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دختران مظفرالدین شاه

بود براي اينکه پدر خوبي باشــد ،رئيس فاميل
محجوبي باشد .اما ابداً نميشد فکر کرد که اين
سلطان باشد .به قدري باحيا ،خجالتکش ،و به
قدري مظلوم بود که ســختترين دلها براي او
کباب ميشد.»...
همدردي وليعهد با زنان حرمسرا
مظفرالديــن شــاه روز بعــد از ورودش به
تهران بهاندروني رفته و تمام زنهاي حرمســرا
را با مهرباني بسياري تســليت و تعزيت گفت.
حرمسرايي که زنانش با شنيدن خبر آمدن شاه
جديد بيشــتر از قبل دچار نالــه و گريه و زاري
شده بودند .چرا که ميدانستند ديگري خبري از
الطاف شاهانه ناصرالدين شاه و قربان صدقههاي
او نيســت .ديگر خبري از ميهمانيهاي شبانه و
دور هم نشستنها و عيش و نوش و تفريح نيست
و بيخبري از دنياي بيرون اين قصر.
دستور خارج کردن زنها از حرمسرا !
باالخره بعد از يک هفته از طرف شاه جديد،
مظفرالدين شاه به حرمسرا اعالم شد که خانمها
هــر چه دارند مال خودشــان و از اندرون خارج
بشــوند ،جزخانمهايي کــه اوالد دارند و آنها را
بفرســتند به حياط معروف به «سروستان» که
منزل «منيرالســلطنه» يکي از زنان ناصرالدين
شاه و البته مادر «نايب السلطنه کامران ميرزا»
بود« .منيرالسلطنه» جداي از ثروت بسيارش که
البته بيشتر آنها را وقف کرد ،از زنان خوششانس
دربار بود چــرا که چهارمين فرزندش «کامران
ميرزا» محبوبيت زيادي نزد شــاه ناصري پيدا
کــرد .اين محبوبيــت به حدي رســيد که اگر
منيرالسلطنه فقط دختر يک نفر از معمارباشيان
قديــم نبود ،پســرش به واليتعهــدي منصوب
ميشــد و جاي مظفرالدين شاه را ميگرفت .اما
اصل و نسب معمولي اين زن ،پسرش را به مقام
نايبالسلطنگي رساند!
حال و روز زنان حرمســرا از زبان «تاج
السلطنه»
روايت حــال و روز زنان حرمســرا از زبان
دختر شاه يعني تاجالسلطنه طور ديگري است
که نشان از واقعيتهايي دارد که کمتر کسي
به آن پرداخته اســت...«:اين زنهاي بدبخت
بيشوهر با هزاران داد و اندوه ،از محل عزت و
استراحت خود کناره کرده ،تمام خارج شدند
(از حرمســرا بيرون رفتنــد) »...او در ادامه از
وضعيت دردناک خود و مادرش و خواهرانش
که فرزندان شــاه بودند به رنج مينويسد که
خــود نشــان از ســختيهايي دارد که در آن
زمــان آن دختران بيپناه و يتيم حرمســرا با
آن مواجه شدند.

بعد از يک هفته از طرف شاه
جديد ،مظفرالدين شاه به
حرمسرا اعالم شد که خانمها هر چه
دارند مال خودشان و از اندرون
خارج بشوند ،جزخانمهايي که اوالد
دارند و آنها را بفرستند به حياط
معروف به «سروستان» که منزل
«منيرالسلطنه» يکي از زنان
ناصرالدين شاه و البته مادر «نايب
السلطنه کامران ميرزا» بود.
«منيرالسلطنه» جداي از ثروت
بسيارش که البته بيشتر آنها را وقف
کرد ،از زنان خوششانس دربار بود
چرا که چهارمين فرزندش «کامران
ميرزا» محبوبيت زيادي نزد شاه
ناصري پيدا کرد

زنــان اوالد دار شــاه ناصري در حياط
«سروستان»
تاجالسلطنه نوشته اســت...« :خانمهايي که
داراي اوالد بودند ،چند نفري بيشــتر نبود :مادر
من بود ،مادر يمين الدوله ،مادر عزالسلطنه ،مادر
قدرت الســلطنه ،مادر شرف السلطنه بود .من و
فرح السلطنه ،عزيز الســلطنه ،شرف السلطنه،
عزالسلطنه ،و قدرت کوچک بوديم .بزرگترين
ما ســيزده ســال نداشــت .و دو برادر کوچک
هم داشــتيم .حياط سروستان را تقسيم ،ما را
مانند اســير و محبوس به آنهــا حياطها منزل

دادند .ما خواهرها هر روز دور هم جمع شــده و
تمام را مشــغول گريه و دلتنگي بوديم .اغلب از
مادرهامان ،پدرمان را ميخواستيم».
آمدن خانواده جديد سلطنتي به تهران
در گير و دار تمام اين وقايع ،اطرافيان شــاه
و در رأس آن صدراعظــم (امين الســلطان) که
توانســته بود در دل شاه جايي باز کند به دنبال
برگزاري جشن تاجگذاري بودند تا هر چه زودتر
شــاه جديد ،امور مملکت را به دســت بگيرد.
خانواده جديد ســلطنتي هم از تبريز به تهران
آمده بودند و همه چيز آماده بود براي برگزاري
جشن ،جشني که براي زنان حرم و تاجالسلطنه
نشان از نبودن هميشگي ناصرالدين شاه داشت.
بيتفاوتي «تاجالسلطنه» به نامزد خود
بعد از چند روزي کــه از بيرون کردن زنان
از حرمسرا گذشت جشن تاجگذاري شروع شد.
تاجالسلطنه که ديگر دست نوازش پدر بر باالي
ســرش نبود تمام وقت به گريه و زاري مشغول
بود و بيتوجه بــه نامههاي نامزدش که براي او
مينوشت و حتي به ديدار او ميآمد اين روزهاي
ســخت را ميگذراند« :و تمام روز را شوهر من،
به من کاغذ نوشته ،اغلب به مالقات من ميآمد.
ليکن ،بــه قدري دلتنگ و پريشــان بودم و به
قدري براي پدرم متأســف و به قدري براي زن
پدرهايم محزون ،که ابــداً جوابي به کاغذهاي
او نداده و از مالقات او محفوظ به هيچ قســمي
نبودم».
سالي هشت هزار تومان مستمري!
قبل از برگزاري جشــن سلطنت مظفرالدين
ل آن
شــاه از طرف برادر تاجالســلطنه ،بــه قو 
روزيها دستخط مواجب و مستمري (حقوق) به
همراه سه پارچه جواهر براي تاجالسلطنه و برادر
و مادرش آوردند که در آن دستخط سالي هشت
هزار تومان بــراي آنها حقوق معين کرده بودند
که ماه به ماه پرداخت کنند .همچنين به جهت
اينکه لباس سياه را از تن تاجالسلطنه در بياورند
و براي جشــن آماده کنند ،لباس بنفش رنگي
براي او آوردند که بپوشد .اما او قبول نميکند و
باز با گريه و زاري و اصرار لباس مشــکي اش را
عوض نميکند و بهانه پدر را ميگيرد.
آغاز جشن تاجگذاري و دختران بيپدر
مراسم جشــن سلطنت مظفرالدين شاه آغاز
ميشــود و زناني که از حرمســراي ناصرالدين
شــاه باقي مانده بودند ،بايد خواسته و ناخواسته
به اين جشــن ميرفتند تاجالسلطنه اينطور از
آن شــب روايت کرده است« :امشب ،اول شبي
اســت که پس از مــرگ پدر ،دوبــاره آن خانه
مســکوني زمان پدر را ميبينــم .خواهر بيچاره
من «فرحالسلطنه» که يک سال از من بزرگتر و
دختر عاقل و تربيت شده تحصيلکردهاي بود ،با
من خيلي مأنوس و مهربان .دست به دست هم
داده و اين خواهرهاي کوچک ،برادرهاي کوچک
بيپدر خــود را جلو انداختــه ،در عقب خواجه
شــروع به رفتن کرديم .در هر دقيقه من و اين
خواهر بزرگ زانو زده ،دســت به گردن يکديگر
انداخته گريه ميکرديم.»...
شاه جديد با سر برهنه و کت و شلوار !
مراسم باشــکوهي براي تاجگذاري اين شاه
جديد برگزارشــد .در يک خيابان بلند و پهن،
يــک تخته قالي بزرگ پهــن و يک صندلي در
ابتداي قالي گذاشته بودند .سلطان در آن با کت

13

و شلوار ،ســر برهنه بدون تاج و لباس سلطنتي
نشسته بود .خانواده شاه از زن و بچه و فاميلها
همه در اطرافش نشسته بودند .تاجالسلطنه در
خاطراتش به اين مســأله تأکيد کرده است که
اين مراسم به شکلي سلطنتي برگزار نشده است
و بيشتر شــبيه به يک جمع فاميلي بوده است.
جالب اســت به نکته قابل تأملي هم اشاره کرده
اســت و آن حضور زنان مطرب در اين مراســم
اســت ...« :در تمام مدت که من عقلم ميرسيد
و ميفهميدم ،مطرب زنانــه در اندرون پدر من
نميآمد...و هميشــه من پــدرم را با لباسهاي
جواهر و تاج ســلطنتي ديده ،هيچ وقت امکان
نداشت عريان با کت و شلوار ديدهشود.»...
زناني که ميهمانداران جشن بودند
ميهماندار بزرگ اين جشــن براي همه ،زني
معــروف به «حضرت عليا» بود .اين زن ،خانمي
متشــخص ،نجيب و از خانوادهاي شناخته شده
و شــاهزاده بود .امــا اين زن به قــدري از اين
پذيراييهــا و ميهمانيها خســته و دلتنگ بود
که باالخره ايــن خدمت را به ديگــران واگذار
کرد .پــس از «حضرت عليا» پذيرايي تقســيم
شــد بين «نزهت الســلطنه» و «نور الدوله» و
شــخصي به نام « خازن اقدس» .اين سه زن هر
کدام با ويژگيهاي خاص خود اين کار را انجام
ميدادند .مث ً
ال «خازن اقدس» از خدمه مادر شاه
و زني سياه بود که اســم اصلي او «الفت» بود.
در يکي از مسافرتهايي که مظفرالدين شاه در
زمــان وليعهدي به تهران ميکند اين الفت را با
مادرش «دلپسند» به او هديه ميکنند .وليعهد
«دلپســند» را صيغه کــرده و الفت را به خاطر
لياقتش رئيس قهوه خانه ميکند.
دادن لقب به خانواده از کوچک تا بزرگ
اينکــه چطور اين زن ســياه مفتخر به لقب
ي اســت.
«خازن اقدس» ميشــود هم خواندن 
زماني که تلگراف خبر قتل ناصرالدين شــاه به
مظفرالدين وليعهد ميرســد و او براي سلطنت
عازم تهران ميشــود بسرعت تمام خانوادههاي
خود را از کوچک تا بزرگ لقب ميدهد و اينجا
بود که اين زن ملقب به «خازن اقدس» ميشود.
در مجلــس جشــن تاجگذاري هــم اين چند
خانم که الفت هم بينشــان بود به ميل و سليقه
شــخصي ،خانمهاي بزرگ و دخترهاي شاه را
براي پذيرايي انتخاب کرده بودند.
برادري با رحم و نفسي سالم!
تاجالسلطنه با اينکه در خاطراتش با ناراحتي
از وضعيت نابســامان و بهگونهاي غير سلطنتي
دربار در آن روزهاي آمدن شــاه جديد نوشــته
اســت و هر بار آه و تأســف خورده است اما در
آخر از برادرش به عنوان انساني اهل معارف ياد
ميکنــد که با تمام ايــن بيتدبيريها تأثيرات
مثبتي هم داشته اســت« :با وجود اين دربار و
ايــن وضع رفتار ،باز من ميتوانم بگويم ،اين برادر
من ...رحم و نفس سليم داشت .به ادبيات زياد مايل
بود .علم و معارف را بزرگ ميشمرد .اولين خوابي
که کرد (تصميمي که گرفت) فرستادن برادرهايش
و پسرش و نوادههايش براي تحصيل به اروپا بود .و
از اين رو تشويق نمود تمام اعيان اوالدهاي خود را
به اروپا بفرستند .در واقع ما ميتوانيم (بگوييم) که
به معارف زياد خدمت کرد .در صورتي که خودش
چندان تحصيل نداشــت ،جــز دوره مقدماتي و
تحصيالتسطحی».

