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سفرنامه علویه خانوم در دوران قاجار

مجالس روضه که زنان شاه
برپا میکردند!
«امروز که سهشــنبه بیست و دوم است .رفتم
زهره شریفی
انــدران (انــدرون) ،دیــدم خانم هــم حواس
ندارد .خبر آوردند پسر پنج سالهای قمرالدوله دختر حضرت ولیعهد داشته ،دیشب
از وبا مرده .همین یکی را داشــته ،آبستن هم هست ،هشت ماهه .عزتالدوله مادر
شوهر خودش رفته شمیران ،اینها را آنجا گذاشــته ،تمام حواسشان پریشان .امروز
که روز چهارشنبه بیست و سوم است ،خبر آوردند که قمرالدوله خودش وبا گرفته.
زنهای شاه همه مضطرب و پریشان .هی آدم میفرستند .این مادر شوهر بیمروت
ســروقت این بیچاره نیامد .احترام الســلطنه خواهرش باالی سرش بود .امروز که
روز پنجشــنبه بیســت و چهارم اســت ،خبر آوردند فوت شــد .»...بانوی کرمانی که
ســفر خود را از کرمان به قصد انجام مراسم حج آغاز کرده بود در پایان سفر به جای
برگشــتن به کرمان ،به تهران و اندرونی میآید و در زمان حضورش شــاهد اتفاقات
زیادی میشــود که تمام آنها را در یادداشتهای خود که حال سفرنامهای ارزشمند
است به ثبت رسانده است.
دیدن وبا از نزدیک!
یکــی از اتفاقاتــی کــه حاجیــه خانــم علویــه
در تهــران از نزدیــک شــاهد آن بــود و در
نوشتههایش به آن اشاره کرده است ،شیوع وبا
در تهران اســت .البته او سال گذشته که در سفر
بود و قبل از ورودش به تهران خبر شــیوع وبا و
شــدید بودن آن را شــنیده بود کــه باعث ایجاد
ترس و نگرانی برای او و همســفرانش شده بود
امــا حــال خــود او در تهــران ماجــرای دردناک
قربانی گرفتن وبا را از نزدیک درک میکرد.
پریشانی اندرونی به یاد سال گذشته
شــیوع دوباره وبا که به قول حاجیه خانم مانند
سال گذشته شدت نداشته است در سال 1272
ه.ش بود که باز باعث مرگ و میر عدهای شده
اســت ،از جملــه آن قربانیهــا زنــان و کودکان
اندرونی بوده اســت« :امروز که پنجشــنبه دهم
(ربیع االول) اســت ،چند روز است که میگویند
وبــا آمــده طهــران .بیچارههــا همــه از تــرس
پارســال حواســی ندارند .بعضیهــا میروند از
شــهر .بعضی هســتن به امید خدا .شــاید اجل
من هم در طهران رســیده باشــد .چون پارسال
محمد قاسم میرزا پسر حضرت واال جوانمرگ
شده ،داماد حضرت واال هم جوانمرگ شد .به
این واســطه خیلی پریشان هســتند ،بخصوص
مادر محمد قاسم میرزا که از بچههای دیگرش
میترسد .خداوند محافظت کند».
حاجیه خانم و واسطهای برای دامادها!
جالب اینجاســت کــه نگرانی و تــرس از وبا ،که
همزمــان بــا آغــاز مــاه ربیــعاالول بــوده اســت

مانــع از برپایــی عروســی و جشــن و عقدکنان و
خواســتگاری در اندرونــی و حیاطهای وابســته
به آن نمیشــود .مراســمی که بانوی ســفرنامه
نویس ما در انجامش رأس خانمهای اندرونی
بوده اســت و مســئولیت آنها را به عهده داشته
است .آنطور که هر کس زنی میخواسته پیش
او آمــده و از او خواهــش میکــرده برایــش بــه
جهــت فالن دختر به خواســتگاری رفتــه و او را
داماد کند!
هر  10روز یک روضه!
البتــه نوشــتههای خانــم علویه قبــل از آنکه به
روزهــای ماه ربیعاالول و جشــنهای آن اشــاره
کنــد بــا توجــه به گــذر از مــاه محرم بــه صورت
مفصلــی از برپایی مراســم روضــه و تعزیه این
ماه با مســئولیت زنــان اندرونــی ،تعریف کرده
است که بســیار جالب و خواندنی است .به این
صــورت که هر دهــهای یکی از زنان شــاه روضه
زنانــه برپــا میکردنــد و تمــام زنــان اندرونی از
جمله خود حاجیه خانم دعوت شــده و به این
روضه میرفته است.
زنها و نذر علم برای بچهها
او از ابتــدای مــاه محــرم در نوشــتههایش
بــه روضههــای همــه زنهــای شــاه کــه برگــزار
میشــده اســت ،اشــاره کــرده اســت« :ایــن
دهــه مــال گلین خانــم اســت .عصــری رفتیم
روضــه .آخوندهاشــان بــد نمیخواننــد ،خوب
میخوانند .عصــری آخوند آخری یکی فاطمه
صغــری شــد و یکی حضــرت سیدالشــهداء که
میخواســتند روانه کربال بشــوند» .یــا از آوردن

12

جالب اینجاست که
نگرانی و ترس از وبا،
که همزمان با آغاز ماه
ربیعاالول بوده است مانع از
برپایی عروسی و جشن و
عقدکنان و خواستگاری در
اندرونی و حیاطهای وابسته به
آن نمیشود .مراسمی که
بانوی سفرنامه نویس ما در
انجامش رأس خانمهای
اندرونی بوده است و مسئولیت
آنها را به عهده داشته است.
آنطور که هر کس زنی
میخواسته پیش او آمده و از
او خواهش میکرده برایش به
جهت فالن دختر به خواستگاری
رفته و او را داماد کند!

علمهــا کــه زنهــا نــذر کردهانــد تعریــف کرده
اســت« :امروز که دوشــنبه ســوم ماه اســت ،هر
کســی بچــه دارد ،علمی نــذر دارد ،امــروز همه
مشــغول علــم درســت کــردن هســتند .ما هم
مشــغول علــم عضدالدولــه هســتیم .ســعی
میکنیم که برای ما بهتر شود.»...
دو هزار زن سینهزن
روز پنجــم محــرم هــم ،علمی کــه ناصرالدین
شــاه نذر کــرده بــود درســت میکننــد .زنهای
محبــوب و معــروف شــاه چــون انیــس الدولــه
شــربت درســت کردنــد و شــاهزادهها ،امنــای
دولــت ،صاحــب منصبها همــه بــه اندرونی
رفته و شــربت خورده و ســینه میزنند و بعد از
آن علم را به نیاوران میبرند .این مراسم تا روز
هشــتم هم ادامه داشت و به صورت باشکوهی
با حضور زنان بســیاری برگزار میشــده است تا
جایــی که حاجیــه خانم به حضــور دو هزار نفر
زن که همه سینه میزدند اشاره میکند.
چنارهای عباس علی و آقا جعفر صادق
ایــن بانــو در یادداشــتهایش آورده اســت:
«امروز که پنجشنبه ششم است ،ما هم شربت
درســت کردیــم .مــادر بچههــای دیگــر هــم
شــربت درســت کردند .اهل انــدران از خانم و
شــاهزاده همه جمع شدند ،علم را برداشتند،
دور حیاط شــاه ســینه زدند .چناری هســت در
حیــاط شــاه ،میگوینــد چنــار عبــاس علی که
شــب جمعههــا شــمع روشــن میکننــد .دور
چنار را معجر کشیدند .یک چناری هم هست
حیاط انیــس الدوله ،میگویند چنار آقا جعفر

