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فصلنامه ایران شناسی

کاظم قاسمی گل افشانی
دانش آموخته کارشناسی  ارشد ایران شناسی
دانشگاه شهید  بهشتی

امیرکبیر از نگاه بیگانگان

چکیده
میــرزا تقــی خــان فراهانــی مشــهور بــه امیرکبیــر در نظــِر ایرانیــان، سیاســتمداری بادرایــت و 
ــود و کــوردالن و تنــگ  ــدک ب ــی اســت. اگرچــه مــدت صــدارت او ان ــران و ایران دلســوختة ای
نظــران وطــن وجــودش را برنتافتنــد؛ امــا او در همیــن مــدت انــدک، منشــأ اقدامــات و اصالحات 

اساســی شــده  بــود. 
امیرکبیــر پیــش از آنکــه بــه صــدارت برســد؛ در دوره ســلطنت محمــد شــاه قاجــار بــه عنــوان 
ــات  ــرای حــل اختالف ــروم( ب ــه ال ــس ارزروم )ارزن ــه کنفران ــران ب ــی ای ــأت نمایندگ ــس هی رئی
ــق  ــرانجام موف ــره، س ــال مذاک ــدود 4 س ــد از ح ــد و بع ــزام ش ــی اع ــران و عثمان ــی ای سیاس
ــار  ــار و گفت ــاالت و رفت ــس، ح ــان کنفران ــازد. در جری ــرار س ــن برق ــان طرفی ــق می ــد تواف ش
ــدا  ــش ابت ــن پژوه ــود. ای ــس ب ــتادگان روس و انگلی ــه فرس ــورد توج ــان م ــی  خ ــرزا تق می
ــد  ــا دریاب ــت ت ــدد آن اس ــپس در ص ــدازد؛ س ــی  ان ــر م ــة امیرکبی ــر زندگینام ــذرا ب ــی گ نگاه
سیاســتمداران و نویســندگان غیرایرانــی دربــارة امیرکبیــِر ایــران در جریــان کنفرانــس 
ــد.  ــی  کن ــاره م ــر اش ــرانجامِ کار امی ــه س ــان ب ــتند؛ و در پای ــه نوش ــد و چ ــه گفتن ارز روم چ

واژگان کلیدی: امیرکبیر، ایران، عثمانی، انگلیس، روسیه، کنفرانس ارزروم.    

مقدمه
ــانی  ــای کس ــادت ها و دلیرمردی ه ــون رش ــواره مدی ــورمان هم ــگ کش ــخ و فرهن ــربلندی تاری ــکوه و س ش
اســت کــه خونشــان را بــرای رشــد و تعالــی ایــن ســرزمین نثــار کردنــد. یکــی از ایــن دلیــر  مــردان، میــرزا 
ــت  ــن بی ــتین ای ــداق راس ــوان مص ــر را می ت ــت. امیرکبی ــر اس ــه امیرکبی ــب ب ــی ملق ــان فراهان محمدتقی خ

ســعدی دانســت:
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را                       تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

مــدت صــدارت امیرکبیــر اگرچــه انــدک بــود )ســه ســال و ســه مــاه( و دشــمنان کــوردل مجالــش ندادنــد، 
ولــی اهمیــت تاریخــی فــراوان دارد. ایــن اهمیــت را در ســه دســته می تــوان تقســیم نمــود: 1- نــوآوری در راه 
نشــر فرهنــگ و دانــش و صنعــت جدیــد، 2- پاســداری از هویــت ملــی و اســتقالل سیاســی ایــران در مقابلــه 

بــا تعــرض بیگانــگان، و 3- اصالحــات سیاســی مملکتــی و مبــارزه بــا فســاد و اخــالق مدنــی. )آدمیــت، 157(
ــال           ــن مج ــا در ای ــة آنه ــه هم ــاره ب ــه اش ــه ک ــورت پذیرفت ــیاری ص ــای بس ــش  ه ــر پژوه ــارة امیرکبی درب
نمــی گنجــد. یکــی از ایــن پژوهــش  هــا، مقالــه  ای اســت بــا عنــوان »بررســی و تحلیــل اصالحــات امیرکبیــر 
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از دیــدگاه ســیاحان و کارگــزاران خارجــی« از شــهرزاد محمــدی  آییــن. ایشــان در ایــن پژوهــش، بیشــتر بــه 
دوران وزارت امیــر پرداختــه و بــه نظرهــای نویســندگان و سیاســتمداران دربــارة اصالحــات مالــی، امنیتــی، 
اجتماعــی، نظامــی، سیاســت خارجــی، اداری و فرهنگــی امیرکبیــر؛ و ســرانجام انگیــزه  هــای قتــل وی اشــاره 

کــرده  اســت.1
مــا در ایــن پژوهــش، بــا محوریــت کتــاب امیرکبیــر و ایــران تألیــف فریــدون آدمیــت؛ بــه ســخنان و نکاتــی 
کــه سیاســتمداران و نویســندگان غیــر ایرانــی دربــارة امیرکبیــر در مدتــی کــه در کنفرانــس ارزروم حضــور 

داشــت، گفتنــد و نوشــتند؛ مــی  پردازیــم.     

آغاز زندگی  امیرکبیر
میــرزا  محمدتقی خــان  فراهانــی مشــهور بــه امیرکبیــر در حــدود ســال 1222ق )1185 خ( در روســتای هــزاوه 
از توابــع فراهــاِن اراک متولــد شــد و در 18 ربیــع االول ســال 1268ق )20 دی مــاه 1230خ( در حمــام  فیــن 
ــام  ــه آشــپز و ناظــر دســتگاه قائم مق ــام داشــت ک ــان ن ــی قرب ــدر وی کربالی ــه شــهادت رســید. پ کاشــان ب
ــة قائم مقــام  ــاِن خــود را در خان ــش زم ــوم و دان ــراوان، عل ــا ذوق و شــوق ف ــرزا تقی خــان ب ــود. می ــی ب فراهان
ــو  ــد! ت ــه او گفــت: » فرزن ــد، ب ــف دی ــوم مختل ــر را در عل ــام کــه اســتعداد و پیشــرفت امی ــت. قائم مق فراگرف
ــر  ــع، اگ ــن مواق ــه در باریک تری ــید ک ــد رس ــرد و روزی خواه ــغال خواهی ک ــی را اش ــاغل بزرگ ــه مش در آتی
ــی مملکــت را از گــرداب پریشــانی و هالکــت نجــات  خائنیــن و مغرضیــن مزاحمــت نشــوند، کشــتی طوفان

خواهــی داد.« )شــمیم، 161(

ورود میرزا تقی خان فراهانی به عرصه سیاست
ــه  دســت آورد. نخســتین  ــمَت منشــی گریِ او را ب ــی توانســت سِ ــام تربیــت شــد و در جوان ــزد قائم مق ــر ن امی
ــرود و  ــزار روســیه ب ــزد ت ــه ن ــه همــراه خســرو  میــرزا ب ــود کــه ب مأموریــت سیاســی میــرزا تقی خــان ایــن ب
ــن ســفر حــدود 22 ســال داشــت.  ــد. او در ای ــران عذرخواهــی کن ــدوف در ای ــت کشــته شــدن گریبای از باب
مهمتریــن مأموریــت سیاســی امیــر قبــل از صــدارت، ریاســت هیــأت نمایندگــی ایــران در کنفرانــس ارزروم در 
ســال 1259ق بــود.2 ایــن کنفرانــس بــرای حــل اختالفــات مــرزی بــا دولــت عثمانــی برگــزار شــد. در زمــان 
ســکونت ناصرالدیــن میــرزای ولیعهــد در آذربایجــان، امیــر وزیرنظــام آنجــا بــود. بعــد از فــوت محمــد شــاه، 
امیــر همــراه ولیعهــد بــه تهــران آمــد. ناصرالدیــن  شــاه در ذی  قعــده 1264ق بــه تخــت نشســت و امیرنظــام 
را بــه صــدارت اعظمــی تعییــن نمــود. امیــر در مــدت کوتــاه صــدارت خــود، منشــأ اقدامــات فراوانــی شــد؛ 
ــه وضــع مالــی حکومــت، اصــالح  تأســیس مدرســة دارالفنــون، انتشــار روزنامــة وقایــع  اتفاقیــه، رســیدگی ب
دســتگاه فاســد اداری )مبــارزه بــا کــم کاری، رشــوه، ظلــم و تعــدی و...(، ســر و ســامان دادن بــه ارتــش، رونــق 
ــدن و ســن پترزبورگ  ــود وضــع صنعــت کشــور، تأســیس ســفارتخانه در لن ــی و خارجــی، بهب تجــارت داخل
و اســتانبول، الحــاق هــرات بــه ایــران بــدون جنــگ و خونریــزی و... از جملــة اقدامــات امیــر بــود. واتســون، 
ــد و  ــده می مان ــان زن ــرزا تقی خ ــر می ــر می نویســد: »اگ ــات امیرکبی ــارة اقدام ــس، درب ــفارت انگلی منشــی س
ــه  ــه ب ــد ک ــمرده می ش ــانی ش ــرة آن کس ــد در زم ــدون تردی ــاند، ب ــام می رس ــه انج ــود را ب ــه های خ اندیش

ــه رســالت تاریخــی برگزیــده گشــته اند.« )آدمیــت، 222( عقیــدة برخــی از ســوی خــدا ب

کنفرانس ارزروم حدود چهار ســـال بـــه طول انجامیـــد )1259-1263ق(. دلیل طوالنی شـــدن کنفرانس 
آن بـــود که نماینـــده انگلیس از عثمانـــی حمایت می کرد و نماینده روســـیه از ایران )مهـــدوی، 259(. 

1( این پژوهش در دوفصلنامه پارسه سال 17 شماره 28 بهار و تابستان 1396 به چاپ رسید.
ــود میــرزا جعفرخــان مشــیرالدوله ســفیر ســابق ایـــران در عثمانــی، ریاســت هیــأت نمایندگــی ایــران در ایــن  2( ابتــدا قــرار ب
کنفرانــس را عهــده  دار باشــد؛ ولــی بــه  علــت بیمــاری ســختی کــه دچــارش شــد، بــه  دســتور حــاج میــرزا آغاســی )صدراعظــم 

ــه ایــن مأموریــت اعــزام گردیــد )کــرزن، 20(. وقــت( میــرزا تقــی  خــان ب
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صـــورت  مجلس ها و گزارش هـــای نمایندة انگلیـــس در کنفرانس ارزروم و ســـفیر آن دولـــت در عثمانی 
نشـــان می دهد که امیر بســـیار ســـنجیده ســـخن می گفت، موقع شـــناس بود و در مذاکرات شـــیوه ای 
بســـیار ماهرانه داشـــت. می دانســـت کجا باید دســـت باال را بگیرد و کجا کوتاه بیاید، کجا اســـتوار باشد 
و تنـــدی نمایـــد، کجا باید گذشـــت کنـــد و نرمی به خـــرج دهد. پی بـــرده  بود در چه امـــوری روس و 
انگلیس باهم ســـازش نموده اند و در چه موارد سیاستشـــان همســـان نیســـت. رفتار میـــرزا تقی خان چه 
در محیط کنفرانس و چه در شـــهر، بســـیار ســـنگین و متین بود؛ به  حدی  که احترام دوســـت و دشمن را 
بـــه خود جلب کرده  بـــود. رابرت کرزن3، دبیـــر نمایندگی انگلیـــس در کنفرانـــس ارزروم می گوید: »میرزا 
تقـــی  یکی از شـــخصیت  های بســـیار جالب توجه و غیـــر قابل قیاس بـــا دیگر اعضای شـــرکت  کننده در 

کنفرانـــس ارض روم )ارزروم( بود.« )کرزن، 22( 
ــه بیماری هایــی دچــار گردیــد؛ تــب پــی  درپــی و نارســایی های عضالنــی  ــود، ب زمانــی کــه امیــر در ارزروم ب
در دســت چپــش نمــودار شــد. مدتــی بعــد، در برگشــت از حمــام بیهــوش شــد و بــه زمیــن افتــاد. نماینــده 
انگلیــس شــرح ناخوشــی امیــر را بــرای کلنــل شــیل وزیــر مختــار انگلیــس نوشــت و پیشــنهاد نمــود دولــت 

ایــران جانشــینی بــرای امیــر تعییــن کنــد. 
ــه  ــواری هایی ک ــِس دش ــد توانســت از پ ــر نخواه ــان دیگ ــرزا تقی خ ــن، می ــر م ــه نظ ــز می نویســد: »ب ویلیام
ــی  ــید. وقت ــت از کار نمی کش ــان دس ــرزا تقی خ ــا می ــت، 102( ام ــد.« )آدمی ــش دارد، برآی ــس در پی کنفران
نماینــدگان روس و انگلیــس بــه ســراغش رفتنــد؛ او را در بســتر بیمــاری یافتنــد کــه بــا چهــره ای رنــگ  پریــده 
ــا دیــدن حالــت امیــر  ــود. نماینــده انگلیــس ب و بدنــی فرســوده، مشــغول بررســی و تهیــة طــرح عهدنامــه ب
بــه شــیل نوشــت: »ایــن غیــرت مســؤولیت او بــرای مــا ســخت تأثیرانگیــز بــود... و چنیــن غیرتــی در خــور 

احتــرام اســت.« )همانجــا(
امیرکبیــر در مدتــی کــه بــرای مذاکــره در ســفارت ارزروم بــود، بــا وجــود همــه گرفتاری هــای سیاســی کــه 
داشــت، دســتور داد کتاب هــای اروپـــایی را کــه بــرای پیشــرفت ایــران مفیــد اســت، گــردآوری و بــه فارســی 
ــه،  ــورهای فرانس ــای کش ــه در روزنامه ه ــی را ک ــا مطالب ــود ت ــتور داده  ب ــن وی دس ــد. همچنی ــه کنن ترجم
ــل  ــن عوام ــد. ای ــه کنن ــش ترجم ــود، برای ــر می ش ــتان منتش ــی و هندوس ــش، عثمان ــیه، اتری ــس، روس انگلی
موجــب شــد اطالعــات فراوانــی دربــارة مســائل مختلــف کشــورها بــه  دســت آورد کــه در جریــان مذاکــرات، 
ــر  ــتون، وزی ــه پالمرس ــه ای ب ــس در نام ــار انگلی ــر مخت ــیل، وزی ــاس؛ ش ــن اس ــر همی ــد. ب ــع گردی ــر واق مؤث
خارجــه انگلیــس می نویســد: »میــرزا تقی خــان از امــور سیاســی اروپــا و بنیادهــای اجتماعــی مغــرب آگاهــی 

ــان، 189( دارد.« )هم
ــگاه  ــوع ن ــارة ن ــرد. درب ــی می ک ــگ ایران ــت فرهن ــظ اصال ــعی در حف ــود و س ــزار ب ــی بی ــر از غرب زدگ امی
ــا را  ــر فرنگی ه ــد: »امی ــه می گوی ــار فرانس ــر مخت ــد. وزی ــی آورده ان ــب مختلف ــان، مطال ــه اروپایی ــر ب امی
ــد.« )همــان،  ــران اســتفاده کن ــع ای ــه نف ــا ب ــات آنه ــش و مخترع ــا می خواســت از دان دوســت نمی داشــت، ام
ــان  ــب خارجی ــن اســت کــه هــر پیشــنهادی از جان ــر ای ــز مــی آورد: »شــیوه امی ــو، 228( شــیل نی 191؛ گوبین
ــی  ــتعماری بیگانگان ــای اس ــی از فعالیت ه ــر ناش ــار امی ــن رفت ــه ای ــت، 465( البت ــد.« )آدمی ــنود، رد می کن بش
ــت  ــک وطن پرس ــر ی ــد. امی ــال می کردن ــف اعم ــورهای ضعی ــر کش ــخ ب ــول تاری ــواره در ط ــه هم ــود ک ب
ــی، 112( و  ــد.« )رضاقل ــزی نمی خواه ــش، چی ــی وطن ــز نیکبخت ــر ج ــد: »امی ــیل می نویس ــود. ش ــی ب حقیق
ــران ــرزا تقی خــان مظهــر وطن پرســتی اســت کــه در ای ــوالک اتریشــی در حــق او گفــت: »می ــر پ ــز دکت  نی

 اصــل مجهولــی اســت.« )همانجــا( امیــر در طــول صــدارت و حتــی در طــول زندگــی خــود، همــواره غیــرت 
ــد:  ــون می نویس ــود. واتس ــل نب ــی غاف ــع مل ــه ای از مناف ــت و لحظ ــران داش ــرزمین ای ــاک و س ــت و خ مل

3( در ابتــدا قــرار بــود کلنــل ویلیامــز سرپرســت هیــأت انگلیســی باشــد، امــا بــه  علــت ناخوشــی نتوانســت درکنفرانــس شــرکت 
ــع منشــی مخصــوص »ســر اســتراتفورد کانینــگ« ســفیر انگلیــس در  ــه در آن موق ــرت کــرزن[ ک ــن ]راب ــه جــای او م ــد. ب کن

ــه ایــن کنفرانــس اعــزام گردیــدم )کــرزن، 21(. ــودم، ب ــی ب عثمان
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ــران  ــم نفــوذ دولتشــان در ای ــدازه مصمــم در تحکی »نماینــدگان روس و انگلیــس در تهــران کــه بیــش از ان
ــون و  ــر قان ــه اش ب ــدرت ســلطنت نیرومنــدی کــه پای ــر را در تأســیس ق ــد، نمی توانســتند کوشــش امی بودن
ــِت  ــت دس ــر خواس ــه امی ــن رو، همین ک ــت، 216( از ای ــد.« )آدمی ــی کنن ــر تلق ــن  نظ ــا حس ــد، ب ــت باش عدال
سوءاســتفاده  گرایانــة آنــان را در امــور داخلــی ایــران کوتــاه کنــد، بــه مخالفــت برخاســتند. امیــر از هــر کســی 
کــه بــا دولــت بیگانــه -بــه  خصــوص روس و انگلیــس- پنهانــی رابطــه داشــت، بیــزار بــود. بــه همیــن دلیــل، 
شــیل بــه پالمرســتون، وزیــر خارجــة انگلیــس می نویســد: »رئیــس ایــل قشــقایی از ایــن جهــت مــورد نفــرت 

امیــر نظــام اســت کــه از هــواداران قدیمــی و ثابــت دولــت انگلیــس بــه شــمار مــی رود.« )همــان، 465(
ــرد.  ــارزه می ک ــا آن مب ــواره ب ــود و هم ــف ب ــران مخال ــی ای ــور داخل ــس در ام ــت روس و انگلی ــا دخال ــر ب امی
ــان فتنــة محمدحســن  خــان ســاالر پســر اللهیارخــان  ــه ایــن دخالت هــا را در جری اوج کینــة امیــر نســبت ب
ــه محمدحســن خان ســاالر در ســال 1262ق  ــرار اســت ک ــن ق ــم. ماجــرا از ای ــه مشــاهده می کنی آصف الدول
بــا عــده ای از بــزرگان خراســان متحــد شــده، لشــگری فراهــم آورده، درخراســان شــروع بــه یاغی گــری کــرده 
و بــه مخالفــت بــا دولــت پرداختــه بــود. امیــر ابتــدا بــا درایــت و سیاســت خــود و ســپس بــه  وســیله تهدیــد، 
ســعی در خامــوش کــردن شــورش داشــت. در ایــن هنــگام، وزیــر مختــار انگلیــس و ســپس روســیه پیشــنهاد 
میانجی گــری میــان دولــت و ســاالر را بــه امیــر دادنــد، امــا امیــر بــه ایــن خاطــر دخالــت انگلیــس و روســیه 
ــه  ــاره گفت ــت. او در این ب ــران می دانســت، نپذیرف ــت ای ــزت دول ــی شــأن و ع ــران را مناف ــی ای ــور داخل در ام
ــود  ــای خ ــه ج ــهد را ب ــان مش ــاً یاغی ــت راس ــوند و دول ــف ش ــر تل ــت هزار نف ــم بیس ــح می ده ــود: »ترجی ب
بنشــاند تــا اینکــه آن شــهر را بــا مداخلــة خارجــی آرام کنــد.« )همــان، 237( بعــد از ایــن ســخن امیــر، شــیل 
ــا  ــا و روس ه ــه انگلیس ه ــق او نســبت ب ــه ُخل ــوان ب ــر می ت ــن ســخن امی ــه پالمرســتون می نویســد: »از ای ب
پــی بــرد.« )همانجــا( ناگفتــه نمانــد ســرانجام ایــن غائلــه بــا ســپاهی کــه امیــر بــه مشــهد فرســتاده بود، بــدون 

ــا عیــد نــوروز ســرکوب شــد.  کمــک گرفتــن از دولت هــای خارجــی در ســال 1266ق مقــارن ب
امیــر در مدتــی کــه صــدارت را بــر عهــده داشــت، هیچــگاه از لفــظ صــدر اعظــم اســتفاده نکــرد و همــواره 
ــر     ــم فرات ــمی، او از صــدارت ه ــارات رس ــدرت و اختی ــاظ ق ــی از لح ــرد؛ ول ــی می ک ــام معرف ــود را امیرنظ خ
ــخ  ــاب صــدر التواری ــار داشــت. نویســندة کت ــور لشــکری و کشــوری را در اختی ــه ام ــود؛ به طــوری  ک ــه    ب رفت
مــی آورد: »ایــن وزیــر بــزرگ هــم وزارت کشــور و هــم امارت لشــگر را داشــته  اســت. در واقــع، او ذوالریـــاستین 
بــود.« )اعتمادالســلطنه، 219( نـــاصرالدین  شــاه نیــز در فرمـــان خــود، امیـــر را بــه  واســطة همیــن ذوالریاســتین 

ــد، می دانســت.  ــه در کشــور روی می ده ــوری ک ــِد ام ــوب و ب ــودن، مســؤول خ ب
یکــی از کارهــای مهــم امیــر در زمــان صــدارت، رســیدگی بــه وضــع اقتصــادی کشــور بــود. امیــر در شــرایطی 
صــدارت کشــور را در اختیــار گرفــت کــه در خزانــه فقــط ســیصدهزار تومــان پــول بــود. دخــل و خــرج دولــت 
بــا هــم ســازگار نبــود. بنابرایــن بــرای بهبــود ایــن وضــع، امیــر تصمیــم گرفــت از مخــارج دولــت بکاهــد. او 
از شــاه گرفتــه تــا نوکــر، حقــوق همــه را بــه فراخــور مقــام و مرتبه شــان کــم کــرد کــه ایــن خــود یکــی از 
عوامــل کینــه درباریــان از امیــر و دشــمنی ایشــان بــا او شــد؛ به طــوری  کــه شــیل می نویســد: »امیــر بــا عمــل 
بی پــروای خــود در کــم کــردن حقــوق و مواجــب افــراد، همــه را دشــمن خــود ســاخته  اســت.« )آدمیــت، 268(

امیرکبیــر بــا فســاد عمومــی ماننــد رشــوه خواری و پیشــکش دادن نیــز بــه مقابلــه برخاســت. تــا قبــل از آنکــه 
امیــر بــه صــدارت بنشــیند، وزیــران و بــزرگان حکومــت در قبــال انجــام وظیفــه، از مــردم پــول می گرفتنــد. 
امیــر قــدرت و سیاســت را بــا اخــالق بــه هــم آمیخــت و جلــوی ایــن فســاد را گرفــت. او بــا پاکدامنــی خــود، 
ــود؛  ــون ب ــا سیاســت ســختی کــه ضامــن اجــرای قان ــون برانداختــن رشــوه خواری را اجــرا نمــود و نیــز ب قان
ــد:  ــوه خواری می نویس ــا رش ــارزه ب ــر در مب ــالش امی ــارة ت ــون درب ــت. واتس ــت و سیاس ــی عدال ــن یعن و ای
ــد؛ مصمــم گشــت آن نظــام  ــه رشــوه بفریب ــد او را ب ــه کســی بتوان ــود ک ــوق آن ب ــی ماف ــه کل »امیرنظــام ب
رشــوه خواری را برانــدازد.« )همــان، 320( حتــی دکتــر پــوالک اتریشــی دلیــل بــه قتــل رســاندن امیــر را مقابلــة 
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ــت،  ــد و نمی گرف ــوه دهن ــه او رش ــتند ب ــه می خواس ــی ک ــد: »پول های ــاد می دان ــوه خواری و فس ــا رش او ب
ــه نقــل از ســر پرســی ســایکس انگلیســی، نویســنده  صــرف کشــتن او شــد.« )همانجــا( علی اصغــر شــمیم ب
ــارة قدرناشناســی ایرانیــان از امیــر می نویســد: »معــدودی از ایرانیــان می توانســتند  ــران درب ــخ ای کتــاب تاری
ــارة  وجــود وزیــری را کــه صدیــق و پاکدامــن بــود، مغتنــم و مایــة افتخــار بداننــد.« )شــمیم، 176( و نیــز درب

قتــل امیــر می نویســد: »واقعــاً قتــل امیرنظــام بــرای ایــران یــک مصیبــت بــود.« )همانجــا(

سرانجاِم امیرکبیر
ــه  دســت آورده  ــه  واســطة اصالحــات ســازنده اش، حامیــان فراوانــی در بیــن اقشــار مختلــف ب اگرچــه امیــر ب
ــم در پــی توطئــه   ــه دل گرفتــه و دائ ــه همــان میــزان، طبقــه اشــراف و درباریــان از او کینــه ب ــود؛ ولــی ب ب
چینــی علیــه او بودنــد. سردســتة دشــمنان امیــر، مهــِد علیــا مــادِر شــاه بــود. بیشــتر توطئه هــا علیــه امیــر 
را او طراحــی می کــرد. رابــرت کــرزن در خاطــرات خــود مــی  نویســد: »آن  طــور کــه مــی  گوینــد، بزرگتریــن 
ــا عــده  ای کــه بــه قــدرت میــرزا تقــی  ــار، مــادر شــاه بــود. مــادر شــاه همــراه ب دشــمن میــرزا تقــی در درب
ــد و  ــل دادن ــد، گروهــی تشکیـ ــت خشــمگین بودن ــی او در حکوم ــوذ و توانای ــد و از نف ــی  ورزیدن حســادت م
توانســتند ارادة شـــاه نـــاتوان را در اختیــار گیرنــد و موافقــت او را بـــرای طــرد میــرزا تقــی بــه  دســت آورنــد؛ 
ــارة قدرنشناســی و  ــود.« )کــرزن، 23( شــیل درب ــون وزیــرش ب ــا، مدی شــاهی کــه همــه چیــز خــود را در دنی
منفعت پرســتی درباریــان می نویســد: »چیــزی کــه در ایــن مملکــت وجــود نــدارد، شــرف و حیثیــت و ایمــان 
ــگ و  ــی و نیرن ــز اســت. و انگیزه هــای آن ــر هــر چی و حق شناســی اســت. ســودجویی و طمــع ورزی حاکــم ب

افســون برایــن جامعــه مســتولی اســت.« )آدمیــت، 665(
یکــی دیگــر از دالیــل عــزل امیرکبیــر و بعدهــا شــهادت او، سیاســت خارجــی امیــر بــود؛ سیاســتی کــه در 
ــود و انگلیــس و روســیه ســخت  ــر ســخت ترقی خــواه ب ــود. امی ــه  ب ــال انگلیــس و روســیه در پیــش گرفت قب
ســلطه طلب. وجــود امیــر بــر مســند صــدارت مانــع از تحقــق اهــداف اســتعمارگرایانه آنهــا می شــد. بنابرایــن 
ــد.  ــه توطئه چینــی علیــه امیــر، تشــویق مخالفانــش و حتــی تهدیــد آشــکار وی می نمودن پنهــان و آشــکار ب
بــه دنبــال مخالفت هایــی کــه امیــر نســبت بــه خواســته های دو دولــت انجــام مــی داد، شــیل در نامــه ای بــه 
ــز در جــواب نوشــت:  ــر نی ــد گشــت.« امی ــن پشــیمان خواهی ــه از ای او می نویســد: »روزی خواهــد رســید ک
»آن زمــان بعیــد اســت و آن پشــیمانی نامســلّم؛ و حــال  آنکــه آثــار شــوم و زیانبخــش کــه بــر موافقــت امیــر 

ــی و مســلّم می باشــد.« )همــان، 678( ــب اســت، آن مترت
شــاید اگــر شــاه همــواره از امیــر حمایــت می کــرد، هیچکــدام از توطئه گــران بــه مقصــود خــود نمی رســیدند؛ 
امــا ایــن طــور نشــد و شــاه بــه مــرور از پشــتیبانی امیــر دســت کشــید. در ســال 1267ق شــاه و امیــر و عــده ای 
از درباریــان بــه اصفهــان رفتنــد. در بازگشــت از اصفهــان، شــاه دســتور داد عبــاس  میــرزای نایب الســلطنه کــه 
بــرادِر خــوِد شــاه بــود، در قــم اقامــت کنــد. امیــر از ایــن دســتور ناراضــی بــود و شــاه نیــز در ایــن تصمیــم بــا 

امیــر مشــورت نکــرده  بــود. شــاید ایــن نشــانة آغــاز تنــّزل قــدرت امیرنظــام تعبیــر گــردد.

چو آید به مویی توانش کشید                     چو برگشت زنجیرها بگسلد

ســرانجام توطئــة حســوداِن کــوردِل امیــر، تأثیــرش را نــزد شــاه گذاشــت و شــاه ضعیف النفــس فرمــان عــزل 
امیــر از صــدارت را در 19 محــرم 1368ق صــادر کــرد. چنــد روز بعــد دوره امــارت امیــر نیــز بــه پایــان رســید. 
بعــد از ایــن، میــرزا آقاخــان نــوری، صــدر اعظــم جدیــد بــا همــکاری انگلیــس بــرای اینکــه امیــر را از پایتخــت 
ــوذ  ــلیم نف ــر تس ــه دیگ ــوان ک ــاه ج ــه او داد. ش ــان را ب ــت کاش ــه  دارد، حکوم ــی دور نگ ــات سیاس و جریان
درباریــان شــده بــود، بــرای اینکــه از ایــن پــس کســی نــام امیرنظــام را نَبــَرد و نشــنود، منصــب امیرنظامــی 

را از تشــکیالت مملکتــی برانداخــت.
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دشــمنان امیــر بعــد از عــزل او نیــز دل از کینــة او پــاک نکردنــد و هــر روز در گــوش شــاه می خواندنــد کــه 
تــا وقتــی امیــر زنــده اســت، مــردم از هیــچ دولتــی فرمــان نمی برنــد. وقتــی خواســتند صــدارت را بــه میــرزا 
ــید  ــه می ترس ــرار داد؛ چراک ــود ق ــدارت خ ــرایط ص ــزو ش ــان را ج ــرزا تقی خ ــدام می ــد، او اع ــان دهن آقاخ
دوبــاره امیــر بــه صــدارت برســد )اعتمادالســلطنه، 218(. بــه دروغ بــه شــاه می گفتنــد امیــر بــا همــکاری روس هــا 
درصــدد اســت حکومــت را در دســت بگیــرد. چنــدی بعــد در ایــن مــورد شــایعه ای نیــز ســاختند کــه از دولــت 
ــا ایــن  ــزام دولــت ایــران بــر حفــظ جــان و مــال میرزاتقی خــان؛ ت ــر ال روســیه نامــه ای صــادر شــد مبنــی ب
نامــه بــه دســت شــما نرســیده، کار امیــر را تمــام کنیــد. شــاه بیســت  ودوســالة ایــران ترســید کــه مبــادا امیــر 

بــا همــکاری روس هــا روی کار بیایــد، پــس فرمــان اعــدام او را صــادر نمــود:
»چاکــر آســتان مالئــک پاســبان، فــدوی خــاص دولــت ابدمــدت، حــاج علی خــان پیشــخدمت خاصــه، 
ــان  ــرزا تقی خ ــه و می ــان رفت ــن کاش ــه فی ــه ب ــت ک ــور اس ــدار، مأم ــپهر اقت ــار س ــی درب ــراش باش ف
ــم خســروانی  ــه مراح ــر و ب ــران مفتخ ــن االق ــت بی ــن مأموری ــام ای ــد. در انج ــت نمای ــی را راح فراهان

ــت، 725( ــد.« )آدمی ــوده  باش مســتظهر  ب

ــادا  ــا مب ــرد ت ــة پســرش ســپری ک ــان، شــب را در خان ــت فرم ــد از دریاف ــان بع ــاج علی خ ــه ح ــد ک آورده ان
شــاه از فرمانــش منصــرف شــود و آن  را فســخ کنــد. بدیــن ترتیــب، ایــن جنایــت بــزرگ تاریــخ در روز جمعــه    
18 ربیــع االول ســال 1268 در حمــام فیــن به وقــوع پیوســت. روزی حســنک وزیــر را بــر دار کردنــد و دعــای 
ــان در او  ــای مردم ــه شــهادت رســاندند و دع ــام ب ــر را در حم ــروز امیرکبی ــرد و ام ــر نک نیشــابوریان در او اث

کارگــر نشــد.

نتیجه

میــرزا محمدتقی خــان فراهانــی، صــدر اعظــم ایــران در آغــاز ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار؛ در مدتــی کــه 
صــدارت را برعهــده داشــت، مســبب اقدامــات اصالحــی فراوانــی شــد. انجــام ایــن اصالحــات باعــث شــد کــه 
درباریــان و بــزرگان قبایــل بــا امیــر بــه دشــمنی برخیزنــد و بــا توطئــه  چینــی علیــه او، شــاه را بــه برکنــاری 
ــران  ــی ای ــات سیاســی و اجتماع ــه حی ــه ب ــود ک ــری ب ــه جبران ناپذی ــر ضایع ــل امی ــد. قت ــش وادار کنن و قتل
ــورد.  ــم می خ ــری رق ــکل دیگ ــه ش ــخ آن دوره ب ــاً تاری ــود، قطع ــرار می ب ــر برق ــدارِت امی ــر ص ــد. اگ وارد آم
ــه دســت خــوِد  ــود، اگــر ب علی اصغــر شــمیم می نویســد: »اصالحاتــی کــه آن مــرد بلندهمــت آغــاز کــرده ب
ــران کامــالً تغییــر می کــرد و از آن  همــه لطمــات سیاســی  ــان می رســید، شــرایط زندگــی ملــت ای ــه پای او ب
و اقتصــادی کــه بعــد از قتــل امیــر از طــرف بیگانــگان و بــه دســت عمــال خیانت پیشــه بــه ایــران وارد آمــد، 

ــمیم، 174( ــد.« )ش ــری می ش جلوگی
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