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درج کردهاند که برای من بســیار قابل اســتفاده
بــود که در جای خود از آنها تشــکر کــردهام .در
حال حاضر کار تا حدی آســانتر از گذشته شده
و فرهنگهای لغت به آسانی در اینترنت قابل
دسترس هســتند اما در گذشته فقط گذاشتن و
برداشــتن لغتنامهها اگر هم در دسترس بود
که اوایل نبود کار ســختی بود و جســم را خسته
میکــرد .در ســالهای اولیــه کــه فرهنگهــای
لغــت در محل کار من موجود نبود و باید برای
پیدا کردن آنها از وقت تعطیلی خودم استفاده
کــرده و بــه کتابخانههــای بــزرگ میرفتــم تــا
معنــی لغات را پیدا کنم .اما امروز حس خیلی
خوبی نســبت بــه کارم دارم و از اینکه بقیه من
را موفــق مینامنــد افتخــار میکنــم و حتــی در
سختترین شــرایط کاری هرگز احساس منفی
نســبت بــه کار اســنادی ،کــه هــر برگــش حاوی
اطالعاتی جدید است نداشتهام.
به نظرتان حفظ و نگهداری نســخ خطی و اسناد
چقدر برای فرهنگ یک کشورمهم است؟
بســیار حیاتــی و اساســی اســت .اســناد تاریخی
به ســبب اصالتشــان در میان سرچشمههای
پژوهشی بویژه پژوهشهای تاریخی از اهمیت
و اعتبــار خاصــی برخوردارنــد .بخصــوص آن
کــه از نظــر تاریخی هر برگــی از آنها بــه زمان و
رویــدادی خــاص بســتگی دارد .پژوهشهــای
تاریخــی چنانچــه بــر طبــق اصــول و موازیــن
علمی و بر اســاس اســناد انجام شــود بســیاری
از مســائل فرامــوش شــده در فرهنــگ و تمدن
و پنهــان مانــده در روایــات تاریخــی را از ال بــه
الی ســطور آنهــا میتــوان دریافــت .بــه همین
جهت عالوه بر تالش در حفظ و نگهداری آنها
مطابــق بــا اصول علمــی باید بــه بهترین وجه
و بــا روشهــای پیشــرفته در دســترس محقــق
عالقهمنــد و شایســته قــرار بگیــرد ،چرا کــه اگر
حفظ شــود ولی پنهان باشــد ،درست مثل این
است که وجود ندارد.
نســخهها و ســندهایی هم در مورد زنــان در این
سالهادیدهاید؟
پژوهشــگران زیــادی بــه زنــان دوره قاجــار توجــه
و ســعی کردهانــد مطالبــی راجــع به کفایــت آنها
اســتخراج کنند .امــا اگر واقعیــت را بخواهید بجز
معــدودی که در مــورد آنها کتاب و مقاله نوشــته
شــده ،وضعیت زنــان در آن زمان بســیار اســفبار
بــوده و هیچگونــه نمیشــود توصیــف کــرد .البته
همانطور که عرض کردم بجز موارد معدودی از
این زنان! دو ســه مقاله تهیه کــردهام به نام زن از
نگاه ناصرالدین شاه در سفرنامههای فرنگستان،
در ســه بخــش زنان بلنــد پایــه فرنگســتان ،زنان
کوچه و بازار و زنان اندرون شــاهی ،اینها را در در
وبالگــم بــرای عالقهمندان گذاشــته ام.البته 170
مطلــب و مقاله و یادداشــت در این وبالگ وجود
دارد که با اســتقبال روبهرو شــده و بسیار امیدوارم
بتوانم ادامه دهم.
جالبتریــن نســخ ه یــا اســنادی کــه تصحیــح
کردهاید چه بوده است؟
روزنامــه خاطــرات ناصرالدین شــاه در ســفر اول
فرنگســتان .به علــت اینکه اولین بار بــود که اروپا
را میدیــد خیلــی جالــب بــود .مــن این کتــاب را
تصحیــح و در ســال  1377بــه چــاپ رســاندم،
حیــن کار هــم بســیار لــذت بــرده و هرگــز خســته
نمیشــدم ،بلکــه مطالــب را بــا عالقــه پیگیــری
یکردم.
م 
دیگر اسناد مربوط به ترکمانچای بود که بهصورت
دو کتــاب و چنــد مقاله منتشــر کردهام کــه زوایای
تاریکــی بــر مــن روشــن کــرد و خواننــده را بهطور
صحیــح و دوری از هرگونــه قضــاوت بــه آن زمان
میبرد .البته بقیه نسخهها و اسناد هم ،همه برایم
جالــب و مــورد عالقــهام بــوده ،که اگر نبــود به بار
نمینشست.

چند نمونه از اسناد جالب تاریخی به روایت فاطمه قاضیها
ن آش پزان ناصرالدین شاه
جش 

و امــا ماجــرا از این قرار بود که ناصرالدین شــاه هر ســال در آخر فصل ییالق
یعنی زمانی که از گرمی هوا مقداری کاسته میشد و قصد مراجعت به تهران
ن آش پزان»
را داشــت ،حدود مهرماه ،دستور برپایی مراســمی «به نام جش 
میداد که این مراســم اکثر اوقات در شهرســتانک و سال های آخر در سرخه
حصــار برپا میشــد ،در مورد فلســفه این جشــن روایات بســیاری نقل شــده
ن آش شــله قلمکاری بود ،که شــاید
اســت ،از جمله این که ،اســاس آن هما 
ن آش را ســالی که
مادرش نذر پســر تاجدار خود کرده بود ،به روایتی دیگر ای 
وبا سراســر ایران را فرا گرفته بود ،ناصرالدین شــاه خودش نذر کرده بوده که
از وبا جان ســالم بدرببرد ،ولی دســتخط ناصرالدین شاه ،که مربوط به اولین
ل آش پزان اســت در ســال  ،1285بطالن دو مورد باال را ثابت مینماید،
ســا 
ن آش که برای اولین بار پخته شده ،مینویسد:
زیرا ناصرالدین شاه در مورد ای 
«آش و آبگوشت غریبی به اختراع من برای شب پخته شد.
چنیــن به نظــر میرســد و خاطــرات اعتماد الســلطنه نیز حاکــی از آن
اســت که ســال بعد ( ،)1286این عمل قدری مفصلتر از ســال گذشته
انجام و مقرر شــد که از آن به بعد ،محض ســامتی وجود شاه هر ساله
در ییــاق انجام شــود .ســال  ،1288یک دیگ آشــی که در ســال 1285
بــار گذاشــته بودند تبدیل به شــش دیگ شــد و بعضی از رجــال نیز در
پاک کردن ســبزی و بادمجان پوســت کندن شریک شــدند و نوازندگان
نواختند و برای امرا و شاهزادگان همه گونه بساط خوشگذرانی و به قول
ناصرالدین شاه رذالت فراهم بود .سال بعد ( ،)1289مفصلتر از سال
قبل و در شهرســتانک این مراســم برپا شــده و  9دیگ بار گذاشتند ،این
برنامه طی ســالها تداوم یافت و هرســال مفصلتر از ســال قبل .برای
نمونه خاطرات وی از یک روز این جشن مربوط به  27ذیحجه  1307در
شهرستانک ذیالً نقل میشود:
ن آش پزان اســت ،در حقیقــت امروز از بــرای همه یک
امــروز روز جشــ 
عیدی اســت ،صبح هنوز من خواب بودم ،عزیزالســلطان حمام سرتن
شوری درحمام اندرون بزرگ رفته بود ،جوجوق و گلچهره لختش کرده
شسته بودند .ما چون دیروز خیلی خسته شده بودیم امروز دیر از خواب
برخاســتیم .عزیزالســلطان از حمام بیرون آمده بــود ،بعد ما خودمان
رفتیــم حمــام ،از حمام بیرون آمدیم ،در جایی که پیرارســال چادر زده
ب آش را چیده
بودن د آش پزان کردیم ،باز هم در همانجا چادر زده اسبا 
ب آش را تماشا کردیم ،امسال خیلی در این
بودند ،با زنها رفتیم اسبا 
آش پزان جای انیس الدوله ،امین اقدس ،اقل بیکه خالی است ،قدری

با زنها آنجا بودیم ،بعد زن ها رفتند.
امین الســلطان و مردها ،پیشــخدمتها ،اسمعیل بزاز و اتباعش با هرکس
بود آمدند ،ســازندهها ساز زدند ،موزیکانچی موزیک زد ،خیلی خیلی از هر
حیث خوش گذشت.اســمعیل بزاز چند بازی خــوب درآورد ،خیلی مردم
را خندانــد ،اشــخاصی کــه دور تا دور نشســته و بادمجان پوســت میکردند
از قــرار تفصیــل ذیــل اســت :امیــن الســلطان ،عزیزالســلطان ،عزالدولــه،
اعتمادالسلطنه ،پسرعزالدوله ،امین السلطنه ،جالل الملک ،شیخ االطباء،
اما اعتمادالســلطنه را هیچ ســال دیگر ندیده بودیم بادمجان پوســت کند،
امســال آمده و بادمجان هم پوســت کنــد .فوریه هم همینطــور بادمجان
پوســت میکــرد ....خان محقــق ،حکیم الممالــک بودند .بــه خان محقق
کلچه تن پوشــی مثل معمول همه ســاله دادیم پوشــید .حکیم الممالک
هــم قصیــده ســاخته بــود ،بــه او هــم یک ســرداری تــن پــوش دادیــم .به
اعتمادالحرم هم یک ســرداری تن پــوش دادیم ،آقا دایی هم لقب گرفته،
اعتمادالحضــرت شــده اســت ،او هــم پادویی میکــرد ،عزیزالســلطان هم
ماشاءاهلل زیادتر از همه بادمجان پوست کند .قدری آنجا تماشا کردیم ،بعد
آمدیــم دیوانخانــه ناهار خوردیم .بعد از ناهار هم کــه دوباره رفتیم دیدیم
همان اشــخاصی که بودند هســتند ،باز ساز میزنند و میخوانند ،نشستیم،
یکی دو بازی دیگر هم اسمعیل بزاز درآورد .خیلی خوب روزی بود و بسیار
خوش گذشت .یک جبه ترمه هم به مصباح الملک خلعت داده شد.

حمایت امیر کبیر از هنر زن ایرانی و صنایع داخلی
اولیــای دولــت علیه حکــم فرمودند که شــاگرد بســیار
نگاه دارد و تا مدت پنج ســال احدی در عمل او شرکت
ننماید.
ضعیفه تهرانی زردوزی دوره ملبوس صاحب منصب
نظامــی را بــه قاعــده روم دوختــه و در کمــال خوبی به

عمــل آورد ،که در این هفتــه به نظر اولیای دولت علیه
رساند .بهطوری است که مطلقاً با کار اسالمبولی امتیاز
یشود.
داده نم 
بــه نقــل از روزنامه وقایع اتفاقیه ،جمعه یازدهم شــهر
ربیع الثانی سنه  ،۱۲۶۷نمره دویم .

در حال حاضر کار تا حدی آسانتر از گذشته شده و فرهنگهای لغت به آسانی
در اینترنت قابل دسترس هستند اما در گذشته فقط گذاشتن و برداشتن لغتنامهها
اگر هم در دسترس بود که اوایل نبود کار سختی بود و جسم را خسته میکرد .در
سالهای اولیه که فرهنگهای لغت در محل کار من موجود نبود و باید برای پیدا کردن
آنها از وقت تعطیلی خودم استفاده کرده و به کتابخانههای بزرگ میرفتم تا معنی لغات
را پیدا کنم .اما امروز حس خیلی خوبی نسبت به کارم دارم و از اینکه بقیه من را موفق
مینامند افتخار میکنم و حتی در سختترین شرایط کاری هرگز احساس منفی نسبت به
کار اسنادی ،که هر برگش حاوی اطالعاتی جدید است نداشتهام

فتحعلی شــاه بــود .او بســیار مورد عالقــه و توجه
پــدر قــرار داشــت و بهدلیــل فضــل و کمالــی کــه
داشــت ،فتحعلی شــاه به او لقب ضیاءالســلطنه
داد .خــط شکســته و کتابــت را خوش مینوشــت
و در هنــر خیاطــی و نقاشــی هــم ،اســتاد بــود کــه
چنــد قــرآن خطــی هــم از او باقــی مانــده اســت.
نامههــای محرمانــ ه فتحعلی شــاه کــه دریافت و

چــون پژوهشهای شــما مربوط بــه دوره قاجار
اســت از نظــر شــما جالبتریــن زنــان ایــن دوره
کدامند؟
تــا آنجــا که من بررســی کــردهام چند نفــر از زنان
دوره قاجار نســبت به بقیه بیشــتر خدمت کرده و
در شــعر و ادب دســت داشــتهاند .یکی شاه بیگم
ملقــب بــه ضیاءالســلطنه ،کــه هفتمیــن دختــر
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فرســتاده میشــد ه و نوشــتن اشــعار فیالبداهــه
شــاه و نگهداری لباسها و سایر خزاین سلطنتی،
برعهده او بوده اســت .او زنی زیبا ،فاضل ،شــاعر،
هنرمند ،نقاش ،خیاط و محرم اســرار پدر بود و از
این جهات ،شــهره خاص و عام .ضیاءالســلطنه،
بعدهــا به عتبــات عالیات مشــرف و مقیــم آنجا
شد و در ســال 1290ق .درگذشــت .دیگری تومان
آغــا فخرالدولــه ،دختــر هفتــم ناصرالدیــن شــاه
اســت .فخرالدول ه دختری بود زیبا ،شاعر ،نقاش
ش داشــت .بســیار شــیرین
و خطــی بســیار خــو 
صحبــت میکــرد و محــرم پــدر بــود ،بســیاری از
یادداشــتهایی که از ناصرالدین شاه باقی مانده
ط زیبای فخرالدول ه نوشــته شــده اســت .به
با خــ 
طوری که از ســال  1299ق که فخرالدوله  21ســاله
بــوده اســت ،در متون خاطــرات ناصرالدینشــاه
ط او بــه تکرار مشــاهد ه میشــود .او دیوان
دســتخ 
شعری هم داشته است.

