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زنان دیروز

حال و روز بیوههای ناصری به روايت تاج السلطنه عزیزترین دختر ناصرالدینشاه

بيرون کردن زنان حرمسراي ناصري
با آمدن مظفرالدين شاه

زهره شریفی

«در اين مواقعــي (روزهايي) که هر کس
به فکر مخصوص (دغدغه) خود و مشغول
دست و پا (خودش) بود .من به کلي مبهوت
و تمام اين قضايا مثــل خواب و خيال به
نظــرم ميآمد .يک هــرج و مرج محض
غريبي در تمام اين زنها توليد شــده (به
وجود آمده) ،پولها ،جواهرات ،اشــياي
قيمتي ،هر چه داشته به هر وسيله بود از
اندرون (حرمسرا) خارج کرده ،به جاهاي
امن ميفرســتادند »..اين جمالت روايت
تاجالسلطنه دختر ناصرالدين شاه بعد از
کشته شدن پدرش از وضعيت حرمسراي
ناصري است که زنان آن با نگراني تمام به
فکر اين بودند که با رفتن شــاه ناصري و
آمدن شــاه جديد قرار است چه اتفاقاتي
برايشان بيفتد.

بعد از مرگ ناصرالدين شاه ديگر در حرمسرا
خبري از ساز و آواز و شادي و جشن نبود .به قول
خود تاجالسلطنه« :روزها و شبها ميگذشت و
اين سراي با عظمت و شکوه که در تمام ساعات
شبانهروز غرق در مسرت و شادماني بود در يک
سکوت وحشتناک دردانگيزي محصور (زنداني)
شــده ،جز صداي گريه و ناله صــداي ديگري
مســموع نبود (به گوش نميرسيد) .اما در اين
ميان کساني بودند که از اين سکوت و عزاداري
حرمســرا و نبودن شــاهي در آن بهــره برده و
جيبهاي خود را پر از سکه کردند!»

خارج کردن پولها از خزانه !
ماجراي اين جيب پر شــدنها بعد از مرگ
ناصرالدين شاه تا آمدن شاه جديد خود موضوعي
اســت که بايد جداگانه به آن پرداخته شود .اما
مســألهاي که قابل تفکر اســت نوشــتههاي
تاجالســلطنه از اين وقايع در خاطراتش اســت.
ن خاطرات آمده اســت که بعد از چند روز
در اي 
از مرگ شــاه« ،امين الملک» برادر صدراعظم
(امينالســلطان) که در آن زمان خزانهدار بوده
اســت با صدراعظم بهاندرونــي آمده و به خزانه
رفتند .و مقدار زيادي پول و در واقع هر چه که
در خزانه بود را به بهانه اينکه شــاه جديد يعني
مظفرالدين شاه مقروض اســت و بايد به تبريز
که او در آن زمان در آنجا ساکن بود ،بفرستند،
خارج کردند.
رفتن به ســراغ پولهــا و جواهرات
«اعتمادالسلطنه»
دانستن چگونگي خارج کردن اين همه پول
هم خواندني است .تاجالسلطنه نوشته است که
هيجده روز تمام ،روزي سي و چهار نفر سرايدار
از صبح تا شام کيســههاي پول را برده ،تحويل
خزانه بيــرون ميدادند و از خزانــه بيرون هم
تمام آن پولها جمع شــده بــه خانه خزانه دار
(امين الملک) برده و مقداري از آن را در نهايت
بهاندروني صدراعظم تحويل ميدادند .اين ماجرا
تنها به بردن پولهاي خزانه پايان نيافت .چون
هنوز پولها و جواهرات «اعتماد السلطنه» که از
نزديکان عزيز ناصرالدين شاه و بسيار پولدار بود
بعد از مرگش که چند روز قبل از مرگ شاه بود
به دست زني به نام «فاطمه» که کنيز «اعتماد
السلطنه» بود واگذار شده بود.
ظرفهاي شام «فاطمه» پر از پول!
صدراعظــم و همراهانــش قبــل از اينکــه

روايت حال و روز زنان
حرمسرا از زبان دختر شاه
يعني تاجالسلطنه طور ديگري
است که نشان از واقعيتهايي
دارد که کمتر کسي به آن
پرداخته است...«:اين زنهاي
بدبخت بيشوهر با هزاران داد و
اندوه ،از محل عزت و استراحت
خود کناره کرده ،تمام خارج
شدند (از حرمسرا بيرون
رفتند) »...او در ادامه از وضعيت
دردناک خود و مادرش و
خواهرانش که فرزندان شاه
بودند به رنج مينويسد که خود
نشان از سختيهايي دارد که در
آن زمان آن دختران بيپناه و
يتيم حرمسرا با آن مواجه شدند

صندوقخانه را کامــ ً
ا از فاطمه تحويل بگيرند.
شبها که شام فاطمه را ميآوردند و ظرفهاي
شام خالي ميشد ،ظرفهاي خالي را پر از پول
کرده و به قولي مهر و موم ميکردند و کل ظروف
را دم در به برادر فاطمه تحويل ميدادند و به اين
صورت پولها را خارج کردند .البته تاجالسلطنه
اشاره کرده است...« :فاطمه هم در اين ميان به
قدر کفايت از پولهاي طال برده بود.»...
روزهايي پر از آشفتگي براي حرمسرا
در اين آشفته بازار که رجال مملکت از همين
صدراعظم گرفته تا مابقــي وزرا پيگير کارهاي
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ورود وليعهد يعني پســر  40ساله شاه ناصري
«مظفرالدين ميرزا» به پايتخت بودند .حرمسرا و
زنان آشفته حال جز مويه و زاري کاري نداشتند
تا روزي که به حرمسرا خبر ورود سلطان جديد
رسيد .سلطاني که با آمدنش به تهران و نشستن
بر تخت سلطنت قاجار زندگي تمام اين زنان را
به سوي مسيري ديگر رقم زد.
وليعهدي ساده دل و کم سواد در تبريز
«مظفرالديــن ميرزا» پس از انتخاب شــدن
بــه وليعهدي طبق رســوم قاجار کــه از زمان
«فتحعليشــاه» معمول بود ،بــه پايتخت دوم
ايــران ،تبريز فرســتاده شــد .از دوران اقامت
ن ميــرزا در تبريز چيز زيادي گزارش
مظفرالدي 
نشدهاســت؛ مگر آنکه به روايت بيشــتر تاريخ
نويسان مشــروطه ،مردان ناشايست اطرافش را
گرفته بودند ،ســبب شــدند که ساد ه دل و کم
سواد بار بيايد.
چهــل روز حکومــت صدراعظــم
«امينالسلطان»
او نزديک به  ۴۰ســال در شهر تبريز زندگي
کــرد تــا اينکه پس از کشــته شــدن پدرش
ناصرالدين شاه در  ۴۴سالگي به سلطنت رسيد.
از زمان کشتهشــدن ناصرالدين شاه تا جلوس
مظفرالدين شــاه به تخت سلطنت ،چهل روز به
طــول انجاميد و طي اين مــدت همان طور که
گفته شده (امين السلطان) صدراعظم ناصرالدين
شاه اداره امور کشور را به دست داشت.
روايت خواهر از شخصيت شاه برادر
تاجالسلطنه درباره شخصيت مظفرالدين شاه
اينطور در خاطراتش آورده است...« :اين برادر
عزيز من ،خيلي ساده و پاکدل ،خيلي مهربان و
رئوف بود .خانوادهاش منحصر به هفت نفر زن بود
و چند نفر اوالد...اين برادر بيچاره من خلق شده

