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ھرگاه به عکسھاي شاھان قاجاري با دقت بيشتري نظر بيفکنيم در کنار سران و
متفاوتند. ديگران  با  که  آيند  مي  چشم  به  خاص  چھرهھاي  برخي  شاه  ھمدمان 
آدمھايي سيهچرده و گاه چروکيده، گاه بلندباال که از بلندي سر به آسمان ميسايند
و گاه چنان کوتوله که در بين جمعيت گمند. ولي چيزي که مشخص است نزديکي

حداقل فيزيکي آنان در تصاوير به شاه زياد است.
 

اينان ھمان غالمان درگاه يا خواجگان دربارند. افرادي که از قبل از اسالم بودند و تا
آخرين روزھاي قاجاريه به کار خود ادامه ميدادند. اسامي اين خواجگان ھم به تناوب
آغامحمد خواجه،  خان  عزيزهللا  چون:  اسامياي  است.  آمده  اسناد  و  تاريخھا  در 

خان قصير، آغاعبدهللا خواجه، حاجي مبارک، حاجي سرورخان اعتماد حرم و ....
 

به تبع شاه ساير سران و بزرگان ھم براي نشان دادن ثروت از اين خواجگان که در
در دوره که  ويلس  چارلز  دکتر  بودند استفاده ميکردند.  سياه  بردگان  بين  از  اصل 
ناصري به ايران آمده و پانزده سال به طبابت پرداخته بود در خصوص نگھداري غالم و

کنيز در بين ايرانيان مينويسد:
در ايران نسبت به غالمان و کنيزان در کمال خوبي رفتار ميشود و ھر يک              

از اھالي ايران که صاحب يک غالم يا يک کنيز بوده باشد ھميشه طرف
اعتماد و احترام ايرانيان ميشود مثال در گفتوگو و محاورات ميگويند که
فالن شخص آدم محترمي است يعني او صاحب يک غالم زر خريد است.
در ھر صورت در مملکت ايران داشتن غالم و کنيز اسباب احترام مالک آن
مالک کنيز  دو  يا  يک  از  بيش  متوسطالحال  مردمان  غالبا  و  ميشود 
نميباشند و داشتن غالمان فقط مخصوص به متمولين است که غالبا در

عمارت و بيوت آنھا اين قسم مخلوق ديده ميشود.
 

تاريخ حضور بردگان در ايران به دوره باستان باز ميگردد. و آن ھنگامي بود که به
علت جنگھا و نبردھاي گوناگون تعداد زيادي از افراد اعم از زن و مرد و کودک به
اسارت درآمده و به کشور فاتح برده ميشد. بسياري از آنان به عنوان برده به فروش
مردان در کار ميرفتند.  به  خانه  و چون وسيلهاي مانند ساير وسايل  ميرسيدند 
مزارع و کارھاي سخت و زنان به عنوان خدمتکار و کنيز در کار خانه به کمک گرفته

ميشدند.
 

در کشور متمدني مانند يونان ھم اصول بردهداري به تمام وکمال اجرا ميشد و حتي
فيلسوفان بزرگ يونان آن را تئوريزه کردند و يکي از اصول پيشرفت برشمردند!

 
پس از اسالم به علتھاي گوناگون و مختلف نه تنھا تعداد بردگان کم نشد حتي رو به

چنان زياد شدند که در دورهاي بردگان به قدرت رسيدند و خود  فزوني رفت. حتي
صاحب قدرت شدند. احکام ديني به گونهاي تشريع شده بود که در ھر فرصتي براي

آزادي بردگان از آن استفاده ميشد.
 

تا مدتھا تعداد بردگان سفيد بر سياھان فزوني داشت ولي پس از پايان فتوحات در
آسيا و اروپا، و آغاز پيشروي در آفريقا تعداد بردگان سياه بيش از پيش افزايش يافت.
حتي بردهداري تا قرون جديد چه در آسيا و چه درغرب ادامه داشت که اوج آن را در

جنگھاي انفصال امريکا بين جنوب و شمال ميبينيم.
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با روي کار آمدن خاندان قاجار و خصوصا دوره آقامحمدخان تعداد بردگان سفيد به
علت جنگھاي قفقاز فزوني يافت. و آن به علت افزايش کنيزان گرجي در خانه اعيان
بود که به مسئله قتل گريبايدف و مشکالت پس از آن انجاميد. با پايان يافتن جنگھاي
کنيزان و غالمان محدود به سياھان مجددا  منطقه  آرام شدن اين  منطقه قفقاز و 
دزديده شده از افريقا شد. بردگان سياه در اين دوره از لحاظ مرغوبيت به سه طبقه

تقسيم ميشدند:
 
. طبقه بمباسي که بسيار سياه بودند و مشخصات ظاھري آنان چنين بود که لبان1

کلفت و موھاي سخت داشتند. موطن آنان کنيا بود. اينان کم بھاترين بردگان بودند.
اطفال آنان خانه شاگرد، دخترانشان به للگي و خدمتکاري مي رفتند.

 
. سياھان معروف به سھيلي. رنگشان قدري روشنتر و لبھا نازکتر و موھايشان2

نرمتر. مردانشان به نوکري و زنانشان به پيشخدمتي زنان ايراني منصوب ميشدند.

ظاھر آنان بيشتر به بمباسي نزديک است ولي از بمباسيھا نرمخوتر و وفادارتر بودند.
نسبت به طبقه اول قيمت باالتري داشتند.

 
آنان3 پوست  ميشدند.  شناخته  حبشي  نام  به  و  بودند  بردگان  طبقه  بھترين   .

دارچيني رنگ و لبانشان نازک و غالبا در گونه آنان آثار قرمزي ھويدا و موھاي آنان
بلند و نرم بود. تمام خواجهسرايان دربار ايران از اين دسته انتخاب ميشدند.

 
کشتي  اين غالمان و کنيزان بختبرگشته از سواحل درياي سرخ و خصوصا زنگبار با

به نام بوگالو به خليجفارس و سواحل ايران منتقل ميشدند. ملوانان عرب  کوچکي
اين کار را ميکردند و مرکز آنان مسقط بود. اينان با زرنگي و گاه با رشوه از دست
غير تجارت  براي اين  را  خويش  ارزشمند  بار  و  فرار ميکردند  انگليسي  کشتيھاي 

انساني نجات ميدادند.
 

گاه برخي حاجيان نيز در سفر برگشت به ايران از بازار پر رونق بردگان حجاز کنيزي يا
غالمي به عنوان سوغات ميآوردند و از آنان بھره ميبردند.

 
   

]ب195- 181[
تعدادي از خواجگان حرمسراي
ناصري در انواع قد واندازه،
عکاس خود شاه است

]ب195- 22[
آقامحمدخواجه در جواني در
کنار تعدادي از زنان و دو

غالمبچه

]ب195- 82[
تعدادي از خواجگان به
ھمراه غالمبچگان حرم

   

]ب195- 41[
حاجي فروز، آقافرج، آقانوري و
تعدادي از زنان حرمسرا

]ب195- 81[
غالمبچه و خواجه

]ب195- 115[
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]ب195- 163[
غالمبچگان جزئي جداييناپذير از

عوامل حرمسرا

 ]ع3- 13384[
 ]ع3- 10108[يکي از خواجگان

آقامبارک خواجه

 
خواجگان دربارچه کساني بودند؟ اينان کساني بودند که در کودکي با عملي دردآور از
مردانگي ساقط ميشدند و تا آخر عمر در حرمسراي سلطان و يا اشراف به کار
تنظيم امور ميپرداختند. به غير از آقامحمدخان قاجار که خود به درد خواجگان مبتال
بود! فتحعلي شاه حرمسرايي پروپيمان براي خود ترتيب داد به طوري که پس از مرگ
و تنظيم  طبعا  گذاشت.  برجاي  ذکور  و  اناث  اوالد  صدواندي  از  بيش  مغفور  خاقان 
مديريت چنين مجموعه درھمي توان بااليي ميخواست و به دليل مونث بودن اين
مجموعه راھي بجز استفاده از خواجهھا نبود. پاي اکثر اين خواجگان از اين زمان به

دربار و حرمسراي قاجاري باز شد.
 

و ميداند  تيرهپوست  را  افراد  اين  عموما  شاه  ناصرالدين  مخصوص  پزشک  پوالک 
ق به چشم خود ديده است که از1278خودش آخرين خواجه سفيدپوست را در سال 

اسراي قفقازي بود. يکي از اين خواجگان سفيد معروف آغايوسف بود که زماني در
خواجهسراي فتحعلي شاه بود و به علت بلوايي که ايجاد کرد به اشتھار رسيد و

البته جان در اين راه گذاشت.
 

آغا يعقوب يا ميرزا يعقوب از ارامنه گرجستان بود که بيست سي سال قبل از آن به
اسارت به تھران آورده و پس از اخته کردن جزو خواجهھاي حرمسرا درآورده بودند.
آغايعقوب از وجوه سپرده به دستش چھلھزار تومان کسر آورده بود. وقتي خواستند
به حسابھايش رسيدگي کنند، به عنوان آنکه گرجستاني و از اتباع روسيه ميباشد،
بفرستد. روسيه  به  را  او  کرد  درخواست  و  شد  متحصن  و  رفت  گريبايدف  نزد  به 
آغايعقوب به واسطه اطالعي که از داخل حرمسراي دربار فتحعلي شاه داشت و
ھمچنين چون با شاھزادگان و رجال و معروفين آشنايي به ھم رسانده بود و به
اندرون رفت و آمد ميکرد، صورتي از زنان گرجي تھيه کرد و به گريبايدف داد. از جمله

بودند، جزو اين صورت  اسامي دو نفر از زنان ارمني که در خانه اللھيارخان آصفالدوله
بود. گريبايدف به آصفالدوله و اشخاص ديگري که طبق آن صورت، زنان گرجي در

بازجويي از اينکه آيا  خانه آنھا بودند، پيغام فرستاد و خواست زنھا را براي استعالم
مايل به رفتن ھستند يا نه، نزد او بفرستند. در اين ميان اصرار گريبايدف در مراجعت
دو نفر از زنان ارمني خانه آصفالدوله بيشتر بود. پافشاري او در مراجعت اين زنان از
آن جھت بود که اللھيارخان بردارزن فتحعلي شاه و دايي عباس ميرزا نايبالسلطنه و
از ھمه مھمتر طرفدار علني انگليسيھا بود. گريبايدف براي اينکه با خانواده سلطنتي
ايران و بهخصوص مھره قوي سياست انگليس در ايران مبارزه کند، در بازگشت اين دو
زن گرجي اصرار داشت و خالصه کار به جايي کشيد که مردم در اثر فتوا واجازه
مذھبيون به سفارتخانه روس ريختند و گريبايدوف نيز آغايعقوب را بيرون فرستاد و
مردم غضبآلود او را در جلوي در سفارت با خنجر و شمشير پاره پاره کردند و عاقبت

خود گريبايدوف نيز جان خود را بر سر اين ماجرا گذاشت.
 

  صفحه دوم

 نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

نام:                  
): Emailرايانامه( *

)١خواجگان سراي (موضوع: 

 نظر شما:*
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سعيد نفيسي اديب معروف که خود اواخر دوره قاجاري را به خوبي درک کرده از

اوضاع اين خواجگان و سرنوشتشان چنين ياد ميکند:
 

پادشاھان قاجار تا محمدعليشاه زنان بسيارمتعدد داشتند و ھر کدام از             
آنھا عقدي يا صيغه قھرا يک عده کثير خدمتکار داشتهاند و ناچار در اندرون
شاھي چند صد زن بودهاند. اداره کردن ايشان کار بسيار دشواري بود و به
ھمين جھت اين خواجگان که قھرا به واسطه نقص خلقت خود يا نقصي که
گرفتار آن شده بودند طبيعت شرور و بيرحم و سنگيندل پيدا ميکردند و
در نتيجه حالت روحي مخصوصي، نسبت به زنان بدخواه و کينهجو بودند و
آزار و  تاديب  وسيله  بھترين  بگيرند.  انتقام  آنھا  از  ميخواستند  ھميشه 
رساندن به زنان حرم بودند و زنان را به چوب ميبستند و بدين گونه آنھا را

به کار وادار ميکردند و ھميشه براي تنبيه و سياست حاضر بودند.
 

از عجايب اين است که من ھر چه خواجه تاکنون ديدهام ھيچيک قد و اندام             
متوسط نداشتند يا بسيار بلند و باريک و بي تناسب بودند يا بسيار کوتاه
قد به اندازه پسربچه ده دوازده ساله. گاھي ھم کسي که واقعا خواجه
نبوده وارد جرگه آنھا شده و پس از مدتي فسق او بروز کرده است. چنانکه
در کوچه خانه پدري ما چھار در باالتر از خانه ما يکي از ھمين گروه منزل
اندرون در  سال  چندين  و  بود  معروف  خواجه  عيسيخان  به  که  داشت 
قاجاريه ھمين سمت را داشت و سپس معلوم شد که اين نقص را نداشته

و از آنجا بيرون آمده و زن گرفت و فرزندان رشيدي پيدا کرد.
 

در آغاز که در وزارت معارف آن روز و وزارت فرھنگ امروز اداره مخصوصي به              
نام تعليمات نسوان تشکيل دادند و ناچار کارکنان آن زن بودند در پشت
ساختمان مرکزي اين وزارتخانه در ھمانجا که اکنون ھست حياط بزرگي
ھست که اين اداره را در آنجا [قرار] دادند و رفتن به آنجا براي مردان ممنوع
بود. صديقالحرم خواجه دربار مظفرالدينشاه را استخدام کرده بودند که
رابط بين آن اداره و ادارات ديگر وزارتخانه باشد و براي تفتيش و بازرسي به
مدارس دخترانه ميرفت که در آن زمان مدارس نسوان ميگفتند و تا بود
اين مقام را داشت و وي نيز زنگي بلند بسيار باريک بيتناسب اندامي

بود....
 

در بعضي عکسھايي که ناصرالدين شاه با درباريان خود برداشته در رديف اول يکي از
شاه نزد ناصرالدين  پيداست  که  ميشود  ديده  قد  کوتاه  بسيار  خواجهھاي  ھمين 

بسيار عزيز و مقرب بوده است.
 

در کل ميتوان گفت اين بردگان و کنيزان و خواجگان ھر چند در دوره قاجار چندان زياد
رفتاري ايرانيان  اين  ھمه  با  ولي  بودند  اشراف  طبقه  به  متعلق  بيشتر  و  نبودند 
پسنديده با آنان داشتند و کمتر ديده شده که رفتاري ھمچون بردگان سياھپوست
شاغل در مزارع امريکا و يا دنياي غرب با آنان بشود. و حتي گاه پا از آن فراتر رفته و
که کرد  انکار  نميتوان  چند  ھر  ميشد.  نگريسته  آنان  به  خانواده  از  عضوي  مثل 
اصليترين شکل حيات ھر انساني حق آزادي است که از غريبان دور از وطن گرفته

شده بود.
 

خواجگان دربار حتي چنان مورد وثوق شاھان بودند که بسياري از کارھاي مھم دربار
ق و1318عالوه بر حرمسرا به آنان سپرده ميشد. در برگ حسابداري که ازسال 
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 خواجه حرمسرا نام برده شده که حقوقي معادل54دوره مظفري باقي مانده از 
 تومان که مبلغي ھنگفت است ميگرفتند. و البته بايد توجه کرد که اين تعداد33000

مربوط به دوراني است که از شکوه و عظمت دربار قاجاريه به مقدار زيادي کاسته
شده بود.

 
برخي از اين خواجهسرايان که به مال و منالي ميرسيدند در امور خير ھم دستي
داشتند مثل آغاکمال که کاروانسراي رباط کريم از بناھاي اوست با خيرات و مبراتي
ديگر. و البته به ھنگام مرگ چون عقبهاي نداشتند اموال ھنگفتشان راحتالحلقوم

شاه ميشد و پول از جيبي به جيب ديگر ميرفت!
 

در اين شماره بھارستان نگاھي به عکسھاي غالمان مياندازيم.
 

] ع3- 10110[
آغاسليمان آغاباشي

]ع3- 5276/ 1[
دوستعليخان معيرالممالک به
اتفاق مليجک و جمعي از

خواجهھا و غالمبچهھا در کنار
کيسهھاي پول ديوانخانه به
ھنگام انتقال به خزانه دولتي

]ف137- 331[
يوسف مستوفيالممالک،
آغارضا خواجه (خواجه

مستوف) و فيروز ميرزا فيروز

   

]ع2- 480[
عکس حاجي عبدهللاخان

خواجه است که
انداخته شد (خواجه1318

ظلالسلطان)

]ع2- 509/ 2[
خواجه عبدهللا خان کذايي در  

کنار شکار اربابش

]ع3- 7766[
«صورت اکبرميرزا و

حاجي عبدهللا خان خواجه
است. قدري حال نداشت در

قمشلو انداخته شد»

   

]ع3- 7704[
«نوه من ناصرقلي خان
است در بغل عبدهللا خان
خواجه عکس انداختهايم»

]ع3- 7772[
«اين دو قوچ را در قامشلو خودم
...زدم. گفتم عکسش را بيندازند.

حاجي ياقوت خان ياور و
سرايدارباشي فضولي کردهاند.
تفنگي دست گرفته نشسته

خودنمايي ميکند.»

]ع3- 7771[
«حاجي نصرتخان خواجه
است. قوچي در قامشلو
زدهام و به او بخشيدهام. با
ھم عکس آنھا را انداختيم»
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]ع3- 10053[
عکس توي عمارت قامشلو
و منزل خواجهھاست

]ع6- 217[
احمدشاه با محمدحسن ميرزا و
خواجه قديمي دربار آغامحمد
خواجه در جمع معلمين و

پيشخدمتھا

]ط124- 291 /1[
مجسمه آغامحمد خواجه در

صاحبقرانيه

   

  

]ع6- 250[ 
حاجي فيروز خواجه معيرالممالک

 

صفحه اول
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