
  

  

  

  س خانموشاه به همسرس طاو  های فتحعلی نامه

  ۱۲۳۸های  در حدود سال

  

یم صدیقی   ١مر

  

  دهیچک

بود که شاه به او  یبیشاه، از زنان ثروتمند و اد یالدوله همسر قدرتمند فتحعل خانم تاج سوطاو

محور دمر خی. متاسفانه اطالعات موجود درباره زنان، در تارکرده بود ضیرا تفو یاریقدرت بس

خانم آمده است که در  طاووس گاهیدر منابع از ارزش و جا ی. شواهدستیتوجه ن ما قابل

از مجموعه  ۱۴۶مورد توجه قرار داد. آلبوم  زیرا ن یشاه به و یفتحعل یها توان نامه یم نهاآ لیتکم

شاه به همسرش  یفتحعل یها نامه«نامه است با عنوان  ۱۶از  یا مجموعه ،یسلطنت وتاتیب

 » الدوله تاج
ّ
ها  نامه نیشود. مضمون ا یم ینگهدار ۷۱۸۶/۲۹۵ هشمار هب یکه در کتابخانه مل

 یها است، ول هیها و گاه گال یاز فرزندان و سوغات یپرس ها و احوال یمحبت و دلتنگ برازا شتریب

نظر شاه  ایدر آن زمان،  عیشا یماریاست، چنان که به ب شده ییها اشاره زین یبه مسائل اجتماع

         باره مردم اصفهان و ... اشاره شده است. در

  

  

   .الدوله طاووس خانم تاج، زنان، شاه فتحعلی، اسناد، : قاجارواژگان کلیدی

  

                                                      
  . شناسی هو نسخ یاسناد و مدارک آرشیو تاریخ، گرایش ارشد کارشناس .١
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یخـ  فصلنامه علمی    ۵۶  تخصصی پژوهش در تار

 

  دمهمق

ه همسرش شاه قاجار ب های فتحعلی ای از نامه مجموعه، آنچه در اینجا قصد معرفی آن را داریم

حرمسرا و ، فرد در تاریخ حوزه زنان الدوله است. این اسناد منحصربه طاووس ملقب به تاج

های  اندرونی شاهان و همچنین در بحث خانواده در عصر قاجار حائز اهمیت است. روایت

به ، ای که شمار آنها در منابع به گونه، شاه در منابع نقل شده است زیادی از تعدد زنان فتحعلی

 ١زن برای وی گزارش شده است. ۱۰۰۰تا  ۸۰۰ولی معموال بین ، کل متفاوتی ثبت شده استش

چنانکه صاحب تاریخ ذوالقرنین  ؛به هر روی هرچه بود اطالع دقیقی از همه آنها نیست

ه کمخفی نماناد ، فینوی شریف تا هنگام وصول او به میلکام تیت ایه از بداک بدان«نویسد:  می

ت سنوات پنجاه و پنج سال ایاکده یگزعدد زوجات آن بر
ّ

خداوند جهان ، فیلکام تینات را در مد

همین امر و شکست وی در  ٢».ان توانایقت خارج از حوصله داناین حقیداناست و استعالم ا

های ایران و روس از او چهره یک پادشاه ناالیق و خوشگذران را برای ما بر جای گذاشته  جنگ

گذشت. مسلما فضایی که  ی با این تعدد زنان در حرمسرای وی چه میاست. اما در چنین شرایط

فضای رقابت و امتیازگیری برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر ، در این حرمسرا بین زنان حاکم بود

آمد.  یا مادر ولیعهد بودن و یا از توجه و عالقه شاه به آنها برمی، بود. این قدرت یا از نسب قاجاری

                                                      
دختر داشت. سرهنگ  ۱۲۵پسر و  ۶۴زن و  ۷۰۰شاه  ه فتحعلیکنوشت  ۱۸۱۳ل در سال یسرهنگ دروو«. ١

فرزند  ۱۰۵۰زن و  ۱۰۰۰ران بود نوشت وی یه در اکشاه وقتی  سال بعد از مرگ فتحعلی یکاستوارت 

نگ ینیحد و حسابی دختر داشته. ب پسر و تعداد بی ۸۰ه کند ک ر میکل ده سال بعد ذیداشت. بانو ش

اند.  ستهیز نفر بازماندگان در موقع وفات شاه می ۵۰۰۰دختر و  ۱۷۰پسر و  ۱۳۰زن و  ۸۰۰سد ینو می

ه احتمال آن هم کولی پنجاه سال بعد از واقعه (، رده استکر کتن ذ ۵۰۰۰ز اعقاب را یوالفوا نیمادام د

سد. دو تن از ینو نفر می ۶۰۰ولی عده فرزندان را تا ، شمارد می ۷۰۰قوی است) وی تعداد زنان را 

فرزند و  ۱۵۹ه واتسن رقم کا ریاند؛ ز سان نداشتهیکن مورد نظر یران هم در اید ایسان جدینو خیتار

خ یفات عمده تاریه از تألکخ یق دارند. ناسخ التواریدختر تصد ۲۰پسر و  ۱۵۰زن را با  ۳۰۰مارخام 

نفر  ۱۱۰ه کسد ینو تن می ۲۶۰ش از هزار و فرزندانش را یشاه را ب ران است تعداد زنان فتحعلییمعاصر ا

ترجمه: غالمعلی ، ایران و قضیه ایران ، رزنکل ین(جورج ناتا» ات داشتند.یشان بعد از مرگ پدر حیا

 .)۵۳۹ص ، ۱ ج، ۱۳۸۰، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  د مازندرانییوح

ها رزا فضلیم .٢
ّ
تهران: سازمان چاپ و انتشارات ، ناصر افشارفر، تاریخ ذوالقرنین،  رازی خاورییش لل

 .۱۰۳۶ص، ۳ ج،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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  ۵۷    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

شود به روشن شدن  شناسیم. آنچه در اینجا ارائه می ا با عنوان سوگلی حرم میما نام این زنان ر

فرد از برخورد شاه  کند؛ اسنادی منحصربه ای از فضای حاکم بر حرمسرای شاهی کمک می گوشه

الدوله که تخت  با یکی از این زنان قدرتمند و پرنفوذ حرمش یعنی طاووس خانم ملقب به تاج

  ذاری شد.طاووس به نام وی نامگ

  الدوله شرح حال تاج

شاه قاجار  ای و مورد عالقه و توجه فتحعلی ق) از زنان صیغه۱۲۰۹وس خانم (متولد وطا

اش یکی از وجوه تمایز وی از سایر زنان شاه بود.  ق) که ذوق شاعری و ادبی ۱۲۵۰ -۱۲۱۲(

در سن  .ق۱۲۲۴شاه بود که در  االصل و زن چهل و دوم فتحعلی وی از اهالی اصفهان و گرجی

توان از امتیازاتی که شاه تنها به وی اعطا  سالگی به عقد شاه درآمد. توجه شاه به وی را می ۱۵

تخت ، دریافت. چنانکه تخت جواهرنشان سلطنتی که پیش از ازدواج با طاووس خانم، کرد

تخت طاووس نام گرفت. ، ن شب ازدواج شاه و طاووس خانمیاز نخست، خورشید نام داشت

الدوله کرد. همچنین شاه دستور ساخت قصری مجلل خارج  ر آنکه شاه وی را ملقب به تاجدیگ

الدوله را داد. شاه و شاهزادگان قاجاری هر ساله از روز اول  خانه شاهی مخصوص تاج از حرم

  ١الدوله بودند. د مهمان تاجیزدهم عیان روز سینوروز تا پا

مانند  ؛شاه قاجار نیز پرداخته است فتحعلیمنابع متعددی به شرح حال زنان و فرزندان 

نوشته میرزا » تذکره خاوری«الملک سپهر و  اثر میرزا محمدتقی لسان» ناسخ التواریخ«

ه فضل
ّ
 یمطالب این منابع شبیه به هم و تکرار، الدوله حسینی شیرازی خاوری. درباره تاج الل

اثر سلطان » تاریخ عضدی«ولی از کنیم که ا است. در اینجا دو نقل از این منابع را ذکر می

شاه و طاووس خانم  پسر چهل و نهم فتحعلی، احمد میرزا عضدالدوله معروف به مچول میرزا

                                                      
، به اهتمام حسین کوهی تاریخ عضدی. عضدالدوله، ۱۰۵۱-۱۰۵۰، ص ۳، همان، ج د: خاوری. بنگری١

(نسخه  تذکره نقل مجلس. محمود میرزای قاجار، ۸-۶، ص ۱۳۲۸کرمانی، تهران: چاپخانه مظاهری، 

، خیرات حسان. محمد حسن خان اعتماد السلطنه، ۲۵-۲۳، فریم ۵-۱۰۱۸۴خطی)، کتابخانه ملی، ش 

- ۱۲۸۸. حسن بن علی جابری انصاری اصفهانی(۱۴۶- ۱۴۰، ۲، ج۱۳۰۵سنگی)،  تهران (چاپ

، فریم ۱۳۸۹۰(نسخه خطی)، مجلس شورای اسالمی، ش  آثار حسان در بدایع اشعار نسوانق)، ۱۳۷۶

، ص ۲ ، ج۱۳۷۴، ایرج افشار، تهران: اساطیر، چهل سال تاریخ ایران. حسین محبوبی اردکانی، ۱۰۳- ۱۰۲

 . ۲۲۹، ص ۱۳۸۷ ، تهران: انتشارات آرون، فرهنگ جامع تاریخ ایران . عباس قدیانی،۵۹۷
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نامه  شاه خردسال بوده است. شرحی که وی از زندگی زمان فوت فتحعلیکه در  است الدوله تاج

که در شرح حال  حائز اهمیت است. الزم به ذکر است که وی این کتاب را، دهد مادرش می

در زمان ناصرالدین شاه تالیف  .ق ۱۳۰۴شاه در سال  های فتحعلی پسران و نوه، دختران، زنان

از منابع تکرار  یاریکه در بس یعضد خیخانم در تار طاووسمطالب ذکرشده درباره کند.  می

 د،یتخت مرصع مشهور به تخت خورش) ۱ :خالصه کرد نکتهتوان در چند  یشده است، را م

الدوله همسر منقطعه  تاج )۲س نام گرفت. وطاو تتح یالدوله به اسم و با تاج یپس از عروس

 یبه عقد دائم و میالسلطنه تصم شجاع شنهادیاعتبارش، به پ فزونیشاه بود. پس از  یفتحعل

عقد  مونیساعت مسعود و م اعلت التفات شاه ر رایحاضر به قبول آن نشد. ز یو یگرفته شد. ول

الدوله مورد پسند شاه قرار گرفت و  ت. فطانت تاجنسنداجایز زدن آن را  هم انست و بهد یخود م

 سیامپراطر ییمرصع اهدا ١شاه عنبرچه یفتحعل )۳را موجب شد.  یو شیاز پ شیب اتیترق

 سووالدوله به طا لقب تاج یو در زمان اعطا دیخربه قسمت گزافی را از او  یبه آغاباج سیانگل

فرمان و  سندهیکه نو، عبدالوهاب معتمد الدوله رزایزبور را به رسم خلعت به معنبرچه م، خانم

پانزده هزار تومان رسوم فرمان و « فرستاد و پدر بود،پدر  همچوالدوله  عامل خلعت بود و بر تاج

اسباب تجمل و عمارت او که به دستور  )۴. »داده شد یعنبرچه مرحمت یخلعت بها

جدا شامل  یخانه بود، و دستگاه اخته شد، جدا از حرمس یشاه مخصوص به و یفتحعل

خانه در آن عمارت  از اهل حرم کی چیه خانه و ... داشت. ه، اصطبل، صندوقخان فراموش

 رزایم .بردند یدانان و آوازخوانان. نوشته شده که سفرا در عمارت او به سر م یقیموس گرنبودند م

 لاسدا رزایپسر م ،نیحس
ّ
 یصدراعظم، وزارت او را برعهده داشت. ماه یآقاس ارزیه خان برادر مل

از  یا تنها نمونه نیشد و ا یالدوله از دفتر برات صادر م مطبخ تاج یهزار تومان به اسم سبز

اندرون  یمسئول کارها ،رزایم رجیدختر خانلر خان زند و همسر ملک ا ،بود. آصفه یمخارج و

 میو محافظ او بود. قا »راقیگرگ «مده داشت، که تجارت معتبر و ع هیرشت کیب یبود. حسن یو

عمه مال صالح مجتهد  ،هیماه شرف منش رزایو م شاه همسراندختر جعفرخان زند از  یمقام و

خانه و تمام  با تمام اهل حرم دیع زدهمیشاه از نوروز تا س یفتحعل )۵بود.  اانش یمتصد ،یبرغان

                                                      
ای از طال مانند درج و حقه به پهنا و درازی  . نوعی از زیور است که پرعنبر کنند و بر گردن اندازند. محفظه١

 )نامه دهخدا، ذیل واژه عنبرچه ها بود. (لغت سه انگشت که زنان بر گردن آویختندی، و آن جای خوش بوی
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  ۵۹    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

 یاز آنها به خوب ییرایشدند و پذ یالدوله م تاجکه در طهران بودند، مهمان  یخانواده شاهزادگان

 سیرئ ،الدوله متخلص به نشاطعبدالوهاب معتمد میالدوله تحت تعل تاج) ۶گرفت.  یانجام م

» خط و کمال«بودند، قرار گرفته بود. تاج الدوله  یکه هر دو اصفهان شاه یحعلرسائل فت وانید

که عضدالدوله  چنانو شاعر بود.  بیوشت و ادن یخط را خوش مالدوله  ) تاج۷را از او آموخت. 

  ١».نوشت یخوب م نیمضام یبه حضور خاقان ضیدر عرا«نویسد:  می

» نقل مجلس«تذکره ، کند ترین منابعی که درباره وی مطالبی را بیان می یکی دیگر از قدیمی

 معاصر با تاج از محمود میرزای قاجار از پسران فتحعلی
ً
ای خطی  نسخهالدوله است.  شاه و طبعا

در  ۲۵- ۲۳شود که در فریم  نگهداری می ۵- ۱۰۱۸۴از این رساله در کتابخانه ملی به شماره 

 زین نجایاز مطالب در ا یاریبسالدوله آمده است.  مجلس دوم (از ابواب کتاب) شرح حال تاج

در  یاست که حت یا گونه شیستا دیو تمج فی، تعرکتاب نینکته قابل توجه در ا یتکرار شده ول

و » شاه زنان«، »فخر نسوان«القابی چون  .است امدهین زیالدوله، عضدالدوله، ن تاج کتاب پسر

در  الدوله تاجعمارت  محمود میرزابه ادعای ها هستند.  ازجمله این ستایش» صالحه و مقدسه«

چو « نویسد: چنین می در پایانوی کرور خرج آنجا شد. یک تهران به سلیقه وی برپا شد که 

و با شاهزادگان  میشرح حال او داد ،در مجلس اول د،یآ رینش افزون از آن است که به تحرشأ

  .»میمجلس نمود هم

در ، سه جلدی تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه تذکره» خیرات حسان«منبع دیگر 

 .ودش شرح حال زنان مشهور اسالم که اطالعاتی درباره زنان فرهیخته دربار قاجار را نیز شامل می

 -۱۴۰در صفحه نویسنده در تهران چاپ سنگی شد.  ۱۳۰۷ و ۱۳۰۵، ۱۳۰۴این کتاب در سال 

ای از آنچه محمود میرزا و  الدوله را آورده است. وی ابتدا خالصه از جلد دوم شرح حال تاج ۱۴۶

 سد:نوی افزاید. وی می کنیم) و مطالبی را می آورد (که دیگر تکرار نمی می، اند عضدالدوله نگاشته

شاه طاب ثراه بوده از کمال حظوت که در آن  از زوجات خاقان خلد آشیان مغفور فتحعلی«

ای رسید که فوق آن متصور  حضرت داشته دستگاه و خدم و حشم و تجمل و جالل او به درجه

محمد  میرزا علی«نویسد:  وی می» الدوله لقب یافت. نیست و از آن پادشاه با حشمت و جاه تاج

هالدوله پسر عبدخان نظام 
ّ
الدوله دختر خاقان [و  خان امین الدوله که [خورشید کاله] شمس الل

                                                      
 ۸-۶ص  همان،عضدالدوله، . ١
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خانه  گوید روزی وارد حرم و اطاق مرّصع می، الدوله بود الدوله] را به زنی داشت و داماد تاج تاج

ه و مسند مرصع، دیدم پشتی مرصع، الدوله شدم تاج
ّ

ها  آینه، ها مرصع تنگ، متکاها مرصع، مخد

  »مبهوت شدم و متحیر ماندم. .ها مرواریددوز مجمرها مرصع و پرده، صعمر

، الدوله باید گفت که او نزد شاعر مشهور آن زمان های ادبی تاج درباره ذوق شاعری و توانایی

فنون شعر و ادب را فراگرفت. گرچه از وی ، متخلص به نشاط، رزا عبد الوهاب اصفهانییم

همه به شاعر و ادیب ، اّما در منابعی که از آن یاد شد، انده استابیاتی اثری بر جای نم جز به

  الدوله اذعان دارند.  بودن تاج

یسد:  الدوله در تاریخ عضدی در این باره میعضد الدوله از تربیت نشاط صاحب  تاج«نو

  ١».نوشت در عرایض به حضور خاقانی مضامین خوب می، خط و کمال بود

به «نویسد:  کند. وی می لس مطلب قابل توجهی را بیان میمحمود میرزا در تذکره نقل مج

ام موسوم به پرده خیال که بسیار نسخه خوبی است. در  فرمایش ایشان امسال کتابی ترتیب داده

 با دقت من  تحریر مواالت
ً
 و نثرا

ً
نامچه با خطی درست و در بستن نظم با خطی صحیح نظما

ها خواند و  اکثر اوقات نظم، یافتهـ روحی فداه ـ تخلص از قبله عالم  .اند صاحب فن گردیده

  گوید این ابیات ازوست:

ــد ــو گذشــتن نتوان ــاد از ســر کــوی ت   پیغــام مــن دلشــده را پــس کــه رســاند    ب

ـــد    تا کی بــه صــبوری بفــریبم دل خــود را ـــبوری نتوان ـــاره ص ـــر دل بیچ   دیگ

  ســدود بــودراه آمد شدم از کــوی تــو م    میکشم بسکه ز دربان و سکت جورو ستم

ـــتلم ـــژه بهـــر ق   کجــا یــک تنــی بــا ســپاهی برآیــد    ز ده از دوره صـــف م

ـــــزار    مرغـــی کـــه بـــدام تـــو اســـیر اســـت ـــــوای گل ـــــد ه ـــــر نکن   دیگ

  مایل کشتنم شده ترک بهانه جــوی مــن    گفت شنیده ام که تو شکوه کنی ز خوی من

  و بوی مــن گفت که نام گل میر در بر رنگ    گفتمش ای خجسته رو فصل گلست می بده

ــد ــی منتظرانن ــو بس ــوی ت ــدر ســر ک   شــاید ز ره لطــف تــو از خانــه در آیــی    ان

  رباعی که در هنگام تشریف آوردن قبله عالم به منزل ایشان عرض کرده است:

  خاک قدم او همه ره مشک تر آمد    بر کلبه مــا تــا شــه آفــاق در آمــد

                                                      
 .۷ص ، همان، عضدالدوله .١

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  ۶۱    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

  در نظر آمد این کلبه ما خلد برین    از فر قدوم آن شــه عــرش اورنــگ

  بعد از عنایت لقب عرض کرده:

  گذشــت از آن ســرم از طــارم مــاه    الدوله چون دادم لقب شــاه به تاج

ـــر [از] ســـایه     همیشه بخــت بــا او هســت نبــود کســـی بـــا ذات غی

الدوله میرزا الدوله از برکت تربیت معتمد تاج«نویسد:  السلطنه نیز در این باره میاعتماد

یسندگی مقامی حاصل کرده بود و عرایضی که به حضور حضرت عبدالوه اب نشاط در نو

زاده قاسم  مضامین بدیع و دقایق لطیف داشت. از جمله وقتی در ییالق امام، نوشت خاقان می

الدوله و پسرش سلطان احمد میرزای مشهور به سیورساتچی هر دو به ناخوشی وبا مبتال  تاج

الدوله به  سلطان احمد میرزا درگذشت و تاج، ای نوا بودندفرم خاقان مغفور تشریف، شدند

  الدوله نگاشته در آن مرقوم فرمودند: ای به تاج نامه حضرت خاقان تسلیت، صحت نایل گشت

  خوب شد بر توبخورد آسیبش از مینا گذشــت    از کسی چون بشکند چیزی بالیی بگــذرد

  الدوله در جواب نوشت: تاج

  سر ساقی سالمت دولت پیر مغان بــر جــا    تان ســاغر مینــااگر بشکست اندر بزم مســ

  گوید: می .رود به چند بیتی از آن اقتصار می .الدوله بسیار است اّما نتایج افکار و اشعار آبدار تاج

  پیغام من دلشده را پس که رســاند    باد از سر کوی تو گذشــتن نتوانــد

  چــاره صــبوری نتوانــددیگر دل بی  تا کی به صبوری بفریبم دل خود را 

  :لها ایضا و

ــزار    مرغی که به دام تو اسیر اســت ــوای گل ــد ه ــر نکن   دیگ

  :و لها ایضا

  ٢»آیــیشاید ز َره لطف تو از خانه در    اندر سر کوی تو بســی منتظراننــد

شاه به سید  شاه در اصفهان مالزم وی بود. وی پس از مرگ فتحعلی الدوله هنگام مرگ فتحعلی تاج

پناه برد و پس از به تخت نشستن محمدشاه ، ) عالم مشهور اصفهان.ق۱۲۶۰ .اقر شفتی (ممحمدب

رد. و در سال چهارم کم یق) تمام ثروت و جواهرات خود را به محمدشاه تقد ۱۲۶۴ - ۱۲۵۰قاجار (

                                                      
 .۲۵- ۲۳فریم ، همان، محمود میرزای قاجار .١

 .۱۴۶- ۱۴۰ص ، ۲ج، همان، اعتمادالسلطنه .٢
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رد و دو بار به سفر حج رفت. وی در نجف درگذشت کونت کسلطنت محمدشاه در نجف اشرف س

عمارت خوب و بعضی «نویسد که وی  عضد الدوله می ١دفن شد. (ع)نان علی رمؤمیو در صحن ام

اکنون در دست اوالد اوست. مقبره او در زمان حیات خود ساخته، در  امالک در نجف خرید و هم

ه از فقدان کاز فرط حسرتی «در تاریخ ذوالقرنین آمده است که وی  ٢».نجف اشرف معروفست

  رد؛ سجع مهر:کن نقش ین چنیرا بر صفحه نگش یسجع مهر خو، بخت جمع آورد

  ٣» خاک غم کرد فلک بر سر تاج    بر زمین ریخت فرق افســر تــاج

شاه جالب توجه است. وی در  الدوله پس از فوت فتحعلی روایت عضدالدوله از سرگذشت تاج

» محمدشاه غازی، جایگاه در مکارم اخالق شاهنشاه رضوان«تاریخ عضدی ذیل عنوان 

خانه سلطنتی  تمام زوجات خاقان مغفور در حرم، هنگام جلوس شهریار خلدقرار«د: نویس می

الدوله که پس از رحلت خاقان جنت مکان در اصفهان مکین شد. چون پسرش  اال تاج، بودند

جاه حاجی میرزا رحیم  به طهران نیامد. شاهنشاه جم، در آن مملکت حکومت داشت

دستخط ، به اصفهان فرستاده، عتبرین عمله خلوت بودپیشخدمت خوکی را که در آن وقت از م

با کمال ، الدوله نگاشتند به این عبارت: والده مکرمه نهایت شوق را به مالقات شما دارم به تاج

الدوله اطاعت امر نمود. وقت ورود طهران از مستقبلین  باید به دارالخالفه بیایید. تاج احترام می

به عمل آمد. عمارت مخصوص که ، احترام آن محترمه بودهای سلطنت و آنچه الزمه  و یدک

آنجا ، ظل السلطان در ایام جلوس خویش، الدوله در زمان خاقان مغفور در آن منزل داشت تاج

الدوله که چشم روزگار آن همه مایه  تمام اثاث و دستگاه تاج .را برای خود اندرونی قرار داد

م علیشاه رفت و شاهنشاه عادل باذل هم در همان تجمل را کمتر دیده بود به ضبط خادمان حر

الدوله  درهای اطاق را بستند تا ورود تاج، ولی تمام اموال روی هم چیده، عمارت منزل فرمودند

برای او معین فرمودند. ، عمارت چشمه را که نشیمن خود خاقان مغفور و بهترین عمارات بود

حضرت شهریاری تا ده روز به  ام فرستاد که اعلیالدوله پیغ مقام به تاج مئبعد از چند روزی قا

حسب االمر تمام ، باشی با فراشان همایونی برند. اسماعیل خان فراش زار تشریف می باغ الله

                                                      
 .۲۳۰ص ، همان، انیی. قد۱۰۵۱ص ، ۳ج ، همان،  بنگرید: خاوری .١

 .۸۶-۸۴ص ، همان، عضدالدوله .٢

 .۱۰۵۱ص ، ۳ج ، همان،  خاوری .٣
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باید به عمارت چشمه که حاال به  اموال و اسباب شما را از حیات قدیم شما درین چند روز می

آنچه بود آوردند. ، های خود را فرستاد جهالدوله هم خوا نقل نمایند. تاج، شما مرحمت شده

، احدی ابدا چیزی توقع نکرد، کردند ازین اموالی که صد نفر فراش تا ده روز حمل و نقل می

الدوله به حضور مبارک شاهنشاه  های بسیار ممتاز خود تاج ولی از کتاب و قرآن و بعضی اسباب

 روایت »محمدشاه] تعارف نمود.همسر آرای حالیه [ پیشکش و به عموقزی پادشاه و والده ملک

  ١الدوله در نجف و وفاتش در آنجا پیشتر نقل شد. اقامت تاج

در ، سالگی ۱۲) در ۱۲۲۸الدوله (تولد  محمد میرزا سیف فرزندان وی عبارت بودند از:

همراه مادرش به ، شاه حاکم اصفهان بود و پس از مرگ فتحعلی، ۱۲۵۰تا  ۱۲۴۰های  سال

) که مدتی را ۱۲۳۸ بغداد مقیم شد. پسر دیگر فرخ سیر میرزا نیرالدوله (تولد عتبات رفت و در

) مولف تاریخ ۱۳۱۹- ۱۲۳۹حاکم منطقه همدان بود. دیگر سلطان احمد میرزا عضدالدوله (

، مالیر و تویسرکان، بروجرد و بختیاری، حاکم منطقه اردبیل و مشکین ۱۲۷۰عضدی که از 

که گفته شد پسری نیز داشته به نام سیورساتچی که به بیماری همانطور  ٢قزوین و همدان بود.

الدوله که در این  وبا فوت کرد. دختران وی هم عبارت بودند از خورشیدکاله ملقب به شمس

  ٣اسناد هم نام وی برده شده است و دیگر شیرین خانم و مرصع خانم.

الدوله  نمونه خط تاج

در یک سند مالی متعلق 

همن به مجموعه آقای ب

) 31c106بیانی به شماره (

موجود است. این سند با 

موضوع تنخواه و اجاره 

تاییدی بر ثروت ، دکاکین

  و تمکن مالی وی است.

                                                      
 .۸۶-۸۴ص ، همان، دالدولهعض .١

 . ۲۳۰؛ قدیانی، همان، ص ۵۹۷، ص ۲ ؛ محبوبی اردکانی، همان، ج۱۰۰۲- ۱۰۰۱، ص۳ ، همان، ج . خاوری٢

 .۱۰۲۷- ۱۰۲۵ ص، ۳ ج،  ، همان،  خاوری .٣
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  شاه به طاووس خانم های فتحعلی نامه

 های نامه«نامه است با عنوان  ۱۶ای از  مجموعه، از مجموعه بیوتات سلطنتی ۱۴۶آلبوم 

نگهداری » ۷۱۸۶/۲۹۵«که در کتابخانه ملی با شماره » هلدولا شاه به همسرش تاج فتحعلی

  به شاه تقدیم کرده است.  ۱۳۰۴السلطنه در سال  شود. این مجموعه را نایب می

روی جلد سبز رنگ مخملی این مجموعه کاغذی چسبانده شده است و بر آن این عبارت 

ن مرقع که خط مرحوم ای ۱۳۰۴هو. به تاریخ نهم شهر شعبان المعظم سنه «نگاشته شده است: 

و به خطی دیگر » نائب السلطنه تقدیم نمودند، های خود نوشته است شاه است و به زن فتحعلی

شاه نیست. خط  خط فتحعلی« نگاشته شده است:، شاه است که احتمال زیاد خط ناصرالدین

ت و ها مخترع اس های مختلفی نوشته شده است. خط این نامه ها به خط نامه». های اوست زن

خط ولی اکثرا ناخوانا و  از اصول خوشنویسی پیروی نکرده است؛ گاه بعضی بسیار خوش

شاه در نامه سوم اشاره کرده است که علت دیر نوشتن  دقت نگاشته شده است. خود فتحعلی بی

شاه  ها به خط فتحعلی بنابراین این ادعا که نامه ؛نبودن شخصی برای کتابت نامه بوده است، نامه

جهت این است ، رسد اگر کاغذ ما دیر دیر می«نماید. عبارت چنین است:  درست می ،نیست

این کاغذ را ، مقام را پیدا کردیم عروس قائم، در خانه نایب السلطنه .که کاغذنویس نداشتیم

ولی همین که در حرمسرا زنانی سواد ». کار است نوشت. اگر بد باشد جهت این است که تازه

ها غلط امالیی  شتند هم حائز اهمیت و قابل توجه است. گرچه در نامهخواندن و نوشتن دا

  خورد. بسیاری به چشم می
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ترین آنها دو مهر عرض دیدن کتابخانه  خورد. قدیمی مهر به چشم می ۵، بر صفحه نخست

سلطنتی است که مهر آن محو شده است ولی این دو مهر احتماال همان دو مهری است که در 

، ای که بازدید و فهرست شده بود های خطی بر پشت نسخه ۱۲۸۲شاه در سال  ینزمان ناصرالد

ه حسین بن هدایت«و » محمدرضا الحسینی«شد با سجع مهر  زده می
ّ
در کنار هم و عبارت » الل

مهر وزارت امور اقتصادی و دارائی کتابخانه خطی  - ۱ :در کنار آنها. سه مهر دیگر» ثبت شد«

مهر محوی که احتماال مهر وزارت  - ۳ ؛انه اسناد سازمان ملی ایرانمهر خز - ۲ ؛کاخ گلستان

از  ۱۳۳۰االول  شانزده صفحه است. به تاریخ ربیع«شود:  مالیه است. عبارتی هم دیده می

  »الممالک کتابخانه اندرون به اطاق اسناد دولتی نقل شد. موسی مرآت

  

شاه هستند البته در نامه ششم  مهر فتحعلی داری نقش ۱۶، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱نامه 

مهر از نوع فاقد مهر هستند. دو  ۱۵، ۱۴، ۵، ۴، ۲های  دوبار از مهر استفاده شده است. نامه
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با سجع مهر به خط نستعلیق شکل  شود: یک مهر مربعی ها دیده می در این نامه ١شاه فتحعلی

به خط  ای تاجدار دایره انگشتری گر مهرو دی نامه، در یک نامه دوبار) ۶( »علی السلطان فتح«

ه ةالعز«با سجع مهر نستعلیق 
ّ
کتاب (تاریخ این مهر در  )نامه ۵در ( »جهان فتحعلی  شاه شاهان، لل

معرفی شده  ۱۲۳۰های دیگر  پژوهشمعرفی شده است. در  ۱۲۳۸دانشنامه مهر و حکاکی 

ق یعنی از زمان عقد ۱۲۵۰تا  ۱۲۲۴های  سال در بین، ها فاقد تاریخ است. اما به یقین این نامه

توان گفت که این  و با کمک تاریخ این مهر می نوشته شده است، شاه الدوله تا فوت فتحعلی تاج

گردد. تصویر دو نقش مهر این اسناد و تصویر یکی از  به بعد بازمی ۱۲۳۸های  ها به حدود سال نامه

  ) در ادامه آمده است: ۴۰۶ر ایران (ص این مهرها در کتاب دانشنامه مهر و حکاکی د

   

  ۴۰۶شاه در دانشنامه مهر و حکاکی در ایران، ص  مهر فتحعلی

                                                      
علی شاه/  اند از: فتح اند عبارت شاه در کتاب دانشنامه مهر و حکاکی آمده سایر مهرهایی که از فتحعلی .١

ه، علی (چهارگوش)/ العزة  ن فتحالسلطا
ّ
زینت خاتم جم فتحعلی ـ ظل حق سلطنت او ازلی لل

هگوش تاجدار)/ العزة  (شش۱۲۳۰
ّ
هشکل)/ الملک  (گالبی ۱۲۳۸شاه شاهان جهان فتحعلی  لل

ّ
 لل

 ۱۲۴۴پایین: گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی ـ قرار در کف شاه زمانه فتحعلی ، سلطان صاحبقران

ه، ار)/ باال: العزة (چهارگوش تاجد
ّ
پایین: گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی/ قرار در کف شاه زمانه لل

ه/ ال اله اال ا۱۲۱۱فتحعلی (چهارگوش تاجدار)/ عبد الراجی بابا خان 
ّ
الملک الحق المبین عبده بابا  لل

نه موزه و و کتابخا» متن«، تهران: دانشنامه مهر و حکاکی در ایران، خان (چهارگوش) (محمدجواد جدی

 .)۷۸۷ص ، ۱۳۹۲، مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

سجع مهر سالطین و شاهزادگان و صدور «، سید محمد طاهری شهاب ۀدر مقال .۴۰۶ص ، همان .٢

 معرفی شده است. ۱۲۳۰تاریخ این مهر  ،۴۷ص ، ۱۳۴۴مرداد ، ۲۰ش ، مجله وحید، »ایران
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  ۶۷    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

                                      

  در اسناد حاضر شاه تصویر دو مهر فتحعلی

و  ها بیشتر ابراز محبت نامه در این آلبوم موجود است که گرچه مضمون این نامه ۱۶در مجموع    

ولی به مسائل اجتماعی ، ها است ها و گاه گالیه ها از فرزندان و سوغاتی پرسی ها و احوال دلتنگی

یا نظر ، ای که در آن زمان شایع شده بود چنان که به بیماری ؛هایی شده است و گاه سیاسی اشاره

                       ها و ... اشاره شده است.  های شاهزاده یا پیشکش، شاه درباره مردم اصفهان

و مانند آنها وجود دارد. » باباخان تاج جان«و » خان سرداربابا«ها عبارت  باالی بیشتر نامهدر 

  الدوله نگاشته شده است. ها به اشعار مزین است که حتما در جواب به قریحه شاعری تاج اکثر نامه

ابتدای بیشتر آنها این شده است و  هالدوله نگاشت های تاج ها بیشتر در پاسخ به نامه نامه

باجی به عنایات بالنهایت شاهنشاهی مفتخر و مباهی  آنکه طاووس«شود:  عبارت دیده می

آرای  مضمونش معلوم رای جهان، بداند عریضه که به خاک پای مبارک نوشته بودی رسیده، بوده

  ». شهریاری گردیده

  ها متن نامه

  نامه اول

ه[مهر:] العزة 
ّ
   فتحعلی جهان  شاه شاهان، لل

  تر که من از وی دورم وین عجب    تر از من به من است یار نزدیک

ــورم    عجز این است که نتوان گفــتن ــن مهج ــیش م ــار در پ   ١ی

                                                      
که من از وی دورم/ چه کنم با که توان گفت که او/ در  تر تر از من به من است/ وین عجب دوست نزدیک. ١

 باب دوم در اخالق درویشان)، گلستان، کنار من و من مهجورم (سعدی
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بداند عریضه[ای] که به ، باجی به عنایات بالنهایت شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه طاووس

آرای شهریاری گردیده پیشکشی  ای جهانمضمونش معلوم ر، خاک پای مبارک نوشته بودی رسیده

  پسند پادشاهی گردیده. خانه آبادان.  قبول طبع مشکل، رسیده، که به خاک پای مبارک فرستاده بودی

دگر ، باجی چون از دوری خاک پای مبارک بسیار بسیار آه [و] ناله نموده بودی دگر طاووس

آباد بشویم و به  شنبه وارد سعادت روز سهقمشه بیشتر از یک روز توقف نفرمودیم. قرار دادیم که 

آنجا نهار بخورید ، صحر[ا]، آباد شنبه بیاورد سعادت منوچهر خان هم فرمودیم که تو را روز سه

ه شاء و شب را از برای ما چیز[ی] بپزید که ان
ّ
آوریم. دانسته باشید به  عصری تشریف می الل

  منوچهر خان گفته تو را بیاورد به سعادت آباد.

مگر یک نمد ، رسید که از برای تو بفرستیم باجی در این جا چیزی به هم نمی گر طاووسد

  بازیافت نما.، کوچک قشنگی از برای نماز کردن از برای تو فرستادم

، همراه بیاورید. و از کسانی که در آنجا ماندند ١دگر خورشیدکاله را با فرخ سلطان حکمن

یاورید که تماشا نمایند. فرخ سلطان خورشیدکاله را همراه ب، خواهد بیاید هر کسی دلش می

  حکمن همراه بیاورید. باقی [والسالم].

  نامه دوم

بداند که جای تو در ، باجی به عنایات بالنهایات شهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه طاووس

، ای که نوشته بودی رسید باجی عریضه خاک پای مبارک بسیار بسیار خالی است. طاووس

دیروز را انعام از برای ما فرستاده  باجی دویست عدد باُجقلی معلوم گردید. طاووس ٢نشمظمو

ما هم امروز واجب دانستیم که پیشکشی به جهت شما فرستاده باشیم؛ دویست عدد ، بودی

  باجقلی پیشکش فرستادیم. بازیافت نما. 

  دگــر ایــن مشــکل، کنی ز من باور نمی    گویم که مشکل است مرا بی تو زندگی

  عشق تــو مــرد آزمــا، حسن تو دانا فروز    خوی تو بی جرم ســوز، روی تو عالم فروز

ــانم ادب    بــر ســر راه تــو دل ٣کشــدم دادخــاه می ــر ده ــبا، مه ــانم ص ــد زب   بن

                                                      
١.

ً
 . کذا. صحیح آن: حکما

 . کذا. صحیح آن: مضمون.٢

 . کذا. صحیح آن: دادخواه.٣
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  ۶۹    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

  شود سر موئی به غیر مهر تــو پیــدا نمی    درون جان مرا موبــه مــو اگــر بشــکافی
  

  اتــل مــاتــا چیســت خیــال ق    تغیی هست و تغافلی هست

  فریـــاد ز کـــار مشـــکل مـــا    گشا کرشمه تست )؟(گر عشو

  بخور. ؛هوا گرم است .چهل عدد خیار بسیار خوب فرستادم

  نامه سوم

  [مهر:] السلطان فتح علی

  الدوله حد [به] تاج سالم بی

  خان سردار جانبابا

دل که یک برخالف  ؛السلطنه در دیده ما خالی است جای شریف شما در تبریز در خانه نایب

خواند یا  دانم شاه کاغذ ما را می نقی میرزا نوشته بودی که نمی دم خالی نیست. در کاغذ علی

نالد. اشک هجرانی که شما به روی  می، خواند به دل و دیده هجران کشیده بل می، خواند نمی

  ریزد. روی او اشک خونی بر کاغذ می، کاغذ ریخته بودی

  است: اگر پرسان احوال ما باشید این

  شب از غمــت در زاریــم، روز از غمت در فغان

  ١آن خواب و این بیــداریم، دارم عجب روز [و] شبی

فرخ سیر ، عوض من روی موجولی خان را ببوس. خورشیدکاله ٢.جان تو جان موجولی خان

. نذار
ً
هشاء موجولی خان غصه بخورد. ان ٣میرزا به شرح ایضا

ّ
د زو ،به امید خدا به زودی زود الل

جهت این ، رسد به خاک پای مبارک قبله عالم برسی و مشرف شوید. اگر کاغذ ما دیر دیر می

این ، یم]د[عروس قائم مقام را پیدا کر، السلطنه در خانه نایب .است که کاغذنویس نداشتیم

  .کار است. والسالم جهت این است که تازه، کاغذ را نوشت. اگر بد باشد

                                                      
اب و این بیداریم (عاشق . شب از خیالت در فغان، روز از غمت در زاریم/ دارم عجب روز و شبی، آن خو١

 اصفهانی)

 ملقب به موچول میرزا است. ، منظور سلطان احمد میرزا عضدالدوله .٢

 .کذا. صحیح آن: نگذار .٣
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  نامه چهارم

  ر تاجبابا خان سرا د

ای که به  بداند عریضه، الدوله به عنایات بالنهایات شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه تاج

آرای شهریاری  مضمونش معلوم رای جهان، خاک پای مبارک باباخان نوشته بودی رسیده

گردیده. جای تو در خاک پای مبارک بسیار بسیار خالیست. از راه مرحمت همیشه تو را 

  یم.فرمای می یاد

خانه آبادان. بسیار ، مدار پادشاهی فرستاده بودی رسیده تاج پیشکشی که به دربار معدلت

زحمت کشیدید ولیک بنا نبود که پیشکش شما پول باشد. طهران اخراجات طهران پول را 

همان ملبوس از برای پیشکش شما کافی بود. کاش این ، فرمودیم باید ما مرحمت می می

  داشتند. ها می ت اصفهانیتعارفات شما را حضرا

هما الحمد، اگر جویای احوال ما باشید
ّ
در نهایت خوشی و صحت در چمن کمره تشریف  لل

هشاء داریم. ان
ّ
اول ماه را در چمن گل باران ، روز بیست [و] هشتم از کمره حرکت فرموده الل

  .نزول اجالل خواهیم فرمود. ماللی که داریم هم از بدحالی [و] پریشانی شماست

تر بشوید.  تر [و] بداحوال ترسم ملول می، ها را بخواهم بفرمایم اگر احواالت اصفهانی 

با وجود اینکه  .ما که در این مدت خبری از ایشان نداریم .دانم که منتظر خبر هستید می  چون

عریضه با پیشکش ، کس هم خودش نیامده است ها خودشان مشرف شدند و هر اهزادههمه ش

همان ، باجی دیروز کاغذی از سلطان محمد میرزا رسیده بود از برای سنبلفرستاده است. 

هشاء ان .نوشته را از برای تو فرستادیم که بخوانی. باری تو ملول [و] پریشان مباش
ّ
کارها  الل

ها را فرمایش  کشیم که احواالت اصفهانی خواهد شد. عوض ایشان ما خجالت می ١دورست

  بفرمایم.

از برای تو مرحمت ، حص فرمودیم که یک چیز تازه [و] خوبی پیدا کردههر چه تف، دگر تاج

رسد. یک طاقه شال رضائی تمام سفید بسیار  به هم نمی، چیزی که قابلیت داشته باشد، بفرمایم

از برای تو مرحمت ، خوبی که خالی از تازگی نبود از برای سوزنی و هر چه بخواهید بد نیست

از برای تو مرحمت ، قچین سر مبارک که مدتی بود سر مبارک استفرمودیم. باز یافت نما. عر

                                                      
 .کذا. صحیح آن: درست .١
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  ۷۱    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

مرحمت فرمودیم از برای تو. دو تا هم مال ) ؟(گلطال  ١فرمودیم که بو بکنی. دو تا باجقلی

  یکی هم مال عروس.، آصفه

  نامه پنجم

این نه مستی است این نه ، این نه خواب است این نه بیداری، کند بابا خان سردار عرض می

بیدار نگشتم و چه بیداری ، ها برآمد. اگر هر طلعت دولت بود یاری. چه خوابست که آفتابهش

ها  چه مستی که باده، اگر چه بند[ه] خردمند بود و به خواب نرفتیم .ها به سرآمد که آفتاب

ها  ها شکستیم [و] در زخم کشیدیم از ساغر عشق نیز ولی از خود نرستیم و چه هشیاری که خم

یم و از خود آگاه نگشتیم. یا خود چه راز است اینکه هر چه کوشیدیم آشکار شد و نیز نشست

پوشیدیم نهفته نماند. چه دردست اینکه درمانی ندارد. چه گفت است اینکه پایانی ندارد. طبیب 

زحمت تا به چند صبا رحمتی. درد ما از تست و درمان هم تویی. هم تو آغازی و پایان هم 

  اجی یک قدری از سر ریش مبارک زده بودم از برای تو فرستادم که بو بکنی.ب تویی. ای طاووس

  نامه ششم

  علی [دو بار مهر:] السلطان فتح

بداند که جای تو در ، باجی به عنایات بالنهایات شهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه طاووس

بادمجان قوره هم رسید. ، ای که نوشته بودی خاک پای مبارک بسیار بسیار خالی است. عریضه

  به تصدیع کشیدی.، خانه آبادان، رسید

بس است دیگر. از بس تو غصه ، غصه مخور، آن قدر گریه مکن، باجی امان است طاووس

است. حالی ندارم. من  ٢دهی. احوالم به هم خرده ما را غصه می، کنی خوری [و] گریه می می

  خوری. قدر غصه می پس تو دیگر چرا آن، زاده قاسم هستم که دایم در امام

                                                      
دهخدا). مرحوم نفیسی  نامه لغتنوعی مسکوک طالی ترکان عثمانی (، باجغلی، باج اوقلی، باُجقلی .١

شاه  داند. در زمان فتحعلی می، قویونلوها از ایتالیا وارد ایران شده ه در زمان آقک» دوکا«این سکه را همان 

مقدار زیادی دوکای هلندی از روسیه به ایران آمد که این مسکوکات طال بودند و باجاقلو نیز مسکوکی 

 ،(ابوالحسن دیانت شاه در ایران ضرب شد. بود که براساس همین سکه طالی هلندی در زمان فتحعلی

  .)۳۴ص ، ۱۳۶۷، تبریز: انتشارات نیما، ها ها و ارزش فرهنگ تاریخی سنجش

 کذا. صحیح آن: خورده. .٢
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تو را بسیار بسیار یاد ، ماه [را] دیدم، باجی شب سیم ماه سوار شدم رفتم صحرا طاووس

  بسیار بسیار خالی بود. ١جات .کردم

باجی یک دانه خیار  اش را دانستی. طاووس اگر معنی، باجی کاغذ را دو تا مهر کردم طاووس

بو بکنی. یک دانه گرمک هم که دو روز در  فرستادم که ٣از باغ گلشن چیدم از برات ٢که خدم

  فرستادم.، دستم بود

  که از آن مرحله من دل نگران بســتم بــار    ٤قصمتم کاش بدون کوی کشد دیگر بار

  بــه کنــار ٥به تو مشتاق چنانم که قریقــی    به تو محتاج چنــانم کــه فقیــری بــه کــرم

  ٦دل شکنم هر چه در این ناهیه خار بی تو بر    بی تو بر سینه زنم هر چه در این بادیه ســنگ

  نامه هفتم

  بابا خان سردار

  [مهر:] السلطان فتح علی

  وادی بــه وادی منــزل بــه منــزل    رفــتم و بــردم داغ تــو بــر دل

  یک دست بر سر یک دست بر دل    از کــوی جانــان بســتم محمــل

بداند که جای تو در ، الدوله به عنایات بال نهایت شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه تاج

خاک پای مبارک بسیار بسیار خالی است. آنی نگذشته است که از خاطر مبارک فراموش شوی. 

هشاء ان
ّ
زود به خاک پای مبارک خواهید رسید. چندان طولی ندارد مشرف شدن شما اّما نه  الل

خواهم خوری از تو مکدر  اگر شنیدم ملول شدی و غضه می .آنکه غصه بخوری [و] گریه کنی

هشاء گشت. ان
ّ
  زود به خاک پای مبارک مشرف خواهی شد.، ای ندارد غصه الل

                                                      
 کذا. صحیح آن: جایت. .١

 کذا. صحیح آن: خودم. .٢

 کذا. صحیح آن: برایت. .٣

 [شعر از کذا. صحیح آن: قسمتم کاش بدان کوی کشد دیگر بار/ که از آن مرحله من دل نگران بستم بار .٤

 ق)]۱۱۶۸طبیب اصفهانی (م

 .کذا. صحیح آن: غریق .٥

 .کذا. صحیح آن: بی تو بر سینه زنم هرچه درین ناحیه سنگ /بی تو بر دل شکنم هرچه درین بادیه خار .٦

 .ق)]۱۱۶۸ [شعر از طبیب اصفهانی (م
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  ۷۳    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

دیروز را یک ساعت از شب گذشته به منزل رسیدیم. آنجا باد ، اگر از احواالت ما بپرسی

اما ، چادر سراپرده ما را بر هم زد. دو تخته سراپرده یک هندی هم آتش گرفت، شدیدی بر پا شد

هالحمد
ّ
کردم. به خیر گذشت. دیشب هم از آنجا حرکت  ١خواموش، دارشدمزود خبر  لل

، شدیم. اگر چه راه دور و گرم بود ٢...ساعت به غروب مانده است وارد  ۴اینک که ، فرموده

هاما الحمد، بسیار زحمت بسیار کشیدیم
ّ
صح [و] سالم به منزل رسیدیم. خاطرجمع باشید و  لل

  رض نما.از احواالت خودت به خاک پای مبارک ع

مشو. نگذار غصه  ٣الدوله. یک ساعت از او قافل دعای ما به آصفه برسد: جان تو جان تاج

سرای  هم سفارش کردم باز هم سفارش بکن که امسال خواجه ملک ایرج میرزابه  .بخورد

، کاره. جان تو جان تاج اگر غصه بخورد هم همه، هم منجم، است ٤الدوله باشد. هم تبیب تاج

  خواهم کشت.من تو را 

یکی مال ، یکی مال آصفه، مرحمت فرمودیم؛ یکی مال تاج ٦لگطال  ٥چهار کشورستان

  یکی مال عروس.، ملک ایرج میرزا

   نامه هشتم

  بابا خان سردار تاج

ه[مهر:] العزة 
ّ
   جهان فتحعلی  شاه شاهان، لل

[ای] که به  ند عریضهبدا، الدوله به عنایات بالنهایات شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه تاج

از ، آرای شهریاری گردیده مضمونش معلوم رای جهان، خاک پای مبارک نوشته بودی رسیده

بدحالی تو نهایت ماللت به هم رساندیم. بنا نبود که شما بمانید و بداحوال باشید. بداحوالی 

ساب کرد. به سر پس باید تو را مرده ح، دگر عینی ندارد. اگر بخواهی به این احوال باقی بمانی

                                                      
 .کذا. صحیح آن: خاموش .١

٢.  

 .کذا. صحیح آن: غافل .٣

 .کذا. صحیح آن: طبیب .٤

گرم) بوده که در اواخر سلطنت  ۴۵۶/۳برابر با ( تان: نام سکه طال به وزن هجده نخودکشورس .٥

 )۲۳۲- ۲۳۱ص  همان، ،شاه رواج یافته است.( دیانت فتحعلی

 چهارم.در نامه  »باجقلی«بنگرید به واژه  .٦
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یخـ  فصلنامه علمی    ۷۴  تخصصی پژوهش در تار

 

از احواالت تو ما را مطلع ، مبارک قبله عالم که غصه نخور و ملول مباش. آقا مبارک هم رسید

هاشاء های شما بداحوال شدیم. اما ان ساخت. از بداحوالی
ّ
کارها به خوبی [و] خوشی خواهد  لل

بسیار  های شما خواهد ماند. باری جای تو در خاک پای مبارک بسیار عبث بدحالی، گذشت

هاشاء خالیست؛ خاصه در زیارت مخصوص که شما را بسیار یاد کردم. اما ان
ّ
شما از بدحالی  لل

  بیرون خواهید آمد. دگر بدحالی صورتی ندارد.

موقع و به جا  بسیار به ؛خانه شما آبادان، دگر تاج قبا ارخالق شالی که فرستاده بودید رسید

الدوله هرچه تفحص  پوشیدیم. از راه مرحمت تاجوقت زیارت خلعت تاج را ، رسید. روز عید

شال ، مگر آنکه آدم از یزد آمده بود ؛دار باشد نبود گی چیزی که قابلیت داشته باشد و تازه، کردم

دو طاقه شال بسیار خوب که خالی از امتیاز نبود از برای تو مرحمت فرمودیم که ، آورده بودند

  ت.بسیار حالل [و] بسیار خوب [و] قشنگ اس

  نامه نهم

ه[مهر:] العزة 
ّ
   جهان فتحعلی  شاه شاهان، لل

  بابا خان تاج جان

ای که  بداند عریضه، الدوله به عنایات بالنهایات شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه تاج

از  .آرای شهریاری گردیده مضمونش معلوم رای جهان، به خاک پای مبارک نوشته بودی رسیده

اگر چه حق با توست ولیک دگر ما را دلی نیست ، د عرض نموده بودیدبدحالی و بداحوالی خو

های چشم تو را ندارم. دگر  دیدن اشک ١که آن قدرها توانیم بدحالی تو را بشنویم و ببینیم. طاب

هاشاء بس است. ان
ّ
از مرحمت قبله عالم به ، قریب است که از بدحالی بیرون آمده عن لل

   حالی مبدل شود. خوش

ی دیروز که روز دویم ماه بود وارد چمن قهیز گشتیم ، ای احواالت سفید الدوله باشیاگر جو

که اول خاک ایشان است و در اینجا توقف خواهم فرمود. از قراری که [به] معیرباشی عرض 

، ر افتادندکف درو  ٢نمایند می به نزد من دست پاکی انتخابدر کار تنخواه سرانجام ، نموده بودید

هاشاء ه مرحمت تا دهم پانزدهم محرم مهلت دادم. انما هم از را
ّ
بعد از ده امیدوار هستم که  لل

                                                      
 تاب. :کذا. صحیح آن .١

 عبارت با تردید نوشته شد. اصل آن در سند چنین است:  این .٢
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  ۷۵    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

  از عهده خدمات برآیند و شما را از این غصه خالص نمایند.

هاشاء ان، دگر غصه دگری البته نخواهید داشت. همین یک فقره بگذرد 
ّ
بدحالی باقی  لل

، را بسیار یاد فرمودیم. شمشیر را گرفتیمتو ، نخواهد ماند. تاج من دیشب که شب سیم ماه بود

هاشاء ماه نو کردیم. ان ها ماه [را] دیدیم و بر روی قوشون، ١ردوورفتیم بیرون ا
ّ
امیدوار هستم که  لل

لهذا ده ، فرمودیم پولی از جیب مبارک به تو مرحمت می، خوش بگذرد. چون اول ماه نو

  افت نما.بازی، باجقلی پول حالل از برای تو مرحمت فرموده

  نامه دهم

  بابا خان تاج جان

ه[مهر:] العزة 
ّ
   جهان فتحعلی  شاه شاهان، لل

ای که به  بداند عریضه، الدوله به عنایات بالنهایات شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه تاج

آرای شهریاری گردیده. جای  مضمونش معلوم رای جهان، خاک پای مبارک نوشته بودی رسیده

  مبارک بسیار بسیار خالیست. تو در خاک پای

یا باشید  در چمن کمره ، امروز که روز بیست [و] یکم است، اگر از احواالت ما جو

هالحمد
ّ
در نهایت خوشی و خرمی تشریف داریم. مالل [و] پریشانی که داریم از برای  لل

جز مرحمت جناب اقدس الهی و توجه خاطر مبارک  ولیک به ؛شماهاست که در طهران هستید

هاشاء[ ای نداریم. به خدا سپردیم. ان چاره
ّ
] همگی صح [و] سالم به خوبی [و] خوشی به لل

  خاک پای مبارک مشرف خواهید گشت.

هاشاء اید. ان رفته ٢البته تا حال به یک الق، الدوله از قراری که عرض نموده بودید دگر تاج 
ّ
 لل

زه هرکس بیاید از احواالت خودتان آنجاها خبری نخواهد بود [و] ناخوشی نیست. البته همه رو

خبر نباشیم و از احوال شماها بسیار مشوش [و]  ها به خاک پای مبارک عرضه نما که بی و بچه

مرحمت فرمودیم. یک باجقلی هم از برای عروس  ٣لگپریشان هستم. دو تا باجقلی طال 

  مرحمت فرمودیم.

                                                      
 .صحیح آن: اردو، ذاک .١

 .کذا. منظور: ییالق .٢

 .بنگرید به همین واژه در نامه چهارم .٣
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  نامه یازدهم

  [مهر:] السلطان فتح علی

  الدوله برسد اجحد به ت سالم بی

  بابا خان سردرا جان

بداند عریضه[ای] که به خاک پای مبارک ، به عنایات خاطر همایون پادشاهی سرافراز و مباهی بوده

  به نظر مبارک رسید. از مطالعه عریضه چشم مبارک روشن گردید.، شاهنشاهی نوشته بودی

مبارک شاد و خرم است از همه طرف خاطر ، اگر کیفیت احواالت را خواسته باشی بدانی

، نه پشت گرم کنی و نه دل گرم کنی، نه شب خواب است و نه روز آرام، مگر از دوری شما

  برم. ها گاهی به بیرون و گاهی به اندرون به سر می شب

  این بار فراق تو چه هر بــار نباشــد     در هجر تو جز ناله به من یار نباشد

هاشاء خالصه دل را شاد دار که ان
ّ
تعالی بیست [و] دویم شهر ربیع الثانی به خاک پای مبارک  لل

   .اندک زمانی مانده است. در آفتاب وصال به دولت اقبال طلوع کند، شوی مشرف می

م عنقریب هســت    مباد هرچند دورم از تو که دور از تو کس
َ
  لیکن امید وصل توا

من غصه بخورد تو را  جان تو جان موجول من. نگذار موجول من غصه بخورد. اگر موجول

  دهی. باقی والسالم موجول مرا هم غصه می، خوری کشم! خودت غصه می می

  نامه دوازدهم

ه] العزة :[مهر
ّ
   جهان فتحعلی  شاه شاهان، لل

بداند عریضه[ای] که به ، الدوله به عنایات بالنهایات شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه تاج

آرای شهریاری گردیده. ای  مضمونش معلوم رای جهان، هخاک پای مبارک نوشته بودی رسید

باری حاال که رفتی ، مفارقت تو آن قدر دشوار بود، گذرد تاج از دوری تو بر ما بسیار بد می

هاشاء ان
ّ
  بد نگذرد. لل

هاشاء بسیار مشوش شدم. ان، عرض نموده بودی که مهدعلیا ناخوش است
ّ
تا حال [که]  لل

هاشاء خاطرجمع شدید. مهدعلیا هم ان، ا دیدیدالدوله ر سیف، وارد شدید
ّ
رفع ناخوشی شده  لل

  است که بر شما در آنجا بد نگذرد [و] به بیمارداری مشغول شوید.

الدوله را صح و سالم دیدید. از طرف نیر الدوله هم  دگر تاج چشم شما روشن که سیف
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  ۷۷    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

هخاطر جمع باشید و الحمد
ّ
هم آنچه سعی داشتیم  است. کارهاشان را ١خودش دماغش چاغ لل

هاشاء امیدوار هستیم که ان، به هم بستیم
ّ
 ٢بعد از این کارشان مزبوت، عیب و نقصی نکند لل

  باشد. خاطرجمع باشید.

هاشاء ان
ّ
آباد حرکت نموده به دارالخالفه تشریف فرما  فردا که روز شنبه است از سلطان لل

  خواهیم شد. دانسته باشید.

باید سعی نموده که به زودی روانه نماید که  تنخواه دیوان می الدوله در خصوص دیگر تاج

  داخل بشود. هرچه زودتر بهتر است. ، دیگر باقی نماند

  نامه سیزدهم 

  الفراق الفراق الفراق

  [مهر:] السلطان فتح علی

  که نیازموده بــودم دل بــی قــرار خــود را    به عبث ز دست دادم سر زلف یار خود را

 .رفتید، همچه که رفتید .تم که مفارقت شما هم مثل سایرین خواهد بوددانس تاج همچه می

شود. از  تاب [و] توان کمتر می، گردد بینم ساعت به ساعت آتش فراق تیزتر می حاال که می

شما [را] برخواهد گرداند یا ، چاپار خواهد آمد، شود تا شما به خورد نرسیده قراری که معلوم می

  ر از دست گرفته یا خود تشریف خواهیم آورد. شوق مالقات عنان اختیا

هجران شما اندک نخواهد بود. بسیار دشوار است. بسیار ، تاج مفارقت شما شوخی نیست

، یک طاقه شال زرد بسیار بسیار خوب که خالی از امتیاز نبود، محال است. باری حاال که رفتید

 )؟(تمامی  ه همچه بدانید جا خالیاز برای شما فرستادیم. ن، فرمانفرما پیشکش فرستاده بود

هاشاء ان، ماست عینشماست بلکه عریضه 
ّ
در اصفهان خواهیم مرحمت فرمود.  )؟(باجاقلی لل

  ٣.باقی [والسالم]

                                                      
 .کذا. صحیح آن: چاق .١

 .کذا. صحیح آن: مضبوط .٢

٣.  
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  نامه چهاردهم

  نگویش کز گذر آری چه با شیخ چه با ترســا    مســجد ببویش گر نظر داری چه در دیر و چه در

  چه دل با دوست پیوستی چه جابلقا چه جابلســا    درویشــی چه از قید هوا رستی چه سلطانی چه

  بابا خان سردار

از بس ماللم مجالی نیست. و اگر از ، اگر در مجاری حالم بسط مقالی خواهی، باجی طاووس

دانم که هیچ ندانم و همچو هم  چه گویم که پذیرای مقالی نیست. همی، موجبات ماللم بپرسی

، جویم گوید بجو و آنکه می همی، داند هیچ نگویم ولی آنکه می گویم که که هیچ نجویم و همی

دلی به دستی دارم. دلم ، گوید بگو. آخر چه نویسیم با کدام دل یا کدام دست. دستی بر دل همی

  در دست دوست و دستم بر دل از دست اوست.

باجی تو  سآورد که عقب تو بفرستم. طاوو ١دانم لیک فرخ لقا را بیرون خاهی باجی نمی طاووس

آورم. اگر  من از برای تو یک دختر مقبول بسیار خوب سوقات می، فرخ لقا را در بیار بده به صاحبش

  خواهی که عرض کن تا از برایت دختر مقبولت را بفرستم. باقی در عهده شناسند. می

  نامه پانزدهم

  ویشــتنچون ننالم همچه نــی بــر روزگــار خ    هجر مهلک، وصل مشکل، یار سرکش، جان مــن

  شاد زی کاخر محبت ساخت کار خویشــتن    سر به بالین، جان به لب، حسرت به دل، ای دل شکن

  بابا خان سردار

بداند عریضه[ای] که ، باجی به عنایات بالنهایات شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده آنکه طاووس

  اری گردید. آرای شهری مضمونش معلوم رای جهان، به خاک پای مبارک نوشته بودی رسیده

گی داری؟ تو از  گی دارم. چرا گله باجی نوشته بودی که از بابا خان سردار بسیار گله طاووس

به دل آرام. ما در اینجا زحمت و کاربار بسیار ، دوزی کارگاه می، برای خودت طهران نشستی

باز ، وفاتر هستی بیکنی از باباخان سردار. تو از باباخان سردار  گی می باز هنوز تو گله، گذرانیم می

  کنی. گله از بابا خان سردار می

روی. این چه کاریست  کنی که نمی دانم تا حال در گرمای طهران چه می باجی نمی طاووس

  مرحمت فرمودیم. ٢لگکه از جانت عزیزتر است. یک تومان طال 

                                                      
 .کذا. صحیح آن: خواهی .١

 .۴در نامه شماره  »باجقلی«بنگرید به واژه  .٢
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  ۷۹    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه

  نامه شانزدهم

  [مهر:] السلطان فتح علی

  گشته را ناالن به زندانش نگر صد یوسف گم    های ناالنش نگــر در چین زلف خم به خم دل

  آغشته دریــای خــون بــر تیــر مژگــانش نگــر    هر گوشه خلقی را هالک از چشم فتانش نگــر

ــر    گر از محبت غافلی رخسار دلخواهش ببین ــانش نگ ــد خرام ــت منکــری ق   ور از قیام

  زانش نگــرعشق جهان سوزش ببین، روی فرو    تا شمع حسن افروخته جان جهانی ســوخته

  جان دل اهل نظر در زلف بــی خــالش نگــر    زلفش هزاران جان دل در هر خمی آویختــه

آرای شهریاری  مضمونش معلوم رای جهان، ای که نوشته بودی رسید باجی عریضه طاووس

در سرچشمه خوش یک الق تو را  .گردید. جای تو در خاک پای مبارک بسیار بسیار خالیست

هاشاء شوی. ان ای از خاطر مبارک فراموش نمی یم. دقیقهفرمای بسیار یاد می
ّ
نزدیک است که به  لل

  خاک پای مبارک مشرف شوی.

خورشیدکاله [و] سورساتچی را ببر میان یک اوطاق خلوت عوض من ، باجی طاووس

  شان بکن. چهارتا ماچ

  یر یگ جهینت

 یآور ما، جمع خیتار یگو فرهن یاسیگذار و سریتوجه به اطالعات محدود درباره زنان تاث با

از  یکیفراوان دارد. اسناد مربوط به زنان  تیحوزه زنان اهم خیمانده در تار مغفول یها داده

و  یبه آن داشت. نوشتار حاضر به بررس ژهیتوجه و دیمنابع دسته اول است که با نیتر مهم

زد. در منابع متعدد پردا یالدوله م س خانم تاجوشاه به همسرش طاو یفتحعل یها نامه ینبازخوا

 یالدوله در حرمسرا تاج ژهیو گاهیآمده است که همه در شرح جا یو کوتاه یتکرار یها تیروا

 شتریها ب نامه نیدارد. در ا تیاز توجه خاص شاه به او حکا زیها ن نامه نیشاه است؛ ا یفتحعل

ها و گاه  یسوغات و ایاز فرزندان، صدور تنخواه، هدا یپرس ها، احوال یو دلتنگ حبتابراز م

توان اطالعاتی را  میشده است، چنان که  ییها اشاره زین یبه مسائل اجتماع یها است، ول هیگال

 یها شکشیتهران، نظر شاه درباره مردم اصفهان، پ یدر آن زمان، گرما عیشا یماریب درباره

  الی گفتگوهای شاه و همسرش دریافت. از البهشاهزاده ها و ... 
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  ۸۱    های فتحعلی شاه به همسرش طاووس خانم نامه
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یخـ  فصلنامه علمی    ۸۲  تخصصی پژوهش در تار

 

  منابع

  .۲ج، ۱۳۰۵، تهران (چاپ سنگی)، خیرات حسان، محمد حسن خان، السلطنهاعتماد -

مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار  تهران:، ایران در حکاکی و مهر دانشنامه، محمدجواد، جدی -

 ۱۳۹۲، و کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی» متن« هنری

ها زا فضلریم،  خاوری -
ّ
تهران: سازمان چاپ و ، ناصر افشارفر، نیخ ذو القرنیتار، رازییش لل

 .۳ ج، ۱۳۸۰،  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  ۱۳۶۷، تبریز: انتشارات نیما، ها ها و ارزش فرهنگ تاریخی سنجش، ابوالحسن، دیانت -

، چاپخانه مظاهریتهران: ، به اهتمام حسین کوهی کرمانی، تاریخ عضدی، عضدالدوله -

۱۳۲۸ .  

 .۱۳۸۷ ، انتشارات آرون، تهران، رانیخ ایفرهنگ جامع تار، عباس، انییقد -

تهران: انتشارات ،  د مازندرانییترجمه: غالم علی وح، رانیه ایران و قضیا ، لیجورج ناتان، رزنک -

 .۱۳۸۰، علمی و فرهنگی

 .۲ ج، ۱۳۷۴، تهران: اساطیر، ایرج افشار، رانیخ ایچهل سال تار، حسین، محبوبی اردکانی -

  

 مقاله

، مجله وحید، »سجع مهر سالطین و شاهزادگان و صدور ایران«، سید محمد طاهری، شهاب -

 ۱۳۴۴مرداد ، ۲۰ش 

  

  نسخه خطی

آثار حسان در بدایع اشعار ، ق)۱۳۷۶- ۱۲۸۸حسن بن علی جابری (، انصاری اصفهانی -

   ۱۳۸۹۰ :ش، مجلس شورای اسالمی، (نسخه خطی) نسوان

  ۵- ۱۰۱۸۴ :ش، کتابخانه ملی، تذکره نقل مجلس (نسخه خطی)، حمود میرزای قاجارم -
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