
  الملوك دولتشاھي  مصاحبه با عصمت

 مرتضي رسولي پور: گفتگو 

كه در سـالھاي  آنچه در ذیل مي 1374و  1373خوانید قسمتي از متن تنظیم شدة چھار جلسه گفت وگو با آخرين ھمسر رضاشاه است 
شت  31و  1373آذر  2آبـان و  21ھاي بعدي به ترتیـب در   و مصاحبه 1373خرداد  13ــ نخستین گفت وگو در  بل از  1374ارديبھ ند مــاه ق چ

 فوت او ــ در محل سكونت نامبرده انجام گرفته است

ً در مورد سوابق خانوادگي خودتان مطـالبي كـه بـه يـاد داريـد  خانم دولتشاھي با تشكر از سركار كه در اين گفت وگو شركت كرديد، لطفا
 .بیان كنید

يه  پدربزرگم ملقب به مشكوه. خورشیدي به دنیا آمدم 1284من در سال  ین مناسـبت ھـم در دورة قاجار الدوله از طايفة قاجار بود، به ھم
فت    پدرم غالمعلي میرزا مجلل. ھاي درباري داشت سمت ھت ال به ھمیـن ج بود،  بار  الدوله در زمان سلطنت رضاشاه رئیس تشريفات در

 خاصي میان او و رضاشاه برقرار بود

برده . وزير پست و تلگراف بود 1) الدوله  مشكوه(يكي از عموھايم محمدعلي دولتشاھي  يك روز ھنگامي كه مستخدم اداره براي او چاي 
ھر سه برادر در اثـر بیمـاري قلـبي فـوت . عموي ديگرم ابوالفتح دولتشاھي نام داشت. شود پشت میز افتاده و مرده است بود متوجه مي

 كردند

شكي  او مدت كوتاھي پس از به دنیا آوردن آخرين فرزندش در اثر بي : مادرم ھم گوھرملك نام داشت توجھي پزشكان و نبودن امكانات پز
السلطنه پیشكار ناصرالدين شاه و از استادان طراز اول   برادر او حسام. در شھرستان مالير در جواني فوت كرد و در قم به خاك سپرده شد

سن . او ضمن آشنايي با ھمة سازھاي ايراني در نواختن ويلن استاد بـود. موسیقي سنتي در ايران بود لم موسـیقي محمدح مـدتي مع
مي از حسام. میرزا ولیعھد بود ندگي  ست كـه حـاال در بلژيـك ز باقي ا سلطنه خانـم  مـادر حسام. كنـد السلطنه يك پسر به نام فريدون  ال

 السلطنه نام داشت و خوش خط بود  ابتھاج

خواھـر . السلطنه ھمسر سرھنگ پاشاخان مبشر، در سفر به موريس با من ھمراه بود  خواھر بزرگترم اشرف. دو خواھر و دو برادر داشتم
براي . تر از من بود و خیلي دوست داشت به عقد پسرعمويش درآيد ديگرم عزت كوچك شاه  دو بـرادرم احمـد مــیرزا و عبـاس مـیرزا را رضا

كرد. تحصیل به خارج فرستاد سن سـیر فرانسـه تحصـیل  ستان و ديگـري در  شگاه وسـت مینسـتر انگل كه بــه ايــران . يكي در دان قتي  و
براي ديــدن احمـدمیرزا رفتـه . برگشتند متاسفانه ھیچ كدام عاقبت به خیر نشدند و در نتیجة اعتیاد به ترياك و الكل درگذشتند يك روز كه 

خـورد، كبـدش عیـب پیـدا كـرد و   كرد و مي عباس میرزا ھم كه ترياك را در عرق حل مي» !ببین چه ريختي شدم« : بودم، با آه و ناله گفت
 ھر دو جوان با آنكه تحصیلكرده بودند، دستي دستي خودشان را به كشتن دادند. مدتي در بیمارستان شھرباني بستري شد

  چگونه با رضاخان آشنا شديد و چطور شد او شما را به ھمسري انتخاب كرد؟

كي از آنھـا سردارســپه بـود 14يا  13موقعي كه  ستگاران زيـادي داشــتم كـه ي خواسـتگاري او از مـن از طريـق كـريم آقـا . ساله بـودم خوا
بود از    پدرم ھم به جھت روابط صمیمانه. بوذرجمھري و خواھرزاده و ھمسر برادر سردارسپه انجام گرفت اي كه با سردارسپه داشت مايل 

 میان خواستگاران متعدد با او ازدواج كنم

تر  يك بار از طريق يكي از زنان پیر فامیل به من پیغام فرستاد كه تو خواستگاران زيادي داري اما سردار سپه از ھمه با قدرت تر اسـت و بھ
ً در ھمان زمان پدرم حاكم مالير شده بود. است با ايشان ازدواج كنید فاني را . اتفاقا كه مـادرم دار ما ھم به مالير رفتیم و در آن شھر بـود 

نم  ما عزاداريم و مـن فعـالً نمـي« : گفتم. موقعي كه به تھران برگشتیم. وداع گفت یل زن  ، ولـي عــده»تـوانم ازدواج ك اي از نزديكـان از قب
ً بايد قبول كني) الدوله  مشكوه(عمويم  ھم از . ترسیدم  در وضعي بودم كه از ازدواج مي. و ديگران اصرار كردند كه حتما من حتي يك عكس 

با  كرد و مـي  دانستم آيا او ھم مرا ديده بود يا نه؟ ولي چون پدرم خیلي از رضاخان تعريف مي سردارسپه نديده بودم و نمي فت او مـرد  گ
 ... استعداد و خوبي است، من ھم نتوانستم حرفي بزنم و توصیة او را گوش كردم

 نسبت به اين ازدواج چگونه بود؟ 2) ھمسر ديگر رضاخان(الملوك   العمل تاج  عكس

 

حش مـي لي ناراحـت بـود، مرتـب ف ً شب عروسي، او دم در حیاط ايستاده بود و چون از موضوع خی مي اتفاقا او نمـي : كشـید  داد و جیـغ 
چند نفر را ھم با خود آورده بود تا به نحوي مجلس عروسي را به ھم بزنند، اما سردار سپه متوجـه شـد و بـه . خواست ھوو داشته باشد

 اش ببرند چند سرباز دستور داد او را از مجلس خارج كنند و به خانه

  ھمانطور كه اطالع داريد كشف حجاب زماني اجرا شد كه شما ھمسر شاه بوديد، چه خاطراتي از اين موضوع داريد؟

مد مــي . در آن زمان كلیة طبقات مردم پايبند به اصول اخالقي خاصي بودند مسـئله چـادر . كردنـد خانمھا در كوچه و خیابان كمتر رفــت و آ
عمال قـدرت، دسـتور رفـع در چنان اوضاع و احوالي، يك دفعه با زور و ا. نبود و بیشتر زنان در آن روزگار چاقچور داشتند كه نوعي روبنده بود

آيد ما حتي موقعي كه در اتومبیل نشسته بوديم و   يادم مي. رو شد  العمل شديد مردم روبه  به ھمین جھت ھم با عكس. حجاب داده شد
اين موضوع مربوط به طبقة خاصي نبود و عموم مردم از اين دستور بـدون مطالعـه در . كشیديم  حجاب نداشتیم از ديدن عابرين خجالت مي

كشیديم و خیلي   اين كار اول بسیار مشكل بود، خجالت مي. حجاب باشیم رضاشاه دستور داده بود كه ھمة ما بايد بي. رنج و عذاب بودند
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كرديم كمتر در انظار ظاھر شويم   سعي مي. پوشیديم  گذاشتیم و پالتو پوست با يقه بلند مي  اوايل كاله پوست سرمان مي. ناراحت بوديم
سام  يادم مي. رفتیم و به ھمین جھت اغلب به بیرون شھر مي سلطنه در اكبرآبــاد مـي   آيد در آن روزھا معموالً بــه بـاغ ح چار  ال رفتـم تـا نا

 چون از خودمان اختیار نداشتیم مجبور به اطاعت از دستور شده بوديم. حجاب باشم نباشم در انظار عموم مردم بي
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سالگي در  55در  1311آبان  16به رياست تشريفات داخلي دربار پھلوي تعیین شده بود، در  1304آذر  29غالمعلي دولتشاھي كه در . 1

در دولت محمدعلي فروغي به سمت وزير پســت  1312شھريور  26برادرش محمدعلي دولتشاھي نیز كه در . اثر سكتة قلبي درگذشت
 )ر. م. (به علت سكتة قلبي درگذشت 1313تیر ماه  27و تلگراف منصوب شده بود، در 

يد در اين مورد مي. الملوك در خاطرات خود مدعي است كه رضاخان با اجازة او تجديد فراش كرد  تاج. 2 جازة مـن « : گو با ا كه رضـا   ً بعـدا
صاحبهخـاطرات ملكـه پھلـويبنگريد به » .تجديد فراش كرد من اجازه ندادم عصمت و توران را به سعدآباد بیاورد دكـتر ملیحـه : كننـدگان   م

ندس محمودعلـي باتمـانقلیچ ئت امنـا. خسروداد، تورج انصاري، مھ ير نظـر ھی یان: مـديرعامل: ز حاتم فرمانفرمائ يخ . دكـتر امیر یاد تار بن
 275، ص 1380ايران، به آفرين، ) معاصر(شفاھي 

Page 2 of 2

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\44.htm


