
 

 تاج الملوك ملكھ دو دربار خاندان پھلوي 
 نیلوفر كسري 

تاریخ معاصر ایران مملو از كنش ھا و واكنش ھایي است كھ ریشھ در اعصار و قرون دارد و زن ایراني در این عرصھ بھ شكل 
زنان در حول محور  1320در دوران پھلوي علي الخصوص پس از شھریور . پررنگ تر و ملموس تر بھ ایفاي نقش پرداختھ است

 . قدرت نفوذي فوق العاده یافتند و حتي در پاره اي از وقایع نقش اساسي بازي كردند

بود كھ در ھر دو دربار پھلوي قدرت و نفوذي فوق العاده ) رضاشاه بعدي(از جملھ این زنان تاج الملوك آیرملو ھمسر دوم رضاخان 
رضاخان . سال داشت 25در آن ھنگام رضاخان چھل سال و تاج الملوك . ش بھ عقد رضاخان میرپنج درآمد1295وي در سال . داشت

. شد) دو دختر و دو پسر(سال صاحب چھار فرزند  5براي تشكیل خانواده خود در محلھ سنگلج خانھ اي اجاره نمود و ظرف مدت 
 ش رضاخان ابتدا وزیر جنگ با لقب سردار سپھ شد و بعد نخست وزیر، سپس فرمانده كل قوا 1299پس از كودتاي سوم حوت 

. گشت) پدر و پسر(سال اولین بانوي دربار پھلوي  53وباالخره بھ پادشاھي رسید، تاج الملوك از این موھبت استفاده شایاني برد و 
تاج الملوك در دوران سلطنت رضاشاه یك بانوي درباري و ملكھ ایران بود و بھ ھیچ وجھ اجازه ورود در مسائل سیاسي را نداشت و 

ً جزو . تنھا در امور مالي فعالیت مي كرد از جملھ قریھ مردآباد واقع در كرج كھ متعلق بھ ابوالفتح میرزا ساالرالدولھ و سابقا
خالصجات بود بھ مالكیت او درآمده و با استفاده از افراد قشون بھ توسعھ و كشت و زرع و آبادي آن اقدام گشت و بعدھا قسمت اعظم 

و كاخي عظیم در آنجا ساختھ شد و سالیانھ مبلغ گزافي از فروش . زمینھاي آن بھ قیمت گران بھ فروش رفت و نام شاھدخت بر آن نھاد
این طرفداري بھ ویژه، پس از . تاج الملوك از طرفداران ترویج فرھنگ غربي در دربار ایران بود. محصوالت آنجا نصیب او گشت

وي در بازگشت میھماني ھاي پر خرج بھ . بھ آلمان، سویس و فرانسھ بھ جھت دیدار محمدرضا افزون گشت 1312سفر او در سال 
در ابتدا میھماني ھا شامل زنان و شاھزادگان دربار مي شد اما پس از كشف حجاب كھ خود تاج . شیوة اروپایي در ایران باب كرد

وي در عروسي ھاي پسر . الملوك نقش اساسي در آن ایفا نمود، این میھمانیھا مانند دربار اروپایي بھ صورت مختلط تشكیل مي گشت
و دختران خود و ھمچنین در شكست و جدایي آنان نقش بسزایي داشت بھ ویژه در مورد پسرش محمدرضا پھلوي حرف اول را مي 

و خروج رضاشاه از ایران بھ ملكھ مادر مشھور گشت و نامھ ھاي ملتمسانھ رضاشاه بھ وي مبني بر  1320پس از شھریور . زد
ش در امور سیاسي نیز دخالت نمود و با بزرگاني 1320او از  1. بزرگ فامیل بودن و حفظ خاندان پھلوي بر قدرت و اعتبار او افزود

تاج الملوك پس از . چون قوام، بیات، و ساعد آشنایي و رفت و آمد پیدا كرد، بھ طوري كھ پاره اي از تقاضاھاي وي پذیرفتھ مي شد
صاحب دیواني از مالكان شیراز بود و خواستار نمایندگي مجلس، . فوت رضاشاه بھ عقد شخصي بھ نام غالمحسین صاحبدیواني درآمد

پس از نفوذ ھمسر استفاده كرد و بھ خواھش تاج الملوك در دوره حكومت قوام نام او از صندوق فسا بیرون آمد و بھ وكالت مجلس 
ً بین آن دو جدایي افتاد. رسید ملكھ مادر در امور سیاسي خود گاه با كمك . اما عمر روابط حسنھ او با ملكھ نیز چندي نپایید و تدریجا

بعدھا . بھ عنوان مثال انتصاب ھژیر بھ وزارت دربار از اقدامات او و شمس بود. شمس بھ فعالیت مي پرداخت و گاه با كمك اشرف
او . در عصر حكومت دكتر مصدق ملكھ مادر از مخالفین سرسخت او شد و با اشرف پھلوي بھ تشكیل جناح مخالفین درباري پرداخت

از جملھ افرادي كھ . با عده اي از مخالفین مصدق در مجلس ارتباط داشت و یكي از قطبھاي مھم فشار علیھ مصدق بھ حساب مي آمد
جزو یاران ملكھ مادر بھ حساب مي آمدند جمال امامي، محمدعلي نصرتیان، محمدعلي شوشتري، منوچھر تیمورتاش و مھدي پیراستھ 

 . شدت این اقدامات بھ حدي بود كھ بھ دستور دكتر مصدق ملكھ مادر و دخترش اشرف از ایران تبعید گشتند. بودند

ملكھ زندگاني جدید خود را در رفاه كامل شروع كرد و این بار عالوه بر دخالت در امور زندگي فرزندان  1332پس از كودتاي 
. خویش، بھ معامالت و سرمایھ گذاریھاي داخلي و خارجي پرداخت و ظرف مدت كوتاھي یكي از سرمایھ داران بزرگ ایران گشت

بھ كاخ خود در امریكا فرار نمود و ھمراه  1357سال با قدرت كامل در دربار پھلوي زندگي كرد و در زمان انقالب  35او مدت 
و باالخره در ناباوري اخراج و . اندكي بعد بھ بیماري مبتال شد و چندي در بیمارستان بستري گشت. فرزندش شمس در آنجا ساكن شد

  2. فوت فرزندش محمدرضاشاه در یكي از بیمارستانھاي امریكا در حالي كھ در تنھایي كامل بسر مي برد بدرود حیات گفت

 . موجود در آرشیو مؤسسھ مطالعات تاریخ معاصر 143212الف  112سند ش . 1

 . جھت كسب اطالعات بیشتر بھ خاطرات تاج الملوك مراجعھ كنید. 2
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