
!انتخاب صدراعظم با استخاره

شاه،» امین السلطان«كنند میرزا علي اصغر خان اتابك موسوم به  نقل مي ھم در دوران  كه ھم در دوران ناصرالدين   
بار  مظفرالدين شاه و ھم در دوره محمدعلیشاه منصب صدراعظمي يا نخست وزيري كشـور را داشـت دســت كـم دو

 .ھاي شاه به دست آورد اين سمت را با استخاره
ّبــدارچي و رئیــس  پــدرش آقــا ابــراھیم امین. ق در تھــران متولــد شــد.ھ 1274اصــغر در  مــیرزا علي الســلطان در ابتــدا آ

مورد توجـه شـاه قـرار گرفـت بـه . قاطرخانه و شترخانه ناصرالدين شاه بود ولي به مرور مشاغل وي افـزايش يافـت و 
ق به ھنگام سفر شاه .ھ 1300وقتي آقا ابراھیم در سال . طوري كه شاه او را در سفر اول به فرنگ با خود ھمراه برد

سلطنتي، 50به مشھد در سن   انبـار غلـه  سالگي فوت كرد، ناصرالدين شاه تمام مسئولیت و مشاغل وي و بیوتات 
اصغر خان كه در آن  السلطاني را به پسرش میرزا علي  وزارت گمرك و خزانه وزارت دربار و لقب امین مركزي، ضرابخانه،

 . ساله بود، منتقل كرد 26ھنگام جواني 
صلي در كشـور و  فوت كرد، میرزاعلي 1303الممالك صدراعظم وقت در  وقتي میرزا يوسف مستوفي اصغرخان قـدرت ا

پــس از مــرگ . شــدند گرداننــده چــرخ مملكــت بــود و رجــال دولــت بــراي رســیدن بــه جــاه و مقــام بــه او متوســل مي
كه در  الممالك اداره كشور به مدت دو سال بر عھــده میرزاعلي مستوفي شاه  1305اصـغر خـان بـود تـا اين ناصـرالدين 

ً امور كشور را زير نظر وي درآورد و وي را   . نمود» وزير اعظم«رسما
 :شود يكي از علل تأخیر شاه در معرفي صدراعظم، مردد بودن وي در انتخاب يكي از سه نفر زير بود گفته مي

 )میرزاعباس خان تفرشي(الدوله  ـ قوام
 )علیرضا خان قاجار(ـ عضدالملك 

 )اصغر خان میرزاعلي(السلطان  ـ امین
ً مايل به انتخاب امین لت وي  شاه قلبا قاي دو براي ب یاز  السلطان بـود و حمايـت روسـیه و انگلسـتان از وي را يــك امت

ً براي انتخاب صدراعظم، بین اين سه نفر به استخاره متوسل شد مي  . دانست ولي نھايتا
جه  الوصـف شـاه بي مع. السلطان بـد آمـد جواب استخاره راجع به دو نفر اول خوب بود ولي راجع به امین اعتنـا بـه نتی

ً به نام امین استخاره،  .السلطان صادر كرد حكم وزارت اعظم را رسما
صادر كـرد السلطان در اوج حمايت روس و انگلیس از وي، امین يد ناصـرالدين شـاه بـه فرنـگ را  سفر جد در .  مقدمات 

سفر كـه در . ھمین سفر بود كه موج واگذاري امتیازات اقتصادي و تجاري و نفتي به بیگانگان آغـاز شـد ين  اتابـك در ا
به . ق انجام شد، عضو ھیأت شاه بود.ھ 1306 در جريان اين سفر امتیاز انحصار خريد و فروش توتون و تنبـاكوي ايـران 

نب مرحـوم  شركت انگلیسي تالبوت واگذار شد كه منجر به اعتراضات شديد مردمي و صدور فتواي تحريم تنباكو از جا
در اوج نفــرت مردمـي، بــه دســت مــیرزا رضـاي كرمــاني تــرور شــد و فرزنــدش  1313شــاه در . مــیرزاي شــیرازي شــد

اش مطمئن ساخت و از تبريـز  السلطان را از بقاي صدراعظمي شاه جديد نیز امین. مظفرالدين شاه به سلطنت رسید
ساخت ھا بــا امین عازم تھران شد اما اين بـار مخالفـت انگلیسـي ست . السـلطان كـار وي را دشـوار  ندن بـه درخوا ل

السلطان براي دريافت وام جھت سفر مظفرالدين شاه به فرنگ پاسخ منفي داد و در نتیجه شاه ناچــار شــد وي  امین
 .ھا محبوب بود، جانشین وي سازد الدوله را كه نزد انگلیسي را كنار گذارد و میرزاعلي خان امین

یم پـس از بركنـاري . الحفظ رھسپار قم شد السلطان پس از بركناري به حالت تبعید و تحت امین شاه يكسـال و ن ما  ا
يد را بي الدوله  السلطان، امین امین يد مستاصـل گرد یان . كفايت و نااليق تشخیص داد و در تعییــن صــدراعظم جد او م

شت، بر عھـده دا شوراي وزيـران را  ست  مدتي ريا   حاج محسن خان مشیرالدوله سفیر سابق ايران در عثماني كه 
صدراعظم  اصغر خان امین میرزا عبدالوھاب نظام الملك والي فارس و وزير عدلیه بعدي و ھمچنین میرزاعلي السـلطان 

 .ترند بركنار شده و تبعیدي در شك و ترديد بود كه كدام يك اليق
السلطان كه بسیاري از درباريان نیز از آن جمله بودند به تالش افتادند تا شاه را به گزينش  در اين میان طرفداران امین

السـلطان يكـي   مشـیرالدوله و امین الملـك، شاه پذيرفت كه میـان نظام. نامبرده و بازگرداندن وي از قم متقاعد سازند
بايد بـه اسـتخاره متوســل شـود و ھیـچ كـس را ) ناصرالدين شاه(او تاكید كرد كه طبق رفتارش پدرش . گزينش شوند

 .دانست نمي» سیدعلي اكبر بحريني«تر از  براي انجام اين مسئولیت ديني اليق
ساندند طالع وي ر سپس در . اطرافیان شاه به سرعت با بحريني تماس گرفته و موضوع درخواست شاه را به ا آنـان 

گر،  ھائي كه ھمواره پشت سر شاه مي يك تباني با بحريني از يكسو و ھمچنین با تشريفاتچي نب دي ايستادند از جا
 .تالش كردند تا نقشه خود را در جريان استخاره به پیش ببرند

خل قـرآن » الملـك حكیم«ترتیب استخاره چنین داده شد كه  شاه دا تا اسـمي را كـه  صندلي شـاه بايسـتد،  پشـت 
ّد بحريـني ھــم حیـن انجــام تشــريفات اســتخاره،. گــذارد، ببینـد مي  مثبـت و يـا منفــي   بــه بـاال بنگــرد و از اشـارة ســی

 .الملك تكلیف را بداند حكیم
نه واقـع  بي ديوانخا نوب غر روز موعود فرا رسید و مجلس استخاره در نارنجستان بلور كه بنايي مستقّل و زيبا و در ج

 .بود، منعقد گرديد
بـود و )  چـاق(او مردي كوتاه قد و سمین . شاه باالي صندلي قرار گرفت و گفت تا آقاي بحريني را به حضور بخوانند...

شت چشماني ريز و درخشان و چھره به زرد دا ّ بـه  او بسـم. اي سبزة متمايل  با ترتیـبي خـاص نان  هللا گويـان و ذكرك
ّي در پیش است و از خداوند راه مي: شاه به او گفت. حضور آمد  .خواھیم آقا، بیايید روبروي من بنشینید كه امر مھم

ّد بحريني برابر شاه روي قالیچه به زمین نشست ھاي جداگانـه . سی بر ورق ظر را كـه  مورد ن كي از افـراد  شـاه نـام ي
 .  میان اوراق قرآن قرار داد و به دست آقا سپرد نوشته و به پشت روي میز گذاشته شده بود برداشته،

ّدبحريني با آداب تمام قرآن را بوسیده، كرد، سی سمان بلنـد     به خواندن دعاي الزم پرداخت و در پايان ذكر، سر را بـه آ
سربرآورده،.  الملك نگريست و او سر را با عالمت منفي باال برد سوي حكیم عرض  آقا قرآن را گشود و پس از مطالعه   
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 .دھد  نھي است و راه نمي آية: كرد
ّم را الي كــالم ّم كــه نــام . الملــك كــار خــود را كــرده، آيــة نھــي آمــد  حكیم هللا نھــاد و بــاز اشــارة شــاه ورقــة دو بــار ســو

ّس رفت، سر حكیم امین ّدبحريني گفت السلطان میان اوراق مقد امر   آية قربان،: الملك به عالمت اثبات به زير آمد و سی
 .شود است و بھتر از اين نمي

ھاد السلطان را از میان آنھا برداشته، شاه بدون اينكه سخن گويد اوراق را درھم ريخت و بار ديگر نام امین .  الي قرآن ن
 .الملك فھماند كه بايد آية امیر بیايد و چنین شد حكیم اين مرتبه نیز اشارة

 .طور خواسته كه باز او بیايد شود كه خداوند اين معلوم مي: شاه نفسي برآورده خیالش راحت شد و گفت
السلطان در دور جديـد  امین. المجلس امر كرد تا صدراعظم معزول را از گوشة عزلت قم بار ديگر به صدارت بخوانند في

میلیون مناتي كه از روسیه قـرض گرفـت  22صدارت خود ھمه مخالفین و رقباي خود را قلع و قمع كرد و شاه را با وام 
براي » ويلیام دارسي«ھا نیز امتیاز نفت ايران را به  او براي بدست آوردن دل انگلیسي. راھي فرنگ كرد كرد و  واگذار 

به . جلب رضايت روسھا نیز امتیاز گمركات شمال را به آنان سـپرد یازاتي كـه  به دلیـل امت سفر  ين  او پـس از پايـان ا
به . بیگانگان واگذار كرد، مورد خشم مردم واقع شد و علماي مذھبي حكم بر ارتداد او دادند شاه نیز بار ديگـر مجبـور 

 .بركنار كردن وي شد
  السلطان كه شاه او را اتابك اعظم خوانده بود پس از بركناري از صدارت عازم چین، ژاپن، آمريكا، مصر، عربستان، امین

پس از .  مراكش و فرانسه شد و عاقبت در سوئیس اقامت گزيد سوريه، لبنان، تونس، سـال مسـافرت از سـوي  4او 
شد محمدعلي ھران فراخوانــده  فت . شاه قاجار كه متعاقب مرگ پدرش به سلطنت رسیده بود، به ت لیرغم مخال او ع

براي سومین بار ) 1286ارديبھشت  13(ق .ھ 1325افكار عمومي علیه وي در اوج بحران مشروطیت به ايران آمد و در 
يران موســوم بــه پیمـان . وزير برگزيده شد به طور رسمي به عنوان نخست قرارداد تجزيــه ا  1907در دوره حكومت وي 

به  اصغر خان امین ترور میرزاعلي. میان روسیه و انگلستان به امضا رسید السلطان يا اتابك اعظم در روز انعقاد قرارداد 
سله قاجـار،  در بین صدراعظم. وي در مقابل مجلس شوراي ملي ترور شد و به ھالكت رسید. وقوع پیوست ھاي سل

ست به نخ صدراعظمي و يــك بـار  كه دوبـار بـه  ست  سه تــن از  اتابك تنھا كسـي ا شد و در خـدمت  وزيري انتخـاب 
ــار  ــدعلي شــاه شــاه، مظفرالدين ناصرالدين(پادشــاھان قاج ــاه و محم ــود) ش ــه ب ــام وظیف ــزو . مشــغول انج ــیز ج او ن

تر . ھايي است كه به قتل رسید صدراعظم با اين تفاوت كه حاج ابراھیم خـان شـیرازي معـروف بـه حـاج ابـراھیم كالن
السلطان اتابـك بـه  خان امیركبیر به دستور پادشاھان ولي امین تقي مقام فراھاني و میرزا اولین صدراعظم قاجار و قائم

 .دست مردم به قتل رسید
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