
 شاھزاده اصالح طلب

 فرامرز كریم زاده كلیبر 

تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار یكی از زنان روشنفكر عصر مشروطیت است كه به رغم شـاھزاده بـودن بـه ھمـه 
خاطرات دست نوشته این شاھزاده قاجار توسط دكتر منصـوره . ابعاد زندگی شاھان قاجار با دیدی انتقادی نگریسته است

 .در سال ھای گذشته منتشر شده است» خاطرات تاج السلطنه«اتحادیه نظام مافی، تحت عنوان 
 .مطالعه این اثر می تواند ما را با مقدمات روشنگری ایرانیان و در نھایت مشروطه خواھی آنان بیشتر آشنا كند

مور كشــور و بـه  چنان كه از دست نوشته ھای تاج السلطنه برمی آید اگـر از پیشـنھادات و نظریـات وی در خصـوص اداره ا
 .خصوص زنان استفاده می شد، شاید تحول عظیمی در قشر زنان ایران ایجاد می شد

م از توران السلطنه دخترعموی شاه و به احتمـال دختـر ١٨٨۴ ق، ١٣٠١تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در اواخر سال «
 ١»...خسرو میرزا كه زنی به غایت دیندار و بر امور اخروی مواظب بود زاده شد

حساسیت تاج السلطنه به اھمیت نقش مادر در پرورش فرزندان و تاثیر پـدر در زنـدگی اش در سـطر بـه سـطر خـاطرات او 
 :ھویدا است

نظر به احترامات سلطنتی و توسعه جا و مكان، منزل من و اتباع من دور و جدا از مـنزل مـادرم و روزی دو مرتبـه بـا اجــازه «
 ٢».مرا به حضور مادر محترمه ام برده و پس از ساعتی دوباره مراجعتم می دادند

سین و تمجیـد واقـع ... « عصرھا را حسب المعمول به حضور اعلیحضرت تاجدار پدر بزرگوار خود می رفتم و اغلـب مـورد تح
یك پول طالیی از جیب خود بیرون می آورد و مكر . می شدم و به من نوازش می كردند و ھمیشه به من مرحمت می كرد

ست: را می فرمود قدری از پـدرم مـی » و این دختر خوشگل است و شبیه به شاھزاده ھـای فتحعلـی شـاھی ا مـن بـه 
ترسیدم كه ھر وقت چشمم به او می افتاد بی اختیار گریه می كردم و ھر قدر به من نوازش مـی كـرد تسـلی پیــدا نمـی 

 ٣»...چون من ھیچ مردی را غیر از پدرم نمی دیدم در نظرم این شخص فوق العاده و قابل ترس می آمد. كردم
تاج السلطنه در بیان وصف شمایل و ظاھر مربی دوران كودكی خود كه در تربیت و تھذیب اخالقی او مجد بود، چنیـن مـی 

سال، چھره خیلی سیاه، چشم ھای درشت، قد متوسط، خیلی كمـتر صــحبت مــی كـرد و ۴۵این زنی بود میانه ... «:آورد
كرده و بـه اصـطالح. اگر ھم ندرتا صحبت می كرد خیلـی خشـن و درشـت دده «: ایـن دده عزیـز مـن مـادر مـرا ھـم بـزرگ 

یارات تمـام بـه ... را به ارث برده بود » خانمی شروب، خانـه و اخت خیلی با قدرت و مسلط و تمام اغذیه، اشربه، مــاكول، م
 .دست او، با من خیلی مھربان و درباره سایرین خیلی غیور و رسمی بود

من  مرا چنان به خودش عادت داده بود كه با وجود چھره موحش و ھیكل مھیبی كه داشت اگــر روزی بـر حســب اتفـاق از 
 ۴»...جدا می شد تا شام گریه كرده و به ھیچ چیز تسلی پیدا نمی كردم

حوه  شوده و بـا انتقـاد از ن اما محبت ھای دده عزیزش روح تشنه تاج السلطنه را سیراب ننموده و باز ھم زبان بـه گالیـه گ
 :تربیت خود می نویسد

می دھــم ... « اما ای كاش من می توانستم تمام این محبت ھـایی را كـه نسـبت بـه دده خــود داشـتم و در اینجـا شــرح 
افسوس كه خیـاالت فاسـد . نسبت به مادر مقدسه خود داشته و در عوض یك سیاه غیرقابل، از مادر خود قصه می نمودم

و اختراعات غلط و بزرگی ھا و ابھت ھا و ھنر فروشی ھای بیجا شــیرینی محبـت مـادر و زمـان طفولیـت را بـه كـام تلـخ و 
 ۵».بدبختانه از آغوش مادر قابل پرستش دور و جدایم ساخته و من نمی توانم به شما برخالف واقع بنویسم

به نقـل از ژول سـیمون چنیـن مــی آورد : او تربیت اخالقی را پایه و اساس تحوالت مثبت و سازنده یك اجتماع مــی دانـد و 
خود را بـه مراتـب كمــال برسـاند « ھر اصالح طلب وطن دوستی كه می خواھد معایب كار خود را رفع كرده و ھیات جامعه 

قرون بـه  قتی م ست و كه متضـمن آن ا باید بداند كلمات مقدسه آزادی، برادری، برابری، دادگری با آن ھمه تاثیرات دلپذیر 
فع . فایده می شود و نتیجه می دھد كه اساس آن استوار باشد ما از داشتن حریت، اخـوت، مسـاوات، عـدالت وقــتی منت

می شویم كه صاحب خلق كریم باشیم، تجارب تاریخی، اموال فالسفه و حكما و نظام اساسی ھر شریعت و آییـن بـه مـا 
 ۶».مكارم اخالق روح كالبد ھر نوع بشر، قوت معنوی اھل عالم، ركن متین كلمه اصالحات است: می فھماند كه

 :وی با انتقاد از وضعیت تعلیم و تربیت زنان ایران در خاطرات خود می آورد
افسوس و باز افسوس كه در آن تاریخ باب علم به روی نسوان از ھر جھت بسته و ابدا راھنما و تعلیمی از بـرای خــود ... «

موجود نمی دیدند و به ھمین واسطه تحصیل من خیلی كم و باالخره ھیچ بود و این حرمان ابدی با من انیس و جلیس بود 
جالس بـه حاضـرین گفـت... از پاریس برمی گشــت» بیزمارك«بود در ھنگامی كه  مـا بـا معلـم مدرسـه بـه «: در یكـی از م
 ٧».فرانسه غلبه كردیم

كرد منفـی و غیراخالقـی و انسـانی پـدرش مطالــب  او در شرحی از حرمسرای پدرش و بازی او با گربه ھا با انتقـاد از عمل
 :جالب و قابل توجھی را طرح كرده كه به برخی از آن موارد اشاره می كنیم

می كــرد« عارف و صـنایع  قدر بھـتر بـود تـا اینكـه اگر این پدر تاجدار من خود را وقف عالم انسانیت و ترقی ملت خود و م  چ
شغول  ساعات عمـر م به لذایـذ دنیـوی نشـده، تمـام  مشغول یك حیوانی، اگر آنقدر زن ھا را دوست نمی داشت و آلوده 
تاریخ از  سیاست مملكت و ترویج زراعت و فالحت می شد، چقدر امروز به حال ما مفید بـود و در عـوض اینكـه مـن در ایـن 
گربه ھای او مجبور شده صحبت می كنم از رعیت پروری، معارف طلبی، كارھـای عمـده سـلطنتی مـی نوشـتم چقـدر بـا 

گارم، چـه مـیزان در ایـن سـاعت قلبـم مسـرور بـود ... افتخار بود  و اگر می توانسـتم او را در عــوض بـدبخت، خوشـبخت بن
قدری آلـوده بـه ... افسوس به مشامشــان نرســیده و بـه  كه در آن عصر و زمان تمام غرق غفلت بوده و بویی از انسـانیت 

 ٨».رذایل و بدی ھا بودند كه قرن ھا خرابی به یادگار گذاشته اند كه اصالح پذیر نیست
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: تاج السلطنه در بخش دیگری از خاطرات خود به توصیف حرمسرای پـدرش ناصــرالدین شــاه قاجــار پرداختـه و مـی نویســد
به فــرم . می نامیدند» ارك«این سرای واقع شده در میان شھر با حدودی محدود و او را « حیاط خیلـی بـزرگ و وسـیعی و 

این عمارت مذكور تمام اطراف او شرق، غرب، جنوب و شمالش ساخته شده بـود از اتـاق . صدسال پیش ساخته شده بود
غروض شـده . ھای متصل به ھم و تمام دور این حیاط دو مرتبه بود در وسط این حیاط عمارتی بود سه مرتبه كه از حیـاط م

شده و بـه مـد امـروز و  بود با یك نرده آھنین آبی رنگ در حقیقت یك كاله فرنگی قشنگی بود و به انواع اقسام زینـت داده 
قع » خوابگاه«این عمارت را  می نامیدند و مخصوص پدرم بود و این عمارت سپرده شده بود به آقانوری خان خواجه كه در وا

سپرده بـه ایـن  حرم از انـدرون و بـیرون  معاون اعتماد الحرم بود و ھمین طور تمام كلیدھای عمارت سلطنتی و درب ھـای 
 .خواجه بود

خارجی ھـم  عمارت اطراف تقسیم شده بود در میان خانم ھا كه منسوب به سلطان بودند و بعضـی حیـاط ھـای داخــل و 
ھر كدام ده الی بیست كلفت . تقریبا اعلیحضرت پدر تاجدار من ھشتاد زن و كنیز داشت. داشت كه در آنھا ھم منزل دارند

فت ھـا  ... مستخدم داشته، عده زن ھای حرمسرا به پانصد نفر بلكه ششصد می رسید و ھمه روزه ھم یا خانم ھا یا كل
و ھر روز باالستمرار در حرمسرای ھشتصد، نھصد نفر زن موجود . خدمه ھا از اقوام و عشایر خود جماعتی را می پذیرفتند

مگر زن ھای تازه كه از . بود و تمام این خانم ھا منازل و حقوق و اتباع از كلفت و نوكر و تمام لوازم زندگانی در بیرون باشند
دھات و اطراف اختیار می كردند به دست خانم ھا می سپردند كه یك قدری آداب و رسوم را بفھمند بعد منزل جداگانه بـه 

 ٩».ایشان می داده اند
شه قتـل پــدرش توســط  تاج السلطنه با اشاره به نقش زنان حرمسرا در توطئه ھا و دسیسه ھای دربـاری بـه بررسـی نق

ھر زن او بـود«: امین السلطنه پرداخته و می نویسد دختـر . پدر من عشق پیدا كرده بود به دخــتر دوازده سـاله ای كـه خوا
خواھر بـزرگش بـه ... ھمان باغبان كه دختر اولش شریك سلطنت ایران و دختر دومش می رفت كه در شركت توسعه دھد

خودش . اندازه ای حسود و در این موضوع لجوج بود در اول چون تصور نمی كرد میـل شـاھانه بـه ایـن سـرعت ترقــی كنـد 
اسباب بود برای اتصال، پس از اینكه میل را منجر به عشق و نزدیك جنون دید دیوانه وار بنای ھیاھو را گذاشـته شـروع بـه 

ھرچند سلطان را خاضع تر و بیچاره تر مـی دیـد بـه شــدت وحــدت حركـات نـاالیق افــزوده و راه و طریـق ... حركات زنانه كرد
 ١٠».معاشرت بیچاره پدرم را با خواھرش مسدود می نمود

  
   

خود را از گفت وگوی روبه رو خسته شده این كار را رسمیت داده ھمین صدراعظم خـوش نیـت علــی اصـغرخان، ... «
شد و اوالد  كر مـی  امین السلطان را اسباب اصالح كار قرار داده اجازه داده بود كــه بـا ایـن زن كـه بـه اسـم پـدرش ذ

صـدراعظم . باغبان باشی می گفتند گفت وگو كرده به ھر نحوی كه ھست او را رضا نماید كه پدرم خواھر او را تزویج نماید
 . از این پیش آمد خوشحال و قبول می كند

در ھمین ایام ھم از اطراف به شاه عرض شده بود كه صدراعظم پول گزافی از خارج گرفته مشغول دسیسه كاری است و 
لیكن یك صدر اعظم را بی جھت . انواع و اقسام خیانت او نسبت به دولت و ملت كشف شده به سمع سلطان رسیده بود

. در خصوص او ھم گفت وگوھای زیادی بود كه صدراعظم مقتول و معزول شود. و وسیله ای نمی شد كشت یا معزول كرد
سار بزرگـترین وسـایل  از این طرف صدراعظم وسیله ای برای كشف اسرار خفیه برای سلطنتی الزم داشت و قصه ماه رخ

ست . برای او بود كت در د این شخص كه امین السلطان مملكت و سلطنت بود این شخص كه نام و جان او و نـاموس ممل
تمام مطالب را از این خانم بیچاره كشف و این بیچاره زن غفلت از این داشت كه این ... در ضمن ماموریت مصلحانه... او بود

 . جواب سئواالت باالخره پرده خون آلودی به او نشان خواھد داد
غذجات مھـم ایـن  از آنجایی به او نشان این خانم طرف مھر و اعتماد فوق العاده پدر من بود، در مواقع خواندن و مطالعه كا

بت . زن چراغ پشت سر پدر من نگه می داشت پدرم گمان نمی كرد او می تواند اقسام خطـوط را بخوانـد یـا از شـدت مح
تصور نمی كرد ھیچ وقت این زن اسرار مملكتی را بروز بدھد چندان در قید نبود و تمام این كاغذھا را شب به طور محرمانه 

چاره اسـتخراج مـی كــرد.  در اتاق پدرم تنھا مطالعه می كرد خانم بی در ... فردا این صدراعظم در طی مذاكرات خـود از ایـن 
دو نفر دختری كه با ھم خواھر بودند یكی موسوم به فاطمه و دیگـری نصـرت ایـن . ضمن اینكه از این طرف مشغول كار بود

 .دو دختر را محرك شد كه به حرمسرا به خدمتكاری آمده، راپرت ھای شبانه روز را به او بدھند
ین خـارج شـدن  باری منزلی در خارج ترتیب داده، این دختر را صیغه كرده به آن خانه برده اند و نقطه نظر این صدراعظم از ا
ماه رخسار از حرمسرا چه بود عمده مقصودش این بود چون پدر من سلطان است روزھا نمی تواند از كار مملكتی سـرپیچ 

كه ایـن . ناچار شب ھـا مـی رود. شده در انتظار مردم به خانه معشوق رفته مشغول عیش شود اگـر روز آمـد و شـد كـرد 
این . فالن است صبح تا شام كار مملكتی را رھا كرده مشغول تفریح است.... سلطان به رعیت بگوید سلطان شما الابالی

شب اثـاث سـلطنتی ھمـراه نـدارد، مواظـب . نكته را پدر بیچاره من ملتفت شد و شب ھا بنای مـراوده گذاشـت ناچـار در 
ندارد، تنھا یا با یك نفر پیشخدمت یا یك كالسكه معمولی خواھد رفت و در موقع آمد و رفت می تواند فرصت كـرده او را بـه 

 ١١»در حقیقت فكر اساسی حقیقی كرد از این راه موفق نشد نمی دانم چرا نشد. قتل برساند
دختر ناصرالدین شاه، نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مھم سیاسی و اجتماعی آن عصر در جواب سئواالت یكی 

 :از ارامنه این گونه به رشته تحریر در می آورد
كه یكی از ارامنه ھای قفقاز بود و جزء مجاھدین و آزادیخواھان ایران بود از چند نفر خانـم » با غد آنوف«در استبداد صغیر «

یكی ھم به مـن نوشـته بـود كــه . ھای ایرانی و یكی دو سه نفر از خانواده ھای سلطنتی به توسط كاغذ سئوال كرده بود
 .مواد او را در اینجا به شما می نویسم

 .از پرنس محترمه ایرانی خواھشمندم سئواالت ذیل را جواب بدھند
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  معنی مشروطه چیست١
  استبداد بھتر است یا مشروطه٢
  راه ترقی ایران چیست٣
  تكلیف زن ھای ایرانی كدام است۴

 :من به او جواب نوشتم
 .ترقی یك ملتی بدون غرض و خیانت.  معنی مشروطه عمل كردن به شرایط آزادی١
عی .  تكلیف ھر ملت ترقی خواھی، استرداد حقوق او است٢ سترد دارنـد در موق ند م حقوق خود را به چه قسم می توان

قانون در چه مواقعی اجرا . صحیح باشند ترقی از چه تولید می شود از قانون» رگلمان«كه مملكت مشروطه و در تحت یك 
 . شود پس از این روی مشروطه بھتر از استبداد است... می شود در موقعی كه این استبداد برچیده 

 صرف نظر از غرض ھای شخصی و آنتریك ھای خانه خراب كن، جلب نفع و اثر كردن كارخانجات، ساختن راه ھا، تسھیل ٣
جه مملكـتی، مرتـب كــردن امـور عالیـه، قطـع حقـوق مردمـان بیكــار بـدون  عادن، تصـحیح بود عمل زراعت و فالحت، حفر م

 .استحقاق، اجازه باز كردن روی زن ھا، كمك و معاونت آنھا بالشراكه با مردھا
فال، كمـك كـردن بـا مردھـا ماننـد زن ھـای ۴  تكلیف زن ھای ایرانی، استرداد حقوق خود مانند زن ھای اروپایی، تربیت اط

 ١٢» .اروپایی، پاكی و عفت، وطن دوستی، خدمت به نوع، طرد كردن تنبلی و خانه نشینی، برداشتن نقاب
 مدرس تاریخ مركز تربیت معلم تبریز*

 :پی نوشت ھا
 ، ص الف٧١، تھران، شركت سھامی خاص تاریخ ایران ١ اتحادیه نظام مافی منصوره، خاطرات تاج السلطنه، ج ١
 ٩، ٨ ھمان ص ٢
 ١٣ ھمان ص ٣
 ٩ ھمان ص ۴
 ٩ ھمان ص ۵
 ١١ ھمان ص ۶
 ٢٢ ھمان ص ٧
 ١٧ ، ١۶ ھمان ص ٨
 ١۴ ، ١٣ ھمان ص٩

 ۴۵ ھمان ص١٠
 ۵٢ ، ۵١ ، ۵٠ ، ۴٩ ھمان ص ١١
 ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٩ ھمان ص ١٢
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