وصيتنامه عزتالدوله(همسر اميركبير) به دخترش
تاجالملوك امخاقان(همسر مظفرالدينشاه)
بهمن بياني
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پیوند با خانواده س��لطنتی جهت تحکیم قدرت و کسب اطالعات و پشتیبانی اندرونهای قدرتمند و مؤثر
از ش��یوههای عالقهمن��دان به قدرت در اداره امور بوده و اغلب ش��خصیتهای سیاس��ی و اجتماعی جهت
تحکیم وضعیت اجتماعی خود به نحوی س��عی به پیوند س��ببی با خانواده س��لطنتی داش��تهاند و بر مبنای
همین ش��یوه مرحوم امیرکبیر با ملکزاده عزتالدوله فرزند محمد ش��اه قاج��ار ازدواج نموده که حاصل این
تزویج دو دختر میباشد ،یکی تاجالملوک که همسر مظفرالدین میرزا ولیعهد شده و بعداً ملقب به امالخاقان
گردیده و مادر محمدعلی ش��اه قاجار میباش��د .و چون خانم بسیار بیپروا در معاشرت و عالقهمند به مخال
به طبع زندگی کردن بوده و عادات و روشهای غیر معمول مظفرالدین ش��اه این ازدواج به طالق میگراید
و خانم عزتالدوله ثانی که همس��ر عبدالحس��ین میرزا فرمانفرما و یک پسر به نام احمد میرزا که در هشت
س��الگی فوت میکند میباش��د .دختر دیگر همدم الملوک همسر مسعود میرزا ظلالسلطان میشود که مادر
جاللالدوله و خانمها شوکتالس��لطنه که همس��ر قهرمان خان صارمالدوله ش��د و کوکبالس��لطنه همسر
معینالسلطان گرديد.
وصیتنامه ذیل که مس��وده از روی اصل نس��خه به درخواس��ت فرمانفرما انجام شده شاید جهت تعیین
کارهای وراثتی امالخاقان نس��خهبرداری ش��ده که جهت اطالع عالقمندان به تاریخ این دوران ،از مجموعه
خصوصی خودم تقدیم میگردد.
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متن وصیت نامه
« وصیتنامه به خط خودم به تو که دختر من اُم الخاقان هس��تی مینویس��م بدانید من در کمال صحت
اعضا مینویس��م به هرکس الزم اس��ت که بنویسید من دولت زیاد ندارم .ش��کر خدا قرض هم ندارم خانم
جانم برای خرج خودم خانههای ش��هر مرا یا بفروش��ید از جهت خرج خودم نماز ،روزه ،حج مکه باش��د .از
حیات بهرام خان تا آش��پزخانه که کارخانه من باش��د مال حق افسرالس��لطنه است پدرش خیر دیده باو داده
در باب من اگر خدای نکرده طهران ُمردم اگر ش��د بفرس��تید قم دو اوطاق دارم اگر نشد آب انبار قاسمخان
که زوار جناب سیدالشهداء میرود زوار امام رضا علیهالسالم میرود تو را قسم به خدا میدهم که نام نشان
س��وزنی چ��راغ نمیخواهم خداوند عالم خودش به من رحم کند .خانم ،خ��ودم عزتآباد را فروختم به میرزا
نصراله خان به هش��ت هزار توم��ان از من پانزده هزار تومان میخریدند من ن��دادم برای آنکه زحمت زیاد
کشیده خودش میگوید از مشیرالدوله طلب دارم نوشته هم آورده به من نشان داده خدا بهتر میداند بیچاره
مشیرالدوله 1طلب میداد کاغذهایش را پس نمیگرفت حاال من عزتآباد را به او گذشت کردم که او دیگر
از معتمدالملک طلبکاری نکند خجالت بکش��د از مهربانیهای من ،رخت اس��باب خانه قابل نیست اختیار با
شما به کنیزها بدهید به ﻟلهها که عروبت کنند بدهید طلب مغفرت بکنند.
باغ رس��تمآباد را هیچکس حق ندارد س��ه دانگ مال حق شما سه دانگ مال حق افسرالسلطنه قربانت تو
را به خدا قسم میدهم با افسرالسلطنه مهربانی کنید به معتمدالملک اینها هیچ کسی را ندارند اگر رضای
مرا میخواهی اینطور رفتار کنی خدا از تو رضا باش��د به بچههایت عمر بدهد اگر پولی باش��د در جعبه خودم
درش را باز کنید یک خرت و پرت در جعبه هس��ت خود دانید البته البته کار آخرت مرا درس��ت کنید خانهای
[خانههاي] مرا بفروش��ید خرج کنید به س��هل بفروشید رضا نیس��تم به هیچ کدام به فروشید دیگر به غیر از
زمین (عزتالدوله)
2
يك وصيتنامه هم به خط حاجي حكمباشي نوشته شده پيش از فروش عزتآباد بود او را هم  ...ديگر اختيار
با شما است اسباب رختخواب خانه هر چه هست شما بايد خرج خودم كنيد .عزتالدوله(همسر اميركبير)
بسم اهلل تعالی
این وصیتنامه یک نس��خه مرقوم شده بسطن ًا و ظهراً خط و خانم خود مخدره محترمه نواب علیه عالیه
عزتالدوله دامت خدارتها میباش��د چنانچه تمام مرقومات وصیتنامه را در محضر حقیر اعتراف فرمودند و
انش��اء وصیت نمودند البته باید اولیای ایشان به مضمون وصیتنامه معمول دارند .ضمن  ...بعد ما یسمعون
ما علیالذین واله حاکم  ...االحقر عبد النبی نوراهلل".

 .1ميرزا يحييخان مشيرالدوله ،آخرين همسر خانم عزتالدوله و پدر معتمدالملك.
 .2ناخوانا.
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