
 
  ازدواج سیاسي شاه و فوزیھ

او براي حل این مشكل بسیاري از . بود ھاي رضاشاه در سالھاي پایاني حكومتش گزینش ھمسر براي ولیعھد ایران از جملھ دغدغھ
اي پر جاه و جالل صورت پذیرد، دایره گزینش ھمسر  بر اینكھ وصلت باید با خانواده ولي اصرار وي. افراد را مورد مطالعھ قرار داد

 . تنگ ساختھ بود را

وي از قاجار از یكسو و مصوبھ قانون اساسي كھ تصریح كرده  الملوك دختر بزرگ احمد شاه نظر داشت ولي كینھ رضاشاه بھ ایران
 . زاده مادري از طایفھ قاجار باشد، سبب انصراف او از فرزند احمد شاه شد بود ولیعھد ایران نباید

كرد با خاندان سلطنتي ملك فاروق در  میان احمد راد وزیر مختار ایران در قاھره كھ از معتمدین رضاشاه بود بھ وي پیشنھاد در این
پادشاه مصر را بھ انضمام تصویري از فوزیھ براي رضاشاه فرستاد كھ  او گزارشي از خواھران ملك فاروق. مصر وصلت نماید

ترتیب  كسب كند و بدین ھاي خود توانست نظر مساعد ملك فاروق را وزیر مختار ایران در قاھره با رایزني. شد مورد پسند وي واقع
 . زمینھ وصلت را فراھم سازد

تغییر كند كھ  اي اعتنا بھ مصوبھ قانون اساسي دستور داد ماده قانوني مربوطھ بھ گونھ كھ وي بي عالقھ رضاشاه بھ فوزیھ چنان شد
 . ازدواج محمدرضا با یك دختر غیرایراني با مشكل مواجھ نشود

مشكل قانوني در مسیر ازدواج وي  و 1شوراي ملي نیز بالفاصلھ با تصویب یك الیحھ پیشنھادي، بھ فوزیھ ملیت ایراني بخشید مجلس
 . با محمدرضا را از میان برداشت

این تصمیم در . بود شروع زندگي مشترك ولي كم دوام محمدرضا پھلوي با فوزیھ خواھر ملك فاروق پادشاه مصر سال 1317سال 
الوقوع مراسم ازدواج این دو نفر را منتشر كردند  برگزاري قریب اي خبر پنجم خرداد این سال كھ دربارھاي دو كشور طي اعالمیھ

 . فاش گردید

با این حال مراسم  2.انتشار یافت سال قبل از شروع پادشاھي محمدرضا پھلوي 3سال پس از شروع پادشاھي فاروق و  3اعالمیھ  این
ً در اسفند   . تھران برگزار شد در قاھره و سپس در 1317ازدواج، عمال

برخي صاحبنظران معتقدند ازدواج محمدرضا پھلوي و فوزیھ اقدامي  ھر دو حكومت مصر و ایران تحت سلطھ و نفوذ بریتانیا بودند و
 . ھا صورت پذیرفت و یا اصرار انگلیسي سیاسي بود كھ با تشویق

 : نویسد ارتشبد فردوست در این زمینھ مي

ً این ازدواج نقشھ انگلیسي... « بود، بخصوص اینكھ پس از تولد فرزند محمدرضا،  ھا براي نزدیك كردن دو رژیم ایران و مصر مسلما
ً مطرح بوده است كرد و این در اھداف دور انگلیس ایراني ـ مصري پیدا مي شد و خون ولیعھد آینده ایران دورگھ مي . ھا مسلما

بریتانیا بود حكومت مصر را بھ دست  او در زماني كھ مصر ھنوز مستعمره. ھا بود فواد، پدر فوزیھ، نوكر سرشناس انگلیسي ملك
ملك فؤاد چند سال قبل از ازدواج محمدرضا و فوزیھ فوت كرده بودو پسرس . نھاد ھا بر خود عنوان ملك گرفت و با تقویت انگلیسي

ً شاید  ازدواج شاه با فوزیھ یكي دو روزه. خواھر و یك پسر داشت 4فاروق . كرد مصر سلطنت مي فاروق بر مطرح شد و احتماال
ھا را نشان  شدن مسئلھ از سوي انگلیسي و این امر جنبھ دیكتھ براي خود رضاخان ھم ظرف یك دو ھفتھ پیش از آن طرح شده بود

  3. داد مي

 : افزاید مي فردوست

، كھ در آن زمان سمت رئیس دربار )بازنشستھ فریدون جم مدیرالملك، پدر ارتشبد(تصمیم قطعي شد و ھیئتي بھ ریاست محمود جم "
از طریق  فاروق ھم. روز تشریفات مراجعھ كردند و موافقت ملك فاروق را اعالم داشتند 15ـ  10از  را داشت، بھ قاھره رفتند و پس

بھر حال، این ! خواھرش باید با ولیعھد ایران ازدواج كند؟ ھا قبال در جریان قرار گرفتھ بود و گرنھ برایش عجیب بود كھ چرا انگلیسي
ً حل شده بود ھیئت جنبھ تشریفاتي داشت و  ." مسئلھ قبال

اسالمي ایران در قاھره نیز ازدواج فوزیھ و شاه را ناشي از اراده انگلیس و  سیدھادي خسروشاھي رئیس دفتر حفاظت منافع جمھوري
 : نویسد وي مي. داند  مصالح استعماري آن كشور مي در جھت
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 بھ خاطر مصالح خاص و استعماري آن كشور ـ میان دو خانواده سلطنتي ایران و مصر پیوند با ھدایت و تشویق انگلیس ـ... «
سیاسي بھ مناسبات دو كشور نیز گسترش  این ازدواج. زناشوئي ایجاد شد و ولیعھد ایران با خواھر فاروق پادشاه مصر ازدواج كرد

  4. بخشید

در آن زمان خط ھوائي . براي شركت در مراسم عقد تھران را بھ قصد قاھره ترك كرد اسفند 5محمدرضا پھلوي ولیعھد، روز 
قزوین، ھمدان و كرمانشاه وارد  بھ ھمین دلیل محمدرضا و ھمراھان با اتومبیل و از طریق كرج،. در ایران وجود نداشت مسافري

آنان شامگاه ھفتم اسفند بھ بغداد رسیدند و در قصر الزھور متعلق بھ ملك . عراق شدند و از طریق خط آھن خانقین عازم بغداد شدند
سپس با . بیروت براه افتادند روز نھم اسفند آبان از بغداد رھسپار دمشق شدند و روز دھم بھ سوي. عراق اقامت گزیدند فیصل پادشاه

بندر اسكندریھ رسید و محمدرضا و ھمراھان با قطار بھ اسفند بھ  12 كشتي در. كشتي، سواحل این شھر را بھ مقصد مصر ترك كردند
یكدیگر در آمدند و در بھار  اسفند، فوزیھ و محمدرضا طي تشریفاتي در قصر عابدین مصر بھ عقد 24روز . افتادند سوي قاھره بھ راه

 . خواھرش از بندر پورت سعید بھ سوي بنادر ایران براه افتادند سال بعد ھمراه با خانواده فوزیھ از جملھ مادر و سھ

. تھران منتقل شدند در بندر شاھپور پھلو گرفت و ھیأت مصري و ایراني از طریق اھواز با قطار بھ 1318 فروردین 24كشتي 
 . تشریفات عروسي در تھران نیز در كاخ گلستان انجام شد

 . فاروق برگزار شد ترتیب مراسم جشن قاھره بدون حضور رضاشاه و مراسم جشن تھران بدون حضور ملك  بدین

رئیس دربار را كھ با سفر خود بھ قاھره زمینھ این وصلت را بھ  رضاشاه آنقدر از ازدواج صورت گرفتھ خشنود بود كھ محمود جم
فریدون نیز علیرغم . را بھ عقد پسر وي فریدون جم درآورد»  پھلوي شمس«درجھ اول تاج داد و دختر خود  وجود آورده بود، نشان
  5. اي جز قبول این پیشنھاد نداشت میل باطني خود چاره

سفارت ایران در قاھره را بھ  محمدرضا پھلوي و فوزیھ اگر چھ سبب ارتقاء سطح روابط دیپلماتیك میان دو كشور شد و ازدواج
ولي زندگي . كشور را نیز بھ موازات مناسبات سیاسي رونق بخشید تبدیل كرد و مناسبات علمي و فرھنگي دو» سفارت كبري«

ھوسراني و فساد  الملوك مادر آنان در زندگي شخصي فوزیھ، دخالتھاي اشرف خواھر شاه و تاج. دوام بود مشترك آنھا تلخ و كم
انتظار فرزند ذكور براي جانشیني شاه بودند، مھمترین  اخالقي شاه و دختر بودن فرزند فوزیھ در شرائطي كھ خانواده پھلوي چشم

عالوه بر این نبود . اش فاصلھ ایجاد كرد و زمینھ جدائي آنان را بھ وجود آورد فوزیھ با ھمسر و خانواده دالئلي است كھ بھ تدریج میان
فراگیري زبان فارسي نیز عامل دیگري بود كھ شاھزاده مصري را  زبان مشترك میان فوزیھ با خانواده ھمسرش و امتناع فوزیھ از

  6. گیر كرده بود گوشھ در دربار تھران منزوي و

طبق قوانین مصر  1324فوزیھ در . سال بھ طالق انجامید 10پس از حدود  بدین ترتیب ازدواج این دو كھ از ابتدا قلبي و عاطفي نبود،
ھنگام جدائي  سرپرستي شھناز تنھا دختر او نیز كھ بھ. نیز طالق وي در ایران صورت پذیرفت 1327و در  از شاه طالق گرفت

  7. سالھ بود بھ پدرش رسید و عنوان ملكھ از فوزیھ گرفتھ شد 7والدینش 

 : ھا پانوشت

 . 249اسناد انقالب اسالمي، ص  ـ مجلس شوراي ملي و تحكیم دیكتاتوري رضاشاه، مركز1

سالگي پادشاه مصر شد و محمدرضا پھلوي نیز روز  16فؤاد و در سن   در پي مرگ پدرش ملك 1315اردیبھشت  8ـ فاروق روز 2
 22شوراي ملي و در  روز پس از اشغال ایران توسط متفقین و تبعید پدرش رضاشاه از كشور با سوگند مجلس یك 1320شھریور  26

 . سالگي بھ پادشاھي رسید

 . 60ھاي سیاسي، ج اول، ص  مطالعات و پژوھش ـ ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، مؤسسھ3

 المللي تاریخي فرھنگي ایران و مصر، مجلھ مطالعات آفریقا، دفتر مطالعات سیاسي و بین ـ سید ھادي خسروشاھي ـ مقالھ روابط4
 . 132، ص 2، شماره 1379زمستان  وزارت امور خارجھ، پائیز و

 . كردند  پھلوي از یكدیگر جدا شدند و ھمسران دیگري براي خود اختیار رضاشاه، فریدون جم و شمس ـ بالفاصلھ پس از مرگ5

 . گفت  بھ زبان فرانسھ سخن مي با وي لھاي زندگي خود ـ فوزیھ بھ عربي و فرانسوي تسلط داشت و شاه نیز طي سا6
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كھ بھ خلع  1331وزیر دفاع سابق مصر ازدواج كرد اما در پي كودتاي اول مرداد  با سرھنگ اسماعیل حسین 1328ـ فوزیھ در 7
رفت، اما حاضر بھ ترك مصر  را از دست داده و تمامي ثروتش بر باد» شاھدخت مصر«تبعید وي انجامید، فوزیھ عنوان  فاروق و

 84او ھم اكنون در . سال با او زندگي كرد 45تا زمان مرگ وي  او با وجود مضیقھ مالي در مصر در كنار شوھرش ماند و. نشد
  .برد سالگي در مصر بھ سر مي
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