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 ی نامۀ انجمن مفاخرراهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه تخصص

نامه ذیل تهیه شده باشند، بررای داوری و انتشرار پرشیر      هایی که طبق شیوه مقاله

 :شوند می

 های علمی نشر نیافته و یا تحت بررسی نباشد؛ در نشریات دیگر و یا در کنفرانس  مقاله .1

حاصل تحقیق علمی با نوآوری به زبانی سراده و روان و برا رعایرت قواعرد       مقاله .2

 ر  ادبی تألیف شده باشد؛نگا

گفترار، طررم مسرأله،     ، پری   چکیده مقاله، کلیرد واهه : ساختار مقاله به ترتیب زیر باشد .3

 گیری، اضافات، کتابنامه؛ های تحقیق، بحث نظری، نتیجه پیشینه تحقیق، رو  تحقیق، داده

مستندات و مراجع مقاله نخست با منابع دست اول و مستندات در کتابنامره یعنری    .4

 :ایان مقاله به ترتیب زیر الفبایی نوشته شودپ

، عنوان مقاله یرا کترا ، چرام، مصرحل، جلرد،      (سال انتشار. )نام خانوادگی، نام

 .ناشر: محل نشر

خانوادگی،  های متن مقاله همه درون متنی، یعنی در داخل پرانتز، با قید نام ارجاع .5

؛ از (51، ص 1362 ، کرو  زریرن : )سال انتشار و صرفحه، ماننرد الگروی مقابرل باشرد     

 های معتبر خودداری شود؛ ارجاع به مطالب اینترنتی غیر از سایت

بررررای سرررایت مجلررره  Wordو  PDFهرررا تایرررو شرررده و بررره صرررورت فایرررل  مقالررره .6

(nashriatanjoman@yahoo.com) به نشانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال شود؛ 

اشرد، عکرس و ضرما م    با مشخصات زیر ب A4صفحه  22 صفحات مقاله حداکثر .7

 :بیاید« ضما م»در پایان مقاله تحت عنوان 

: ، عنروان نویسرنده مقالره   16فونت میتررا سریاه   : ، عنوان مقاله14فونت زر نازک: متن)

، زیرر  11فونرت زر سریاه   : ، سروتیتر 13فونت زر سیاه : ، تیتر اصلی12فونت میترا سیاه 

فونرت  : ، عربی مرتن 11ر نازک فونت ز: ، پانویس11فونت زر سیاه : مجموعه سوتیتر

 ؛(9فونت نازک : ، التین پانویس11فونت نازک : ، التین متن13بدر نازک 
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. شود و فصلنامه در ویرای  مطالب آزاد اسرت  مقاالت دریافتی عودت داده نمی .8

ت تأیید داوری و تقاضای گیرد و در صور نتایج داوری در اختیار نویسندگان قرار می

 گردد؛ مقاله نیز صادر می نویسنده گواهی پشیر 

 .حتوای مقاالت به عهده نویسنده آن استمسئولیت مطالب و م .9
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 تهران شهری تحول روند در امیرکبیر جایگاه
 

 *آقایی عادله
 

 چکیده
ماهه خود اصالحات سی و نه ر دوره صدرات خان فراهانی مشهور به امیرکبیر د میرزاتقی

سیس تأ اقدامات وی از جمله. انجام دادبنیادی و مهمی در امور شهری کشور و باالخص در تهران 

سیس أهای نوین، ساخت میدان توپخانه و سبزه میدان، ت دارالفنون در زمینه آموز  دان  و فناوری

عناصر شهری که نق  مهمی در عملکرد شهری ها، ایجاد صنایع ماشینی و دیگر  بازار و تیمچه

. روند بخ  تهران به شمار می چنان از عناصر هویت کند و هم گششته و امروز تهران ایفا می

ثر از أعناصری که در جهت نوگرایی پایتخت قاجاری بنا گردیدند و در تغییر و تحول شهری مت

حاضر کوش  بر این است  ۀدر مقال. دمکتب اصفهانی به سبک تهران نقشی انکارناپشیر ایفا کردن

 .تا این عناصر شهری و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد

 .های شهر میدان، نقشه سبزهمیدان توپخانه، دارالفنون، امیرکبیر، :  کلیدواژه

                                                           

 (Aghaee. adeleh@gmail.com). پژوهشگر شهری. *

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ی که نه بر تتحوال ،استشهری  ۀعمدو تغییرات ر تحول عص یانسلطنت قاجار دعه

در این میان اقدامات . دهد بیرونی رخ می ملواعبلکه بر مبنای  ؛ونیدر ملاعومبنای 

به عنوان استثنا اتی هستند که خان امیرکبیر  بزرگانی چون قا م مقام فراهانی و میرزاتقی

 .گیرند میشرایط درونی کشور انجام متأثر از 

 :کردتوان به دو دسته تقسیم  را میدر ساختمان پایتخت قاجار ل تأثیرگشار عوام

ترین آنها خواست پادشاهان قاجار در ساختن پایتختی که  عوامل درونی و عمده. 1

 ؛رقابت کند انصفویدارالخالفه بتواند با اصفهان یعنی 

تمایل پادشاهان  ،اول :تحت سه عنوان برشمردآنها را توان  می کهعوامل بیرونی . 2

تکاپوی  ،دوم ؛اهده کرده بودندمشدر سفر به غر  چه  مشابه آنقاجار به ساختن شهرهایی 

داری تجاری برای ساختن شهری که آمادگی کالبدی را برای پشیر   اقشار نوپای سرمایه

ای که به خاطر حضور قدرتمند نیروهای خارجی در حال  روابط جدید قدرت در جامعه

خان امیرکبیر که  چون میرزاتقی تال  افرادی هم ،دگرگونی بود، داشته باشد و سوم

جدید را صدد ایجاد سازمان دیوانی جدید و آموز  افرادی بود که بتوانند این سازمان در

 (4 ، ص1373حبیبی، ) .اداره کنند

ثر از فضای کالبدی شار سبک اصفهان بنا به رو  قدیمی به ایجاد ابنیه أدولت قاجار مت

ترین  عمدهبر رو  دیرین و سنت جاری،  چنان زند و هم ای دست می المنفعه و آثار عام

که  علیرغم آن. دهد که به عنوان پایتخت برگزیده است جام میناقدامات  را در شهری ا

گیری  است و شکل« شهر»مفهوم کهن خود را رها کرده و در پی تبدیل شدن به « شار»
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خانی با کارکردهای نوین، شهر  و نیز ابنیه جدید میرزا تقی آنداری تجاری در  سرمایه

 (4 ص همان،. )ی خودی داردجدید نام و نشان

ای در شهرسازی و معماری  های تازه ها، تکوین و تدوین ارز  حاصل این دگرگونی

ای را  مفاهیم تازه...( های جدید، میدان و  دارالفنون، خیابان)فضاهای جدید شهری  .است

فضاها و عناصری که نه فقط بیانگر  .دارند کنند و عناصر جدیدی را عرضه می مطرم می

بلکه از هویتی بومی برخوردار بوده، چهره سرزمینی  جدیدی هستند؛ های کامالً خواست

بدین سبب شاید بتوان از آن به نام  .اند های موجود افزوده خود را حفظ کرده و بر ارز 

سخن « سبک تهران»چون سبکی جدید یاد کرد و از این دوره با نام  بلکه هم ،مکتبی تازه

از مداخله در بافت « مکتب اصفهان»چون  این سبک هم( 1369ص تا،  بیفقیه، . )گفت

های ایجاد شده در محله ارگ یعنی ایجاد  دگرگونی و کند کهن شهری خودداری می

ند و به شو میبه سبب امکانات وسیع ارضی در این محله ممکن ... دارالفنون، تکیه دولت و 

های با   طور که ایجاد خیابان انهم .دافت یمهمین دلیل دخالتی در بافت شهری اتفاق ن

را نیز به علت استفاده از ( خیام)و اکبرآباد ( ناصرخسرو)رون، ناصری اند همایون، در 

چون مکتب اصفهان از  سبک تهران هم. کرد توان مداخله سنگین تلقی فضای خندق نمی

ه میدان و مرکز شهر از سبز. شود جایی اجتماعی می هجایی مرکز شهر، باعث جاب هطریق جاب

ای تازه از میدان  کند و مفهومی جدید و چهره میدان ارگ به میدان توپخانه انتقال پیدا می

شود، به همان صورت که خیابان نیز مفهوم  دست داده می هحکومتی، اجتماعی و فرهنگی ب

یابد و خیابان نه فقط به عنوان تفرجگاه، بلکه به منزله محل تجارت نق  بازی  جدیدی می

 (6 ، ص1373حبیبی، ) .کند می

شود که نقطه  هویت و زنده مطرم می خیابان در این دوره به عنوان یک فضای شهری با

ای  است و اتصال هر یک به میدان را دروازه( توپخانه)شروع هر خیابان، میدان مرکزی 

میدان و )بدین ترتیب دروازه، هم نقطه اتصال دو فضای متباین شهری . کند تعریف می

حضور . کند است، هم نشانگر اهمیت آن است و هم نقطه شروع آن را تعریف می( ابانخی
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ی که در استحاله خود در یمفهومی اروپا: ای است کامال نو دروازه در شروع خیابان پدیده

 (8 ، صهمان) .کند فرهنگ بومی دگرگون جلوه می

زیست  ری که در آن میخان امیرکبیر با درک عالمانۀ خود از شرایط ویژۀ عص میرزا تقی

گشار مفهوم نوینی از شهر شد که نمودهای آن را  پایه ،با سلسله اقدامات شهری خود

 :ها و موارد ذیل پیگیری نمود توان در شاخص می

 دارالفنون
ای را آغاز کرد و  هبنای کشور تال  همه جانب تجدید  امیرکبیر از بدو خدمت برای

 «مرکز تعلیم و تعلّم» ایجاد، هاترین آن د که مهمرشته اصالحات اساسی ز  دست به یک

 ،کرد شروع به کار« دارالفنون»  که باالخره با نام  سه عالیربرای تدریس در این مد .است

بنای این ساختمان که در  .به ایران راه یافت«  فرنگی»  تعلیمات مدرن غربی از طریق استادان

ساختمان دارالفنون  .رزا رضی محول شدبه می ،گرفت داخل حصار ارگ سلطانی قرار می

های  با راهروی عریض متکی به قوس ها که ها و آزمایشگاه ای بود از کالس مجموعه ساده

  های کار در طبقه دوم قسمتی از اطاق .نیمه بیضوی، دورادور باغچه مرکزی را گرفته بود

ر اختیار محمد تقی های میرزارضای مهندس باشی برای اجرای ساختمان د نقشه. قرار داشت

بنای دولتی است که توسط   اولین ساختمان دارالفنون،که احتماالً .معمارباشی قرار گرفت

 .افتتام شد ق 1268طراحی شده، در نوامبر «  فرنگ» یک معمار ایرانی تحصیل کرده

شد، منشاء تحوالت  های اروپایی استفاده می که در آن برای تعلیم از رو  دارالفنون،

ه گشای تعلیمات عالی توان این مدرسه را راه می در واقع، .مهمی در ایران گردیدفکری 

  در دارالفنون .میالدی در ایران دانست  ترویج علوم در نیمه دوم قرن نوزدهم ۀجدید و وسیل

 تعدادی از. شد می  برداری نیز تدریس نقشه طراحی و مهندسی، ریاضی، از میان دروس متعدد،

را  ق 1318و  ق 1274های  های پایتخت در سال و به خصوص نقشه قدیمی ۀارزند های نقشه

 Auguste) نقشه اول را مهندس اگوست کرشی   .تهیه کردند مهندسی این مدرسهگروه 

Krziz) محمدتقی خان که  معلم معماری، ریاضی و هندسه با کمک شاگردان ، ریشی،تا
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 الدوله، ملقب به نجم میرزا عبدالغفارخان، دوم را ۀو نقش از او نام بردیم و ذوالفقار بیک

 (267، ص 1372، مقتدر. )اند امضاء کرده

د و خان امیرکبیر در زمینه ایجاد سازمان دیوانی جدی طلبانه میرزاتقی اقدامات اطالم

دارالفنون به عنوان اولین مدرسه عالی، بستری حضور معلمین و مهندسین اروپایی در 

. ستا ی و شهرنشینی و شهرسازی ناشی از آنهنگ اروپایناسب برای بسط و نشر فرم

ترین اسنادی که گویای وضعیت کالبدی پایتخت،  یکی از مهم( 131 ، ص1378حبیبی، )

 ۀنقش ،عصر صنعت است نهای آغازی سازمان فضا ی آن و نشانگر تحوالت و دگرگونی

اری نفوس و مسکن این نقشه به دنبال نخستین سرشم. دارالخالفه ناصری شهر تهران است

ی یاین سرشماری که برای اولین بار در کشور به رو  اروپا.   تهیه شد.ره 1248در سال 

حاکی از رشد تهران و گستر  آن از  ،از سوی دولت به وسیله مدرسه دارالفنون انجام شد

که شهر درون دیوار آکنده  پس از سرشماری و به علت آن. سیس دولت قاجار استأآغاز ت

ریزی و طراحی شهر جدید  عیت است، سلطان قاجار به صدراعظم وقت دستور برنامهاز جم

این طرم زیرنظر صدراعظم و وزیر دارالخالفه در دارالفنون تهیه  .کند تهران را صادر می

 (133 ، ص1378حبیبی، . )گردد می

 تغییرات نقشه شهر
ده است که تحوالت دقیق و روشن به جا مان نسبتاً ناصری، دو نقشۀ از تهران دورۀ

سال یعنی در یک دوره پرتحرک تاریخی نشان سی و چهار کالبدی شهر را در فاصله 

 .سازد گیر سیمای شهر را در قبل و بعد از نوسازی نمایان می دهد و تغییرات چشم می

شه اول را که در واقع اگوست کرشی  اتریشی افسر توپخانه و معلم دارالفنون نق

قمری یعنی یازدهمین  1275شود، در سال  شهر تهران محسو  میاساسی  نخستین نقشۀ

الملک  نقشه دوم را مهندس عبدالغفار نجم. سال سلطنت ناصرالدین شاه تهیه کرده است

تهیه کرده و در سال  ،معلم ریاضی دارالفنون که از دقت و تفصیل بیشتری برخوردار است

 (1857-58 ، ص1366کرشی ، . )قمری به چام رسیده است 1319
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توان برخی از تغییرات کالبدی شهر را در دوره  از مطالعه و مقایسه این دو نقشه می

گ به رجدید و بز یک محله کامالً ،سال سی اًبدر فاصله تقری: زمانی یاد شده مشاهده کرد

. اضافه شده است( عودالجان، چال میدان، بازار، سنگلج)چهار محله اصلی و قدیمی تهران 

در سمت شمال شهر شکل گرفته که به طور  ،پیدا کرده« دولت»دید که عنوان این محله ج

در این محله . های اعیان و اروپاییان بوده است عمده محل استقرار بناهای مهم دولتی و خانه

جدید، برخی از عناصر مهم شهری تهران مثل مسجد سپهساالر، میدان توپخانه جدید، 

ها  های اعیانی و سفارتخانه کوشک ،، مریضخانه دولتیآباد الدوله، باغ حسن پارک امین

با پیدای  و گستر  این محله، مرکز شهر به سوی شمال گرای  پیدا . استقرار پیدا کرد

های  کرد و میدان بزرگ توپخانه در کانون اصلی شبکه ارتباطی شهر قرار گرفت و توسعه

 (8 ، ص1378مهدیزاده، . )ثیر خود قرار دادأبعدی را تحت ت

مقایسره نقشره ِبررِزین و نقشره کرشری  اسرتاد دارالفنرون کره ده سرال پرس از حکومرت            

دهد که تا چه حد بافرت شرهر قردیمی در داخرل      به خوبی نشان می، ناصرالدین شاه تهیه شد

ها و فضاهای سبز داخل حصار از میان رفته و جای خود را  حصار فشرده شده و در نتیجه باغ

 .به سطل شهر داده است

هرای عودالجران، چالره میردان و سرنگلج توسرعه        ا از میان رفتن این فضاها بود که محلهب

کراخ نیراوران،    .درسری  در این زمان جمعیت تهران به حدود صدوبیست هزار نفرر مری  . یافت

از طرر  دیگرر، برا ورود نماینردگان     . دوشان تپه و قصر فیروزه نیز در همین دوران بنرا شرد  

نشرینی در شرمال براروی تهرران بره       یین غربی به ایران محله اروپرا سیاسی، تجّار و جهانگردا

ق سراختمان تکیره دولرت و     .رهر 1281از ابرداعات معمراری دهره    . گرفرت  تدریج شکل مری 

الدولره   خران نظرام   العماره است که هر دو به سرپرسرتی و زیرر نظرر دوسرتعلی     عمارت شمس

 .دار در داخل محوطه ارگ بنا شد معیرالممالک خزانه

طرم عمرانی وسیعی برای ( ق .ره1285)بیست و یکمین سال سلطنت ناصرالدین شاه در 

مالیره و میررزا عیسری خران      نظرگرفته شد و اجرای آن به مستوفی الممالک وزیر پایتخت در

به طول ش  و نیم کیلومتر که مسراحتی   باروی قدیمی شهر .وزیر شهر تهران محوّل گردید
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تخریب شد و حصار و خندق جدید به شکل  ،گرفت ر برمیحدود دوازده کیلومترمربع را د

تا مساحتی حدود سی و یرک   ،هشت ضلعی نامنظم به طول هیجده کیلومتر و نیم ساخته شد

این طررم، میردان مرکرزی شرهر، توپخانره، در شرمال شررقی         در. کیلومترمربع را در برگیرد

نایع نرو محلره ارگ را بره آن    هرای صر   برا دکّره   «الماسریه » ساز ارگ قرار گرفت و خیابان تازه

در اطرا  این میدان که تحت نظر محمرد ابرراهیم خران معمارباشری سراخته      . کرد متّصل می

ها بنا کردند و طبقه فوقرانی آن را بره سرکونت توپچیران      ی برای استقرار تومیها حجره ،شد

ان بره  م ایرن میرد  1882/ق. رهر 1311در  (E. Orsolle) اختصاص دادند، بنا بره گفتره اورس رل   

 .ترین نقطه شهر تبدیل شد سرعت به شلوغ

استاد دارالفنون در اواسط سرال  ( نجم الملک)دقیقی که تحت سرپرستی عبدالغفّار  ۀنقش

محدوده شهر را در میان براروی جدیرد برا جز یرات  بره       ،م به اتمام رسید1891/ق .ره1318

ر برابر رسرید و برا توسرعه    فضای شهر به نسبت دوره فتحعلی شاه به چها. دهد خوبی نشان می

 ۀنقشر  ۀعبردالغفّار در حاشری  . شهر به سمت شمال ارگ سلطنتی در مرکز شرهر قررار گرفرت   

جمعیت تهران را دویسرت و پنجراه هرزار نفرر و      ،ق به چام رسید. ره1319خود که در سال 

دو  «واگرن اسربی  »هرا چهرار خرط     در همین سال. کند جده هزار برآورد میها را ه تعداد خانه

خط شمال جنوبی و دو خط شرقی غربی از سوی میردان توپخانره مسریرهای اصرلی شرهر را      

درخالل سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ چند ساختمان جدیرد بره مجموعره     .طی می کرد

 ارگ اضافه شد، از جمله عمارت گالری به عنوان موزه نقاشی ایرانی و فرنگی و کاخ ابیض

 ر  وسیله معماران مهدی و صادق کاشری بنرا شرد   ه شاهی ب که در محل کاله فرنگی فتحعلی ر

برا ایرن ترتیرب، محوطره      .های ارزنده سلطان عبدالمجید پادشراه عثمرانی   برای جا دادن هدیه

در خرار  از حصرار، کراخ سرلطنت     . های دوره ناصری را در برگرفت ارگ بیشتر ساختمان

 .دی جدا از هم بنا شیها باغ بزرگی با ساختمان آباد نیز در

 میدان توپخانه
با دگرگونی شکل و محتوای فضای شهری، میردان نیرز معنرای کهرن خرود را از دسرت       

ولی در مفهوم، سراخت،   ؛سنت گششته خود مطرم است ۀکه هنوز در ادام دهد و گو این می
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هررای توپخانرره، ارگ، بهارسررتان و   میرردان. یابررد سررازمان و عملکرررد سررامان دیگررری مرری  

 .ای از این دگرگونی هستند تبلور کالبدی و نشانهالسلطان هر کدام  امین

رخ داده در فضاهای شهر تهرانِ روزگار قاجار را با نام سبک تهران در  تامروز تحوال

اصفهان در شهرسازی  مکتب امتداد در را خود که سبکی .شناسیم معماری و شهرسازی می

گویاترین نمونه این تلفیق . پشیرد زمان مدرنیته اروپا را نیز در خود می اما هم ؛کند مطرم می

 ؛با نق  جهان اصفهان نیست تشباه میدانی که بی. توان در میدان توپخانه تهران دید را می

های  اما از تناسبات میادین رنسانس و باروک تبعیت کرده و به جای عناصر سنتی، پدیده

 (دودانگه، سایت انسان شناسی و فرهنگ) .کند مدرنی را جایگزین می

متر و طولی  111یدان توپخانه به عنوان یک نمونه کامل از این دگرگونی با عرض م

های رنسانس و  هایی که در دوره از تناسب متر، مستطیلی است که کامالً 221نزدیک به 

گانه، میدان توپخانه را  های ش  عالوه بر دروازه. کند باروک مطرم شدند، پیروی می

نماهای منظم است  هایی به صورت طاق گیرد که دارای دهانه ای دربرمی های دو طبقه دیواره

چون در  هم. شود های متفاوت سبب هماهنگی و تباین در ریخت میدان می که در ترکیب

مکتب اصفهان نظم ممتد، متباین و آهنگین دیواره میدان به وسیله عناصر اصلی پیرامونی 

عمومی هستند که مکان مهمی را  های مهم دولتی و تمانخاین عناصر سا. شود شکسته می

 .آورند بسیار قوی را به وجود می کنند و فضای نمای  در فضای شهری اشغال می

کنیم،  وقتی به شهر قاجار نگاه می» :شهر تهران در دوران قاجار یک شهر متجدد است

 های بارز این ساخت میدان در شهر تهران یکی از نمونه. آثار نوآوری را در آن می بینیم

شود، بدون این که از نق  جهان  میدان توپخانه در دوران قاجار ساخته می. نوآوری است

عنصر جدیدی  ،قرار گرفتن شهرداری و بلدیه در کنار این میدان. اصفهان تقلید کرده باشد

ولیت سنگفر  و ئوزیر تهران مس. تهران برای اولین بار وزیر دارد. شود محسو  می

های  زنانه، مردانه است  به عهده دارد و وجود تراموا اسبی که واگن های معابر را برق چراغ

در ضلع شرقی میدان توپخانه امیر لشگر . شوند ردم برای گرد  و تفر  سوار آن میو م

در دوران قاجار، بنای قدیمی بانک شاهی که عنصری جدید در شهر محسو  . بوده است
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در ضلع دیگری از میدان توپخانه قرار  ،ودهیک نظم اقتصادی نوین ب ۀدهند شده و نشان می

میدان توپخانه همیشه وجهه ». در ضلع جنوبی میدان توپخانه، تلگرافخانه قرار داشت. داشت

کند و سبزه میدان به عنوان میدان غیررسمی شهر مطرم  رسمی و دولتی خود را حفظ می

 (13 ، ص1385حبیبی، ). «می شود

 میدان سبزه
مکتب اصفهان و به دلیل حضور قوی تفکر غیربومی در خال   سبک تهران بر

ی، عرصه جدیدی را در ساماندهی فضایی و نیز به علت استیالی قدرت اقتصادی فراملّ

مسجد و مدرسه، کاخ حکومتی و بازار به عنوان . کند ترکیب فضایی این میدان باز می

تلگرافخانه و عناصر اصلی ترکیب میدان در مکتب اصفهان جای خود را به عمارت 

تعبیری )عمارت بلدیه  ؛(نماد روابط اقتصادی جدید)؛ بان (شاخص ارتباط نوین)پستخانه 

مسجد جامع کماکان در دل بازار . سپارند می( نماد نظم جدید)و نظمیه ( تازه از حکومت

کاخ حکومتی  .گشاید می( سبزه میدان)شهر   ماند و دهانه خوی  را به میدان کهن باقی می

اتصال . کشاند ضور مستقیم خود در میدان کهن، خود را از میدان جدید عقب میبا ح

 (11 ، ص1373حبیبی، )  .شود عناصر جدید و قدیم، کهن و نوین به عهده خیابان گشاشته می

در این ترکیب و بازترکیب مفاهیم و تبلور فضایی آنها، میدان نیز چون خیابان دارای 

 ای کامالً ست که چهرها میدان توپخانه بر آن: رددگ عملکرد غالب و هویت خاص می

گشای   ، نماد و دریچۀجهان و چون میدان نق  جدید از شهر ایرانی را تدارک ببیند

به عنوان ( منطبق بر الگوی مکتب اصفهان)میدان  سبزه. دولت قاجار به سوی جهان باشد

ایی با میدان توپخانه قرار فض -نماد روابط کهن و پایدار زیست و تولید، در جدل اجتماعی

های  ای نو در تبلور مناسبات اجتماعی مکان تظاهرات و تقابل گیرد و با پشیر  وظیفه می

نمادی . شود فرهنگی مبدل می ر شود و از این راه به نمادی اجتماعی سیاسی می ر اجتماعی

 (131 ، ص1373حبیبی، ) .گیرد که برای اولین بار در تاریخ شهر ایرانی شکل می
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 نخستین صنایع ماشینی

شاه و به همت عباس میرزا و قا م مقام فراهانی  اگرچه صنایع نظامی در زمان فتحعلی

تری برای آشنایی با صنایع  ناصرالدین شاه، اقدامات گسترده ؛ ولی در دورۀگشاری شد پایه

زی اقتصاد ت نوسادر زمان امیرکبیر در جه. جدید اروپا و ایجاد آن در ایران انجام گرفت

این . در شهر تهران به وجود آمد« الصنایع مجمع»سیس دارالفنون یک کشور به دنبال تأ

الصنایع به منظور معرفی و تشویق مصنوعات و منسوجات ایران، در محله ارگ برپا  مجمع

های صنعتی کردن ایران و تهران، در این دوره به دالیل  اگرچه نخستین کوش . گردید

ولی از نظر تاریخی تحوالت شهری و  ؛و اجتماعی به شکست انجامیدمختلف اقتصادی 

 (9ص  ،1378مهدیزاده، . )کالبدی تهران جایز اهمیت است

 بازار و بناها
بناهای دولتی با عناوین هایی است که  ، بناها و ساختمانامیرکبیر دیگراز جمله اقدامات 

ران بنای تیمچه و بازاری را امیرکبیر در ته ،در زمان صدرات. ایجاد گردید ییا شخص

 مجموعاً. شهرت یافت« بازار امیر»نامیده شد و دومی به « سرای اتابک»گشاشت که اولی 

بازار امیر شامل سه راسته بود . ترین کانون ترقی تجارت بهترین بازارهای تهران بود و مهم

 د و سی و ش سیصسرای امیر دو طبقه ساخته شد و دارای . که به سرای اتابکی راه داشت

از اینها گششته در نیاوران دو عمارت تازه بنا گردید که قرار بود یکی خانه . حجره بود

 . عمارت دیگر برای اقامت شاه تخصیص داده شد ؛ییالقی امیر باشد که به عمر او نرسید

مسجد شیخ عبدالحسین واقع در بازار از  .چند حمام سنگ مرمر نیز در تهران ساختند

قصر گلستان را نیز مرمت  ،امیر به آثار تاریخی ۀبا توجه به عالق. ر بنا گردیدماترک امی

 .ای به کوش  بهرام میرزا بر آن افزودند کردند و بناهای تازه

توان از  را می ...الصنایع و  معجها و نهر کر  و بیمارستان دولتی و م سیس سدها، پلتأ

 (321-344 ، ص1348آدمیت، ). دیگر اقدامات امیر یاد کرد
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 و نقش امیرکبیر در آنمدرنیزاسیون تهران 

آن در آمیخته با احساس  ۀمای که مرزهای آن ناروشن و درون مدرنیته مفهومی است

توان این مفهوم را در رده مفاهیم علمی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی،  به سادگی نمی. است

رنیته در مسیر تاریخی مدمفهوم ( 11 ، ص1369وبر، ) .بندی کرد هنری یا تاریخی دسته

رشد شهرنشینی و پیدای  نهادهای جدید اجتماعی،  ،له تغییر شکل شهرهاأخود، با مس

به تعبیری . همراه شده است ،های قانونی های مختلف و ایجاد نظام حضور مردم در عرصه

 .ستگاه مدرنیته یا دستورعمل پنهان مدرنیته بروز و ظهور یافته ا چون جلوه رساتر، شهر هم

 (24ر25 ، ص1384 ،مقدم جابری)

وجود شخص امیرکبیر  ۀان در عصر ناصری بدون شک به واسطمدرن کردن تهر

ساز  در دوران صدارت خود با تأسیس دارالفنون در تهران، زمینه امیرکبیر . صورت گرفت

ور شاپ در این مدرسه که به عنوان اولین دانشگاه ایران پس از جندی. بسیاری از تغییرات شد

از . گرفت خارجی صورت می انادتلقب گرفته بود، بسیاری از علوم جدید با تدریس اس

شاه  های مدرنیزاسیون شهر تهران نیز از سوی همین مدرسه به ناصرالدین این رو اغلب طرم

بسیاری از متفکران ایرانی مثل قا م مقام فراهانی از  و به همین سبب شد پیشنهاد داده می

ایرانی  ۀها در جامع یشهاند کند و این یدن بساط کهنه در سیاست صحبت میو برچ« مرد نو»

جز توسعه شهر تهران، اقداماتی در جهت مدرنیزاسیون  شاه به ناصرالدین. شکل گرفته است

هایی از جمله سینما، کافه و بازارهایی  وی به تقلید از اروپاییان، مکان. تهران نیز صورت داد

 ۀهای بزرگی به شیو عالوه بر این، باغ. در تهران ایجاد کرد ،ه بودچه در فرانس همانند آن

ها برای  به دستور امیرکبیر، خیابان. غربی ایجاد کرد تا محلی برای تجمع اهل فکر باشد

هایی به سبک اروپایی  رفت و آمد کالسکه نوسازی شدند و برخی کسبه پولدار، مغازه

 (72 ر 74ص ،1376حمیدی، )  .تأسیس کردند
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 بهداشت شهری

سیس مدرسه دارالفنون فن طب جدید بیشتر روا  پیدا أبا تدر زمینۀ بهداشت شهری، 

های مسری مثل وبا و  هایی راجع به بیماری برای آشنا شدن مردم به امور صحی، مقاله. کرد

راستا همین در . کند، انتشار یافت های آلوده بروز می هایی که از آشامیدن آ  بیماری

. ها نیز دیوارکشی شد کالنتر شهر انتخا  و دور یخچال ،محالتی شهر و اکیزگجهت پ

آماری از تعداد و هویت افراد معلول جهت  .ندشد سنگفر ها  ها و خیابان کوچهمحالت، 

بیمارستان دولتی . کوبی را عمومی و اجباری کرد قانون آبله .تهیه شد رسیدگی به آنها

خستین بیمارستان شت و در تاریخ جدید به عنوان ندا تأسیس شد که داروخانه مخصوص

انتقال آ  کر  به تهران با تعیین نه سهم به عنوان حقآبه تهران انجام . ایران شناخته شد

 .رفتگ

 

 نوسازی و بازسازی تهران

ریزی و طراحی شهری برای تهران، به مرحله اول و به زمان  برنامه در واقع اولین سابقۀ

در زمینه نوسازی و بهسازی  هدوراین از جمله اقدامات . گردد یبرم صدارت امیرکبیر

 :توان به موارد زیر اشاره کرد پایتخت می

 ؛مین نیازهای جدیدهران برای تأانتقال آ  رودخانه کر  به ت -

 ؛توسعه بازار و سبزه میدان -

 ؛شهر تهران اقدام به تهیۀ نقشۀ -

زباله و سنگفر  آوری  ها، جمع اصالحات شهری مثل محصور کردن یخچال -

 .کردن معابر

 

 ونقل جدید توسعه معابر و وسایل حمل

های حکومت ناصرالدین شاه یعنی در زمان صدرات امیرکبیر، به منظور  در نخستین سال

به تسویه و تصفیه معابر دارالخالفه پرداختند و  ،ایجاد سهولت برای حرکت کالسکه
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به تدریج استفاده از کالسکه و از آن پس  .های ارک دولتی را شوسه کردند کوچه

بندی شهر  های جدید، شبکه با تغییر نقشه شهر و ایجاد خیابان .سازی رونق پیدا کرد درشکه

از جمله جاده تهران به . وآمد رو به تحول نهاد بی  از پی  توسعه یافت و الگوی رفت

ها و  شمیران و ری به صورت خیابان، تسطیل و تعریض شد و مورد استفاده کالسکه

های یک اسبه در چهار ایستگاه شهری یعنی در میدان توپخانه،  درشکه .ها قرار گرفت درشکه

 (11 ، ص1381مهدیزاده، ). سبزه میدان، سفارت انگلیس و میدان سرچشمه مستقر بودند

 

  نتیجه

بافت این شهر نیز مانند دیگر  .شهر تهران در اوایل پایختی خود بافتی سنتی داشت

ثر از شرایط و عوامل گوناگونی بود که أنده شهری برگرفته از زمان و متعناصر ساز

ترین عامل،  در این میان، اصلی. های دگرگونی شکل و محتوای آن را فراهم کرده بود زمینه

رفته در تاروپود شهر نفوذ و بافت تهران را به طور کلی  ورود فرهنگ غر  است که رفته

تا  که از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه آغاز شد و تقربیاً طی این روند تغییر. دگرگون کرد

عرض، طویل و نامنظم شهری جای خود را به  قاجار به طول انجامید، معابر کم ۀپایان دور

ونقل عمومی  معابری عریض، مستقیم و سنگفر  داد و به دنبال آن تردد وسایل نقلیه حمل

های شهر نیز به ویژه در دوران  ار و میداندر این سیر تحول، باز .بی  از پی  روا  یافت

تغییر شکل و ... میدان و  سیس بازار و تیمچه، میدان توپخانه و سبزهأصدرات امیرکبیر با ت

 .کاربری داد

جانبه در  قاجار گویای تغییر و تحولی عمیق و همه ۀدور روند شهرسازی در تهرانِ

های  ست و از دگرگونی گرای ای ا تحوالتی که برخاسته از برهه. ماهیت شهر است

 –ها  گیرد و در تمام زمینه مایه می( گرایی به تجددگرایی از سنت)معماری و شهرسازی 

کند و در مجموع، بافتی  نمود پیدا می -ها و دیگر فضاهای شهری ها، خیابان نق  میدان

 .کند وساز قدیم شهری می جدید را جایگزین پیچیدگی سنتی شهر و ساخت کامالً
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  صلحمصدراعظم  ساختار حکومت استبدادی و امیرکبیر
 

*سیدعبداهلل انوار
 

 

 چکیده
اهلل برود و مرردم رعیرت و     الرقرا  و ظرل   در ساختار سیاسی ایرران عصرر قاجرار، سرلطان مالرک     

و خودکامه حراکم   1در این نظام متمرکز سیاسی با محوریت شاه، حکومتی استبدادی. فرمانبردار او

 . کرد  ر در این ساختار مخالفت میبودکه در نهایت به شدت با هر نوع از اصالحات و تغیی

یشرۀ  اند این نوشتار سر آن دارد که حکایتِ تضاد حاکمیتِ معتقد به وضع استبدادی موجرود برا  

به زیور قلم  ،نوگرا را که بالطبع موافق تغییر این وضع حاکم بر جامعه و پیشرفت و ترقی ایران است

شراه قاجرار از تقلیرل اقتردار شراهانه چره        خاصره ناصررالدین   ،آرد و نیز نشان دهد که هراس شاهان

 گسرتری  صالحیت و عردل  زند و چگونه صدراعظمِ با  و بوم رقم می پیامدی را بر سرنوشت این مرز

 . رساند چون امیرکبیر را بر اثر استبداد به شهادت می

 .شاه، امیرکبیر، اصالحات، دارالفنون حکومت استبدادی، ناصرالدین: کلیدواژه

                                                           

 (anjomanmafakher@yahoo.com). پژوه تاریخ ار،نگ شناس، فهرست نسخه *.

چه دیکتاتور مسرتبد  . ها بین آنها رابطۀ عموم و خصوص مطلق است دیکتاتور و مستبد فرق است و به قول منطقی بین. 1

د ولوهی و استقامت استداللی در کردار خود کره  استبدادگر و ظالم بدون هیچ ای. با اید ولوهی خاص خود مستبد است

یازد که چنگیزها  نشیند و به خونریزی دست می کند و بر کرسی حکومت می خدعه می ،گاه به صورت فرود مکر است

 .پی  او شرمگینند

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول

mailto:anjomanmafakher@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه

در ساختار سیاسی ایرران، شراه در ر س هررم قردرت سیاسری قررار داشرت و در سلسرله         

بره   جامعره  در نظرام  و ثبات مظهر مراتب سلطه و اقتدار، او محور اصلی و به پندار مستبدان،

رفت و با این دید، شاه از آنجا که به قرول طرفرداران اسرتبداد فررّه ایرزدی داشرت،         شمار می

کرره محمدحسررن خرران  چنرران. شررد شررمرده مرری واجررب نعمررت  ولرری اطاعررت از او برره عنرروان

برا  »: کند اشاره می صدرالتواریخدر کتا  خود  اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات عصر ناصری 

در ایرن  . مثل سرتیزه برا قهرر و غضرب الهری اسرت      او نباید جسارت کرد که ستیزۀ با سلطان، 

 .«کافررات خواهررد رسرریدصررورت هررر کررس کرره از مقررام بشررریت خررود تجرراوز کنررد، برره م 

ای و فرهنرگ   این ساختار که براسراس قبیلره  واقع  در( 141-142 ، ص1349اعتمادالسلطنه، )

ای قا م و استوار و به عبارت دیگر بر فرهنگ تبعیت محض قوام داشت، حراکم را در   عشیره

رسراند و از هرر نروع     نظام سیاسی در اکثرر اوقرات بره سرتمگری و خودکرامگی محرض مری       

کررد و از زمررۀ    های مفید در آتیره بررای حراکم مخالفرت مری      شکنی ی حتی سنتشکن سنت

خرواه و مخرالف    آنها را کره عردالت   حش  و نمود می شاه معرفی و تلقی مخالفان و دشمنان

چنرین سراختاری اثرر سروء خرود را در فرهنرگ        ،کرد و پرر واضرل اسرت    ظلمند ایجا  می

عدادهای مفید برای مرز و بروم از سرویی و از   گشارد که اهم آن محو است اجتماعی به اول می

توجهی به منرافع کشرور و عردم شرکوفایی      تملق و چاپلوسی و بیسوی دیگر روا  فرهنگ 

 .یشۀ پویاستاند فرهنگ انتقاد و رفع نقص و

هرا در جنرگ ایرران و روس بره دربرار       هرای روس  تروم   دهد گلوله اسناد قاجار نشان می

ن داد که دنیا از لرون دیگرر شرده و از برین درباریران و خانردان       السلطنه نشا عباس میرزا نایب

مقام فراهانی پدر میرزا ابوالقاسم فراهانی دریافت که باید به جهان با چشرم   میرزا بزرگ قا م
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خران امیرکبیرر تربیرت شرده کره در دورۀ کوتراه        نو نگریست و در ایرن خانردان میررزا تقری    

دست غدّار اسرتبداد و   ،ولی با صد اسف ؛ن کردای به ایرا صدراعظمی خود خدمات شایسته

صرورت   یافته در دست استبداد در بحبوحۀ خدمتگزاری به او امران نرداد و بره    محیط پرور 

بسیار نامطلوبی به دست یکی از فرمانبران استبداد و با نقشۀ استعمار انگلیس به ناهنجرارترین  

رین استبداد را تا امروز که حردود  ت وضع در حمام باغ فین کاشان شهید شد و داغ این زشت

شکسرت  . دویست سال است از ذهن نواندیشان و استبداد و استعمارستیزان محو نکرده است

شاه با ورود نمایندگان کشورهای استعماری به ایران و رفتن  ایران از روسیه به فرمان فتحعلی

هرای   ا در حروزه هر  خصوص به روسریۀ ترزاری و مشراهدۀ پیشررفت روس     ایرانیان به خار  به

هرای جدیررد غررر  و   هررای مفیررد پطرکبیرر و کرراترین از نظررام  اقتصرادی و سیاسرری و اقتبراس  

که سرر پرشرور در    های سفر کرده را خاصه آنان ی نوین زندگی اروپا یان این ایرانیها رو 

داشت که چون پطر نظم نوین در ایران احردا  کننرد    یشه میاند  بر این ،اصطالحات داشتند

نی بتواند از زیر فشار استبدادی قاجاری خار  شود و با حکومت قرانون نره ارادۀ یرک    تا ایرا

آویز قانون روی فالم ببیند و زندگی نوینی آغرازد و سرامانی    بلکه با دست ،حاکم خودکامه

کره گششرت یکری از ایرن      مقرام چنران   میرزا بزرگ قرا م . به اقتصاد قرون وسطایی خود دهد

یشه دست یازیدند یکی پسر او میرزا ابوالقاسرم  اند و تن با این ایده وسران بود و از خانۀ او د

خران امیرکبیرر کره هرر دو بره       مقام بود و دیگری پسر آشپز این خاندان یعنی میررزا تقری   قا م

ولی هر دو  ؛صدراعظمی رسیدند و در دورۀ مستعجل صدراعظمی کارهای درخشان کردند

صورت به امر شاهان خودکامره بره خراک سرپرد و      ترین را دستگاه استبدادی قاجار به زشت

پشیری را در ایران ایجراد   نشان داد که استبداد چندین هزارسالۀ در ایران هنوز استعداد قانون

هرای پلشرت و پلیرد دربراری در روا  اسرتبداد حتری برا عراملین اسرتعمار           نکرده و حتری زن 

ه وزارت خارجره انگلسرتان   که کلنرل فرانرت کرارگزار انگلریس بر      کنند و چنان همکاری می

در ایرن نامره او   . دهرد  شاه آن زن پلید مطرود و شریر را نشان می همکاری با مادر ناصرالدین

دارد کلنل شیل کاردار سرفارت انگلریس، کلنرل فرانرت و میررزا آقرا خران نروری          اعالم می

 صدراعظم بعدی ایران که به قول خود حاضر است ترا بررای بره مقرام رسریدن بره هرر عمرل        
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ناپاکی دست زند و با همراهی مستقیم مادر پلید شاه اعمال مستعمران را راهنمایی شرود کره   

خران   اسف در این است که قترل میررزا تقری   . سرانجام در حمام فین کاشان به مقصد رسیدند

زد و در اصرالحاتی  در آن روزها دست بره  امیرکبیر به روزگاری اتفاق افتاد که کشور هاپن 

قرانونی و حکومرت    چنان خود را از بی ،نام دورۀ میجی در هاپن مشهور است این رفرم که به

قانونی از سرعت عمل پطرر   استبدادی خار  کرد که حتی سرعت خروج  از استبداد و بی

بدبختانه استبداد در کشورهای استبدادزده چنان دایرۀ تملق و چاپلوسی . و کاترین بیشتر بود

کره خرواهیم دیرد     چنران . دنکن بداد به اعمال خود فخر میدهد که عامالن است را گستر  می

کنرد و ترا    الدوله عامل قتل فجیع امیر به این جنایرت خرود افتخرار مری     خان حاجب میرزا علی

در حرالی کره    ؛نشیند بیند و بر صدر می پایان حیات خود از شاه قاجار خود و پسر  قدر می

 .دادی خود سخت پشیمان و نادم استکند که از این عمل استب شاه ادعا می ناصرالدین

 

 استبدادی و حکومت قانون حکومت

کنرد و   داند و قرانونی معرفری مری    چه حکومتی را خادم میبرای آنکه دانسته شود تاریخ 

افکنیم تا ببینیم آنهرا   اجمال نظری به تاریخ یونان می قانون، به  چه حکومتی را استبدادی و بی

لۀ حراکمِ حکریم چگونره    نگریستند و در تاریخ آتنی مسأ می از دیرباز به هر حکومت چگونه

شردگان جنرگ پلوپرونز     سپاری کشرته  دهد به وقت خاک تاریخ آتن نشان می. شود طرم می

: کنرد کره   تفاخر بره ایرن مری    ،پیشه بود  پریکلس بر عکس مستبدان شرقی چون حاکم قانون

بط صحیل مدنی اداره نمرودم،  من در آتن مدنیت را پیاده کردم و آن را تحت برقراری روا»

لطفاً این قول پریکلس را با دستور قترل  . «ای که برای حاکمان شرقی شناخته نشده بود مسأله

مقام در باغ نگارستان قیراس   محمدشاه قاجار پدر ناصرالدین شاه در قتل میرزا ابوالقاسم قا م

م و دوات در اختیرار  او به مأمورین قترل دسرتور داده برود بره وقرت قترل، کاغرش و قلر        . کنید

چره نامرۀ او ممکرن اسرت در ایرن امرر       . مقام نگشارید تا او بتواند برای مرن نامره بنویسرد    قا م

 . تردید ایجاد کند« مقام کشتن استبدادی قا م»
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ایرن کلمره   . کنرد  انسان را معرفی مری « پولیتکوس»خود با کلمۀ  سیاستارسطو در کتا  

در یرک واهه  . ثرار یونرانی بره دو واهه تبردیل شرد     الحکمۀ مأمونی به وقرت ترجمرۀ آ   در بیت

. ترجمرۀ عربری آن گردیرد   « مردنی برالطبع  »لفظ عربی آن شد و در واهۀ دیگرر  « الطبع مدنی»

هرای آنران از    اند که ذکر قیل و قال های مفصل کرده شارحان اسالمی با این دو ترجمه بحث

گرفرت، بره قرول    « الطبعری  مردنی »زیرا اگرر پولیتکروس معنری    . حوصلۀ این مقال بیرون است

 .شود و با حش  ذاتی بنرابر اهرل منطرق ذات مضرمحل گرردد      قا الن آن، آن ذاتی آدمی می

حش  شده به وسیلۀ استبدادگران بررای  « الطبع مدنی»جا یعنی در جمع بشری انسان  و در این

های گالدیاتوری رود تا برا ریختره شردن خرون خرود       خوشی و تفر  مستبدان باید به جنگ

گرفتره شرد، آن از   « مردنی برالطبع  »ستبد خونخوار قهقهۀ شوم زند؛ و در ترجمۀ دیگرر کره   م

عوارض ذاتی آدمی اسرت کره برا حرش  آن از طریرق مسرتبد انسران آزاد خلرق شرده برردۀ           

یشره آن باشرد کره صراحبِِِ قردرت چره       اند  شود و هر روز باید بره  اختیار حاکم مستبد می بی

خاصه در این روزهرا هرم تکنولروهی انرواع وسرایل      . کند سرنوشت شومی برای او تقدیر می

اعمرال  ه کنندۀ آدمی را در دسترس پلیس و مأموران خفیه مسرتبدان گرشارده اسرت و بر     خفه

های مخفی استالین، هیتلر، موسولینی و فرانکو و دیگران که بدبختانه تعرداد آنهرا کرم     پلیس

 .کنند های خود یاد می زینظر افکنید که با چه افتخاری از این بشرسو ،نیستند

وبا و طاعونی است برای فرهنگ بشری و از دیربراز یکری از    ،باری، وجود حاکم مستبد

آرزوهای بشری داشتن حاکمِ حکیم بوده است که افالطون در طلرب آن بررای آنکره آترن     

را پرداخرت و در آن بره    جمهروری نوشی سقراط نشرود،کتا    دیگربار گرفتار جام شوکران

هرا را در غراری دیرد کره فقرط سرایه        انسران  جمهوریچرا که در کتا   ؛یم رسیدحاکمِ حک

چره ممکرن    آن. رود خورانی می بینی احتمال هرگونه استبداد و شوکران بینند و با این سایه می

کده برهاند، انسانی است کره برار سرفر بنردد و از ایرن غرار بره         ها را از این ظلمت است انسان

ایرن  « م ثرل »ظل را بیند و به قول افالطون  ند و صاحب سایه یعنی ذیدرآید و پشت به آنها ک

دیده چون در سرفر دوم خرود بره غرار برگرردد، دیردۀ خرود را بره ارمغران بررای           « مثل»فرد، 

. گررردد آورد و در آن صررورت تحقررق حکومررت حرراکمِِ حکرریم ممکررن مرری غارنشررینان مرری
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ت فاقد استبداد موجب پیدایی کتا  ترتیب مسألۀ حاکمِ حکیم یا به معنی ایجاد حکوم بدین

یعنری مسرأله    ؛با طرم مثل سرنگ بنرای فلسرفه را گشاشرت     جمهوریشد و کتا   جمهوری

کره هنروز برازار بحرث آن     ( EPLISTOMOLOGY)المعرفرت  وجود ذهنی و مبحث بحرث 

شرود بحرث فررار از     هرا دیرده مری     از این گفته. دارد را و پانصد سال قبل خود گرمی دوهزار

گستر ضد استبداد و حکیم قبل از هر مطلب فلسفی پرا گرفرت و    و یافتن حاکم عدل استبداد

هنروز آن اسرتبداد برا قهاریرت خرود      . شرود  التأسف دیرده مری   سخن انسان با فرهنگ شده مع

 . وسیلت حکمرانی حاکمان شرقی است

گیرری   امیرکبیر در دوران کوتاه صدراعظمی، سخت مراقب عدالت بود و در این سخت

دکتر پروالک نخسرتین اسرتاد    . داد توانست نمی به شاه هم اجازت تجاوز تا آنجا که میخود 

پزشررکی مدرسررۀ دارالفنررون در کتررا  خرراطرات خررود در ایررران آورده اسررت کرره روزی    

چرون امیرکبیرر بعرد از حراجی میررزا      . شاه به او گفت امیرکبیر بسیار سختگیر بود ناصرالدین

بایسرت مبلرآ آن    های بسیار بود که دولت مری  ن براتآقاسی صدراعظم شد، در دست مردما

ولی خزانۀ دولت وجوه موجود توان پرداخت این مبلآ مجمروع برروات را    ؛را پرداخت کند

هرا و   بررات  اندیشی که از خصایص امیرر در حکومرت برود، برین مبلرآ آن       مصلحت. داد نمی

اکم استبدادی آن روز برود  در حالی که اگر به جای او ح ،مایملک خزانه نسبتی برقرار کرد

ولری او برر حسرب ضرریب ایرن نسربت،        ؛همرۀ برروات را نکرول کنرد     توانسرت   به آسانی می

او که در جمله گروهی کره بره سرپرسرتی خسررو میررزا      . صاحبان برات را صاحبِ حق کرد

دانست بر اثر سعی پطر  برای عشرخواهی برای قتل گریباید  به روسیه رفته بودند، چون می

رین، روسیه در مسیر تمدن روز افتاده، برر آن شرد کره بری  از دیگرران بره م سسرات        و کات

روسی سر بزند و از آنها اطالع پیدا کنرد ترا بتوانرد در ایرران نیرز چنرین م سسراتی را ایجراد         

 .نماید

شود و تا آن علم و صرنعت بره ایرن کشرور      دانست که دنیا با علم جدید اداره می امیر می

پرس بره یکری از    . شرود  زیر یوغ بندگی صراحبانِ علرم و صرنعت خرار  نمری     نیاید، ایران از 

ترین خدمات خود یعنی تأسیس دارالفنون دست زد و در آوردن مرردان علرم روز او    بزرگ
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دستورهایی به جران داود کره مرأمور اسرتخدام آنهرا برود، داد کره ایرن معلمران از روسریه و           

ایرن مدرسره تحرت ترأثیر ایرن دو همسرایۀ       ممکرن برود دانشرجویان     کهزیرا  ؛انگلیس نباشند

دسرتور داد کره زبران آنهرا فرانسروی باشرد ترا آمروز  بره           چنین هم. استعمارگر قرار گیرند

ها بودن بر کنرار   های روسی و انگلیسی شاگردان دارالفنون را از تحت تأثیر این همسایه زبان

ی کشرید ترا مترجمران    در آن روزگاری که مراودات بسیار سخت بود، امیر چه زحمات. دارد

اما متأسفانه دارالفنون زمانی افتتام شد که امیرر را  . این معلمان را تحت اختیار آنها قرار دهد

نشین کرده بودند و جانشینِ ناپاک او سر آن داشت، مدرسۀ بازنگشوده را برای همیشره   خانه

هرای ناپراک    یسره منتها تأسیس دارالفنون چنان برای خود جا گشوده بود کره دس . باز نگشاید

سروادی و   شراه پادشراه وقرت، بری     ناصررالدین »: نویسد السلطنه می که احتشام چنان .م ثر نیفتاد

 برود  و مایرل  دانسرت  جهل عمومی را قلعۀ مستحکم حفظ اساس سلطنت و رهیم خرود مری  

 - 316، ص  1367 السرلطنه،  احتشرام ) .«بساط درس و بحث و تعلم از دارالفنون رخت بربندد

آبررادی نیررز اعتقرراد داشررت اگررر مالحظررات داخلرری و خررارجی نبررود،   یحیرری دولررتو ( 315

. گشاشرررت بسرررت و اثرررری از آن بررراقی نمررری  شررراه حتمررراً دارالفنرررون را مررری  ناصررررالدین

 (47 ، ص1336آبادی، دولت )

خروار دربرار    درباریران مفرت   ،شود چه از اسناد و مدارک تاریخی مستفاد می براساس آن

یافتند، به اضرافۀ توطئرۀ کلنرل شریل، کراردار       های نامشروع خود میکه امیر را مزاحم درآمد

هرا و صردراعظم آتیره و     سفارت انگلیس و کلنل فرانت، رایزن آن سفارت از ناحیه خرارجی 

بالید کره بررای رسریدن بره      ر انسان پلیدی که بر خود می جانشین او یعنی میرزا آقاخان نوری

با دست یراری از همره گناهکرارتر یعنری      ،ست زندبه هر ناپاکی و جنایت حاضر بود د ،مقام

شاه که شاید هیچ ناپاکی به رسروایی او در برین مخالفران امیرر پیردا       مهدعلیا مادر ناصرالدین

زنی که فضاحت اعمال  به حردی   ،دید های خود می شد، چون امیر را مخالف هرزگی نمی

های او نقرل   ها از ناپاکی ستانبود که محمدشاه در زمان حیات خود او را طرد کرده بود و دا

ای کره در برین اسرناد وزارت خارجرۀ انگلریس، شرادروان دکترر         طبق نوشرته  ر  ها بود مجلس

فریدون آدمیت رونوشت آن را به دست داشت، ایرن زن ناپراک و میررزا آقاخران نروری برا       
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ا بره  کلنل شیل و کلنل فرانت جلساتی در برکناری امیر داشتند و کلنل فرانت این جلسرات ر 

و امیرر را پرس از عرزل بره      نددارد تا آخر کار خود را کرد وزارت خارجه انگلیس اعالم می

هایی که از امیر دیده بود بره وضرع    الدولۀ فاسد با وجود محبت کاشان تبعید کردند و حاجب

مقراالت  شرم تفصیلی این ماجرا در کترا   . ناهنجاری او را در حمام فین کاشان شهید کرد
شراه    ، پزشرک مخصروص مظفرالردین   (الدولره  اعلرم )خان ثقفی  لیف دکتر خلیلتأ گوناگون

ایرن  ( 78 - 85 ، ص1422ثقفری، . )آمده است و قلم از بیران و شررم دوبرارۀ آن اکرراه دارد    

خران   الدوله چنان زشت بود که حتری فرزنرد  عبردالعلی    خیانت بزرگِ نابخشودنی حاجب

نره؛  ص  ، 1348اعتمادالسرلطنه،  ) .سررزن  کررد   الملک نیز پدر را بابت انجام این کرار  ادیب

 (5 ، ص1349اعتمادمقدم، 

شراه و همسرر    الدولره خرواهر ناصررالدین    الدوله در اثر خرود بره نقرل از عرزت     دکتر اعلم

امیر »: کند امیرکبیر، رفتار امیر را با نزدیکان خود حتی در مجلس عقد خود  چنین بیان می

فقط برای مراسرم عقرد در جلسره شررکت      ،پا کرده بود در میهمانی برزگی که دربار شاه بر

آن . خانره رفرت   کرد، سپس با اجازۀ شاه برای کار دیوانی از مجلس خار  شرد و بره دیروان   

شب تا نیمه، مجلس در دربار جایگاه عزت الدوله به طر  مشغول بود؛ ولری از امیرر خبرری    

اطراق خرود رفرت و از طریرق     اعتنراء بره    نبود و در نیمۀ شرب امیرر چرون بره منرزل آمرد، بری       

الدوله از همران   عزت در واقع. «خانه رفت پیشخدمت شام خورد، خوابید و صبل نیز به دیوان

( مهردعلیا )دانست چنران مرادری    جا فهمید که باید با چه کسی زندگی کند، چرا که امیر می

 .ممکن است این دختر را به راه خود کشد

اه را تا روزهای پایانی حیات خرود از قترل امیرر و    ش باری، شهادت فجیع امیر، ناصرالدین

الدولره   خان امین میرزا علی. خورد ها می این کردۀ زشت خوی  پشیمان نموده بود و حسرت

روزی در رهه لشکر یرک  »: ید گو خود می خاطراتشاه در کتا   وزیر انطباعات ناصرالدین

ن فرماندۀ آنهرا فروراً او را خواسرت و    شاه با دید پنجاه باشی با اتباع  رهه رفتند، ناصرالدین

 .«این شخص شباهت بسیار با امیر دارد: سخت نواز  کرد و گفت
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کنررد کرره  مرحرروم حررا  آقررا محسررن عراقرری، روحررانی و ثروتمنررد اراکرری تعریررف مرری 

های آخر سلطنت خود به اراک آمد و از من خواست تا در معیرت او   شاه در سال ناصرالدین

هرا بره خویشران امیرر      شاه محبرت  به آنجا رفتیم و ناصرالدین. میر رویمالر س ا به هزاوه مسقط

ها در خصایص امیر نمود؛ ولی چه سود که استبداد او و فساد دربرار قاجراری    کرد و صحبت

 .آوری شدند و سیاست استعماری مرتکب چنین جنایت شرم

 پری   الحاتاصر  البته در چنین ساختاری باید گفت نه تنها کشور در آن دوران به سوی

بود، تخریب شخصیت نیرز   ایران پیشرفت و ترقی چون امیرکبیر دنبال کس بلکه هر نرفت،

 (127؛ ص مقدمه ،1346 االسالم کرمانی، ناظم) .رسید شد و بعد به قتل می می

 

 نتیجه

این نوشتار ساختار حکومرت اسرتبدادی را خاصره در عصرر ناصرری برا تأکیرد برر نقر           

 خودکرامگی طلب را تا حدی نشران داده و مشرخص کررده کره      امیرکبیر صدراعظم اصالم

 های استبدادی است و شاه در ر س هرم قدرت، قدرت در حکومت اصلی ساختار مشخصۀ

که ارسطو هرم معتقرد اسرت ذات     چنانزیرا  ؛قدرت است خود باعث تداوم این خودکامگی

. پرشیرد  را نمیطلبی در برابر خود، وحدت دیگری  طلبی است و این وحدت قدرت، وحدت

زنرد کره    مری  کرمانی االسالم های ناظم نوشتهاز سوی دیگر، با ذکر نکات خود مهر تأیید بر 

فرزنردان    شخصری حتری عزیزتررین    اگرر  کره داند  می مستبد ای ازهاند را به شاه ناصرالدین

رو،  از ایرن  .نشراند  سیاه مری  خاک به او آن فرزند را آورد، می میان در اصالحات از سخنی

خودکامره و   حکومرت  تقویرت  جهت تا آنجا که در اصالحاتشاه با  اید گفت ناصرالدینب

در  منرافع او بره عنروان پادشراه     کره برا   ولی چنان ؛کرد، مشکل نداشت حرکت می استبدادی

به همرین  . خاست برمی برابرآن کرد، به مقاومت در بود و دامنۀ اقتدار او را محدود می تضاد
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اگرچه امیر به جهرت دانرایی، فضرل و    . سر راه سلطنت خود برداشت دلیل هم امیرکبیر را از

ی خود خردمات زیراد و نمایرانی کررد و     اند  کماالت و تدابیر در دوران صدرات سه ساله و

دست مدعیان سلطنت را کوتاه نمود، ولری شراید اگرر برا ایرن شردت و جسرارت در انجرام         

برره تعلرریم عرردالت برره سررلطان مسررتبد ازه انررد  نمررود و تررا ایررن  خرردمات و نفرری اسررتبداد نمرری

توانست به آرزو و هد  مهم خود یعنی اسرتقالل و پیشررفت و ترقری     کوشید، شاید می نمی

 .ایران جامۀ عمل پوشاند



 

 

 

 

 منابع

، به کوش  سید السلطنه خاطرات احتشام(. 1367)السلطنه، میرزا محمود خان  احتشام -

 .زوارانتشارات : محمدمهدی موسوی، تهران

، به کوشر  محمرد مشریری،    صدرالتواریخ(. 1349)مادالسلطنه، محمدحسن خاناعت -

 .وحیدانتشارات : تهران

 .تا نا، بی جا، بی بی. خاندان مقدم(. 1349)اعتماد مقدم، فرخ  -

 .، تهرانمقاالت گوناگون(. 1422)خان ، خلیل(الدوله اعلم)ثقفی -

 .سینا ابن روشیکتابف :تهران جلد،4، یحیی حیات(. 1331)یحیی آبادی، دولت -

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 خان امیرکبیر در مهارت ارتباطی میرزا تقی

 فرایند اصالحات و قتل او

 

 *دکتر نادره جاللی

 

 چکیده
در طول تاریخ ایران، سرنوشت بسیاری از نخبگران فرهنگری و سیاسری یرا رجرال تأثیرگرشار و       

را در زمره یکی از نخبگان  طرفدار اصالحات در کشور ازجمله امیرکبیر که شاید به نوعی بتوان او

گر این س ال در ذهن پژوهشرگر   سیاسی جامعه استبدادی عصر ناصری قلمداد کرد، همواره تداعی

و به قول  بلکه سرنوشت دردناکی نیز داشت ؛است که چرا او نه تنها در تحقق آمال خود موفق نبود

 .شناسی تاریخی قرار دارد هبعد از مرگ به دنیا آمد؟ پاسخ به این س ال در حوزۀ جامع ،نیچه

های روانشناسی در حوزه رفتارهرای   نوشتار، با رو  توصیفی ر تحلیلی و با استفاده از یافته  این

  گرر و شراید یرک نخبره     به عنوان یک صردراعظم اصرالم  ارتباطی به تحلیل رفتارهای ارتباطی امیر 

در ( سربک گفتراری و رفتراری   )ی از مهارت ارتباطپرداخته است تا نشان دهد او چه اندازه سیاسی 

و ارا ه الگوی صرحیل مناسربات سیاسری برخروردار     نقد ساختار قدرت سیاسی جامعه عصر ناصری 

توانرد در عردم    بره چره میرزان مری     نیافتره  توسرعه  ناآگاهی مردم و فرهنگاز سوی دیگر . بوده است

  .باشدطلبی چون او مهم  فرد اصالم موفقیت برای الزم ساختن بستر فراهم

  .امیرکبیر، اصالحات، قدرت سیاسی، رفتار ارتباطی :کلیدواژه

                                                           

 ((nadereh_ jalali@ yahoo. Com .پژوهشگر، مصحل و منتقد متون تاریخی. *

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

عصرری زیسرت کره دورۀ انتقرال و     در شراه   صدراعظم ناصرالدینخان فراهانی  میرزا تقی

فردی که در سایۀ دولتمردان اهلِ خرد و عمال بزرگ دیوانی و . گشار از سنت به تجدد بود

ابوالقاسرم  و میررزا   مقرام اول  قرا م السلطنه، میررزا عیسری    یبطلبی مانند عباس میرزا نا اصالم

هرای   و افرق مشرکالت و معضرالت کشرور     ،ا امرور حکومرت  دوم پرور  یافت، بر  مقام قا م

 اقتباس فکر به پیشرفت آنها، و مشاهدۀ عثمانی و روسیه بهشد و با رفتن  آشناطلبی  اصالم

برا رسریدن بره مقرام     رو  از ایرن . ادآنران افتر   زنردگی  نروین  هرای  رو  و جدیرد  هرای  از نظام

نفروذ دول اسرتعماری و    ،هرای داخلری   جنرگ  ،هر  و مر  سیاسری صدراعظمی، کوشید از 

آگراهی   مهرم آنکره عردم    امرا  ؛ان و فساد مالی و اخالقی جلوگیری کنرد کماظلم و بیداد ح

مردم و انسجام اجتماعی آنان نه تنها مانع توسعۀ سیاسی کشور شرد، بلکره قردرت حکومرت     

مقرام   ماننرد میررزا ابوالقاسرم قرا م    ستبدادی قاجار را بیشتر کرد تا آنجرا کره او نیرز سررانجام     ا

نداشرت و  بریم  از گفتن حقیقرت   ،ادبیات و هنر بود ۀدلبستکه  یمقام قا م. محکوم به قتل شد

اما با وجرود نفروذ برر محمدشراه از      ؛را به سوی پیشرفت ببرد ایران صلل، ۀدر سایکوشید  می

 .اول قلرم و قرطراس را از دسرت  بگیریرد    »: گفرت شاهی که بعد از عزل او . نار شدکار برک

نگشارید که سحر و اعجازی در بیان اوست، که اگر خط  ،اگر خواهد عریضه به من بنویسد

  .و عاقبت به فرمان او نیز به قتل رسید «عبارات شوم و رهای  کنم ۀفریفت ،او بینم

دوباره همان  گر، ی از سرانجام این افراد پیشگام و اصالماما چرا امیرکبیر با وجود آگاه

خرو   د را تراریخ کشرور خرو   » :شراید بره گفترۀ کسرروی    !. ؟راه را پیمود و تجربه را آزمرود 

 ای جز آن نداشت؟ یا چاره .«دانست نمی
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براساس اسناد و مدارک تاریخی این ناکامی، گاه به جهت کینره، دشرمنی و حسرادت و    

و زمرانی هرم بره    ( استعمار و دشمن خرارجی )نیز بر اساس عوامل بیرونی عوامل داخلی، گاه 

برا توجره بره آنکره اولرین مرو         رسرد امیرر   امرا بره نظرر مری    . واسطۀ هر دو عامل بروده اسرت  

مدرنیزاسیون را وارد ایران کرد که عقالنیت و ساختار زیستی مخرتص بره خرود را داشرت و     

یافت، در این بستر و  ن از قدرت حاکمه معنا مینظام سیاسی سنتی آن صرفاً با تبعیت و تمکی

از آنجا که از مهارت ارتبراطی الزم برخروردار نبرود؛ نظرم      ها و قدرت، روابط مابین گفتمان

بندی امرور سربب بررانگیختن مجریران      های اجرایی او برای سازمان خانی و سیاست میرزاتقی

 .فرایند گردید حکومتی بر علیه او شد تا آنجا که یکی از قربانیان این

نیافترۀ یرک جامعره و فقردان      این نوشتار نمونۀ مطالعاتی است کره نقر  فرهنرگ توسرعه    

طلرب و   او را به عنروان یرک صردراعظم اصرالم    ( سبک گفتاری و رفتاری)مهارت ارتباطی 

از سوی دیگر،  .کشد می در اصالحات و مرگ او به تصویر   ای سیاسی در ناکامی شاید نخبه

گرر سیاسری برا     او به عنوان یک کرن  گفتمانی های   م لفهکه دهد  پاسخ میا ه این پرس به 

 ؟ توجه به زمان و مکانی که در آن قرار داشت، چگونه بوده است

 

 امیرکبیر و اصالحات 

فرردی کره امیرر را    . مقرام برود   خان فراهانی میرا  تربیت میرزا ابوالقاسرم قرا م   میرزا تقی

بلندپروازی او را دریافته بود و مستعد ترقی و پیشررفت  داشت، زیرکی، کفایت و  دوست می

من به کربالیری قربران آشرپز    »: خان نوشت ای به میرزا اسحاق که در نامه به طوری. دانست می

خالصره ایرن پسرر    . فَاهلل خَیرُ حافظاً و هُو اَرحمُ الررااحمیی  . ترسرم  حسد بردم و بر پسر  می

برا  ترا صربل دولرت  بدمرد      . گرشارد  وزگرار مری  خیلی ترقیات دارد و قوانین برزرگ بره ر  

 ( 418-419، ص1355فتحی، ) .«والسالم

رفرت  ت رسمی به روسریه  أدوبار به همراه یک هی ،صدارترسیدن به ها قبل از  سالامیر 

از . هرا قررار گرفرت    پیشرفت و ترقری روس ثیر أتحت ت ،در آنجاچندماه طی اقامت و هر بار 
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، آشرنایی برا   طلب تررک  رشیدپاشا صدراعظم اصالمباط با سوی دیگر، سفر به عثمانی و ارت

هرای   روزنامره و  اروپرایی ی هرا  کترا  ترجمره و گرردآوری برخری از     ،لفران فرنگری   ثار مآ

آشرنا  اوضاع و احوال جدید و بنیادهای اجتماعی و ترقی اروپا  آنها او را با ۀمطالعو خارجی 

انجرام اصرالحات   از پی  بر ضرورت کشور، بی  معضالت و نیازهای امیر با توجه به . کرد

 . در ایران پی برد

 قبایرل  ترال  اتحادیره   برر  مبتنی و سنتی ساختار ساختار ایلیاتی قاجاریان را که یکاو 

گرایری   آن مطلرق  زیست بود و الگوی شمشیر طریق از سیاسی قدرت کسب برای قاجاریه

شراه در مرکرز    کررد،  مری  ساختاری که اقتدار سنتی را تقویت. شناخت سیاسی، به خوبی می

عرصرۀ   در شهری اجتماعات و نهادها توسعۀ و گیری شکل العنان بود و مانع قدرت و مطلق

. در چنین ساختاری، دست بره اصرالحات زد  امیر . شد می  عمومی و اجتماعی فردی، امنیت

آزاد   دهقران از سرتمگری   ۀطبقر ، سلطنت کند نره حکومرت  شاه به موجب آن که اصالحاتی 

شرود و  عرین  مها و مخارجات حکومرت   حدود و ثغور درآمدکند، ول مالیاتی تغییر اص شود،

هرای گرزا  شراهزادگان، درباریران، دیوانیران و       مواجرب و مسرتمری  ترتیب با کاه   بدین

کمرک کنرد و برا منرع رسرم      فزای  عایدات دولت به ا ،آوری مالیات روحانیون، بهبود جمع

خرواری، دزدی   رشروه های بد اخالقی مردم چون  ویژگی اصالم اخالق مدنیو نشینی  بست

را  سررایی حکرام و رجرال    یحره مدگرویی،   تملق ،و پیشک  دادن حکام، دیوانیان و لشکریان

 .شودزنی  قمه و کشی عربده ،بندی، چاقوکشی بازی، قداره هرزگی، لوطیبراندازد و مانع 

ا برا علروم و دانر  جدیرد     امیر با تأسیس دارالفنون و استخدام معلمان اروپایی ایرانیران ر 

سرازی و   هرای اسرلحه   کارخانره احردا    و تربیت افسرران جدیرد  و اصالم نظام آشنا کرد، با 

، قانون تشکره چاپارخانه و پست جدیدچنین  هم. اوضاع ارت  را سرو سامان دادریزی  توم

تی از أهیر  ،تأسریس کررد  را  «اتفاقیه وقایع»روزنامه و نخستین بیمارستان دولتی گشارد،  را بنیان

برای آمروز  و آگراهی بره    را شماری از ایرانیان  .تشکیل دادرا های خارجی  مترجمان زبان

سرخت  داخلری  صنایع جدید به روسیه فرسرتاد، در رقابرت برا کاالهرای خرارجی از صرنعت       

وابسررتگان و  وهررای روسرریه و انگلسررتان  نفرروذ و مررداخالت سررفارتخانه مررانع ،حمایررت کرررد
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 نجمری، ). شرد و وابستگان حکرام و دیوانیران در امرور مملکرت     درباری  رجالاطرافیان شاه، 

 ( 251و246ص، 1341؛ اقبال،49، ص 1377؛ آبراهامیان،96، ص 1368

گر اخرالق مردنی، نماینردۀ اصرالم سرازمان سیاسری و ناسیونالیسرم         اصالم امیر واقع در

اصرالحات را   و ایرن تغییررات  ایرانی و مرو  دان  و فرهنگ و صنعت جدید غربی برود و  

مردم به دلیل عدم آگاهی  ولی ؛بود آنان نفع اگرچه به ،مردم انجام دادو بدون حمایت تنها 

تروان گفرت    ترتیب می بدین .گششتند آن کنار از تفاوت بی یا و زدند  و شناخت آن را پس

را ای از منرافع و مصرالل الیگارشری حراکم      بخر  عمرده  طلبانه خرود   امیر با اقدامات اصالم

به حمایت ها، تنها  افزود و در برابر این مخالفت خود  صف مخالفانبر  قرار داد، تهدید رد مو

اما غافل از آنکه در نظام سیاسی سنتی، تبعیرت و تمکرین از    ؛متکی بوده جوان شا  ناصرالدین

قدرت فا قه تنها معنا دارد و شاه تا آنجا با اصالحات موافق خواهرد برود کره برا منرافع او بره       

هرای   خرانی و سیاسرت   اما چون نظم میرزاتقری  ؛وان قدرت مطلق حاکمه در تعارض نباشدعن

کشور در تعرارض   بندی امور با گفتمان حقوقی و نظام سیاسی سنتی اجرایی او برای سازمان

بود، مخالفان امیر توانستند عاقبت با کمک مهردعلیا در نظرر شراه چنرین جلروه دهنرد کره او        

دیری نپایید و و را صادر کرد شاه حکم عزل ا  ناصرالدینترتیب  بدین .سودای حکومت دارد

  از آنجرا کره بریم داشرتند ترا مبرادا       مخالفران امرا   ؛به حالت تبعید به فین کاشران فرسرتاد  که 

د، برازگرد نرد و بره مقرام صردراعظمی     به طریقی خود را به شراه نزدیرک ک  امیردوباره بتواند 

 . مان قتل او را صادر کردشاه فر چنان دسیسه کردند که ناصرالدین

 

 های قتل امیر نمای نخبگی و ناکامی و فرضیه  تناقض

ثمر  به را اصالحات تا کوشید  مردم حمایت بدون و به تنهایی ،امیر چنان که اشاره شد

همره مغرز و خررد و بررای      ،چون طبیبی حراذق و حکیمری هوشریار    او که هماما چرا  ؛برساند

و در راه نشر فرهنرگ و   (59 ، ص1356ناطق،  ؛آدمیت)ه بود اصالم حال ایران فرستاده شد

صررنعت جدیررد گررام نهرراد و پاسرردار هویررت ملرری و اسررتقالل سیاسرری ایررران در مقابررل دول  
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استعماری روس و انگلیس بود، در او  شهرت و موفقیت از کار برکنار شرد و بعرد بره قترل     

هرای   شرگران تحلیرل  در برا  علرت مررگ او مورخران و پژوه    درست اسرت تراکنون    .رسید

اند، برخی بلنردپروازی و اسرارت در دام قردرت و سرودای سیاسری و       مختلفی به دست داده

، حسادت و تعصب رقیبان و غلبۀ او در منراظرات و شکسرت حریفران را عامرل      گروهی کینه

گر ا. شود س الی مطرم می ،کنیم  اما وقتی بین نبوغ امیر و قتل او ارتباط برقرار می ؛اند دانسته

امیر در زمرۀ افراد م ثر فکری، ابزاری و حراکم جامعره بروده اسرت، لرشا برر اسراس قردرت         

 ،سیاسررری تصرررمیمات و اقررردامات او در کرررن  تررراریخی جامعررره ترررأثیر داشرررته اسرررت    

های ارزشرمندی   رغم تال  و علیچرا با همۀ ذکاوت، هو  ( 23و11، ص 1384زاده، شیخ)

ر مقابرل دشرمنان خرود بره ویرژه مهردعلیا و میررزا        نتوانست دکه در مسیر توسعه ایران کرد، 

رویرارویی مروفقی داشرته باشرد و از      ،آقاخان نوری و هنگرام گرفتراری و تبعیرد در کاشران    

رو شرود و   قدرت تفکر و تجربه خوی  بهره ببررد، هزینره هنگفتری بدهرد، برا ناکرامی روبره       

 عاقبت هم بر سر همین اصالحات جان ببازد؟

العنران   حکومت استبدادی که شاه در ر س هررم قردرت و مطلرق   ساختار طبیعی است در 

  توانرایی  و و روی دو عامل ترس از جانشرین و دیگرر علرم   ( 75ص  ،1367رواسانی، )است 

هنرر، مقلرد، ستایشرگر و     خررد، بری   سیاسرتمدارانی کرم   طلب تمرکز دارد و مولد فرد اصالم

دوسرت، حیراتی    لرب و وطرن  ط خوار شاه است، امیر به عنروان یرک صردراعظم اصرالم     ریزه

 . های تغییر برکنار بماند مدت داشته باشد و نتواند از پرداخت این هزینه کوتاه

درست اسرت ایرن امرر بره عوامرل مهمری از جملره محریط پیرامرون و شررایط سیاسری ر             

. ولی نوع گفتمان و عملکرد او نیز در ایرن ناکرامی مر ثر اسرت     ؛شود اجتماعی او مربوط می

د گفت اگرچه امیر به عنوان یرک صردراعظم مسرئول و انسرانی متعهرد، وفرادار،       بنابراین بای

صادق، مقاوم و ضد استعمار و مخالف رشوه، ریرا و تملرق در صرحنه ایسرتاد و شرانه خرالی       

آیرا توانرایی   ! نکرد، اما چگونه ایستاد؟ برا تعراملی عقالنری و اخالقری یرا برا جنرگ و سرتیز؟        

 !. اطی را به ویژه با مخالفان و رقیبان خود داشت؟تعامالت اجتماعی و رفتارهای ارتب
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. هرم مهرارت اسرت و هرم علرم و آن هرم علمری خراص        « تعامرل »شناسان معتقدنرد   روان

ای برخوردار  گری که در هرم قدرت سیاسی از جایگاه ویژه بنابراین، امیرِ صدراعظم ِاصالم

طی خوی  خصوصاً با رقیبان بود برای رسیدن به مقاصد و آمال خود باید در رفتارهای ارتبا

 .و مخالفان از قدرت تعامل برخوردار بود

اما بر اساس اسناد و مدارک موجود، اقدامات او مردم را به دو دستۀ دوستدار و مخالفان 

شاه، پدر و فرزندی بود و حکم معلرم و   درست است رابطۀ او با ناصرالدین. تقسیم کرده بود

داد  تجربه آمروز  مری   شاه جوان و بی ی را به ناصرالدینشاگرد را داشت و او نحوه حکمران

اما به همان اندازه ( 663و665، ص 1362آدمیت، ) ؛نهایت مورد توجه و اعتماد شاه بود و بی

هرای ارا ره    هرا و تحلیرل   نظر از همه گمانره  از این رو، صر . هم در معرض خطر قرار داشت

م وجرود بسرترهای اجتمراعی، سیاسری و     نیافتۀ جامعره و عرد   شده و نق  مهم فرهنگ توسعه

فرهنگی در علل ناکامی و قتل او، فقدان مهارت ارتباطی او را باید به عنروان یکری دیگرر از    

 .این عوامل در نظر داشت

 

 سبک رفتاری و گفتاری امیر

یرا نیراز بره     ،اما آیا همۀ ایرن ارتباطرات موفرق اسرت     ،ها با دیگران در ارتباط هستند انسان

، «صرراحت »، «صرداقت »: ۀلفر  های برقراری رابطه دارای چهار م سبکدارد؟ کسب مهارت 

انعکاس عملری صرمیمیت اسرت و     ،«صراحت»و  «صداقت»است که « مهارگری»و  «احترام»

توانرد بره صرورت سرالم یرا       نیز می «مراقبت». تجلی آزادی در رابطه ،«مهارگری»و  «احترام»

هنگام برقراری ارتباط برین شخصری    .اشته باشدناسالم در هر سبکی حضور داشته باشد یا ند

: ک.ر.)و نحروۀ بیران آن، مهرم اسرت     شرود  میچه گفته  یعنی آن «بان لحنز»و  «گفتارزبان »

 (1394قربانی، 

هرای رفتراری امیرر     هرا و واکرن    چنان که از گزارشات موجود منرابع تراریخی از کرن    

 ،آمیرز داشرته اسرت    یی نابهنجار و تحریکاو با مخالفان و رقبای خود غالباً رفتارها ،آید برمی
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توانسرت   اند، در حرالی کره او مری    کردند مورد حمله واقع شده طوری که آنان احساس می به

ای بیان کند و متحقق سرازد کره در عرین مخالفرت کرردن برا طرر          مواضع خود را به گونه

 . مقابل، این احساس در او برانگیخته نشود

یژه از موضع باال سخن گفتن با آنان با توجره بره نزدیکری بره     و سلوک امیر با درباریان به

ر س هرم قدرت سیاسی و آشکار کردن اهدا  خود و بره نروعی برترر نشران دادن جایگراه      

خوی  در عرصرۀ قردرت و عردم رعایرت هنجارهرای اجتمراعی، درواقرع بره نروعی امکران           

یر خود واقف به نتیجه رفترار  مهم آنکه، ام. برده است برقراری یک ارتباط موفق را از بین می

خان قاجار ملقرب   شاه درباره سلیمان گواه این مدعا، نامۀ او به ناصرالدین. خوی  بوده است

ای هست؟ بلری، چره    فرموده بودید که تازه»: نویسد خانان، برادر مهدعلیا است که می به خان

شاه درآورده و به قردر  بازی در مسجد لوطی... های شما تر از این هست که از دولت قوم تازه

اهلل بنرا   هزار نفرر زن و مررد عرارض داد و بیردادکن و پرنج هرزار تماشراچی جمرع کررده، اهلل         

دانیرد کره برر مرن چره       باری از فضل خردا و مرحمرت شرما خوابیرد و نمری     ... گشاشته بودند

: نویسد ای دیگر می یا در نامه( 112، ص 1377؛ آل داود،339، ص  1361مکی، ) .«گششت

حرال و  »یرا  (133،ص 1377آل داود، . )«از زن و مررد زیراد اسرت    ،من از برای این غالمدش»

. «نماینرد  هر روز به نمک قبله عالم صدهزار تهدیرد قترل مری   ... روز این غالم بیچاره را ببینید

 (665، ص 1362آدمیت، )

برا نفرع    خرانی  شاه نیز بازنمای برخورد دولت منتظم میرزا تقری  نامه مهدعلیا به ناصرالدین

 از هرای بیچراره را از سرگ کمترر کررده برود،       شاهزاده»امیر  :نویسد طبقه اعیان است که می

 دل درد یرا  نشروند  خفیرف  کره  ایرن  بره جهرت  . برود  شرده  بریرده  دستشان آسمان و زمین

 (همان) .«آوردند می من به رو ناچار ،بکنند را عرضشان و خودشان

کهنره درباریران، برخری از شراهزادگان خاصره       آمیز امیر برا  ناپشیر و عتا  برخورد آشتی

 ،گری طایفه قاجرار را داشرت   که ایلخانی الملک رؤسای قوم و قبیله قاجار چون شیرخان عین

، 196ر   197، ص1362آدمیت، )یا میرزا آقاخان نوری، میرزا نصراهلل صدرالممالک اردبیلی 

نمونه دیگری از سربک   ،الممالک و میرزا یوسف مستوفی (129، ص 1377؛ آل داود،  664
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ولری در براطن    ؛اگرچه میرزا یوسف در ظاهر با او روابطی خو  داشرت  .ارتباطی امیر است

چون با هرگونه نوخواهی مخالف بود، با امیر خو  نبود تا آنجا که در توطئه دربرار علیره او   

 (217، ص1362آدمیت، ) .شرکت کرد

مقرام جردایی و اسرتقالل نهراد وزارت از      ماز سوی دیگر، امیر مانند میررزا ابوالقاسرم قرا    

خواسرت حرد فاصرلی     دانسرت و مری   سلطنت را برای اصالم نظام سیاسی ایران ضروری مری 

او برای پی  بردن نقشه اصالحات خود نیازمند . میان دستگاه سلطنت و صدارت برقرار کند

چنرین افررادی    بلکره  ،امرا نره تنهرا ایرن طبقره تشرکیل نشرده برود         ،فکر و فعال بود طبقه جوان

یار و یاور بود و ایرن امرر یکری از     بنابراین دست تنها و بی. شمار هم در جامعه بودند انگشت

اگرر امیرر در همره    »: نویسرد  واتسون در این باره مری . های دولت او در عدم کامیابی دشواری

د نقشه اصالحات  کامیا  نشد، کاستی از دانایی و نیروی کار  نبرود، تقصریر از آنران برو    

 (136 و211، ص1362آدمیت، ). «ورزیدند که در همکاری و یاری او قصور می

خواهنرد او را نرزد    هرایی پشرت پررده اسرت کره مری       ستد ستدان امیر میاز سوی دیگر 

اینکه اصرار در شرفیابی حضور داشتم و براز دارم و اسرتدعای   »: خرا  کنندشاه   ناصرالدین

از . شناسرم  رزگی و شیطنت اهل این ملک را میبرای آن است که ه ،چند کلمه عرض دارد

کشند و طوری خواهند کرد که این کرار مرنظم    ها افتاده، دست نمیاین رشته که به دست آن

چنین که  را که کل دنیا از شدت حسد به مقام پریشانی برآمدند؛ بالمره خرا  و ضایع و هم

م جمیع کارهرای پختره را خرام    این غالم را خرا  کردند، هم این غالم را بالمره خرا  و ه

 .«نمایند

در شررایطی کره    ،دانسرت  پرستی، ریا و رشوه بود و آنها را مطرود می امیر مخالف خرافه

حرال و روز  »: نویسرد  شاه می ای به ناصرالدین او در نامه. سبک متعار  ساختار حکومتی بود

قردر بره    آن طبقره آن ...کشرم  این غالم بیچاره را ببینید که از دست این زن و مردهرا چره مری   

شرناختند،   ای را تهدیرد بره نفرع خروی  مری      قاعدگی خو گرفته بودند که وضع هر قاعده بی

بره   .«دشمن از برای ایرن غرالم از زن و مررد بسریار اسرت     ...چیزی که در میان نبود نفع عموم
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بت گرفت، عاق خواستند به او رشوه بدهند و نمی هایی که می گفته دکتر پوالک اتریشی پول

 (321همان، ص . )صر  کشتن او شد

او دخالرت  . زد هرا دامرن مری    هرای خرود برر دشرمنی     امیر دانسته و نادانسته با هنجارشکنی

تاییرد و برا اقرداماتی نظیرر برپرایی محراکم قضرایی بره جرای           روحانیت را در سیاست بر نمی

. فرزود زنی برر حساسریت روحرانیون نسربت بره خرود ا       محاکم شرعی و ممنوعیت قمه و سینه

استیونس کنسرول انگلریس در تبریرز در    . رفته از او رو گردان شد بنابراین جامعه مشهبی رفته

دانرد   امیرنظام مصمم است که جلوی نفوذ روحانیون را بگیررد، گرچره مری   »: این باره نوشت

امیر متشکر شد کره دولرت عثمرانی وقتری در راه تجدیرد      . کاری است بس دشوار و پر خطر

یق یافت که نفوذ علما را درهرم شکسرت و گفرت او همرین کرار را خواهرد       نیروی خود توف

 .«کرد و یا سر  را بر باد خواهد داد

هرای گفتمران تنرازعی کره حاصرل آن       گیری از م لفره  توان گفت امیر با بهره بنابراین می

طرد و حش  مخالفان و رقبا و افزای  عناد و دشمنی با خود بود، در انجام اصالحات ناکام 

نه تنها از گفتمان تعامرل   ،در حالی که اگر شاید از مهارت ارتباطی الزم برخوردار بود. اندم

هرای   در انجام اصالحات اجتماعی به برنامره برد و  با مخالفان، رقیبان و دشمنان خود بهره می

و رفتراری دوگانره و    کررد  هرای محکرم اجتمراعی توجره مری      کالن، درازمدت و زیرساخت

و  سراختند  ، مخالفین و دشمنان سبب عزل و قترل او را فرراهم نمری   1گرفت متناقض پی  نمی

تو مردی پست و بزرگان ایران را زیر دسرت برودی، ایرن    »: نوشت الملک سپهر هم نمی لسان

خروشری   چرا چندین بیهوده مری . قوت و قدرت را از که یافتی که بدین مقامات بلند شتافتی

دیگر آنکره، اینرک هفرت پشرت پردر برر پردر        . فروشی میای به ما  و این کاال که از ما یافته

رود که سالطین قاجار را مردم ایران پرستارند، تو یک تن مرد رعیت کیستی کره دولرت    می

                                                           

خواسرت   شراه قردرت مطلقره و پادشراه باشرد و از سروی دیگرر مری         خواسرت ناصررالدین   امیر از سویی می .1

 .رغم نظر شاه عملی سازد طلبانه خوی  را حتی به های اصالم اندیشه
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گرویی در ایرران ملجراء و     پادشاهان را به نظام آری و قواعد سلطنت را قوام کنی؟ اینکه مری 

 (221ص  همان،). «ای لت کردهپناهی نگشاشتیم، این بزرگ خیانتی است که در دین و دو

 

 نتیجه
زنردگی او نشرانگر آن اسرت    . شاه نق  مهمی داشرت  امیر در تحکیم سلطنت ناصرالدین

شناسانۀ متعرددی   عالوه بر هو ، ذکاوت و پشتکار، عوامل جامعهکه در تکوین شخصیت  

هرا و مشرکالت توانسرت     چرا که با گرشر از مسریر سرختی    ؛چون آموز  مهم بوده است هم

امرا در  . ترین مشاغل و مناصب سیاسی دست یابد بقۀ اجتماعی خود را تغییر داده و به عالیط

خررد،   سیاستمدارانی کمد ساختار حکومت استبدادی که شاه در ر س هرم قدرت بود و مول

دوسرت و   طلربِ وطرن   طبعراً امیرری کره اصرالم     ،خوار شاه هنر، مقلد، مزور، متملق و ریزه بی

ریا و تملق بود و بدون در نظر گررفتن زمران و آگراهی ترودۀ مرردم و       مخالف فساد، رشوه،

 داشته باشد و مدت کرد، حیاتی کوتاه  حرکت  مناسب اجتماعی فرهنگی ر فراهم بودن بستر

 از بلکره پرس   ،مانرد  اصالحات بنیادین نباشد و نه تنها در انجام اصالحات ناکرام   و تغییرات

 .قتل رسد هم بهو بعد  شود   شخصیتی ی یعنی ابتدا تروراجتماع قربانی بافتِ خود نیز مدتی

سرازی   زندگی امیر و گفتمان و عملکرد او نمایرانگر آن اسرت کره او در عرضره و پیراده     

زیرا به عنوان یک فرد تأثیرگشار و شراید نخبره    ؛نظریات خود نیازمند به کسب مهارت بوده

امرا برا نگراهی تحلیلری بره       ؛جسرت  مری  سیاسی باید از قوۀ تدبیر، عقل و مدیریت رفتار بهرره 

فقردان مهرارت ارتبراطی موفرق او را      ،تروان  هرای گفتمرانی او مری    زندگی، عملکرد و م لفره 

شراید  . انرد  توان گفت رقیبان و مخالفان او هم فاقد ایرن هنرر بروده    حتی به نوعی می. دریافت

شتی برای امیر رقرم  چنین سرنو ،اگر دو طر  یا یکی از آنان از چنین مهارتی برخوردار بود

و ضرروری  هرای الزم   لفره  و کارآمرد از م مر ثر  رتبراط  زیرا مهارت ارتباطی یرا ا  ؛خورد نمی

ای از  مجموعره و  برای موفقیت فردی در ابعاد شغلی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی اسرت 
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خرود  ر بعد اجتماعی و بیرونری برا سرایر افرراد و     را دست که کیفیت ارتباط شخص ا رفتارها

 . سازد می مشخص

بود و طبیعتراً حرس مخالفرت را در حریرف و طرر       « بردر باخت»وگو امیر  سبک گفت

یعنری درسرت برالعکس     ؛انرداخت  انگیخت و او را به فکر جبران و غرامرت مری   بازنده بر می

از . برود « بردرر بررد  »داشت و نتیجه آن « سبک رفتاری قاطعانه»خواجه نصیرالدین طوسی که 

بلکه همراهری و تحسرین    ،شد ساس مخالفت در طر  مقابل برانگیخته نمیرو، نه تنها اح این

ولری   ؛خواجه طوسی با توجه به آنکه در شرایط سختی قررار داشرت  . او را هم در پی داشت

بلکره برا دشرمن     ،در برابر مغوالن نه چنان ستیز کرد که کشته شود، نه تسلیم شد و گریخرت 

ست به آرزوی دیرینۀ خود کره برانردازی خالفرت    تعامل کرد تا آنجا که به کمک آنان توان

از سوی دیگر، چنان بر مغوالن تأثیر گشاشت که به کی  او . عباسی بود جامۀ عمل بپوشاند

بلکره تهدیردها را خیلری     ؛گراه نره تنهرا احسراس باخرت نداشرت       یعنی خواجه هیچ ،درآمدند

 ها دیده ها، به آنکه آموختهبا توجه اما امیر  ؛ماهرانه و به شکل مطلو  به فرصت تبدیل کرد

 آن آگاهران  از خیلری  برای حتی و جلوتر عصر خود بسیار جامعه به های  نسبت و شنیده

بدون در نظرر گررفتن آنکره چقردر خطرنراک       بود، او مخالفان خود را هضم غیرقابل دوره

 یمرکز دولت داشت امیر قصد. هستند و چه عواقبی برای او رقم خواهند زد، به حاشیه برد

خواهنرد   مری  کراری  هرر  اطررا   و اکنرا   در بیاورد و مانع از آن شود تا خوانین وجود به

را  ها درباری و خارجی های سفارت دخالت جلوی تابع کند، را قوانین اجرای انجام دهند،

 .بیشرتری برود   زمران نیازمند  اما غافل از آنکه انجام این اصالحات، ؛بگیرد مملکت امور در

در حرالی کره    ،پیوسرته حرکرت نکررد    بود کره آهسرته و   ای نخبهن گفت امیر توا بنابراین می

 کنرد کره اقردامات      استفاده روشی و تدبیر بیشتری پی  برود و یا از توانست با احتیاط می

 هرم  دارد و نگره  امان دردول استعماری  گزند را از هم ایرانیان بهتری داشته باشد تا نتیجه

امرا متأسرفانه بره دلیرل      .ور را به سوی پیشرفت رهنمون سازدکند و کشقدرتمند قاجاریان را
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جامعره   فقدان مهارت ارتباطی و از آنجا که زودتر از زمان خود متولد شرده برود و فرهنرگ   

و یرا مرردم از    شرناخته شرود   خود  عصر او ظرفیت و گنجای  آن را نداشت که در زمان

 .، تنها بود، ناکام ماند و جان سپردکنار او و اقدامات  گششتند از تفاوت روی ناآگاهی بی
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 مقدمه

جانبه و در عین  نویسان و اهالی تاریخ، اعتقاد دارند برای بررسی همه برخی از تاریخ

طرفانه از وقایع و رخدادهای تاریخی، باید حداقل یک قرن از زمان وقوع آن حادثه  حال بی

گششته باشد، تا بتوان دربارۀ آن به قضاوت نشست و ر ی داد و همواره این احتمال را داد 

که آرای جدیدتری پیرامون آن رخداد به منصۀ ظهور برسد و امکان تجدیدنظر را باید 

 .همواره در نظر داشت

گشرد و  خان امیرکبیر می یب یکصد و هفتاد سال از زمان درگششت مرحوم میرزاتقیقر

هنوز هم حر  و حدیث پیرامون کارها و خدمات آن مرحوم وجود دارد و نگارنده بر آن 

نیستم که از سر شیفتگی و ارادت به آن مرحوم، دستی به قلم برده و از او بنویسم و عقیده 

اند و بدون بحث  این مرد بزرگ قضاوت خود را انجام داده دربارۀ تاریخ و مردم ایران: دارم

در این مقال، با توجه به گردهمایی روز چهارشنبه، . دانند ملت دانسته و می« خادم»او را 

، و برپایی نشست تخصصی جایگاه امیرکبیر در تحوالت 1397ماه سال  نوزدهم دی

اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  در تاالر« اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران

در معیت حضرت استادی، جنا  آقای سید عبداهلل انوار، جنا  آقای دکتر بلخاری و آقای 

خوانی کنم  دکتر ناصر تکمیل همایون ر نگارنده بدون آن که بخواهم پیشداوری کرده، نیت

وانندگان محترم پسندم، بدهم، قضاوت نهایی را به خ و ر ی به امری دهم که خود می

، و، هر چند که اعتقاد داشته و دارم چهرۀ تابناک اامیرشت کنم؛ از زمان درگش واگشار می

درخشد و عالی و دانی، از روزگار وی تا روزگار  چنان می پس از یکصد و هفتاد سال هم

 . دانند ما، او را فرزند واقعی خود می
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 جعل تا واقعیت

ر روزگار قاجار دست به قلم برد و از چگونگی نگاری که د بدون شک تنها تاریخ

شمسی پرده برداشت و  1231ماه سال  شهادت آن مرحوم در حمام فین کاشان در بیستم دی

هر چند که او نیز در بخشی از آنچه را . جی استرمووخحقیقت را نگاشت، محمدجعفر 

هِ جوان و بلهوس که نگاشته، تلویحاً دست به تحریف تاریخ زده است و برای خوشایند شا

التواریخ دربارۀ  پردازانی چون سپهر در ناسخ قاجاری، همانی را گفته است که دروغ

 .اند شهادت امیر گفته و نوشته

نقطه او  آنچه که محمدجعفر خورموجی دربارۀ شهادت امیر نوشته است، همانا 

نه وجه گو چگونگی نحوۀ به شهادت رساندن آن مرحوم در داخل حمام فین است و هیچ

نویسان دربار ناصرالدین شاه، نیست و به کارگیری جمله  تشابهی بین نوشته او و دیگر تاریخ

گویا باعث شده است تا نوشتۀ او در روزگار قاجار، انتشار نیابد و « فصاد دهخیم نهاد»

 :عین نوشته خورموجی چنین است. بعدها، به چام رسد
ت و هشت، فاتحۀ ادبار و خاتمۀ روزگار ذکر حقایق اخبار سال هزار و دویست و شص»

 «آن فی ذلک لعبره الولی االبصار»خان اتابک اعظم و سقوطش از درجۀ اعتبار  میرزا تقی

الناس و در خدمات میرزا ابوالقاسم  ملّخص این مقال آن که والد مشارالیه از معار 

خان آثار رشد  زا تقیمقام در ناصیۀ میر چون قا م. داشت مقام اجتماع حواس مصرو  می قا م

و شمایل شهامتی تفرس کرد، آن را در عداد نویسندگان خوی  معدود نمود و از آن پس 

چندی در سلک محررین محمدخان زنگنه امیرنظام منسلک گردید؛ به سبب جوهر ذاتی و 

 :السبق ربوده به مناصب بزرگ رسید کاردانی به اندک مدت از امثال و اقران خوی  قصب
 هوشررررررمندی ز  سررررررر برررررراالی

  
 بلنرررررردی سررررررتارۀ تافررررررت مرررررری

   
مستوفی نظام شد، چون امیرنظام از حسن ر ی و کمال فطنت و رزانت او اعتماد تمام 

هنگام نهضت موکب فیروزی . حاصل کرد به منصب وزارت نظام سرافراز  گردانید

کوکب و حرکت رایت نصرت نشان از آذربایجان به جانب دارالخالفۀ طهران چنانچه 
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مت تحریر پشیرفت، از مشارالیه خدمات نمایان به ظهور رسید به منصب نبیل امیر نظامی س

ورود مرکب مسعود به دارالخالفه چنانکه مرقوم شد لقب اتابیکی و . مفتخر و نامی گردید

چون صدارت و امارت بر وی تقریر . منصب صدارت اعظم با شغل امیر نظامی تو م گشت

، و کمال کفایت و رزانت خوی  مملکت را در سلک نظام افتاد به حسن ر ی و رویت

آورد و آ ین عدل و انصا  بگسترد، امرا را به اندازۀ مایه پایه داد و رعایا را به گنجای  

الحق . معاندان را در ربقۀ اطاعت کشید، کشور انتظام یافت و لشکر نظام. م نه خرا  نهاد

و حارسی کامل، فکری بعیدالمر  پیشکاری ادیب و کارگزاری مهیب، سایسی عاقل

 :قاآنی. المرام داشت و تدبیر قریب می
 محتشرررم امیرررر مهرررین محتررررم صررردر یگانررره

  
 شرررررهریارها امیرررررر عجرررررم شررررره اتابرررررک

   
 اسررررریرها کرررررن رهرررررا شرررررریرها کشرررررندۀ

  
 کارهرررررا بخررررر  نظرررررام فقیرهرررررا خزانرررررۀ

   
 سرررپه قررردر آن ودیزفررر پادشررره تخرررت بیرررای

  
 سرروارها اهرر پیرراده ره ماهرره دو کشررد صررف کرره

   
اذا انتهی االمر الی الکمال »چون کار  در علوّشأن و نفاذ فرمان به غایت رسید به مفاد 

 :از مضمون بیت. روی در تراجع نهاد« عاد الی الزوال
 تخرررت و ترررا  صررراحب برررا کررره بررره سرررخن

  
 سرررررررخت نگوینرررررررد سرررررررخته بگوینرررررررد

   
 بسرررررری شرررررراهان کررررررار در خطرهاسررررررت

  
 کسرررری نرررردارد خویشرررری شرررراه بررررا کرررره

   
 چهررررر فروزنررررد بررررر کررررین روی از چررررون

  
 مهررررررر نرررررردرنیا بررررررر خررررررود بفرزنررررررد

   
به اطمینان . دور ماند، رویۀ تکبّر و تنمّر و شیوۀ مشمومۀ تجبّر و تبختر پی  گرفت

کرد و امورات  خدمت و استظهار مصاهرت در حضرت جم مرتبت گستاخانه محاورت می

طبیعت غیور سلطنت و . رسانید انجام می مملکتی را بدون اجازه و رخصت به صوابدید خود

غرور شبا  و فراغت را زیاده تحمل و طاقت نماند، خاطر مبارک شاهی مکدر و اتمام 
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هنگام مراجعت از سفر اصفهان پس از ورود به قم شاهنشاه معدلت . امر  مقدر گردید

تی چند که السلطنه برادر کهتر خود را به اقتضای مصلح گستر شاهزاده عباس میرزا نایب

بود، بدون استشارۀ اتابک اعظم به حکومت و توقف  مکنون ضمیر منیرمهر پیوند  می

صدارت پناهی پس از اطالع بر خال  حکم پادشاهی توقف  . داراالیمان قم سرافراز فرمود

این ممانعت را خدیو بیهمال . را در قم مصلحت ندید، مأمور به التزام رکاب  گردانید

به حکومت و اقامت شاهزاده در قم حکم . و بر قهر و خشم باطنی افزودپسندیده نفرمود 

 .این اول خبط و خطایی فاح  بود که از مشارالیه روی نمود. صریل شر  صدور یافت
 جسررررتن ر ی سررررلطان ر ی خررررال 

  
 شسررتن  دسررت باشررد خرروی  بخررون

   
دالیل و . اددر این وقت، حسّاد و اضداد را که مترصد بودند، مقامی نیکو بدست افت

های رنگین و سخنان شیرین در حضرت پادشاهی یکایک به سعایت اتابک  براهین به لباس

بعد از ورود به دارالخالفه پس از انقضاء ایامی معدود روز پنجشنبه . داشتند معروض می

نوزدهم محرم که اختر اقبال  به درجۀ هبوط و افول بود، اعلیحضرت شاهنشاهی به قاعدۀ 

اتابک با ذکاوت و کیاست را از ظهور این معنی . ضار به حضور مبارک  نفرمودمستمره اح

در این اثنا . ماللت حاصل آمده از سرای دیوان پادشاهی به منزل خود معاودت نمود

دستخط مبارک مشعر بر اعتزال از منصب صدارت و استقالل در امارت فقط به انضمام 

توسط یکی از خادمان درگاه به امارت پناه یک قبضه شمشیر مرصع و یک قطعه نشان به 

بین   چون بخت را وارون و امور را دگرگون دید، جهان روشن در پی  جهان. رسانیدند

پناه  شاهنشاه اسالم. سیاه گشته از باریافتگان بارگاه در مقام استفسار گناه خوی  برآمد

امیر نظام مستدعی  .گناهان  را یک یک مرقوم و مصححو  اعتمادالدوله به وی فرستاد

پس از شرفیابی با آن که در . شرفیابی حضور مبارک گردید، به درجۀ اجابت رسید

ارتکا  این جرا م به معاذیر مقبول متمسک توانستی شد، چون از برگشتگی بخت هنوز در 

 :اندیشی دور سکرت غرور بود و از طریقۀ صوا 
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 روزگرررار را مررررد شرررود تیرررره چرررو

  
 بکرررار یررردنیا کررر  کنرررد آن همررره

   
موقع ناهنجار در حضرت شهریار معروض داشت، فایده نبخشید بل مزید  عوارض بی

خان بیات با یکصد نفر سواره مشارالیه را  علّت گردید به حکم قهرمان طبیعت سلطنت جلیل

پس از مدت یک اربعین . در قریۀ فین عزلت گزین گردانید. با منتسبان به کاشان برد

حاجی علیخان فراشباشی به کاشان . فنای  بر بقا مرجل گردید ،ا و امرابرحسب صوابدید امن

االول در گرمابه بدون ظهور عجز و البه، ایاد ی که مدتی متمادی  روز هجدهم ربیع. شتافت

خیم نهاد اجل بفصد هداشت، فصّاد د سار اعادی و اشرار را مقهور و خوار مییاز یمین و 

 :عبداهلل وصا « ذلک تقدیر العزیز العلیم». نه ساختیمین و یسار  به دیار عدم  روا
 برررداری خرروی  کررام اگررر برره روزگررار

  
 بنگرراری خرروی  نررام اگررر آفتررا  بررر

   
 کیرران و رسرری ساسررانیان اگررر برره ملکررت 

  
 آری دسررت برره سررامانیان خررزا ن وگررر

   
 اسررکندر چررو شررود مسررخر وگررر جهانررت

  
 جبّرراری برره علررم فرررازی چرررخ برره وگررر

   
 بسررپاری و بسررپری عرراقبت  دچرره سررو 

  
 بگرررشاری و بگرررشری آن کرررآخر دریررآ 

   
الزوال، اوالً در پشت مشهد کاشان مدفون، پس از  پس از ارتحال از این منزل سریع

 .«الفرمان شاهنشاه رؤ  مهربان نقل به عتبات عر  درجات  نمودند چندی حسب

موقع  عوارض بی»: کند یچه خورموجی ادعا مآیا آن (115ر  131، ص 1343ورموجی، خ)

 ای نزد امیر در برابر شاه قاجار داشت؟ سابقه «نجار در حضرت شهریار معروض داشتناه

خطی که  امیر مطیع فرمان شاه بود و همانند پدری دلسوز و وزیری باتدبیر، طی دست

 :کند برای شاه ارسال داشته است، تصریل می

در با  والدۀ . همایون زیارت شد دستخط. قربان خاکپای همایون مبارک شوم. هو»

عباس میرزا و پسر  که مقرر فرموده بودند یک چندی در قم باشند، حالت این غالم دو 
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این غالم حاضر . فرمایند، مختارند یکی اطاعت محض نوکری هر طوری می: صفت دارد

اگر به ثانیاً . در اینجا مقیم باشند. است که صبل به آنها خبر دهد که حکم پادشاهی است

. عقل ناقص خود در دولتخواهی چیزی را بفهمم، البداً برای مضرت بعد آن عرض نمایم

. گاه هست درست فهمیده باشم، گاه هست درست نفهمیده باشم. آن هم معصوم نیستم

این . فرمایید اطاعت دارد، مقرر فرمایند حاال امر با سرکار همایون است، هر شق را قبول می

خورند خدا و پیغمبر خدا شاهد  ودند که بی عرض این غالم آ  نمیکه مقرر فرموده ب

کنم  است که من جمیع دنیا و مافیهای آن را به رضای شما و نوکری شما صر  کرده و می

اگر گاهی از راه . و از التفات قلبی و ظاهری و محبت شما دا م شکرگزار بوده و هستم

و ارادتی که به شما دارم بوده و هست،  ام آن را محض غیرت الجاء و اضطرار عرض کرده

یا به زبان [ و]توانم بد شما را ببینم  زیرا تا زنده هستم و مداخله در نوکری شما دارم، نمی

شما در این صورت حق . دانم مردم بشنوم و فرض شخصی و منصبی خود عرض آن را می

امورات واقعۀ دنیا را از  ای در دنیا از چنین نوکری رنج  حاصل فرمایید، یا ندارید که ذره

باقی . چون عریضه زیاد طول کشید، زیاده جسارت ورزید. این غالم در پرده نگاه دارید

 (684-685، ص 1363آدمیت، . )«االمر همایون مطاع

اردیبهشت  12برابر با ) 1267واقعۀ سفر شاه به اصفهان به همراه امیر در اول رجب 

رخ داد و به طول ( شمسی 1231مهر  12برابر با )ل تا هشتم ذیحجه همان سا( شمسی 1231

آرا که خدیجه نام داشت، خدیجه خانم  انجامید و در این سفر به جز مادر عباس میرزا ملک

السلطنه، ملقب به جیران نیز ابوا  جمعی سفر بود و از میان خیل زنان ناصرالدین شاه  فروغ

نویسد، گویا  ه فریدون آدمیت میبرگزیده شد تا در رکا  شاه باشد، اما آن گونه ک

 .السلطنه بود مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه، یکی از مخالفین همراهی فروغ

آید، چه خدیجه خانم  طبق اسنادی که ارا ه خواهد شد، یک س ال اساسی پی  می

السلطنه منظور نظر باشد و چه مادر عباس میرزا؛ امیر از کم و کیف همراهی آنها خبر  فروغ

ت و اگر به فکر توطئه علیه شاه بود، صالم و صوابدید را در عدم همراهی مادر عباس نداش
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توانست، به فرض محال اگر خیالی داشت، با اقامت عباس  دانست و می میرزا و پسر  می

سر »: نویسد فریدون آدمیت در این باره می. میرزا در تهران و غیبت شاه، به مقصود  برسد

باید بدانیم حاال میانۀ شاه و مادر  . نودی در اندرون دربار رخ دادگفت و ش[ اصفهان]سفر 

مقرر بود که مهد علیا و خدیجه تجریشی معرو  به . التیام پشیرفته، آشتی کرده بودند

مهد علیا که چشم دیدن جیران را . جیران، زن سوگلی شاه نیز در آن مسافرت همراه باشند

. ا  برانگیخت شک زنانۀ آمیخته با بدطینتیر. نداشت، از آمدن او سخت دلخور بود

شاه نامۀ مادر  را برای . کاغشی برای شاه نوشت و برآمدن خدیجۀ تجریشی اعتراض کرد

 (682-683همان، ص . )«امیر فرستاد و ر ی او را پرسید

آدمیت بر چه اساسی، در جایی که اصل نامۀ مادر شاه را در  نکرده است، نتیجه 

خدیجه تجریشی است و نه خدیجه خانم، مادر عباس میرزا؟ او  ،گیرد که منظور می

دستخط مبارک را زیارت کردم و عریضه نوا  را هم : ... امیر این جوا  را داد»: نویسد می

اوالً مادر شاهنشاه روحنا . به دو جهت نوا  در عرض خودشان ظاهر محق نیستند. خواندم

ای در این  هیچ آفریده. ر کرد باشد یا ترکخواهد دخت فداه، یکی است، همچشم ندارد، می

ثانیاً ماندن خدیجه در . جهت برای خودشان همچشم نتراشند بی. م لک همچشم او نیست

ایشان باید هر طور رضای شما و مصلحت . حضور شاهنشاه ظاهر مصلحت نیست طهران بی

و سراپردۀ  ملک شماست، آن را بخواهد، در اردو، سوای سراپردۀ پادشاهی، ده چادرپو 

معلوم است همه نوکر شاه هستند، زنان هم در کنیزی والدۀ شاهنشاه همین . تجیردار هست

بعید نیست که این آمدن خدیجه را هم ایشان گل خیر بنده حمل کرده باشند . حکم را دارد

و حال آن که شاهنشاه خبردار و شاهد هستند که فدوی را در این امر استحضاری نبوده و 

اید مهدعلیا را ساکت فرمایند، که هیچ در این سر سفر این طور فرمایشات ب. نیست

 (همان. )«نفرمایند
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ای را  به عمل آوردم، چنین نامه« مهدعلیا به روایت اسناد»وجویی که در کتا   با جست

 1(1، ص 1383نوایی، . )مشاهده نکردم

واند متوجه جیران ت ظاهراً نمی« خواهد دختر کرد باشد یا ترک می»اشارۀ امیر به 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، . تجریشی باشد و مادر عباس میرزا، تباری کرد داشت

السلطنه، صبیۀ محمدعلی  مرحومۀ فروغ»: نویسد دربارۀ مسقط الر س جیران، این گونه می

خان تجریشی، من قری شمیران که رتبۀ قربت و مقام وی در حضرت شاهنشاهی 

پس احتمال آن که منظور امیر، ( 38، ص 1،   1363مادالسلطنه، اعت. )«المثل است ضر 

مادر عباس میرزا تباری کرد داشت و حتی پس از . مادر عباس میرزا باشد، بعید نیست

عباس میرزا (...  1259)قمری  1297فتنه اکراد نیز در سال »ها تبعید به عراق عر  در  سال

کردند، وسیلۀ خوبی بود، باالخص که با  یبرای کسانی که بر ضد ناصرالدین شاه قیام م

ای به توسط دو نفر از نوکرهای خود  شیخ عبیداهلل نیز ارتباطی داشت، چنان که شیخ نامه

دعوت نمود که در جنگ با [ مهاباد فعلی]برای وی فرستاد و او را به ساوجبالغ مکری 

میرزا از ترس جان خود عباس . قوای دولتی شرکت کند، تا بعد مقام سلطنت را احراز نماید

 (226، ص 2،   1363بامداد، . )«چگونگی را به عرض ناصرالدین شاه رسانید

                                                           

ایشران دربرارۀ   . مقدمه مرحوم عبدالحسین نوایی بر این کتا ، خواندنی و در عرین حرال جرای تأمرل دارد    . 1

اریخ چندان ممدوم و مقبول نیستند و مسلماً مهد علیا در نزد اهل ت»: نویسد کدورت میان امیر و مهد علیا، می

خواسرته   امیر مری . ای بر سر قدرت معارضه. خان بوده و هست علت اصلی این معارضۀ او با امیرکبیر میرزا تقی

تر از شاه و خانردان  دانسرته و    قدرت خود را در دست گیرد، چون حقأ خود را داناتر و خردمندتر و کاردان

سلطنت و هیبت شاهانه را در انظار داخلی و خارجی حفظ کند و شمشیر قاجاریره را  مهد علیا خواسته قدرت 

اما اینک مرا فرارغ از ایرن همره بایردها و نبایردها و شرایدها و        . پارچه پاس دارد در ایجاد ایران متمرکز و یک

 .«اوری فراهم آیدبرای د  نشایدها و به دور از هرگونه احساس و عواطفی، قصد داریم از اسناد سازیم تا زمینه
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العلل این واکن  عباس میرزا، تباری بود که از مادر  به ار  برده بود و در میان  علت

مادر عباس میرزا  ،نتیجه بگیریم که منظور نظر امیرتوانیم  آیا می. اکراد، ار  و قربی داشت

 السلطنه تجریشی؟ ده و نه فروغبو

. نامۀ امیر، نظری مغایر فریدون آدمیت دارد چنین همعباس امانت در تحلیل این سفر و 

امیرکبیر شاید به مالحظۀ مداخلۀ بیگانه و شیطنت دشمنان در هنگام غیبت  از »: نویسد او می

یز مادر ، تر شاه و ن تهران، درخواست کرد عباس میرزای سوم، برادر ناتنی کوچک

از هنگام مرگ محمدشاه، این شاهزادۀ . خدیجه، جزو همراهان شاه در این سفر باشند

، ص 4همان،   )خردسال، که اینک سیزده سال داشت، و مادر  مدام مورد آزار قوانلوها 

شان بودند، که در حقیقت تالفی توجه ویژۀ محمدشاه به این پسر را  و یاران 1(326

الدین نیز در ابراز حقد و کینه نسبت به این برادر کوچک، دست خود ناصر. کردند می

خدیجه پس . تافت سختی حضور او را در پایتخت برمی کمی از خویشاوندان  نداشت و به

از تهدید شدن به مرگ، ضبط اموال، و زجر و صدمه دیدن چند تن از خدمتکاران  

ا ، که یکی از نزدیکان  ششتهدرصدد برآمده بود به کمک فرهاد میرزا، برادر همسر درگ

، طبق معمولها هم،  انگلیسی. به سفارت انگلستان بود، از بریتانیا درخواست حمایت کند

خواستند جانشین  پاسخ مساعد دادند، نه از روی مالحظات صرفاً انسانی بلکه چون می

امیرکبیر . ای برای ناصرالدین در چنگ داشته باشند، تا در صورت لزوم به کار گیرند بالقوه

کرد با مالیمت و  های داخلی و خارجی، مرتباً شاه را نصیحت می بدگمان از دسیسه

ها را دشمنان  عالمت دلبستگی  ولی این توصیه. ا  رفتار کند پروری با برادر ناتنی بنده

هم نیست که صدر اعظم عباس میرزا را  بعید. صدر اعظم به برادر منفور شاه تعبیر کردند

امیرکبیر با  و شاید همدید  بی برای مهار زدن بر خشم و بدخلقی شاه میحربۀ مناس

                                                           

دختر محمدقاسم خان، پسرر سرلیمان خران    (  1184)ق 1221ملک جهان خانم، ملقبه به مهد علیا؛ متولد . 1

مادر مهد علیا شاهزاده بریگم جران دخترر دوم فتحعلری     ]اعتضادالدوله قاجار قوانلو و نوۀ دختری فتحعلی شاه 

 .بود[ اع السلطنهشاه خواهر حسینعلی میرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا شج
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خواست  دادن شاهزادۀ جوان ر که زمانی نامزد سلطنت بود ر در محضر شاه می جلوه

پشیری ناصرالدین را به رخ  بکشد و در مرکزیت خود  برای بقای تا  و تخت  آسیب

 .جای تردید نگشارد

بق ، خدیجه نیز مزید بر علت شده بر تنفر شاه از برادر  انزجار مهد علیا از رقیب سا

هر چند مادر شاه هنگام به تخت نشستن پسر  ایمنی همسر دیگر را به وزیر . افزوده بود

داد که سه سال بعد حضور خدیجه را  مختار بریتانیا قول داده بود، ولی به هیچ روی تن نمی

یجه چون به امیرکبیر رسید، با واکن  گیری خد پیغام دل. در اردوی شاهی، تحمل کند

. لگی فزایندۀ صدر اعظم نسبت به مهدعلیا بودصحو دهندۀ بی شدیدی روبرو شد که نشان

به دو جهت نوا  در عرض [ یعنی مهد علیا]عریضه نوا  : امیر کبیر در جوا  شاه نوشت

شم ندارد، اوالً مادر شاهنشاه، روحنافداه یکی است همچ. خودشان ظاهراً محق نیستند

هیچ آفریده در این . یا ترک[ یعنی خدیجه مادر عباس میرزا]خواهد دختر کرد باشد  می

ثانیاً ماندنِ خدیجه در . جهت برای خودشان همچشم نتراشند م لک همچشم او نیست، بی

ایشان هر طور رضای شما و مصلحت ملک شماست . طهران بی حضور شاه مصلحت نیست

. و، سوای سراپردۀ پادشاهی ده چادرپو  و سراپردۀ تجیردار هستدر ارد. آن را بخواهند

زنان در کنیزی والدۀ شاهنشاه همین حکم را . نوکر پادشاه هستند[ ساکنان]معلوم است همه 

بنده حمل کرده باشند و [ به]جزء [ و]بعید نیست این آمدن خدیجه را هم ایشان کل . دارد

. ند که فدوی در این امر استحضاری نبوده و نیستحال آن که شاهنشاه خبردار و شاهد هست

این طور [ منظور سفر اصفهان]باید مهدعلیا را ساکت فرمایند که هیچ در این سفر 

 .فرمایشات نفرمایند

ا  با خدیجه در طول سفر  تر امیرکبیر با عباس میرزا و رفتار محرمانه ارتباط نزدیک

این رویه به طور حتم سوءظن شاه را تشدید . ختتر سا اصفهان، اعتماد شاه را به او متزلزل

عباس امانت بر ( 218-219، ص 1383امانت، . )«کرد و به سطحی قریب به جنون رسانید

دختر کرد یعنی خدیجه خانم مادر عباس میرزا؟ صرفاً به دلیل : نویسد اساس کدام سند می
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تر  ارتباط نزدیک»: یر مبنی براشاره امیر به دختر کرد؟ شاید، ولی اتهام سنگین او به امیرکب

بر اساس کدام « ا  با خدیجه در طول سفر اصفهان امیرکبیر با عباس میرزا و رفتار محرمانه

سند است؟ امیر که اطالع نداشت، قرار است مادر عباس میرزا و فرزند  و خدیجه 

 کند؟ امانت بر چه اساسی این ادعا را مطرم می. تجریشی در این سفر همراه شاه باشند

مجموعۀ کاغشهای امیر، خطی، و امانت به : دو نامه ارا ه شده از سوی آدمیت با ماخش

مجموعۀ »: ، با توجه اشاره آدمیت119جا، شماره  اوراق دکتر قاسم غنی، همان: مأخش

نامۀ امیر به ناصرالدین شاه، به عالوۀ سه نامۀ او به  کاغشهای امیرکبیر، شامل دویست و هفت

ه عالوۀ چند نامه میرزامحمدعلی خان شیرازی وزیر امور خارجه به امیر، این اهل دولت، ب

خان معیرالممالک بوده، بعد به تصر  دکتر قاسم غنی  مجموعه هم در تصر  دوستعلی

تر  باید یکی باشد، اما چرا نامۀ ارا ه شده از سوی امانت، خالصه« درآمد، و بعد فروخته شد

بعید نیست که این آمدن خدیجه »: نویسد یت است که میاست؟ از سوی دیگر، حق با آدم

بعید نیست این »: نویسد و یا امانت که می« را هم ایشان گل خیر بنده حمل کرده باشند

نگارنده با نظر آدمیت . «بنده حمل کرده باشند[ به]جزء [ و]آمدن خدیجه را هم ایشان کل 

ا استعاره را به درستی معنا کرده ذکر کرده است و این طعنه و ی« گل خیر»موافقم که 

گل خیر، به ضمّ گا ، اصطالم عامیانه، به معنی کار خطایی که نتیجۀ نامطلو  : است

و امروز نیز در میان « این هم گل خیر فالن کس بود: حاصل آید، مثل این که بگویند

انجام کار به معنای دسته گل به آ  دادن و « گُلِ خیر بِکاشتو»اهالی شمال کشور، عبارت 

 .نامطلو  است

السلطنه است و یا نظر امانت را  چه، نظر آدمیت را بپشیریم که منظور خدیجه خانم فروغ

پشیرا باشیم که منظور امیر، خدیجه خانم مادر عباس میرزا است، در کل ماجرا فرقی 

آنجا که  .کند، چرا که امیر اصالً در جریان امر قرار نداشته تا خیال توطئه داشته باشد نمی

و حال آن که شاهنشاه خبردار و شاهد هستند که فدوی را در این امر »: کند تأکید می

تر امیرکبیر با  ارتباط نزدیک»: و تال  عبث امانت، مبنی بر. «استحضاری نبوده و نیست

در راستای همان امری « ا  با خدیجه در طول سفر اصفهان عباس میرزا و رفتار محرمانه
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در اصفهان مفسدین چنین القاء کردند »: میرزا در مقام تکشیب آن برآمداست که عباس 

عباس میرزا با امیرنظام یکی شده و شاه را امیر نظام کشته، عباس میرزا را شاه خواهد : که

کرد و حال آن که خدای واحد شاهد است که امیرنظام به جهت این پادشاه و اهل ایران 

آدمیت، . )«ر خوبی بود، و با من خصوصیتی نداشتبسیار خیرخواه و صادق بود و نوک

 (5آرا، ص  ؛ به نقل از شرم حال عباس میرزا ملک684، ص 1363

در راه : نویسد عباس امانت، برای نیل به مقصود خود، علیرغم تکشیب عباس میرزا، می

هنگامی که . ، نقار بین شاه و صدراعظم علنی شد1267بازگشت به پایتخت در ذیقعدۀ 

انتصابی که در . والی قم کرد رسید شاه خود، عباس میرزا را اسماًهمایونی به قم  موکب

صدر اعظم که غافلگیر شده بود، فوراً در مقابل فرمان شاه ایستاد و . واقع حکم تبعید داشت

. تر از اردوی شاهی به تهران حرکت کنند درنگ و پی  به عباس و مادر  دستور داد بی

ل صدر اعظم به خشم آمد و امر به بازگشت آن دو داد و بر انتصا  ناصرالدین از این عم

 (219، ص 1383امانت، . )«عباس میرزا پافشرد

گوید؟ آیا از مفاد نامۀ امیر به شاه چنین استنباطی  تناد کدام سند، چنین میامانت به اس

خورند،  عرض این غالم آ  نمی مقرر فرموده بودند که بی»: کند شود؟ امیر تأکید می می

خدا و پیغمبر خدا شاهد است که من جمیع دنیا و مافیهای آن را به رضای شما و نوکری 

. قربان خاکپای همایونت شوم»: نویسد و متعاقب آن به شاه می« کنم شما صر  کرده و می

مقرر فرموده بودند که فرمان حکومت قم را هم نوا  . دستخط همایون را زیارت کردم

الکتا  رساندم که فرمان را نوشته به نظر  حکم همایون را به ملک. شودعباس میرزا نوشته 

بعد از حکومت چطور به  اهلل میرزا فضل. مبارک برساند که به م هر همایون مزین شود

آدمیت، . )«االمر همایون مطاع پیشکاری داخل خواهد شد؟ زیاده جسارت نورزید، باقی

 (685، ص 1363

امیر فوراً در مقابل فرمان شاه ایستاد؟ شاه که گفته بود بدون : توانیم ادعا کنیم آیا می

 :خورد و امیر هم به شاه تأکید کرده بود اذن امیر آ  نمی
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این غالم حاضر است که . فرمایند مختارند یکی اطاعت محض نوکری هر طوری می»

به عقل صبل به آنها خبر دهد که حکم پادشاهی است، در اینجا، مقیم باشند، ثانیاً اگر 

ناقص خود در دولتخواهی چیزی را بفهمم البداً برای مضرّت بعد آن عرض نمایم، آن هم 

 .«معصوم نیستم

گیری و کدام در مقابل فرمان شاه  تر؟ کدام غافل اطاعت امر شاه قاجار، از این واضل

 ایستادن؟

*** 

چون »: قمری صادر شد 1268محرم  19فرمان عزل امیر بعد از بازگشت به تهران در 

صدارت عظمی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد، و تحمل این مشقت بر شما دشوار 

باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید، یک . است، شما را از آن کار معا  کردیم

قبضه شمشیر و یک قطعه نشان که عالمت ریاست کل عساکر است، فرستادیم به آن کار 

. «سبه و سایر امور را به دیگران از چاکران که قابل باشند، واگشاریماقدام نما ید، تا امر محا

 (689-725همان، ص )

ناشناس قاجار، همچون پدر  محمدشاه، بر سر عهد  باقی نماند و به تأسی  شاه نمک

عهد کرده بود تا خون قا م مقام را ( ع)از او، به رغم آن که پدر  در حرم حضرت رضا 

« کمال اطمینان»نگارستان خفه کرد تا خون  را نریخته باشد و  نریزد، او را در عمارت

چاکر آستان مال ک پاسبان، فدوی خاص »: ناصرالدین شاه، چندی بعد این چنین تغییر کرد

خان پیشخدمت خاصه، فراشباشی دربار سپهر اقتدار مأمور است  دولت ابدمدت، حا  علی

را راحت نماید و در انجام این مأموریت  خان فراهانی که به فین کاشان رفته، میرزا تقی

 (همان. )«االقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد بین

سال بعد ر  32او . ا  باقی ماند قتلِ امیر و ندامت همواره برای شاه قاجار تا پایان سلطنت

م اوالد عضدالملک، شنید»: نویسد ای خطا  به عضدالملک چنین می ق ر در نامه1311سال 

های  از بعضی حاالت در با  منصبشان یا حسا . امیرنظام مرحوم خالی از تزلزلی نیستند

اوالً بعد از فوت . الزم شد این دستخط را به شما بنویسم. کهنه و نو امیرنظام با خودشان
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مرحوم امیر مکرّر گفتم و نوشتم که بر من واجب است حفظ و نگاهداری اوالد او که در 

احترامی نسبت به آنها بشود،  ای بی شوم ذره جان داده است و هرگز راضی نمیسر خدمت 

های آنها  حسابی به آنها بکند، یا کسی بخواهد خیال تصر  به منصب یا کسی بخواهد کج

 .را داشته باشد

این دستخط . خاطر باشند آسوده و مطمئن: نویسم ها و خیاالت، حاال هم می از این جهت

حاال . او نشان بده و به خصوصه کارهای آنها را به شما سپرده بودم را به همه اوالد

اول باید به شما  ،بی و کاری با آنها داردحسادر دفترخانه یا جای دیگر هرکس  ،سپارم می

همین طور هم  .شودبقاعده عدل و  کم آن موافقرسانید تا ح باطالع بدهد و شما به عرض 

. «1311سنه  سانهم بر [یوسف مستوفی الممالک] آقا به همه اعالم بکن و به اطالع جنا 

نسبت به زیردستان و به  ،در مکاتبات شاهانهنگام تا به آن ( 98-99، ص 1379آل داوود، )

داده است و هرگز راضی  جان در سر خدمت» :عبارت ،نوکرها ،اصطالم آن روزگار

شاه بود و هر کاری . نمود ، امری بعید می«احترامی نسبت به آنها بشود بیای  م ذرهشو نمی

کرد و خدمت کردن، وظیفه چاکران و نوکران بود؛ اما شاه قاجار بعد  خواست، می دل  می

از درگششت امیر، بالفاصله متوجه شد که چه گوهر گرانبهایی را از دست داده و قدر  را 

 .ای نداشت و امیر رفته بود ته است، اما افسوس فایدهنسندا

خود و خاندان  از تمامی مناصب  ،آقا خان نوری هفت سال بعد امیرز ،جانشین امیر

خان فراشباشی را  و اموالشان مصادره شد و همین امر دامان قاتل او حاجی علی دشدن لعخ

بحمداهلل که میرزا »: شاه به یاد داشت که میرزا آقاخان برای او نوشته بود .نیز گرفت

اوالد آدم و عالم را  و جمع جان این چاکرخدا  .به درک واصل شد ،مرحومغیر خان  تقی

خان  این بنده میرزا تقی .فدای یک جمله دستخط مبارک سرکار اقدس شهریاری بنماید

همان، ص . )«تسلط چاکر اعتبار شاه استزور و . داشته باشد و هوایی زورنیست که خود 

 درِن بَخطا  به عبدالوها  خا ،امیردادن در افسوس از دست  ،و او (736و  759

بعضی عرایض ما حاال تازه کار نیستیم که از  :الدوله آصف» :چنین می نویسد الدوله، آصف
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دانیم که همه از روی  می .های نوکری دولتخواه مثل شما رنج  حاصل کنیم و حر 

هرگز  ،را داشتیمتجربۀ حاال  اگر اول دولت .صحت و شفقت دولت و نظم مملکت است

 (همان. )«کرد خدمت می و حال زنده بود الیبلکه  ،شد نمی عزل امیرنظام نخا تقی میرزا

 خدمتو حال زنده بود  الی»و  «در سر خدمت جان داده است» :یک بار دیگر بخوانیم

شناسید که در حق نوکر و خادم خود، کلمات از این سنخ را به  کدام شاه را می. «کرد می

 ؟و یا برده باشد کار بَرَد

*** 

ستخط پس از شهادت امیر انتشار یافته و یکی از آنها کاربرد داخلی یک دو دو نامه 

اثبات این امر است که امیر به دنبال پناهندگی به سفارت  ددیگری در صد ،پیدا کرده

 های امیر به درگاه خدا را در نوزدهمین روز از ماه مبارک بریتانیا بوده و سومی استغاثه

خوانیم و بررسی  را با هم میسه نامه این  .ستترسیم کرده ا ،را به خیال خود رمضان

 .کنیم می

*** 

های اینترنتی قرار گرفت و چون  سال پی  بر روی سایت دوازدهنامه اول حدود 

ای واقع  ، مقبول طبع عدهبعضاً با فضای سیاسی حاکم بر کشور همخوانی داشت ،مضمون 

در صحن  و حجت گرفت بدان حد که یکی از وکالی مجلس آن را دلیل وشد، تا بدان 

حک کردند و بر سردر  ،آن را بر روی سنگ ،علنی مجلس قرا ت کرد و چندی بعد

 :چنین است ،ورودی باغ فین کاشان آویختند متن این نامه جعلی
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نان مشغولم ه ان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبوه که در ایعساال ،قربانت شوم

بودم  معزول کرده ءو ارتشا ءالدوله حاکم قم را که به جرم رشا خبر رسید که شاهزاده موثق

الحفظ به  فرستادم او را تحت .اید بر زبان رانده له خود ابقا فرموده و سخن هزبه توصیه عمّ

 .شود خاله نمیو حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه تا اعلیتهران بیاورند 

 .، تقیزیاده جسارت است
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 خان امیرکبیر خط میرزا تقی اصل دست
ر و مجعول آن وّمز ای نامه»مرحوم ایر  افشار تحت عنوان  بار  این نامه را برای نخستین

سوم  ،روزنامه اعتماد 2158ال برد و سپس نگارنده در شماره  زیر س «جاهالنه یطریق به هم

 .مه اثبات رساندنجعلی بودن آن را ب ،با ارا ه دالیلی چند ،1388بهمن 

بعد از  1اهلل میرزا فضل»: داردقم اشاره به حاکم  ،نویسد می های که به شا در نامه :اول

و پسر ( 58، ص 1363اعتمادالسلطنه، ) «؟حکومت چطور به پیشکاری داخل خواهد شد

شاه را تا  دوره ناصرالدین حکاماسامی کلیه  ،محمدحسن خان اعتمادالسلطنهر قاتل امیرکبیر 

او در با  پنجم، . الدوله جعلی نیست را ذکر کرده و نامی از موثق چهلمین سال سلطنت او

میرزا »کر والت عظام و حکام فخام و حکومت داراالیمان قم، اولین حاکم قم را ذدر 

                                                           

 .اهلل وزیر نظام، برادر میرزا آقاخان نوری بود میرزا فضل. 1
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کند و در کنار این دلیل مهم تاریخی، عدم تشابه خط امیر با  ثبت می« اهلل وزیر نظام  فضل

در آن دوران عالمات استفهام مثل نقطه و ویرگول . است دامالً مشهواین نامه جعلی ک

و تهران را در  اری شدهگش نقطه« شود نمی»و « اید رانده»مرسوم نبوده و دو بار بعد از کلمه 

شد و جاعل  ثبت و ضبط و نگاشته می« طهران»نوشتند و به صورت  می « ط»آن روزگار، با 

و « تهرانب»نوشته و در جای دیگر « توصیه عمه و خاله به» را در جایی جدا و به صورت «به»

رقم »کرد و  تقی امضا نمی« های  را نوشته است و اساساً مرحوم امیر هرگز نامه« بجرم»

محمدتقی بن »: تا کنون به دست ما رسیده از این قرار است هک ،خان م هرهای میرزا تقی

عبده الراجی »و « بده الراجی محمدتقیع»، «، المتوکل علی اهلل محمد تقی«محمد قربان

و  (21، ص 1363آدمیت، ) «ال اهلل اال اهلل الملک الحق المبین محمدتقی»و « محمدتقی

داد و هرگز در میان صدها  کرد و اساساً شاه را مورد احترام قرار می هرگز او تقی امضا نمی

تا  د،وش یافت نمی ،باشد ای که حاکی از جسارت جمله ، کلمه و یانامه باقی از او به شاه

نوشت و  می« خانم»و « زاده ملک»الدوله را  زاده خانم عزت بدان حد که همسر ، ملک

برد، و مثل روزگار ما نبود که نان دورریز داشته  نام نمی «همشیره همایونی»هرگز عبارت 

شته نو «کستنس»معناست و به صورت  کامالً بی« شکستن لبه نان»باشد، هرچند که عبارت 

 .الدوله نیز بخوانیم توانیم مویق الدوله را می شده و موثق

در کشور مطرم شد، موضوعیت « آقازادگی»و « هن خو »که بحث  این نامه پس از آن

گاه آن را حجت بیاورند، تا بدان حرد    ای مستمسک خوبی شد تا گاه و بی یافت و برای عده

هرای علمری    افزایی ظرفیت همای  ملی هم در دومین« های مبارزه با فساد شورای تشکل»که 

: برا محوریرت   ربرا تصرویری از امیر    1397/دی/27در « و مردمی پیشگیری و مبارزه برا فسراد  

های مردم نهاد مبارزه با فسراد،   امیرکبیر، نماد احیای سالمت اداری و مبارزه با فساد و تشکل

ی برود کره برس باعرث     آگهی کرد و کرد و عجبا که در میان خیرل امضراهای زیرر آن، نرام    

 .پژوهشی مطالعات سالمت اداری دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران هسته: شد میتعجب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                       61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ته هسر »پیدا شد تا از این  ،در میان دانشگاهیان عموماً و دانشگاه تهران خصوصاًآیا کسی 

انه و جاهالنره،  اید؟ این نامۀ مزور نامه، هرگز شک کرده بپرسد آیا در صحت این« پژوهشی

خورمروجی  بعضراً  الدوله سرپهر و   در راستای ادعاهای عجیب و غریب میرزا آقاخان و مورخ

امیر خیال سلطنت در سرر داشرت و قبرل از آن کره او     : گوید و به زبان دیگر می هنگاشته شد

 .کامیا  شود، شاه قاجار او را راهی دیار عدم کرد

و درخواسررت  ر   لیجسررتین شرر رسررفیر    نامرره امیررر برره سررفارت انگلرریس و شررخص : دوم

 .کنیم پناهندگی، که در ادامه آن را بررسی می
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برابر با دومرین روز خررداد برر     13981رمضان سال  21دست خطی که در روز شنبه : سوم

 ابار پروردگرار »: ا  پیدا شد و برخی از آن استقبال کردند های اینترنتی سر و کله روی سایت

امیر تو ی کبیر تو ی تقی همان شاگر آشپز است معبودا رو بسوی ترو   قادرا خداونداملکا الها 

دارم هدایتی فرما تا گره از کار مردم بگشایم تا مقبول الهی گرردد بحرق محمرد و آل محمرد     

 .«هجری 1266رمضان  19لعبد تقی شب یا ارحم الراحمین ادرکنی العفو ا( ص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

در ایران براساس تقویم ارا ه شرده، در روز دوشرنبه، شرانزدهم    (  1398)قمری  1441آغاز رمضان سال . 1

بره  خرداد، اعالم ماه مبرارک رمضران شرد و     17شنبه  خرداد، مقارن نگشت و یک روز بعد، یعنی در روز سه

همین دلیل، شنبه نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان بود، امرا پایران ایرن مراه، هماننرد برخری از کشرورها،        

 .روز، محاسبه شد 29خرداد بود و این ماه سی روزه نبود و در ایران  11چهارشنبه 
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دالیلری چنرد   ( خبرگزاری کترا  )، در سایت ایبنا 1398خرداد  11نگارنده در روز شنبه 

جعل و وارونه نویسی، هرر دم از ایرن براغ برری     : را مبنی بر جعلی بودن این نامه تحت عنوان

رمضران   19چه که جاعل نوشرته اسرت، دقیقراً در     این دستخط طبق آن .رسد، ارا ه کردم می

تررین   ه شرده اسرت و کوچرک   نوشرت  1229قمری برابر با هفرتم مررداد مراه سرال      1266سال 

 :دنشباهتی به دستخط امیر ندارد و در آن زمان رسم نبود در انتهای نامه و یا دسرتخط بنویسر  

شهر  16تحریر  فی »و یا  «1266شهر شوال سنه  16حرّر فی »: نوشتند هجری، بلکه می 1266

 1(111ر  112، ص 1379آل داوود، ) .«1266شوال المکرم سنه 

از عالمات استفهام غربی ) ( با  نبود، و ) ( ر مهم، در آن روزگار پرانتز عالوه بر این ام

عالوه بر ایرن  . را نیز ناشیانه به کار برده است نشانهاین  ،است که به زبان ما راه یافته و جاعل

، در (ع)دو نکته ذکر شده، در آن روزگار رسم نبود که پس از به کاربردن نام ا مۀ طاهرین 

ای بره شراه    امیرر طری نامره   . را بره کرار برنرد   « س»و یرا  « ص»بارک آنها، حرو  انتهای نام م

. خانم حکم و فرمای  سررکار همرایون را رسراند   . قربان خاکپای همایونت شوم»: نویسد می

ای از نروکری و رضرای شرما     خدا، به والی مرتضی علی که تا جان دارم ذره هاوالً به خدا، ب

( ع)، از حررو   (ع)پس از نرام مبرارک امیرالمر منین     و (78همان، ص ) «دارم دست برنمی

 .است، استفاده نکرده است« السالم علیه»که مخفف 

در آن روزگار، کلمه شاگرد کاربردی نداشت و نوکر و یا غالم، عباراتی بود کره بررای   

ار های خود به شراه، بره کر    بردند و امیر به فراوانی این کلمات را در نامه زیردستان به کار می

 .گرفتند برده و حتی درباریان نیز همین عبارات را به کار می

                                                           

 19د، جاعرل  خواننردگان عزیرز اگرر دقرت فرماینر     . هر دو نامه با امضای امیر برای شاه فرستاده شده اسرت . 1

روز بعرد، امیرر    27خواسته است تاریخ دقیق را معین کنرد، و  ( هجری)رمضان را تاریخ معلوم کرده و با قید 

گوینرد دروغگرو، کرم     مری . دارد« 1266شرهر شروال   »این دو نامه را امضا و برای شاه ارسال کرده و اشاره به 

هرای امیرر    داقل یرک برار هرم نگراهی بره نامره      شود و این بندۀ خردا، حر   سواد هم می شود، گویا بی حافظه می

 .ها چگونه بوده است نینداخته تا بداند ثبت و ضبط تاریخ در انتهای نامه
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. دیروز از کربالیی تقی کاغش رسید»: نویسد خان، می مرحوم قا م مقام، دربارۀ میرزا تقی

طرور چیرز    نوکر این... ها گفتند همه تحسین کردند و آفرین. موجب حیرت حاضران گردید

 (31، ص 1363 آدمیت،) .«بنویسد، آقا جای خود را دارد

خواهند به اثبات رسرانند؟ امیرر اهرل پرارتی برازی       این دو دستخط جعلی چه امری را می

او . خران  خان برادر کهتری داشت به نام میرزا محمدحسن  میرزا تقی»: نبوده؟ اتفاقاً بوده است

کره میررزا    1251در حردود  . نیز در دستگاه قا م مقام پرور  یافتره، در خردمت دیروان برود    

نویسری گماشرته شرد و مواجرب      خان مستوفی نظرام گردیرد، بررادر  بره شرغل احکرام       یتق

الروم رفت، نیابرت   که وزیر نظام به سفارت ارزنه 1259در سال . ا  سیصد تومان بود سالیانه

خران رسرماً    میرزا حسن 1264وزارت نظام آذربایجان را در عمل به برادر  سپرد و در سال 

امیر در زمان صدارت، مقام وزارت نظام آذربایجران را  ... ن گردیدنایب وزیر نظام آذربایجا

در سرال  ... خان وزیر نظام نامردار گردیرد   از آن به بعد به میرزا محمدحسن. به برادر  سپرد

السرلطنه حراکم    کره احتشرام   1271در سرال  ... میرزا آقاخان نوری او را معزول ساخت 1268

یابرت میررزا یوسرف مسرتوفی الممالرک بره       خران بره ن   محمدحسرن عراق درگششرت، میررزا   

میررزا   ،ینگسیام انگلیسی بی ن... اکم عراق شدحکومت آنجا رفت و دیری نگششت که ح

. برود « مردی سرسرری »به عقیدۀ نادر میرزا . کند خان را آدم ستمگر و خشن معرفی می حسن

اند،  کبیر نگاشتهبه امیر 1267رمضان  29ای که وزیر مختار روس و انگلیس با هم در  در نامه

الدوله حاکم آذربایجان و وزیر نظرام داده و راجرع بره     شرحی از بیدادگری شاهزاده حشمت

بعرد  ... بیشتر سربازان فو  قهرمانیه را به تازیانه بسته و برخی از آنران مردنرد  : نظام گفته وزیر

د و از اهرل  از امیر در زمان حکومت  در عراق به اعتدال گرایید و در آبرادانی آنجرا کوشری   

 (25ر  26همان، ص ) .«کرد صنعت حمایت می

و نمراز   هخوانرد  اگر مقصود بر ایرن اسرت کره امیرر مسرلمان بروده، زیرارت عاشرورا مری         

گزارده، و باید زمامداران مرا چنرین باشرند، در ظراهر امرر کره چنرین اسرت و بسریاری از           می

آورنرد و   ی را بره جرا مری   زمامداران و اهالی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و غیره، احکرام شررع  
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در . خو  است... احوال این غالم » :نویسد امیر در نامۀ خود به شاه می. دلیل محکمی نیست

و  رریر تحامان از ماه رمضران کره قروه    . باالخانه به قدر یک ساعت مشغول قیام و قعود هستم

سرت، و نره   نه خرو  ا [ حالم. ]گیرد فدوی دو روز است روزه می. تقریر هر دو را برده است

 (46ر   47همان، ص ) .«امیرنظام در خانۀ خود مشغول زیارت عاشورا است. رود راهی می. بد

از دیربراز رسرم بروده و تأسری بره ایرن نامرۀ        . تسلط یک یا چند خاندان در ایرانالیگارشی و 

بازی، دوست و رفیق را بر سر کارگماردن، برتری دادن به، بره اصرطالم    جعلی، آیا از پارتی

نی که هن خو  دارند و آقازاده هستند، کاسته است؟ نگراهی بره اسرامی برخری از ایرن      کسا

ها که توسط قوه قضاییه طی یک دهه گششته دستگیر شده و در زنردان   ها، هن خو  آقازاده

 . برند، بیندازید، تا موضوع دستگیرتان شود به سر می

جای تأسف فقط در اینجاست  اند و اند و زحمات ما را داشته جاعلین عِرض خود را برده

که چرا دانشگاهیان ما و برخی از نخبگان تا حد در اختیار گرفتن کرسی صدارت و وزارت 

 اند؟ و نمایندگی، این جعلیات را باور کرده

**** 

بره چرام رسرید و     قبلۀ عرالم فقط در کتا  عباس امانت  در ابتدا این نامه: اما نامۀ سومو 

دو گانره اسرت و مطابقرت نداشرته و     هرم  یست و ترجمرۀ نامره   اصل فارسی نامه در دسترس ن

 28تاریخ نامه، پنجشرنبه اسرت، ولری    »: نویسد نامه میاین عباس امانت دربارۀ . نیست درست

بعید نیست که این تفاوت در نتیجۀ بدخواندن تاریخ به خرط فارسری   . افتد محرم به جمعه می

 (618، ص 1383امانت، ) .«محرم بوده است 27روی داده و تاریخ 

انرد کره از    آن جنرا  اغلرب گفتره   »: گونه که امانت نگاشته چنین اسرت  مضمون نامه آن

مرن  . جانب دولت انگلیس خاصه دستور دارنرد ضرعفا و سرتمدیدگان را معاضردت فرماینرد     

ایرن  . ترر باشرد   کرس  ترر و بری   شناسم که از خود مرن سرتمدیده   امروز در ایران احدی را نمی

من بدون هیچ تقصریری نره فقرط از مقرام و منصرب      . نویسم به شما می مختصر را در دم آخر

نفرع کره    افرراد ذی . باشرم  خود معزول ، بلکه ساعت به ساعت در معرض مخاطرات تازه مری 

ب همایونی تنها شامل حال من شرود، بلکره   اند به این اکتفا ندارند که غض دهدور شاه حلقه ز
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و  لره امیردی بره جران خرود و عا      یانرد کره دیگرر    اولیای دربار را چنان برضد من برانگیخته

علی هشا مرن و خویشران و بررادرم خرود را بره دامرن حمایرت دولرت بریتانیرا           .برادرم ندارم

اطمینان دارم که آن جنا  بره معاضردت اقردام کننرد و طبرق قواعرد انسرانیت و        . اندازیم می

انگلریس در حرق مرن و    شرافت و به طرزی شایستۀ تا  و تخت بریتانیای کبیر و شرأن ملرت   

فقدان هرگونه تقصیر این جانب از یادداشرت رسرمی   . خانواده و برادرم عمل خواهید فرمود

 .«دیگر توان نوشتن ندارم. به وزیر خارجۀ این دربار مشهود است[ بریتانیا]وزیر امور خارجه 

 (228ر  229همان، ص )

در آن روزگار،  ی نگار چگونگنظر از بی سر و ته بودن این نامه و عدم رعایت  صر 

معنرا نداشرت کره     های امیر تمامراً از قروام کرافی برخروردار برود و      نامهبا توجه به این امر که 

ی یعنی چره؟ عا لره   دیگری امید. عا له و برادرم ندارمامیدی به جان خود و  دیگری: بنویسد

وا  مظفرالدین میررزا  های مهد علیا بودند و بعد به ازد امیر، خواهر شاه بود و فرزندان ، نوه

 .السلطان درآمدند و مسعود میرزا ظل

چگونه است که اصل فارسی این نامه در وزارت امورخارجه انگلستان باقی نمانرده و دو  

کره در کتراب  ارا ره    را ترجمه از این نامه در دست است؟ عباس امانت، بسیاری از اسرنادی  

چگونره آنهرا ایرن نامره را کره در روز      و  بایگانی وزارت امورخارجه بریتانیاسرت از دهد،  می

نامۀ آن هرم درخواسرت   . اند نوشته است را نگاهداری نکرده 1231یکشنبه دوم آذر ماه سال 

 مندی مثل امیر؟ آن هم از سوی صدراعظم قدرت پناهندگی از سفارت بریتانیا؟

یرا را  کتاب ، اعطای پناهندگی بره افرراد عرادی از سروی بریتان     218ر   9امانت در صفحۀ 

حن درماندۀ امیرکبیر، اظهار ایرن کره در   ل: نویسد داند، چگونه است که می می« طبق معمول»

کس و ستمدیده است و از مقام و منصب خود معزول شده، و دیگر امیدی بره   دم آخر و بی

امرری کره   . شده تا بریتانیای کبیرر بره صردراعظم، پناهنردگی بدهرد     نباعث  «جان خود ندارد

 ایی میرزا آقاخان نوری، از مرگ شد؟بعدها موجب ره
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اگر به راستی امیر این چنین خوار و زبون در برابر سفرای خارجی بود، چررا ناصررالدین   

مرا برا انگلریس    ... »: به میرزا آقاخان نوری نوشرت جدا شدن هرات از ایران  یدر ماجراشاه، 

یم و قسرمتی از  شویم هر روز خورده فرمای  گرو  گیرر   اما راضی هم نمی. جنگی نداریم

چرا در زمان صدارت امیرر ایرن توقعرات را نداشرتند و ایرن تروم و       . مملکت را جدا سازیم

 .«...شرد  شد، بره زانرو در مقابرل مرا خرم مری       زدند؟ وقتی سفیر آنها شرفیا  می شرها را نمیت

 (758ر  759، ص 1363آدمیت، )

**** 

دعرای متررجم   شرود و ا  م نمری ایرن نامره در اینجرا تمرا     و نکته در با  کتا  عباس امانت

ایشان دربارۀ چگونگی آشنایی برا عبراس   . کتا  ایشان، آقای حسن کامشاد، خواندنی است

شربی  ... . او  قلرم انردازی مرن برود     1371دهرۀ  »: نویسرند  امانت و ترجمۀ کترا  ایشران مری   

پرس از  . امانرت معرفری کررد   دیرهنگام تلفن به صدا درآمد و صدایی ناآشنا خرود را عبراس   

کتا  سیروس غنی را دربارۀ رضاشاه هم بره انگلیسری و   : پرسی گفت ختصر سالم و احوالم

چرون شرغل  تردریس تراریخ معاصرر      : شا به افزود هم به فارسی، به دقت خوانده است و بی

گاه است، برگررداِن دقیرق و روان آن اثرر را تبریرک گفرت و پرس از انردکی        انشایران در د

خرود او هرم کترابی کرم و بری  در همرین مایره دربرارۀ          تعار  به اصل مطلب پرداخت که

ناصرالدین شراه دارد کره ابتردا رسرالۀ دکترری او در آکسرفورد بروده و در طرول سرالیان برا           

خواهد به نحو درخوری به فارسی ترجمه  های بعدی گستر  یافته است و دل  می پژوه 

شناسرم ولری    شرما را مری   دورادور: و آیا بنده فرصت و حوصرله کرار را دارم؟ گفرتم   ... شود

از : گفرت  .تروانم چشرم بسرته نظرری بردهم      و نمری  ام را ندیرده  قبلۀ عالمام که کتا   شرمنده

کترا  آمرد،   . نشیند ای به من برساند و چشم انتظار خبر می خواهد نسخه ناشر  در لندن می

هرسرت  ییل است و با نگراهی بره ف  از پشت جلد  فهمیدم نویسنده، استاد تاریخ در دانشگاه 

... ا  گررفتم  مندرجات و خواندن نخستین بخ  کتا  سر شوق آمدم و تصمیم بره ترجمره  

کتابخانره دانشرگاه برا چنردین     ... قرار و مدار گشاشتیم و در سفر امریکا رفتم به دانشگاه ییل 

دکتر امانت ابتدا مررا بره   . بنای معظم و بی  از دوازده میلیون جلد کتا  شهرت جهانی دارد



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 10                                                                                      ...یادبود؛ از جعل تا واقعیت

 

اوراق دکترر قاسرم غنری،    . های خطی برد های فارسی و نسخه خاورمیانه و کتا  دیدن بخ 

های روزمرۀ متبادل بین ناصرالدین شاه و امیرکبیر که سیروس غنی به دانشرگاه   از جمله پیغام

های  ها را روی برگه شاه و صدراعظم  پیغام. شود جا نگهداری می ییل سپرده است، در این

البد فراشی آنها را از حیاط بیرونی قصر به اندرونی یرا برالعکس    نوشتند و کوچک کاغش می

 ...آورد برد و احیاناً پاسخ پس می می

کاری بود که من در عرصۀ مترجمری بره   ... ترین و دشوارترین سنگین قبلۀ عالمترجمۀ 

مآخرش دوران قاجرار   کتا  آکنده از اسناد، مکاتبات و نقل قرول از کترب و   . عهده گرفتم

بایسرت اصرل ایرن مردارک را      مترجم فارسی مری . ه برگردانده شده به انگلیسیاست و هم

... آمرد  ترجمۀ ترجمه به کار نمی. کرد یافت و جمله یا عبارت مورد نظر را عیناً نقل می می

و از آنجا که این منابع و مآخش به سبک و سیاق دوران قاجار نگاشرته شرده اسرت، انشرای     

آمد، تا هماهنگی و تداوم حفظ  به نثر آن زمان به قلم میباید نزدیک  کتا  هم الجرم می

هرا از منرابع غالبراً     پیدا کردن این مآخرش، اسرتخرا  نقرل قرول    . شود و دوگانگی پی  نیاید

های شکسته و جمرالت اغلرب مغلرق،     های گاه منحصر به فرد، خواندن خط نایا  و نسخه

 .کار آسانی نبود

اصرل فارسری و ترجمره    )ق و .هرر  1314ترا   1265بخشی از مکاتبات ناصررالدین شراه از   
هرا   رود برا چره تشرریفاتی بره ایرن نامره       یادم نمری . در کتابخانه بریتانیا موجود است( انگلیسی

برا ایرن حرال    . انرد  ها در آلبومی هر یک درون پوششی نایلونی جا گرفتره  نامه. دسترسی یافتم
کرار و قلرم خودنرویس    برای تورق آنها باید دستک  سرفید بره دسرت کنری، مصرر  خود     

مرأموری مراقرب ماننرد میرغضرب تمرام      و ممنوع، فقط بامداد اجازه داری یادداشت برداری 

 (194ر  197، ص 2،   1392کامشاد، ) .«مدت باالی سرت به نظاره ایستاده است
و  «ترجمۀ ترجمه به کارشاان نیاماده  »ادعای جنا  کامشاد، بسیار جالب توجه است و 

بامداد از اصل سندهای فارسی، در کتابخانره بریتانیرا، استنسراخ کررده و     با دستک  سفید، و 
 .اند عباس امانت بهره برده قبلۀ عالمدر ترجمۀ خود از کتا  
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آیا در این میان، اصل نامۀ پناهندگی امیر از سفارت بریتانیا آن هرم در روز یکشرنبه دوم   

 اند؟ را هم یافته 1231آذرماه سال 

بره  ( 1231آبان سرال   29مقارن با پنجشنبه )قمری  1268محرم  25ه امیر در روز چهارشنب

حکومت کاشان گماشته شد و یک روز بعرد از تمرامی مناصرب  خلرع گردیرد و در هشرتم       

 27به کاشان تبعید شد و نامۀ پناهندگی را ( 1231مقارن با هشتم آذر سال ) 1266صفر سال 

. وزیر مختار بریتانیا در ایران فرستاده اسرت  لیمحرم بنا به ادعای امانت برای جستین ش 28یا 

غصرب مناصرب  را ندارنرد و در پری جران او       ددانست که دشمنان  فقرط قصر   آیا امیر نمی

ا  برافرازد  ها را بر فراز خانه توانست پرچم این کشور و یا پرچم روس هستند؟ آیا امیر نمی

ان و بعدها به فراوانی صورت همان زمامری که . تحدیدی باشدو مصون از هر نوع تهدید و 

توانست سفارت بریتانیرا را در کرار    رستند؟ امیر می گرفت و پناهندگان از مرگ و تبعید، می

 انجام شده، بگشارد، اما چنین نکرد، چرا؟

کنیم، اما برا روایتری کره     روایت امانت و مترجم کتاب  را حمل بر صحت و سالمت می

 1ند چه باید بکنیم؟ا استاد عبداهلل انوار قلمی فرموده

حضرت استاد سیدعبداهلل انوار، در آن روز نخسرتین سرخنران جلسره بودنرد و بره هنگرام       

سخنرانی بنده، این ادعا را که جنا  آقای حسن کامشاد، بنا به سفار  آقای کرامران فرانی،   

 .فرمودند اند را تأیید های شاه و امیر را تبدیل به نثر روان قاجار نموده ، نامههمتن ترجمه شد

 

 

                                                           

ای از مدعوین و مستمعین پیرامون عقاید خانوادگی  در نشست تخصصی مورد اشاره، در آن روز عده. 1

من کاری به مسلک و . باشد نمی جنا  امانت، مطالبی را مطرم کردند که از سوی نگارنده، مورد قبول

 .ا  ندارم عقاید گششته و حال جنا  امانت و خانواده
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، در منزل حضرت اسرتادی شرر  حضرور    1398در روز چهارشنبه بیستم فروردین سال 

در آن جلسره تأییرد   چه را که  داشتم و بار دیگر طرم موضوع کردم و از ایشان خواستم، آن

متعلق به )توضیل آنکه روزی »: اند را قلمی بفرمایند و حضرت استاد، مرقوم فرمودند فرموده

آقای فانی به اینجانب از طریق تلفن، خواستند که مطلبری بره انگلیسری آقرای     ( ال قبلچند س

انرد و چرون مطلرب حرول      کامشاد در دست دارند و آن را از انگلیسی به فارسری برگردانرده  

خوانرد، شرما    ناصرالدین شاه است، مطلب فارسی ترجمه شده، با الفاظ ناصرالدین شراه نمری  

توانیرد   البته تا آنجرا کره مری   )لدین شاه آشنایی دارید، آن را به زبان لطفاً چون با اقوال ناصرا

. اینجانب آن را به زبان ناصرالدین شاه، به خیال خودم برگردانم و به ایشران دادم ( برگردانید

 سیدعبداهلل انوار، امضا 21/1/1398چهارشنبه 

یرکبیرر و جروا    خران ام  ایسرت از میررزا تقری    مطلب مزبور راجرع بره نامره   : بعد از تحریر

 .سید عبداهلل انوار، امضا. استناد شده است قبله عالمناصرالدین شاه که در کتا  

 

 نتیجه

اما ملت ایران ر ی نهایی را دربارۀ امیرکبیر، بی  از یرک  . قضاوت با شما خوانندۀ عزیز

و نرام  « خرادم مرردم  »او فرزند خلف ایرن ملرت برود و    . ده استکرو نیم قرن است که صادر 

تواند سرمشق خروبی بررای زمامرداران     یک  تا ابد باقی خواهد ماند و افعال و اعمال ، مین

 .ما، در هر زمان و مکانی باشد



 

 

 

 

 منابع

انتشررارات : ، تهررران(چررام سرروم )، امیرکبیررر و ایررران ، (1363. )آدمیررت، فریرردون  -

 .خوارزمی

 .سازمان اسناد ملی: ، تهرانهای امیرکبیر اسناد و نامه، (1379. )آل داوود، سیدعلی -

چهل سال تاریخ ایران، در )، المآثر و اآلثار (1363. )خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن -

 .انتشارات اساطیر: ایر  افشار، تهران: ، جلد اول، به کوش (دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه

 .کارنامه مهرگان: ، تهرانقبله عالم، (1383. )امانت، عباس -

 .انتشارات زوار: ، جلد دوم، تهرانرم حال رجال ایرانش، (1363. )بامداد، مهدی -

 .انتشارات زوار: ، تهرانحقایق االخبار ناصری، (1343. )خورموجی، محمدجعفر -

 .انتشارات نشر نی: ، جلد دوم، تهرانحدیث نفس، (1392. )کامشاد، حسن -

انتشرارات  : ، تهرران مهرد علیرا بره روایرت اسرناد     ، (1383. )نوایی، دکترر عبدالحسرین   -

 .اساطیر

 



 



 

 

 

 

 

 

 های امیرکبیر اندیشه  نامه و زندگی
 

 *دکتر فرهنگ خاک نژاد

 

 چکیده

پسر کربالیی قربان آشپز و ناظر دستگاه قا م مقام  «میرزا تقی امیر نظام»: سمبل شجاعت و ایثار

ه فراهانی در خاندان قا م مقام و درمیان فرزندان و بزرگانی چون میرزا ابوالقاسم محمد خان زنگن

طلبی را از  دوستی و اصالم طلب رشد و نمّو نموده و میهن اصالمۀ عباس میرزا شاهزاد،  امیر نظام

تا جایی که مورخان و کسانی که با امیرکبیر آشنایی پیدا کرده و  ،آموخت شاهزاده و دو وزیر 

ی بزرگ و عموماً زبان به تحسین امیر گشوده و او را مرد اند، در احوال او به مطالعه پرداخته

حسد بردم و بر  امیرکبیر در حقیقت من به کربالیی محمد قربان پدر »: مثل .اند العاده دانسته فوق

این پسر خیلی ترقی دارد و قوانین بزرگ به روزگار  .اهلل خیر الحافظین .ترسم پسر  می

 ( 6ص  برزآبادی فراهانی،) میرزا ابوالقاسم فراهانی .«گشارد می

میرزا تقی  ،ل اخیر مشرق زمین و زمامداران ایران که نامشان ثبت تاریخ استرجا ۀدر میان هم»

به حقیقت سزاوار است که به عنوان یکی از اشر  مخلوقات به شمار  .همتا است خان امیر نظام بی

 (364همان، ص )ربرت استوان انگلیسی . «بزرگ مردی بود .آید

ا، نکرومه، بن بال و سوکارنو، ناصرالدین شاه، الدین، قاندی، نهرو، لومومب سیدجمال :کلیدواژه

اتابک اعظم، میرزا ابوالقاسم، وزیر نظام، امیرکبیر، قا م مقام، محمدخان زنگنه، امیرنظام، عباس 

 . اتفاقیه و رفرم بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وقایع عظمی، روزنامه میرزا، صدارت

                                                           

 (gmail.com132152FarhangKhaknezhad@. )مدرس دانشگاه. *

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

توجه خوانندگان محترم  ،امیرکبیر   های ضد استعماری هبهتر است که قبل از تشریل برنام

ن زندگی آزیسته و زمانی که ما در  در آن می امیرکبیر را به اختال  شرایط دورانی که 

بهتر معلوم  ، جلب نمایم تا عظمت و ارز  افکار انقالبی و ضد استعماری امیر ، کنیم می

 .گردد

رسوا و مورد تنفر شدید مردم جهان و  کامالً ، ، استعمار و استثمارامیرکبیر در دوران 

در افکار  ، قیافه شوم استعمارگر و استثمارچی.  اند ی عقب نگاه داشته شده ها ملت مخصوصاً

 افکار و عواطف ملل جهان و مخصوصاً ، گر شده ترین صورت ممکن جلوه عمومی به زشت

.  سخت تحریک شده است ، داردعلیه هرچه که با استعمار ارتباط  ، ی استعمارزده ها ملت

 ، داری در سراسر جهان و حتی در داخل کشورهای بزرگ استعمارگر تبلیغات وسیع و دامنه

 . انجام شده و هنوز هم جریان دارد ، علیه این مفتخوران و این پدیده شوم

سال صدها  احیاناً  ها،  آفریقا و آمریکای التین که ده ،در آسیا ، در نیمه اول قرن بیستم

یی  ها و در راه خوی  موفقیت اند روی صحنه سیاست ظاهر شده ، تجاوزگری استعمارگران

 . اند اختهاند  یی را هم در راه مبارزه با استعمار ها کسب کرده و ملت

نطق و سخنرانی مستدل و محکم توسط   ها روزی نیست که ده شب و ،در همین روزها

استعمار پخ  نشود و صدها مقاالت کوبیده و علیه  ، مراکز پخ  صوت در سراسر جهان

منتشر نگردد و   و کشورها  ها د معتبر دنیا در راه رسوا کردن استعمار ملتیآتشین در جرا

ای از طر  ملیّون جهان علیه استعمار و عمّال آن در  گشرد که قیام مسلحانه ای نمی هفته

ی  ها میان ملت ، ی خونین ها های از دنیا صورت نگیرد و ماهی نیست که زد و خورد گوشه

ی استعمارگر زورگو و یا متجاوز و یا عمّال آنها رخ ندهد و  ها اسیر استعمار و دولت
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متزلزل  ، باالخره سالی نیست که یک یا چند پایگاه و سنگر استعمار برچیده و یا الاقل

 . نگردد

در عوض هر سنگر از و  اند استعمارگران هم آرام و دست بسته ننشسته ، گرچه در مقابل

سازند هر جا  می ، تر تر و خطرناک محکم پایگاهی به صورت دیگر و معموالً ، دست رفته

بندند و در نتیجه  در عوض زنجیری به پای او می ، گیرند بندی از پای اسیری برمی که جبّار،

اصل استعمار باقی است و فقط شکل و رنگ عوض  ، در اکثر ممالک گرفتار استعمار

 . کند می

حیثیتی برای استعمار و استعمارگر و این است که آبرو  ،ولی چیزی که مسلّم است

با  :خالصه .باشند آبرومند و موجه می کامالً ، ی ضد استعماری ها جنام ، نمانده و در مقابل

 ؛ارزنده و قابل تحسین است گرگر چه مبارزه با استعمار  هاتوجه به مطالب فوق این روز

بسته تسلیم  در این شرایط دست ، یا دولتی ، این است که ملّتیمترقب زه و غیرولی چیز تا

 ...امّا ؛ استعمار باشد

روز وضع و  زمامدار کشور ایران بوده و آن ، امیرکبیر حدود یکصدو بیست سال قبل

عواملی که در راه مفتضل  .است قیافه استعمار و استعمارگر با امروز خیلی تفاوت داشته

های  و بلکه گرگ اند در کار نبوده در آن تاریخ ابداً ، اند ستعمار استخدام شدهساختن ا

گر بوده و  می  جلوه  هابه نظر بسیاری از خواص و سردمداران کشور  هااستعمار در آن روز

سراسر   ها  آن روز اند به صورت دوستان دلباخته و فداکار نمود داشته ، آن دشمنان خونین

پارچه در اختیار دزدان اروپایی قرار  آفریقا یک.  ازی استعمارگران بودت آسیا میدان ترک

دریا و .  گران مترقی محسو  می شد آمریکای التین لقمه چربی برای غارت .داشت

زمین و آسمان همه و همه دربست در دست یک مشت مردم از خود راضی و  ،خشکی

 ، نهروها ، ها گاندی ،  ها دینسیدجمال ال.  به اصطالم متمّدن چند کشور بود و حریص

و صدها مردان بزرگ و مبارز و رجال شرافتمند   ها سوکارون ، بن بالها ،  ها نکرومه ، لوموباها

سیاست ۀ سیا و آفریقا و سایر نقاط جهان به روی صحنآو وجیه الملّه و ضد استعمار در 
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 کور ، صولی سیاست خارجیل اهای اسیر از لحاظ درک مسای ملّت .المللی نیامده بودند بین

ی مردانه  هاپیکار ، استعمارزدگان جهان .کر به همان وضع اسفبار خود خو گرفته بودند و

 ،مصر ،ونزیاند ی ضد استعماری ها فلسطین و هندوستان و انقال  ،کنگو ،ملّت الجزایر

ی  اه  ها کشور اسیر و دیگر و مبارزات جانانه عراق و ترکیه و جنگ ده گانا و ،کوبا

ی مردانه ویت مینه ویت کنگ و مبارزات سیاسی و  ها پارتیزانی چین و هندوچین و مقاومت

بی را اصالً ندیده و ی اقتصادی و فرهنگی ملل ضعیف آفریقا و آمریکای جنو ها نهضت

 . شان هم خطور نکرده بود حتی به مخیله

ی  ها شتر پستبی ، در آن زمان در کشور استعمارزده ایران که مورد بحث ما است

حساس به دست مردم ناالیق و نوکران اجانب بود و چنگال استعمار خون آشام تا اعماق 

وجود مملکت فرو رفته و همه چیز را قبضه کرده بود و تمام ملّت در خوا  مرگباری فرو 

 . رفته بودند

رشار خطر استعمار را با دیده تیزبین و هو  س ، امیرکبیر در چنین شرایط و چنان وضعی

با احساس و  .های مرموز آن را درست تشخیص داد ها و دامنه خوی  درک کرد و دام

قراول مبارزه با استعمار شد و راه و رسم استقالل و عظمت را با خطوط روشن  پی  ، ادراک

ای  چنان برنامه و خوانا مشخص نمود و برای پاره کردن زنجیر استعمار و شکستن طلسم آن

عمل  ، از گششتن بی  از یک قرن که معلول گششت زمان استتنظیم کرد که پس 

 . گیرند کنند و نتیجه می می

بهترین  ، برای رشد و نمو استعمار ، به حق درک کرد که فقر و فساد کشور امیرکبیر 

 . زمینه مساعد است و لشا با تمام قدرت برای ریشه کن کردن فقر و فساد کوش  کرد

در هر پست و مقامی که  ، پست و خودفرو الیق، اد نااو احساس کرده بود که افر 

گیرند و از این جهت سعی  همانند ماشین خودکاری در اختیار استعمارگران قرار می ،باشند

 . داشت چنین افرادی را از کادر هیئت حاکمه بیرون بریزد

میرزا تقی خان با تمام وجود احتیا  یک کشور مستقل را به افراد تحصیل کرده و 

لمس کرد و  ، تخصص در علوم و فنون جدید و کارشناسان الیق صنعت و علم روزم
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درست فهمید تا روزی که مشکالت علمی و فنی کشور توسط کارشناسان و مستشاران 

سیس و شوق با تأ لشا با یک دنیا شور ؛روی استقالل را نخواهد دید ،شود خارجی حل می

 . رادی نموددارالفنون اقدام به تربیت چنین افۀ مدرس

معادن و ذخایر  .بایستی در خود مملکت خر  شود ، دانست که ثروت مملکت وی می

خود ملّت بایستی در  ۀپول و سرمای .کشور باید توسط علمای همین کشور استخرا  گردد

گشاری شود و در نهایت  ی اقتصادی این آ  و خاک به جریان افتد و سرمایه ها رشته

 . دن با این اهدا  عالی دست به کار شدپشتکار برای تحقق بخشی

باید همه چیز خود را در داخل خاک خوی   ، امیر معتقد بود که یک کشور مستقل

ای  قیمت نتیجه تهیه کند و از فرو ریختن مواد خام به قیمت ارزان و خریدن مصنوعات گران

رو برای  ورشکستگی و هدر دادن ذخایر و ثروت کشور عاید نخواهد شد و از این ، جز

 . صنعتی کردن کشور و استخرا  معادن تال  خستگی ناپشیری را آغاز کرد

بدون داشتن یک ارت  نیرومند و مجهّز به سالم روز در  :امیر نظام اعتقاد داشت 

شود و سرنوشت همه کس و همه چیز به زور  جهانی که حدود و حقوق با زور تعیین می

 .ت را حفظ کرد و دست متجاوزین را کوتاه نمودنمی توان حق کشور و ملّ ، بستگی دارد

 . ریخت این بود که پایه یک ارت  نوین و مقتدری را به وضع مدرن روز

 ،عظمت و اعتبار یک کشور و آسای  ،و به طور خالصه هر چیز که برا ی استقالل

و نه ی اصالحی خوی  گنجانده بود  ها او در برنامه ، لزوم داشت ، رفاه و سیادت یک ملّت

ی  گونه که معمول زمامداران کشورها آن ، فکر و ایده و برنامه ریزیۀ فقط در مرحل

بلکه او قبل از هر چیز مرد  ؛رسند عمل نمیریزند و به مرحلۀ  که طرم می ،مانده است عقب

 . کار و عمل بود

 

 امیرکبیر یشه اند  نامه و زندگی

 ،ریرکبینظام و ام ریه اتابک اعظم و امقب بملّ ، یپسر محمدباقر فراهان ، خان یرزاتقیم

 اسالمی ۀدر دور رانیا یوزرا نیتر و از بزرگ رانیا ریدو قرن اخ یاسیرجل س نیتر بزرگ
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 ریرکبیام یو جوان کودکی ۀاز دور. متولد شد( ق.هر1223)در حدود سال  یو . است

ابوالقاسم قا م  رزایقدر معلوم است که در دستگاه م نیهم ، ستین دستدر  یاطالعات درست

 . بزرگ شده و همانجا خواندن و نوشتن را فراگرفته است ،مقام

علوم و فنون الزم را فراگرفت تا  یجوان نیدر سن ،که داشت یبر اثر استعداد فطر یو

دستگاه  باتجربه و کاردان بار آمد و در ،خردمند ،اراده یقو یکه در عنفوان شبا  مرد آن

 جانیرا در آذربا عهدیول یرزایعباس م یرنظامیقع مقام اممحمدخان زنگنه که در آن مو

 .درآمد یو انیخدمت دولت شد و در سلک مستوف ولمشغ و دیوارد گرد ،داشت

انجام داد و بر  یریخدمات برجسته و قابل تقد( محمدخان زنگنه) رنظامیدستگاه ام در

که در انجام دادن  یریناپش خستگی ۀو اراد قویۀ و حافظ یعیو نشاط طب ریاثر حسن تدب

روز بر حسن نظر ه ب را بر آن داشت که روز رنظامیام ،داد یاز خود نشان م ، فیکارها و وظا

 امور ۀیّشود که در کل کیمحرم و نزد یقدره و ب دیفزابی او ۀره مخصوص درباو توجّ

 .و او را در کارها دخالت دهد دیبا او مشورت نما یو کلّ ییر از جزکشو

 

 وسیهمسافرت به ر

 مورانأکامل که به آدا  معاشرت با م ییخان بر اثر حسن سلوک و آشنا یتق رزایم

فرزند  رزایکه خسرو م یرا جلب کرد و هنگام عهدیول یرزایه عباس متوجّ ،داشت خارجی

از  یخواه پوز  یبراق . هر 1244ال را در شوّر شاه  فتحعلی ۀنو ای ر شاه یفتحعل

خان  یرزاتقمی ،کردند مورأاول م یکالین تورنزد امپرا هیوسر تختیپاه ب دو یبا یگر قتل

که  یاقتیبر اثر ل ،تموریأخان پس از بازگشت از م یرزاتقیم. اعزام شد یو یهمراهه ب زین

 .دینظام گرد ریوزه قب بو ملّ دیرس جانیمقام وزارت نظام آذرباه ب ،از خود نشان داده بود

 یشهرها ، یقصد سرکشه ب هیل امپراتور روساوّ یکالیکه ن یهنگامق . هر 1245سال  در

از محمدشاه قاجار دعوت نمود که به  ای نامهۀ لیوس  هب ،کرد یم دنیگرجستان و قفقاز د

به افغانستان و  یمحمدشاه چون قصد لشکرکش یول ؛را مالقات کنند گریکدیبرود و  روانیا

از هفت   یب که در آن موقعرا  رزایم نیناصرالد عهدیخود ول یجا هب ،هرات داشت ریتسخ
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 ۀروان ،دهیچند تن از مردان کارد یمراهه به ،برد یسر م هب جانیسال نداشت و در آذربا

و چند تن ( رنظامیام)محمدخان زنگنه  یمراهه سفر به نیا خان در یتق رزایم. کرد روانای

 . قرار گرفت هیرفت و مورد توجه امپراتور روس روانیبه ا گرید

 

 وممسافرت ارزر

از طر  دولت  یندگینماه خان ب یتق رزایم یو عثمان رانیدر اختالفات دو دولت ا

ت چهار سال و رجال آزموده به ارزروم رفت و مدّ دهیتن از افسران کارد ستیبا دو رانیا

 در سیدو دولت روس و انگل ندگانیدر حضور نما عثمانی دولتۀ ندیشهر با نما نیدر ا

موضوع اختالفات  1262سال  یالثان یدر روز شانزدهم جماد نستاتو که نیمشاکره بود تا ا

را در  رانیدهد و حقوق دولت ا صلهیف ،شامل نه فقره یا عهدنامه یدو دولت را در ط

 .سازد داریزها  پا تیوال یجانب شرق یمحمره و اراض

 

 امیرکبیر به تخت نشاندن ناصرالدین میرزا و به مقام صدارت عظمی رسیدن 

و  دیمنصو  گرد عهدیول یشکاریدوباره به پ رانیخان پس از مراجعت به ا یتق رزایم

 دنیسلطنت رسه ب ،افتیدر تهران وفات  1264ال که محمدشاه در ششم شوّ پس از آن

 یتا  و تخت و خردسال انیبا وجود مدع ر بود زیکه در تبر رزایم نیناصرالدر  عهدیول

 دیو تمه ریخان با تدب یتق رزایم کنیل ؛نبود کالشاز ا یخال تختیو دور بودن از پا عهدیول

در حضور  یخاصّ فاتیتشر را با رزایم نینخست در چهاردهم شوال ناصرالد یمقدمات

به  شاه سفر مقدمات ۀیو سپس درصدد ته دیتخت نشانه ب زیتبر میمق یخارج یها قنسول

 ظر در  که یطور هب، پرداخت قشون ساختن مرتب و احضار به شخصاً و برآمد تهران

آماده ساخت و  زاتیتجه یابه توم و هشت هنگ سرباز و مقدارمدت چند روز دوازده ارّ

 .تهران حرکت داد یسوه ب زیشاه را از تبر

از آنِ را که سابقاً  یمنشور لقب و مقام امارت نظام زیشاه در باسمنج تبر نیناصرالد

 رنظامیلقب امه او را ب نمود و ضینظام تفو ریخان وز یتق رزایمه ب ،محمدخان زنگنه بود
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 نیناصرالد. اتابک اعظم سرافراز  کرد ریرکبیلقب امه ب یب ساخت و در چمن توپچملقّ

 یمقام صدارت عظم قعدهیذ 22و در شب  دیرس هرانته ب 1264 سال  ۀقعدیذ جدهیشاه در ه

 .خان داد یتق رزایبه م دبه مرواری مطّرز و فاخر  ۀتوم جام کیتمام و با  اراتیرا با اخت

 

 بهبود بخشیدن به امور کشوری

خرا  و سازمان  کالً یکه امور کشور دیرس رانیصدارت اه ب یخان وقت یتق رزایم

و  یآقاس رزایم یحاج یتیکفا بی اثر بر دولت ۀو خزان ختهیازهم گس یکله کشور ب یداخل

 وجود و شاشاتاغتۀ واسط هب رایز ؛بود دهیگرد یکل تهه و درآمد ب نهیعدم توازن هز

هم  یشد و مقدار یسهولت وصول نمه کشور ب ختلفنقاط م اتیمال شتریب یفالطوای ملوک

ه از آنها ب یکم اریو مبلآ بس رفت یها م ام شهرستانحکّ بیجه ب ،دیگرد یدولت م دیکه عا

 یها ساختن توم، صر  حفر قنوات یآقاس رزایم یو آن مقدار را هم حاج دیرس میمرکز 

 ازحد ادهیو حقوق ز هودهیمصار  ب ،و شاعران انیحقوق گزا  دربار، مصر  یب

 کیهر  مرکزی حکومت ضعف ۀجیها در نت فرمانداران در شهرستان .کرد میشاهزادگان 

کرده بودند و از  اریاخت یخودسر ریو عشا التیاز ا یدانستند و برخ می یخود را شاه

 .کردند می یچیسرپ یاطاعت حکومت مرکز

بود که  دهیرس یحده ب یها و مسافران در راهها بر اثر ناامن ر کاروانو مرو عبور

عبور و مرور در  یبرود و حت یشهره ب یآسوده از شهر الیتوانست با خ مین کس چیه

وضع . از مخاطره نبود یدر روز خال یهم در شب و گاه تختیپا کیتنگ و تار ی ها  کوچه

 . روا  داشت اعلی به حّد امور ۀیارتشاء در کل. دوب و نابسامان بنامرتّ اریمملکت بس ییقضا

 یالدوله صدراعظم سابق فتحعل آصف ارخاناللهی پسر ساالر خان محمدحسنۀ عالوه فتن هب

و هر  و  یبر نابسامان ،سلطنت محمدشاه شروع شده بود امیّشاه در خراسان که در اواخر ا

 .آورده بود فراهما دولت ر یایخاطر اول یشانیمر  اوضاع کشور افزوده و پر

 داخل ۀدیو ازهم پاش رانیو التیکه وضع خرا  و درهم و برهم و تشک ریرکبیام

و عزل و  یدولت دستگاههای ۀتصفی به شروع اول ۀدر درج ،دانست می یخوبه ر را بکشو
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 نیتر قیو صد نیتر ستهیشا یهر شغل یتصد ینمود و برا یو لشکر کشوری مورانأنصب م

 ۀیاصالم ماله کارها ب میبعد از تقس. را به اهل  سپرد کار هر ۀکرد و رشتافراد را انتخا  

جمع مخار  را دو  ،کرد یرا بررس یکه دفتر خر  و دخل مملکت وقتی و پرداخت کشور

 . افتیاز درآمد کل کشور  شتریتومان ب ر ونیلیم کیر کرور 

 :دست زد ریاصالحات زه توازن دخل و خر  ب یبرا

طور عادالنه  هب یزیمم یو وصول درآمد را از رو داد رییآمد را تغطرز وصول در. 1

 اتیموارد مال یبعض ساخت و در یموضوع را ملغ یب یها اتیاز مال یبرخ ، مقررداشت

 ؛وضع کرد یدیجد

شاه تا  یشاهزادگان و حت ،شعرا ،انیموضوع و حقوق گزا  دربار یب ی ها  نهیاز هز .2

 گریشاهزادگان و د، انیکم کردن حقوق دربار یعنیامر  نیا . کاست ،که ممکن بود یحدّ

 ؛پر کرد ریرکبامی ۀنیها را از ک و دل دیآنان گرد یاشخاص موجب خشم و غضب درون

اذ که ق اخّمتملّ یکرد و نگشاشت مشت یریمورد جلوگ یب ی ها  نهیو هز  ها  از بخش  .3

 ؛خود را پر کنند بیو ج یاذمختلف اخّ نیعناوه ب ،دور شاه را گرفته بودند

 ؛عمل آورده ممانعت ب یخزانه و جواهرات سلطنته شاه ب یازاند از دست .4

حسا  کرد که در سال مجموع کل درآمد دو  یو درآمد کل کشور را طور نهیهز. 5

در  اطیاحت یدو کرور تومان برا نیاز مجموع کل مخار  کشور باشد و ا  یکرور تومان ب

 ،دینما یمخار  اساس ایو  یدولت بخواهد لشکرکش یاگر موقع شود تا رهذخی دولتۀ خزان

 .موجود باشد یکاف حدّ هب لتدو ۀو زر مسکوک در خزان میس

 

 امنیت بخشیدن به سراسر کشور

 . برقرار ساخت ،شده بود دیکمتر د رآنیکه نظ یتیامن رانیدر سراسر ا یزوده ب ریرکبیام

ه ب یو راهزن یدزد. کردند میم کشور گرد  راحت در تما الیها با خ مسافران و کاروان

 ریخود ام . اصالم قشون پرداخته ب ،هیپس از اصالم مال ریرکبیام. منسوخ شده بود یکل

افوا  . کرد می دیو اسلحه و مهمات را بازد رفت می نهسربازخاه اغلب روزها صبل زود ب
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هر  یبرا نیچن هم. دبپردازن ینظام ماتیموظف بودند که همه روزه به مشق و تعل ینظام

 توجّه واردات و صادرات ۀلأو مس یوضع اقتصاده ب ریرکبیام. کرد نیّمع یهنگ پزشک

ه ب ا یاحت وقعچون در آن م کرد و یریالمقدور جلوگ حتی واردات از و کرد کامل

 اجاتیرفع احت یبرا یدست ی ها کارخانه سسیأه تب ،مثل امروز نبود یمصنوعات خارج

 رانیا یرا دربازارها یخارج ی ها جارهمال التّ یتک مدّاند و در ت گماشتکشور همّ

 . اختاند  از رونق یکله را ب یریکشم یها بازار شال ،یریام یها شال . گشاشت یمشتر یب

و کاشان  زدی ،اصفهان یریام یها و مخمل ها یزر ، ها اطلس ،ها قدک ،ابره ،کارها قلم

قم و  ینیو چ یظرو  کاش نیچن هم. را کساد کرد خارجیالبسه  ی ها بازار پارچه یکله ب

 .کرد دایروا  کامل پ رانیبلور ا

کرد و از  قیمازندران و خوزستان را توسعه داد و کشاورزان را تشو شکرین زراعت

شکر سرخ  کلّ ریمقاد یتک مدّاند بود که در بیترت نیا هب.  معا  داشت اتیپرداخت مال

تجارت شکر ه فراهم شد و ب یداخل یرو  در بازارهاف یخوزستان برا مازندران و شکر

را در خراسان  خارجی ۀیاز ادو یزراعت زعفران و برخ. وارد آمد یخار  نقصان کلّ

 .توسعه داد

انواع ه را ب یرانیگران ا کارگران و صنعت یخارج عیمقابل صنا رقابت در جادینظر ا از

محمدحسن خان . رقابت کنند یخارج عیکرد و آنان را وادار نمود که با صنا قیممکن تشو

 در» :سدینو می 1268و  1267سال  عیدر ضمن وقا یمنتظم ناصراعتمادالسلطنه در کتا  

امر معدن . ممتاز فرنگ بود ی ها کالسکه یخوب هساختند که ب یی ها تهران و اصفهان کالسکه

. دیگرد ریکشم شاله کرد که مشتبه ب یترق یطور هب یشال کرمان . قراچه داغ نظم گرفت

 یقطران که برا. نمودند که مثل شکر هندوستان شد هیتصف یطور هشکر مازندران را ب

 تکفایۀ اندازه و ب یخوب هب النیآباد گ در رحمت ،شد میوارد  هیمصار  توپخانه از روس

 را آهن ۀیدر بلوک ناپنج مازندران تصف. توسعه داده شد هیزراعت پنبه در اروم. ساخته شد

 .«دندرسانی کمالۀ جبه در
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 ییاصالح امور قضا

زمان  اتیو مقتض طیعلت نامساعد بودن محه ب ریام که نیبا ا ییمورد امور قضا در

از  یاصالم برخه ب نیبا وجود ا ،کشور بدهد ییدر اساس قضا یکلّ راتییتوانست تغ مین

 قتیقاحکام برخال  ح ایرا که احکام ناسخ و منسوخ  یمحاضر شرع پرداخت و کسان

 ییامور قضا یرا متصد زگاریپره هانیفق و یبرکنار ساخت و اشخاص متقّ ،کردند میصادر 

تهران  میمق گانگانیبا ب گرانیو د انیو روحان انیکه از روابط دربار آن یبرا ریرکبیام. کرد

 سرّی ۀادار ،دهد صیشناس را از خا نان تشخ فهوظی ورانأمم زین حاصل کند و یآگاه

 نیا. کرد ریدا ندر تهرا ،بود یو مشخصات کارکنان آن کامالً مخف تیمخصوص که هو

. دیبخش یشگرف رأثیط دولت بر امور تکشور و تسلّ تیّو امن دولتی مورانأاداره در کار م

 یهاساختن سدّ یبرا ، مبشول داشت یخوزستان توجه کاف ززرخی ۀمنطقه ب ریرکبیام

 . داشت اعزام منطقه بدان را مخصوص مورانأصادر کرد و م کدیخوزستان اوامر مو

 

 تأسیس دارالفنون و روابط امور خارجی

مرد بزرگ  نای سفانهأمت یول ؛دارالفنون تهران بود سسیأت ریرکبیاقدامات مهم ام از

 یهنگام .ندیچشم ببه ب ،کرده بود یگشار هیرا پا را که خود آن ی ا نتوانست افتتام مدرسه

. برد یدر کاشان بسر م ریرکبیام ،شد میدارالفنون افتتام  1268سال  االول عیکه در پنجم رب

 ،از مورخان برخی ۀدیعقه است که ب «هیاتفاق عوقای»ۀ روزنام سسیأت ریاز اقدامات ام گرید

روز جمعه  ،روزنامه نای ۀشمار نیاول . افتهیانتشار  رانیکه در ا ستا یا روزنامه نینخست

 روزنامه تا ده سال به نیا . افتیانتشار   م 1851 ۀیم فورهفت/  ق.هر 1268 یالثان عیپنجم رب

 . افتی مینام انتشار  نیمه

 یاقدامات اساس زیو خار  ن هیبا دول همسا رانیو روابط ا یاسیدر امور س ریرکبیام

و  قیال، نیافراد مت .داد یدر خار  سر و صورت رانیا ی ها وضع سفارتخانه هب .شروع کرد

دول بزرگ در تهران  ی ها رفتار  با سفارتخانه .رت انتخا  کردسفا یکاردان را برا

ورود  . رفت میخود انتظار ه ب یکمستقل و متّ دولت کیبود که از صدراعظم  یطور
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 .قدغن کرد( یبندر پهلو) یرا به مردا  انزل هیروس یو تجارت یجنگ یها یکشت

خطاکار که قبل از آن سابقه  و را از پناه دادن به افراد ماجراجو یخارج ی ها سفارتخانه

شروع کرد  یاقدامات رانیا یغرب یفارس و مرزها جیخل ،بازداشت و در مورد هرات ،داشت

 ، تباه و فاسد نبود و عوض عزل و قتل یاتخاذ نمود که مسلماً اگر دستگاه سلطنت یریو تداب

جز حدود  هما ب یاسیس یو مرزها نیاز ا ریاوضاع مملکت ما امروزه غ ،کرد می دییأاو را ت

 ،رانیا نیکه ب ارتباطی ۀواسط هدر آن عصر ب رانیا یاجتماع طیگفت که مح دیبا. بود یفعل

تا  ،شاه و محمدشاه حاصل شده بود یفتحعل پادشاهی ۀدر دور سیفرانسه و انگل ،هیروس

تمدن غر  عالقه داشت و کشور ه ب زیشاه ن نیاصالحات مساعد بود و ناصرالد یبرا یحدّ

 .آماده بود یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیل و رفرم بزرگ ستحوّ کی ر یبر پش یا ازهاند  تا

 

 مبارزه با مستبدین و عزل از صدارت و به قتل رسیدن

 یحال خود از لحاظ منافع شخصه اوضاع را ب یکه بقا انیپادشاه و دربار انیاما اطراف

 کنیل ؛کردند می  مشوّ ریرکبیاقدامات امه نسبت ب ذهن پادشاه جوان را ،دانستند میالزم 

 دتردی بدون و محکم و ثابتۀ شمرد و با اراد می چهی به راشاه  کانیو نزد انیردرباریرکبیام

 .داد میاصالحات و اقدامات خود ادامه ه و تزلزل ب

مقامات  نیباالتره بود که از عمق اجتماع منحط آن روز برخاسته و ب یمرد ریرکبیام

اجتماع  یاز دردها. بود دهیرس ،نحصار اشرا  و طبقات ممتاز بودکه دربست در ا یمملکت

متملق و  انیو انبوه دربار هیپادشاه قاجار نیتر و خودخواه نیو تنها با مستبدتر هکّی. آگاه بود

 نیناصرالد. راه از دست داد نیمبارزه کرد و سرانجام جان خود را در ا انیفاسد و مالنما

را از صدارت  ریرکبیام ، انیخارج کیفاسد خود و با تحر انیطرافو ا انیدربار یاغواه شاه ب

چند  . گشاشت یاو باق یرا برا( فرمانده کل قشون)کل عساکر  استیمعزول کرد و عنوان ر

را  ریرکبیام 1268محرم سال  25کرد و روز  نصو حکومت کاشان مه بعد او را ب روز

گاه تمام  آن. کردند دیتبع یوضع نامناسباو را با  قتیطر  کاشان حرکت دادند و در حق هب

 ،نشسته بودند نیدر کم ریرکبیکه در زمان صدارت ام یو خارج یعناصر مخالف داخل
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الدوله با  حاجبخان  یرا از شاه گرفتند و حا  عل دست هم دادند و حکم قتل او هدست ب

فرمان شد و در روز  اجرای مورأم ،کرده بود اریبس ی ها ینسبت به او مهربان ریرکبیام که نیا

 .دیانجام رسانه کاشان ب نیام فخود را در حمّ تموریأم 1268االول سال  عیرب 17جمعه 

 

  امیرکبیر تاریخ شهادت 

زمان با اروپا کمر همّت  مردی که هم .است امیرکبیر روز شهادت  روز بیستم دی ماه سال

د و رگرر  را زدنررد تررا داغ  امررا کمررر  را شکسررتن  ؛برره اصررالم ایررران و ترقرری بسررته بررود  

اگر من » :گفت می .باد میروح  شاد و یاد  گرا .ماندگی به پیشانی ملّت ایران بماند عقب

همگری دنبرال دزد    ،شرد  مری کردنرد و کشروز دزدخانره     مری کردم ترا آخرر دزدی    میدزدی 

دوران عقرب  .  کرردیم  مری هریچ دزدی را هرم محکروم ن    ،گشتیم و چون همره دزد برودیم   می

 ، جرای تررال   ،یشرمندان را تقلیررد کورکورانره  اند مرا زمررانی شرروع شرد کرره جرای    مانردگی  

و دراز و جرای حرکرت و تصرمیم عقالنری را      یشریدن را آرزوهرای دور  اند  فکر و ،کوش 

 . قسمت گرفت

 

 نتیجه

ترین مرد تاریخ قرون اخیر ایران را بره فرمران پادشراهی کره امیرر برر        بدین ترتیب بزرگ

تربیت داشت و به توطئه یک مشت خا ن ناکس به خاک و خون گردن او حقوق خدمت و 

پرستی پایان  غیرت و وطن ،کشیدند و به حیات پرافتخار آن رادمرد بزرگ و مظهر مردانگی

.  تا با آسودگی و خیال راحت بتوانند به حیات ننگین و سراسر فجایع خود ادامه دهند ،دادند

کره   یکری آن  :تضرمن دو رشرته آثرار سروء برود     این حادثه جانگرداز بررای ایرران و ایرانری م    

اغراق خاک مشلت بر فرق کشور و قومی ریخت که امیر عمر خود را بررای نجرات آنهرا     بی

کرد و از میان رفتن او بار دیگر کشور و این قوم را بری    میاز حال نکبت و بدبختی صر  
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دی بود کره برر اثرر    نامی و ذکر بسیار ب دیگر زشت؛ اختاند از پی  در گردا  ذلت و پستی

در  امیرکبیر  . گیر قوم ایرانی گردید این قتل شنیع در ممالک خار  و در میان خارجیان دامن

دل  ناگراه درخشریدن گرفرت و در    هتاریخ دو قرن اخیر ایران مانند چراغ تابناکی برود کره بر   

و برا  پرستان واقعی پرتوی از امید افکند و پرس از مردّت بسریار کوتراهی خرامو  شرد        میهن

 .خاموشی او بار دیگر تاریکی محض، سراسر خاک این کشور را فرا گرفت
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 یک سند در معرفیِ ادواتِ نظامی ایرانِ عصر قاجار

 (روزگار صدارت امیرکبیر)

 
*محسن روستایی

 

 

 چکیده
هرا در کنرار پردر اصرالحات نظرامِی ایرران یعنری عبراس میررزا           امیرکبیرر مردت  خران   میرزا تقی

: مقام فراهانی و محمردخان زنگنره خردمت کررد و بره مناصربی چرون        السلطنه و زیردست قا م نایب

وی برا مستشراران دول خارجره کره در حکومرت      . نظام، وزیر نظامی و امیرنظامی نایل شرد  مستوفیِ

تعلیم و تربیت لشکریان ایرانی بره تبریرز آمدنرد، ارتبراط داشرت و در      شاه و محمدشاه برای  فتحعلی

سرازی آن کشرور را    هرای مهمرات   از نزدیک تشکیالت نظامی و کارخانه ،سفری که به روسیه کرد

امیرر را در راه ایجراد اصرالحات بنیرادین قشرون در دوران صردارت         ،این تجربیات. مشاهده نمود

ای اسرت کره بخر  موجرودی و      شود، سریاهه  این نوشته ارا ه می سندی که در 1.قدم گردانید ثابت

امرا پری  از آن کره بره      ؛دهرد  های ایران را به طور مستند نشان می های قورخانه گشاری سالم قیمت

 .توصیف این سند دیوانی بپردازم، نیاز هست که برخی از امهات اقدامات امیر را نیز مطرم کنیم

 .اسناد دیوانی، ادوات نظامی قاجاریه، امیرکبیر،: کلیدواژه

                                                           

ویس اسرناد  نر  سندپژوه، معلم خط سیاق و فهرسرت ، (P.H.D)زبان و ادبیات فارسی در مقطع تحصیلکرده  .*

 (roustaei2406@yahoo.com) .تاریخی

 .29ر  37، 164ر  191، ص، امیرکبیر و ایران: ک.برای اطالع بیشتر ر 1.

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

پسرر مشرهدی قربران    ( ق1268رر   1222)خران امیرکبیرر   خان یا میرزا محمدتقی میرزا تقی

برا ایرن   . ای بود که در خانۀ قا م مقام فراهانی به مرور ترقی کرد و خوانرا و نویسرا شرد    هزاوه

و شمایل شهامت و درایرت   خان، آثار رشد وصف چون قا م مقام در ناحیۀ احوال میرزا تقی

را مشهود دانست، او را در اعداد نویسرندگان خروی  درآورد و از آن پرس نیرز چنردی در      

سلک م حررین محمدخان زنگنه امیرنظام نایل آمد و بره سربب جروهر ذاتری و کراردانی بره       

اندک مدتی از امثال و اقران خوی ، گوی سبقت را ربروده و بره مناصرب برزرگ رسرید و      

ترین کار او تمرکز حکومت واحدۀ مرکزی  مهم. ای را به منصه ظهور رساند رزندهخدمات ا

وجود آورد؛ ملک و ملت، سامان و استقامت  بود و اصالحات کلی که در بودجه مملکتی به

الشرعراء در ایرن براره     خان سرو  اصفهانی ملقب به شرمس  چه میرزا محمدعلی چنان. یافتند

 :سروده است
 مرنظم  و است بمرت کشور و لشکر»

  
 1«اعظرم  اتابرک  اجرل  میرر  بره  دو هر

   
هرا و رفرع و    خان تمامی هرمّ و غرم خرود را بررای شناسرایی آسریب       یبه هر حال میرزا تق

رجوع آنها مصرو  داشت؛ امرا در ایرن مجرال بررای جلروگیری از اطنرا  کرالم فقرط بره          
 .ای از تدابیر لشکری وی بسنده خواهیم نمود شمه
 

 مات اصالحی امیر در امور نظامیترین اقدا مهم

 ؛منصبان اصالم هیأت فرماندهی و تربیت صاحب .1

                                                           

 .211ر  212، ص 1،   1378بامداد، : ک.برای اطالع بیشتر ر. 1
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 ؛استخدام خبرگان نظامیِ اتری  در ایران .2

امیرر  ) 1علوم نظامی دارالفنون تحت نظارت افسر اترری  برارون گرومنز    شعبۀتأسیس  .3

 ؛(بارون گومنز سپرده بودبه مسئولیت اصلی اصالم نظام را 

کری و برپرا کرردن تشرکیالت نظرامی دا مری، منسرجم و       تجدیدنظر در سرازمان لشر   .4

 ؛منظم

منصربان بره منظرور آمروز       های ثابت برای ایالت و فرستادن صاحب برقراری هنگ .5

 ؛دادن تعلیمات جدید به ایاالت و طوایف

تشکیل دو فو  جداگانه از عنصر اقلیت مسیحی ارومیه، سرلماس و جلفرای اصرفهان     .6

اگرر  . منصبان آنها را از خودشان قررار داد  فرماندهان و صاحببار؛ در ضمن امیر،  برای اولین

 ؛چه چندی بعد به دلیل فقر بسیار، ارامنه اصفهان از خدمت سربازی معا  گردیدند

یافته قشرون   شغل در سازمان نظامی، ثبت سازمان برانداختنِ رسم بخشیدن مناصبِ بی .7

بره دنبرال ایرن     ؛هرای نظرامی   مقرام و لشکریان در دفتر مخصوص و تعیین دقیق تعداد و سیاهۀ 

 ؛کرد ای تحصیل نمی کس شغل و مقام تازه هیچ ،شد عمل، تا منصبی خالی نمی

 ؛منصبان بر مبنای شایستگی و لیاقت آنان اعطای ترفیعات به صاحب .8

سازی در تهران و برخی ایاالت ایران، از جمله آذربایجران،   های اسلحه بنای کارخانه .9

خران ایرن برود کره اسرلحه و مهمرات        در این زمینه نظر میرزاتقری  .فارس، خراسان و اصفهان

 ؛نظامی مورد نیاز قشون هر یک از ایاالت مهم، در همان جا ساخته شود

سرازی تبریرز کره یادگرار دوران      ریرزی و براروت   اندازی کارخانره تروم   احیا و راه .11

 ؛میرزا بود عباس

 ؛سازی در امیرآباد تهران تأسیس کارخانۀ مهمات .11

                                                           

 .ی  از افتتام رسمی آن مدرسه شروع به کار کردشعبۀ علوم نظامی دارالفنون تقریباً هشت ماه پ 1.
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این ماده را که در توپخانه مصر  داشت، . اده قطران در احمدآباد گیالنساخت م .12

 ؛کردند تا آن زمان از روسیه وارد می

 ؛القای رسم کهن سیورسات .13

 ؛نظارت بر اعطای بی کم و کاست جیره و مواجب و پوشاک سربازان .14

در این روزگرار برود کره    . متحدالشکل کردن لباس نظام با اقتباس از کشور اتری  .15

هرا را بررای نخسرتین برار از      ایرن تکمره  . بار مرسوم شرد  نخستین ،تن تکمه شیروخورشیددوخ

ولی بعدها در ایران سراخته شرد و عرالوه برر آن مشرخص شرد کره         ؛کردند انگلیس وارد می

لباس نظامی، . لباس لشکریان خواه کلیجه و خواه شلوار از اقمشه و پارچه ایرانی دوخته شود

کرار  . گردیرد  های وطنری تهیره مری    و ماهوت ایرانی و دیگر پارچهاز شال چوخای مازندران 

منصبان به یکی از بانوان تهرانی به نام خورشیدخانم واگشار شرد و از   زردوزی لباس صاحب

شراگردانی بررای خرود اختیرار      ،مقرر کرد ،دولت. آنجا نامبرده به خوبی از عهدۀ کار برآمد

 ؛ر او قرار گیردکند و تا مدت پنج سال این حرفه در انحصا

. ساخت دههای نظامی در نواحی مرزی و مناطق داخلی کره کمترر در امران بودنرد     .16

 ؛برای محافظت از این دهها تعدادی سرباز گماشته شدند

مخار  لشکریان مستقیماً بدون مراجعه به دسرتگاه اسرتیفا از   . تأسیس صندوق نظام .17

 ؛شد همان صندوق پرداخت می

؛ بینا، 289ر   382، ص 1362آدمیت، ).ل خلیج فارستأسیس نیروی دریایی در سط .18

  (192ر  194، ص 1348

 

 پیش از بازخوانی سند

شرود کره    در بخ  آغازین این سند لقب اتابک اعظم در کنار لقب امیرکبیرر دیرده مری   

یا حداقل . کار رفته باشد خان به ایم که این لقب برای میرزاتقی شاید کمتر شنیده و یا خوانده

الشعاع خود  قدر پررنگ و پربسامد بوده که این لقب را تحت ه سایر القا  او آناین است ک
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مخفرف  : برک + پردر . اترا . ترکی تشکیل یافته است باری اتابک از دو کلمۀ. داده است قرار

سان، اتابک یعنری پادشراه، وزیرر برزرگ، پدرخوانرده و مربری        بدین. بیوک به معنی بزرگ

 (993، ص 1،   1377دهخدا، ) .کودک معنا شده است

هر کس که هم بره امرور داخلره ایرران مداخلره      »: نویسد الملک می خان افضل غالمحسین

کند و هم به امور خارجه دول متحابه دخل و تصر  نماید و وزیرر امرور خارجره بره ر ی و     

. «دستورالعمل او رفتار کند، چنین کسی را صدراعظم یا شخص اول یا اتابک اعظرم گوینرد  

دسرتخط شراهانه   . خان امیرنظام، اتابک اعظرم برود   صدرات با مرحوم میرزاتقی در آن وقت»

در صدر این عریضه ما خطا  به حضرت مستطا  اجل امجد ارفع آقا میرزاعلی اصرغرخان  

شوند، این طور شر  صدور یافت  صدراعظم که بعدها به لقب بزرگ اتابک اعظم نایل می

علمای طهران که یک سال است بر ضد » ( 51و  115و  361، ص 1361الملک،  افضل) .«...

میررزا  ) .«کننرد  صدارت عبدالمجید میرزای اتابک اعظم به انواع اقسام مختلرف اخرتالل مری   

مقام فراهانی به این  خان قا م قبل از امیرکبیر نیز میرزا ابوالقاسم( 254، ص 1382خان،  حسین

 (25، ص 1379سلیمانی، ) .لقب، نامبردار بوده است

ها و عملکرد امیر را در سلسرله مراترب وظرایف     به نوعی دغدغه ،هر حال این سند فردبه 

ای از تجرار  نظرامی    دهرد و چرون قبرل از ایرن بره شرمه       صدارتی و امیرنظامی او نشران مری  

در این بخ  به استنساخ و بازخوانی سرند منظرور نظرر     ،خان اشاره کردیم امیرنظام میرزاتقی

هرای آغرازین مقالره اسرت از نظرر علرم        مکمل مستندی از گفتره  پردازیم که محتوای آن می

سندشناسی، این سند جزو اسناد دیوانی است و از منظر اخرص انرواع، ایرن سرند یرک طغررا       

 .شود محسو  می سند فرد
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 بازخوانی متن سند

و فشنگ سربازی و سنگ چقماا  و ییاره    0(قپوس)صورت توپ و خمپاره و قمپوس 

العالی به تااریخ   خداوندگار امیرکبیر اتابک اعظم دام مجدهبرحسب فرمایش سرکار 

 .0166ئیل  الحرام تخاقوی شهر محرم 11

 .هفتصد و شش عراده(: قنپوس)توم و خمپاره و قمپوس  :دفعه

 :بردون قنرداق  ، پانصد و هفتااد و پانع عاراده   : دار قنداق؛ و نه عراده  ششصد و سی :توپ

شصت  -دو عراده: شصت و ش  پوند -عراده :شصت و هشت پوند) شصت و چهار عراده

دو : سری ودو پونرد   -عاراده : چهل پونرد  -عراده: چهل و چهار پوند مروارید -عراده: پوند

هفتااد و  : چهرارده پونرد   -سای عاراده  : هجده پوند -ده عراده: بیست و چهار پوند -عراده

هفرت   -عاراده صد و شصت و ساه  : نه پوند -چهل و یک عراده: دوازده پوند -چهار عراده

چهرار پونرد و    -صد و چهل و یک عاراده : ش  پوند -عراده پنع: هفت پوند -عراده: پوند

یرک   -هفتاد و شش عاراده : دو پوند -سی و هفت عراده: سه پوند -سی و چهار عراده: نیم

 .پنع عراده(: چدنی)چودنی  -سیزده عراده: (2)بیست؟( مسین؟)پوند معین  -عراده: پوند

بردون   -چهل و سه عاراده : دار قنرداق ؛ شصت و هفت عراده: قنپوس/ سخمپاره و قمپو

 .بیست و چهار عراده: قنداق

چهاار  : سی و دو پوند -چهار عراده: شصت و ش  پوند ؛بیست و هشت عراده :خمپاره

دوازده : دوازده پونرد  -دو عاراده : هجرده پونرد   -چهار عاراده : بیست و چهار پوند -عراده

 .دو عراده[: معین نیست؟] پوند مسین بیست -عراده

شاش  : بیسرت و چهرار پونرد    -عاراده  سه: ؛ شصت و ش  پوندسی و نه عراده :قمپوس

بیسات و شاش   : دوازده پونرد  -سه عاراده : سی و دو پونرد  -عراده: چهل و دو پوند -عراده

 .عراده

                                                           

فخرنرا بره جرا    به معنی به خود بالیدن، پرچرانگی، سروصردا کرردن،    : قمپوس، قپوس، قنپوس، قمپوز، قمپ ز .1

 .رفته است ، نوعی توم که فقط صدای بلندی داشته و برای ترساندن دشمن به کار میفروختن

 .نیست: احتماالً. 2
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 .دارالخالفه؛ پانصد و پانزده عراده: دفعه
بردون   -چهارصاد و چهاار عاراده   : دار قنرداق  ؛عاراده  چهارصد و شصت و هشت :توپ

 .شصت و چهار عراده: قنداق

چهل و  -عراده: شصت پوند -عراده: شصت و ش  پوند -عراده: شصت و هشت پوند

نُاه  : بیست و چهرار پونرد   -دو عراده: سی و دو پوند -عراده: چهل پوند -عراده: چهار پوند

: دوازده پونرد  -هفت عرادهشصت و : چهارده پوند -بیست و سه عراده: هجده پوند -عراده

هفرت   -عاراده (: پوند؟)هفت لوله  -صد و پنجاه و سه عراده: نُه پوند -بیست و چهار عراده

: سه پونرد  -ده عراده: چهار پوند و نیم -هفتاد و شش عراده: ش  پوند -چهار عراده: پوند

 .ادهسه عر: چودنی -عراده: یک پوند -شصت و نه عراده: دو پوند -بیست و یک عراده

 -بیست و چهار عاراده : دار قنداق ؛چهل و هفت عراده(: قپوس) خمپاره و قمپوس :دفعه

 .بیست و سه عراده: بدون قنداق

هجده  -سه عراده: سی و دو پوند -دو عراده: شصت و ش  پوند؛ بیست عراده :خمپاره

 .عراده: بیست و چهار پوند -دوازده عراده: دوازده پوند -دو عراده: پوند

 -عاراده : چهرل و دو پونرد   -عاراده : شصت و ش  پوند ؛بیست و هفت عراده :سقنپو

 .بیست و یک عراده: دوازده پوند -عراده: بیست و چهار پوند -سه عراده: سی و دو پوند

 .هشتاد و یک عرادهمأمور والیات؛  :دفعه

؛ شاش عاراده  : خران  جراه حسرن   فارس همرراه عرالی   -چهار عراده: ش  پوند :کردستان

جراه   اصرفهان همرراه عرالی    -چهار عراده: ، دو پونددو عراده: دوازده پوند( قنپوس) قمپوس

خراسران همرراه نروا      -ساه عاراده  : ، دو پونرد سه عراده: سه پوند ؛شش عراده: امیر دیوان

: ، سره پونرد  نُه عاراده  :، ش  پونرد سه عراده: ؛ دوازده پوندهجده عراده: سلطان مراد میرزا

، سره  دو عاراده : ؛ چهرارده پونرد  سه عاراده : خان جاه یحیی ه عالیر خراسان همراشش عراده

 .عراده: پوند
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: ، شر  پونرد  دو عراده: ؛ چهارده پوندشش عراده: خان جاه سلیمان همراه عالی عربستان

 اصافهان  -عراده: ، سه پوندعراده: ؛ ش  پونددو عراده: یزدر دو عراده: ، سه پونددو عراده

دو : بروجرد -دو عراده: ، ش  پونددو عراده: ؛ نُه پوندر عرادهچها: جاه سپهدار همراه عالی

از بابت توم که سرابق رفتره برود مانرده      خراسان -عراده: ، ش  پوندعراده: ؛ نُه پوندعراده

 -پانع عاراده  : ش  پونرد  -چهار عراده: نُه پوند -عراده: ؛ چهارده پوندسیزده عراده: است

: خران   جراه عبردالعلی   همرراه عرالی   خراسان -و عرادهد: قبوس دوازده پوند -عراده: سه پوند

خمپاره شصرت و   -عراده: ش  پوند -عراده: نُه پوند -دو عراده: ؛ چهارده پوندشش عراده

 .عراده: پوند 24: خمپاره -عراده: ش  پوند

 .عراده: سه پوند -دو عراده: ؛ ش  پوندسه عراده :استرآباد

هجرده  ) ساه عاراده  : خراساان ؛ چهار عراده: خران  جاه محمدشریف همراه عالی خراسان

 (.عراده: چهار پوند و نیم: نردین -عراده: ، ش  پوندعراده: ، نُه پوندعراده: پوند

: شر  پونرد   -عاراده : نُره پونرد   -چهاار عاراده  : جاه محمدباقرخان همراه علی :خراسان

 .دو عراده: چهار پوند و نیم -عراده

 .صد و نُه عراده: سرحدات: دفعه

چهارده عراده که در رکا  همایون بره دارالخالفره آمرده    ( کسر)سی و دو عراده  :تبریز

ده : ش  پونرد  -سه عراده: دوازده پوند -عراده: ؛ بیست و چهار پوندهجده عراده(: تتمه)

چهرار   -عراده: شصت و ش  پوند: خمپاره -دو عراده: بیست و چهار پوند: قنپوس -عراده

 .عراده: پوند و نیم

شصرت و  (: قپروس )قنپروس   -عاراده : بیست و چهار پوند: ؛ قنپوسشت عرادهه :اردبیل

هفرت   -دو عاراده : شر  پونرد   -عراده: بیست و چهار پوند: خمپاره -دو عراده: ش  پوند

 .عراده: چهار پوند و نیم -عراده: پوند

چهرار   -هفات عاراده  ش  پوند،  -دو عراده: ؛ دوازده پوندبیست و دو عراده :خراسان

 .عراده: توم شکسته -عراده: قنپوس -دو عراده: خمپاره -نُه عراده :مپوند و نی
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: بیسرت و چهرار پونرد عربسرتان رفتره     )؛ سابق بود هفت عراده سیزده عراده :کرمانشاهان

همراه زینل سرلطان   -(عراده: ، خمپارهسه عراده: ، ش  پونددو عراده: ، دوازده پوندعراده

 .شش عراده: رفته بود

: ، ویسعراده: دار ، گلهدو عراده: بهبهان) چهار عراده: ؛ سرحداتعرادهدوازده  :شیراز

: ، ش  پونرد چهار عراده: ، دوازده پونددو عراده: هجده پوند) هشت عراده: شیراز -(عراده

 (.عراده: ، چهار پوندعراده

: چهرار پونرد و نریم    -پانع عاراده  : شر  پونرد   -عراده: ؛ دوازده پوندده عراده :کرمان

؛ هفت عاراده  -عراده: خمپاره سی دو پوند -دو عراده: بیست و چهار پوند: پوسقن -عراده

دو : ، اسرترآباد دو عراده: ، مزیناندو عراده: ، میان دشت چودنیعراده: ؛ نردینهفت عراده

 (.عراده: ، چهار پوند و نیمعراده: ش  پوند) عراده

 .ادهدو عر: ، چهار پوند و نیمعراده؛ ش  پوند، سه عراده :اصفهان

چهرار پونرد و    -چهار عراده: ش  پوند -چهار عراده: هجده پوند: دوازده عراده :انزلی

 .چهار عراده: نیم

 .دو عراده: یزد از بابت سه پوند -دو عراده :بسطام

 [در هام  سمت راست]

بره  ( کسرر )و صد و نوزده هرزار و سیصرد و بیسرت عردد      (1)هفده کرور :فشنگ سربازی

( تتمره )دو کررور و نروزده هرزار و ششصرد و پنجراه عردد       : دید قورخانهخر  رفته بعد از باز

 .پانزده کرور و نود و نُه هزار و ششصد و شصت و پنج عدد

سنگ چقماق؛ دو کرور و صد و هشتاد و سه هزار و پانصد و بیست و ش  عردد؛   :دفعه

ارگ کره   خانره  انبار جبره  -هشتصد و یک هزار و چهارصد و نود و ش  عدد: انبار قورخانه

به خرر  رفتره بعرد از بازدیرد     ( کسر)سیصد و هشتاد و دو هزار و سی عدد : مصر  است بی
                                                           

و دو ( هرزار  511)بروده اسرت؛ لرشا یرک کررو      ( لک 5)هزار  511و هر کرور به میزان صد هزار : هر لک. 1

 .164السیاق، چام سنگی، قسمت دوم، ص  المحاسبات فی علم احسن: ک.ر. باشد می( یک میلیون)کرور 
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دو کررور و  ( تتمره )قورخانه، صد و شصت و چهرار هرزار و چهارصرد و نرود و هفرت عردد       

 .نوزده هزار و بیست و نُه عدد

: انره ارک خ انبار جبه -ششصد و سی و ش  هزار و نهصد و نود و نُه عدد: انبار قورخانه

 .سیصد و هشتاد و ده هزار و سی عدد

یک کرور وسی و پنج هرزار و سیصرد و بیسرت عردد     : گلوله و نارنجک و ساچمه :دفعه

یک کررور و هفرده   ( تتمه)به خر  رفته، هفده هزار و پانصد و شصت و هشت عدد ( کسر)

 .هزار و هفتصد و پنجاه و دو عدد

 

 نتیجه

زیررا   ؛به اصالحات مبنایی از جمله تدابیر او بوده استهای نظامی امیرکبیر  باری گرای 

ای از  هر روز گوشه ،تجربه نشان داده که اگر ایران در برابر تعدیات دول بیگانه مجهز نباشد

یا از  ،وی توانست ادواتی که قشون متحد ایران به آن نیاز داشتند. آن را تهدید خواهند کرد

های تازه تأسریس ایرران سراخته و    نها را در کارخانهکشورهای اروپایی خریداری کند و یا آ

اما همواره در این فکر بود که روزی روزگراری ایرران خرود بتوانرد در ایرن      . بازسازی نماید

 ،سند فرد دیوانی که در این مقاله به کار گرفته شرده . های بسیاری نایل آید زمینه به پیشرفت

زند و تصویری مستند را برای  ایران رقم میبه نوعی جزءشناسی حضور امیرنظام را درتاریخ 

 1.مورخان به ارمغان خواهد آورد

 

 

                                                           

کره بره   این سند در نمایشگاه اسناد تاریخی . آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کلیدواهۀ امیرکبیر. 1

 .خان امیرکبیر برگزار شد، رؤیت و انتخا  شده است مناسبت بزرگداشت میرزاتقی
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 منابع

 .انتشارات خوارزمی: ، تهرانامیرکبیر و ایران، (1362. )آدمیت فریدون -

شرهر   21، به تراریخ  بازیافت سند مربوط به امیرکبیراتاق پژوه ، . آرشیو ملی ایران -

 .ق1266، ...الحرام  محرم

 .انتشارات زوار: ، تهران...شرم حال رجال ایران، (1378. )بامداد، مهدی -

تاریخ سیاسری و دیپلماسری ایرران از معاهردۀ ترکمنچرای ترا       ، (1348. )اکبر بینا، علی -
 .انتشارات دانشگاه تهران: جلد، تهران 2، عهدنامۀ صلل پاریس

منصروره اتحادیره و   : مصرحل ، الترواریخ  افضرل ، (1361. )الملرک، غالمحسرین   افضل -

 .نشر تاریخ ایران: سیروس سعدوندیان، تهران

: جلرد،  تهرران   15، (چرام دوم از دورۀ جدیرد  )، لغتنامه، (1377. )اکبر دهخدا، علی -

 .انتشارات دانشگاه تهران

 .نشر نی: ، تهرانالقا  رجال دورۀ قاجاریه، (1379. )سلیمانی، کریم -

 .ق1332ام سنگی، ، چالسیاق المحاسبات فی علم احسن -

، به کوش  ایر  افشار، محمدرسول خاطرات دیوان بیگی، (1382. )خان میرزا حسین

.انتشارات اساطیر: دریاگشت، تهران



 

 

 

 

 

 

 اسناد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی امیرکبیر در آینۀ
 

 زاده نرگس صادقی

 

 چکیده
یر در راه پیشرفت امور فرهنگی، خان امیرکب انجمن آثار ملی به دلیل خدمات ارزنده میرزا تقی

مقدورات خود و د ضرورت در حشود تا  سیاسی و اقتصادی ایران در عصر و زمانه خود، برآن می

اسناد و مدارک موجود در آرشیو واحد اسناد و متون . به نحوی شایسته از او تجلیل به عمل آورد

توان در سه بخ   ن زمینه را میهای انجمن در ای حکایت از آن دارد که مجموعۀ فعالیت 1انجمن

 :بندی نمود دسته

 ؛محل تولد امیرکبیر ،سنگ بنای یادبود امیرکبیر در هزاوه. الف

 ؛ساخت مجسمه امیرکبیر.  

 .تجدید و مرمت سنگ مقبره امیرکبیر در کربال.  

 .ردازیمها بپ های انجمن در این زمینه در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اسناد مربوط به فعالیت

 .امیرکبیر، اسناد، انجمن آثار ملی، سنگ یادبود، مقبره امیرکبیر: کلیدواژه

                                                           

 (Narges sadegi@ gmail.com) .پژوهشگر، مسئول اداره اسناد و متون انجمن .*

به پیشنهاد دکتر محمدرضرا نصریری قرا م     1379واحد اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال . 1

ر ریس   قهری  به کوش  دکترر حسرن بلخراری     1396ای در سال  از به کار نمود و پس از وقفهمقام انجمن آغ

 .اندازی مجدد شد وقت انجمن و آقای کاوه خورابه معاون علمی ر پژوهشی، راه

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

مشهور به امیرکبیر فرزند مشهدی باقر طباخ میرزا ابوالقاسم  انتظامخان امیر  میرزا تقی

در جوانی در تبریز وارد دستگاه ناصرالدین میرزا . مقام و متولد هزاوۀ فراهان است قا م

لیعهد شد و مراحل ترقی را طی کرد و سرپرستی ولیعهد به وی واگشار گردید، پس از و

وسایل استقرار سلطنت او  و ولیعهد را به تهران برده. ق1264مرگ محمدشاه قاجار در سال 

را فراهم کرد و خوی  در مقام صدارت عظمی قرار گرفته و ادارۀ امور دربار و دولت 

های امیرکبیر متمرکز کردن امور مالی کشور، وصول  له فعالیتاز جم. مورد نظارت وی بود

های معوقه، منظم ساختن قشون، برقراری روابط سیاسی دوستانه با دول همسایه،  مالیات

 .تأسیس دارالفنون و صدها اقدام مثبت دیگر

سرانجام به دلیل حسد و تحریک مخالفان، ناصرالدین شاه او را عزل و به شهر کاشان 

 . رسیدق در حمام فین کاشان به قتل 1268االول برابر با سال  و سرانجام در هجدهم ربیعتبعید 

نع  او را با احترام با حضور اعیان کاشان به مشهد کاشان حمل  ،پس از فوت امیر

الدوله به تهران ۀبعد از آنکه عز. کردند و در جوار قبر حاجی سیدمحمدتقی مدفون ساختند

شاه اجازه گرفت که نع  شوهر را به کربال بفرستد این اجازه بازگشت از ناصرالدین 

و در . حاصل شد و جسد امیر را بعد از چند ماه که از قتل او گششته بود به کربال فرستادند

اعضای . شد، به خاک سپردند باز می( ع)اطاقی که در  آن به سوی صحن امام حسین 

ابنیۀ تاریخی و پاس حرمت یادگارها و م سس انجمن آثار ملی با هد  نگهداری و تعمیر 

مفاخر فرهنگی و هنری و تاریخی قدیم ایران این انجمن را تشکیل دادند و یکی از 

های انجمن بازسازی خانۀ زادگاه امیرکبیر در هزاوه، تعمیر مقبرۀ امیرکبیر در کربال  فعالیت
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جموعه اسناد در این م 1.باشد و ساخت تندیس امیرکبیر به دست استاد ابوالحسن صدیقی می

 .برگ سند است 12مقاله شامل 

 

 سنگ بنای یادبود امیرکبیر در هزاوه محل تولد امیرکبیر. الف
خانه امیرکبیر در روستایی به نام هزاوه در نزدیکی اراک قرار گرفته است و امیرکبیر 

وزیر  1353در آذرماه . های کودکی و نوجوانی خود را در آن سپری کرده است سال

رهنگ و هنر وقت طی دستوری به انجمن آثار ملی جهت خدمات ارزنده امیرکبیر ف

 :خواستار تجلیل شایسته از مقام وی شد

خان امیرکبیر که از رجال بزرگ ملی قرن اخیر ایران  طوری که اطالع دارید، میرزا تقی به»

ای که  ات ارزندهمناسبت خدم دنیا آمده و به باشد، در هزاوه از توابع شهرستان اراک به می

در محیط و اوضاع نامناسب عصر خود در راه پیشرفت امور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

وزارت فرهنگ . ای تجلیل شود کشور انجام داده است، ضرورت دارد از او به نحو شایسته

عمل آورند تا  های الزم به و هنر دو بار کارشناسی را به هزاوه فرستاده است که رسیدگی

متأسفانه . خصی امیرکبیر بازسازی و احیاء و با شیوۀ خاصی ارا ه و معرفی شودخانۀ ش

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که خانۀ مسکونی امیرکبیر به کلی خرا  شده؛ 

طور قطع مشخص و  ولی محل و زمینی که خانۀ مشکور بر روی آن قرار داشته است، به

های ملی و  که انجمن آثار ملی همواره از شخصیت ینبنابراین با توجه به ا. باشد معلوم می

رساند تا برای میرزا  نماید، مراتب را به اطالع می ای تجلیل می طور شایسته فرهنگی به

 (743ر  744، ص 1355بحرالعلومی، . )«خان امیرکبیر نیز بنای یادبودی احدا  نمایند تقی

رساند زمینی  طبق گزار  به اطالع های میدانی،  بنابراین نماینده انجمن پس از بررسی

باشد و این خانه در  که خانه امیرکبیر در آن احدا  بوده در حدود چهارصدمتر مربع می

از . ای قرار دارد و در شمال و مشرق آن اراضی آزاد و بالمالک وجود دارد دامنۀ غربی تپه

                                                           

 .ها به چام خواهد رسید نامه تندیس اسناد این قسمت در ویژه. 1
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دا  سنگ یادبود ای تصمیم بر ایجاد اح همین رو هیأت مدیره انجمن آثار ملی طی جلسه

در زادگاه امیرکبیر گرفته و طرحی سفار  و تهیه شد و در محل مناسب نصب گردید و 

طبقه ساخته شد و در سال  2متر مربع در  625متر و زیربنای  815خانه امیر نیز با وسعت 

 .به ثبت آثار ملی رسیده است 1389
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0سند شمارۀ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 001                                      امیرکبیر در آینۀ اسناد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1سند شمارۀ 
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 4سند شمارۀ 
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 0سند شمارۀ 

 

 ساخت مجسمه امیرکبیر. ب
سفار  و ساخت  مقدماتد انجمن آثار ملی گردیمقرر بر اساس مصوبۀ هیأت م سسین 

 .را آغاز کندای از امیرکبیر  مجسمه

ای از امیرکبیر که  ر ملی مصمم است مجسمهانجمن آثا»به کتابخانۀ ملی نیز نوشته شد که »

 .باشد تهیه کند از رجال برجسته و از پیشتازان تجدد و اصالحات ایران می

مشاکره گردید، یک تابلو نقاشی از  21/2/1354به قراری که در جلسۀ هیأت م سسین روز 

آن  بوده به( حاجی معتضدالدولۀ رفاهی)امیرکبیر که متعلق به شادروان حسن مهران 

منظور استفاده از آن تابلو که در زمان حیات  به. کتابخانه تعلق دارد و در آنجا موجود است

امیرکبیر ساخته شده و از هر جهت اصیل و مستند است و بهترین مدرک برای معرفی آن 

های الزم برای استفاده  باشد، تقاضا دارد اجازه فرمایند از روی آن، عکس مرد می بزرگ
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، ص 1355بحرالعلومی، ) .«مۀ مورد نظر به هزینۀ انجمن آثار ملی برداشته شوددر تهیۀ مجس

 (745ر  744

 تجدید و مرمت سنگ مقبره امیرکبیر در کربال. ج

  برای تجدید و مرمت سنگ مقبرۀ 1339از بین مکاتبات انجمن آثار ملی در سال 

مکاتبات، قراردادها : ملامیرکبیر در کربال، چندین سند به دست آمده که محتویات آنها شا

 .و هزینۀ مخار  مرمت و تعمیر مقبرۀ امیرکبیر است که در ذیل خواهد آمد

 6سند شماره 
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 1سند شماره 
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 1سند شماره 
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 9سند شمارۀ 
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 منابع

 .مفاخر فرهنگی، اسناد مربوط به امیرکبیرآرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و  -

، بره کوشر  ایرر  افشرار،     خران امیرکبیرر   میرزا تقری ، (1385. )اقبال آشتیانی، عباس -

 .م سسه انتشارات و چام دانشگاه تهران: تهران

 .انجمن آثار ملی: ، تهرانکارنامه انجمن آثار ملی، (1355. )بحرالعلومی، حسین -



 

 

 

 

 

 

 

 حکیم کبیر

 (امیرکبیر خان تقی میرزا ادبی های فعالیت)
 

 *شمسی غفاری

 **قهی بلخاری حسندکتر 
 

 چکیده
ویژه  این مقاله با محوریت نق  و جایگاه امیرکبیر در صحنه فرهنگی و سیاسی ایران و به

ها،  های ادبی او در انتشار روزنامه و تشکیل گروه مترجمان برای ترجمه آثار دیگر فرهنگ فعالیت

 .دهد های تاریخی ایران را مورد بحث و بررسی قرار می ن دورهتری یکی از حساس

های  و دولت( صفوی)ترین دولت شیعی در ایران  بدون تردید پس از سقوط تدریجی بزرگ

قدرت و اقتصاد در اروپا و ورود  ،زمان بیدار شدن غول خفته سرمایه مستعجل افشار و زند، و هم

زمان به بار نشستن سرخوردگی ملت ایران  وهی و البته همجهان به عرصۀ جدیدی از اندیشه و تکنول

های پس از آن و ظهور  از جریانات پس از سقوط اصفهان به دست محمود افغانی و فراز و نشیب

  «کبیر»مردی که در زمان حیات   دولتی قجری که آغاز  وحشت بود و قتل عام، ظهور بزرگ

 .و ترقی در ایران پیشرفت ،خواندند، نویدی بود برای طلوع امید

مایگان در هم پیچیدند و در حمام فین به  ماه حکومت  را زرپرستان و بی 39اما چه زود 

دریآِ از دست دادن مردی . خون  نشاندند تا آهی عظیم و دریغی عمیق از جان ملت ما برآورند

 .خود درغلتید جهل و حماقت به خون ،اما در مسلخ آز ؛توانست بنیانگشار ایران نوین باشد که می

 .هیأت مترجمان های ادبی، حکمت، وقایع اتفاقیه، امیرکبیر، فعالیت :کلیدواژه

                                                           

 (Sh7ghafari@gmail.com). شناس ارشد زبان و ادبیات فارسیکار. *

 (hasan.bolkhari@ut.ac.ir. )استاد دانشگاه تهران و ر یس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. **
 14/12/98 :تاریخ پشیر     5/11/98 :تاریخ وصول

mailto:hasan.bolkhari@ut.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 ضرورت یعنی خود ناکام و مشهور نظریۀ در تبیین و جمهوری ۀرسال در افالطون

 ای نکته ترین مهم»: آورد می هرفی و نغز نکات حاکم، حکیمان و حکیم حاکمان حاکمیت

خاطر  کردن، حکومت برای فالسفه و حکما مشروعیت و ها توانایی اثبات در افالطون که

 تال  و سرمدی حقایق به آوردن روی با فیلسو  که است این بر تأکید ،کند مینشان 

 کند توجه تر پست عوالم به که ندارد را آن زمان و وقت ها، پدیده حقیقت کشف در مداوم

 حسد با را خوی  روم و درآید ستیزه درِ از آنان با نآدمیا روزانه اعمال در کنجکاوی با یا

 کند تماشا را عالمی نخست که است آن صر  او اوقات همه بلکه. سازد آکنده دشمنی و

 جا آن در ذاتی هیچ و نیست راه آن در را دگرگونی و فرماست حکم آن در ابدی نظامی که

 نظمی تابع عالم همۀ بلکه ؛دبین نمی دشمنی آنان از و ورزد نمی دشمنی دیگر ذوات با

 به و دهد قرار می خود سرمشق را عالم آن سپس و دارد خِرد فرمان به گو  و است خدایی

 آن شبیه را خود زندگی ،است پشیر امکان آدمی برای که آنجا تا پردازد می آن از تقلید

 جهانی مارهه افالطون، منظر از فیلسو  بنابراین( 1137، ص 1381افالطون، . )«سازد عالم

 که روست همین از دقیقاً و دارد قرار مدنظر را پاک و درستی زیبایی، صلل، نظم، سراسر

 :افالطون صریل تعبیر به. یابد می و گیرد می پاکی و زیبایی و نظم این از نشانی و رنگ خود

 برای که آنجا تا نیز خود ،دارد سروکار الهی و منظم عالمی با همواره چون فیلسو »

 فیلسو  رسالت. «یابد می الهی ای جنبه و شود می منظم ،است پشیر امکان بشری عتطبی

 جهانی رؤیت به راستین فلسفۀ در تعمق با اول گام در او. شود می آغاز نقطه همین از دقیقاً

 شده، رؤیت جهانِ این بسان دوم، خود گام در سپس و شود می نا ل درستی و نظم سراسر

 و افراد زندگی در آن تحقق به سوم گام در نهایت و یافته منظم و متعالی روانی و جان
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 در که را هایی ایده بلکه ؛نورزد قناعت خود تربیت صرفاً به او»: گمارد می همت ها جامعه

 پدیدآوردن در کسی چنین قطعاً. کند وارد ها جامعه و افراد زندگی در است دیده عالم آن

 .«بود خواهد قادر و توانمند انسانی فضایل همه کلی طور به و عدالت داری، خویشن روا  و

 (همان)

های  عمید و البته نام سینا، ابن اهلل، ابن الدین فضل خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه رشید

دیگری که در طول تاریخ ایران هم حکیم بودند و هم وزیر، شاهد مثال تأمل فلسفی 

اما  ؛سینا وزیر کارآمدی نبود ابن ،ام بردیمالبته در میان این دو سه نفری که ن. اند فوق

 .نظیر چرا حکیمی بلند مرتبه و بی

نشینی حکمت و  در تاریخ با عظمت ایران کسانی چون خواجه نصیر نشان دادند هم

قدرت چه ثمرات مبارکی خواهد داشت و چگونه قدرت زیر مهمیز حکمت در خدمت 

الدین و برخی دیگر از وزرای دانشمند  خواجه رشید. گرفت خدا و خلق خدا قرار خواهد 

 ؛نکردند ایرانی با تلفیق قدرت و حکمت چه خدمات شایانی که به این مرز و بوم

هایی از این دست در تاریخ، بیانگر صحت ادعای افالطون در ایجاد نسبت میان  نمونه

گرچه به ندرت حاکمان تاریخ ایران اجازۀ صدرنشینی به . حکمت و حکومت است

اما همان  ؛بردند وزرای حکیم در مدیریت و تنظیم امور جامعه بهره  دادند و از حکمت 

تعدادی که در تاریخ فرهنگی ما با عنوان وزیران دانشمند یا دانشمندان وزیر منصب 

دانشمندانی حاکم که هم بر جانمان  .گرفتند، صفحات درخشانی در تاریخ ایران رقم زدند

ها از حکمت در توسیع و  م که چرا تمامی حکومتبشارت نهادند و هم حسرتی عظی

 پایداری قدرت خود استفاده نکردند؟

های بنشسته بر جان و دل ما ایرانیان، داغ شهادت میرزا  بدون تردید یکی از داغ

دانیم چرا این  نمی. ماه است دی 21محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر در روز 

های پیشین سایه افکنده، شاید از  تر از داغ ر و سهمگینت حسرت و داغ بر جانمان دردناک

ماه  سی و نه دانیم اگر تر است و شاید به این دلیل که می این رو که به عصر ما نزدیک
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ایران امروز چه جایگاهی در پهنه گیتی  ،شد سال تبدیل می سی و نهصدراعظمی او به 

های علمی جهان  نایی با جدیدترین یافتهاین فکر بلند و حکیمانه که ایران نیاز به آش. داشت

دارد و بر بنیاد همین اندیشه، دارالفنون تأسیس شد تا جامعۀ ایرانی را از نظر اندیشه و فن به 

گر شده  تعالی برساند و نیز بسیاری اصالحات دیگر که در آثار مختلف و متعدد جلوه

لیکن چه ناجوانمردانه  زد ؛یادگار مردی است که حکمت و قدرت را به هم پیوند ،است

وسوسهِ قدرتِ منهای حکمت و حکمرانی با عی  و عشرت، روزگار ایران و ایرانی را سیاه 

 .ها را سردمدار این مملکت گرداند ها، مهدعلیاها و نوری ساخته و صاحبقران

 

 امیرکبیر و انتشار وقایع اتفاقیه

 «وقایع اتفاقیره »تشار روزنامۀ پاسخ به گزارشی که ان پالمرستون، وزیر خارجه انگلیس در

ای است از عزم امیرنظام بر ترقی  نشانه ،تأسیس این روزنامه»: را به او  ارا ه کرده بود، نوشت

 (374، ص 1362آدمیت، ) .«ایران و روشن گردانیدن افکار هموطنان 

خران امیرکبیرر، نشرر روزنامرۀ      های مهم و فرهنگی میرزا تقی بدون تردید یکی از فعالیت

 .، به عنوان نخستین روزنامه ایران به معنای حقیقی کلمه است«وقایع اتفاقیه»

یکری   «وقایع اتفاقیه»پی  از روزنامه  ،چه در تاریخ مطبوعات ایران آمده است البته چنان

 «احسن االخبار»مهان روی و میرزا محمدعلی شیرازی با عنوان  دو روزنامۀ فارسی توسط رام
هرای   اما عدم چام آنها در ایرران و نیرز شرماره    ؛هند به چام رسیده بوددر  «االخیار تحفه» و

البتره  . گاه از آن دو روزنامه، جریانی ماندگار در ایرران نسراخت   معدود این دو روزنامه، هیچ

 میرزاصرالل شریرازی کره از او بره عنروان بنیانگرشار روزنامره در ایرران         «اتفاقیه وقایع»پی  از 

شمسی چام  1252در سال  «کاغش اخبار»ای با عنوان  روزنامه ،رندب نام می (369 ، صهمان)

 .اما پس از مدتی، نشر آن متوقف شد ؛نمود که چند سالی هم چام گردید

اطرالع یرافتن   » :خران از انتشرار روزنامره یکری     به تعبیر مرحوم آدمیت، هد  میررزا تقری  

نهرا بره دانر  جدیرد و     دولت از اوضاع جهان و دیگر پرور  عقالنی مردم و آشنا کردن آ
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در  «وقرایع اتفاقیره  »اما نخستین شماره از نشرریۀ   (371همان، ص ).«احوال دیگر کشورها بود

ای کره   روزنامه. انتشار یافت[ 1851فوریه  7]هجری قمری  1267الثانی  روز جمعه پنجم ربیع

لغالب بر فرراز آن  انتشار یافت و عبارت اسداهلل ا «روزنامچه اخبار دارالخالفه تهران»با عنوان 

تغییر یافتره و   «وقایع اتفاقیه»عنوان فوق با نشر دومین شماره به نام روزنامۀ . خورد به چشم می

. ایرن عنروان بعردها دچرار تغییراتری شرد      . این عنروان دا مری نشرریه ترا ده سرال بعرد گردیرد       

ه و آن را تغییرر داد « روزنامره دولرت علیّره ایرران    »عنروان آن را   474الملرک از شرماره    صنیع

 .بود «ایران»نهایت روزنامه در و  «دولتی»عنوان بعدی، روزنامه  .مصور نمود

: زنامه تربیت مرردم برود  یکی از اهدا  اصلی انتشار رو ،چه در سطور فوق آوردیم چنان

ا که همّت شاهنشاهی، معرو  بر تربیت اهل ایران و استحضرار و آگراهی آنهرا از    از آنج... 

لهشا قرار شد که هفته به هفته احکرام همرایون و اخبرار     ؛ایع خارجه استامورات داخله و وق

[ باسرمه ]نامنرد در داراالطبراء دولتری     مری  1داخله مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت

از جمله محسنات گازت یکی آن که سربب  ... زده شود و بر کل شهرهای ایران منتشر گردد

کره اخبرار کاذبره اراجیرف کره گراهی         دیگر این. یّه استدانایی و بینایی اهالی این دولت عل

برخال  احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از شهرها و سررحدات ایرران پری  از ایرن     

واسطه روزنامچه موقو  خواهرد شرد و بردین سربب      بعد از این به ،شد باعث اشتباه عوام می

بان معتبر و رعایرای صرادق   منص صاحب الزم است کل امنای دولت ایران و حکام والیات و

 (372همان، ص ) .«ها را داشته باشند این دولت روزنامه

افزودن بر دان  و بین  اهالی، اعیان، رعایرا،  »البته بر تربیت اهالی با ذکر جمالتی چون 

ظراهرًا اصرل ایرن ایرده نیرز از سرفرهای خرارجی امیرر         . شرود  تأکید می« تجار و کسبه دولت

انرد و از   آنها که سیاحت کرده»: شود اول ذکر می ۀشمار ۀنام مرام زیرا در ؛حاصل شده است

                                                           

 در ریشرلیو  حمایت و مساعدت با رنود تئوفراست توسط.  م 1631 سال در هک فرانسوی ای گازت روزنامه. 1

 .شد منتشر فرانسه
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داننرد کره در اکثرر دول روی زمرین هرم دولرت و هرم         امورات دول خار  اطالع دارند، می

 .«برند ها خیر و منفعت می اعیان و رعایا و خاص و عام از این روزنامه

هرد   . ز پالمرستون آوردیمنکتۀ بسیار مهم همان است که در ابتدای این بخ  به نقل ا

هرچره اطالعرات و    ،امیر بره فراسرت دریافتره برود    . از تربیت، افزای  آگاهی مردم ایران بود

او خود تربیت شدۀ . آگاهی مردم افزای  یابد، امکان ترقی و تعالی جامعه بیشتر خواهد بود

حقیقرت مرن بره    : دهمو که دربارۀ امیر گفته برو  .مقام فراهانی بود دستگاه فرهنگی عظیم قا م

ایرن پسرر خیلری ترقیرات دارد و قروانین      ... ترسرم   کربال ی قربان حسد بردم و بر پسر  مری 

 .«گشارد بزرگ به روزگار می

در جامعرۀ ایرانری امیرکبیرران     ،دانست اگرر سرطل آگراهی وسرعت یابرد      بنابراین امیر می

فلرشا از  . خواهرد شرد  قری  گونه مملکت از اسراس و بنیران مترّ   زیادی رشد خواهند کرد و این

ای ناقص و نارس به دست  توان چنین برداشت کرد که جامعه تربیت مطلقاً نمی کاربرد کلمۀ

نامره   بلکه با استناد به تفصیل این کلمه در همان مررام  ؛شود تا آن را تربیت کنند مربیان سپرده

ومانره  صد حیف و اسف کره شرهادت مظل  . افزای  آگاهی و بصیرت مردمان منظور نظر بود

 .او این هد  را ناکام و عقیم گشاشت

 

 امیرکبیر و تشکیل گروه مترجمان

های عظیم ادبی امیر، تشکیل یک هیأت مترجمران برود ترا ایرانیران را برا       از دیگر فعالیت

هیرأتی متشرکل از اتبراع    . آشنا سازدها  تمدنجدیدترین مطالعات و تحقیقات غربیان و دیگر 

ان مسریحی و شراگردان ایرانری کره در فرنرگ درس خوانرده       فرنگی مستخدم دولت، ایرانیر 

ترر از آن ترجمره و ترألیف آثراری      اما مهم ؛اسامی این مترجمان را ذکر خواهیم کرد.  بودند

 .بود که به همّت تشکیل این گروه توسط امیرنظام در ایران صورت گرفت

ی فرانسره،  هرا  ضرورت تشکیل این گروه چه بود؟ امیرر از مرشاکرات طروالنی برا دولرت     

روسرریه و انگلرریس دریافترره بررود ایررن کشررورها و برره ویررژه کشررورهای اروپررایی بررا سرررعتی   
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ناپشیری در  کنند و این ترّقی البته میل سیری کننده به سوی پیشرفت و ترّقی حرکت می خیره

پرس بررای اسرتفاده از تحقیقرات و     . انگیزد استعمار و استثمار کشورهای دیگر در آنان برمی

 ،آنان و نیز شناسایی کسانی که یقیناً در پی کسب منرافع نامشرروع از ایرران بودنرد    مطالعات 

العاده امیر برای یادگرفتن زبران   ضروری بود کامالً شناخته شوند و همین معنا راز تال  فوق

 کره بررای براالبردن بیرن  و خررد      ایرن  کمرا . ترین آثارشان به فارسی برود  مهم ۀآنان و ترجم

ن ناصرالدین شراه و یرا شراید بررای تحریرک و تهیریج او کره خرود را برا          سیاسی ناالیقی چو

نامداران بزرگ سیاست قیاس کند و از ایرن طریرق هیجرانی در او برانگیختره شرود ترا  بلنرد        

های دوردست را ببیند و در تعالی مملکت از ایرن رو کره شرخص اول کشرور      بیندیشد و افق

اما چه مظلوم بود امیر در برا  آرزویری چنرین     ؛است و دارای فرمانی است نافش، جهد نماید

 .برای ناصرالدین

 برره 1267 الثررانی جمررادی 21 در امیررر پررردازد کرره ای مرری مرحرروم آدمیررت برره بیرران نامرره

 روسی زبان تا بوده کسی نیازمند شدت به امیر که هنگامی بود این و است نوشته مشیرالدوله

 ایرن  حرفره  که ای زاده حالل آدم نفر یک»: کند فعالیت سرحدی کمیسیون در بتواند و بداند

 (379همان، ص ) .«کنید جوو جست باشد این و ندهد دست از را دولت

 :عبررارت بودنررد از و ایررران امیرکبیرررکتررا  ۀ و امررا گررروه مترجمرران برره نقررل از نویسررند

 جران  لمشاوی، آندره( ادوارد برادر) کوچک برجیس برجیس، ادوارد فرانسوی، ریشارخان

 خران  یحیری  آقرا،  نظرر  ملکم، عموی ابراهیم میرزا اصفهانی، ملکم میرزا برادر ، و انخ داود

 میرررزا عبدالرسررول میرررزا یکررانلو، محبعلرری میرررزا تبریررزی، میرزاآقررای محسررن، میرررزا حررا 

 . قاجار محمدحسن و کاشانی محمدرضاخان خان، محمدقلی آبادی، زکی

  :از عبارتند شد ترجمه فارسی به گروه این توسط که و آثاری

 و نراپلئون  زنردگی  تاریخ گردید و نیز ترجمه کیانلو محبعلی میرزا توسط که ملل حقوق

آثرار   .که توسرط ریشرارخان ترجمره و نگرار  شرد      فرانسه مملکت حکمرانی قواعد کتا 

 ؛آنهرا  اخترراع  شررم  و مختررعین  اسرامی  ؛فرانسره  فضالی سری آثار: دیگر عبارت بودند از
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 احکرام  ؛مارس ماه چهارم در پادشاهی احکام ؛(جلد 6) دولتیه مخار  در جویی صرفه کتب
 شرامل ) برزگرران  تقرویم  ؛برزگرران  مداخل و قوانین علم ؛صنعتکاران به نسبت فرانسه دولت

 ؛هرا  خراک  شرناخت  و کیمیرا  علرم  ؛طبیعی علم قرار از زراعت( بارندگی سال و ماه شناسایی
 ؛طبیعری  علرم  ؛کشرتی  امرارت  و چرو   سراختن  ؛آرتزین چاه نقشه ؛آ  جریان شناسی نقشه

 ؛نمسرا  دولتیره  امرور  ؛هانردارم  قواعرد  ؛نظرام  اهرل  شررعی  احکرام  ؛جنگ مشورت و کنکا 
 کیفیرت  و رعایرا  حقروق  ؛ابریشرم  کررم  تربیرت ( تحلیرل ) لیرز  آن کتا  ؛دنیا ینگی جمهوریه
 جران  ۀترجمر  جدیرد  نمرای  جهران  نیرز  و آن کارکنران  و معرادن  علرم  ؛تجرارت  علم ؛زراعت

 .رفا یل فلوغون اثر عمومی جغرافیای و داودخان

اهلل خان  ای نپردازیم که امیر به فضل و حیف است در پایان این مطلب به بیان اصل نامه

اهلل را در اختیار  خواجه رشیدالدین فضل التواریخ معجامیرپنج همدانی نگاشته و تقاضا کرده 

 التواریخ جامعسی که در با  تصحیل وزیر مختار روسیه قرار دهد تا یکی از محققان رو

نامه و درخواستی که نشان از طبع بلند و . بتواند کار خود را کامل سازد است، کرده کار می

 :نگاه سلیم و عظیم امیر به فرهنگ و آثار بزرگان ایران دارد

 التواریخ جامع کتا  روسیه بهیۀ دولت مختار وزیر مآ  جاللت جنا  الخاقانا، مقر »

 نیست صحیل مزبوره نسخۀ اینکه از. اند نمود استکتا  و کرده پیدا اینجا در را لدینرشیدا

 که بفرستید شما را نسخه آن که دارند خواه  دارید، صحیحی نسخۀ شما اند شنیده و

 همراه و دارید را کتابی چنین شما اگر که شود می اظهار لهشا. نمایند تصحیل را خود نسخۀ

 دول وزیر خان محمدعلی میرزا الخاقان مقر  جنا  نزد بزودی را مزبور کتا  اید، برده

 باز کرده تصحیل را خود کتا  آنکه از بعد داده، الیه معزی جنا  به که بفرستید خارجه

 به است همدان در مزبور کتا  اگر و. شد خواهد رد او به بنویسید که کس هر به گرفته،

 به همدان به تصحیل از فراغت از بعد که فرستندب مشارالیه نزد تهران به نوشته خود کسان

 (383، ص 1362به نقل از آدمیت، ) .«رسید خواهد آنها
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 نتیجه

 بس افقی از او روشن جانِ رؤیت محصول های ادبی و فرهنگی امیر، این که فعالیت

 و اندیشه عرصۀ در ملت اگر بود دریافته فراست به او. بود ملّت ترقی و رشد در دراز و دور

 ارتقاء اطالعات  و اندیشه ،«اتفاقیه وقایع» روزنامۀ نامه مرام تعبیر یا به شود تربیت آگاهی

 متفکران، فالسفه، از بسیاری که ایرانی  ر اسالمی عظیم فرهنگ بر تکیه با تواند می یابد،

 هانج کشورهای و ها ملت پیشروترین از بود، کرده هدیه جهان به را ادیبان و حکیمان

 .دریآ صد و دریآ اما ؛شود

گشودن افق جدیدی در فراسوی اندیشه ملت ایران بود و  ،تشکیل گروه مترجمان

ای که بعدها عصر اطالعات  تأسیس روزنامه، ارتقای آگاهی ایرانیان در ظهور عصر و زمانه

همین اندیشۀ سترگ امیر بود و  تأسیس دارالفنون نیز در ادامۀ. فتو انفجار اطالعات نام گر

های روم مردی بزرگ که بسیار بعد از زمان مقضی و محبوس عمر  ه بازتا  اندیشههم

 .زیست خوی  می



 

 

 

 

 

 :منابع

 :تهرران  لطفری،  سرن محمدح ۀترجمر  ،(چام سروم ) آثار مجموعه ،(1381) .افالطون -

 .خوارزمی انتشارات

شررکت سرهامی    :تهرران  ،(چرام هفرتم  ) امیرکبیر و ایران ،(1362) .آدمیت، فریدون -

 .زمیخوار



 

 

 

 

 

 

 

 پارادوکس نوسازی در اصالحات امیرکبیر
 

 *اهلل لطفی لطف

 

 چکیده

چه در غر   ماندگی کشور به بررسی آن طیف نواندی  هیأت حاکمه برای دریافتِ علل عقب
گششت، روی آوردند و به دلیل عدم تأمل در مبانی و مبادی فلسفی توسرعه در غرر ، تنهرا بره      می

از سروی دیگرر   . ه کردند و چرارۀ کرار را روی آوردن بره آن دانسرتند    توج( مدرنیزاسیون)نوسازی 
صرورت پرشیرفت،    که از جانب دولتمردان و عمال دیوانی اصالحات نوسازی و انجام برای   تال 

رو، بررای   از ایرن  .پدرسراالری رقرم زد   یرا  سراالری  را در نظام سیاسری شره   قدرت ساختار با  چال 
شناخت بستر تاریخی، اجتماعی و سیاسی اریخ معاصر ایران، درک این موضوع و بخ  مهمی از ت

 .گیری اصالحات امیر حا ز اهمیت است نوسازی و شکل
دهرد چررا امیرر برا      این جستار، با استفاده از نظریه انتقادی و رو  اتنوگرافی تاریخی نشران مری  

 ،جاری ساخت ها که نوسازی و اصالحات را تحت عنوان گفتمان توسعه در تمامی عرصه وجود آن

از سوی دیگر چررا ورود  . در او  شهرت از کار برکنار شد و به قتل رسید .در انجام آن ناکام ماند
یافتگی منتهی شود و امیرر برا الگروبرداری از دوره تنظیمرات در      نوسازی به ایران نتوانست به توسعه

بلکره   ؛ا فرراهم سرازد  عثمانی و از طریق نوسازی نه تنها نتوانست موجبات تعدیل قردرت سرلطنت ر  
 . سبب افزای  قدرت استبدادی شاه نیز شد

 .نوسازی ،تنظیمات عثمانی، توسعهامیرکبیر،  :کلیدواژه

                                                           

 ( l.lotfi@gmail.com. )پژوهشگر تاریخ . *

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ساله با روسیه و انعقاد دو عهدنامۀ گلستان و  های ده به دنبال شکست ایران در جنگ

السلطنه و میرزا  نایبچای، برخی از دولتمردان و عمال دیوانی چون عباس میرزا  ترکمان

مقام فراهانی متوجه تحوالت بنیادین گسترده علمی، صنعتی، اقتصادی و  ابوالقاسم قا م

از . اجتماعی غر  شدند و ضرورت نواندیشی، نوگرایی و اصالحات را در ایران دریافتند

ر  و رت غرراز پیشرف: درک پرس  مهم برآمدنره یرگویی ب خری پاسرر، در پروی دیگرس

 ران چیست؟ رماندگی ای بعق

مانردگی کشرور را در نوسرازی     عنوان هیأت حاکمۀ نواندی ، جبران عقب میرزا به عباس

گروهری از   ،آیرد  مری  که از اسناد و مدارک تاریخی برر  بنابراین چنان. دانست ( مدرنیزاسیون)

ا مشراهدۀ  ایرن افرراد بر   . محصلین اعزامی را برای فراگیری علوم و فنون نوین به اروپا فرستاد

م سسات و مظاهر تمدن در آن کشورها و مقایسه وضعیت ایران برا دنیرای جدیرد، بره فکرر      

با ترتیب نوسازی در ایران  بدین. های نوین زندگی اروپاییان افتادند ها و رو  اقتباس از نظام

قاجاری و رجرال دربراری حکرومتی یرا طبقرۀ      شاهزادگان اما  ؛میرزا آغاز شد اقدامات عباس

میررزا و در تعرارض برا     و محبوبیرت عبراس   قردرت با متراد  را که اصالحات ان سنتی دولتی

 .برخاستندبا او به مخالفت  دیدند، منافع شخصی خود می

، دراعظم محمدشاه قاجارفراهانی، ص مقام میرزا، میرزا ابوالقاسم قا م عباسبا مرگ 

اما  ؛را به سوی پیشرفت ببرد ایران صلل ۀدر سایکوشید  و  را ادامه داد سازیاصالحات و نو

در را عاقبت به سعایت حاسدان که نفع خود  ،رغم همۀ نفوذی که بر شاه داشت علی

 .، به فرمان شاه معزول شد و بعد به قتل رسیددیدند می در سنتقدمی  ثابت
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خران   میررزا تقری   ،در جهت اصالحات پیشره سراخت  زیادی نواندی  بعدی که تکاپوی 

مرردی کره برا امرور     . مقرام برود   یافتۀ میررزا ابوالقاسرم قرا م    تربیت ،میرکبیربه امشهور فراهانی 

طلبی آشنا و فرن مرشاکره، کتابرت،     های اصالم حکومت، مشکالت و معضالت کشور و افق

و عثمرانی و  ( دو برار )ها آموختره و برا سرفر بره روسریه       مقام انشاء و کیاست را از خاندان قا م

طلرب تررک و دولتمرردان و روشرنفکران      عظم اصرالم ارتباط با مصرطفی رشیدپاشرا صردرا   

عثمانی و آشنایی با اوضاع و احوال اروپا و ترقیات اروپاییان از طریق مطالعرۀ ترجمرۀ اخبرار    

های اروپایی، بی  از پی  به ضرورت اصرالحات در   های خارجی و برخی از کتا  روزنامه

هرا، اولرین فرردی برود کره برا تجربرۀ         اممقر  توان گفت او بعد از قا م بنابراین می. ایران پی برد

فراوان به قدرت رسید و طی دوران صدرات خود به نوسازی و اصرالحات در تمرام سرطوم    

کره   ولری برا وجرود آن    ؛نظامی، اداری، آموزشری، سیاسری، اقتصرادی و فرهنگری دسرت زد     

هرا   و اصالحات را تحرت عنروان گفتمران توسرعه در تمرامی عرصره      ( مدرنیزاسیون)نوسازی 

 . در انجام آن ناکام ماند ،ری ساختجا

ایررن جسررتار در پرری آن اسررت نشرران دهررد کرره چرررا نوسررازی در ایررران نتوانسررت برره      

یافتگی بیانجامد و امیر با وجود الگوبرداری از دوره تنظیمرات در عثمرانی و از طریرق     توسعه

فرزای   بلکه سربب ا  ؛نوسازی نه تنها نتوانست موجبات تعدیل قدرت سلطنت را فراهم سازد

 .قدرت استبدادی شاه نیز شد

 

 ساختار حکومت در عصر ناصری

برود   patriarchalism حاکمیت سیاسی سنتی ایران در عصر قاجار از نوع پاتریمونیالیسم

 قردرت  توزیرع  در قدرت اصلی عنوان بازیگر به اقتدار، شاه و سلطه مراتب سلسله که در

 سیاسی قدرت ترکیب شالودۀ و( 324ر  328، ص 1374وبر،)داشت  محوری نق  سیاسی

 رؤسرای  و والیرات  و ایاالت حکام اشرا ، درباریان، شاهزادگان، قاجار، ایل را رؤسای

 و دیروانی  مناصب احراز سلطنتی، خاندان به دادند و وابستگی می تشکیل خوانین و ایالت
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رو،  ناز ایر . رفرت  مری  شرمار  بره  قردرت  ساختار اصلی گانه سه عناصر از اراضی مالکیت بر

غیرر مشرارکتی    از پادشاه و مطلق اطاعت و بر اقتدار کلی طور به ایران سنتی پاتریمونیالیسم

اهلل از حاکمیرت مطلقره برخروردار برود و      پادشاه بره عنروان ظرل    .کرد می تأکید قدرت بودن

این ( 174 - 175 ، ص1   ،1374اعتمادالسلطنه،. )کسی در برابر او صاحب مال و جان نبود

 و گیرری فردگرایری   چون عدم شکل خود موجب پیامدهای فرهنگی و اجتماعی همساختار 

های سیاسی، عدم بسط اندیشه و تفکرر نقادانره، وفراداری و تبعیرت محرض از شراه و        آزادی

  .شد تملق و چاپلوسی می روا  فرهنگ

صدراعظم و مأموران ر دیوانی   باالی عناصر و درباریان، شاهزادگان قدرت، در ساختار

رفتند، در تعیین سرنوشرت   می شمار به قاجار حکومتی ارکان ترین مهم از ر رتبه دولتی لیعا

 خوی  نفع به را شاه نظر تهمت فریب و جویی، دسیسه از استفاده با نق  داشتند و کشور

 صدراعظم براالترین مقرام  ( 1321مجدالملک، : ک.ربرای اطالعات بیشتر . )دادند تغییر می

و  و خردمتگزار شراه برود    قدرت اصلی حاکمیت، از بازیگران ینده واقعیساالری، نما دیوان

گراهی   ،گرفرت  مری  در اختالفاتی شاه و او داشت و اگر میان دست در کارها را همه اداره

 . شد می جان  تمام به قیمت

 ورود و جدیرد  دنیرای  برا  مواجهه در شاه و نفوذ فرهنگ ایلی اقتدار عصر ناصری، در

 ماننرد  مفراهیمی  و متزلرزل ... و خرواهی  آزادی شهروندی، حقوق انون،ق چون مفاهیمی هم

 چرال   بره  ایرانری  روشرنفکران  سروی  نقدناپشیری از و قدرت قداست اطاعت، و آمریت

داشرت و   قررار  قردرت  هررم  ر س شراه در  به عنوان شاه ناصرالدیندر حالی که . شد گرفته

ا   خودکامه و استبدادی و حکومتکرد که حافظ منافع او  را تا جایی تأیید می اصالحات

 موجرب  تنهرا  و نبرود  یرا سراختاری   زیربنرایی  ،ناصرری  دوره از ایرن رو، اصرالحات   .باشد

 استبدادی و خودکامه شاه دست دردولتی که . شد دولت اداری صوری دستگاه گستر 

 .گیرد شکل مدرن دولت و شود جدا دربار بود و نتوانست از
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ای ساختار سیاسی ایران در عهد ناصری، امیر خود بره نیکری   ه بنابراین با توجه به ویژگی

دانسررت کرره تغییرررات اجتمرراعی برررای نظررام سیاسرری ضررروری و بعررد برتابنرردۀ عناصررر    مرری

های نهرادی جامعره پری     ولی روال تغییر اجتماعی را بر مبنای کن  ؛بدکارکردی سنتی است

داد کره نیرروی انسرانی الزم را    هایی شکل  تغییراتی در نظام آموزشی داد و دبیرستان .گرفت

از » :او بره قرول فوکرو معتقرد برود     . برای نوآوری در نظام اجتماعی ر تاریخی سرامان بخشرد   

 .«هرا آن را اصرالم کررد    جامعه باید دفاع کرد، نباید آن را برهم ریخت بلکه باید با نوآوری

کررد   مری  شاهنشراهی و شرخص پادشراه برود و سرعی      ترتیب مخالف ضربه زدن به نظام بدین

این تغییرات، از آنجا که با منافع بعضی از . تغییراتی برای اصالم مشی شاهنشاهی ایجاد کند

عناصر حکومت مانند شاهزادگان، درباریان، اشرا ، حاکمان ایراالت و خروانین و روسرای    

همین امر نیز موجب مخالفت آنان با امیر و . شان خو  نیامد ایالت در تعارض بود، به مشاق

تضراد و تنراقض در   »ومت در برابر این تغییرات و تولید فرایندی شد که ما تحرت عنروان   مقا

 .به اجمال به آن خواهیم پرداخت «خواهانه نق  نوآوری

 

 خواهانه د و تناقض در نقش نوآوریتضا
 و ایاالت  رؤساای  و والیاات  و ایاالت اشراف، حکام شاهزادگان، درباریان،.  0

 :وزراء و مستوفیان ،خوانین

ایررن افررراد دارای موقعیررت اقتصررادی ر اجتمرراعی ممتررازی بودنررد، از طریررق یررک      

شدند، حکومت والیات را بره عهرده داشرتند و از     ساالری پدرساالرانه حمایت می دیوان

هرای وسریع و گررفتن مالیرات بره ثروتمنردترین گرروه         ها و دهکرده  طریق تصاحب زمین

 . جامعه سنتی ایران تبدیل شده بودند

مرکز تجمع شاهزادگان و رجال بود که نه تنهرا نقر  مهمری در جلروگیری از     دربار 

های مربروط بره    بلکه تشکیالت و سازمان ؛های اساسی مناسبات قدرت داشتند دگرگونی

کردنرد و در اعمرال نظرر در     ساختار قدرت مطلقه را با محوریت مقام پادشاهی حفظ می
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مراعی اختیرارات مطلقره داشرتند و در     های مختلف مالیاتی، سیاسری، نظرامی و اجت   عرصه

بنرابراین، درباریران برا    . تحکیم مبانی سلطنت براساس الگوی سنتی آن نیرز کوشرا بودنرد   

هرگونه تغییر و اصالحات مخالفت ورزیده و منرافع خرود را در حفرظ وضرع موجرود و      

اما گرروه نوانردی  چرون امیرکبیرر خواهران نوسرازی و        ؛دیدند قدمی در سنت می ثابت

 .حات بودنداصال

 امیرکبیر. 1

امیر در عصری بره مقرام و منصرب امیرنظرامی رسرید کره از منظرر اندیشره و کرن           

او اهمیت جایگاه از این رو، . سیاسی دوره گشار از سلطنت مطلقه به سبک جدید است

چررا کره در نظرام سیاسری آن دوره، او      .سرازد  نمایان میدر تحوالت ساخت قدرت را 

امرور   برا اسرتفاده از عناصرردیوانی،   و  برودو وکیل مطلق پادشاه  قدرت سلطنتنمایندۀ 

صردرالتواریخ  تا آنجا که م لرف   کرد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را اداره می
ایررن وزیررر بررزرگ کرره هررم وزارت کشررور و هررم امررارت لشررکر داشررت، » :نویسررد مرری

دار او در اداره دولرت  اما حد اختیار و اقتر ( 213، ص 1353آدمیت، ). «ذوالریاستین بود

بنرابراین اگرچره   . به شخصیت سیاسی او در رابطه با قدرت پادشاه وقت بسرتگی داشرت  

ولی در ساختار سیاسی ایران اصرل   ؛سره به امیر واگشار شده بود حکومت مملکت یک

امیرر در چنرین شررایطی برر     . چنان دست نخورده مانده برود  اختیار نامحدود سلطنت هم

گرفت کره نراایمنی سرتاسرر کشرور را فررا گرفتره، شرور  در اکثرر         مسند قدرت قرار 

بری  از یرک   . ایالت برخاسته و دولت مرکزی زبون و ناتوان بود و خزانه کشرور تهری  

سال طول کشید تا او توانست اوضاع مملکت را سرر و سرامانی داده و زمینره اصرالم و     

تنظیمرات در عثمرانی    نوسازی و اصالحاتی که تحت ترأثیر عصرر  . ترقی را فراهم آورد

 ( 15ر  16 ، ص1391اینالجیق،. )آغاز شد

ای از منرافع و   بخر  عمرده  آغاز کرد، اصالحاتی که « به پایین از باال»امیر اصالحات را 

بنابراین، از سوی هیرأت حاکمرۀ دربرار    . داد قرار می تهدید را مورد مصالل الیگارشی حاکم 
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بره حمایرت   منتقدان روند نوسازی و اصالحات تنهرا  ولی او در برابر  ؛رو شد با مخالفت روبه

که، در سراختار سیاسری جامعرۀ اسرتبدادی،      غافل از آن .خو  بود  ه جوان دلشا ناصرالدین 

بکاهد و  دخوقدرت مطلقۀ و  ۀسلط ،اندکی از اقتدارخواهد شد حتی شاه حاضر ن ناصرالدین

آن را خطری برای قردرت   گیری نهادهای جدید سیاسی و اجتماعی مخالف است و با شکل

کند که حاکمیرت اسرتبدادی    از این رو، اصالحات را تا آنجا تأیید می. داند سیاسی خود می

 . او را به چال  نکشد

ای در سراختار   امیر در راه نوسازی و اصالحات موانع متعددی چون نفوذ فرهنگ عشیره

بنرابراین، تحقرق   . بودنرد  قدرت را داشت که در ر س آنان خاندان سلطنتی و منسروبین آنهرا  

اصالحات در جهت تقویرت اقتردار دولرت در درجرۀ اول مسرتلزم تغییرر نظرام پدرسراالرانۀ         

هرای   گیرانه برر خزانره و کراه  هزینره     انتصا  حکام والیات، وضع مقررات دقیق و سخت

دربار بود که با مخالفرت حکرام والیرات و خانردان سرلطنتی و اکثریرت مرأموران مالیراتی و         

از سوی دیگر امیر مخالف جدی مداخله کشورهای روسیه و . شد رو می ت اداری روبهمقاما

که، متأثر از دوره تنظیمات در عثمانی از نفروذ دسرتگاه    دیگر آن. انگلیس در امور ایران بود

دولت عثمانی وقتری در راه  » :روحانیت کاست تا آنجا که به کنسول انگلیس در تبریز گفت

، 1353 آدمیرت، ).«ابی یافت که نفوذ روحرانیون را درهرم شکسرت   تجدید قدرت خود کامی

 (184ص 

بایررد گفررت امیررر نماینررده ناسیونالیسررم ایرانرری در برخررورد بررا دول اسررتعمارگر  در واقررع

تر از همه،  گر اخالق مدنی و مهم اروپایی، نماینده اصالم سازمان سیاسی و سرانجام اصالم

از ایرن رو طبیعری برود کره عناصرر فاسرد       . دفرهنگ و صنعت جدید غربی برو  ،مرو  دان 

پرستان و عناصر سیاست بیگانه و استعمارگر خارجی به عنوان دو قردرت در   درباری و سنت

ویرژه طبقره    پرستان داخلری بره   زیرا سودجویی کهنه ؛طلبی او بایستند برابر نوخواهی و اصالم

ه پیشرفت خود را در نراتوانی و  افتاد، آنانی ک حاکم و فرمانروا و استعمارگران به مخاطره می

بنابراین باید گفت سرنوشرت امیرر حاصرل برخرورد     . دیدند ماندگی ایرانیان و ایران می عقب



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رنامه انجمن مفاخ                                                                                                      041

 

 

 .و سیاست خارجی بود قدرت حکومت او با عوامل دیگر قدرت یعنی سلطنت، دربار

 

 نتیجه
از حرکرت   مقام اصالحات که پس از مرگ عباس میرزا و میرزا ابوالقاسم قا م طور  همان 

  باز ایستاد، با قتل امیرکبیر نیز ناکامی اصالحات در ایرران بره تقویرت و اسرتحکام حکومرت     

مانردگی ایرران    زیرا دولتمردان ایرانی بررای جبرران عقرب    ؛شاه انجامید استبدادی ناصرالدین

 .روی آورده بودند( مدرنیزاسیون)بدون تأمالت فلسفی و نظری تنها به نوسازی 

کارانره   هرای محافظره   م لفه  پایه رو بمحور  دولت آن را آمرانه و با نگاهییرامنوسازی که 

مورد تحلیل فلسفی قرار نگرفته و بسرترهای الزم آن فرراهم   درستی  هنوز بهانجام داد و چون 

شاه را  ناصرالدینکوشید  گششت و می و اقدامات  در این راه از مسیر سلطنت می بودنیامده 

 ؛، نتوانست آمال خود را جامره عمرل بپوشراند   زی در ایران قرار دهدمحور اصالحات و نوسا

 در نتیجره بخر  مهمری از    .امر با اقتدارطلبی و حکومت فردی شاه قابل جمع نبرود زیرا این 

 وسازی بسرترهای الزم   سازی و آماده ، مصرو  فرهنگ صدارت طی دوراندر  وپتانسیل ا

هررا در فرهنررگ ایررن  کرره قرررنگششررت ی هررای هررای داخلرری و مفسررده مبررارزه بررا ناهنجرراری

کره،   مهرم آن  .نرد و مروانعی جردی در راه نوسرازی و ترقری بود    ریشره داشرت   سرزمین  کهن

کررد در حرالی کره     تعریف می« سنتی»مدرنیته در ایران خود را از طریق مخالفت با یک غیر 

سنت توده مردم برخال  طبقه روشنفکر و نخبه که در پی مدرن و غربی شدن بود، سودای 

بنابراین اگرچه امیرر بره عنروان یرک نوانردی  موجبرات       . و بازگشت به آن را در سر داشت

امرا بره دلیرل عردم آشرنایی برا مبرانی و         ؛آشنایی ایرانیان را با اروپا و دنیای غر  فراهم کرد

مبادی فلسرفی علروم نروین نتوانسرت نقر  مهمری در تحرول سراختارهای علمری، سیاسری،           

ترین عنصر ترداوم فرهنرگ و تمردن ایرانری      چرا که مهم. ان ایفا کنداجتماعی و فرهنگی ایر



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 041                                                           پارادوکس نوسازی در اصالحات امیرکبیر

 

 

افرراد  . در رویارویی با مدرنیته یعنی عقل و عقالنیت به طور جردی در چرال  قررار گرفرت    

شناسری و   پنداشتند که دنیای مدرن برا طبیعرت   طلب و روشنفکری مانند امیر چنین می اصالم

مانردگی   رو با این رویکرد بررای جبرران عقرب   از این . شناسی جدید، مدرن شده است جهان

کشور به نوسازی روی آوردند، در حالی که این نق  ترازه عقرل برود کره غرر  را مردرن       

. کررد  کرد و در حقیقت مدرنیته هم، همین نق  نوین عقل انسان در دنیای جدید را ایفا مری 

سرری بررود تررا شنا در واقررع رویکرررد انسرران برره عررالم در دنیررای مرردرن یررک رویکرررد معرفررت

و ترقری   نوسرازی   پیشروان اندیشهتوان گفت امیر به عنوان یکی از  بنابراین می. شناسی جهان

درستی بردولرت مشرروطه و دانر      ان بهیدر ایران، در بازیابی راز پیشرفت و توانمندی فرنگ

 .تکیه کرد ردای سنت از قامت اندیشه و فرهنگ ایرانیبدون برافکندن علمی 
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 شناسی در ایران و سیاست خارجی امیرکبیر نخبه
 

 *دکتر خسرو وفائی سعدی
 

 چکیده
در  .عملکرد امیرکبیر را مرورد بحرث و بررسری قررار داده اسرت      ،حاضر با ارا ه دوگفتار نوشتۀ

شناسری در   له نخبه، مسأکبیر داردساز برای بررسی سیاست خارجی امیر گفتار نخست که نق  زمینه

ارا ره شرده    ،پژوهی نخبهو  ییستا نخبه ،ستیزی ایران مورد بحث قرار گرفته و سه دیدگاه عمده نخبه

پژوهری در گفترار دوم سیاسرت خرارجی آن      نخبره با این گفتار مقدماتی و با تکیه بر دیردگاه   .است

جی نیز از چند جهت مورد توجره قررار   مبحث سیاست خار و دوران مورد نقد و بررسی قرار گرفته

 .گرفته است

ی مثبت سیاست خارجی در آن مقطع تاریخی  ها  حفظ ثبات و امنیت در بعد خارجی از ویژگی

نیرروی  »و « یری موازنره منفری گرا  »سیاست خارجی دو ویژگی دیگر یعنی  ،عالوه بر آن .بوده است

 .داشته که مورد بحث و نقادی واقع شده است« ییسوم گرا

دلیرل پایرداری تراریخی آن در ذهرن و      هبر  ییگرا در واقع بر سیاست موازنه منفی و نیروی سوم

 .عمل سیاستمداران ایرانی تمرکز بیشتری شده است

  .راهبرد ،زبرنظریه، نظریه ،الملل روابط بین ،الملل سیاست بین ،سیاست خارجی :کلیدواژه

                                                           

 (Khvafaei@yahoo.com. )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی. *

 14/12/98 :تاریخ پشیر    5/11/98 :تاریخ وصول

mailto:Khvafaei@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

عنروان مفراخر قابرل عرضره بره       هی تراریخی بر   اهر   بررسی دیدگاهها و عملکرد شخصریت 

انتخرا  امیرر کبیرر کره یکری از       ،دارای اهمیت و ارز  فراوانی است و در این میان ،جامعه

   .از چند جهت دارای اهمیت است ،مفاخر تاریخی ماست

رفت در تاریخ ایران امیر کبیر بعنوان یکی از ارکان اولیه اصالحات و پیش آن کهنخست 

مرورد سرتای  بروده     ییگرا ان یک چهره تاریخی در روند اصالمعنو هو هماره ب مطرم بوده

خراص در سیاسرت خرارجی مطررم     ای  عنوان بستر ساز و بنیانگشار شیوه هکه ب دوم آن ؛است

مطررم شرد و ایرن شریوه مرورد اسرتناد و اسرتقبال        « موازنه منفی»تحت عنوان   ها  که بعدبوده 

 .ار گرفتگرا و انقالبی قر نیروهای ملی

ای دیگر نیز دارای اهمیت اسرت و آن   امیرکبیر از زاویه مطالعه جایگاه نظری و عملکرد

مکتب فکری و عملی این شخصیت تراریخی در حروزه سیاسرت داخلری و خرارجی       این که

طوری که تاریخ تحوالت سیاسی ایرران در نیمره دوم قررن     هب ،نق  تعیین کننده داشته است

یستم را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی در سرنوشت سیاسی ایرران در  نوزدهم و تمامی قرن ب

در واقررع ایررن شرریوه سیاسررتمداری و  .ایفررای نقرر  کرررده اسررت الملررل بررینحرروزه داخلرری و 

یشه اند توانسته جایگاه پایدار خود در ،عنوان یک متد سیاسی هچنان ب مردی هنوز و هم دولت

 آن کره بدون « ایده آل تایو»ماید و بعنوان یک مردان بعدی را حفظ ن و عمل سیاسی دولت

در سرنوشت سیاسی ایران جای پای مسرتحکم و   ،مورد نقد و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد

سیاسرت خرارجی آن دوره را   نکته مهرم دیگرری کره مطالعره      .پایدار خود را استمرار بخشد

حات امیرکبیرر را  این است کره عمروم نویسرندگان توجره خرود در اصرال       ،سازد ضروری می

طرور   اند و یا بره  اند و کمتر به سیاست خارجی وی پرداخته معطو  به مبارزه با استبداد کرده
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هد  نگارنرده در ایرن نوشرته آن اسرت کره ضرمن تحسرین         .اند گشرا مورد اشاره قرار داده

از  ،عنروان یکری از مفراخر و نخبگران تراریخ سیاسری ایرران        هشخصریت تراریخی امیرکبیرر بر    

سیاست خارجی ایران را مورد بحث و بررسی قررار دهرد ترا در پرترو نقرد و       ،ای دیگر هزاوی

گامی کوچک در اصالم سیاست خارجی ایرران برداشرته    ،بررسی دیدگاه و عملکرد ایشان

 . باشد

در گفترار نخسرت کره مقدمره و مردخل       .گرردد  مطالب ارا ه شده در دو گفتار ارا ه مری 

شناسی در ایران اختصاص یافته اسرت   نخبهبه  ،رکبیر استورود به بحث سیاست خارجی امی

زمینه ورود بره گفترار    ،های سه گانه در مورد نخبگان ایران تا پس از نگاهی گشرا به دیدگاه

 . دوم یعنی سیاست خارجی امیرکبیر فراهم گردد

 

 شناسی در ایران نخبه: گفتار نخست

ی  هرا   هرر کردام از دیردگاه    .م  اسرت طور کلی سه دیدگاه در مورد نخبگان ایران مطر هب

طرور   هبر این اساس و ب .پژوهی طرفداران خاص خود را دارند نخبهو  ییستا نخبه ،ستیزی نخبه

 :گیرد سی ایرانی مورد بحث قرار میشنا نخبهگشرا سه دیدگاه 

 :ستیزی نخبه. 0. 0

اسری  مفهرومی اسرت کره بره اسرتبداد سیاسری و فرهنرگ سی       « کشری  نخبره »ستیزی یا  نخبه

ایرن دیردگاه برر آن اسرت کره اسرتبداد و تفکرر         .استبدادی در ایران نسبت داده شرده اسرت  

گونه کره شایسرته اسرت مفراخر و      استبدادی در ایران در طول تاریخ نه تنها نتوانسته است آن

عنروان مرانع در برابرر آنهرا و      هبلکره بر   ؛نخبگان خود را مورد اسرتفاده و تحسرین  قررار دهرد    

در واقرع   .نظر آنها در جهت پیشرفت و توسعه ایرران قرد علرم کررده اسرت     اصالحات مورد 

 ؛نه تنها در مقابل نخبگان ما ایسرتاده و مرانع تراشری کررده     ،نگر جانبه محیط استبدادی و یک

  .بلکه بدترین گزینه در مواجهه با نخبگان یعنی حش  آنها را انتخا  کرده است

کشی را سه تن  نخبهکه مصادیق  پروهه  ایرانکشی در  نخبهشناسی  جامعهنویسنده کتا  

در تحلیرل   ،کند و سپهساالر معرفی می ،امیرکبیر ،از رجال نامی ایران یعنی قا م مقام فراهانی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                    041

 

 

، 1377رضراقلی،  . )کشی در ایران معرفری کررده اسرت    نخبهخود رویکرد استبدادی را علت 

 (53ص 

ی خرارجی   هرا   تبدادی یرا سرفارت  البته مخالفان امیرکبیرر فقرط از دسرتگاه حاکمیرت اسر     

عبراس  . اند برخی مورخان سیاسی نیز در مقابل عملکرد امیرکبیر موضع منفی گرفته .اند نبوده

طرور   هکه دوره ناصرالدین شاه را مورد بررسی قررار داده و بر   قبله عالم امانت نویسنده کتا 

 دیدگاهی کرامالً  ،ه استیید قرار دادأدلیل ایجاد ثبات مورد ت هخاص سیاست خارجی او را ب

هر چند امیرکبیر در اقردامات و   ،قبله عالماز دیدگاه نویسنده » .منفی در مقابل امیرکبیر دارد

اما در همران حرال امیرکبیرری برود     ؛ اصالحات خود از خیرخواهی و صداقت برخوردار بود

زنامره  رو. )«مستبد و متکری بره انگلریس    ،اهل دسیسه ،انحصار طلب ،جاه طلب ،قدرت طلب

 (1397دی  28جمعه سازندگی، 

ای و عوامانه نیسرت   استبداد و استعمار و یا رویکرد توده ستیزی صرفاً نخبهبهرحال منشاء 

دستان در مقابل برخی نخبگان و مفاخر تراریخ ایرران    هی جدی نیز از سوی قلم ب ها  و دیدگاه

 . از جمله امیرکبیر وجود دارد

 :ییستا نخبه. 0. 1

عملکرررد امیرکبیررر را  ،بسرریاری از نویسررندگان  و اهررل علررم در طررول ترراریخ ،در مقابررل

برخی نیز در توصیف شخصیت او مبالغره نیرز    و تحسین کرده و حتی مورد ستای  قرار داده

 .اند کرده

معرفرری کرررده و « هرراتف فضرریلت»او را  امیرکبیررر و ایرررانفریرردون آدمیررت در کتررا  

صرالل باشرد و    ،شناسیم که در نهایت قدرت میان نهیچ کس را جز میرزا تقی خ»: گوید می

علیه فساد بره نبررد برخیرزد و در دولرت کوتراه خرود در هیئرت         این کهو هم  .هاتف فضیلت

 (328 ، ص1362 ت،یآدم). «وجود آورده باشد هاخالق اجتماعی تحولی محسوس ب

ام فراهرانی و  طلبان دوره اول در کنرار قرا م مقر    تقی آزاد ارمکی امیرکبیر را جزء اصالم

 ،1379ارمکری،  ) .سپهساالر قرار داده و هد  آنها را مبارزه با اسرتبداد معرفری کررده اسرت    

  (83 ص
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ناصر تکمیل همایون در مخالفت با دیدگاه منفی عباس امانت نویسنده کتا  قبلره عرالم   

 ۀچهرر  ،کبرری چیردن   ،او برا صرغری  » : گویرد  مری  در مورد موسس دارالفنون یعنی امیرکبیرر  

، فرهنگری مفراخر  آثرار و  سرخنرانی در انجمرن   .)«خدوشی از امیر را به تصویر کشیده استم

 (1397ماه،  دی

برردیل او در  دکتررر حسررن بلخرراری در سررتای  عملکرررد امیرکبیررر از جملرره نقرر  برری   

امیرکبیرر  را  » : گویرد  مری  « حکریم کبیرر  »ای برا عنروان    از علم پزشکی طی مقالره  ییزدا خرافه

دانرم و در عجربم از    مری  و آرزوهای فالسفه بزرگی چون افالطرون    ها  آرمان ای واال از نمونه

امیرکبیرر بره حقیقرت     .را فرصت نرداد  چون او میروزگار که چرا حکیمان و من جمله حکی

 (1397ماه  دیروزنامه اطالعات، ) .«حکیم کبیر بود

یشرمندان غیرر   اند خراص مرا ایرانیران نیسرت و گراه      ییسرتا  نخبهالبته واقعیت آن است که 

اشرر   »امیرکبیرر را   ،رابررت واتسرون   مرثالً  .کننرد  مری  ایرانی هم به همین شریوه اظهرار نظرر    

در میان همه رجال اخیرر مشررق زمرین و زمامرداران     »: گوید می کند و  می معرفی « مخلوقات

دیوجرانوس   .همتا است میرزا تقی خان امیر نظام بی ،ایران که نامشان ثبت تاریخ جدید است

اشرر   »عنروان   هبره حقیقرت سرزاوار اسرت کره بر      . گشرت  مری  وز روشن با چراغ در پری او  ر

   ( 4 ، ص1362آدمیت، ) .بزرگوار مردی بود ،شمار آید هب« مخلوقات

 :پژوهی نخبه .0. 1

نقاط ضعف و معایرب   ،این دیدگاه در کنار نقاط مثبت و محاسن نظری و عملی نخبگان

 . دهد می قرار   آنها را نیز مورد نقد و ارزیابی

دیدگاه انتقادی در جهان فلسفه از همان دوره یونان باستان با نقد افالطون توسط ارسرطو  

توسرط کانرت و سرپس مکترب     « نقد عقل مدرن»شود و در دوران معاصر با دیدگاه  می آغاز 

مرارکوزه و هابرمراس    ،آدورنرو  ،چرون هورکهرایمر   یشرمندانی هرم  اند انتقادی فرانکفرورت و 

  .پیماید می ویه س جانبه یا نفی و انکار یک متفاوت از ستای  و تحسین یکمسیری 

 جامعره براز و دشرمنان آن   دانرد در کترا     می کارل پوپر که خود را طرفدار نقد عقالنی 

افالطررون را منشرراء  « فیلسررو  شرراه »نگررر و محصررول سیاسرری آن یعنرری ایررده    تفکررر کررل 
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یخ پس از آن دوران و خاسرتگاه فاشیسرم و   خواهی و رویکرد استبدادی در طول تار تمامیت

کند و نقد ارسطو بر این دیدگاه را مورد تحسین قررار   می کمونیسم در دوران معاصر معرفی 

 . دهد می

گرایانره   جانبره  از این جهت قابل اتکا نیستند که هرر دو یرک  « ییستا نخبه»و « ستیزی نخبه»

گفتمران  . سرازند  مری  دور « گرو و گفت»از  سوق داده و« گفتمان»را به سمت   ها  هستند و ذهن

محصرول رابطره    ،نوعی سوگیری متعصبانه نسبت بره حقرایق اسرت و بره تعبیرر میشرل فوکرو       

 (Foucalt, 1965, 208) .دان  است-قدرت

در  ،و سیاسری  مری ن است کره رویکررد نظرری نگارنرده نسربت بره نخبگران عل       آواقعیت 

نخبگران در   .باشرد « تفکر انتقادی»ه مبتنی بر تواند منشاء رشد و بالندگی باشد ک می صورتی 

توانند نقاط  ضعف و معرایبی   می  ،ی شناختی و عملی ها  سطل جهان یا ایران برغم برجستگی

با این گفتار مقدماتی عملکرد امیر کبیرر در   .توان بر آنها چشم بست مینیز داشته باشند که ن

پژوهری مرورد بحرث و     نخبره منظرر   و تاریخ ساز ازیاست خارجی بعنوان شخصیتی تارخی س

 . گیرد می بررسی قرار 

 

 سیاست خارجی : گفتار دوم

سیاسرت   ایرن کره  نخسرت   .گیررد  مری  در این گفتار چند پرس  اساسی مورد بحث قرار 

یی داشت؟ آیرا ایرن سیاسرت بره شکسرت و ناکرامی یرا         ها  خارجی امیر چه ماهیت و ویژگی

؟ موفقیرت و کارآمردی یرا    سیاسرت کارآمرد برود    گردید؟ آیا اینموفقیت و پیروزی منتهی 

فرردی   ناکامی و ناکارآمدی این سیاست چه علل و عوامل داشتند؟ این علل و عوامل صررفاً 

؟ این سیاست در تاریخ تحوالت سیاسی ایران چره  اند المللی بوده و داخلی یا ساختاری و بین

ظریررات و عملکرررد ثیری در شررکل گیررری نهایی داشررته اسررت؟ آیررا ایررن سیاسررت تررأپیامررد

 سیاستمداران پس از امیر در نحوه دولت سازی داشته است؟

پاسخ به این سواالت در چند زیرگفتار به این شرم و البته در حد گنجرای  ایرن نوشرته    

 :محدود مورد بحث قرار گرفته است
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 :خارجی سیاست توصیف. 0. 0

آنهرا در سره    تررین  هممی گوناگونی است که  ها  سیاست خارجی امیرکبیر دارای ویژگی

 :محور به شرم زیر قابل توصیف است

 :خارجی امنیت و ثبات .1. 0. 0

العراده زیرادی در زمران صردارت      حفظ امنیرت کشرور از تهراجم خرارجی اهمیرت فروق      

این اهمیت از آن جهت بود کره قسرمت اعظرم سررزمین ایرران در زمران        .امیرکبیر یافته بود

ی مرشکور کره بره     هرا   جنرگ . روس از دست رفتره برود  فتحعلی شاه و طی دو جنگ ایران و 

وسعت سرزمینی ایران که یکی از منرابع   ،قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای منجر شد

آمد را از حدود سه میلیون مترر مربرع بره وسرعت کنرونی       می ساز قدرت به حسا   سرنوشت

 . یعنی یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع کاه  داده بود

امیرکبیر تمامی تال  خود را بررای حفرظ ثبرات و مقابلره برا تعررض        ،ر چنین شرایطید

ی برزرگ   هرا   خارجی به ویژه مرزهای شمالی و غربی که در معرض تهاجم احتمالی قردرت 

 . به کار بست ،روس و عثمانی بود

گیری ارت  قوی و ملی را فرراهم سراخت    ساز شکل زمینه ،اصالحات او در زمینه نظامی

در زمینه تشرکیل   ،امیر در مرحله اول .چشم طمع بیگانگان را از سرزمین ایران دور ساختو 

زیرا معتقد بود که بایرد اصرول سرازمان و     ؛دست به اقدامات مهمی زد ،ارت  واحد و منظم

از جملره  . تجهیزاتری ارتر  اصرالم گرردد     ،از جملره اقردامات آموزشری    ،تجهیزات ارتر  

برقررار کرردن جیرره و      : و لجسرتیکی او مرواردی برود ماننرد    تجهیزاتری   ،اقدامات آموزشری 

اونیفورم به سبک ارت  اتری  برای سرربازان از   تهیۀ ،مواجب معین برای افسران و سربازان

 ،شرهرت داشرت  « قورخانره »سازی که در آن زمان به  هایجاد کارخانه اسلح ،ی ایران ها  پارچه

بنرای   ،بنرای عمرارت توپخانره در تهرران     ،امیفنرون نظر   ۀتهیه و نشر رساالت و کتب در زمین

سرعی در تهرشیب اخرالق و روحیره سرربازان و منرع        ،چندین سربازخانه در خرار  از تهرران  

 ( 328ص، 1362آدمیت، ) .جلوگیری آنان از تجاوز و تعدی به اموال مردم
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 نیروهای نظرامی کرار ویرژه خراص خرود را شرناخته و در       ،ی الزم ها  با فراهم آمدن زمینه

موظرف بودنرد همره روزه بره       هرا   سررباز »بره طروری کره     ؛جهت اجرای آن همرت گماشرتند  

 (165ص ،1379شمیم، ) .«تعلیمات نظامی بپردازند

نتیجره ایرن قردامات     تررین  مهرم اقدامات فوق بره سررعت نترایج خرود را بره برار آورد و       

 ،گی نظرامی آموز  دیده و آماده دفاع بود کره ایرن آمراد    ،منظم ،گیری ارتشی واحد شکل

نق  تاریخی خود در جهت بازدارندگی را به خوبی ایفرا نمرود و بیگانگران را از تعردی بره      

اهمیرت و جایگراه    ،طوری که از آن زمان به بعد ارت  واحد به ؛ایران به کلی نا امید ساخت

 . واقعی خود در حفظ و حراست از سرزمین را در حوزه سیاست پیدا نمود

ی نفوذ بیگانه در ارتر    ها  قطع عوامل و ریشه ،کبیر در این رابطهاقدامات مهم دیگر امیر

زیررا ارتر  بیگانره همرواره بره کمرک عوامرل         .بود که اقدام بسیار مهمی در آن زمران برود  

دشرمنان   ،اما اقردام امیرر   ؛توانست به اهدا  خود دست یابد می داخلی و نفوذ در بدنه ارت  

جهرت تشرخیص و    ،امیرکبیر در ایرن رابطره  . یوس کردأاز سوء استفاده از عناصر داخلی مرا 

سری در داخل ارتر    یک اداره داخلی به نام ادارۀ ،شناس از خا نان موران وظیفهأشناخت م

  .شود می که امروز با نام حفاظت اطالعات شناخته  (41، ص1382فراهانی، ) ایجاد کرد

طوری که تمام این اطالعات  هب ؛هویت و مشخصات تمام کارکنان را دارا بود ،این اداره

خواست ارتباط با بیگانره و   می سیس این اداره این بود که أهد  وی از ت .سری و مخفی بود

مین أت او را وادار کرده بود تا در زمینۀهو  سرشار امیرکبیر . کن سازد هپرستی را ریش بیگانه

دانست کره تشرکیل ارتر      می او به خوبی . به قدرت نظامی تکیه نکند صرفاً ،امنیت خارجی

ارت  قروی   ،به نظر او. اما کافی نیست ؛استمرار و پایداری قدرت سیاسی است ۀالزم ،واحد

دهررد تررا در دیپلماسرری و  مرری بهترررین فرصررت را در اختیررار سیاسررتمداران قرررار  ،و کارآمررد

بره  . ی الزم امنیتری را دریافرت نمایرد    هرا   امتیراز و ضرمانت   ،های سیاسی زنی مشاکرات و چانه

همین دلیل بود که امیرکبیر به قدرت نظامی اکتفا نکرد و در مراوده دوسرتانه برا همسرایگان    

برقراری روابط دوستی و احترام متقابل با دول دیگر و در هم شکسرتن  ». سعی و تال  نمود

اصررالم وضررع  ،قیررودی کرره بررر اثررر معاهرردات سررابق برره دولررت ایررران تحمیررل شررده بررود   
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 ،ان در کشورهای دیگر و جلوگیری از هرگونه نفروذ خرارجی در ایرران   ی ایر ها  خانه سفارت

مین امنیرت و ثبرات   و مکمل اقردامات نظرامی و در جهرت ترأ    از جمله اموری بود که به نظر ا

 .  ایران مورد توجه قرار گرفت
 :سیاست موازنه منفی .1. 0. 1

ارد و از این اگرچه در تعریف و توصیف سیاست خارجی امیرکبیر اجماع نسبی وجود د

امرا در تحلیرل ایرن سیاسرت دیردگاههای       ؛جهت نیراز چنردانی بره مناقشره و مجادلره نیسرت      

 . گوناگون و بعضا متعارضی نیز وجود دارد

اجماع نسبی در توصیف سیاست خارجی ایران در آن مقطع تاریخی از این جهت اسرت  

نیروی »و « زنه منفیموا»که عمده نویسندگان سیاست خارجی آن دوره را واجد دو ویژگی 

این سیاست  ،مطلق نیست و برخی دیگر در مقابل آن ،اما این دیدگاه ؛دانند می « سوم گرایی

برا ایرن وجرود و برا      (267 ص ،1386 ،مهردوی ) .انرد  معرفری کررده  « موازنه منفی و مثبت»را 

نیرروی  »و « موازنه منفی»ی  ها  عمده سیاست پژوهان بر ویژگی ،نادیده گرفتن موارد استثنا ی

فریرردون آدمیررت از جملرره  .در سیاسررت خررارجی امیررر اجمرراع نسرربی دارنررد « یرریگرا سرروم

: نویسرد  مری  این دیردگاه را مطررم کررده و     امیرکبیر و ایراننویسندگانی است که در کتا  

ایرن اسرت کره     ،جلرو بسرط نفروذ روس در شرمال گرفتره شرود       این کره بهترین وسیله برای »

 انگلستان، در جنو  سد گردد، چه ایران هر امتیازی بره ایرن دولرت دهرد، متقرابالً      پیشرفت 

 (471، 1362آدمیت، . )«باید گششتی در برابر روس بکند

کنرد کره در دوران    مری  محمود محمود، میرزا تقی خان امیرکبیر را یگانه فردی معرفری  »

مسرا ل خرارجی ایرران کوتراه     کوتاه صدارت خود، بیگانگان را از مداخله در امور داخلی و 

 حیدری،. )«مسا ل غامض ایران را حل و فصل کند ،نموده و موفق شد بدون مداخله اجانب

 (36، ص 1394

بلکره   ؛کنرد  یمر صادق زیباکالم مواجهه امیرکبیر را در راستای سیاست خارجی تحلیرل ن 

چنرد رجرل    ییجرا  هکنرد و بره جابر    می از منظر سیاست مداخله در امورداخلی گزار   صرفاً

بره ایرن صرف    .  ...هنوز امیر سال اول صدارت  را به پایان نبرده برود » :دهد می سیاسی تقلیل 

https://www.gisoom.com/search/book/author-292996/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C/
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برخری از   آن کره جردای از  . ی روسریه و انگلسرتان را نیرز افرزود     هرا   گسترده باید سرفارتخانه 

کره   ترر آن برود   ترر و اساسری   له مهرم سو نبرود، مسرأ   هم  ها  ی امیر با منافع آن کشور ها  سیاست

امیرکبیر حاضر نبود در برخورد  با رجالی که مورد حمایت سفارتین بودند، تخفیفی قا رل  

سرفارتین روس و   آن کره نکته دیگرر  » :و در جای دیگر( 172، ص 1382زیباکالم، . )«شود

اما امیرر برا قلرع و قمرع سیاسری رجرالی کره مرورد          ؛انگلیس خصومتی با عباس میرزا نداشتند

 .«ی خارجی را نیز برای خرود خریرده برود    ها  خصومت قدرت ند، عمالًحمایت سفارتین بود

     (173همان، ص )

ی تاریخی سیاست خرارجی   ها  ابتدا زمینه امیرکبیرچنین عباس اقبال آشتیانی در کتا   هم

ی  هرا   ی ایران از روسیه و عقد معاهده ها  بعد از شکست» : دهد گونه توضیل می امیرکبیر را این

نفوذ نمایندگان روس و انگلریس   ،وم با دول خارجی یعنی از اواخر عهد فتحعلی شاهبسیار ش

گششرت   می دید ایشان  به قدری در ایران زیاد شده بود که کمتر کاری بدون اجازه و صوا 

بلکه نمایندگان مزبور حتی در امرور شخصری    ؛و این نفوذ تنها در مسا ل سیاسی مشهود نبود

یرا شراه و وزرا بایرد میرل و اراده وزیرر مخترار انگلریس و         ،کردند می له افراد ایرانی نیز مداخ

ترا آنجرا کره وزیرری کره       ،روس را مانند وحی منزل و قانون جاری محترم و مطاع بشناسرند 

اگرر مرتکرب هرر خرال       ،کرد می گرفت و اوامر آنان را اجرا  می تحت حمایت ایشان قرار 

 (215، ص 1392اقبال آشتیانی، ) .«ون بوداز تعرض مص ،شد می عدالتی  قاعده و بی

ی خرارجی قررار    هرا   از جمله مواردی که از نظرر آشرتیانی  امیرکبیرر را در تقابرل دولرت     

در مرحله اول از دوره زمامرداری خرود برا    » : طوری که هب ؛مداخله در تعیین وزرا بود ،داد می

آقا خان نروری مصراد    وساطت مصرانه کلنل فرنت کاردار سفارت انگلیس در با  میرزا 

به تمرام قردرت کوشرید کره راه مرداخالت غیرر قرانونی نماینردگان خرارجی را در           ،گردید

 (218همان، ص ). «المللی بود ببندد کارهای داخلی ایران که بر خال  جمیع قوانین بین

محتوای دیدگاه اقبال آشتیانی در مرورد سیاسرت خرارجی امیرکبیرر کره بطرور مکررر از        

« موازنره منفری  »سیاسرت   ،آورد مری  ی روس و انگلریس سرخن بره میران      ها  ا دخالتمقابله او ب

  .هر چند که بطور صریل از این عبارت استفاده نکرده است ،است
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زیرا با سیاست  ؛کردند می تراشی  ی خارجی در مقابل این سیاست مانع ها  به نظر او قدرت

ز طررز عمرل و اراده امیرر راضری و     نمایندگان خارجی هریچ کردام ا  »: ی نداشتیسو آنها هم

همران،  . )«کوشریدند  می کردند و در شکست کار او  می مسرور نبودند و مکرر از او شکایت 

 (211ص 

در همین راستا در پاسخ به نامره پالمرسرتون وزیرر خارجره       ،شیل سفیر انگلیس در ایران

دوسرتدار   ایرن کره  امرا نره    ؛نظر امیر نظام علیه روسیه اسرت »: نویسد می انگلیس در مورد امیر 

تررین هردف     برزرگ . کند که انگلیس خیرخواه ایران اسرت  میانگلستان باشد و نیز تصور ن

این است که از نفوذ روس و انگلیس بکاهد و مقام آنان را در انظار جمهرور مرردم هرر چره     

ایرن   عالقه خاص امیر نظام»و ( 466ص  ، 1362آدمیت، )« ...مقدارتر بنماید بی ،ممکن باشد

 (همان). ی خارجی خاصه روسیه  جلوگیری نماید ها  ی دولت ها  است که از تجاوز

برخی از مورخان سیاست خارجی امیرکبیر را اصل و اسراس ترقری و پیشررفت حتری در     

ورزنرد کره از نظرر وی عبرور از مرحلره عقرب        مری  کید دانند و بر این نکته تأ می امور داخلی 

در توصریف سیاسرت    چکیده تاریخ ایراننویسنده . داشته استماندگی راه حل  خارجی نیز 

وی جرزء معردود مصرلحینی برود کره بره صرورت ریشره ای         » :گویرد  می خارجی آن دوران 

ولی راه حرل ایرن    ؛برطر  کند ،ماندگی بود عالقمند بود مشکل مملکت را که فقر و عقب

وتاه کردن دسرت درباریران   ک ،ی دول بیگانه و سفرای آنها ها  مشکل را جلوگیری از دخالت

اعمال قدرت حکومرت مرکرزی در سراسرر خراک      ،فرو  از مال و جان مردم فاسد و وطن

و بطور کلری   ،آنها ییآموزشی و نظامی به شکل مدرن و اروپا ،ی اداری ها  ایجاد نهاد ،ایران

، 1381نراقری،  ) .«دانسرت  مری  برقراری نظم و نسقی که امکان رشد و توسعه را فرراهم آورد  

 (151-2 ص

سیاست موازنه منفی از نظر نمایندگان روس و انگلیس در ایران نیز مرورد شرناخت قررار    

شریل نماینرده    .ی خرود نوشرته بودنرد    هرا   گرفته و در مورد آن گزارشات مفصرلی بره دولرت   

امیر تمیرز داده برود کره هرگراه گششرتی در برابرر       »: گوید می انگلیس در ایران در این رابطه 

پس وقتری کره   . ایستادگی او در برابر روسیه کار آسانی نخواهد بود ،نگلیس نمایدتقاضای ا
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ایرران و  : امیرر گفرت   ،سیس کنسولگری انگلیس را در استرآباد پی  کشرید شیل موضوع تأ

خواهد آن امتیراز   می روسیه بر سر قضیه ایجاد بیمارستان روسی در آنجا در مشاجره هستند و 

رو مصلحت دولت نیست با ایجاد کنسرولگری انگلریس موافقرت     از این. روس را بر هم زند

وضع سیاسی ایرران و عثمرانی    : و در توجیه سیاست موازنه ایران این برهان را آورد که نماید

مرورد حمایرت    ییی اروپرا  هرا   هرای کشرور   و یا دوسرتی   ها  عثمانی در رقابت .خیلی فرق دارد

ای  ویره تواند ر یم، پس ایران ن«تیبانی برخوردار نیستاما ایران از چنین پش ؛باشد می انگلستان 

 (469 ص ،1362آدمیت، ) .«چشمی و دشمنی روسیه  را بر انگیزد را در پی  گیرد که هم

اجرازه دخرل و تصرر  در      هرا   خواهرد بره روس   می امیر نظام نه » :گوید می چنین  شیل هم

 (همان) .«را تحریک نمایدرقابت و حسادت آنان  این کهو نه  ،امور ایران را بدهد

از   هرا   ای کره روس  اجرازه : دست آورد هیی ب ها  امیر در جهت سیاست ملی ایران موفقیت»

امتیرراز بنررای  کررهتغییررر داد  ،سرریس تجارتخانرره در اسررترآباد گرفترره بودنرردأمحمررد شرراه در ت

س خرار   امتیاز شیالت شمال را از دسرت اتبراع رو  . بیمارستان را برای ملوانان روسی بدهند

از . یشرناک برود  اند چه از فرجرام آن  ،خواست پای روس به ایران باز شود مین اساساً. ساخت

تهدیرد آن   ،پشیرفت میها در خلیج فارس ن سوی دیگر تقاضای انگلیس را در تفتی  کشتی

روزی خواهرد رسرید کره از ایرن     » : وقتی شیل به کنایه به امیرر گفرت  . اثر بود دولت در او بی

آن زمان بعید است و آن پشریمانی  » : در پاسخ به طعنه گفت .«یمان خواهد گشتمخالفت پش

آنی و مسلم  ،بخشی که بر موافقت ایران مترتب است آثار شوم و زیان آن کهنامسلم و حال 

 (471صهمان، . )«باشد می 

البته هوشنگ مهدوی برخال  سایرین از سیاست خرارجی امیرکبیرر توصریف متفراوتی     

را  بررای تعریرف ایرن    « موازنره منفری و مثبرت   »ند و جزء معدود افرادی است کره  ک می ارا ه 

ی سیاسرت خرارجی مبتنری برر موازنره منفری و        ها  توان رگه می » : سیاست انتخا  کرده است

 (1393ماه  دیسلطانی، . )«مثبت و سیاست مستقل را در دوران امیرکبیر مشاهده کرد

زیررا رعایرت آدا  دیپلماسری در     ؛دوی را پشیرفتدر این رابطه شاید نتوان دیدگاه مه

نیست و در واقع اگر امیر چنرین سیاسرتی   « موازنه مثبت»ی بزرگ به معنای  ها  رابطه با قدرت
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ی برزرگ   هرا   هم با چراغ سربز قردرت   آن ،بعید بود که منجر به قتل او ،را در پی  گرفته بود

کدام از طررز عمرل    نمایندگان خارجی هیچ»: گوید اقبال آشتیانی در همین رابطه می. شد می 

کردنرد و در شکسرت کرار او     مری  و اراده امیر راضی و مسرور نبودند و مکرر از او شکایت 

 (211ص، 1392اقبال آشتیانی، ) .«کوشیدند می 

موازنره منفری   »هرحرال مجموعره دیردگاهها در مرورد سیاسرت خرارجی امیرکبیرر برر         ه ب

این سیاست خارجی واجد ویژگری دیگرری    ،کنار این ویژگیالبته در  ؛کید دارندتأ« ییگرا

هم بود که در این رابطره نیرز دیردگاههای متنروعی مطررم شرده       « یینیروی سوم گرا»به نام 

  .ویژه در مورد مصداق نیروی سوم اختال  نظر زیاد است هب .است

موازنره   توان ادعا کرد اغلب دیدگاهها در مورد سیاست خرارجی  می البته از جهتی دیگر 

الملل ایران را به روابط برا روس   کارگزارگرایانه است که طی آن روابط بین ،منفی امیرکبیر

الملل و جغرافیرای   ای ساختارگرا که به نق  نظام بیندهند و دیدگاهه می و انگلیس کاه  

حتری برخری دیردگاههای    . کننرد  می کمتر توجه  ،پردازند می راهبردی و جغرافیای اقتصادی 

طرور عمرده برر سراختار      هبر  مقاومرت شرکننده  ارگرا مانند دیدگاه جان فوران در کتا  ساخت

الملل تمرکز یافته و سیاسرت خرارجی دولرت قاجرار را      الملل و اقتصاد سیاسی بین اقتصاد بین

 . کنند می در چارچو  تئوری وابستگی اقتصادی تحلیل 
 :گرایی سیاست نیروی سوم .1. 0. 1

منفی و به واقع مکمل این سیاست شاهد انتخا  دیگرری کره در    در کنار سیاست موازنه

مرکزیت ذهن امیرکبیر را به خود مشغول ساخته برود   ،آید می واقع نوعی آلترناتیو به حسا  

سیاست موازنه منفی در آن شرایط تاریخی که قدرت تاریخی ایران بره تحلیرل    این کهو آن 

شرود کره بتروان در کنرار آن از یرک قردرت        مری  در صورتی منتهی بره موفقیرت    ،رفته است

 .عنوان جایگزین دو قدرت بزرگ روس و انگلیس استفاده کرد هخارجی سوم ب

تردیدی نیسرت و   ،در ایران تقویت شد  ها  که بعد ییگرا در مورد اصل تفکر نیروی سوم

 .اما در مورد مصداق آن دیدگاههای گوناگونی مطرم است ؛اتفاق نظر وجود دارد
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او در . دنبررال نیررروی سرروم یعنرری اتررری  بررود   هبرر» : گویررد مرری در ایررن رابطرره مهرردوی 

جوی فرصت برای درگیر کردن یک قدرت سوم در جهت کاه  فشار دو قردرت  و جست

 (1393ماه  دیسلطانی، ). بود( ایران می  ورود اتری  به بخ  نظا)بزرگ 

ایراالت متحرده   برخی دیگر مصداق این نیروی سروم در آن شررایط تراریخی را دولرت     

سیاست خارجی امیرکبیرر روی آوردن بره قردرت سروم      مهم ترین». اند آمریکا معرفی کرده

ی خرارجی   هرا   امیرکبیرر توانسرت دسرت قردرت     .باشد که در تاریخ ایران بی نظیرر اسرت   می 

توان امیرکبیر را نسبت  می امتیازی که  مهم ترینمخصوصا انگلیس و روس را کوتاه نماید و 

 .«باشد می که در آن زمان آمریکا بود  ،روی آوردن او به قدرت سوم ،ان ترجیل دادبه دیگر

 (48، ص 1394 حیدری،)

کنرد و سرابقه ایرن سیاسرت را نیرز بره        مری  اقبال آشتیانی این نیروی سوم را فرانسه معرفی 

پرس از شکسرت در    یری گرا در واقرع ایرن نیرروی سروم     .دهد می دوره قبل از امیرکبیر نسبت 

ی شرمالی ایرران و مداخلره انگلریس در امرور       ها  روسیه و اشغال سرزمین می  بل تهاجم نظامقا

ذهررن  ،قبررل از حاکمیررت ناصرررالدین شرراه آغرراز شررده بررود   هررا  داخلرری ایررران کرره از مرردت

در دوره محمرد شراه نیرز از فرانسره درخواسرت      . سیاستمداران را به خود مشغول ساخته برود 

 (222ص ، 1392اقبال آشتیانی، ) .جه مانده بودهمکاری شده بود  که بی نتی

 .دنبال استفاده از نیروی سروم برود   هامیرکبیر برای مقابله با نفوذ و سلطه روس و انگلیس ب

علیره نقشره آنران در هررات و      یری  هرا   امیرکبیر در روابط با دولت روس و انگلریس پیرروزی  »

پروس  ،و در جلب همکاری با آمریکاچنین ابتکار ا دست آورد و هم هافغانستان و ترکستان ب

 ( 471ص ،1362آدمیت، ) .«و اتری  بود

 :ها  نتایع و پیامد . 1. 1

ثیر و ، ترأ موضوعی که در سیاست خارجی امیرکبیر قابل بحث و بررسی اسرت  ترین مهم

ی این سیاست بر برخی سیاستمداران و روشرنفکران پیشررفت گررا پرس از آن دوره      ها  پیامد

مسریر   الزامراً  ،گرا هر چقدر هم بزرگ باشرند  ارزیابی نشده از نخبگان پیشرفتپیروی  .است

انسران قرادر اسرت از    » :بره تعبیرر ادوارد کرار    .دهنرد  مری پیشرفت را در پری  روی مرا قررار ن   
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برد و پیشرفت در تاریخ بر خال  تکامل  میسود ن ولی لزوماً ؛تجربیات پیشینیان  سود ببرد

 (Carr, 1941,p117. )«ی اکتسابی مبتنی است ها  داشته انتقال بر پایۀ ،در طبیعت

طور کلی سیاست خارجی امیرکبیر در مقاطع تاریخی پرس از آن نیرز اثرر گرشار بروده       هب

 :گیرد است که به صورت گشرا مورد اشاره قرار می
 :انقالب مشروطه .1. 1. 0

« موازنه منفری »ه پس از انقال  مشروطه ذهن انقالبیون ایده آلیست در سیاست خارجی ب

شمال شررق و   ،گروههای جمهوری خواه در شمال. معطو  گردید ییگرا« نیروی سوم»و 

شیخ محمد خیابانی و کلنل پسیان و در جنو   ،یعنی میرزا کوچک خان ،شمال غر  ایران

در حرالی کره قبرل  از آن     ،انگلیس وارد عمل شدند ییگرا نیز شیخ خزعل در مقابل مداخله

که این دولت در به توم بسرتن   ییر مقابل روسیه موضع منفی گرفته بودند، تا جاانقالبیون د

در واقع انقال  مشروطه رویکردی منفی در مقابرل   .مجلس شورای ملی نق  اساسی داشت

تدریج پس از پیروزی انقال  تا شکست آن ایرن رویکررد    هاین دو قدرت بزرگ داشت و ب

 . در حال تشدید شدن نیز بود

ت این سیاست که در دهه دوم پس از انقال  برا نروعی هرر  و مرر  نیرز همرراه       در نهای

طومرار آن   ،به سرکردگی سید ضیاء 1299منجر به شکست شد و با کودتای انگلیسی  ،شده

در هم پیچیده شد و واقعیات نشان داد که این نوع سیاست چیرزی جرز یرک آرمران ناپختره      

دنبال نفی نفوذ روس و انگلیس و جرایگزینی آمریکرا    هدر این دوران انقالبیون ب .نبوده است

 .بودند که در  نهایت بدون نتیجه ماند
 :پهلوی اول. 1. 1. 1

در دوران حکومت رضاشاه که خروجی سیاست هر  و مر  زده دوران پس از انقال  

سو و درماندگی ناشی از جنگ جهانی اول از سوی دیگر برود و در نهایرت    مشروطه از یک

برا دو   ،منتهری بره حاکمیرت رضاشراه گردیرد      ،پشت سر گشاشتن شرایط اولیه کودتابعد  از 

در مقطع اول رضاشاه با دو قردرت خرارجی   . مقطع خاص در سیاست خارجی مواجه هستیم

تردریج اقتردار و سرپس قردرت خرود را تحکریم و تثبیرت         هآید و ب می روس و انگلیس کنار 
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البته موازنره مثبتری کره     ؛بود« موازنه مثبت»اشاه در این مرحله سیاست خارجی رض .نماید می 

دانسرت کره ترا  و تخرت او      می زیرا به خوبی   ،انفعالی بود  و او چاره ای غیر از آن نداشت

  .است که با ابتکار عمل انگلیس و چراغ سبز روسیه انجام شده است ییمحصول کودتا

صورت پنهانی به سرمت   هبرضاشاه  ،زمان با جنگ جهانی دوم است در مقطع دوم که هم

این دوره که با قردرت نسربی رضاشراه در داخرل کشرور      . کند می گرای  پیدا « نیروی سوم»

بره سرمت    ،ثیر زیادی داشته استدر اتخاذ مشی متفاوت با گششته تأ همراه است و همین امر

سروی   اما از آنجا که متفقین متوجه این نیت رضاشراه شرده و از   ؛کند می آلمان گرای  پیدا 

بره   مری   دیگر استفاده از محور جنو  و خلیج فارس در مقابل تهراجم هیتلرر از الزامرات نظرا    

کننرد ترا سیاسرت خرارجی      مری  از رضاشاه سلب قدرت شده و او را برکنرار   ،آید می حسا  

 . برای بار سوم منتهی به شکست شود« موازنه منفی»و  ییگرا« نیروی سوم»
 :ملی شدن نفت. 1. 1. 1

در دوره ملی شدن صنعت نفت ایرران   ییگرا خارجی موازنه منفی و نیروی سوم سیاست

نره تنهرا در ایرران بلکره      ،عنوان قهرمان استقالل هرسد و دکتر محمد مصدق ب به او  خود می

در « غیرمتعهررد»کشررورهای  ییشررود و حترری در اولررین گردهمررا مرری در جهرران سرروم مطرررم 

مرورد   یری ن بنیانگشار موازنه منفی و نیروی سروم گرا عنوا هب 1955ونزی در سال اند باندونگ

انگلیس به نیروی سروم  ر   روس ۀاز سلط ییمصدق نیز برای رها. گیرد می نظیر قرار  تجلیل بی

عنروان   هیعنی ایاالت متحده آمریکا متوسل شده و با اعتماد به صداقت و کارآمدی آمریکا ب

 . کند می این رویکرد خالصه  انگلیس سیاست خارجی خود را در ر آلترناتیو روس

در حالی که سیاست موازنه منفی با مشارکت انگلیس  و نیروی سوم یعنی آمریکا و نیرز   

هنرروز  ،شررد 1332مرررداد  28سررکوت عملرری و معنررادار شرروروی منتهرری برره کودتررای       

گرایانره مرورد تجلیرل و تحسرین      آن سیاست را با عینک آرمران  ،آلیست شناسان ایده سیاست

  .حتی اگر این سیاست در جهان واقعی منتهی به کودتا و شکست شده باشد ،دهند یم قرار 

 ،در دوره امیرکبیرر  یری گرا پس از تجربه شکست سیاسرت موازنره منفری و نیرروی سروم     

 ،با آمریکرا « اتحاد و ا تال »سیاست یکجانبه  ،ملی شدن نفت ،پهلوی اول ،انقال  مشروطه
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ود منجی سیاست خارجی ایران در مقابل دو قدرت روس که قرار ب می یعنی همان نیروی سو

به رویکرد قالب در سیاست خارجی پهلوی دوم شد کره نقرد و بررسری آن     ،و انگلیس شود

 . در این نوشته موضوعیتی ندارد

 :نقد و ارزیابی. 1. 1

ایرن پیچیردگی فقرط     .طور کلی سیاست خارجی امرری پیچیرده و چنرد وجهری اسرت      هب

نسربتی اسرت کره برا سیاسرت       ،بلکره عرالوه برر آن    ؛سیاست داخلی نیسرت  واسطه نسبت با هب

اقتصراد و اقتصراد    ،الملرل  سیاسرت برین   ،الملرل  ساختار نظرام برین   ،ی بزرگ ها  خارجی قدرت

 . کند می پیدا .. .الملل و جغرافیایی سیاسی و راهبردی بین ،الملل سیاسی بین

ای گونراگون نیازمنرد کرارگزاران    ه بدیهی است که ارتباط سیاست خارجی با این حوزه

انتطررار کارشناسرری و  ،متعرردد و دارای تخصررص و کارآمرردی اسررت و در چنررین شرررایطی  

بره همرین   . چندان معقول و منصفانه نیست ، ها  کارآمدی از یک سیاستمدار در همه این زمینه

دیگر ی درسری تخصصری تبردیل و از یکر     ها  ی گوناگون به رشته ها  تدریج این حوزه هدلیل ب

 . شود می تفکیک شده است و مدیریت آنها بر اساس تقسیم کار تخصصی انجام 

در زمان امیرکبیر این است که نقراط    ها  اما هد  از نقد سیاست خارجی با این پیچیدگی

عبرررت گرفترره و  و قرروت و ضررعف بررسرری و ارزیررابی گررردد تررا آینرردگان از آنهررا درس   

 . تقویت گردند  ها  ه و کارآمدیبه کارآمدی تبدیل شد  ها  ناکارآمدی
 :مبانی نظری. 1. 1. 0

مبرانی نظرری بره دو بخر  زبرر       ،الملل و سیاسرت خرارجی   شناخت روابط بین در حوزۀ

 . شود می نظریه و نظریه پردازی تقسیم 

رو  شناسری و هسرتی شناسری در     ،گانره معرفرت شناسری    ابعراد سره   در بخ  زبرنظریۀ

گیرد و پس از مجرادالت   می و دینی مورد مطالعه قرار  میعل ،یالملل از منظر فلسف روابط بین

پرردازی حاصرل    عنروان برونرداد ایرن زبرنظریره     هپردازی بر  نظریه و نظریه ،و مناقشات فراوان

 . گردد می 
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شناسی خاص خود در مرورد   و دینی بر اساس رو  میعل ،گانه عقلی در واقع معار  سه

شناسری   هسرتی  ،باشرند  می    ها  و کارگزاران آن که دولتالملل  موضوع یعنی ساختار نظام بین

ایرن مباحرث نیرز کرامال تخصصری و نیازمنرد        .کننرد  مری  کرده و نظریه خاص خرود را ارا ره   

گنجرای  بحرث بیشرتر در ایرن      ،کارشناسی در این رشته خاص است که این نوشته محردود 

 (31، ص1393بادی، دهقانی فیروزآّ) .دهد زمینه را در اختیار نگارنده قرار نمی

در مورد مبانی شناخت در سیاست خارجی امیرکبیر شاید بتوان ادعا کرد کره بره لحراظ    

که از تعاریف بعردی زبرنظریره آگراهی داشرته باشرد، تحرت        ای امیرکبیر بدون آن زبرنظریه

د را مرور « استقالل»به این معنا که آرمانی به نام . تاثیر ایده آلیسم فلسفی و مشهبی بوده است

توجه و عمل قرار داده و با تکیه بر مبانی دینی از قبیل مجراز نبرودن سرلطه کرافر برر مرومن،       

بدیهی است در این صورت، دولرت ایرران کره    . راهبرد سیاست خارجی را تعیین کرده است

ی  هرا   ویژه قردرت  هی غربی و ب ها  مصداق ایمان، و قدرت ،خود او صدر اعظم آن بوده است

گرایری در   در امرور ایرران مصرداق کفرر تلقری شرده و در نتیجره اسرتقالل        گر  بزرگ مداخله

ی کافر، یک ارز  دینی، عقلی و سیاسی به حسرا    ها  سیاست خارجی نسبت به آن قدرت

 . آمده است می 

آلیسم فلسفی و مشهبی از این جهت قابل نقرد اسرت کره نسربت بره       این نوع تکیه بر ایده

توجهی شده است و این  علمی کم ییگرا و تجربه« یسم فلسفیر ال»دیگر مبانی معرفتی مانند 

پردازی که بدون رویکرد ر الیسرتی و   توجهی پیامدهای جدی از جمله ناتوانی در تئوری کم

 . شود می  ،ناممکن است تجربی تقریباً

توان متوجه سیاست خرارجی امیرکبیرر    می از منظر نظریه پردازی نیز دو اشکال اساسی را 

الملرل   سیاست خارجی امیرکبیرر برر تئروری کرالن روابرط برین       این کهکال نخست اش. نمود

پس از او نیز چنرین شریوه ای هنروز مرسروم نشرده اسرت در        این کهکما  ،استوار نبوده است

ی خاصی  ها  بر اساس تئوری ،ی غربی ها  تدریج عموم دولت هی بزرگ و ب ها  حالی که قدرت

ی  هرا   طور منظم تدوین شدند و راهبرد هو در قرن بیستم ب  ها  بعدکه البته « موازنه قدرت»مانند 

 .داد سیاست خارجی آنها را شکل می ،ها ناشی از این تئوری
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جایگزین این فقدان و خالء تئوریک در سیاست خرارجی ایرران    این کهاشکال دوم هم 

ی  هرا   تئروری  ویرژه  هسرتیزانه بر   ی غرر   هرا   طور عرام و امیرکبیرر بره طرور خراص را تئروری       هب

کنرون ذهنیرت و شرناخت سیاسرتمداران ایرانری را      که از آن زمان تا  اند گرایانه پر کرده چو

وابسرتگی کالسریک، مکترب     ،امپریالیسرم  ،ی اسرتعمار  هرا   تئروری  ،انرد  ثیر قررار داده تأ تحت 

قررن   در  هرا   ی غر  ستیزی هستند که البته بعد ها  از جمله تئوری.. .،نظام جهانی ،فرانکفورت

و « اسرتعمار »، تئروری  طرور عمرده   هطور آکادمیک تدوین شدند و در قرن نوزدهم ب هبیستم ب

 . بسیار پررنگ بود« ستیزیاستعمار»

گررا برا غرر  و     مانع گزین  سیاست خرارجی تعامرل   یی ها  این چنین تئوری ،بطور کلی

سیاسرت   ،و هم نظریههم زبرنظریه  ،طور طبیعی این مبانی نظری هی غربی هستند و ب ها  قدرت

 . دهد می سوق « موازنه منفی»و راهبرد « استقالل مطلق»خارجی را به سمت آرمان 
 :«موازنه منفی»سیاست . 1. 1. 1

 : از چند جهت قابل نقد است« موازنه منفی»سیاست 

عناصر سیاست جدیرد و مفهروم    ترین مهمعنوان یکی از  هب« استقالل»اگرچه نفس آرمان 

آید و ضرورت  می الملل به حسا   بین ویژه در عرصۀ هازی و حاکمیت ملی بس ملت ر  دولت

ی  هرا   اما در مورد امکان تحقق عملی آن میتوان از راهکار ؛و مطلوبیت غیر قابل انکاری دارد

 .گوناگون استفاده کرد

سیاسرت خرارجی    ،«یری گرا واقرع »کند از منظر تئروری   می تال   آن کهآدمیت با وجود 

امیرکبیرر قررار    یری گرا ثیر آرمران بحث و بررسی قررار دهرد؛ امرا تحرت ترأ      را موردامیرکبیر 

 یری گرا البته این مناسب است که در سیاست خارجی دیدگاهها مبتنی بر تلفیق واقع. گیرد می 

ای اسرت کره توجره خرود را      یشره اند  یری گرا واقرع »زیرا به تعبیر هرتس  ؛باشد ییگرا آرمان ر

ایرن توجره را برا تصرمیم عقالنری همرراه        یری گرا کند و آرمان می معطو  به امنیت و قدرت 

 (Hertz, 1951 ,p121) .«سازد می 

« گرایانره  آرمران » اما واقعیت آن است که سیاست خارجی ایران در دوران امیرکبیر صرفاً

بوده است و از جهتی دیگر دستیابی به این آرمان استقالل سیاسی نیازمند داشرتن دکتررین و   
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منحصر به یرک راهبررد خراص یعنری       ها  طرم و برنامه عمل است و البته این راهکار ،راهبرد

با یرک قردرت برزرگ یرا     « اتحاد و ا تال » ،«موازنه مثبت»ی  ها  گزینه. نیست« موازنه منفی»

تواننرد در تحقرق    مری  است کره تحرت شررایطی     یییک بلوک قدرت نیز از دیگر راهکارها

 . ثر باشند سازی و استقالل نسبی م دولت

نه تنها امکان پرشیر نیسرت و    ،سیاست واقعیدر حوزۀ  ،صورت مطلق هاستقالل ب ،عالوه هب

بلکره مطلوبیرت آن نیرز مرورد سروال       ؛ی بسیار زیادی مواجه است ها  یا دست کم با دشواری

چون ایاالت متحده که زمانی در مقابرل اسرتعمار    ی بزرگ و حتی انقالبی هم ها  دولت .است

 ،یری ماننرد فرانسره    هرا   چنرین دولرت   آمرد و هرم   می به عنوان دولت انقالبی به حسا   انگلیس

بره ایرن نتیجره     ،ی بزرگی در قرن هجده و بیسرت بودنرد   ها  روسیه و چین که صاحب انقال 

توانند به اهدا  ملی  می بهتر « وابستگی متقابل»نوعی رسیدند که با استقالل نسبی و در واقع 

 . ثروت و توسعه دست یابند ،قدرتیعنی تولید  ،خود

چرون   ی برزرگ و نوظهروری هرم    هرا   بعدها در قرن بیست و یکم نیز قدرت ،این رویکرد

عنروان یکری از    هچرین بر   1951بررای مثرال در دهره    . هند و برزیل را نیز تحت تاثیر قررار داد 

وسریال  س»و « امپریالیسرم آمریکرا   »در مقابرل  « موازنره منفری  »تررین مردعیان سیاسرت     بزرگ

ی جهران سروم را بره سرمت همرین راهبررد        هرا   قرد علرم کررد و دولرت    « امپریالیسم شروروی 

پس از شکست این تفکرات به رهبرری مرا و و پیامردهای سرنگین آن در اقتصراد       ،فراخواند

در ایرن سیاسرت تجدیرد     ،شهروند چینی گردید  ها  داخلی که منجر به قحطی و مرگ میلیون

حرکت کررد و  « موازنه مثبت»س از مرگ ما و به سمت سیاست پ چین د و در نهایتشنظر 

 . صورت جهشی از توسعه و قدرت در سطل جهانی برخوردار گردید هب

اهه دو بعدی شامل جنرگ و صرلل   الملل تا قبل از تعریف شیا وپینگ یک و سیاست بین

امرا   ؛شد می ریف الملل تع در سطل جهانی و روابط بین( ثباتی امنیت و ناامنی یا ثبات و بییا )

محور ما و تسه تونرگ   شیا وپینگ بر اساس دیدگاه اقتصادمحور که در مقابل دیدگاه امنیت

الملرل   الملل را به صرلل و توسرعه در سرطل جهرانی در روابرط برین       سیاست بین ،قرار گرفت

 .تعریف کرد
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قرع  وا در. ی برزرگ جهران گردیرد    ها  با قدرت« تعامل»این تعریف منشأ اتخاذ استراتژی 

سرازی مردرن اسرت و در درسرت      بخشری از دولرت   ییگرا سیاست خارجی مبتنی بر استقالل

اما این . دهد می را تشکیل « حاکمیت ملی»زیرا اساس و پایه نظریه  ؛بودن آن تردیدی نیست

الملرل و   ای نسربت بره سیاسرت برین     رویکرد نبایسرتی منشرأ اتخراذ سیاسرت خرارجی جزیرره      

اگرر قردرت متوسرط یرا کوچرک بره لحراظ وزن قردرت         . گرردد  الملل تحوالت ساختار بین

در واقرع   ،المللری قررار گیررد    در برابرر امنیرت و ثبرات برین     یری گرا بخواهد به بهانره اسرتقالل  

داننرد   می الملل  ی بزرگ که خود را به درستی یا نادرستی مسئول امنیت و ثبات بین ها  قدرت

ای را متحمرل   جزیرره  ییگرا گین این نوع استقاللی سن ها  را در مقابل خود قرار داده و هزینه

دلیل یا بره بهانره حفرظ امنیرت و ثبرات       ههای بزرگ ب این درست است که قدرت. گردند می 

هرای   کنند و به همین دلیل دولرت  مان قدرت و منافع ملی خود را نیز دنبال میز الملل، هم بین

امرا   ؛ر هسرتی آنهرا سریطره یابنرد    کننرد ترا بر    می متوسط یا کوچک را محدود ساخته و تال  

نسبت به امنیت  ییگرا توانند به بهانه یا به دلیل استقالل میی متوسط و کوچک نیز ن ها  دولت

پشیرد کره   میی نهیچ انسان عاقل .تفاوت بوده یا رویکرد تقابلی برگزینند الملل بی و ثبات بین

نرام مسرتقل برودن     هاذ  و بر طرفری کر   به صر  اعالم بی ،ایران در جنگ جهانی اول یا دوم

. یرا سرکوت از موضرع ضرعف در پری  گیررد       ،تفاوت باشرد  الملل بی نسبت به تحوالت بین

الملرل کره واجرد دو ویژگری      ها بایستی نسبت به سیاسرت برین   سیاست خارجی تمامی دولت

 ،دارای موضع و نق  عملری باشرد   ،ثباتی است صلل و امنیت و ثبات یا جنگ و ناامنی و بی

انفعالی و رویکررد    گیری ی سنگین موضع ها  صورت بایستی منتظر پرداخت هزینه این در غیر

 . بود« موازنه منفی»یا  ییگرا نام استقالل هالملل ب ای در قبال تحوالت بین جزیره

برخال  نظر آدمیت که در مقایسه با دولت عثمانی جایگاه جغرافیای راهبردی ایرران را  

تردریج   هاهمیت زیادی در این رابطه داشته اسرت و ایرن اهمیرت بر    ایران  ،داند کم اهمیت می

از آغاز سده گششته که شروع » : گوید می آدمیت در این رابطه  .بیشتر و آشکارتر شده است

ایرران   ،ی بزرگ کشیده شرد  ها  المللی جدید است و ایران به میدان سیاست کشور تاریخ بین

درست برخال  عثمانی کره از نظرر مراهوی    ... نیافت را« رتبه اول»المللی  گاه ارز  بین هیچ
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المللری بره سربب     امرا سیاسرت برین    ؛المللی نداشت وضع آن مشابه ایران بود و اعتبار ذاتی بین

اثرر غیرقابرل اجتنرابی کره برر آن       ،مقام عرضی مهمی برای آن قا ل بود ،موقع جغرافیایی آن

ی بزرگ در ایرران بره سراز  و     ها  گشت این بود که برخورد کشور می وضع سیاسی مرتبت 

بره   ،در حالرت شردت    هرا   در مورد عثمرانی آن کشرمک    آن کهانجامید و حال  می مصالحه 

 (462 ص، 1362آدمیت، ) .رسید می جنگ 

در طول سه قرن گششته و از زمانی که پطر کبیرر ترزار روس سیاسرت حاکمیرت برر سره       

ی برزرگ غربری نسربت بره      ها  اره قدرتهمو ،آرام و هند را در پی  گرفت ،اقیانوس اطلس

 ۀمرانع حضرور و سرلط    انرد  تهدیدات روسیه در این سه اقیانوس حساس بوده و ترال  کررده  

ی  ها  مانع سلطه قدرت ،روسیه نیز تال  کرده است روسیه بر این سه اقیانوس باشند و متقابالً

وبی ایرن سره   خصروص اقیرانوس هنرد کره در محرور جنر       هبر  ،رقیب بر این سه اقیرانوس شرود  

در گششرته و حرال    الملرل  برین ی بزرگ نظام  ها  اقیانوس قرار دارد همواره محل تنازع قدرت

ی ساحلی اقیرانوس هنرد و دریرای عمران و خلریج فرارس را        ها  بوده است و این مسئله دولت

دو قطبی قررن بیسرتم    ،چند قطبی قرن نوزدهم الملل بینی  ها  ی بزرگ در نظام ها  برای قدرت

در قررن بیسرتم و در   . سراز کررده اسرت    تک قطبی قرن بیست و یکم با اهمیت و سرنوشتو 

نظام دو قطبی آمریکا برای حضور در اقیانوس هند جزیره دیه گو گارسیا و شوروی حضور 

زیررا حضرور در اقیرانوس هنرد بخشری از موازنره        ؛در بندر بربره سومالی را انتخرا  کردنرد  

 (166-68، ص 1369باومن و کالرک، .و: ک.ر). بی بودالملل دوقط قدرت در نظام بین

دلیرل   ی راهبردی پطر کبیر در مورد سه اقیانوس و سه محور راهبرردی بری   ها  مشغولی دل

ی برزرگ جهرانی    ها  الملل اعم از جنگ طوری که تمامی تحوالت بعدی سیاست بین هب ،نبود

ثباتی و امنیت  ثبات یا بی ،لو حتی جنگ سرد نشان دادند که این سه محور در جنگ یا صل

اقیرانوس هنرد ترا دریرای عمران و خلریج فرارس و         .انرد  یا نا امنی نقر  تعیرین کننرده داشرته    

ویژه ایران در هر سه واقعه مهم قرن بیستم یعنری جنرگ اول و دوم    هب ،ی ساحلی آن ها  کشور

موفقیرت   توانسرت جایگراه و   ،ی برزرگ  هرا   و ابرقردرت   هرا   جهانی و جنگ سرد بین قردرت 

 .کنند و عالوه بر آن جایگاه ه واکونومیک نیز یافتند ظه واستراتژیک خود را حف
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انگلریس و نیرز    ر  ی برین شروروی   هرا   در دوران نظام دو قطبی در قررن بیسرتم نیرز رقابرت    

ویرژه اقیرانوس هنرد دارای     هانگلیس نشان داد کره ایرن سره اقیرانوس و بر     ر ی فرانسه   ها  رقابت

  .الملل است در سیاست بینموقعیت راهبردی 

سرنتو در   ،المللری ماننرد سریتو در منطقره اقیرانوس آرام      ی امنیتی بین ها  تشکیل نهاد اصوالً

عنوان کمربنرد امنیتری    هاقیانوس اطلس ب و ناتو در منطقۀ ،منطقه  اقیانوس هند و دریای عمان

از قررن هفردهم   ی بزرگ برود کره    ها  ادامه همان حاکمیت قدرت ،در اطرا  شوروی سابق

در واقرع سرلطه برر ایرن سره       .چنان هرم ادامره دارد   رقابت بر سر سلطه بر آنها آغاز شده و هم

ی جهرانی در طرول سره قررن گششرته را       هرا   الملل در نظرام  بخ  اعظم سیاست بین ،اقیانوس

در  ،ی متوسرط و کوچرک   هرا   بزرگ یرا قردرت    ها  تشکیل داده است و به همین دلیل قدرت

توانند سیاست خارجی خود را بدون توجه به این واقعیرات تنظریم کننرد و     میان نسراسر جه

ای  خارجی انفعالی و جزیره حتی اگر بر این سیاست ،ی پرهزینه آن را نادیده بگیرند ها  پیامد

 . عطا کنند« ییگرا استقالل»عنوان 

تحروالت سیاسرت   توانند نسبت بره   میعنوان یک قدرت متوسط ن هعنوان مثال استرالیا ب هب

زیررا   ،تفاوت باشد یا سیاست موازنه منفی در پی  گیررد  اقیانوس هند بی ۀالملل در حوز بین

به همین دلیل  .ی بزرگ را علیه خود بسیج کرده است ها  با اتخاذ این سیاست در واقع قدرت

ط ثبرات  عنوان یکی از الزامات حف هدنبال موازنه مثبت ب هدر دوران نظام دوقطبی این کشور ب

توانسرت   مری  آمریکا تنها قدرتی بود که  ،به نظر استرالیا»: اقیانوس هند بود ۀو امنیت در حوز

هرگراه آمریکرا وظرایفی را در ایرن منطقره بره عهرده        . موازنه قدرت را با شوروی حفظ کند

امنیرت در ایرن ناحیره از     ،چه از این کار سرر براز زنرد    اتفاقی روی نخواهد داد و چنان ،گیرد

 (69-71ص همان، . )«ان متزلزل خواهد شدجه

الملل و الزامات آن برای حفرظ صرلل    تواند نسبت به سیاست بین میبنابراین هیچ دولتی ن

بره سرمت سیاسرت موازنره منفری رفتره و رویکررد         یری گرا و ثبات و امنیت به بهانره اسرتقالل  

و خلریج فرارس    ،دریرای عمران   ،البتره اقیرانوس هنرد   . جانبره در پری  گیررد    ای و یک جزیره

تردریج اهمیرت بیشرتری یافرت و در      هالملل بر  گانه سیاست بین ی سه ها  عنوان یکی از محور هب
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دارای  ،قرن بیستم عالوه موقعیت جغرافیای راهبردی کره از قررن شرانزدهم آغراز شرده برود      

موقعیت جغرافیایی اقتصادی نیز گردید که این موقعیت جدیرد نیرز در جرای خرود سیاسرت      

ی برزرگ را نسربت بره اهمیرت      هرا   لل در این حوزه را دچار تحرول سراخت و قردرت   الم بین

  هرا   بنرابراین سیاسرت خرارجی دولرت     .موقعیت رو به تزاید این حوزه بیشتر حسراس سراخت  

الملرل و تحروالت آن بری     گرایانه نسبت بره سیاسرت برین    رویکرد استقالل ۀتوانند به بهان مین

 . تفاوت باشند

د اسررتقالل مطلررق حترری در شرررایط برخرروردرای از  وزن قرردرت   دنبررال کررردن راهبررر 

زیررا   ،آیرد  مری امری مطلو  به حسرا  ن  ،حداکثری یعنی قرار گرفتن در موقعیت ابرقدرتی

. المللری در برر نخواهرد داشرت     و انرزوای برین   یری پرهزینه یرا واگرا  ییگرا ای جز تقابل نتیجه

بینانه از وزن قدرت ایرران در زمران    قعاکنون این سوال مهم مطرم است که بدون ارزیابی وا

الملررل چنررد قطبرری آن دوران و سیاسررت  قعیررت و جایگرراه ایررران در نظررام برین امیرکبیرر و مو 

ارا ره  « زنره منفری  موا»توان ارزیابی یکسره مثبت از راهبررد   می چگونه  ،الملل ناشی از آن بین

توجه به مجموعره شررایط    بدون ،جانبه یید و ستای  مستمر و مکرر و یککرد؟ آیا چنین تأ

ییردی چره   چنرین تأ  ایرن کره  ترر   بینانره و مسرئوالنه اسرت و از آن مهرم     واقرع  ،الملل محیط بین

ی مشرابه    هرا   مردان ایرانی در اتخاذ رویکرد یشه و عمل سیاستمداران و دولتاند پیامدهایی بر

 تواند داشته باشد ؟ می آن در سیاست خارجی 

سرت خرارجی امیرکبیرر ترا حردود زیرادی تعمرق کررده         حتی فریدون آدمیت که در سیا

 آدمیرت، ) .بر این باور است که سیاست خارجی بایستی با اسرتقالل نسربی ترو م شرود     ،است

 (461ص ، 1362

بلکه حتری در شررایط    ،واقعیت آن است که نه تنها در جهان بهم پیوسته و مرتبط کنونی

چیزی  ،قالل مطلق در سیاست خارجیای و راهبرد است رویکرد جزیره ،تاریخی قرن نوزدهم

جز برداشت ناقص و نادرست از مفهوم پر اهمیت اسرتقالل و حاکمیرت ملری نبروده اسرت و      

الملرل شرده و آثرار و نترایج آن      منشأ سوءتفاهم در محریط برین   نیست و چنین برداشتی صرفاً

 . چیزی جز تحمیل هزینه و خسارت بر دولت و ملت نخواهد بود
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داشتی نقض غرض آشکار نسبت به اهدا  آشکار اسرتقالل و حاکمیرت   چنین بر حقیقتاً

 . خواهد بود ،ملی که همان تولید قدرت و توسعه است
 :«گرایی نیروی سوم»سیاست  .1. 1. 1

« نیرروی سروم  » ،ی سیاست خارجی امیرکبیر که قابرل نقرد اسرت    ها  یکی دیگر از ویژگی

برود برر شرناخت و    « موازنره منفری  »ارجی این ویژگی نیز که تو م با سیاست خر  .است ییگرا

طرور   هطوری که حتی پس از مرگ امیرکبیر بر  هب ؛عملکرد سیاستمداران بعدی تاثیرگشار بود

 . ثیر گشاشتدر سیاست خارجی ناصرالدین شاه تأ مستقیم

عنوان بخشی از سیاست خرارجی   هاین رویکرد را ب قبله عالمعباس امانت نویسنده کتا  

حاضرر نیسرت    ،گفرت  مری  بره تصرریل   » : گوید می عرفی کرده و در مورد او ناصرالدین شاه م

ای در برابرر   وزنره  ،خواست با آوردن فرانسه و آمریکا به ایران سلطان حسین ثانی باشد و می

بالمرآل   قبلره عرالم   ،برار  هرا و قراردادهرای زیران    بره رغرم همره ناکرامی     .انگلیس ایجراد کنرد  

دسرت کرم تمامیرت ارضری ایرران را       ،ت موازنره منفری  خواست با پیروی از نوعی سیاسر  می

 (181، ص1376میالنی، ) .«پاسداری کند و در این کار بزرگ نیز موثق بود

و از الزامرات آن اسرت   « موازنه منفری »که در واقع روی دیگر سکه  ییگرا«نیروی سوم»

  .نیز از چند جهت قابل نقد است

شناخت ماهیت حقیقری سیاسرت جدیرد     آلیستی از سیاست مانع شناخت ایده این کهاول 

دنبال قدرت ملی و منافع ملی خودشران هسرتند    هبدون استثناء ب ،ی بزرگ ها  است زیرا قدرت

از قدرت خود در جهت قردرت و منرافع دیگرر     ،کنند می تصور   ها  آلیست گونه که ایده و آن

ی انقالبی شرهرت یافتره    ها  عنوان دولت هحتی اگر ب ،کنند مینظر ن صر   ها  و دولت  ها  کشور

آلیسرتی   جدید رویکرد اید ولوهیک یا ایرده  ها در چارچو  سیاست به عبارتی دولت. باشند

 . ندارند

 ،آمریکا و انگلیس و فرانسره و اترری    ،ی بزرگ چه شرقی یا غربی ها  و قدرت  ها  دولت

جرو  و تهمگری منرافع ملری خرود را در سیاسرت خرارجی جسر       .. .یا چین و روسریه و هنرد و  

بینانره   چندان واقرع  ،کنند و این تصور که از این جهت بین آنها تفاوت اساسی وجود دارد می 
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بعردها  . و نیرروی اول و دوم از ایرن جهرت تفراوتی وجرود نردارد      « نیروی سوم»نیست و بین 

چون دکتر محمد مصدق این درس تاریخی و پرهزینه را با تصور نادرسرت   مردانی هم دولت

عنوان نیروی سوم و منجی مشکالت سیاست خارجی در مقابرل انگلریس    هکا بدر مورد آمری

 . و شوروی تجربه کرد

عرالوه برر پیگیرری منرافع و قردرت       ،ی بزرگ ها  طور کلی قدرت هنیروی اول و دوم و ب

تمایرل بره حفرظ وضرع موجرود و اسرتمرار        المللی معموالً دلیل جایگاه و موقعیت بین هب ،ملی

موازنره قردرت    ،الملل را دارند و یکی از راهکارهای دستیابی به این ثبات ثبات در سطل بین

عنروان کشمکشری برر سرر قردرت در دل خرود        هالملرل بر   از نظر مورگنتا سیاست برین » .است

هرا و حتری اهمیرت     عنوان عاملی ثبات آفرین در سیاست دولت همتضمن تلقی توازن قدرت ب

 Vincent, 1974) .«هایت به آان بستگی دارداجماعی اخالقی است که ثبات یک نظام در ن

,p13) 

ثباتی نیرز   بی توازن قدرت در واقع ورود به مرحلۀورود نیروی سوم برای بر هم زدن این 

از برار مسرئولیت آن شرانه    « یری گرا موازنره منفری  »هست و این چیزی نیست که بتوان به بهانه 

کمترر بره آن توجره    « یری گرا نیرروی سروم  »خالی کررد و ایرن واقعیتری اسرت کره طرفرداران       

 . اند داشته

امیرکبیر این بود که چشم کمرک و مداخلره    ییگرا«نیروی سوم»اشکال دوم به سیاست 

گری در امور دیگران هریچ جایگراهی در سیاسرت     احتمالی به دولتی دوخته بود که  مداخله

 . خارجی آن دولت نداشت

برود  « انرزوا طلبری  »و راهبررد  « ونر ودکترین م»پیرو  1898تا  1825ایاالت متحده از سال 

 .دانست میرا مجاز ن  ها  گری در امور دیگر دولت که مداخله

منع شده اسرت و   ییگرا توان از دولتی که بر اساس دکترین مونر و از مداخله می چگونه 

انتظرار مداخلره در امرور ایرران      ،بخ  عمده قرن نوزدهم را مسیر انزواطلبی در پی  گرفتره 

 !انگلیس داشت؟ر  بر علیه روس« نیروی سوم» عنوان هب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 010                                                      ی امیرکبیرشناسی در ایران و سیاست خارج نخبه
 

 

مداخله یا عدم مداخله در امور دیگران از سوی آمریکا بر اساس قانون و راهبرد و مبتنی 

و مونر رو عردم مداخلره در امرور دیگرران را       (192 ، ص1376متقری،  )بر منافع حیاتی است 

در پیرام سراالنه    1823بر عنوان راهبرد اساسی در سیاست خارجی تعیین کررده و در دسرام   هب

ی  هرا   ما در مسرتعمرات یرا در ممالرک وابسرته بره کشرور      » : گوید می ر یس جمهور به کنگره 

 (23همان، ) .«مداخله نکرده و نخواهیم کرد ییاروپا

توانرد   مری   ،نباشرد  یری گرا بینانه در سیاست خارجی اگر تو م با واقرع  خو  ییآرمان گرا

 (Carr, 1946,p82) .شودتبدیل به نوعی بدبینی سیاسی 

هم در شررایطی کره چنرین امرری در سیاسرت       آن« نیروی سوم»بنابراین انتظار مداخله از 

  .بینانه بود انتظاری غیرواقع ،خارجی نیروی سوم جایگاهی ندارد

گرایانه مشکل اصلی سیاست خارجی در آن شررایط   آلیستی و آرمان در واقع درک ایده

الملرل   روابرط ایرران و فرانسره در تراریخ روابرط برین      »: گوید می آدمیت در همین رابطه .بود

با اتحاد دفاعی دو کشور در زمان ناپلئون آغراز گشرت  و برا سرپری شردن آن دوره       ،جدید

گرچه همکاری بسیار گررم  . نیز منطق سیاسی خود را از دست داد می  این اتحاد نظا ،تاریخی

ثر را در محیط مناسبات دو ملت براقی گرشارد   این ا ،دو دولت به سرخوردگی ایران انجامید

از فرانسره چشرم یراری     ،ی سیاسی خود با روس و انگلریس  ها  که ایرانیان همیشه در دشواری

. چربیرد  مری  عنصرر عراطفی برر تعقرل سیاسری       ،اما بره حقیقرت در ایرن توجره ذهنری      ؛داشتند

کررد   مری الملل ایجرا  ن  سیاستمداران ما کمتر غور این معنا را شناختند که منطق سیاست بین

 (551 ص ،1362 آدمیت،) .«ی ایران بنماید ها  که دولت فرانسه کمک متحققی به گرفتاری

کدام از برقراری و بسط روابط ایرران و   م که روس و انگلیس هیچییاین نکته را هم بگو»

 (همان) .«فرانسه خشنود نبودند

پرروس کره در آن دوره قردرت    اترری  و   ،ی دیگرری ماننرد فرانسره    هرا    چنین دولرت  هم

« نیرروی سروم  »عنروان مصرداق    هتوانسرتند بر   مری  آمدند و در آن شرایط  می بزرگ به حسا  

چنان جایگراهی کره روس و انگلریس از اقیرانوس      در سیاست خارجی خود آن ،مطرم شوند

هند و جغرافیای راهبردی هند و افغانستان و ایران در سیاست خرارجی خرود تعریرف کررده     
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اقیانوس هند برای آنهرا محلری از اعررا      گری در حوزۀ در واقع مداخله. قا ل نبودند ،بودند

نداشت تا آنها را به سود ایران و در مقابل آن دو قردرت برزرگ کره وزن قردرت آنهرا نیرز       

 . بسیج نماید ،بزرگتر از خود آنها بود

پس از شکسرت  . ه استگشت می به دوران قبل از امیرکبیر بر ظاهراً ییگرا البته نیروی سوم

ی شرمالی در دوران حاکمیرت    هرا   ایران در مقابل تهراجم سرنگین روسریه و اشرغال سررزمین     

گیرری ایرن    ی شرکل  هرا   تدریج زمینه هشاه و مداخالت انگلیس در امور داخلی ایران ب فتحعلی

شرود کره بردون نتیجره      مری  شود و در زمان محمد شاه نیز اقرداماتی انجرام    می سیاست فراهم 

کند و پیگیرری   می در واقع امیرکبیر یک سیاست خارجی شکست خورده را تجربه  .ماند می 

در دوره  .این سیاست از سوی سیاستمداری با تجربه مانند امیرکبیر تا حدودی عجیب اسرت 

دولرت  »زیرا  ؛اما با پاسخ منفی مواجه شده بود ؛محمد شاه از فرانسه کمک خواهی شده بود

میل نداشت که در قضایای اختال  بین ایران و انگلیس بر سر افغانسرتان   فرانسه به هیچ وجه

 (222 ص ،1392اقبال آشتیانی، ) .«و بعضی از جزایر خلیج فارس مداخله کند

توان نسبت به امیرکبیر و سیاستمداران بعدی شبیه او  نقدی که در این رابطه می ترین مهم

طرور   هایرن نروع ادراک بر   . سرت ا ادراک آنهرا مربوط به نروع   ،در ادوار گوناگون وارد کرد

عمده کارگزارگرایانه و ایده آلیستی است و برا ادراک کارکردگرایانره و ر الیسرتی فاصرله     

توانرد   مری   ،این نروع ادراک در شررایطی کره تبردیل بره تصرمیم و اقردام شرود        . زیادی دارد

ی  هرا   ت بره قردرت  بینری نسرب   زیررا مبتنری برر خرو      ؛ی زیادی به کشور وارد کند ها  خسارت

طرور عمرده و در اصرل     هدر حرالی کره ادراک سیاسری بر     .بزرگ یا همان نیروی سوم اسرت 

ی برزرگ در   هرا   بررای قردرت  . هرا معطرو  گرردد    و رفتار دولت ،بایستی به ماهیت سیاست

چرون اخرالق و    زند و عواملی هم می سیاست جدید حر  اول و آخر را قدرت و منافع ملی 

بنابراین اگر این اصل ر الیستی  .آید می وضوعی فرعی و ابزاری به حسا  الملل م حقوق بین

بخر    یینقر  رهرا  « نیروی سوم»ویژه  هی بزرگ ب ها  و قدرت  ها  نسبت به دولت ،را بپشیریم

 ،گرایانره  یی امرری آرمران   ها  زیرا ایفای چنین  نقشی از سوی چنین قدرت ؛قا ل نخواهیم شد

  .است لوحانه بینانه و ساده خو 
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ی برزرگ از جملره    هرا   توان درک کرد که قدرت می از منظر کارکردگرایانه و ر الیستی 

رو در روی یکدیگر قررار گیرنرد    ،خاطر منافع و قدرت ملی ما حاضر نیستند هب« نیروی سوم»

گونه نیسرت کره بررای مثرال آمریکرا یرا        این. و یا از قدرت ملی و منافع خودشان کوتاه آیند

طلبانه داشته باشند و روسریه یرا آلمران یرا چرین نداشرته        طلبانه و منفعت قدرت انگلیس خوی

 . باشند

ماهیت و کارکرد سیاست جدید است که محور اصرلی   ،چه موضوعیت دارد در واقع آن

ای  و منفعت طلبری پشرتوانه فلسرفی متفکرران و فالسرفه      ییگرا آن قدرت است و این قدرت

و  ییسرودگرا  ،طلبری  را دارد که به راحتی قردرت .. .اسمیت وآدام  ،بز ها   ،همچون ماکیاولی

 . کنند می حقوق ابزاری و اخالق ابزاری را توجیه  ،عقالنیت ابزاری

بخرر  در ذهنیررت  ییی برره ظرراهر رهررا هررا  ی نیررروی سرروم و دولررت  هررا  نمونرره ایررن رفتررار

ای  بره آمریکرا   و گرر  1299سیاستمداران ایرانی را در تحوالت بعد از امیرکبیر در کودتای 

عنوان نیروی سروم و کودترای    هسرنگونی رضاشاه و گرای  به آلمان ب ،عنوان نیروی سوم هب

در دوران   هرا   حتری بعرد  . عنوان نیروی سوم مشاهده کرردیم  همرداد و گرای  به آمریکا ب 28

به خروبی   ،را مطرم ساختند« چین»و گرای  به « ییگرا شرق»جمهوری اسالمی که رویکرد 

ای برا   مرتبط با موضوع انررهی هسرته   هکنند ی فلج ها  حظه شد که چین و روسیه در تحریممال

ی تحریم شرکل   ها  ها همراه شدند تا اجماع جهانی علیه ایران با تصویب قطعنامه دیگر قدرت

 . گیرد

چه مورد اشکال است نوع ادراک سیاستمدار ایرانی از عملکرد نیرروی   هر صورت آن هب

 .که منطبق بر روم سیاست جدید استعملکرد نیروی سوم نه  ،سوم است

 

 جهنتی

امیرکبیرر از دو جهرت قابرل نقرد      یری گرا« نیروی سوم»و « موازنه منفی»سیاست خارجی 

این سیاست نوعی سیاست انفعالی بود کره فرارغ از هرگونره ابتکرار      این کهجهت اول . است

جهرت دومری کره    . ل منجر به شکست شدعمل و طرم و برنامه واقع بینانه بود و به همین دلی
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ثیر این رویکرد بر سیاسرت خرارجی   أت ،این سیاست را مورد نقد قرار داد ،توان بخاطر آن می

پس از امیرکبیر است که در واقع سایه سنگین خود بر سیاست خارجی ایران در دوران پرس  

 . کرد آلیست حفظ دهاز امیرکبیر را نیز در ذهن روشنفکران و بخ  زیادی از سیاستمداران ای

ی روابررط  هرا   عنرروان یکری از تئروری   هبر « ایرده آلیسرم  »سیاسرت موازنره منفری در تئرروری    

الملرل اعرم از    ی روابرط برین   هرا   دارای جایگاه آرمرانی اسرت امرا در سرایر تئروری      ،الملل بین

ص خصرو  هب. جایگاهی ندارد  ها  ر الیسم و نور الیسم و وابستگی قدیم و جدید و سایر تئوری

و « یری همگرا»ی  هرا   الملل که بره رویکررد   روابط بین در حوزۀ« لیبرالیسم»ئوری پردازان نزد ت

براور دارنرد، سیاسرت موازنره       ها  یابی دولت و نق  آن در توسعه و قدرت« وابستگی متقابل»

 . منفی هیچ جایگاهی ندارد

ت و تجربره  در عرالم واقعیر   ،نظر از مباحث تئوریک و مجادالت تئروری پرردازان   صر 

بارها در ایران تجربه و منتهی بره شکسرت شرده    ،  معلوم شد که سیاست خارجی موازنه منفی

است و این نوع سیاست همان ریلی اسرت کره توسرط امیرکبیرر در سیاسرت خرارجی ایرران        

قابل درک اسرت و در   های امیرکبیر در آن دوران کامالً البته محدودیت .گشاشته شده است

اما این نبایستی موجرب   ؛ترین تردیدی نیست امیرکبیر کوچک ییگرا فتخیرخواهی و پیشر

شود تا سیاست عملی که با هد  واالی پیشرفت و ترقی خواهی او در تعارض قررار گرفتره   

 .در بوته نقد و بررسی قرار نگیرد ،است

 یری گرا توان چنین گفت که سیاست خارجی موازنه منفی و نیرروی سروم   طور کلی می هب

ر نوعی سیاست آرمانی برای رسیدن بره هرد  پیشررفت و توسرعه و عبرور از عقرب       امیرکبی

زیررا برا واقعیرات جهران      ؛اما این سیاست آرمانی منتهی به هد  نشرد  ؛ماندگی تاریخی بود

الملرل و سراختار جغرافیرای راهبرردی در آن      ساختار نظرام برین   ،الملل سیاست و سیاست بین

ی  هرا   توسرط قردرت   الملرل  برین یژه که مقابله برا سیاسرت   و هب ،شرایط تاریخی در تعارض بود

 .متوسط و کوچک کاری بس دشوار و پرمخاطره است
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Elitism in Iran and Amir Kabir's foreign policy 
 

Dr. Khosro Vafaei Saadi
 

 

 

Abstract 

The present paper discusses the performance of Amir Kabir by 

presenting two discourses. In the first discourse, which plays a 

leading role in the study of Amir Kabir's foreign policy, the 

concept of elitism in Iran is discussed and three approaches of 

elitism, ignoring elites, and elite-research are presented. In the 

second discourse, foreign policy of that era has been criticized 

using the elite-research perspective and foreign policy has been 

analyzed from several aspects. 

A positive feature of foreign policy at that historical time has 

been stability and security in foreign relation. In addition, 

foreign policy has two other features, namely, "negative balance" 

and "third force", which has been discussed and criticized. 

In fact, emphasis is placed on negative balance and the third 

force due to their historical stability in the minds of Iranian 

politicians. 

Keyword: Foreign policy, international politics, international 

relations, meta-theory, theory, strategy. 

                                                           
1. Faculty member of Islamic Azad University. (Khvafaei@yahoo.com) 

mailto:Khvafaei@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Name-ye Anjoman Mafakher                                                                               178 
 

 

The Paradox of Modernization in Amir Kabir Reform 
 

Lotfollah Lotfi
1
 

 

Abstract 
The newly elected ruling board turned to the West to review the 

events happening in the West. They only focused on modernization 

and ignored the philosophical foundations of development in the 

West. To achieve modernization and reforms, government officials 

took measures, which challenged the power structure in the political 

system of patriarchy and monarchy. 

Therefore, in order to clarify the paradox of modernization and to 

understand a significant part of contemporary Iranian history, it is 

important to clarify the historical, social and political context of 

modernization, which gave rise to Amir's reforms. 

Using critical theory and the method of historical ethnography, this 

essay examines the reason why Amir failed in his attempts, despite the 

fact that modernization and reforms were carried out under the guise 

of development discourse in all fields. At his peak, Amir Kabir was 

ousted and killed. This essay investigates the failure of modernization 

in Iran. In fact, modernization could not lead to development, and 

Amir not only failed to modify the power of monarchy through 

modernization and by imitating and adapting the Tanzimat (a period 

of reform) of Ottoman Empire, but also increased the king's autocracy. 

Keyword: Amir Kabir, Ottoman Tanzimat (a period of reform), 

Development, Renovation. 
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The Grate wise 

(Amir Kabir and his literary activities) 
 

 Shamsi Ghaffari
1
 

Dr. Hasan Bolkhari ghehi
2
 

 

Abstract 
Mirza Taghi Khan Farahani, better known as Amir Kabir    (1807 – 10 

January 1852), also known by the titles of Atabak and Amir-e Nezam was 

chief minister to Naser al-Din Shah Qajar (Shah of Persia) for the first three 

years of his reign. He is widely considered to be "Iran's first reformer", a 

modernizer who was "unjustly struck down" as he attempted to bring 

"gradual reform" to Iran.   

 When he was prime minister did very important things, especially in 

political, military, cultural and literary matters. He published the first official 

newspaper in Iran and ordered a group of translators to translate the best 

books of other civilizations in Persian. 

This article tries to describe literary activities of Amir Kabir  as one of his 

most important activities. 

Keyword: Amir kabir, literary activities, newspaper, translation. 
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Amir Kabir in the context of the documents of the Cultural 

Heritage Society 

 
Narges Sadegizadeh

1
 

 

Abstract 
Due to the valuable efforts of Mirza Taqi Khan Amir Kabir in 

improving the cultural, political and economic affairs of Iran in his 

age, the Society for the National Heritage of Iran has decided to honor 

him as he deserves. 

 According to the documents in the archive of the Society, the 

activities of the Society in this field can be classified into three 

categories: 

A. Amir Kabir Memorial Monument in Hazawah, Amir Kabir's 

Birthplace; 

B. Construction of the statue of Amir Kabir; C. The restoration and 

repair of the stone of the tomb of Amir Kabir in Karbala. 

This essays examines the documents related to Society activities in the 

above-mentioned field. 

Keyword: Amir Kabir, Documents, the Society for the National 

Heritage, Memorial Stone, Amir Kabir tomb. 
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A document on the introduction of Iran's military equipment 

in the Qajar era  

(Amir Kabir's period of office) 

 

 
Mohsen Roustaei

1
 

 
Abstract 
Mirza Taghi khan Amir Kabir served alongside the father of the 

military reforms of Iran, Abbas Mirza Na'eb-es-Saltaneh, and as the 

subordinate of Ghaem Magham Farahani and Mohammad Khan 

Zanganeh for a long time.  He was promoted to political positions 

such as: Mostofi-yeNezam, the minister of military and Amir. He had 

relationship with foreign state advisers who traveled to Tabriz for 

training of Iranian armies in Fath Ali Shah and Mohammad Shah's 

government. On a trip to Russia, he closely observed the military 

organization and its ammunition factories. These experiences 

strengthened his motivation for creation of fundamental reforms in 

armies during his reign. 

The document presented in this paper includes the inventory and 

pricing of Iranian Qurkhaneh. Before examining this document, it is 

necessary to mention some of the actions taken by Amir. 

Keyword: Qajar, Amir Kabir, vault documents, military equipment. 
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Autobiography and ideas of Amir Kabir 

 

 
Dr. Farhang Khaknezhad

1
 

 

Abstract 
The symbol of courage and sacrifice: "Mirza Taghi Amir Nezam", son 

of Karbala'i, the chef and observer of Ghaem Magham Farahani, lived 

in the family of Ghaem Magham and among the great persons such as 

Mirza Abolqasem Mohammad Khan Zanganeh Amir Nezami, Abbas 

Mirza, the reformist prince. He learned patriotism and reformism from 

the prince and his two ministers. Historians and those who were 

familiar with Amir Kabir and studied his life have generally admired 

him as a great man. For example, "In fact, I am jealous of Karbala'i 

Muhammad Qurban, Amir Kabir's father, and I'm afraid of his son. 

Allah is the best preserver. He is a great boy and will make great rules. 

" Mirza Abolqasem Farahani (Barzabadi Farahani, p. 6) 

"Among all the recent rulers of the Orient and rulers of Iran, whose 

names are recorded in history, Mirza Taghi Khan Amir Nezam is 

unrivaled. He truly deserved to be considered as one of the unique 

creatures. He was a great man. “Robert Stoyan (same, p. 364) 

Keyword: Seyyed Jamaloddin, Qandy, Nehru, Lumumba, Necroma, 

Ben Bella and Sukarno, Nasser-al-Din Shah, Atabak Azam, Mirza 

Abul-Qasim, Minister of the Interior, Amir Kabir, Ghaem Magham 

(vice president), Mohammad Khan Zanganeh, Amir-Nezam, Abbas 

Mirza, Tenure, Vaqaye Etefaghiyeh Newspaper and great political, 

social and cultural reform. 
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From forgery to reality; commemoration of one hundred and 

sixty-eight years after the death of Amir Kabir 

 
Nasrallah Hadadi

1
 

 

Abstract 
Amir Kabir is a symbol of righteousness in the world of politics and 

authority. One hundred and sixty years has passed since his 

martyrdom, but still people are talking about the actions of that great 

man. 

This essay attempts to review the less-considered part of Amir's life 

by investigating his numerous correspondence to Qajar King. 

Keyword: Amir Kabir, Nasser-al-Din Shah, Pivot of the universes 

(Qebleye Alam) Abbas Amanat, Fereydun Adamiyat. 
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Communication skills of Mirza Taghikhan AmirKabir 

The reform process and his murder 
 

Dr. Nadereh jalali
1  

 

Abstract 
Throughout Iran's history, the fate of many cultural and political elites, 

or the influential and pro-reform reformer in the country, including 

Amir Kabir, who may somehow be considered one of the political 

elites of the Nazarene Autonomy Society, has always addressed this 

question in the mind of the researcher. Why did not he succeed not 

only in the pursuit of his own aspirations, but also in a painful fate, 

and, according to Nietzsche, was born after death? The answer to this 

question lies in the field of historical sociology. 

Using descriptive analytical method and using psychological findings 

in the field of communication behaviors, this paper analyzes Amir's 

communication behaviors as a Chancellor of the reformer and maybe 

somehow a political elite to show how much of his communication 

skills (spoken language and Behavioral) in criticizing the political 

structure of the society of the Nazar era and presenting a proper 

pattern of political relations. On the other hand, how much 

unconsciousness of the people and the underdeveloped culture may be 

in the failure to provide the necessary ground for the success of the 

reformist person as he is important. 
Keyword: Amir Kabir, reform, political power, communicative 

behavior. 
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The structure of the autocratic government and the reformist 

chancellor, Amir Kabir 
 

Sayed Abdollah Anvar
1
 

 

Abstract 
In the political structure of Iran in Qajar era, king was master and 

representation of God and people were his obedient. In this Shah-

based centralized political system, Shah was a dominant authoritarian 

who opposed any kind of reform and change in this structure. 

This paper examines the contradiction between the authoritarian state 

and modernism ideas, which sought change in the state of affairs for 

the society and the advancement of Iran. It also indicates that how the 

fear caused by deterioration of authority can affect Nasser-al-Din 

Shah Qajar and urge him to kill a competent and justice maker 

chancellor in a cruel manner, which changed fate of the country.   

Keyword: Autocratic government, Nasser al-Din Shah, Amir Kabir, 

Reformation, Dar ul-Funun. 
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The position of Amir Kabir in the process of urban change 

in Tehran 

 
Adeleh Aghaee

1
 

 

Abstract 
Mirza Taghi Khan Farahani, known as Amir Kabir, carried out 

fundamental reforms in the urban affairs of Iran, and in particular 

Tehran during his thirty-nine-month tenure. 

His main measures included foundation of Dar ul-Funun, the first 

modern university for the promotion of knowledge and new 

technologies, construction of ToopKhāneh town square (artillery 

barracks) and Sabzeh Meydan (the main square of grand bazar of 

Tehran), establishment of bazar and shops, establishment of 

machinery industry and other urban elements that played an important 

role in the urban development of Tehran in the past and present and 

creating an identity for this city. These elements were built in the 

direction of modernization of Qajar capital and played an undeniable 

role in the urban transformation of Tehran, which was influenced by 

the Esfahan school. 

This paper aims at examine these urban elements and their 

performance. 

Keyword: Amirkabir, Dar ul-Funun, ToopKhāneh town square, 

Sabzeh Medan, City Maps. 
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