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مى  شاھان» نقد«عاقبت اكثر كسانى بوده كه به  »مرگ«در دوران پادشاھى تاريخ ايران بى شك 

رشناس و دوران پیشین اين عقوبت گريبانگیر بسیارى از رجال س در دوره قاجار ھم چونان. پرداخته اند
مان ھاى از جمله كسانى ھستند كه در ز... قائم مقام فراھانى، امیركبیر و .منتقد حكومت بوده است

بى  باً در اين میان اما زنان تقري. راه نقد گذاشتند و آزادمردانه مرگ را به جان خريدند مختلف سر در
ف مختل نصیب مانده اند و اين عدم توفیق به عدم حضور سیاسى و اجتماعى زنان در عرصه ھاى

ً تريبونى در اختیار نداشتند تا بتوانند به وسیله آن. بازمى گردد ود را به گوش آرا و عقايد خ زنان عموما
افل زنانه و آنان وجود داشت بیشتر به مح پس اگر چنین نگاه نقادانه اى ھم در میان. ديگران برسانند

 .شد گپ ھا و مراسم چاى و قلیان عصرگاھى خالصه مى
از . ردمى توان به تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه اشاره ك از مطرح ترين زنان منتقد دوره قاجار

يت از اما خاطراتى كه از او باقى مانده حكا. اطالع دقیقى در دست نیست تحصیالت تاج السلطنه
 يدمطالعه آثار ويكتور ھوگو و ژان ژاك روسو و آشنايى با افكار و عقا. مطالعه او دارد سطح آموزش و

ديل به تب اجتماعى شده و به ھمین دلیل وى را -بیسمارك باعث رشد فكرى او در حوزه ھاى سیاسى
 .يكى از منتقدين اصلى حكومت كرده است

عموى شاه زنى مومن و  مادرش توران السلطنه دختر. ق به دنیا آمد ١٣٠١تاج السلطنه در سال 
قد وى اولین كسى است ك مورد ن ديندار بود اما با وجود ھمه تعاريفى كه تاج السلطنه از او كرده

داند  مادر نمى داند و اخالق حكومتى مى ھر چند تاج السلطنه مقصر اصلى را. دخترش قرار مى گیرد
ك بى ش. را در جھل و بى اطالعى نگاه داشته است كه راه سعادت را به روى ھمه زنان بسته و آنان

امل او سپردن اطفال به دايه و دورى از مادر نشأت مى گیرد كه ش اين نگاه تلخ تاج السلطنه از رسم
او مھم . تدم تیز قلم تاج السلطنه ابتدا متوجه مادر و زنان ھم عصر خويش اس در واقع. نیز بوده است

 و بدبختى زنان را در عدم شناخت و درك حقوق شان مى داند و گوشه خانه نشستن و خنده ترين
قد يك به ن از اين رو خاطرات تاج السلطنه بیشتر. حرافى را تنھا ھنر زنان ھم نسل خود برمى شمرد

 .نیست شاه ھم از آن برى -دوره پرانتقاد تاريخى به نام قاجار مى ماند كه حتى پدر
ى بین دختر بوده و بخش ھاى بسیارى از خاطرات وى به بررس اعمال و رفتار پدر ھمیشه زير ذره

ت را در او عمده مشكالت داخلى مملك. كردارى پدر اختصاص يافته است مسائل و مشكالت رفتارى و
 ودكانه اىپرداختن او به لذايذ دنیوى مى داند و تاكید دارد كه اگر شاه چنین رفتار ك عدم كفايت شاه و

كومت دارى و ح اما بیشترين انتقاد تاج السلطنه مربوط به. نداشت وضع مملكت به گونه اى ديگر بود
ادان و خبر، بدون عزت نفس، ن او برادر خود را فردى نااليق، بى. رفتار برادرش مظفرالدين شاه است

نكوھش قرار داده و مسافرت ھاى  عشرت طلب مى داند و ھر كجا فرصتى دست داده شاه را مورد
قاد گرفته و طلب مظفرالدين شاه را به باد انت بى مورد و وام ھاى بى دلیل و پیشكاران نااليق و فرصت

 .شاه دريغ نكرده است از نسبت دادن بدترين القاب به نزديكان
الب توجه زيباترين توصیفات را درباره حكومت مظفرالدين شاه دارد كه بسیار ج تاج السلطنه يكى از

دقیقه  صدراعظمى و وزارت در دوره سلطنت برادر عزيز من خیلى شبیه به تعزيه شده بود كه« :است
ه دوساله حرف يك بچ اين برادر عزيز من به. به دقیقه تعزيه خوان رفته، لباس عوض كرده برمى گردد

ً معزول و به حرف يك مقلدى يك وزير را سرنگون  ».مى كرد يك صدراعظمى را فورا
و  معنى مشروطه عمل كردن به شرايط آزادى«: تعريف مھمى دارد وى ھمچنین درباره مشروطه نیز

قوق ح. خیانت، تكلیف ھر ملت ترقى خواھى استرداد حقوق او است ترقى يك ملتى بدون غرض و
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 »رگلمان«تواند مسترد دارد؟ در موقعى كه مملكت مشروطه در تحت يك  خود را به چه قسم مى
عى قانون در چه موقعى اجرا مى شود؟ در موق. چه تولید مى شود؟ از قانون صحیحى باشد ترقى از

 ».پس از اين روى مشروطه بھتر از استبداد است. استبداد برچیده شود كه اين
خ و فلسفه زبان فرانسه، مطالعات ادبیات، تاري تاج السلطنه از كودكى به آموختن موسیقى، نقاشى،

 . شمار مى رفت دل بست و ھمواره از منتقدان عصر خود به
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