دورة قاجار | وحید شاهسوارانی و  محمد مرتضایی

شاهسوارانی، وحید و محمد مرتضایی. )1395(. نقش خلیج فارس 
و  منابع  بر  تکیه  )با  قاجار  دورة  در  برده فروشی  و  برده  تجارت  در 
اسناد مکتوب(، مجموعه مقاالت یازدهمین همایش علمی- فرهنگی 

خلیج فارس، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

شیل، ماری لئونورا. )1362(. خاطرات لیدی شیل )همسر وزیرمختار 
انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه(، ترجمۀ حسین ابوترابیان، 

تهران: نشر نو.

عضدالدوله، سلطان احمدمیرزا. )1355(. تاریخ عضدی، با توضیحات 
دکتر عبدالحسین نوایی، تهران: نشر بابك.

عین السلطنه، قهرمان میرزا. )1374(. روزنامۀ خاطرات عین السلطنه، 
تصحیح مسعود سالور، تهران: اساطیر.

فریزر، جیمز بیلی. )1364(. سفرنامه، معروف به سفر زمستانی، 
ترجمۀ منوچهر امیری، تهران: توس.

هوشنگ  ترجمۀ  محتوا،  تحلیل   .)1378( کلوس.  کریپندورف، 
نایب، تهران: انتشارات روش.

کاووسی  ترجمۀ  اجتماعی،  تغییرات   .)1373( اچ.  رابرت  الور، 
سید امامی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ماخت، نورمن آل و مری هال. )1385(. تاریخ برده داری، ترجمۀ 
سهیل سمی، تهران: انتشارات ققنوس.

.QH، GH مرکز اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه، سری اسناد

و  اداری  تاریخ  من،  زندگانی  شرح   .)1377( عبداهلل.  مستوفی، 
اجتماعی دوره قاجاریه، ج 1، تهران: زوار.

زندگانی  از  یادداشت هایی  )بی تا(.  دوستعلی.  معیرالممالك، 
خصوصی ناصرالدین شاه، تهران: چاپخانۀ علمی.

اسماعیل  میرزا  ترجمۀ  ایران،  تاریخ   .)1362( سرجان.  ملکم، 
زندپور،  ابراهیم  تفرشی،  قمی  سیفی  مرتضی  کوشش  به  حیرت، 

تهران: یساولی »فرهنگسرا«.

ویلسن، چارلز جیمز. )1363(. تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، 
ترجمۀ سید عبداهلل به کوشش جمشید دودانگه، مهرداد نیکنام، تهران: 

طلوع.

Kinneir, J. M. (1813). A Geographical Memoir 
of the Persian Empire: Accompanied by a Map. J. 
Murray.


