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نامههای«فروغ الدوله» ملکه قجری

دختر فروغالدوله؛ شاگرد کمال الملک!
«کاغذ شــما را خواندم در بــاب ملک (زمین)
زهره شریفی
جــزن (نــام روســتا) ،هنــوز بــه قبلــه عالــم
عــرض نکردم .پیش از عیــد احوالش خوب نبود .این چند روز هــم که ایام عید بود.
الحمــدهلل حاال احوالش خیلی خوب اســت ،میدهم صحــهاش (تأیید-امضا) را
میگیرم .زمین شــما را هم به چشــم ،به شاه عرض میکنم .شــاه اگر بداند صاحب
دارد هرگــز ضبط نمیکند .امروز چهار ســاعت بــه غروب مانده خبــر کردم میروم
خانه ضیاءالســلطنه (دختر ناصرالدین شــاه) ،واال امشــب هم مانــدم .اما احتمال
دارد االن هم شــاه تشــریف بیاورد اندرون .اگر آمد عرض میکنــم ،واال به لیال خانم
میگویم به شــاه عرض کند .چهار به غروب مانده کالســکه بیاورید که میروم خانه
نواب ضیاءالســلطنه» .فروغالدوله در تعدادی از نامههایی که به پیشــکارش نوشته
است به جایگاه شــاه پدر یعنی ناصرالدین شــاه در زندگی خود و حتی اطرافیانش
اشــاره کرده اســت ،به اینکه برای حل بعضی از مســائل از فرمان شــاه پدر و امضا و
تأیید او کمک گرفته است.
فراتر از دیوارهای حرمسرا
دختران ناصرالدین شاه با اینکه ب ه واقع محصور
در اندرونــی و حرمســرا بودهانــد امــا توانســتند
تعــدادی از آنهــا خــود را از دیوارهــای آن حصــار
همیشــگی زنــان شــاهان قاجــار بــه روشهــای
مختلف نجات دهند و برای خود زندگی متفاوتی
داشــته باشــند .فروغالدوله از جمله این دختران
بود که توانســت با حفظ ارتباط با شــاه پدر و حتی
ازدواج بــا ظهیرالدولــه از رجال دربــار ،متفاوت از
دیگر زنان آن روزگار زندگی کند.
نوشتههایی روشن از تاریخ
نامههای این زن قدرتمند اگر چه در زمان خودش
تنهــا گفت و گوهــای بین یک ارباب و پیشــکارش
اســت ،امــا بــرای روزگار ما پــر از اطالعاتی اســت
که بخشــی از تاریــخ آن زمان را برای ما روشــنتر
میکنــد .همین نامههــا برای خود اثــری جاودان
از فروغالدولــه اســت که خوانــدن خطبهخط این
نوشــتهها ســخن از چگونگــی زندگی و راه و رســم
آن دوران را دارد .وجود نامهای بعضی از کســان

در ایــن نامههــا خــود جداگانه اگر مورد بررســی و
مطالعه قرار گیرد تاریخی است.
«اختر السلطنه» و گزارش امالکش!
شــخصیتهایی کــه فروغالدولــه در نامههایــش
از آن یــاد کــرده اســت ،بیشــتر از زنــان و مــردان
اطرافش هستند .از زنان پدرش گرفته تا خواهران
ناتنی خود و حتی دایه و بعضی از زنان حرمســرا
که به دالیل متفاوتی از آنها نوشــته است .در یکی
از نامهها او به زنی بهنام « اخترالســلطنه» اشــاره
میکند کــه برای گرفتــن طلبی ،کنیــزش را پیش
فروغالدولــه میفرســتد« .اخترالســلطنه» یکــی
از زنــان ناصرالدیــن شــاه بوده اســت و صــورت و
گزارشی از فروش و اجاره امالک و دکاکین این زن
در اسناد تاریخی موجود است که بسیار خواندنی
است.
فرستادن کنیز سفید برای طلب!
ملکه ایــران یعنی همــان فروغالدولــه خودمان،
اینطــور از ایــن زن در نامــهاش خطــاب بــه
حاجیخــان آورده اســت « :گویــا علیقلیخــان

هفتصد تومان از دختر تایه (دایه) اخترالســلطنه
قرض کرده است ،و حاال سر موعد است که پول او
را باید بدهد .مطالبه پولشان را کردند .گفته است
یــک یخچــال دارم ،او را عــوض طلبتــان بردارید.
امــروز اخترالســلطنه کنیــز ســفیدش را فرســتاده
بــود اینجا کــه اگر شــما اذن میدهید مــا یخچال
را برداریــم عــوض طلــب .اگــر اذن نمیدهید که
پولمــان را بگیریــم .مقصــودش اذن خواســتن از
مــن بود .مــن گفتــم جوابــش را فردا مینویســم
بــه اخترالســلطنه .حاال شــما چــه میگوییــد اذن
بدهم که بخرند یا نه .بنویســید من جواب از برای
اخترالسلطنهبنویسم».
دایه پولش را میخواهد
از دیگــر کســانی کــه ایــن بانــوی قجــری از آنهــا
در نامههایــش نــام بــرده اســت دختــر خــودش
«فروغالملــوک» اســت .البتــه علــت آوردن نــام
دخترش اشــاره بــه دایــه او «خانم باجــی» نامی
اســت کــه انــگار پــول ماهیانــه او پرداخت نشــده
اســت و فروغالدولــه به پیشــکارش ایــن موضوع
را یــادآوری میکند« :مگر ماهانــه این ماه را هنوز
نگرفتهایــد .پول تایه (دایــه) فروغالملوک ،خانم
باجــی را چرا نمیدهیــد .اگر گرفتهایــد که بدهید
بیاورند .تایه (دایه) پولش را میخواهد».
«فروغالملوک» وارث پدر و مادر
داســتان زندگــی «فروغالملــوک» یکــی از چهــار
دختــر فروغالدولــه نیــز بســیار جالــب و خواندنــی
اســت کــه بهطــور مفصــل در گزارشهــای آینــده
بــه ایــن زن خواهیــم پرداخــت« .فروغالملــک» یــا
«فروغالملوک» زنی هنرمند ،عارف و مشروطهخواه
بود که در نقاشی آبرنگ ،شعر ،موسیقی و نوازندگی
تــار چیرهدســت بود و در ســیر و ســلوک عرفانی نیز
مقام مرشــدی داشــت .فروغالملوک در کنــار پدر و
مــادرش عضو انجمن اخوت و طرفدار آزادیخواهی
و انقالب مشروطه بود.
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شاگردی نزد استاد کمالالملک!
ایــن دختــر هنرمنــد نقاشــی را نــزد کمالالملک
آموخــت و چنــد تابلوی نقاشــی از او باقــی مانده
اســت کــه یکــی از آنهــا تابلــوی آبرنگــی از چهره
بــرادرش ،محمدناصرخــان اســت و شــیوه
چهرهپردازی آن شبیه سبک صنیعالملک بوده،
ط ریزی امضای «ولیه  »۱۳۳۶دیده میشود
با خ 
و زیر نقاشــی با خطی درشتتر نوشته شدهاست
«ظهیرالدولــه محمدناصرخــان قاجــار .ایشــیک
آقاسی باشی» .فروغالملوک در نوازندگی ساز تار
نیز بسیار توانمند بوده است.
فرزندان هنرمند ملکه ایران
فــروغ الدولــه و ظهیرالدولــه ســه پســر و چهــار دختر
داشــتند کــه آنها نیز مانند پــدر و مادر خــود هنرمند و
شــاعر بودنــد« .عزیزالملــوک» بعد از آنکــه مادرش
بــه ملکه ایــران معروف شــد بــه فروغالدولــه ملقب
گردیــد .محمدناصــر ظهیرالســلطان نقــاش و از
مشــروطهخواهان بنــام شــد« .ولیــۀ صفــا» یــا همان
«فــروغ الملــوک» که بــه آن اشــاره کردیــم راه پدر در
دنیای دراویش و مشروطهخواهی را رفت .او نیز مانند
مادر و برادرش نقاشی قابل بود .ملکالملوک ،ملکه
آفــاق و دو پســر به نامهــای ناصرقلــی مظفرالدوله و
ناصرعلی در جوانی و کودکی فوت کردند.
نامهها و نوشتن از کودکانش!
دختــر ناصرالدین شــاه تومان آغــا ،در نامههایش
چیز زیادی از فرزندانش ننوشــته است و علت هم
محتــوای نامهها بوده اســت کــه بیشــتر مربوط به
رســیدگی به امور خانه و اندرونــی و ملک و امالک
و حســاب و کتابهای آنها بوده اســت .اما در یکی
از نامههــا بر حســب شــرایط پیش آمــده و اوضاع
بدی که در آن بوده اســت به فرزندانش و ناخوش
احوالی دو نفرشــان اشــاره میکند و به پیشــکارش
حاجیخــان شــکایت میکنــد که این چــه وضعی
است که او و فرزندانش در آن قرار گرفتهاند.

