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قاجــار) صورت گرفت تا بــار دیگر قوانلوهای قاجار
با برخورداری از حمایت دولوها سلطنت را احاطه
کنند و بین این طوایف دوستی برقرار شود.
بنیانگذار قاجار و وصیت به ولیعهد
وصیــت آقــا محمدخــان قاجار بــه بــرادرزاده خود
فتحعلیشــاه کــه بعــد از او شــاه ایــران میشــود،
چنین بود« :خالوی من سلیمان خان در راه دولت
زحمات عمده کشیده اســت .دختری از خودت به
پســر او بــده و دختری(ملــک جهــان) که از پســر او
خواهد شد ،اکنون نامزد محمدمیرزا کردم و پسری
که از محمدمیرزا خداوند خواهد داد از هر دو طرف
نبیره تو خواهد بود.»...
آذین بستن شهر به دستور فتحعلیشاه
بر اســاس همیــن وصیتنامه در آخــر این وصلت
ســر میگیرد و ملک جهان میشود عروس عباس
میــرزا ولیعهد قاجار و بنا به دســتور فتحعلیشــاه
جشــن عروســی ایــن زوج بســیار باشــکوه برگــزار
میشــود« :در میادین دیوانخانه و بساتین عمارات
پادشــاهانه،اساسی عجیب و اســبابی غریب بنیاد
نهادنــد و تمامت شــهر را به آیین آذین بســتند» و
این آغازی شــد برای زندگی پر فراز و نشــیب ملک
جهــان با مردی کــه تا آخر عمرش نتوانســت به او
احساس خوبی داشته باشد.
عروس  14ساله و داماد  12ساله!
مقالــهای کــه در «ســایت تاریــخ ایرانــی» منتشــر
شــده اســت ازدواج ملک جهــان را اینچنین روایت
کرده اســت 14« :ســاله بــود که ســرانجام پیشبینی
خانــواده به حقیقت پیوســت؛ دایی بــزرگ (عباس
میرزا) ملکجهان در نامهای رســمی او را برای پسر
بزرگش محمدمیرزا خواستگاری کرد که در آن زمان
به همراه خودش در تبریز بود و در آن زمان تنها ۱۲
سال داشت .مراسم ازدواج در حضور فتحعلیشاه
قاجــار در تهران برگزار شــد و عــروس و داماد جوان
بعــد از ازدواج بــه تبریز رفتند تا زندگی مشــترک را
آغاز کنند؛ زندگی مشترکی که بر خالف عباسمیرزا
و فتحعلیشاه با پیچیدگی خاصی روبهرو شد و او را
در میانه جنگ با خانواده قرار داد».
ناصرالدین شاه ثمره ازدواج!
حاصــل ایــن ازدواج دو فرزند پســر و دختــر بود که
ناصرالدیــن (ناصرالدیــن شــاه قاجــار) و ملــکزاد
(همســر امیرکبیــر) نــام گرفتنــد .بر اســاس اســناد
ملــک جهان خانم جوان مــورد توجه عباس میرزا
نایبالســلطنه (پــدر شــوهر) بــود و در مکتوبــات
بــه جا مانده از عباس میرزا خطاب به او مشــخص
اســت کــه نایبالســلطنه همان مطالــب مهمی را
که بــا فرزند خود محمدمیرزا در میان میگذاشــته
بــا عروس خــود نیــز در میان میگــذارد تــا اینکه با
فوت ناگهانی نایبالســلطنه و یک ســال بعد از آن
فتحعلی شــاه ،محمدمیرزا در  14شــعبان  1250بر
تخت سلطنت نشست.
مخالفتهای مادر شوهر و آغاز مشکالت
بــد نیســت بدانیــم ازدواج ملــک جهــان بــا محمد
میرزا پســر عباس میــرزا آغاز مشــکالت برای ملک
جهــان بــود و مهمتریــن آن مخالفــت مــادر دولــو
تبــار محمدمیرزا با او بود .مادر شــوهری کــه ازدواج
محمدمیــرزا بــا دختــر امیرقاســمخان یعنی ملک
جهان که دو ســال نیز از پسرش بزرگتر بود را تأیید
نکــرد .برخــاف مــادر محمدشــاه امــا عباسمیرزا
عروس خود را بسیار دوست داشت و از اینکه او برای
پسرش جانشین مناسبی آورده بسیار راضی بود.
حمایت پدرشوهر از عروس!
عبــاس میــرزا پــدر شــوهری مهربــان بــود کــه
ملکجهــان را «گلیــن خانم» مینامیــد و عروس
را از کین ه خانواده همســرش نســبت به او و پسرش

آنطور که گفتهاند
پدربزرگ تاجدارش
یعنی فتحعلیشاه قاجار نام او را
«ملکجهان» گذاشته است،
انگار میدانسته است این زن
روزی اداره حکومت ایران را با
قدرت برعهده میگیرد .ملک
جهان دختر اول امیر محمد
قاسمخان قاجار ،ملقب به
ظهیرالدوله و از تیره قوانلوهای
قاجار و مادرش بیگم جان خانم،
دومین دختر فتحعلیشاه قاجار
بود .قاسم خان در دوران
شکلگیری سلطنت قاجار سردار
کل لشکر بود که به مقام امیر
کبیری رسید و به توصیه آقا
محمد خان ،بیگم جان خانم به
عقد این مرد درآمد

آگاه میکرد« :نور چشــم عزیزم ملکه جهان ،گلین
ش وقت
خانم ،کاغذ شما رسید .از سالمت شما خو 
ن میرزا (نخســتین
شــدم .از نور چشــمی ناصرالدی 
فرزنــد ملک جهــان) نوشــته بودید مالحظه شــد.
خداونــد نگهــدار او باد .امیدوارم با عزت و شــوکت
زندگــی کنــد ...به محمدمیــرزا هم (بگــو اگر) آنچه
نوشته بودم نکند ،در دنیا گرفتار (بود) و آخرت هم
نخواهد داشت.»...
اعتماد کامل ولیعهد به ملک جهان
در ادامه عباس میرزا برای عروســش نوشته است:
«...گلیــن تو بدان که الچینخــان و اعقاب او خیلی
خدمــت کردهاند .آصفالدوله (دایی شــوهر ملک
جهان) به او عداوت و کینه دارد؛ لیکن به خدا قسم
خیــر نخواهد دید و روز جزا خداونــد او را از رحمت
خود محروم خواهد کرد .زیاده فرمایشــی نیست».
این نامــه و نامههای دیگــری از عباسمیرزا جدا از
آنکه نشــان میدهد کــه او دائم با عــروس خود در
تماس بود نشان از اعتماد کامل او به ملکجهان،
نسبت به محمد میرزا دارد.
نور چشم من ناصرالدین میرزا!
نایبالســلطنه کمــی پیــش از مــرگ در نامهای به
ن میرزا
محمدمیرزا با تأکید بر حمایت از ناصرالدی 
نوشت« :در باب مملکت و نوکر و رعیت چه قدرها
نوشــتهام خیلی باید مراقبت داشــته باشید .تا آخر
ملک ایزد تعالی باقی اســت قانون و کردار زشت با
نام بد تا قیامت باقی اســت .بــه ملکجهان گلین
مفصــاً نوشــتم که بــه نور چشــم مــن ناصرالدین
میرزا بگو بزرگ میشــوی نصایــح مرا بخوان رفتار
کن تا خیرها ببینی ،پنجاه سال کامرانیها بکنی».
بقای سلطنت به شرط توجه به وصایا!
جالــب اســت کــه عباسمیــرزا در ایــن دو نامــه و
وصیتنامهای که برای ملکجهان فرستاده است
ن میرزای دو ساله که بعدها شاه ایران
به ناصرالدی 
میشود ،توصیه کرده است« :در خراسان تحت قبه
امــام ثامن که دعاها مســتجاب اســت دعا میکنم
خیرها و خوشیها و کامرانیها کند و بعد از پدرش
پنجاه ســال خوشوقتیها کند با نصرت و عزت به
شــرط اینکه تمام وصایای مرا رفتار کند ،این دعای
پدر البته دعای مادر مستجابتر است».
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«ملک جهان» مهمترین حامی شاه قاجار!
بــه گفتــه نویســنده مقالــه ســایت تاریــخ ایرانــی
ایــن وصیتنامــه کــه بیشــتر بــه اندرزنامــه شــبیه
ن میــرزا ،شــاه بعدی را بــه اینکه
اســت ،ناصرالدیــ 
ناصــر و حامــی دیــن باشــد تشــویق میکنــد تــا در
کنــار مــادرش باشــد .انــگار او هــم میدانســت،
عروســش بــرای رســیدن نــوهاش بــه ســلطنت
راهدرازی در پیــش خواهــد داشــت ،بنابرایــن
خواســته و ناخواســته ملــک جهــان را بهعنــوان
مهمتریــن همــراه چهارمیــن شــاه قاجــار یعنــی
ناصرالدین شــاه بــرای حکومتی  48ســاله انتخاب
کرد.
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