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 همسران رضاشاه
  جنگروي

  
عباسعلى .  هجرى شمسى در آالشت سوادكوه از توابع مازندران به دنيا آمد١٢٥٦ رضاشاه در فروردين سال       

خان پدر رضاخان از ابوابجمعى فوج سوادكوه بود و مرادعلى خان پدربزرگ وى هم قبالً در جنگ هرات در سال 
ان پدر رضاشاه داراى پنج همسر بود كه رضاشاه تنها فرزند پنجمين عباسعلى خ.  ميالدى كشته شده بود١٨٥٦

  .شود محسوب مى) سكينه يا زهرا(همسر پدرش، نوش آفرين 
 نوش آفرين پس از مرگ شوهرش عباسعلى، در حالى كه فرزندش طفلى بيش نبود، به تهران نزد برادرش      
واسطه ازدواج مجدد مادرش نوش آفرين، صاحب يك رضاخان به . كند رود و چندين سال نزد وى زندگى مى مى

  .كه بعدها اسم كوچك خود را به هادى تغيير داد، شد“ حديكجان آتاباى” برادر ناتنى به نام 
) صفيه، تاجماه( اولين ازدواج وى با دختردايى خود مريم  . در مورد ازدواج رضاخان نظرات مختلفى وجود دارد      

 اين زن زندگى كرد تا اينكه مريم هنگام نخستين زايمان خود درگذشت و از او دخترى به  سال با٩بود كه رضاخان 
در ) دومين همسر رضاخان(الملوك پهلوى  تاج. السلطنه ملقب گرديد، باقى ماند كه بعد به همدم) فاطمه(نام همدم 

ه اين موضوع را سالها البت” : گويد در كتاب خاطرات ملكه مادر مى) رضاخان(مورد اولين ازدواج همسرش 
ولى يادم . حاال تاريخش را به خاطر ندارم. او آن را از من پنهان كرده بود. دانستم، تا بعد از شاه شدن رضا نمى

بعد برايم مشروحاً تعريف . اين دخترم است” : هست كه يك روز دخترى را همراه خودش به كاخ شهر آورد و گفت
 با يك زن همدانى به نام صفيه ازدواج موقت كرده و اين دختر حاصل آن كرد كه موقع خدمت در آترياد همدان

السلطنه تنها فرزند اولين همسر رضاخان به ازدواج  بعدها همدم“ .را هرگز نديدم) صفيه(من اين زن . ازدواج است
نواده آتاباى درآمد و اين وصلت عاملى براى حضور مداوم خا) فرزند پدرخوانده رضاخان(آتاباى ) حديكجان(هادى 

  .در دربار پهلوى شد
افسر مهاجر قفقاز بود كه پس از انقالب “ ميرپنج تيمورخان آيرملو” الملوك فرزند   همسر دوم رضاخان تاج     

 شمسى درجه ياورى ١٢٩٤الملوك در سال  رضاخان هنگام ازدواج با تاج. بلشويكى روسيه به ايران آمده بودند
و عليرضا ) ش١٢٩٨(، محمدرضا و اشرف )ش١٢٩٦(اى چهار فرزند به نامهاى شمس داشت و از او دار) سرگردى(
  .الملوك پس از فوت رضاشاه با غالمحسين صاحب ديوانى ازدواج كرد تاج. شد) ش١٣٠١(

الملك  هاى خانواده متنفذ قوام الملوك بود و عضو يكى از شاخه  صاحب ديوانى در واقع هم سن و سال پسر تاج     
غالمحسين خان صاحب ديوانى پس از اين وصلت مدارج ترقى را طى . آمد در استان فارس به شمار مىشيرازى 

  .نمود و خيلى زود به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد
 به منظور كسب قدرت بيشتر گاه و بيگاه در سياست دخالت ١٣٢٠الملوك پس از وقايع شهريور سال   تاج      
 نقشى براى مطرح كردن عليرضا كوچكترين فرزند خود در برابر محمدرضا پهلوى فروگذار كرد و از هيچ مى
نخبگان و توزيع ”  ميالدى گزارشى پيرامون ١٩٧٦عضو مؤثر سازمان سيا كه در سال “ اونى. ارنست آر” . كرد نمى

اى عليه محمدرضا بوده تا  الملوك زمانى درصدد اجراى توطئه تاج” : نويسد تهيه كرده است، مى“ قدرت در ايران
عليرضا پهلوى تنها برادر تنى محمدرضا شاه بود (“ .فرزند ديگرش عليرضا را به جاى وى بر تخت سلطنت بنشاند

  ). شمسى در يك سانحه مشكوك هوايى كشته شد١٣٣٣كه در سال 



ملكه توران اين بار همسر سوم وى . گيرد  شمسى رضاخان تصميم به ازدواج مجدد مى١٣٠٠ در سال     
. دختر عيسى خان مجدالسلطنه اميرسليمانى و نوه مهديقلى خان مجدالدوله از رجال دربار قاجار بود) قمرالملوك(

. رضاخان در اين سال كه مسئوليت وزارت جنگ را به عهده داشت با اين ازدواج با خانواده قاجار پيوند خورد
اى برايش نشود،  سادتهاى زنانه باعث بروز مشكالت ويژهرضاخان براى اينكه همسرانش از هم دور باشند و ح

الملوك همسر دوم رضاخان و مادر  تاج. اى جديد در حوالى چهارراه پهلوى براى ملكه توران احداث نمود خانه
بنابر . هيچ زنى چشم ديدن هوو را ندارد” : گويد محمدرضا در كتاب خاطرات ملكه مادر در مورد ملكه توران مى

اما راه ديگرى . آيد من هم مثل همه زنها از هوو خوشم نمى. ه را متهم به حسادت و اين جور حرفها نكنيداين بند
دماغى بسيار ) توران(اين دختر . نداشتم و ناگزير بودم به خاطر رضايت شوهرم كوتاه بيايم و شرايط را تحمل كنم

 تن به ازدواج داده بود، پس از ازدواج و تولد با آنكه در كمال خوشحالى و رضايت. پرنخوت و سر پر بادى داشت
بناى ناسازگارى را گذاشت و هنرش اين بود كه رضا را تحت تسلط خود درآورده و او را وادار ) ش١٣٠٢(غالمرضا 

رضا نتوانست اين زن خودپسند را تحمل كند و پس از . كند تا مرا از قصر بيرون بيندازد و خودش ملكه ايران شود
ملكه توران كه هنگام طالق كمتر از بيست سال داشت از آن “ .ضا او را طالق داد و فرستاد دنبال كارشتولد غالمر

براى من بيچارگى و نشستن و ديدن و ساختن با ) رضاخان(تمام دوران اقتدارش ” : كند دوران چنين ياد مى
  “.ناماليمات بود

سپس با بازرگان .  ازدواج نكرد١٣٢٢ى، تا سال  شمس١٣٠٢ ملكه توران پس از طالق از رضاخان در سال     
اهللا ملكپور وصلت نمود و تا هنگام مرگ رضاشاه به همراه تنها فرزندش غالمرضا پهلوى در  ثروتمندى به نام ذبيح

 ١٣٧٣وى پس از انقالب اسالمى مدتى در آلمان به سر برد و در سال . كرد يكى از عمارتهاى دربار زندگى مى
  . در خانه سالمندان فوت كردشمسى در پاريس

براى اين منظور از طريق اميرلشكر .  رضاخان درصدد بود تا پس از توران اميرسليمانى همسر چهارمى برگزيند    
الدوله دولتشاهى كه بعدها از سوى  الملوك دولتشاهى دختر غالمعلى ميرزا مجلل خدايارخان خدايارى با عصمت

اخلى دربار پهلوى منصوب شد، آشنا گرديد و پس از چندى وى را به عقد رضاخان به سمت رياست تشريفات د
، سه فرزند به ١٣٠٥ كه وارد دربار شد تا تاجگذارى رضاخان در سال ١٣٠٢الملوك از سال  عصمت. خود درآورد

ى و سالهاى بعد دو فرزند ديگر با نامها) ش١٣٠٥(و محمودرضا ) ش١٣٠٤(، احمدرضا )ش١٣٠٣(نامهاى عبدالرضا 
  .به دنيا آورد) ش١٣١٤(و حميدرضا ) ش١٣٠٧(فاطمه 

الملوك دولتشاهى به هنگام تبعيد رضاشاه، همراه وى به جزيره موريس رفت و پس از چند ماه به تهران   عصمت    
ذ خود در به كار گماردن اقوام خويش در پستهاى پر درآمد اما از نفو. وى از ابتدا وارد سياست نشد. بازگشت

پس از انقالب اسالمى در . پس از مرگ رضاخان در ويالى شخصى خود در شميران اقامت كرد. استفاده شايانى كرد
  . سالگى درگذشت٩٠ شمسى در سن ١٣٧٤تهران ماند و در سال 

   

  :منابع و مآخذ
  .١٣٨٣تهران، آرون، . ا آالشترضاشاه از الشتر ت. پهلوان، كيوان. ١
  .١٣٧٠تهران، گلفام، . زندگى پر ماجراى رضاشاه. دلدم، اسكندر. ٢
  .١ج . ١٣٧٨مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، . تهران. ها پهلوى. رستمى، فرهاد. ٣
  .١٣٨٢تهران، به آفرين، . زندگى خصوصى محمدرضاشاه پهلوى. پيرانى، احمد. ٤

     



لوى فاطمه په      
تنها (غالمرضا پهلوى : از چپ. فرزند اولين همسر رضاشاه و دو تن از فرزندان همسران بعدى وى) السلطنه همدم(

الملوك  فرزند عصمت(و محمودرضا پهلوى ) تنها فرزند صفيه(السلطنه  ، همدم)فرزند توران اميرسليمانى
 )دولتشاهى

     

   السلطنه اولين فرزند رضاشاه هادى آتاباى همسر همدم     



 الملوك پهلوى دومين همسر رضاشاه تاج     
  

الملوك به همراه دو نفر از  فرزندان رضاخان و تاج  
 محمدرضا پهلوى، شمس پهلوى، اشرف پهلوى و عليرضا پهلوى: هايشان از چپ گماشته

 
   



   

الملوك پهلوى در  تاج   
الملوك پهلوى، عليرضا  شمس پهلوى، محمدرضا پهلوى، تاج:  از چپ )ش١٣١٤(كنار فرزندان خود در سويس 

 .پهلوى و اشرف پهلوى

 

 

١٩٣١  
 الملوك پهلوى و مادرش تاج) وليعهد(محمدرضا پهلوى 

 
   



   

 عليرضا پهلوى تنها برادر تنى محمدرضا پهلوى     

 

غالمحسين صاحب ديوانى شوهر دوم      
غالمحسين صاحب ديوانى و : از چپ. الملوك پهلوى به همراه على قوام، در محوطه آرامگاه حافظ در شيراز تاج

   على قوام



 توران اميرسليمانى همسر سوم رضاشاه    

غالمرضا پهلوى در     
  )ش١٣٠٧(خانه  پنج سالگى در كنار مادرش توران اميرسليمانى و چند تن از بستگان خويش، در باغ مكتب

 توران اميرسليمانى و غالمرضا پهلوى: از چپ
   

   



 اهللا ملكپور  توران اميرسليمانى و همسر دومش ذبيح       

 

 

   الملوك دولتشاهى همسر چهارم رضاشاه، در دوران اقامت در جزيره موريس در افريقاى جنوب عصمت 
   



در . فرزندان رضاشاه به همراه غالمرضا رشيدياسمى  
، غالمرضا پهلوى )الملوك فرزند عصمت(درضا پهلوى محمو: از چپ). ش١٣١٢(آستانه سفر به اروپا جهت تحصيل 

و عبدالرضا پهلوى ) الملوك فرزند عصمت(، غالمرضا رشيدياسمى، احمدرضا پهلوى )فرزند توران اميرسليمانى(
 )الملوك فرزند عصمت(

 

    رضاشاه در اواخر عمر در ژوهانسبورگ 



 

 الملوك پهلوى در اواخر سلطنت پسرش محمدرضا پهلوى تاج 
   


