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میرزا تقي خان امیركبیر در برابر ) مهدعلیا و ناصرالدین شاه (
) حق با کدامیک بود ؟ (
دکتر امیر حمدا صادقی نیا  :کارشناس امور فرهنگی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی
****************************************************

خلصه مقاله :
می666رزا تق666ي خ666ان ،در دوران خ666دمتش در دس666تگاه اداري عب666اس می666رزا و
جانشینش محمدشاه قاجار به چند سفر خارجي رفت  .دو سفر به روسیه و
یك یا دوسفر هم به عثماني .فرص6تي ك6ه ت6ا آن زم6ان نص6یب كم6تر كس6ي از
زمامداران ایران شده بود .هركدام ازای6ن س66فرها ك6ه ب6راي انج6ام م6أموریتي
صورت گرفت ،هم ویژگي خاصي داشت وهم آث6ار متف6اوتي در وي ب6ه ج66اي
گذاشت.
بازدید از مراكز صنعتي وعلمي روسیه تزاري و برخورد با آن ترقیات شگرف در امیر احساسات خاصي ایجاد كرد.
سفر دیگر میرزا تقي خان كه در تكوین شخصیت سیاسي و بالبردن كارآیي دیواني و حكوم66تي وي نق66ش بس66یار مه66م
و ثمربخشي داشت ،سفر وي در رأس یك هیأت سیاسي به ارزنة الروم عثماني بود.
از میان عواملي كه در تكوین شخصیت امیركبــیر چه فردي و چه اجتم6اعي و سیاس66ي م66ؤثر واق66ع ش66ده ان66د ب6ي گم6ان
تأثیر مشاهدات ،دیدارها ،مأموریتها و گفتگوه66اي سیاس6ي وي در دو س6فر مهم6ش ب6ه روس6یه و عثم6اني نق6ش بس6یار
زیادي داشته اند.
اما موضوع بسیار مهمي كه در مورد افكار و اندیشه هاي امیركبیر باید ذكر شود جنب66ه و بع66دي از افك66ار و شخص66یت
سیاسي اوست كه تاكنون از نگاه افكار عمومي پنهان مانده و به جز عده اي معدود از پژو هشگران ومحققین آگاهي
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و اطلع چنداني از آن ندارند .این ویژگي مشخص كه دقیقا ارتباط مستقیمي نیز با موضوع پژوهش م6ا دارد ب6ه جنب6ه
هایي از افكار و احیانا اقداماتي مربوط مي شود كه طي آن چهره این راد م6رد ب6زرگ تاری6خ كش6ورمان را ن6ه تنه6ا ب6ه
عنوان یك اصلحگر سترگ ،بلكه به عن6وان اولی6ن اندیش66مندي معرف6ي م6ي نمای6د ك6ه قص6د داش6ته تغیی6رات اساس6ي در
آیی66ن س66لطنت اس66تبدادي ای66ران بوج66ود آورده و مت66أثر از نظ66ام دموكراس66ي ح66اكم بركش66ورهاي اروپ66ایي ) خصوص66ا
انگلیس( سیستم حكومتي در ایران را بربنیان تازه اي استوار نماید.
تردید نیست كه در تفكرسیاسي امیر كبیر در مورد كنسطیطوسیون ) = قنسطیطوسیون :پی66ش از وض66ع لغ66ت مش66روطه ب66ه

معني حكومت مشروط به قانون ،از این واژه با همان مفهوم استفاده مي شده است ( .وي به چند عامل نظر داشته است :
اول تعدیل ) سلطنت مطلقه ( ،یعني مترصد بود دولتي بسازد كه هوس واراده ی مطلق فردي حاكم نباشد .دوم توزی66ع
ق66درت در دس66تگاه ص66درات از طری66ق ایج66اد وزارتخ66انه ه66اي مختل66ف وتقس66یم ك66ار ومس66ئولیت در می66ان وزی66ران .س66وم
اجراي ) حقوق ثابته ( یعني امنیت ج66ان وم66ال اف66راد  ،خ66واه رعی66ت خ66واه وزی66ر و ص66دراعظم و تحق66ق ای66ن اه66داف ب66ه
زبان ساده یعنی کودتا بر علیه رژیم سلطنتی قاجار .
به نظر مي رسد با آگاهي یافتن به ای6ن جنب66ه از تفك6رات امیرك6بیر و بررس66ي دقیق66تر ) ف6ارغ از جنب6ه ه66اي احساس66ي
ع66اطفي نس66بت ب66ه جنب66ه ه66اي بس66یار مثب66ت شخص66یت واق66دامات امی66ر ك66بیر ( رواب66ط شخص66ي وك66اري بی66ن امی66ر ك66بیر
وناصرالدین شاه وهمچنین شناخت بیشتر از شخصیت سیاسي مهد علیا مادر ناصر الدین شاه ومهمتر ا ز همه توجه
داش66تن ب66ه ش66رایط زم66اني ومك66اني ،بت66وان ت66ا ان66دازه زی66ادي پ66رده از روي معم66اي م66اجراي بركن66اري وقت66ل امی66ر ك66بیر
برداشت وآنر از زاویه جدیدي مشاهده نمود.
در م66ورد رابط66ه ک66اری بی66ن امیرک66بیر و ناص66رالدین ش66اه لزم ب66ه ذک66ر اس66ت ک66ه برخ66ی از پژوهش66گران از جمل66ه دک66تر
فریدون آدمیت اعتقاد دارند که امیرکبیر در دوران صدارت خود ناصرالدین شاه را در جریان کلیه امور حکومتی حتی
جزیی ترین امور قرار می داده  ،اما واقعیت این است كه نتیجه تحقیقات وپژوهشهاي انجام شده در ای6ن زمین6ه نش6ان
مي دهد كه امیركبیر بجز موارد بسیار جزیي )آنهم بیشتر در اموري مانند مخ66ارج درب66ار و (...ناص66رالدین ش66اه را در
جریان گردش امور حكومتي و سیاسي قرار نمي داده است.
و در مورد برخوردهای مهد علیا نیز باید گفت  :آنچه در بحث ما مورد نظر است بیشتر ح66ول مح66ور ش66ناخت وي از
منافع طبقــــــاتي خود و خانواده اش در ارتباط با حركتها و جریانهاي سیاسي دور مي زند كه در این زمینه مه66دعلیا
ب66ي تردی66د س66رآمد تم66امي بزرگ66ان ط66ایفه قاج66ار اع66م از ش66اه و ش66اهزادگان و درباری66ان ب66ود .او ب66ا مش66اهده اعم66ال و
عملك66رد امیرك66بیر و پ66ي ب66ردن ب66ه م66اهیت افك66ار وي و همچنی66ن عك66س العم66ل نماین66دگان سیاس66ي ق66درتهاي خ66ارجي و
خصوص66ا رفت6ار تایی66د آمی6ز وزی6ر مخت6ار انگلی6س ب6ه س66ادگي خط6ري ك66ه مق6ام س6لطنت ) اس6تبدادي ( واص6ول ح6اكمیت
خاندان قاجار را تهدید مي كرد را حس كرده ودر صدد مقابله با آن برآمده بود.

علي ایحال اگر برخوردهاي وي با امی6ر ك6بیر و هش66دارهاي م6داوم او ب6ه
ش66اه از جنب66ه ت66اثیري ك66ه ب66ر توق66ف رون66د پیش66رفت واص66لحات ج66امعه
وآگاهي مردم ایران گذاشت را قابل مذمت ونكوهش مي دانیم ،ب66ا نگ66اهي
از زوای66ه اي دیگ66ر واز منظ66ر منطق66ي ك66ه خ66ودش ب66راي اینگ66ونه اعم66ال
قائل بود ) حفظ قدرت سیاسي واجتماعي خاندان قاج66ار وتث66بیت س66لطنت
ناصر الدین شاه( بي گمان باید در قضاوت خود رعایت انصاف را نموده
واز نسبت دادن تمامي خصائل منفي به مهد علیا خودداري نمائیم.
بنابراین به سادگی می توان تشخیص داد که سرنوشت امیر و حك66ومتش
بالمره خراب ،و ه66م جمی66ع
مختوم بود .به گفته خودش خواستند او را »
ه
كارهاي پخته را خام « گردانند و چنین كردند.
شاه را دشمنان امیر محاصره كردند .عوامل توطئه عزل و نهایتا قت6ل امیرک6بیر طب6ق اس6ناد موج6ود عب6ارت بودن6د از:
مهد علیا ،میرزا آقاخان نوري ،پسر دایي هاي شاه از جمله شیرخان عین المل66ک ایلخ66ان ط66ایفه قاج66ار ،س66ردار محم66د
حسن خان ایروانی داماد محمد شاه و مهمتر از همه وزراي مختار انگلیس و روسیه.
سرنوشت امیر در نهایت ملعبه ی دسیسه دربار و بازیچه سیاست انگلیس و روسیه شد .در عزل امی66ر ،جه66ت اص66لي
فعالیت شامل اقدامات مهد علیا ،شیل وزیر مختار انگلیس و میرزاآقا خان نوري بوده است .اما در مورد ص66دور حك66م
قتل میرزاتقي خان ،علوه بر عوامل مذكور نقش پرنس دالگ66ورکی وزی66ر مخت66ار روس66یه ب66ه نظ66ر اینج66انب از هم66ه پ66ر
رنگ تر مي نماید و در حقیقت آخرین میخ بر تابوت امیر كبیر را پرنس دالگورکي با زیركي تمام كوبید.

واژگان کلیدی :
امیرکبیر  ،ناصرالدین شاه  ،فراهان  ،مهدعلیا  ،گریبایدوف  ،انگلی6س و روس6یه و عثم66انی ،كنسطیطوس6یون  ،ط6ایفه
قاجار  ،شیل وزیرمختار انگلیس  ،پرنس دالگورکی وزیر مختار روسیه .

رشد و شکوفایی امیرکبیر
میرزا تقي خان امیركبیر اهل فراهان است و دست پرورده خاندان قائم مقام فراهاني .
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میرزاتقي پسر كربلیي قربان  ،آشپز خاندان قایم مقام فراهاني در سال  1807در هزاوه از روستاهاي فراه66ان اراك
متولد شد و چون پدرش درخانه میرزا عیسي قائم مقام ) میرزا بزرگ( خدمت مي كرد ،فرصت یافت به مكتب برود و
به اصطلح میرزا شود  .براي آنكه میرزا تقي ،بعدا امیركبیر شود لزم بود در شرایطي قرار بگیرد كه ق6رار گرف66ت و
از امكاناتي برخوردار شود كه زمانه او را مي ساخت .
فراهان همچون تفرش و آشتیان و گركان مجموعا كانون واحد فرهنگ دیواني و ) اهل قلم ( بود .ن66احیه اي مس66توفي
پرور .چه بسیار دبیران و مستوفیان و وزیران از آن دیار برخاستند كه در آن میان چند تن6ي ب6ه بزرگ66ي ش6ناخته ش6ده
و در تاری6خ ای6ران آث6ار برجس6ته اي برج66اي گذاش6ته ان6د .از ای6ن نظ6ر می6رزا تق66ي خ6ان نماین6ده فرهن66گ سیاس66ي هم6ان
سامان است.
از نظرگ66اه دیگ66ر ،در نظ66ام اجتم66اعي ای66ران س66نتي كه66ن ب66ود ك66ه طبق66ه خ66واص واعی66ان و ت66وانگران در سرپرس66تي
گماشتگان و وابستگان خود نوعي تعهد و مسئولیت مي شناختند  .خانه زادان را به چشم فرزندي نگ66اه م66ي كردن66د و
هرگاه در میانشان اطفال زیركــــــــــــ66ي م6ي یافتن6د ،آزادوار ب6ه تربیتش6ان م6ي پرداختن6د و آنه6ا را ب6ا فرزن66دان خ6ویش
پی66ش معل66م س66رخانه ب66ه درس خوان66دن م66ي گماش66تند و بی66ن آنه66ا تبعیض66ي روا نم66ي داش66تند .آن بنی66اد اجتم66اعي ك66ه از
خصوص6یات نظ6ام ش6به فئودالیس6م ایران66ي ب6ود ،مج6ال م6ي داد ك6ه برخ6ي فرزن6دان طبق6ه پیش6ه ور و ) اواس6ط الن6اس (
جوهر ذاتی خود را بروز دهند و در رده اجتماعی پایگاه بالتری بدست آورند.
پ66س ش66گفت نیس66ت ك66ه بس66یاري از اف66راد طبق66ه نخبگ66ان ،پس66ران هم66ان خ66دمتگزاران باش66ند .نم66ونه تم66ام عی66ار ای66ن
وضعیت  ،امیركبیراست و در حقیقت در تكوین شخص6یت او ،می6راث تربی6تي میرزاب6زرگ ومی6رزا ابوالقاس66م ق6ایم مق6ام
كامل نمودار است (28).
از طرف دیگر میرزا تق6ي خ6ان فراه66اني سیاس6تمدار ،پ66رورده دس66تگاه اداري عب66اس می6رزا و ق6ایم مق66ام در آذربایج66ان
است و در دوراني بسیار بااهمیت و سرنوشت ساز كار دولتي را با عنوان منشي و دبیر در این دس66تگاه آغ66از ك66رد و
به سرعت از خود كارداني و استعداد نشان داده ضمن خدمت دولتي بتدریج پ6رورش ی66افت و از نزدی66ك ش66اهد تح66ولت
و دگرگونیهاي بیشمار آن خطه گشت كه دارالس6لطنه و ولیعه66د نش6ین هم6ه دوران قاج6ار ب6ود .آذربایج6ان درده6ه ه66اي
آغازین سده نوزدهم میلدي از دو سو مي توانست تحت تأثیر دگرگونیهاي جدید علمي  ،سیاسي  ،نظ66امي واقتص66ادي
– اجتماعي اروپا که در آن انقلب صنعتی رخ داده بود قرار گیرد  .هم از طریق روسیه و هم از طری66ق عثم66انی ،ای66ن
دو امپراطوری که هر یک ویژگیهای خود را داشت و هر کدام ب6ه س66هم و ن6وع خ66ود در آش6نایی ایرانی6ان و بخص66وص
نخبگان آذربایجان با مظاهر فرهنگ و تمدن جدید اروپا نقش مهمي را ایفاد كرده بودند  .به خص66وص روس66یه ك66ه ب66ه
خ66اطر جنگه66ایش ب66ا ای66ران درغ66رب دری66اي خ66زر و توس66عه طل66بي ه66اي ارض66ي آن كوت66اه زم66اني موج66ودیت پادش66اهي
قاجارها و حتي خود ایران را با خطر مواجه ساخت.

نخستین سفر خارجي میرزاتقي خان به روسیه بود.به دنبال كشته شدن الكس66اندر گریبای66دوف واعض66اي هیئت سیاس66ي
رسمي روسیه درایران ،كه بر اساس یكي از مفاد عهد نامه تركمن چاي براي تأسیس و اقامت در سفارت روس66یه ب66ه
ته66ران آم66ده ب66ود ،ق66رار ش66د هیئت66ي از ای66ران ب66ه سرپرس66تي تش66ریفاتي خس66رو می66رزا ،یك66ي از پس66ران عب66اس می66رزاي
ولیعه66د ،جه66ت ع66ذرخواهي از طری66ق قفق66از ع66ازم روس66یه ش66وند  .گریبای66دوف در س66ال 1828م .ب66ه ای66ران آم66ده و
چندماهي بعد از آن در تهران كشته شده بود .
این هیئت كه ریاستش عمل با محمدخان زنگنه  ،امیرنظام آذربایجان بود  ،میرزا تقي خان وزیر نظ66ام را ه66م ب66ا خ66ود
همراه داشت .در سال 1829م .كه این هیئت به روسیه رفته است ،میرزا تقي خان بای66د  23س66اله ب66وده باش66د .درای66ن
سن و سال بود كه پاي امیر به آستانه دنیاي جدید علم و صنعت رسید و خاطر نق6ش پ6ذیر وي هم6ه تجلی6ات و مظ6اهر
مفید و ترقي آنرا اخذ كردو محسور آن شد.
یادآوري مي كنیم كه در آغاز قرن نوزدهم میلدي روسیه درمیان كشورهاي صنعتي مانن66د انگلس66تان و فرانس66ه ج66ایي
نداشت و تازه گام در راه صنعتي شدن گذارده بود .طبیعي است كه امیر به مقتض66اي م6أموریت خ6ویش بایس66تي ب6ادقت
نظ6ر و ت6وجه كام66ل ب6ه مس6ایل سیاس66ي بنگ66رد و باهوش66ي سرش6ار و ذك66اوت ف66وق الع66اده خ6ویش ،ب6ا اس6رار دس66ت اول
سیاستهاي استعمارگران و نحوه ارتباط آنها آشنا شد و آث6ار گرانبه6ایي در وج6ود خ6ویش ذخی6ره ك6رد .ام66ا نكت6ه ج6الب
دراین سفر بازدید هیئت ایراني از شهرهاي صنعتي روسیه اس66ت ك66ه ت6أثیر بس66یاري ب6ر اعض66اي هیئت و ب6ه خص66وص
شخص امیر باقي گذاشت .بازدید از مراك66ز ص6نعتي وعلم66ي روس66یه ت66زاري و برخ66ورد ب6ا آن ترقی66ات ش66گرف در امی6ر
احساسات خاصي ایجاد كرد.
او از فاصله اي كه میان دوكشور همسایه ،و ترقي و تكامل مشاهده ك6رد ب6ه ش6دت تح6ت ت6أثیر واق6ع ش6دو رن6ج ب6رد و
درعین حال آتشي در درون سینه اش براي تجدید وضع و ایجاد تحول در ایران شعله كشید.
هیئت ایراني در ش6هر تفلی6س از كارخ6انه ه66اي عظی6م ابریش66م و حریرب6افي و اس6لحه س66ازي بازدی66د كردن6د و تأسیس6ات
فرهنگي آن شهر از جمله دبستان چهار كلسه فرزندان گرجي و مسلمان را مشاهده كردند.
درشهر تول یا تول كارخانه غول پیك66ر اس66لحه س66ازي و مق66دار سرس66ام آور تولی66دش آنه66ا را تح6ت ت66أثیر ق66رارداد ) ی66ك
نتیجه آشكار اطلع از قدرت نظامي روسیه آن بود كه امیر به درستي در دوران زمامداریش كوش6ید ای6ن كش66ور از در
گیري نظامي ب6ا روس و انگلی6س دوري جوی66د .او ب6ه درس6تي میدانس6ت ك6ه دول66ت ای6ران از نظ6ر نظ6امي در براب6ر دو
دشمن شناخته شده ضعیف است و هر توسل ب6ه زور و جنگ66ي پیام66دهاي ن66اگواري خواه66د داش66ت (  .در ش66هر مس66كو
هم دیدار از دانشگاه بزرگ و منظم و وسیع با آزمایشگاههاي مدرن و كلسهاي تشریح و كتابخانه معظم و ج66امعش
ودانشگاه نظامي و مریضخانه مخصوص نظامیان ،آنها را بیش از پیش به فاصله زیادي كه میان دو كشور همج6وار
موجود است متوجه نمود  .در پایتخت روسیه سن پطرزبورگ ،ایرانیان هر روز ب66ه دی66دن یك66ي از مؤسس66ات علم66ي و
صنعتي رفتند  .كارخانه هاي توپ ریزي ،باروت سازي ،كاغذ سازي ،بلور سازي و فلز تراش6ي یك66ي پ6س از دیگ6ري
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م66ورد بازدی66د ق66رار گرف66ت  .دی66دن دارالفن66ون ورص66دخانه ب66زرگ مس66كو وض66رابخانه و ات66اق تج66ارت و ب66الون س66ازي و
مدارس ابتدایي وعالي و...همه براي ایرانیان جالب ،آموزنده و حسرت ب6ار بودن66د .ب66از ت66اب هم66ه ای66ن دی66دارها را م66ي
توان دراقدامات اصلحي امیر در زمینه هاي عمراني و صنعتي و فرهنگي مشاهده كرد .
مي توان چنین نتیجه گرفت این سفر ودیدن آن ترقیات روح حساس و اراده س66ازنده امی6ر را تح6ت ت6اثیر ق6رار داده و
او را به فكر نجات و ترقي و تكامل كشور ان6داخته اس6ت .س6فر روس6یه ب6راي می6رزا تق6ي خ6ان ك6ه اوان ج6واني را م6ي
گذرانید بسیار آموزنده بود و تاثیر زیادي در نمو فكري او داشت.
امی66ر درای66ن س66فر م66ورد ت66وجه امی66ر نظ66ام زنگن66ه واق66ع گش66ت ودر ب66از گش66ت ب66ه ای66ران داخ66ل خ66دمت اس66تیفاي حك66ومت
آذربایجان شد .از این به بعد امیر از پشتیباني قایم مقام و امیر نظام هردو برخوردار بود.
سفر دیگر میرزا تقي خان كه در تكوین شخصیت سیاسي و بالبردن كارآیي دیواني و حكوم66تي وي نق66ش بس66یار مه66م
و ثمربخشي داشت ،سفر وي در رأس یك هیأت سیاسي به ارزنة الروم عثماني بود.
این سفارت كه درسال 1843م .آغاز و تا سال 1847م .به طول انجامید درواقع چشم امی66ر را ك66امل ب66رروي سیاس66ت
و سیاست بازي و دیپلماسي و روابط خارجي گشود.
سفارت به ارزنة الروم ،كوششي بود براي انعقاد عهدنامه اي كه محدوده مناس6بات و خط6وط م6رزي ای6ران و عثم66اني
را مشخص كند و نقطه پایاني باشد برچند قرن منازعه و جنگ میان ایران وعثماني .اهمیت دیگر ای66ن س66فارت در آن
بود كه طرفین ب6ا حض6ور نماین6دگان سیاس66ي انگلس6تان و روس6یه قرارب6ود ب6ا یك6دیگر م6ذاكره كنن6د .فری6دون آدمی6ت در
ارزیابي اهمیت این عهدنامه مي نویسد » :كنفرانس ارزنة الروم ك66ه بی66ش از چهارس66ال ط66ول كش66ید و درس66ال 1263
هـ .ق 1847/م  .بسته شد ،نماینده آخرین دوره تحو ل تاریخي در روابط ایران وعثماني است كه از یك س66و مجم66وع
اختلفات قرون گذشته دو كشوردر آن نمایان است و از سوي دیگر پ66ایه رواب66ط جدی66د دو دولــــــ66ت را ) ح66تي تازم66ان
بوجود آمدن دولت عراق پس از جنگ جهاني اول ( همان عهدنامه بنیان گزارد .از این رو كنفران66س ارزن66ة ال66روم در
تاریخ روابط ایران وعثماني پرمعنا و با اهمیت است .اما ن6ه گ6زارش درس66تي از آنچ66ه در ای66ن مجم66ع سیاس66ي گذش66ته،
انتشار یافته و نه سهمي كه میرزا تقي خان در آن گفتگوها و تصمیم هاي آن داشته دانسته شده و نه به طریق اول66ي
ارزش آن در تحول تاریخي مناسبات دو كشور همسایه شناخته گردیده است(29) «.
اهمی66ت مق66ام ت66اریخي امی66ر ك66بیر ب66ه نظ66ر دك66تر فری66دون آدمی66ت ب66ه س66ه عام66ل اص66لي ارتب66اط دارد :ن66وآوري درراه نش66ر
فرهنگ و دانش و صنعت جدید ،پاسداري هویت ملي و استقلل سیاسي ایران در مقابله با تعرض غرب66ي و اص66لحات
سیاسي مملكتي و مبارزه با فساد اخلقي مدني .
دو دی66دار ب66ا امپرات66ور روس66یه یك66ي در  23س66الگي و دیگ66ري در فاص66له اي كم66تر از ده س66ال بع66د ،دی66دار ب66ا م66أموران
سیاس66ي و اداري عثم66اني ك66ه ب66ه ه66ر ح66ال آنه66ا زودت66ر ب66ا مظ66اهر تم66دن غ66رب آش66نا ش66ده بودن66د ،دی66دار ب66ا فرس66تادگان

سپاهیان و مأموران اروپایي كه تعدادشان و حضورشان در تبریز به مراتب از تهران بیش6تر ب6ود ،ش6ركت درجنگه6اي
ایران و روسیه و مشاهده شكستهاي نظامي ای6ران و مش6اهده كوش6ش ه66اي دس6تگاه اداري عب6اس می6رزا جه6ت انج6ام
اصلحات  ،مشاهده ترقیات مادي منطق6ه قفق6از ك6ه ب6ه ت66ازگي از ای6ران ج6دا ش6ده بودن6د و در ح6د خ6ود ب6ه راه ص6نعتي
شدن مي رفتند  ،همه اینها بر روحیه پویا و جوان او اثر مي گذاشت كه بازتاب آن6را ب6ه هنگ6ام ص6دارتش در س66الهاي
بعد مشاهده مي كنیم  .به نظر آدمیت و دیگر منابعي كه از این زاویه به مس6ئله م66ي نگریس66تند ،ای66ن تجرب66ه و معرف66ت
عین66ي در رابط66ه ب66ا دی66دارها و گفتگوه66ا و بخص66وص شكس66تهاي نظ66امي و سیاس66ي از روس66یه تازی66انه ع66برتي ب66ود ك66ه
شخصیت اورا تكان داد و هوشیار ك6رد؛ ب6ر دانش6ش اف66زوده ش6د و مختص6ري ه66م زب6ان روس6ي ی6ادگرفت ام66ا ن6ه ب6ه آن
ان66دازه ك66ه بتوان66د از نوش66ته ه66اي روس66ي مس66تقیما بهرهمن66د گ66ردد .آنچ66ه امی66ر در س66فارت عثم66اني بدس66ت آورد بیش66تر
سیاسي بود و فن به كارگیري دیپلماسي ك6ه زب6ان سیاس6ت اس6ت را به6تر و بیش6تر آم6وخت  .نخس6تین ن6تیجه آن س66فر،
تكمیل زبان تركي بود كه در اثر اقامت در تبریز با آن آش66نا ش66ده ب66ود .چه66ار س66الي ك66ه در عثم66اني گذرانی66د او را ق66ادر
ساخت با نماینده دولت تركیه ،به ترکی استانبولي ) بدون حضور مترجم( صحبت كند(30).
باتوجه به شكل جغرافی6ایي تركی6ه ام6روزي  ،م6ي دانی6م ك6ه ارزن6ة ال6روم از اس6تانبول فاص6له بس6یار دارد ،ام6ا امی6ر در
سفارت خود در ارزنة الروم با تنظیمات عثماني آشنا شد و از تجربه عثماني ها و مصریها در زمینه اخذ تمدن غربي
آگاه شدو جالب اینكه دراین سفر همواره از سیستم حكومتي كشورهاي اروپ66ایي ب6ه خص6وص ن6وع آلم66اني آن پ6رس و
جو مي كرد .دراین سفر فرصت یافت برخي از آثار فرانسوي را گرد آورد كه بعدها دستور ترجمه آنها را صادر ك66رد.
اطلع از آن منابع و آثار در افزایش دانش او و سپس تغییر بینشش نسبت ب66ه مس66ایل سیاس66ي ،اقتص66ادي و اجتم66اعي
جهان تأثیر فراواني داشتند .هرچند خود عثماني ها در اخذ تمدن غربي علقه اي نشان نمي دادند و برعكس ایرانی66ان
كه تشنه علوم و فنون جدید بودند آنها تعهد داشتند كه چیزي از تمدن غرب66ي را نیاموزن66د ام66ا ح66وادث ق66رن ن66وزدهم و
برتري و فشار دولتهاي غربي ب6الخره ه6م عثمانیه66ا و ه6م ایرانیه6ا را وادار س6اخت ت6ا ش6كل و س6اختار امپراتوریه6اي
گذشته را تغییر داده و دست به اص6لحات بزنن6د .بن6ابراین ن6تیجه ميگیری6م ك6ه امیرك6بیر ،زاده نیازه6اي ت6اریخي زم6ان
خ66ود و پ66رورده بخش66ي از ح66اكمیت ب66ود ك66ه ب66ه درس66تي درك ك66رده ب66ود ك66ه راه نج66ات ای66ران از فلك66ت و فق66ر و عق66ب
ماندگي ،داشتن صمیمیت در مدیریت امور و كسب علوم و فنون ت66ازه اي ب66ود ك66ه اروپائی66ان را در س66ده ه66اي هیج66دهم
ونوزدهم از ایران و شرق به طور كلي جدا كرده بود.
یكسال پس از اتم66ام م6أموریت ارزن66ة ال66روم و پ6س از م66رگ محمدش66اه در ح6الیكه اوض66اع كش66ور و درب6ار ای66ران دچ6ار
آشفتگي فراواني بود .امیركبیر در قالب شخصیتي ظهور كرد كه به یاري ایران و شخص ناص66رالدین می66رزاي ولیعه66د
شتافت و با عقل و كارداني و درایت علوه براینكه ناص66رالدین ش66اه را برتخ66ت س6لطنت نش6اند و م66وقعیت وي راتث6بیت
نمود به اوضاع كلي كشور نیز سروساماني نسبتا مطلوب بخشید.
امیرك66بیر ب66ه منظ66ور اص66لح اوض66اع اجتم66اعي ای66ران م66ي خواس66ت خری66د و ف66روش حك66ومت ولی66ات را بران666دازد،طبقه
دهق666ان رااز س666تمگریهاي گذش666ته آزاد كن666د و اص666ول مالی666اتي ای666ران را تغیی666ر ده666د .پ666س م666الیه و خزان666ه مملك666ت را
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سروس66اماني داد و از م66واجب و مس66تمریهاي گ66زاف ش66اهزادگان و درباری66ان و دیوانی66ان و روح66انیون كاس66ت و ب66راي
پادشاه حقوق ثابت معین ك66رد .برعای6دات دول6تي اف6زود و می6ان خ6رج و دخ6ل دول66ت م6وازنه برق6رار نم66ود و ب6ه تربی6ت
صاحب منصبان جدید پرداخت .قشون دائمي را مجددا احیا ك66رد و س66اخلوهاي دایم66ي م66رزي برق66رار س66اخت  .كارخ66انه
هاي اسلحه سازي و توپ ریزي احداث كرد ،براي سربازان و صاحب منصبان لب66اس متحدالش66كل نظ66امي ترتی66ب داد و
درجه هاي نظامي را تحت قانون جدید مشخص گردانی66د .ب6راي تأس6یس نی6روي بح66ري ،كش66تیهاي جنگ6ي س6فارش داد.
آیی66ن آزار و ش66كنجه را ممن66وع گردانی66د و رس66م بس66ت نشس66تن را شكس66ت .در اص66لح دس66تگاه عدالـ66ت ،دیوانخ66انه و
دارالشرع را براصول تازه اي بنیاد نهاد ،اقلیت هاي مذهبي زرتشتي و مسیحي و یهودي را از اجحاف هاي اجتماعي
رهانید .تملق گ6ویي و الق6اب و عن6اوین ناپس66ندیده اه66ل دول6ت و م6دیحه س6رایي ش6اعران را منس6وخ نم66وده ،هرزگ66ي و
لوطي بازي و قداره كشي وعربده كشي مستانه در كوي و برزن را از بین برد.
در اصلح امور شهري ،چاپار خانه و پست جدید را راه انداخت ،قانون تذكره دادن رابنیان گذارد ،آبله كوبي را تعمیم
داد و جزوه هایي در مبارزه با آبله و وبا میان مردم و روحانیون منتشر نمود .به سنگفرش كردن ك66وچه ه66ا پرداخ66ت
و نخستین بیمارستان دول66تي را اح66داث ك66رد .ب66راي نش6ر فرهن66گ مدرس6ه دارالفن66ون را بن6ا ك66رد .ای6ن مدرس66ه نخس6تین
مدرسه غیرمذهبي كشور بود كه استادان و معلم66ان آن6را از كش66ورهاي اروپ6ایي خصوص66ا اتری6ش اس6تخدام ك66رده ب66ود.
دارالفنون براي محصلن خود كه اغلب از فرزندان اشراف و اعیان بودند،كلسهاي زبانهاي خارجي  ،علوم سیاس66ي،
مهندس66ي  ،كش66اورزي ،مع66دن  ،ط66ب  ،دامپزش66كي ،عل66وم نظ66امي و موس66یقي گروه66ي ترتی66ب داد .ب66ه ترجم66ه كتابه66اي
اروپایي در پاره اي از فنون پرداخت  ،چاپخانه هاي جدید را توسعه داد و روزنامه دولتي )وق6ایع اتف6اقیه( را تأس6یس
نمود .هیأتي از مترجمان زبانهاي خارجي تشكیل داد و باب روزنامه ه66اي فرنگ6ي را ب6ه ای6ران ب66ازكرد .كارخ6انه ه66اي
مختلف صنعتي و پارچه بافي ایج66اد ك66رد ،از ص6نایع مل66ي حم66ایت ك66رد و امتع66ه وطن66ي را معم66ول س66اخت ،اس66تاد مع66دن
ش6ناس اس6تخدام ك66رد و محص66ولت ای66ران را ب6ه نمایش6گاه بی6ن الملل66ي لن6دن فرس66تاد ،...چن6دین س66د روي رودخ6انه ه66ا
بس66ت ،ش6یلت را از دس6ت اتب6اع روس6یه گرف6ت ،از بازرگ6اني داخل66ي و خ66ارجي ای6ران پش6تیباني ج6دي نم66ود ،برمی6زان
ص66ادرات ای66ران اف66زود و آزادي واردات را مح66دود س66اخت .ب66ا كهن66ه پرس66تي ب66ه پیك66ار برخاس66ت و حم66ایت از حق66وق
اقلیتهاي مذهبي از اصول سیاسیش بود(31) .
درعرصه عمل و سیاست ،گرایش به مبارزه با دخالت و سلطه بیگانه و استعمار و اهمی6ت دادن ب6ه ح6اكمیت مل6ي در
سیاست امیركبیر به خوبي پدیدار گشت .در اندیشه امیرك6بیر خ66ود آگ66اهي مل6ي وت66وجه ب6ه من6افع مل6ي و مق6ابله ب66انفوذ
بیگانه به وضوح دیده مي شود.
وي نماینده ناسیونالیسم ایراني در برخورد با استعمار سیاسي و اقتصادي اروپایي است .به ویژه در عرص66ه سیاس66ت
خارجي امیركبیر ،ناسیونالیسم عنصري قوي و نیرومند است و درتمام كارهایش به وضوح دیده مي ش66ود .دك6تر پلك
اتریشي مي گوید »:میرزا تقي خان مظهر وطن پرستي است كه درایران ام66ر مجه66ولي اس66ت «.وزی66ر مخت66ار انگلی66س
ك66ه از روزاول ت66ا آخ66ر ص66دارت امی66ر ب66ا او در كش66مكش ب66ودو اغل66ب از كاره66اي وي انتق66اد م66ي ك66رد ،اعتق66اد دارد ك66ه

امیریكي از افراد انگشت شماري است ك6ه نی6ك بخ6تي وطن6ش را در دل دارد و در ج66اي دیگ6ر م6ي نویس6د ك6ه »ق6درت
فكر و وطن پرستي امیرنظام و عشق او به خوشبختي ایران جلب احترام كرده است«.
میرزا جعفرخان مشیرالدوله امیر را مي ستود كه غیرت ملت و خاك و براي آنچه به سود ایران بود كم66ال غمخ66واري
و دلسوزي داشت .یكي از تاریخ نگاران انگلیسي كه دیدگاهش نسبت به امیر به خاطر مخالفتي ك66ه ب66ا من66افع واه66داف
انگلی66س درای66ران داش66ت ب66ا ب66دبیني خاص66ی هم66راه اس66ت م66ي نویس66د » :ایس66تادگي میرزاتق66ي خ66ان دردف66اع از حق66وق
ح666اكمیت ای666ران در سیاس666ت اوعلی66ه دو دول666ت نیرومن666د روس و انگلی666س جل666وه گ666ر اس66ت گرچ66ه گ666اه ب66ه تعص66ب در
وطـــــــــــــــن پرستي و شوونیسم مي رسد(32)«.
اما با همه این اوصاف حكومت امیر نه مبتني بر مشاركت سیاس66ي م66ردم در تص6میمات سیاس66ي  ،بلك66ه م66اهیتي داش66ت
كه از آن به عنوان استبداد منوره یاد كرده اند و در ارزشیابي آن باید گفت كه حكومت اوسه جنبه بسیار مهم داش66ت:
یكي اینكه برپایه قانون و عدالت نه6اده ش6ده ب6ود ،دیگ6ر اینك6ه ب6ه تربی6ت مل6ت معط6وف ب6ودو س6وم ای6ن ك6ه رض6ایت و
خشنودي مردم را از این روش حكومت كردن به دست آورد(33).
هرچن66د ب66اتعریفي ك66ه ام6روزه ب6راي ناسیونالیس66م وج66ود دارد ،نم66ي ت6وان حك66ومت امی6ر را برپ6ایه ناسیونالیس66م دانس6ت
) زیراناسیونالیسم برپایه حاكمیت ملي است كه در آن توده مردم درامر سیاست مشاركت دارند( ولي شخص امیركبیر
را ب66ي تردی66د م66ي ت66وانیم ی66ك ناسیونالیس66ت عملگ66راي تم66ام عی66ار معرف66ي نم66ود .در ش66یوه حك66ومت امی66ر ج66ایي ب66راي
مشاركت توده مردم در امر سیاست نبود و اصول هنوز چنین حكومتي در تاری6خ ای6ران ش66كل نگرفت6ه ب6ود و تلش66هاي
افرادي چون امیركبیر در جهت استقلل كشور و حاكمیت ملي به صورت فردي بوده و ما چ66اره اي ن66داریم بج66ز اینك66ه
وي و امثال وي را ناسیونالیستهایي بنامیم كه بخاطر شرایط زماني قادر به توسعه افكار و اندیشه هاي خ66ود نب66وده و
نمي توانسته اند مبناي تفكرات ناسیونالیستي خود را برپایه مشاركت عمومي مردمي بنا نهند .به همین دلیل است ك66ه
با از بین رفتن خودشان  ،تلشهایشان در زمینه حاكمیت ملي و مبارزه با نفوذ بیگانه ناكام مان66د .كوشش66هاي آن66ان از
یك جریان عمومي نشأت نمي گرفت و دستاوردهایشان به علت دولتي بودن و انجام اصلحات از بال بع66د از خودش66ان
دوام و بقاء نمي یافتند و در بهترین شكل بجز پاشیدن بذرهایي از آزادگي ونوگرایي در ذهن تعدادي از اندیش66مندان و
متفكران نسلهاي بعدي حاصلي برجاي نمي گذاشتند.
باتمامي این اوصاف تأثیر امیركبیر را باید در تاریخ زمانش و تحولت اجتماعي دونس6ل بع6د س66نجید .همك66ار انگلیس66ي
سرهنگ شیل وزیرمختار انگلیس در ایران ك6ه فلس6فه تاری6خ و م6دنیت خوان66ده و درقلم6رو فك6رو دان6ش خیل66ي برت6ر از
وزیرمختار بود ،پایه امیر را در چشم انداز تاریخ مي سنجد؛ اعتقاد واتسون این است »:اگر میرزاتقي خان م66ي مان66د
و اندیشه هاي خود را به انجام مي رس6انید ،ب6دون تردی6د در زم6ره آن كس6اني ش6مرده م6ي ش6د ك6ه ب6ه عقی66ده برخ66ي از
سوي خدا به رسالت تاریخي برگزیده گشته اند(34) «.
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تا اینجاي مطلب هرآنچه كه در مورد امیركبیر و اندیشه ها و اقدامات وي گفتیم مربوط مي شد ب66ه جنب66ه ه66اي اص66لح
گرایانه این شخصیت بزرگ تاریخ دوران معاصر ایران كه دوست و دشمن جملگ66ي ب66رآن مع66ترف ب66وده و تم66امي آنه66ا
را بي كم و كاست تائید كرده اند .اما موضوع بسیار مهمي كه در مورد افكار و اندیش66ه ه66اي امیرك6بیر بای66د ذك66ر ش66ود
جنب6ه و بع6دي از افك66ار و شخص6یت سیاس66ي اوس6ت ك6ه ت6اكنون از نگ6اه افك6ار عم6ومي پنه66ان مان66ده و ب6ه ج6ز ع66ده اي
معدود از پژو هشگران ومحققین آگاهي و اطلع چنداني از آن ندارند .این ویژگي مشخص كه دقیق66ا ارتب66اط مس66تقیمي
نیز با موضوع پژوهش ما دارد به جنبه هایي از افك66ار و احیان6ا اق66داماتي مرب6وط م6ي ش6ود ك6ه ط6ي آن چه6ره ای6ن راد
مرد بزرگ تاریخ كشورمان را نه تنها به عنوان یك اصلحگر س6ترگ ،بلك66ه ب6ه عن66وان اولی6ن اندیش6مندي معرف66ي م66ي
نماید كه قصد داشته تغییرات اساسي در آیین سلطنت استبدادي ایران بوجود آورده و متأثر از نظ66ام دموكراس66ي ح66اكم
بركشورهاي اروپایي ) خصوصا انگلیس( سیستم حكومتي در ایران را بربنیان تازه اي استوار نماید.
ش66اید در بی66ن محققی66ن و پژوهش66گراني ك66ه در م66ورد زن66دگي و شخص66یت سیاس66ي امیـــــ66ركبیر تحقی66ق ك66رده ان66د و از
زوایای مختلف به كنكاش در ابع66اد مختل66ف شخص6یتي و اق66دامات وي پرداخت66ه ان66د هیچك66س را نت66وان ب66ا دك66تر فری66دون
آدمیت همسان و هم طراز معرفي نمود.
دك6تر آدمی6ت در پیش6گفتاري ك6ه ب6راي اث6ر بس6یار ارزش6مند و ج6امع خ66ود ) امیرك6بیر و ای6ران ( نوش6ته ،درب66اره روش
نگ66ارش ای66ن كت66اب چنی66ن آورده اس66ت » :روش م66ن تحلیل66ي و انتق66ادي اس66ت .در واقع66ه ی66ابي نه66ایت تقی66د رادارم ك66ه
هرقضیه تاریخي را تا اندازه اي ] كه[ مقدور بوده است همه جانبه عرضه بدارم؛ حقیق66تي را پوش66یده نداش66تم از آنك66ه
كتمان حقیقت تاریخ  ،عین تحریف تاریخ است .و مورخي كه حقیقتي را دانسته باشد و نگوید یاناتمام بگوید  ،راست
گفتار نیست؛ مسئولیت او چندان كمتر از آن نیست كه دروغ زني پیشه كرده باشد .در سرتاسر كتاب سخني نگفتم كه
مس66تند نباش66د ،و س66ندي ن66دادم ك66ه معتبرنباش66د .ول66ي در تحلی66ل تاری66خ مخت66ارم واس66تقلل رأي دارم؛ آن جه66تي از تفك66ر
تاریخي مرا مي نماید .معیار داوریهاي تاریخي ارزشهایي است كه اعتق66اد دارم و ب6ا آنه6ا خ6وگرفته ام؛ ارزش66هایي ك66ه
مبناي عقلي دراند نه عاطفي  .اما هیچ اصرار ندارم كه مورد پذیرش همگان باشند«.
به نظ6ر م66ي رس66د دك66تر آدمی6ت در ترس6یم س66یماي عم66ومي امیرك66بیر ب6ه ای66ن مط6الب ك66امل وف66ادار ب6وده ول66ي در تحلی66ل
تاریخي خود یا بخاطر شرایط مكاني و زماني حاكم در هنگام نگارش كت66اب ) اردیبهش66ت  1348ش 1969 /م ( و ی66ا
بخاطر پایبندي ب6ه ارزش66هاي ع6اطفي  ،نخواس6ته ی6ا نتوانس6ته تم66ام حقیق6ت را درم66ورد اندیش66ه ه66اي سیاس66ي امیرك6بیر
بازگو نماید .هرچند كه باید شق سومي را هم دراین مورد از نظر دورنداشت و آن ع66دم دسترس66ي ایش66ان ب66ه دو مأخ66ذ
بسیار مهم در این زمینه بوده است .زیرا ك66ه خ66ود در هم66ان پیش66گفتار ص66ادقانه اذع66ان دارد ك66ه »:بای66د بگ66ویم ك66ه دو
مأخذ مهم هنوز به دست ما نرسیده است ) .كتابچه خیالت اتابكي( كه امیركبیر اندیشه ه66اي خ66ودرا ب66ه روزگ66ار تبعی66د
در آن نوشته بوده است و ) دفتر مكاتبات سري( او در دوران صدارت اثري از آنها در كتابخانه و بیوت66ات س66لطنتي و
آرشیو وزارت امورخارجه نیست .

ت6666وجه ب6666ه ای6666ن مط6666الب و همچنی6666ن نگ6666اهي غی6666ر احساس6666ي ب6666ه بح6666ثي ك6666ه ایشــــــــــــــــ6666ان در رابط6666ه بااندیش6666ه
)كنسطیطوسیون( ) (35امیركبیر كرده اند ،ما را به این نتیجه مي رساند كه این مهمترین جنب66ه و ویژگ66ي اندیش66ه اي
)و شاید اقدامي( امیركبیر نمي توانسته از نگاه تیزبین و موشكاف ایش66ان پنه66ان مان66ده باش66د و احتم66ال داده م66ي ش66ود
كه نامبرده درامر نتیجه گیري تسلیم شرایط عاطفي قضیه گردیده و درای6ن م6ورد بخص6وص در دام هم6ان خصوص6یات
روان66ي عم66ومي ایرانی66ان یعن66ي اص66ل )مظل66وم نم66ایي و اس66طوره س66ازي( گرفت66ار آم66ده باش66ند .ب66راي روش66ن ت66ر ش66دن
موضوع به نوشته هاي دكتر آدمیت در كتاب امیركبیرو ایران خصوصا به فصل هفتم آن مراجعه و استناد مي كنیم .
»در دوره زمامداري امی66ر ك6بیر آیی6ن كه6ن س6لطنت مطل66ق همچن6ان برج66اي مان66د .گرچ66ه دس6تگاه ص6دارت ق6درت ف6ائقه
داشت،اختیار نهایي با پادشاه بود و اراده فردی حاکم .به تعبیر دیگ66ر ،از نظرگ66اه ف66رض سیاس66ی ،امی66ر مح66دودیتی ب66ر
اختیار مطلق سلطنت وارد نساخت ،گرچه مرجعیت دولت را صرفا از جهت قانون عدالت والزام و مسئولیت آن نس66بت
به مردم مي شناخت.
در انتقاد اصول حكومت میرزا تقي خانی ،در نظر اول این ایراد موجه مي نماید كه چرا امیر در نقشه اص66لحات هم66ه
جانبه خود ،به ترقي آیین سلطنت برنیامد تا باتغییر سنت كهنه حكمراني ،سیاست را بربنیان ت66ازه اي بگ66ذارد و آن را
با منطق طرح اصلحات خود هماهنگ گرداند .ای6ن خ6ود م6ایه ش66گفتي ب6ود ،وم66ا انتق6اد را ب6ه دول6ت می6رزا تقــــــــــ6ي
خان روا مي داریم « .دكتر آدمیت سپس مي افزاید :در رساله میرزا یعقوب خان كه ب66ه عن66وان ) عریض66ه محرم66انه (
به ناصر الدین شاه نگاشته ،چند مطلب مهم از گفتگوي خود با میرزا تقي خان آورده است .از جمله اینك66ه امی6ر گفت6ه
بود »:مجالم ندادند وال خیال كنسطیطوسیون داشتم .م66انع بزرگ66م روس66ها بودن66د وانگلی6س كم6ال همراه66ي را در ب6اطن
وعده مي داد .منتظر موقع بودم (36) «.سنجش اعتبار روایت میرزا یعق66وب بای66د بگ66وئیم ك66ه او در آن زم66ان م66ترجم
سفارت روسیه تهران بود وبا امیر كبیر مراوده وآشنایي نزدیك داشته واز اندیشه اش كم وبی66ش آگ66اه ب66وده اس66ت ،ب66ه
علوه او عریضه اش را بیست سال پس از مرگ امیر كبیر ودر اواخر عمر خودش از استانبول ب66ه ناص6ر ال66دین ش66اه
نوشته .بنابراین دلیلي ندارد كه خلف گفت6ه باش66د .از هم6ه مهم6تر اینك6ه تم66ام مط66الب دیگ66ري ك66ه از زب6ان امی6ر در آن
عریضه آورده ،بدون كم وكاست با مكاتبات خصوصي امیر وشاه تطبیق مي كنند.
بنابراین در صحت روایت منقول نویسنده ش6بهه اي وج6ود ن66دارد .ام6ا اینك6ه منظ66ور امی6ر ك6بیر از كنسطیطوس6یون چ6ه
بوده واندیشه اش بر چه مداري مي چرخیده باید گفت :فرض حكومت نمایندگي نه فقط در آن زمان وحتي ت66ا دو نس66ل
بع66د ،ذات66ا موض66وعیت نداش66ت وچی66زي ب66ي معن66ي ب66ود .نش66انه اي از چن66ان هوش66یاري اجتم66اعي هن66وز نب66ود ،بلك66ه ب66ا
اصطلحات جدید امیركبیر تازه جامعه م6ي رف6ت ك6ه تك6اني بخ6ورد و ب6ه راه تح66ول سیاس66ي بیفت6د .از ای6ن رو در وض66ع
تاریخي زمان ،مفهوم كنسطیطوس6یون ن6اگزیر دلل66ت پی6دا م6ي ك6رد ب6ه ن6وعي از دول6ت منتظ6م ،یعن6ي دول66تي ك6ه قواع6د
اداره اش مضبوط ،حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون ،قانون مشورت جمع66ي ب6ر اراده مطل66ق ف6ردي ح6اكم ،وب6ه ه6ر
حال اختیار فردي محدود باشد .چنان نظام سیاسي به درجات مختلف در روسیه وكشورهاي ژرمني برقرار گشته بود
ودولت عثماني هم تازه به آن خط افتاده بود .امیر كبیر تمركز قدرت را در دستگاه صدارت بر اثر ض66روریات سیاس66ي
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زمان ونتیجه آشفتگي كارها در دوره فترت مي دانست .در این باره خود تصریح دارد ك66ه :همینك66ه ام66ور دول66ت منظ66م
گردید به تاسیس وزارتخانه ها وتقسیم كار دست خواهد برد ( 37).از آن مهمترتاكید اوبه نقص عمده سلطنت مطلق66ه
است .وزیر مختار انگلیس ضمن اشاره به قدرت فائقه او مي نویسد :اما » امیرنظام خود به خط66ر هوش66یار اس66ت ك66ه
در اصول سلطنت مطلقه  ،وضع صدر اعظم همواره در معرض خود كامگي وهوس پادشاه قرار دارد( 38)« .
ش66یوه حكمران66ي امیرک66بیر دلل66ت م66ي ك66رد ب6ر نف66ي اس66تبداد وس66نت مال66ك الرق66ابي در نظ66ام مطلق66ه ش66رقي .در تایی66د ای66ن
روش ،وزیر مختار انگلیس به امیر چنین مي نویسد » :دوستدار خود مي دان66د ك66ه منظ66ور ب66اطني آن جن66اب اس66ت ك66ه
قواعد نیك مردم ایران را ترقي دهند ،و قواعد ظلم وتعدي واجحاف را از میان آنها وحكام بر طرف سازند( 39)«.
تردید نیست كه در تفكرسیاسي امیر كبیر در مورد كنسطیطوسیون وي به چند عامل نظر داشته است :
اول تعدیل ) سلطنت مطلقه ( ،یعني مترصد بود دولتي بسازد كه هوس واراده ی مطلق فردي حاكم نباشد .دوم توزی66ع
ق66درت در دس66تگاه ص66درات از طری66ق ایج66اد وزارتخ66انه ه66اي مختل66ف وتقس66یم ك66ار ومس66ئولیت در می66ان وزی66ران .س66وم
اجراي ) حقوق ثابته ( یعني امنیت جان ومال افراد  ،خواه رعیت خواه وزیر و صدراعظم .
اتفاقا در روایت میرزا یعقوب خان مشاهده مي شود ك6ه می6رزا تق6ي خ6ان امی6ر ك6بیر فك6ر كنسطیطوس6یون را در قض6یه
حق زندگي وزیران فاش كرده است .او مي دانست كه وزیر معزولي چون خودش دیگر حق زندگي ندارد وگفت66ه ب66ود:
» سرانجام شاه مرا قربان خواهد كرد « .واین با نوشته وزیر مختار انگلیس كه قبل نق66ل كردی66م ك66امل مط66ابقت دارد،
آنجا كه شیل به پالمرستون نوشته بود ك66ه امی6ر ح6تي در اوج ق6درت خ66ود ب6ه ای6ن خط66ر هوش66یار ب6وده اس66ت.در اص6ل
روایت منقول از زبان امی6ر ك6بیر دو نكت6ه بس6یار مه6م نی6ز ب6ه چش6م م6ي خ6ورد :اول آنك6ه م6انع ب6زرگ نقش6ه امی6ر در
تاسیس كنسطیطوسیون ،دولت روسیه بود ودوم آنكه انگلیس در باطن وعده همراهي داده بود.
مخالفت روسیه در هر زمان با هر فكر اصلحي طبیعي بود .ولي انگلیس با شناختن حق ایمن66ي ج66ان وم66ال اف66راد ذات66ا
موافق بوده ،ه66ر چن6د در گزارش66هاي رس6مي ش6یل ) وزی6ر مخت6ار انگلی6س ( چی6زي مش66اهده نم6ي ش66ود ك6ه امی6ر خی6ال
باطني خود را با او در می6ان گذاش6ته باش6د ول66ي قطع66ا ص6حبتهایي بی6ن آن دو در ای6ن زمین6ه ص6ورت گرفت6ه ب6وده زی6را
دلیلي ندارد كه شیل در نامه اش به امیر عنوان نماید كه  » :دوستدار خود مي داند كه منظ66ور ب66اطني آن جن66اب اس66ت
كه … ..قواعد ظلم وتعدي واجحاف را از میان بردارد «.علي ایحال به قول خ6ود امی6ر ك6بیر زم6انه ام6ان ن6داد ك6ه وي
اندیشه خودرا به اجرا در آورد ویا به عبارت خودش » :مج6الم ندادن6د « ام66ا اینك6ه گفت6ه ب6ود » منتظ6ر موق66ع ب6ودم «
بدان معني است كه در پیش بردن نقشه اش مصمم وامیدوار بوده است.
به نظر مي رس6د ب6ا آگ66اهي ی6افتن ب6ه ای6ن جنب6ه از تفك6رات امیرك6بیر و بررس66ي دقیق6تر ) ف6ارغ از جنب6ه ه66اي احساس6ي
ع66اطفي نس66بت ب66ه جنب66ه ه66اي بس66یار مثب66ت شخص66یت واق66دامات امی66ر ك66بیر ( رواب66ط شخص66ي وك66اري بی66ن امی66ر ك66بیر
وناصرالدین شاه وهمچنین شناخت بیشتر از شخصیت سیاسي مهد علیا مادر ناصر الدین شاه ومهمتر ا ز همه توجه

داشتن به شرایط زماني ومك66اني ،بت66وان ت66ا ان66دازه زی66ادي پ66رده از
روي معم66اي م66اجراي بركن66اري وقت66ل امی66ر ك66بیر برداش66ت وآن66ر از
زاویه جدیدي مشاهده نمود.

الف – مناسبات امیر كبیر و ناصرالدین شاه
در مناس6666بات ناص6666ر ال6666دین ش6666اه وامی6666ر ك6666بیر ح6666الت خاص6666ي
وجودداشته است.
نه به رابطه متعارفي صدر اعظم و پادشاه در نظام سیاست ای66ران
م666ي مانس666ت ون666ه ب666ه ع666الم پی666ر ومری666دي ح666اجي می666رزا آغاس666ي
ومحمدش66اه ش66باهتي داش66ت و ن66ه ش66بیه وض66ع تحك66م آمی66ز خش66ك
صدراعظم مقتدري چون قائم مقام نسبت به محمد شاه بود .آدمی66ت
م66ي نویس66د :در ع66الم مناس66بات ش66اه وزی66ر ،روش امی66ر ب66ه عن66وان
مربي نیكخواه ناصرالدین ش66اه ش66ایان ت66وجه اس66ت و یگ66انه ه66دفش
این بود كه شاه فن مملكت داري بیاموزد وبه مسئولیت سلطنت آگاه گردد.
اینج66ا ب66ه عن66وان آموزگ66اري دلس66وز وفرزان66ه ش66یوه نرم66ي وس66ختي ه66ردورا ب66ه ك66ار م66ي بس66ت .در پ66رورش شخص66یت
سیاسي شاه ،همه جا تعلیمات زیركانه اي مي دهد كه در گفت وشنود با نمایندگان خارجي چنی6ن وچن6ان بگوی6د وح6تي
مراقب رفتار عمومي شاه است زیرا شاه در جواني خجول بود وگویا زود دستپاچه مي شد .او ح66تي ش66اه را در م66ورد
برخي از كفتگوهایش با نمایندگان دولتهاي خارجي نكوهش هم مي كرده اس66ت .دك66تر آدمی66ت در س66نجش رابط6ه دول66ت
امیر و سلطنت به نوشته ه66اي رس66مي ون6امه ه66اي خصوص66ي امی6ر اس6تناد م6ي كن66د وب66ه عن66وان ش66اهد از نوش6ته ه66اي
وزیر مختار انگلیس مثال مي آورد.
چهار ماه پس از سلطنت شاه وصدارت امیر ،كاردار انگلیس مي نویسد  »:امیر نظام مورد نهایت اعتماد ش66اه اس66ت،
رای و میل او تنها راهنمای سلطنت در انجام كارها واص66لحات مملك6ت م6ي باش66د … ش66اه نس6بت ب6ه ه66وش وك66ارداني
امیر نظام همان اعتقادي را دارد كه محمد ش66اه نس6بت ب6ه ح6اجي می6رزا آقاس66ي .داش66ت امی6ر ك66اري را انج66ام نم66ي ده66د
مگر اینكه قبل با شاه مشورت نماید ) .این معنی حتي در امور بسیار جزیي ص66ادق اس66ت .در ه66ر مطل66بي اگ66ر فرص66ت
توضیح زباني نداش6ته باش6د ،یاداش6ت مفص6لي ب6ه ش66اه م6ي فرس6تد ونظ6ر خ6ودرا م6ي ده66د ( .ش6اه نی6ز معم6ول تص6میم
خودرا به خط خودش مي نگارد(40 ) « .
یكس66ال بع66د ش66یل م66ي نویس66د  » :برق66رار س66اختن امنی66ت و ترق66ي وض66ع عم66ومي كش66ور طبع66ا م66وجب تحکی66م حك66ومت
گردیده ،خاصه دولت امیر نظام بیش از پی6ش اس6توار گش6ته … ..ش6اه دان6اتر وك6اردانتر از س66ابق ب6ه نظ6ر م6ي رس6د؛
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امید مي رود بتوان6د مق66امي را ك6ه شایس6ته ی س6لطنت اس6ت كس6ب كن66د .مرتب6ه آخ6ر ك6ه حض6ور ش6اه ب6ار ی6افتم ،بس6یار
س66نجیده ودرس66ت س66خن م66ي گف66ت ) .ش66اه را از ت66وجهي ك66ه ب66ه ام66ور مملك66ت معــــــ66مول داش66ته تبری66ك گفت66م ،وخاص66ه
توصیه نمودم كه خود را از همه كارها آگاه بدارد(41) « ( .
شش ماه بعد مي نگارد » :قدرت امیر نظام همچنان بر جاست ،از اعتماد شاه نس6بت ب6ه او هی6چ كاس6ته نش66ده ) ،ام66ا
امیر نظام خردمندانه از تسلط مطلق خود بر شاه كم كرده اس66ت ( … ) ش66اه در كاره66اي ج66اري ای66ن ان66دازه كوشاس66ت
كه گزارشهاي روزانه كشور را مي خواند ،گرچه به ندرت ممكن است ب66دون مش6ورت و تص6ویب امی66ر نظ6ام دس6توري
صادر نماید ( .زندگي خصوصي شاه از قاعده درست بی66رون نیس66ت ،رفت66ارش س66اده و ب66ي پیرای66ه اس66ت ،و ح66تي ش66اید
بیش از اندازه براي ایران ساده باشد(42) « .
نتیجه اي كه آدمیت از مجموع مدارك تاریخي مي گیرد این است كه امیر هیچ امر دولتي نب6وده ك6ه ش6اه را از آن آگ6اه
نگردانده وهیچ تصمیم عمده اي نگرفت مگر آنكه با تصویب شاه بوده باشد ،امیر خ6ود مش6وق ش6اه ب6ود وح6تي او را
وادار مي كرد به كارها رسیدگي نماید تا در فن سیاست خبره گردد.
دكتر آدمیت در نهایت ،سخن برخي تاریخ پردازان مبني بر اینكه میرزا تقي خان مانع دخل و تصرف ناصر الدین ش66اه
در اداره مملكت بوده را یكسره باطل ونامعتبر مي داند.
اما آیا واقعا مسئله به همین صورت بوده ا ست؟ آیا امیركبیر از رابطه معلمي و شاگردي یا حتي پدر و فرزن66دي خ66ود
نسبت به ناصر الدین شاه بیشتر در جهت دور نگهداشتن این ) شاگرد و فرزند لوس خودسر ك66ه محبت66ش چ66ون س66ایه
ابر بهاري بوده ( استفاده نمي كرده و تسلطي مطلق بر او اعمال نمي داشته است؟
هر چند امروزه محبت قلبي اكثر قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به امیر كبیر به عنوان یك متفكر واصلح گ66ر حكوم66تي
و اجتماعي به هیچوجه به كمتر از تعلق عاطفي دكتر آدمیت ب66ه ای66ن شخص66یت ب66زرگ ت66اریخي نیس66ت ام66ا واقعی66ت ای66ن
است كه نتیجه تحقیقات وپژوهشهاي انجام ش66ده در ای6ن زمین6ه نش6ان م6ي ده6د ك6ه امیرك6بیر بج6ز م6وارد بس6یار جزی6ي
)آنهم بیشتر در اموري مانند مخارج دربار و (...ناصرالدین ش66اه را در جری6ان گ66ردش ام6ور حكوم6تي و سیاس66ي ق6رار
نمي داده است.

ب – شخصیت مهد علیا :
شخصیت مادر شاه ) مهد علیا ( را باید بشناسیم و روابط شاه و امیركبیر با او را بررسي كنیم:
جهان خانم مشهور به نواب و ملقب به ) مهد علیا ( دختر امیر محمد قاس6م خ6ان قاج66ار ،زن محم6د ش66اه وم6ادر ناص6ر
الدین شاه و ملك عزت الدوله زن امی6ر ك6بیر ،زن6ي بس6یار ب6اهوش ب6ود .دك6تر آدمی6ت م6ي نویس6د وي بس6یار ج6اه طل6ب

وتجمل دوست واز زیبایي بي بهره بود .خط و ربطي داشت و به شیوه چلیپا خوب م66ي نوش66ت .ب66ه علوه در ف66ن مك66ر
زنانه استاد بي بدیل بود منش او.را ق6درت پرس6تي وجن6ون جنس6ي ،م66ي س6اخت؛ زن66دگي او پ6رورده آن دوعنص6ر ب6ود.
محمدشاه از جهان خانم بدش مي آمد وطلقش داده بود ،اما از دست او خلصي نداشت ودر برابرش عاجز مانده بود
در دوره فترت بین مرگ محمدشاه وجلوس ناصر الدین شاه به تخ6ت س66لطنت ،مه66د علی6ا ن6ایب الس6لطنه وار حكمران66ي
كرد .شاه تازه بر خلف رأي مادرش ،میرزا تقـــــــــــي خان را ب66ه ص66درات گماش66ت ای66ن ب66ي اعتن66ایي در ع66الم ) م66ادر
شاهي( بر وي گران آمد ،خاصه بر مادر قدرت طلبي كه تا دیروز حكمش روان بود .به هر حال مه66د علی66ا ب66راي خ66ود
دستگاهي داشت و علیقلي میرزا اعتضاد السلطنه پیشكارش بود.
به نظر دکتر آدمیت اسناد معتبر در رابطه با نحوه برخورد امیر كبیر وناصر الدین شاه با مهد علیا دللت بر ای66ن دارد
كه مهد علیا از همان آغاز صدارت امیر كبیر به توطئه چیني پرداخت وامیر نه فقط مدارا مي كرد ،بلكه تقاض66اهاي او
را بر مي آورد كه دشمني اش را بر نینگیزاند ،شاه مادرش را ب6ه خ66ود راه نم66ي داد واز وي دوري م6ي جس66ت ونكت6ه
بس66یار قاب66ل ت6وجه اینك66ه امی66ر در دلج66ویي ش66اه از مه66د علی66ا م66ي كوش66ید .چه66ار م66اهي از س66لطنت ش66اه و وزارت امی66ر
نگذشته بود كه در گزارش نماین6ده انگلی6س م6ي خ6وانیم » :ش6اه نس6بت ب6ه امی6ر نظ6ام كم66ال اعتم6اد را دارد … .ام6ا
بزرگان مملكت دشمن امیر هستند .و براي اینكه كار را ب6ر او دش66وار س66ازند ،از هی66چ دسیس6ه اي رو گ6ردان نیس6تند.
مادر شاه اخیرا تلش كرد شاید اعتماد پادشاه را از امیر نظام متزلزل گرداند ،تیرش به س66نگ خ66ورد وك66اري از پی66ش
نبرد ( 43) «.
چن6دروز بع6د امی6ر گفت6ه ب6ود » :مه6د علی6ا ناراض6یان را دور خ6ود جم6ع ك66رده و تم6ام كوش6ش خ66ود را بك6ار بس6ته ك6ه
اقدامات دولت را تباه گرداند ،و حال آنكه آنچه مهد علیا خواسته بود ،من به او داده ام( 44)« .
دكتر آدمیت به استناد برخي از اینگونه اسناد نتیجه مي گیرد كه نه تنها سراي مه6د علی6ا محف6ل مخالف66ان امیــــــــــــ6ر
وكانون فتنه انگیزي بود ،بلكه وي در ضایع كردن كارهاي دولت هم كوتاهي نمي ورزیده و باید به خاطر بی66اوریم ك66ه
در این زمان دولت با مشكلت گوناگوني مواجه بود كه اساس سلطنت ناصرالدین شاه را تهدی66د م66ي ك66رد .معه66ذا امی66ر
راه مدارا پیش گرفته و هم6ان اوان ب6ه ش66اه م6ي نویس6د » :گم66ان ن6دارم ن6واب ب6ه شكس6ت حك66م هم6ایون در ای6ن ش6ش
م66اهه اول س66لطنت راض66ي ش66ود ،زی66را ك66ه دنی66ا را معل66وم اس66ت ب66راي وج66ود مب66ارك ش66ما و اس66تقامت احك66ام ش66ما م66ي
خواهد ...در هر صورت امر با خ66ود س66ركار هم66ایون اس66ت  ( 45) «.ودر نه66ایت ای66ن تص6ور خطاس66ت ك66ه می66رزا تق66ي
خان از روز اول با مهد علیا در افتاد ،یا با او سر ناسازگاري داشت ،اما جان كلم این است ك66ه منط66ق سیاس66ت امی66ر
با نفع افراد آن قوم و قبیله تضاد عیني داشت ،چه با مهد علیا یا با عمه ناصرالدین ش6اه و چ6ه ب6ا خ6ان خان6ان قاج6ار
)سلیمان خان قاجار برادر مهد علیا ( .كار امیر با آن دار و دسته ،روزي به پیكار مي كشید یا دقیق ت66ر بگ66وئیم پیك66ار
آنان آشكار مي گردید.
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یكسال و نیم از صدارت امیر گذشته ،نوشته وزیر مختار انگلیس را مي آوریم كه » :دولت امی66ر نظ66ام بی66ش از پی66ش
اس66توار گش66ته اس66ت ش66مار دش66منانش كم66تر از س66ابق نیس66تند ،ام66ا هن66وز ت66وطئه اي ك66ه بتوان66د او را بران66دازد ،وج66ود
ندارد .فعل قدرت امیر نظام برجاست وحك66ومتش ایم66ن (46)« .ب6از از او میش6نویم »:درخی66ال اینك6ه ش66اه امیرنظ66ام را
معزول گرداند و دیگري را به جاي او بنشاند ،در بین نیس66ت .و هم6ه ق66درت در دس66ت اوس66ت .از ای66ن رو رقیب66ان امی66ر
نظ66ام ض66عیف هس66تند ،گ66ر چ66ه خ66ودش ب66ه خط66ر آگاهس66ت ك66ه در اص66ول س66لطنت مطلق66ه ،مق66ام ص66در اعظ66م هم66واره در
معرض خود كامگي وهوس پادشاه قرار دارد «(47).
كم ك66م ش66اه و امی6ر ك66ار را ب6ر مه66د علی6ا س6خت گرفتن66د .س6راي مه6د علی66ا تح6ت مراقب66ت ق6رار گرف66ت و ب6ه دس6تور ش66اه
هیچكدام از شاهزادگان یا كسان دیگر بدون اجازه نامه كتبي اذن دیدار م66ادرش را نداش66تند و ح66تي موض66وع ران66دن او
از پایتخت مطرح شد.
از نامه هاي مهد علیا به ش6اه در ای6ن دوران ب6ر م6ي آی6د ك6ه می6رزا تق6ي خ6ان ،اف6راد ط6ایفه قاج6ار و ش66اهزادگان را از
سگ كمتر كرده بود ،به علوه براي من66ع رف66ت وآم66د آن ك66رده ناراض6یان ب6ه خ66انه مادرش66اه ،مق66رر گردی66ده ب6ود محم66د
علي میرزا پسر فتحعل66ي ش66اه در ان66درون بنش66ینید وب6ه هیچك66س اذن ملق6ات ب6ا مه66دعلیا را نده66د و فق66ط روزه66اي عی66د
مجاز بودند كه سراغ آن بانو بروند .
مهمتر از آنها ،نامه بسیار ارزنده و زبانداري است كه مهد علیا به شیر خان عین الملك برادر زاده خ66ود و ری66س ای66ل
قاجار ) پسر دایي ناصر الدین شاه( نگاشته كه نكته هاي معني داري از آن استنباط مي شود :شـــــــــــــاه مادرش را
از خود رانده بود ،مهد علیا زبان شكایت گشوده ،پیامي به وسیله عین الملك به شاه فرس66تاد ك66ه )) ب66اور ك66رده ان66د((.
از فاش كردن مطلب در نامه خود زیركانه پرهی6ز جس66ته ،ام6ا آش66كار اس66ت ك66ه مطل6بي راج66ع ب6ه م6ادر ش6اه س6ر زبانه66ا
افتاده ك66ه م66ایه رس66وایي او گش6ته ب66ود » .ت66ا ح66ال ح6رف زن6انه ب66ود و ان66دروني ،ح66ال دول6تي ش66ده وبیرون6ي «.ص6حبت
ازبیرون كردن وي از تهران به میان آمد .دراین اوان امیر گل سر سبد است و اسباب به دس66تش افت66اده ام66ا مه66د علی66ا
در عالم مادر پادشاهي مثل سید الشهدا در صحراي كربل یكه وتنها مانده .براي من نقلي نیس66ت ،و لیك6ن ب6ه ح66ق خ6دا
شاه رسوا م6ي ش6ود .ت6ا زود اس6ت مع6الجه ای6ن ك6ار بكن6د؛ م6ن مقص6رم چ6اره را بكن6د ،دیگ6ران جع66ل م6ي كنن6د ،ق6راري
بگذارن66د از ای66ن جعله66ا نش66ود وا ب66ال از ب66راي دول66ت خودش66ان نق66ص دارد .ك66ار زی66اد ب66ي م66زه ش66ده اس66ت .اگ66ر ش66اه
خودشان معالجه نكنند ،مردم كار پیدا كرده اند ،بد هنگامه اي خواهد شد«.
مهد علیا هیچگاه در عمرش چنان خواري و درماندگي و حرم6ان نكش6یده ب6ود ،چ6ون م66اري زخ6م خ66ورده ب6ه خ6ود م6ي
پیچید .اما او زني نبود كه به این آسانیها از میدان در برود .جرگه ت6وطئه چین6ي درب6اري را ه6ر ط6ور ب6ود ترتی6ب م6ي
داد .هدفش آشكارا یعني نابود كردن امیر ،و حیله اش این بود كه در ذه66ن ش66اه ای6ن ت66وهم را راس6خ گردان66د ك66ه می6رزا
تقي خان قصد خیانت و تصاحب تاج وتخت را دارد  .آن اندیشه را بوسیله در باریان و بزرگان طایفه قاج66ار نش66ر م66ي

داد .به علوه به قراري كه روایت كرده اند در پیش بردن نقشه اش ،رقاصان و خوانندگان ان6درون را ك6ه گوی66ا م6ورد
توجه شاه جوان بودند ،همدست خود ساخته بود(48).
و بال خ6ره اینك6ه ك6ار امی6ر و ش66اهزادگان قاج6ار و در باری6ان ب6ه ره6بري مه6د علی6ا ب6ه هی6چ س6ازش وآش6تي اي منج6ر
نگردید و خصومت موجود تا بر افتادن امیر از وزارت ونابودي وي ادامه یافت.
در بررسي نوشته هاي دكتر آدمیت وبسیاري دیگر از پژوهشگران در باره مه66د علی66ا چن66د نكت66ه مش66خص وقاب66ل ذك66ر
وجود دارد :
اول اینكه مهد علیا را زن زیرك و مكار و توطئه گري به شمار آورده اند كه بسیار قدرت طلب ،تجمل دوست و ض6منا
برخوردار از برخي فسادهاي اخلقي همچون جنون جنسي و ...بوده است.
دیگر اینكه رابطه وي را با ناصرالدین شاه بسیار سرد و تیره ترسیم نموده اند ،ب6ه ان66دازه اي ك66ه ناص66رالدین ش66اه ن66ه
فقط او را به خود راه نمي داده ،بلكه رفت و آمد دیگران به خانه وي را نیز قدغن كرده بود.
و ب66الخره اینك66ه دلی66ل ض66دیت و مخ66الفت وي ب66ا امیرك66بیر را س66ودجویي و منفع66ت طل66بي شخص66ي ) خ66ود و درباری66ان
فاسد( وهمدستي و همراهی با سفارت انگلیس براي روي كار آوردن میرزا آقا خان نوري ) عام66ل سرس66پرده س66فارت
انگلیس ( ودر مجموع بوجود آوردن محیط6ي آل66وده و آكن66ده از ه66رج وم6رج در دس6تگاه حكوم6تي ای6ران قلم6داد ك6رده
اند.
تردی6دي وج66ود ن6دارد ك6ه مه6د علی6ا زن بس6یار ب6اهوش ،زی6رك ،ب6ااراده و قدرتمن66دي ب6وده اس66ت .ك6افي اس6ت ب6ه خ6اطر
بیاوریم كه وي در دوره فترت بعد از م6رگ محم6د ش6اه قاج6ار ت6ا جل6وس ناص6ر ال6دین ش6اه ب6ر تخ6ت س6لطنت ،یعن6ي در
طول بیش از شش هفته ،علیرغم وجود توطئه ها و كارشكني هاي فراوان توسط مدعیان سلطنت ومقام صدراعظمي،
توانست به عنوان نایب السلطنه از طرف ناصرالدین شاه

آنچنان كارهاي حكومتي و گردش امور را اداره نماید ك66ه

نه تنها هیچگونه خلل و آشوبي از سوي مدعیان بر پا نشد ،بلكه زمین6ه و مق6دمه انتق66ال ق6درت ب6ه ش6اه ج6وان نی6ز ب6ه
نحوي فراهم گردید كه این كار در كمال آرامش وبا كمترین اشكال صورت پذیرفت.
بزرگ66ي و اهمی66ت اق6دام وي وق66تي نمای66انتر م66ي ش66ود ك66ه ب66دانیم اینك66ار توس66ط ی6ك زن و در ش66رایط خ6اص اجتم66اعي آن
روزگار ایران ) 1848م (.انجام گرفته است .كاري ك66ه در ط6ول تاری6خ دراز م6دت كش6ور ای6ران اگ66ر ن6ه ب6ي س6ابقه ك6ه
حداقل از موارد بسیار نادر واستثنایي محسوب مي ش66ود .در م66ورد ق66درت طل6بي و تجم66ل دوس66تي وي نی6ز بای66د اذع66ان
نم66ود ك6ه ن66امبرده چ6ه در دوران محمدش66اه ب6ه عن66وان همس6ر ش66اه و م66ادر ولیعه66د و چ6ه در زم6ان ناص66رالدین ش66اه ب6ه
عنوان مادرشاه در حد ع6رف معم66ول ه66م از ق6درت برخ6وردار ب6وده و ه66م از امكان6ات تجمل66ي .ه66ر چن6د در تحقیق66ي ك66ه
استاد گرامي مرحوم دكتر عبدالحسین ن6وایي از زن66دگي مه66د علی6ا انج66ام داده ان6د مش66خص نم66وده ان66د ك66ه مه66د علی6ا ب6ه
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عنوان مادر شاه ایران از ثروت چنداني برخوردار نبوده و زندگي روزانه اش بر خلف ش6ایعات مت66داول از تجملت و
بریز و بپاش هاي آنچناني به دور بوده است.
راج66ع ب66ه چگ66ونگي رابط66ه مه66د علی66ا و ناص66رالدین ش66اه نی66ز نم66ي ت66وان ب66ه ص66راحت اظه66ارنظر نم66وده و آن66را گ66رم و
صمیمانه یا بر عكس سرد و خصومت بار تشریح كرد .به نظ6ر م66ي رس66د ای6ن رواب6ط بیش6تر ی6ك ن6وع رابط66ه رس66مي و
درباري متداول در دربار قاجار بوده و رابطه بین این م66ادر و فرزن6د ب6ا ت6وجه ب6ه مق66ام پادش66اهي فرزن66د از چه66ارچوب
قواعد و رسوم آنزمان خارج نبوده است .چه اگر سردي وكدورت فوق العاده را در ای66ن رابط66ه ملك ق6رار دهی66م ،پ6س
اصول سایر مواردي كه بر كناري و قتل امیر كبیر را ناشي از توصیه ها و تلقینات وي در ش66اه م66ي دان66د موض66وعیت
پیدا نمي كند و یا اگر بر عكس آنرا خیلي گرم و صمیمانه بدانیم ،بازهم نقض غرض بوده و در چنین محیط ص66میمانه
اي دیگر نیازي به ط6رح ت6وطئه و پیگی6ري و م6داومت آن احس6اس نخواه66د ش6د و از هم6ان اول ص6دراعظم ب6ه دس6تور
شاه مجري تمایلت و خواسته هاي مادر شاه خواهد گردید.
و در مورد همراهي و هم دستي وي با سفارت انگلیس نیز كافي است نگاهي به مكاتبت و اسناد وزیر مختار و س66ایر
مقامات انگلیسی از جمله همسر وزیر مختار در مورد مسایل مربوط به مهدعلیا بین66دازیم؛ ك66ه ج6ز ب6دگویي و نك66وهش
خصوصیات منفي این زن ،چیزي در آنها مشاهده نمي شود وخصوصا در مواردي كه به نحوي به ارتباط وي با امی66ر
كبیر پرداخته مي شود دراین اسناد هیچگونه نكته مثبت و تایید آمیزي از رفتار و گفتار مهد علیا به چشم نمي خورد.
آیا واقعا نمي ت66وان ای6ن برخ6ورد وزی66ر مخت66ار انگلی6س و همس6رش و اص66ول س6فارت انگلی66س ب6ا مه66دعلیا را ب6ه تایی6د
ضمني این سفارت از امیر كبیر ) بخاطر اندیشه هاي كنسطیطوسیوني( وي ارتباط داد ؟
گفتیم كه مهد علیا زني بسیار باهوش ،زیرك و حتي سیاستمدار بوده است .ذكاوت و بین66ش سیاس66ي وي بس66یار فرات66ر
از زنان و حتي مردان و سیاستمداران عصر خود ) بجز امیر كبیر( بود .البته طبیعي است كه وق66تي ص66حبت از بین66ش
سیاسي مه6د علی6ا م6ي كنی6م منظورم6ان ام66وري نیس6ت ك6ه خی6ر و ص66لح عم6ومي ج6امعه در آن مس6تقر باش66د ،چ6ه اگ6ر
اینطور بود كه مقام وي را باید در حد یك نابغه و اسطوره سیاسي واجتماعي پاس مي داشتیم .آنچه در بحث ما مورد
نظر است بیشتر حول محور شناخت وي از من66افع طبقــــــ66اتي خ66ود و خ66انواده اش در ارتب66اط ب66ا حركته66ا و جریانه66اي
سیاسي دور مي زند كه در این زمینه مهدعلیا بي تردید سرآمد تمامي بزرگان طایفه قاج6ار اع6م از ش66اه و ش66اهزادگان
و درباریان بود .او ب6ا مش6اهده اعم6ال و عملك6رد امیرك6بیر و پ6ي ب6ردن ب6ه م6اهیت افك66ار وي و همچنی6ن عك6س العم66ل
نماین66دگان سیاس66ي ق66درتهاي خ66ارجي و خصوص66ا رفت66ار تایی66د آمی66ز وزی66ر مخت66ار انگلی66س ب66ه س66ادگي خط66ري ك66ه مق66ام
سلطنت ) استبدادي ( واصول ح6اكمیت خان6دان قاج66ار را تهدی6د م6ي ك6رد را ح6س ك66رده ودر ص6دد مق66ابله ب6ا آن برآم66ده
بود.

نوع عكس العملهاي وي نیز با توجه به میدان عملیاتي ك6ه در آن روزگ66ار ی6ك زن ) ه6ر چن6د م6ادر ش6اه( م6ي توانس6ت
داشته باشد ،نی6ز ك6امل ط6بیعي ب66وده و ایش6ان نم6ي توانس6ته در رفتاره66اي سیاس6ي خ66ود از روش دیگ66ري ) ب6ه غی6راز
آنچه مكر زنانه نامیده شده( استفاده نماید.
عل66ي ایح66ال اگ66ر برخورده66اي وي ب66ا امی66ر ك66بیر و هش66دارهاي م66داوم او ب66ه ش66اه از جنب66ه ت66اثیري ك66ه ب66ر توق66ف رون66د
پیشرفت واصلحات جامعه وآگاهي مردم ایران گذاشت را قابل مذمت ونكوهش مي دانیم ،با نگاهي از زوایه اي دیگر
واز منظر منطقي كه خودش ب6راي اینگ6ونه اعم66ال ق6ائل ب66ود ) حف6ظ ق6درت سیاس66ي واجتم66اعي خان6دان قاج66ار وتث6بیت
سلطنت ناص66ر ال66دین ش66اه( ب6ي گم6ان بای66د در قض6اوت خ6ود رع6ایت انص66اف را نم66وده واز نس6بت دادن تم66امي خص66ائل
منفي به مهد علیا خودداري نمائیم.

ج –ا صول حكومت امیر كبیر :
اما درباره اصول حكومت و رابطه صدارت امیر كبیر با سلطنت ناصر الدین شاه هم توضیح مي دهیم:
مظهر حاکمیت دولت ،سلطنت بود كه ) ودیعه الهي ( به شمار مي رفت منشا این تصور ،حقوق الهي پادش66اهان اس66ت
كه جوهر فلسفه سیاسي مشرق زمین را در سیر تحول تاریخ ) تا پیش از برخورد با دانش سیاسي غربي( هم66ان م66ي
ساخت .در آن زمان اصلح حاكمیت به مفهوم جدید آن در فلسفه سیاست بك6ار نم66ي رف6ت ،و تع6بیري ك66ه رواج داش6ت
)حقوق سلطنت( و حقوق ریاس6ت ب6ود ك6ه دقیق6ا ب6ه معن6اي ) حق6وق ح6اكمیت( اس6تعمال م6ي گردی66د  .نكت6ه عم6ده دیگ6ر
اینكه ملت به عنوان منشاء قدرت دول6ت درس6ت ش6ناخته نب6ود ول66ي بای6د دانس6ته ش6ود ك6ه لغ6ت )مل6ت ( و ) وط6ن( ب6ه
مفهوم جدید سیاسي ) متمایز از معناي كلس6یك دین6ي آن ( تمی6ز داده م6ي ش66د .در ن6امه ه66اي رس6مي امی6ر ،تعبیره6ایي
چون ) غیرت ملت و خاك( و ) عزت ملتي( آمده كه انعكاسي است از اندیشه هاي ناسیو نالیستي وي.
در نظام سیاسي ایران دستگاه صدارت نماینده قدرت سلطنت ب66ود و ص6دراعظم وكی66ل پادش66اه .ام66ا ح66د اختی66ار و اقت6دار
صدر اعظم در اداره دولت ،بستگي داشت با شخصیت سیاسي او در رابطه با قدرت شهریار وقت.
امیر كبیر در داشتن اختیار براي انجام كارها ) ذوالریاستین( بود و شاه در فرم66ان خ66ود او را مس66ؤول ) ه66ر خ66وبي و
بدي( دانست كه در كشور روي دهد .او قدرت دستگاه صدارت را به حد اعلي آن رسانید و تم66ام تص66میمهای مه66م از
خودش بود و بسیار نادر اتفاق مي افتاد كه در آن تصمیمها تصویب شاه را لزم شمرد .در اوای66ل س66لطنت ناص66رالدین
شاه به تعبیري حكومت مملكت یكسره به امیر واگذار گشته بود .
ناصر الدین شاه مي نویسد  »:به این قدرت پیشكار و وزیر ابدا به ایران نیامده بود «.و وزیر مختار انگلیسي اعتقاد
داشت كه  »:امیر نظام در حكومت مختار است و شاه را در اداره امور مي توان معادل صفر شمرد«.
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ماهیت حكومت امی66ر را نم6ونه اي از )اس6تبداد من6ور( ش6ناخته ان66د .واتس66ون منش66ي س66فارت انگلی6س در ای66ن ب6اره م6ي
نویسد »:میرزا تقي خان كه براي تجدید حیات ایران بر خاست  ،یگ6انه م6ردي ب6ود ك6ه ك6ه ك66ارداني و وط6ن پرس6تي و
اخلق استوار ،همه در شخصیت او جمع آمده ب66ود و م66ي توانس66ت ره66بري كش66تي دول66ت را ب66ه عه66ده گرفت66ه ،از می66ان
صخره ها و خطرهایي كه بر سر راه داشت بگذراند و سلمت به مقص6د برس66اند (49)«.نویس66نده ص6در التواری66خ ك66ه
تحت سرپرستي اعتماد السلطنه پسر قاتل امیركبیر ،زندگاني او را نگاشته ،مي گوید »:در عهد امی66ر چن66ان نظم66ي ب66ه
كار بود كه گرگان را از گوسفندان هراس بود .و جمیع رعای66ا ب6ه ب66ودن امی66ر راض66ي بودن66د ،ول66ي اعی66ان مملك66ت چ66ون
مجال تعدي و خود سري نداشتند ،و به عزل او مي كوشیدند و آخر پشیمان شده ،و قدر و مرتبه امیر را شناختند كه
بقا و دوام او باعث نظام ملك و ملت بوده(50) «.
مفهوم نظم میرزا تقي خانی در دولت نیرومن66د مرك66زي ك66ه تاس66یس ك66رد  ،نی6ك متجل66ي اس66ت  .در دوره قاج66ار هیچگ66اه
قدرت مركزي به حد روزگار امیر نرسید و هیچگاه اداره امور كش66ور ب6ه آن ان66دازه متمرك6ز نگش66ت  .فرم6ان دول66ت ت6ا
نه66ایت نقط66ه جغرافی66ایي م66رز بلوچس66تان ) یعن66ی ت66ا س66ر ح66د س66ند( روان ب66ود و هم66ه ای66الت دور افت66اده س66ر ح66دي ب66ه
فرمانبرداري پایتخت سر نهادند.
تحركي كه امیر در اساس دستگاه دولت به وجود آورد  ،طبعتا در سیاست خارجي ایران نیز موثر افتاد  .خاصه اینكه
دولت جهت سیاسي خود را مشخص كرد ،هدف معیني را داشت و به سوي آن مقصد پی66ش م66ي رف66ت .ای66ن ب66ار انفع66ال
از جانب روس6یه و انگلی6س ب6ود و تص6ادم سیاس6ت ای6ران ب6ا آن دو كش66ور اجتن6اب ن6ا پ6ذیر .در ای6ن كش6مكش گ66اه امی6ر
پیروز مي گشت و گاه شكست مي خورد .اما مهمتر از همه آن پیروزیها و شكستها این بود كه سیاست خارجي ایران
از انحصار روسیه و انگلیس درآمد .از یك سو ای66ران ت6ا ان66دازه اي ابتك66ار سیاس66ي را در دس66ت خ66ود گرف66ت و در پ66اره
موارد در جهت عكس منافع آنان قدم برداشت و از سوي دیگر روابط سیاسي دو لت را از مرز مناسبات ب6ا روس6یه و
انگلیس خارج كرد و علیرغم نظر هر دو توجه خویش را به امریكا و اتریش و پروس معطوف گردانید.
سیاست خارجي می6رزا تق6ي خ6ان جه6ات مختل6ف داش6ت و مجموع66ا سیاس6ت مل6ي او را ب6ه وج6ود م6ي آورد  .نخس6تین
برخوردش با سیاست روسیه و انگلیس این بود كه دس6ت م6داخله آن6ان را در ام6ور داخل6ي ای6ران بری66د .ت6اثیر سیاس6ت
هاي خارجي امیر را به روشني در نامه عتاب آمیزي كه ناصرالدین شاه پس از مرگ امیر كبیر خطاب به جانش66ین او
میرزا آقا خان نوري نوشته ملخطه مي كنید »:آن اصلحات چه شد؟ پول ما به كج66ا رف66ت؟ م66ا ب66ا انگلیس66ي ه66ا جن66گ
نداریم ،اما راضي ه66م نم6ي ش6ویم ه66ر روز خ66ورده فرم66ایش گ66وش گیری66م و قس66متي از مملك66ت را ج66دا س66ازیم .چ6را در
زمان صدارت امیر این توقعات را نداشتند و این توپ و تش6رها را نم66ي زدن6د؟ وق6تي س6فیر آنه6ا ش6رفیاب م6ي ش66د ،ب6ه
زانو در مقابل ما خم مي شد(51) «.
در كار امیر هم انگلیس و هم روسیه هر دو اخلل مي كردند و طالب بركناري او از حكومت بودند ولي قدرت امیر ت66ا
حمایت ناصر الدین شاه را با خود داشت بر نیروي هر دو حریف مي چربید.

كینه و دشمني هیأت اعیان و درباریان و همچنین قدرتهاي خارجي با امیر ادامه یافت تا اینكه شاه نس66بت ب66ه روش و
سیاستهاي امیر ) نسبت به خودش و خاندان قاجار( مضنون ش66د و دس66ت از پش66تیباني او ب6ر داش66ت و از همی66ن زم66ان
بود كه دولت امیر كبیر به راه تباهي افتاد .
امیر محكوم نظام سیاسي ایران و نظم میرزا تق66ي خ66انی گردی66د ،نظم66ي ك66ه ب66ا نف66ع طبق66ه اعی66ان داخل66ي و نف66ع اس66تعمار
خارجي تضاد كامل داشت.
یكي از معاني ش66گرف دول66ت امیرك6بیر ای66ن ب66ود ك6ه ق6درت را در راه س66وء ب6ه ك66ار ن6برد  .البت6ه در نظ6ام حك66م ران66ي او
عنصر جبر وجود داشت و خیل66ي ه66م وج66ود داش66ت .ام66ا ب6راي اج66راي نقش66ه اص66لحات دامن66ه دارش در وض66ع و ح66الت
اجتماعي زمان ،جبر غیر قابل پرهیز و شرط ضروري بود .از امیر كبیر و ایران گذش66ته ،اساس66ا در م66ورد ه66ر ج66امعه
وامانده و عقب افتاده دیگري ،تحولت تند و سریع بدون عامل جبر امكان پذیر نب66وده و نیس66ت .ول66ي نكت66ه اص66لي ای66ن
است كه قدرت به نحو صحیح اعمال گردد ،و امیر چنین كرد.
ممكن است ادعا شود كه زمانه امان ن66داد ك66ه ق6درت ص66الح می6رزا تق6ي خ6ان تغیی6ر م66اهیت ده66د و ب6ه ق6درت ناص66الح و
منفي تبدیل شود و به فساد بینجامد .شاید چنین باشد .زیرا از فطرت آدمي و ضعفهاي نفساني ب66ي خ66بر نیس66تیم و م66ي
دانیم كه قدرت در اصل ،فساد پرور است .اما ما در اینجا با واقعیات و امور متحقق تاریخي ك66ار داری66م و واقعی66ت ای66ن
است كه قدرت ،خوي او را فاسد نكرد.به این دلیل بود كه میرزا تقي خان به نیروي فكر و شخصیت خود مغرور بود
و خود را سر آمد همگنان مي دانستد ولي این غرور به سوء اس6تعمال ق6درت نینجامی66د و ی6ك انتق66اد اص66ولي ب6ر امی66ر
كبیر ) از جهت رعایت خیر و ص6لح كش66ور و م66ردم ای6ران( ای6ن اس6ت ك66ه او ق6درت را ب6ه ح6د لزم ب6ه ك6ار نبس66ت .در
فلسفه قدرت باید تمیز داده شود كه تنها معیار ارزیابي قدرت ،نفس ق6درت نیس6ت ،بلك6ه نح6وه ب6ه ك66ار ب6ردن آن اس6ت.
هرچند مي دانیم كه » قدرت به فساد مي رسد و قدرت مطلق به فساد مطلق مي انجامد.(52) «.
به تعبیری دیگر » هر گاه كسي بر پشت كره خاك دست خویش مطلق دی66د  ،دل او چ6ون س6ر چوگ66ان ب6ه همگن6ان ك6ژ
شود و بر اطلق فرق مروت را زیر قدم بسپرد.(53) «.

د – سنجش مقام تاریخي امیر كبیر :
در رابطه با سنجش مقام تاریخي امی6ر ك6بیر و ت6اثیري ك6ه وي ب6ر رون6د افك6ار و اق6دامات اص66لح گرای6انه و روش66هاي
اجتماعي گذاشت ،من حیث المجموع مقام اجتماعي او را در چند جهت اصلي مي شناسیم :
یكي اینكه نماینده ناسیونالیسم ایراني است در برخ66ورد ب6ا اس6تعمار سیاس66ي و اقتص66ادي اروپ66ایي .دیگ66ر اینك66ه نماین66ده
اصلح سازمان سیاسي و اخلق مدني است .و سوم اینكه مروج دانش و فرهنگ و صنعت جدید غربي است .یك66ي از
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تاریخ نگاران انگلیسي ب6ه ن66ام ج66ي .كل66ي  ((J. KELLYك66ه كت66ابش را ب6ا اخلص تم66ام ب66ه س6ر ری66در ب66ولرد )SIR
 (READER BULLARDسفیر اسبق انگلیس در ایران ) كه نسبت به كشور ایران بس66یار ب66د خ66واه و ب6د ان66دیش
بوده( تقدیم نموده ،این عقیده را دارد »:ایستادگي میرزا تقي خان در دف66اع از حق66وق ح66اكمیت ای66ران ،در سیاس66ت او
علی66ه دو دول66ت نیرومن66د روس66یه و انگلی66س جل66وه گراس66ت ،گرچ66ه گ66اه ب66ه تعص66ب در مل66ت پرس66تي و شوونیس66م م66ي
رسید(55)«.
امیر كبیر براي پیش بردن نقشه اصلحات خود نیازمند طبقه جوان فكر و فعال بود .البت66ه در دوره او چنی66ن طبق66ه اي
هنوز تشكیل نیافته و چنان افرادي انگشت شمار بودند .از این نظر میرزا تقي خان تقریبا بي یار و یاور و دست تنه66ا
بود و این خود یكي از عمده دشواریهاي دولت او بود.
خودش به این نقص مه6م آگ6اه ب6ود و دنب6ال آدم آگ6اه و ك6اردان م6ي گش6ت و خاص6ه ب6ه پ6رورش عنص6ر ج6وان تحص6یل
كرده ،و توجه خاصي مبذول مي داشت.
میرزاحسین خان بیست و سه ساله را به مص6لحت گ66ذاري بم6بئي فرس66تاد ،می66رزا ملك66م هج66ده س6اله و نظرآق6ا و می6رزا
محسن و میرزا یوسف خان را به خدمت دستگاه گماشت .این خود مق66دمه ب66ه وج66ود آم66دن ك66انون متش66كلي از عناص66ر
اصلح طلب و ترقي خواه در هیات دستگاه دولت گردی66د ك66ه ب6ا گذش6ت زم66ان نی6رو گرف66ت .چن6د نف66ر از اف66رادي ك66ه ن6ام
بردیم در سیر تحولت سیاسي ایران در نس66لهاي بع66د ت6اثیر زی66ادي بخش66یدند .می66رزا حس6ین خ66ان سپهس66الر ب6ه عن6وان
نماین66ده ق66انون خ66واهی و بزرگ66ترین وزی66ر و اص66لحگر پ66س از دوره امی66ر ك66بیر اس66ت .می66رزا ملك66م خ66ان ب66ه یك66ي از
نامدارترین اندیشه گ6ران سیاس6ي ای6ران در ق6رن ن66وزدهم تب6دیل ش6د و می6رزا محس6ن خ6ان مش6یر ال6دوله نی6ز از م6ردان
آزادي خواه به شمار مي آید كه در تأسیس عدلیه جدید خ66دمات زی66ادي انج66ام داد .می66رزا یوس66ف خ66ان مستش66ار ال66دوله
نی66ز از مروج66ان آزادي و مش66روطیت ش66د ك66ه س66ر فص66ل جدی66دی در تاری66خ تح66ولت سیاس66ي و اجتم66اعي كش66ور ای66ران
گشود.

نتیجه گیری :
قدرت چون شمشیر دو دم است  .جهت صالح و جهت ناصالح دارد  .ق66درتي ك66ه در جه66ت ص66الح بك66ار بس66ته نش66ود ب66ه
نابودي آن انجامد و قدرت ناصالح جانشین آن مي گ66ردد .تاری6خ م6ا پ6ر اس6ت از ش66واهدي ك6ه ق6درت ب6ه فس6اد و جن6ون
رسیده و نابود گشته است.
در جهت مقابل باز تاریخ گواهي مي دهد كه چون قدرت سالم ،درست و به حد لزم ب66ه ك66ار نیفت66اد خ66ود را بس66وخت و
خاكستر شد و جاي آن را قدرتي گرفت كه تبهكار و نابكار بود .

مرد سیاسي ای چو امیرکبیر كه خود را نماینده اراده و خاسته هاي ملي مي داند و خود را س66ردمدار اص66لح و ترق66ي
و پیكار علیه استعمار مي شمارد و یا مقام پطركبیر را در شخصیت ت6اریخي خ66ود مجس6م م6ي بین6د ،و م6ي بایس6تي در
بر انداختن ویران گران فتنه انگیز داخلي و خارجي چاره اي مي اندیشید ك66ه نیندیش66ید و مخالف66ان اص66لح و ترق66ي را
كه در حفظ منافع طبقاتي خود مي كوشیدند را محكوم و منكوب نكرد.
بالمره خراب ،و ه66م جمی66ع كاره66اي پخت66ه را
سرنوشت امیر و حكومتش مختوم بود .به گفته خودش خواستند او را »
ه
خام « گردانند و چنین كردند.
شاه را دشمنان امیر محاصره كردند .عوامل توطئه عزل و نهایتا قت6ل امیرک6بیر طب6ق اس6ناد موج6ود عب6ارت بودن6د از:
مهد علیا ،میرزا آقاخان نوري ،پسر دایي هاي شاه از جمله شیرخان عین المل66ک ایلخ66ان ط66ایفه قاج66ار ،س66ردار محم66د
حسن خان ایروانی داماد محمد شاه و مهمتر از همه وزراي مختار انگلیس و روسیه.
سرنوشت امیر در نهایت ملعبه ی دسیسه دربار و بازیچه سیاست انگلیس و روسیه شد .در عزل امی66ر ،جه66ت اص66لي
فعالیت شامل اقدامات مهد علیا ،شیل وزیر مختار انگلیس و میرزاآقا خان نوري بوده است .اما در مورد ص66دور حك66م
قتل میرزاتقي خان ،علوه بر عوامل مذكور نقش پرنس دارلكورکی وزیر مخت66ار روس6یه ب66ه نظ6ر اینج66انب از هم66ه پ66ر
رنگ تر مي نماید و در حقیقت آخرین میخ بر تابوت امیر كبیر را پرنس دالگورکي با زیركي تمام كوبید.
نظریه عمومي پژوهشگران و متخصصین این است كه پس از عزل امیركبیر ،پرنس دالگورکي ساده لوحانه و ص66رفا
در جهت عكس العملي نسبت به انتصاب میرزاآقا خان نوري آنگلوفیل به صدراعظمي در یك اقدام انسان دوس66تانه ب66ه
حمایت از امیركبیر برخاست و تصمیم گرفت ت6ا وي را تح66ت حم66ایت كش66ور روس6یه ق6رار ده66د .اق66دام وي در محاص66ره
منزل امیركبیر و سپس اشاعه این شایعه كه از امپراتور روسیه درخواست نموده ت6ا رس6ما مرات6ب حم66ایت خ6ود را از
امیركبیر به پادشاه و دربار ایران اطلع دهد ،بر خشم و نگراني و ه66راس ش66اه بق66دري دام66ن زد ك66ه پ66س از ح66دود دو
ماه از بركناري امیر كبیر دستور قتل وي را صادر نمود.
جملگي پژوهشگران ) حتي با نقل قول از مكاتبات و اظهار نظر هاي شیل( معتقدند كه پرن66س دالگ66ورکي ك66ه از نظ66ر
رواني بسیار عصبي بوده و زود بر مي آشفته و نسبت به هر قضیه اي عك6س العم66ل آن6ي و ش6دید نش66ان م66ي داده ب6ا
سوءسیاست و تدبیر خطاي بزرگي مرتكب شد و با اعلم اینكه در صدد است با دستور امپرات6ور روس6یه امنی6ت ج6اني
امیر كبیر را تأمین نماید ،آلت بدبختي و عدم وزیري گردید كه از روي صفا مي خواسته كمكي به حف66ظ ج66ان او بكن66د.
شاه زاده روس كه از نتیجه ك66ار س66ابقش ) محاص6ره خ6انه امی66ر ك6بیر ب6ه قص6د حم66ایت از وي( س6خت افس66رده دل ب6ود
چون گزارش وقایع را به پطرزبورگ نوشت و رسیدن جواب نزدیك شد ،آشكارا به گزاف گفته ب66ود همی66ن چن66د روزه
در انتظ66ار وص66ول دس66تور دولت66ش م66ي باش66د ك66ه ب66ه سرنوش66ت ن66امعلوم میرزاتق66ي خ66ان خ66اتمه داده ش66ود .سرنوش66ت
نامعلومي كه زود معلوم گشت .دشمنان امیر ای66ن لف ب66ي ملحظ66ه دالگ66وركي را ب66ه گ66وش ش66اه رس66اندند ك66ه از ج66انب
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دولت روسیه تقاضایی مبني بر تامین جاني میرزاتقي خان خواهد رسید و براي اینكه شاه در محذور نیفتد اعدام امی66ر
را پیش از وصول چنین تقاضایی لزم شمردند(54) .
اعتقاد داریم اینگونه قضاوت در مورد اقدامات پرنس دالگورکي سطحي و ساده انگارانه خواهد بود.
از آنجا كه لب6ه تی6ز حملت امی6ر ك6بیر در ام6ر مب6ارزه ب6ا توس6عه طل6بي ه66ای ق66درتهاي بیگ6انه هم66واره مت6وجه اق6دامات
دولت روسیه تزاري بوده و بنا به مدارك و اسناد بسیار ف6راوان ،وي هم66واره در جه6ت مخ66الفت و ض6دیت ب6ا اق66دامات
استعماري روسیه در ایران ) حتي در مورد اجراي مفاد عهد ن66امه تركم66ن چ66اي( حرك66ت م66ي ك66رده ،طبیعت66ا ه66ر گ66ونه
اقدام وزیر مختار روسیه در رابطه با سرنوشت امیركبیر را نمي توان از جنبه انساني و حفظ حی66ات وي و احیان66ا ب66از
گرداندنش به صحنه قدرت ارزیابي نمود.
از طرف دیگر پرن6س دالگ66ورکي نماین6ده سیاس66ي ق6درت بزرگ66ي ب6وده ك66ه در آن زم6ان لف براب6ري و ح6تي برت6ري ب6ر
سایر قدرتهاي استعماري كشورهاي اروپایي از قبیل انگلستان و فرانسه مي زده و بنابراین نه تنها به هیچوجه نمی
توانسته انسان س66اده ل66وح و احمق6ي باش6د ك6ه ح6تي در زیرك66ي و سیهاس66ي ش6اید از س6ایر همگن6ان خ6ود نی6ز برت6ر ب6وده
است.
منطق حكم مي كند كه وي بخاطر از سر راه برداشتن شخصیتي كه قدرت و اعتبار امپراتوري روسیه را به ستیز مي
خوانده در جهت محدودیت و كم رنگ كردن آن مي كوشیده یك اقدام اساسي صورت تا دهد هم از ائتلف احتمالي آتي
این شخصیت با قدرت رقیب ) انگلستان( جلوگیري نم66وده و ه66م حك66ومت و دول66ت ای66ران را ب66ه ورط66ه ه66رج و م66رج و
آشفتگي قبلي سوق دهد تا منافع دولت خود را تامین نماید .
به این دلی66ل اس66ت ك66ه نگارن66ده ن6ه تنه66ا اق6دامات سیاس66ي وي در رابط6ه ب6ا سرنوش6ت امیرك6بیر را احساس66ي و انس66ان
دوستانه ارزیابي نمي كند که رجاء واثق دارد این اقدامات دقیقا بسیار زیركانه و برن66امه ری66زي ب66وده و ن66تیجه آن نی66ز
كامل در جهت تامین منافع و خواسته هاي امپراتور روسیه آشكار گردید.

پی نوشت :
 – 28آدمیت ،فریدون ،امیركبیر و ایران ،ص .19
 - 29همان ،ص .62
 – 30همان ،ص .158

 – 31همان ،صص  265به بعد.
 – 32همان ،ص .216
 – 33همان ،ص .212
 – 34همان ،ص  222به نقل از.R.watson, p.404 :
 – 35كنسطیطوسیون = قنسطیطوسیون :پیش از وضع لغت مشروطه به معني حكومت مشروط به قانون ،از این واژه با همان
مفهوم استفاده مي شده است.
براي اطلع بیشتر نك :یادداشتهاي ملك المورخین ،اهتمام عبدالحسین نوایي ،زرین ،تهران  ،1368ص .260
 – 36آدمیت ،فریدون ،امیر كبیر و ایران ،ص  . 223ب6ه نق6ل از :می6رزا یعق6وب خ6ان ط6رح ) عریض6ه محرم6انه( ب6ه ناص6رالدین
شاه راجع به اصلحات ،نسخه خطي.
 – 37همان ،ص  .226ب6ه نق6ل از اس6ناد وزارت خ6ارجه انگلی6س  ،147/60گ6زارش اس6تیونس راج6ع ب6ه ملق66ات ب6ا امیرنظ6ام،
.1849
 – 38همان ،ص  .226به نقل از اسناد وزارت خارجه انگكلیس  ،153/60شیل به پالمرستون 22 ،اوت .1850
 – 39همان ،ص  .226به نقل از متن نامه شیل به امیركبیر به تاریخ  22جمادي الثاني 1849 / 1266م..
 – 40همان ،ص  .663به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،144/60فرانت به پالمرستون 26 ،ژانویه .1849
 – 41همان ،ص  .663به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،150/60شیل به فرانت  23 ،فوریه .1850
 – 42همان ،ص  .664به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،153/60شیل به پالمرستون 22 ،اوت .1850
 – 43همان ،ص  .666به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،144/60فرانت به پالمرستون 26 ،ژانویه .1849
 – 44همان ،ص  .666به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،144/60فرانت به پالمرستون 31 ،ژانویه .1849
 – 45همان ،ص  . 667به نقل از مجموعه كاغذهاي امیركبیر ،نسخه خطي ،ربیع الول .1265
 – 46همان ،ص  .668به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،150/60شیل به پالمرستون 23 ،فوریه .1850
 – 47همان ،ص  .668به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،153/60شیل به پالمرستون 22 ،اوت .1850
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خلصه یادداشت خان ملک ساسانی را نقل می کنیم :از دختران اندرون که با مهد علی6ا دمس6از بودن6د یک6ی س6لطان خ6انم رقاص6ه
مهد علیا بود و دیگری زن آوازخوانی بود که مورد علقه عزت الدوله ) همسر امیرکبیر( بود.
سلطان خانم دختر گستاخی بود ،ش6اه ب6ه او مه6ری داش66ت و اغل66ب ب6ا او ب6ازی ورق م6ی ک6رد .دخ6تر رقاص6ه ه6م ض6من ب6ازی ب6ه
عشوه و کنایه چیزها می گفت :یا صورت شاه را در ورق شبیه امیرکبیر می کرد و ی6ا ب6ه جس6ارت م6ی گف6ت تص6ویر آن ی6ارو را
که می خواهد شاه بشود ،بکشید ) .بنا به اظهار خان ملک ساسانی این داستان را از مادرش دخ66تر عب66دالعلی خ66ان ادی66ب المل66ک
شنیده که خود از خانم های دربار ب6ود .حقیق6ت ای6ن قصـ6ه ه6ا هرچ6ه باش6د زمین6ه حک66ایت ه6ایی ک6ه زب6انزد زن6ان ان6درون ب6ود را
بازگو می نماید( .این را نیز می دانیم که سلطان خانم رقاصه زن علیقلی میرزا وزیر مهد علیا گردید.
 – 49همان ،ص  .205به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس  ،146/60شیل به پالمرستون 15 ،دسامبر .1849
 -50همان ،ص  .212به نقل از

.r.watson,p.404

 - 51همان ،صص  758 – 759به نقل از دست خط شاه ضمیمه روزنامه ستاره غرب.
 – 52همان ،ص  .680به نقل از گفتار معروف » جان اكتون «.
 – 53همان ،ص  .680به نقل از ترجمه كلیله و دمنه ،چاپ مینوي ،ص .292
 – 54همان ،ص .724
 – 55همان ،ص  .216به نقل از .J. Kelly , p.604
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