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زندگی در اندرونی قاجار به روایت تاج السلطنه
دختر عزیز کرده ناصرالدین شاه

آغاز جدایی
از عروسکهای ملوس
تا دیدن شوهر
هشت ساله!

«...ســن من به هشت سالگی
رســید .اغلب میشنیدم که
دده جان ،عمه جان ،ننه جان
از عروسی من صحبت میکنند
و خیلی زود مایل هســتند
که مرا شــوهر داده ،خلعتها
بگیرند ،شیرینیها بخورند و
من هم بی اندازه خوشــوقت
میشدم که دارای یک آزادی
کامل و یک خانــه علیحده
(جداگانه) باشــم ».خاطرات
دختر عزیزکــرده ناصرالدین
شــاه «تاجالسلطنه» به جایی
میرسد که سخن از ورود او به
دنیای زنان دارد .البته نه برای
یک دختر خانــم ،بلکه برای
دختر بچه هشت ساله ای که
آن روزها به قدر امروز دختران
هشت ساله ،کودکی نمیکردند
و باید زود بزرگ میشدند.

فرستادن به مکتبخانه و لجبازیها!
یک ســال قبل از آنکه هیاهوی شوهر دادن تاج
السلطنه در دربار و حرمســرا بپیچد؛ یعنی در
هفتسالگی او را به امر پدرش شاه تاجدار برای
آموختن به مکتبخانه گذاشتند و معلم و همراه
و خواجهای هم برای او مشخص کردند .به گفته
خودش او را به مکتبخانه برده و خلعتها ( هدایا)
داده و جشنها گرفته اند اما از آنجایی که خود
او اشاره کرده است چندان از رفتن به مکتبخانه
خوشــحال نشده است و حتی لجبازیهایی هم
به عمد ،در برابر معلمش داشته است تا از درس
خواندن فرار کند.
غمگین به خاطر دور شــدن از اسباب
بازیها
این دختر نازپرورده دربار ،در نوشتههایش علت
اینکه چرا رفتن به مکتبخانه را دوست نداشته،

بخشیدن اسباب بازی تا گذاشتن باروت
زیر تشک معلم !
معلــم بیچاره وقتــی میبیند حریــف این دختر
در کالس نمیشــود ناچــار از معلمی صرف نظر
میکند و تمام روز را نقل میگفته و خیلی کمتر
به او درس میداده اســت اما با وجود این هم تاج
الســلطنه از هر وســیلهای برای اذیــت کردن او
اســتفاده میکرده است و از آنجایی که این معلم
هیچ وقت مریض نمیشــده اســت تا به آن دلیل
به مدرســه نیاید نقشهای برای او میکشد به این
روایت « :یک روز جمعه ،به غالم بچههای همبازی
خود گفتم اگر شما کاری بکنید که معلم ما چند
روزی بســتری و ناخوش بشــود ،من به شــما از
اســباب بازیهای خود یک قسمت عمده خواهم
داد .اینها هم قبول و قرار (قول) دادند که تدبیری
کرده او را اذیت کنند .از قضا در شــنبه که ما به
مکتبخانــه رفتیم ،یکی از غالم بچهها که «عباس
خان» نام بود (داشت) باروت زیادی گرفته در زیر
معلم ،تا درب اتاق ،فتیله گذاشته ،وقتی خواستیم
برای ناهار مرخص بشویم ،سرفتیله را آتش میزند.
معلم بیچاره از همه جا بی اطالع دوباره روی تشک
خود مینشیند که ناگاه باروت آتش گرفته ،تمام
لباس و از کمر به بعد معلم میسوزد»!
اعتراف به خودسری در برابر معلم !
اما آنچه در میان این خاطرات قابل توجه اســت
نظر تاج الســلطنه بعد از ســالها گذشتن از این
ماجراســت؛ یعنی زمانی که او شــروع به نوشتن
خاطراتــش میکند ابتدا در جایــی برای توجیه
درس نخوانــش ،نداشــتن معلم خــوب را دلیل
میداند و میگوید« :و اگر به انصاف بنگریم ،معلم
هم زیادتر از اینکه میآموخت بلد نبود ،مقصودش
امر معاش و گذران بود .آه و افسوس که من بیچاره
از نداشــتن یک معلم خوب با فهمــی از ترقیات
(پیشرفتهای) دوره زندگانی محروم  .»...اما بعد از
چند برگ نوشتن به انصاف به اخالق نادرست خود
اشاره میکند و توضیح میدهد « :فرضا افالطون و
ارسطو را به جای معلم گیالنی من میآوردند با آن
اخالق بد و خودسری و عدم اعتنای ( بی توجهی)
من چه میتوانست کرد؟ و البته اگر میخواست به
درشــتی و ضخامت و ترس مرا مطیع نماید ،دده
جان راضی نشده  ،معلم را منع میکرد».

چنین گفته اســت« :لیکن مــن خیلی محزون
و ملول ( ناراحت) بودم کــه آزادی بازی از من
سلب ( گرفته شده بود) و از اسباب بازی قشنگ،
عروســکهای ملوس خود جدا شدهام» .جالب
است در زمانی که بســیاری از دختران آرزوی
باسواد شدن را هم در ذهن خود اجازه نمیدادند
تصور کنند تاج الســلطنه چنین دلیلی را برای
نرفتن به مکتبخانه داشته است.
تنبیه دخترهای همبازی به جای دختر
شاه!
او در ادامه از لجاجتها و سرکشــیهای خود
هم نوشته است«:اغلب روزها را با معلم و لـــله
خود قهــر بودم و به هیچ عالجی (وســیلهای)
درس نمیخواندم .مجبورا دخترهای همبازی را
تادیب ( تنبیه) کرده ،کتک میزدند .لیکن اثری
(تاثیری) در وجود من نداشــت .خیلی لجوج و

خودســر بودم و اطاعت هیچ کس را نمیکردم
و هر چه را خودم میل (عالقه) داشتم میکردم
و هیچ به تشرها (خشم) و تادیب (تنبیه کردن)
بزرگترها اعتنا نداشتم».
عقل کل بودن تا بیسوادی معلم
ماجرای لجاجتهای تاج الســلطنه برای نرفتن
به مکتبخانه تاجایی پیش میرود که آخر معلم
خسته میشــود و از درس دادن او مأیوس .این
دختر سرکش یکی از دالیل اصلی گوش ندادن
بــه درس و حرف معلــم را عقل کل بودن خود
میدانست و به روشــنی اعتراف کرده است ،از
بس از کودکــی همه او را مورد تعظیم و تکریم
قرار دادند و هر چه خواســته بود برایش فراهم
کرده بودند حال برایش خیلی سخت بوده است
بخواهد گوش به حرف معلمی بدهد که به قول
خودش سواد چندانی هم نداشته است !
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آغاز پچ پچ شوهر دادن تا تولد برادر
یک سال از درس خواندن اینچنینی تاج السلطنه
میگذرد تا اینکه به هشــت سالگی او میرسیم
زمانی که پچ پچ شــوهر دادن او در حرمســرا و
دربار میان همه آغاز میشود .آغاز صحبتهایی
که هنوز چند وقتی از آن نگذشــته اســت این
دختر بچه را نامزد پسری هم سن و سال خودش
میکند .در این گیرودار مادر او پســری به دنیا
می آورد که به قول خودش خیلی مورد محبت
و مهر مادرش بوده است .پسری که باعث شدت
گرفتن فاصله تاج السلطنه از مادرش شد و باعث
شد تا خودش را بدبختترین نوع بشر تصور کند
و از همه و دوست داشتن دیگران فاصله بگیرد.
ی و جواهرات !
طبقهایی پر از اسبابباز 
در همین اوقات هر روز تعداد خواســتگارهای
تاج الســلطنه بیشتر میشــد و جالب است که
ناصرالدین شــاه راضی به ازدواج او نبوده است
و میگفته اســت « :این بچه است و قابل شوهر
نیست » تا اینکه یک روز صبح که او در حضور
پدرش بوده اســت و تعداد زیادی از خانمهای
دربــار هم بوده اند چند خواجه با مجموعههایی
(طبقهایی) که بر سرداشــتند به حضور شــاه
میرســند .پس از برداشــتن روی طبقها ،تاج
السلطنه هدایایی از اســباببازیهای گرانبها و
جواهرات قیمتــی را میبیند و همه متعجب از
اینکه ،اینها برای کیست و برای چیست ؟!

