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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

  امیر دانش و تدبیر

  علیرضا صرفه جو: تھیه و تنظیم

. ھجری قمری به دنیا آمد ١٢٢٢، در خانواده ای از طبقات پائین ایران به سال )امیر کبیر(میرزا محمد تقی خان فراھانی 

. واقع در دو فرسنگی شھر اراک بود) سلطان آباد پیشین(» ھزاوه«اھل روستای  »کربالئی محمد قربان«نام پدرش 

میرزا «بعد ھا در سلک نوکران » فراھان«شغل پدرش ابتدا کشاورزی بود، لیکن به علت نزدیکی روستای ھزاوه با 

  .یافتقائم مقام بزرگ درآمد و پس از مدتی به سمت آشپزی و بعد ھا به ناظر آشپزخانه ارتقا » عیسی

کار کربالئی محمد قربان ایجاب می کرد، که با خاندان قائم مقام ارتباط و حشر و نشر داشته باشد و طبعا پسرش 

این وضع خاّصی که برای این کودک، از دوران طفولیت پیش . میرزا تقی ھم با اطفال خانواده قائم مقام محشور بود

رف میرزا تقی خود از طبقات محروم و پایین اجتماع بود و با روحّیات و آمد، در تربیت وی بسیار موثر بود، زیرا از یک ط

افکار طبقات محروم، که ھمیشه اکثرّیت مطلق مردم را تشکیل می دھند، آشنایی داشت و از سوی دیگر، با خانواده 

می کرد و ای در سطح باال و محلی که سررشته امور مملکت و ملت و سیاست، در آنجا متمرکز بود، رفت و آمد 

  .طبیعی بود که میرزا تقی نیز با مسائل جاری مملکت برخورد پیدا می کرد

در نتیجه، عوامل تربیتی خاص یک نوکرزاده و آشپز و عوامل تربیتی یک اشراف زاده، ھر دو در او اثر می گذاشت، ھم 

حمات و محرومّیت ھای طبقات ناز و نعمت و رفاه و آسایش طبقات ممتاز را از نزدیک می دید و ھم درد و رنج و ز

ھم طرز تفکر سردمداران مملکت را زیر نظر داشت و ھم به روحیات و طرز . زحمتکش ملت را به خوبی لمس می نمود

فکر مردمی که نه سر و نه ته پیاز ھستند، آشنا گردید و به طور خالصه امیر کبیر، با ھوش و استعداد سرشارش یک 

  .ار بسیار مفید و گرانبھایی از آب درآمدمعجون جالب توّجه و منشاء آث

میرزا تقی خان از ھوش و استعداد فراوان و کم نظیری برخوردار بود که ھمین امر باعث متمایز شدن ایشان از بقیه 

وی به ھمین جھت از دوران نوجوانی مورد توجه میرزا بزرگ و سپس قائم مقام فراھانی قرار گرفت و . افراد می شد

ایشان به سرعت مورد توجه قائم مقام و عباس میرزا نائب السلطنه . مت منشی گری آن دو دست یابدتوانست به س

  .قرار گرفت

در دوران کودکی، ناھار و غذای بچه ھای قائم مقام را می برد پشت در اتاق، و به انتظار می ایستاد، تا بچه ھا 

  .یز کردن میز غذا وارد اتاق می شدناھارشان را صرف کنند، آن وقت برای جمع کردن ظرف ھا و تم

موقعی که بچه ھای قائم مقام درس می خواندند، از پشت در اتاق، به سخنان معلم که به بچه ھا درس می آموخت، 

  .گوش می داد و ھرچه می شنید به خاطر می سپرد و فرا می گرفت
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پرسید، بچه از عھده جواب بر نمی آمدند، اما یک روز قائم مقام خواست بچه ھا را امتحان نماید، ھر چه از بچه ھا می 

  »این ھا را از کجا آموخته ای؟«: قائم مقام با تعجب پرسید. میرزا تقی به آن سؤاالت جواب صحیح می داد

  »!از پشت در اتاق درس«: میرزا تقی گفت

عوض «: را گرفته بود گفتقائم مقام خواست به او جایزه بدھد، میرزا تقی به گریه افتاد و در حالی که بغض گلویش 

  »!جایزه، به معلم دستور بدھید که آن درس ھا را به من ھم یاد بدھد

  .قائم مقام خیلی خوشش آمد و دستور داد که معلم او را ھم درس بدھد

  زندگی سیاسی

سفر  .وزیر مختار روسیه در ایران می باشد" گریبایدوف"مربوط به قتل   اولین تجربه سیاسي میرزامحمدتقي خان

السلطنه و ھیئت ھمراه به منظور عذرخواھي از واقعه قتل  ایشان به روسیه با ھمراھی خسرومیرزا فرزند نايب

پیش در انجام امور ديواني و غیره لیاقت و  از   میرزاتقي خان طي سالھاي آتي بیش. گريبايدوف صورت گرفت

تگاه محمدخان زنگنه امیرنظام و پیشکار آذربايجان شاه در دس شايستگي نشان داد و در اواخر دوران سلطنت فتحعلي

میرزا محمدتقي که اينک به . ق میرزا محمدتقي، وزير نظام آذربايجان گرديد ١٢۵٣چند سال بعد و در . وارد خدمت شد

به ھمراه ناصرالدين میرزای ولیعھد، عازم روسیه شد و در ارمنستان  ١٢۵٣شوال  ١۶امیرنظام ملقب شده بود در 

  . با نیکالي اول تزار روسیه مالقات کرد) واناير(

. الروم برای حل اختالف مرزی بین ایران و امپراتوری عثمانی بود دومین ماموریت وی رئیس ھیات سیاسی ایران به ارزنة

بندھای سیاسی شرق و غرب با دلیری خاصی  ودر این ماموریت که چندسالی طول کشید، عالوه بر آشنایی با زد 

ت اختالف مرزی را به نفع ایران پایان دھد و محّمره و اراضی وسیع طرف چپ شط العرب را که مورد ادعای توانس

این اقدام و پیشنھادھای مفید امیرکبیر، مورد عناد و حسادت حاجی میرزا آغاسی . ھا بود، به ایران ملحق کرد عثمانی

  . قرار گرفت

بازدید از . مارگران آشنا شد و آثار گرانبھایی در خود ذخیره کرددر این سفر به اسرار دست اول سیاست ھای استع

مراکز صنعتی و علمی روسیه و برخورد با آن ھمه ترقی ھای شرق، در میرزا تقی، احساسات خاصی ایجاد کرد و 

را آتشی در درون سینه اش، برای تجدید وضع و ایجاد تحول در ایران شعله کشید و روح حساس و اراده سازنده او 

  .تحت تأثیر قرار داد و او را به فکر نجات و ترقی و تکامل کشور انداخت

ولیعھد ھم در تبریز . ھجری قمری، میرزا تقی خان در تبریز بود ١٢۵٣پس از مرگ محمد شاه، در ششم شوال سال 

در این سفر میرزا . گرددقرار شد ناصرالدین میرزا ولیعھد، ھمراه با ھیأتی، برای تاجگذاری عازم تھران . زندگی می کرد

تقی خان، مسئوولیت سفر کاروان سطنتی را به عھده داشت و فرمانی صادر کرد که در مسیر راه، ھمراھان شاه حق 

میرزا تقی خان با انضباط خاص و دقیقی که در . ندارند به احدی از مردم ظلم و تعّدی نمایند و از احدی چیزی بگیرند

، لیاقت و توانمندی خود را به خوبی نشان داد، به طوری که ناصر الدین شاه، در آغاز مسیر راه به وجود آورده بود
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عالوه بر لقب امیر نظامی به القاب امیر کبیر و  ١٢۶۴ذی القعده  ٢٢در . سلطنت خود او را به صدراعظمی منصوب کرد

  .اتابک اعظم مفتخر شد

  اصالحات

یک سری اصالحات سیاسي، امنیتي، مالي، اقتصادي و ) سه ماهسه سال و (امیرکبیر در دوره کوتاه صدارت خود 

در . انجام داد که نه تنھا در دوران خود بلکه تا به امروز آثار و برکات آن در سراسر کشورمان موجود می باشد  فرھنگي

غي گريھا و کاھش این راستا ایشان با رفتاری متھورانه، اقداماتی از قبیل ايجاد امنیت و پايان دادن به شورشھا و يا

و نیز اصالحات مالي و جلوگیري از اجحافات پیدا و پنھان صاحبان قدرت و نفوذ ) روس و انگلیس(نفوذ و دخالت بیگانگان 

    .را در اولويت برنامه ھاي خود قرار داد

لوسی، دروغ و امیر کبیر وقتی به اطرافیان دستگاه سلطنت نگاه می کرد، آنچه را می دید، ھمه ریاکاری، تملق، چاپ

تعارف ھای خشک و خالی و چندش آور عده ای دلقک که در واقع آلت دست استعمار بودند، امیر را رنج می . نفاق بود

  .او برای آبادانی کشور، به افرادی عالم، متخصص، متدین و کارآزموده نیاز داشت. داد

ی معنی که منشیان به عادت عھد صفویه و اوایل اولین اقدام امیر کبیر چنین بود که دستور حذف القاب و تعارفات ب

  .قاجاریه در مراسالت به کار می بردند، را داد

از جمله اقدامات مھم امیرکبیر پايان دادن و سرکوب شورش محمدحسن خان ساالر فرزند اللھیارخان آصف الدوله در 

  .بود) ق ١٢۶۶در نوروز (خراسان 

ترکمانان، حمزه میرزای حشمت الدوله و کسان او در خراسان چنانکه باید پس از فرار حسن خان ساالر به میان 

محمد خان برادر . کفایتی از خود بروز ندادند بلکه بر خالف به تعدی نسبت به مردم و حرکات زشت دیگر دست زدند

. یک می نمودندساالر ھم که در آستانه با جمعی از یارانش متحصن بودند، دائما مردم را بر ضد حشمت الدوله تحر

عاقبت اکثر مردم مشھد طرفدار ساالر گردیدند و به ھواخواھی او قیام نمودند و ساالر ھم به دست یاری تراکمه به 

طرف مشھد حرکت کرد و سپاھیان حشمت الدوله را شکست داد تا آنجا که مقارن با رسیدن خبر مرگ محمد شاه او 

دفع فتنه ساالر و آرام کردن خراسان برادر حشمت الدوله، سلطان مراد  امیر کبیر برای. را در این شھر محصور ساخت

سلطان مراد میرزا در نزدیکی جوین، ساالر را . میرزا را از تھران با توپخانه و ھفت ھزار پیاده مأمور خراسان نمود

ان در حوالی ھرات شکست داد و پس از تسخیر سبزوار و ترشیز و نیشابور حشمت الدوله را که در پناه یار محمد خ

سلطان مراد میرزا در . سر می کرد، پیش خود خواند و او را به فرمان امیر به تھران فرستاد و خود والی خراسان شد

به محاصره مشھد و جنگ با اتباع ساالر مشغول بود و امیر کبیر پیوسته از تھران به او مدد سپاھی  ١٢۶۵تمام سال 

کار بر محصورین تنگ شد و سلطان مراد میرزا وارد مشھد شد و ساالر و کسان  ١٢۶۶ تا آنکه در اوایل سال. می رساند

  .کشت و به لقب حسام السلطنه منسوب شد ١٢۶۶او را در شب دوشنبه شانزدھم جمادی االخری 

یان، در ھمان حال امیرکبیر ضمن نظم بخشیدن بر امور دستگاه سلطنت و حکومت و کنترلي که بر اعمال و رفتار ديوان 

کرد، اصالحات گسترده اي در امور اداري کشور  شاھزادگان، خاندان سلطنت، رجال و صاحبان قدرت و غیره اعمال مي



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

کن کردن بسیاري از مفاسد اداري و مالي در اداره امور کشور نظمي نو پديد آورد؛ که البته  به عمل آورد و با ريشه

او راه عموم عایدات نامشروع را . بان نفوذ و قدرت را با او دشمن کردھمین اصالحات برخي از مھمترين ديوانیان و صاح

که کارکنان دولت به عنوان مداخل از این و آن به عنف می گرفتند، مسدود و رشوه خواری را جّدا منع نمود و برای ھر 

  .مأمور و موظفی به قد لیاقت و کار موجبی برقرار ساخت

آگاھان و ناظران . گذاري نظمي نو در نیروي نظامي کشور بود ارتش و قشون و پايهاز ديگر اصالحات امیرکبیر بازسازي 

قاآنی در . کنند امور در ھمان روزگار از سازمان نظامي جديدي که امیرکبیر پايه گذاري کرد، سخت تمجید و تحسین مي

  : مدح امیر می گوید

  که صف کشد دو ماھه ره پیاده ھا سواره ھا                            به پایتخت پادشه فزودی آنقدر سپه  

در موقع رسیدن امیر به تھران سپاه منظم ایران اگر چه اسمًا چھار ھزار نفر بود لیکن عده موجود از سیصد تن تجاوز 

نون امیر که خود سپھساالر کل سپاه ایران یعنی امیر نظام بود و در ایام عباس میرزا در آذربایجان کامال به ف. نمی کرد

عسکری آشنایی یافته بود، به سرعت به اصالح امر سپاه توجه کرد و لشکریانی منظم و موظف به دستیاری معلمین 

  . فرنگی درست نمود

او معتقد بود بدون داشتن یک ارتش مجھز و نیرومند به سالح روز، در دنیایی که ھمه حدود و حقوق با زور تعیین می 

، به زور بستگی دارد، نمی توان حق کشور و ملت را حفظ کرد و دست شود و سرنوشت ھمه کس و ھمه چیز

به طور کلی ھر چیزی را . این بود که پایه یک ارتش نوین و مقتدری را به وضع مدرن روز ریخت. متجاوزان را کوتاه نمود

رنامه ھای که برای استقالل، عظمت و اعتبار یک کشور و آسایش، رفاه و سیادت یک ملت لزوم داشت، او در ب

اصالحی خویش گنجانیده بود و آن ھم نه فقط در مرحله فکر و ایده و برنامه ریزی، آن گونه که معمول زمامداران 

کشورھای عقب مانده است که طرح می ریزند، ولی به مرحله عمل نمی رسند، بلکه امیر کبیر قبل از ھر چیز مردکار 

  .و عمل بود

، بناي بازار و تیمچه و سراي امیر در تھران، )اداره گذرنامه(چاپارخانه، تذکره خانه از ديگر اقدامات امیرکبیر ايجاد 

نويسي بود که در دوران صدارت او بسیار کارآمد عمل  جاسوسي و خبررساني و خفیه - تأسیس سازمان اطالعاتي 

نشیني  برداشتن رسم بستامیر کبیر ھمچنین تالشھاي بسیاري براي اصالحات قضايي و به تبع آن از میان . کرد مي

  . آمیز يافته بود  انجام داد که در بسیاری از موارد روندي انحراف

روز قبل از  ١٣و فقط ١٢۶٨االول  ربیع ۵از مھمترين اقدامات امیرکبیر تأسیس دارالفنون بود که پس از تالشھاي بسیار در 

ار داده و از اتریش عده ای معلم و مستشار او امر به ساختن مدرسه ای مناسب این ک. قتل امیرکبیر افتتاح شد

  . خواسته بود

گامھاي استواري براي توسعه اقتصادي و صنعتي کشور و نیز ) ق ١٢۶٨─١٢۶۴(امیرکبیر در ھمان دوران کوتاه صدارت  

تشار ان. رشد اقتصاد تجاري کشور برداشت و براي مثبت شدن تراز بازرگاني خارجي ايران تالشھاي فراواني انجام داد

امیرکبیر که خود فردي مذھبي بود . اتفاقیه، تالش براي ترجمه و انتشار کتب از ديگر اقدامات امیرکبیر بود روزنامه وقايع
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ويژه نقش برجسته امیرکبیر در سرکوب شورش باب و از میان  به. در ارتقاء شأن و منزلت علما و روحانیون کوشید

پايان رسید، روابط امیرکبیر و علماي ديني را  به " محمد باب سید علي"دام بابیه که با محاکمه و اع برداشتن فتنه 

  .پیش تحکیم بخشید از بیش

جریان قیام بابّیه بدین شرح بود که ھنگام حبس سید علی محمد در شیراز و اقامت او در اصفھان جماعتی که به او 

مخصوصا در یزد و   ند و به تبلیغ و دعوت مشغول شدندگرویده بودند در غالب والیات ایران مردم را به دین جدید خواند

خراسان و مازندران و زنجان کار ایشان باال گرفت و چون علمای دین و حکام نیز به سختی پاپی ایشان می شدند، کم 

س کم بین اصحاب دو گروه کار به نزاع و فتنه و قتل کشید و این حرکات به جای آنکه به این حال خاتمه یابد، بر عک

بیشتر تولید زحمت می کرد و تعصب بابیه در نشر آئین جدید و از خودگذشتگی ایشان زیادتر می شد و چون این طایفه 

امیر کبیر را مانع پیشرفت کار خود می دانستند به توطئه برای قتل او اقدام نمودند اما این توطئه مکشوف شد و توطئه 

  .کنان به سختی عذاب دیدند

فع بابیه که باعث اختالل امنیت غالب والیات شده بودند، مأمورین مخصوص فرستاد و در ھمه جا امیر کبیر برای د

. رؤسای ایشان را به دست مأمورین مغلوب و مقتول کرد ولی در مازندران و زنجان به مقاومت سخت آنان مواجه شد

شکست داد و قلعه ھای  ١٢۵۶سال  عاقبت بابیه را که در این دو والیت ھم به سختی از خود دفاع می کردند، در

  .ایشان را گرفت

پس از دفع مجاھدین بابیه تصمیم به . در موقع زد و خورد با بابیه سید علی محمد در قلعه چھریق آذربایجان زندانی بود

او قتل پیشوای ایشان گرفته شد و سید علی محمد را از چھریق به تبریز آوردند و پس از ترتیب مجلس مناظره ای بین 

  .تیر باران کردند ١٢٢۶شعبان  ٢٧و علمای تبریز، او را در روز دوشنبه 

جمعی قلیل جانب میرزا یحیی . پس از کشته شدن سید علی محمد بین پیروان او بر سر جانشینی باب اختالف شد

این دو تن از اھل . شدندمعروف به صبح ازل را گرفتند و طایفه ای دیگر که اکثریت یافتند، تابع میرزا حسینعلی بھاء اهللا 

نور مازندران و از طرف پدر برادر یکدیگر بودند و ابتدا نیز با ھم موافقت داشتند، لیکن کمی بعد بین ایشان رقابت 

  .درگرفت و اتباع بھاء اهللا یعنی بھائیه به دشمنی با پیروان صبح ازل یعنی ازلیه قیام نمودند و ازلیان در اقلیت افتادند

شوال به طرف ناصرالدین شاه تیر انداختند اما تیر خطا  ٢٨یعنی بعد از قتل امیر کبیر بابیه در تھران در  ١٢۶٨در سال 

  .رفت و بر اثر آن جمعی از رؤسای بابیه پایتخت دستگیر و به زشت ترین روش به قتل رسیدند

برقراري عدالت و امنیت،  دوستي و مخالفت شديد امیرکبیر با نفوذ کشورھاي خارجي در ايران، تالش براي وطن 

جلوگیري از شکنجه و آزار متھمان و مجرمان، جلوگیري از پناھندگي جنايتکاران و مجرمین سیاسي و غیره در 

اطالعاتي اتباع داخلي براي نمايندگان خارجي از ديگر  -ھاي خارجي و تالش براي قطع ارتباط جاسوسي  سفارتخانه

  . ل دوران کوتاه صدارت بوداقدامات اصالحگرانه امیرکبیر در طو

 ٢٢امیرکبیر که از ھمان آغاز صدارت سخت مورد حمايت و اعتماد ناصرالدين شاه قرار گرفته بود، در روز جمعه  

  . الدوله خواھر تني شاه ازدواج کرد با ملکزاده خانم عزت ١٢۶۵االول  ربیع
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رین زمینه مساعد است و لذا با تمامی قدرت، برای او به حق درک کرد، که فقر و فساد برای رشد و نمو استعمار، بھت

ریشه کن کردن فقر و فساد برای رشد و نمو استعمار، بھترین زمینه مساعد است و لذا با تمامی قدرت، برای ریشه 

وی افراد ناالیق و خود فروش و پست را که مانند ماشین خودکار در اختیار . کن کردن فقر و فساد کوشش کرد

  .قرار می گرفتند، با قاطعیت از ھیأت حاکمه بیرون ریخت استعمارگران

او فھمید و لمس کرد تا روزی که مشکالت علمی و فنی کشور، توسط کارشناسان و مستشاران خارجی حل می 

  .شود، مملکت روی استقالل را نخواھد دید

ائر کشور، باید توسط متخصصین معادن و ذخ. امیر کبیر معتقد بود، که ثروت مملکت بایستی در خود کشور خرج شود

پول و سرمایه ملت بایستی در رشته ھای اقتصادی این آب و خاک به جریان افتد و لذا با . ھمین کشور ، استخراج گردد

  .نھایت پشتکار، برای تحقق بخشیدن به این اھداف عالی دست به کار شد

را در داخل خاک خویش تھیه کند و از فروختن مواد امیر کبیر اعتقاد داشت، که یک کشور مستقل، باید ھمه چیز خود 

از این رو برای . خام به قیمت ارزان و خریدن مصنوعات گران قیمت، نتیجه ای جز ورشکستگی، عاید کشور نخواھد شد

  .صنعتی کردن کشور و استخراج معادن، تالش خستگی ناپذیری را آغاز کرد

در آن برنامه، . یران براى واکسن زدن به فرمان امیرکبیر آغاز شدى دولت ا ھجری قمرى، نخستین برنامه ١٢۶۴سال 

کوبى به امیر کبیر خبردادند که مردم از  اما چند روز پس از آغاز آبله. کردند کوبى مى کودکان و نوجوانانى ایرانى را آبله

ر شھر شایعه کرده بودند که ھا د ویژه که چند تن از فالگیرھا و دعانویس به. خواھند واکسن بزنند روى ناآگاھى نمى

   .شود یافتن جن به خون انسان مى واکسن زدن باعث راه 

درنگ فرمان داد ھر کسى که حاضر  اند، امیر بى ھنگامى که خبر رسید پنج نفر به علت ابتال به بیمارى آبله جان باخته 

کرد که با این فرمان ھمه مردم آبله  او تصور مى. نشود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق دولت جریمه بپردازد

شمارى که پول کافى . ھا و نادانى مردم بیش از آن بود که فرمان امیر را بپذیرند اما نفوذ سخن دعانویس. کوبند مى

شمارى دیگر ھنگام مراجعه مأموران در آب انبارھا پنھان . کوبى سرباز زدند داشتند، پنج تومان را پرداختند و از آبله

  .رفتند د یا از شھر بیرون مىشدن مى

ى شھر تھران و روستاھاى پیرامون آن فقط سیصد و  روز بیست و ھشتم ماه ربیع االول به امیر اطالع دادند که در ھمه

امیر به جسد . در ھمان روز، پاره دوزى را که فرزندش از بیمارى آبله مرده بود، به نزد او آوردند. اند سى نفر آبله کوبیده

حضرت امیر، : پیرمرد با اندوه فراوان گفت. کوب فرستادیم ھایتان آبله ما که براى نجات بچه: ریست و آنگاه گفتکودک نگ

واى از جھل و نادانى، حال، گذشته از : امیر فریاد کشید. شود به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبیم جن زده مى

. باور کنید که ھیچ ندارم: پیرمرد با التماس گفت. ان ھم جریمه بدھیاى باید پنج توم اینکه فرزندت را از دست داده

گردد، این پنج تومان را به صندوق  حکم برنمى: امیرکبیر دست در جیب خود کرد و پنج تومان به او داد و سپس گفت

  .دولت بپرداز
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روى . میرکبیر دیگر نتوانست تحمل کنداین بار ا. چند دقیقه دیگر، بقالى را آوردند که فرزند او نیز از آبله مرده بود 

او در کمتر زمانى امیرکبیر را . در آن ھنگام میرزا آقاخان وارد شد. صندلى نشست و با حالى زار شروع به گریستن کرد

علت را پرسید و مالزمان امیر گفتند که دو کودک شیرخوار پاره دوز و بقالى از بیمارى آبله . در حال گریستن دیده بود

کردم که میرزا احمدخان، پسر امیر، مرده است که او این  عجب، من تصور مى: میرزا آقاخان با شگفتى گفت. اند مرده

ى شیرخوار  گریستن، آن ھم به این گونه، براى دو بچه: سپس، به امیر نزدیک شد و گفت. گرید ھاى مى چنین ھاى

او نگریست، آنچنان که میرزا آقاخان از ترس بر خود  امیر سر برداشت و با خشم به. بقال و چقال در شأن شما نیست

تا زمانى که ما سرپرستى این ملت را بر عھده داریم، . خاموش باش: ھایش را پاک کرد و گفت امیر اشک. لرزید

  .اند ولى اینان خود در اثر جھل آبله نکوبیده: میرزا آقاخان آھسته گفت. مسئول مرگشان ما ھستیم

اگر ما در ھر روستا و کوچه و خیابانى مدرسه بسازیم و . و مسئول جھلشان نیز ما ھستیم: گفتامیر با صداى رسا  

ھا اوالد حقیقى من ھستند و من از این  تمام ایرانى. کنند ھا بساطشان را جمع مى کتابخانه ایجاد کنیم، دعانویس

  .بله بمیرندگریم که چرا این مردم باید این قدر جاھل باشند که در اثر نکوبیدن آ مى

اقدامات مصلحانه امیر اگر چه سراسر متضمن خیر و نفع عام بود و در صورت دوام یافتن صدارت امیر، ایران را قرین 

سعادت و ترقی و تعالی می کرد لیکن در مقابل، حسد و دشمنی مغرضان را که به علت فساد و بی لیافتی به توسط 

نفعت ایشان مسدود گردیده بود، روز به روز بیشتر تحریک می کرد و این امیر از کارھا برکنار شده و راه نفوذ و م

جماعت برای زمین زدن امیر به دو وسیله امیدوار بودند؛ یکی جوانی و بی تجربگی شاه دیگر نفوذ فوق العاده مھد علیا 

ر این بود که این مرد که از مادر او که از ابتدا نسبت به امیر نظر خوشی نداشت و بھانه او در دشمنی با اتابک به ظاھ

خاندان پست است باستبداد تمام حقوق و مستمرّیات شاھزادگان و اعیان و نجبا و روحانیون را قطع کرده و دست 

در صورتی که در حقیقت امیر راه اعمال و نفوذھای بی جا را بر مھد علیا . ایشان را از ھمه کارھا کوتاه نموده است

بوالھوسانه او را گرفته بود و به ھمین جھت مھد علیا با او عنادی تمام داشت و می بسته و جلوی بعضی حرکات 

  .خواست به ھر وسیله باشد میرزا آقا خان نوری وزیر لشکر را به جای او بنشاند

که اولین دشمنی علنی که از مخالفین امیر بر ضد او سرزد، قریب پنج ماه بعد از صدارت او یعنی ده روز پس از آن بود 

 ١٢۶۵ربیع الثانی  ١٨امیر با وجود مخالفت مھد علیا به ازدواج با خواھر شاه سرافراز گردیده بود به این معنی که در 

از سربازان آذربایجانی مقیم پایتخت را که موجبشان عقب افتاده بود به قیام ) دو ھزار و پانصد نفر(دشمنان امیر پنج فوج

شورشیان دور خانه امیر را گرفتند و به ھتاکی و بی حرمتی پرداختند و دو . و واداشتندبر ضد امیر کبیر و تقاضای تغییر ا

شاه که از عھده خواباندن این شورش عاجز بود، چاره ای ندید جز . تن از نوکران امیر ھم در این واقعه به قتل رسیدند

میرزا آقا خان و جمعی دیگر بزحمت شورش . رفت امیر به خانه میرزا آقا خان. آنکه تقاضای امیر را در کناره گیری بپذیرد

  .سربازان را بآرامی خواباندند و امیر به شغل خود برگشت و میرزا آقا خان به لقب اعتمادالدوله ملقب گردید

ناصرالدین شاه با وجود جوانی تا مدتی در مقابل القائات دشمنان امیر و تحریکات مادر خود مقاومت به خرج می داد و 

کم کم  ١٢۶٧یات و اقدامات امیر پشتیبانی می کرد اما بتدریج مغلوب دمدمه ھای ایشان گردید و از اواخر سال از عمل

مخصوصا چون امیر در میان سپاھیان محبوبیتی تام داشت، مغرضین به . نظر خود را نسبت به آن وزیر با تدبیر تغییر داد

که امیر ھم در انجام کارھا تا حدی استبداد به خرج می داد و  شاه فھماندند که امیر در خیال سلطنت است و از آنجا

غالبا به اوامر شاه جوان اعتنایی نمی کرد، سوء ظن شاه نسبت به او شدت یافت تا آنکه در مراجعت از سفر اصفھان 
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ن واداشت و شاه امیر بر خالف امر شاه که یکی از برادران خود را به حکومت قم منصوب کرده بود او را به آمدن به تھرا

بار دیگر برادر را به حکومت برقرار نمود و بر اثر این حرکت از امیر سخت مکدر گردید و چون به تھران آمد از بیستم محرم 

به بعد دیگر امیر را به دربار نخواند و فرمان عزل او از صدارت صادر گردید ولی شاه مقام امارت نظام را ھمچنان در  ١٢۶٨

  .میرزاآقاخان اعتماد الدوله نوری وزیر سابق لشکر به صدارت برقرار شد عھده او گذاشت و

پس از عزل امیر نظام چون مھد علیا و اعتماد الدوله از ماندن امیر در تھران نگران بودند و می ترسیدند که شاه اندکی 

به حکومت فارس یا قم یا اصفھان تکلیف بعد بر سر مھر آید و بار دیگر او را به صدارت بخواند، شاه را واداشتند تا امیر را 

در این میان سفیر روس که عالقه خاصی به حفظ . امیر ابتدا نپذیرفت اما عاقبت به حکومت کاشان راضی شد. کند

جان امیر نشان می داد و از روی کارآمدن اعتمادالدوله راضی نبود از نادانی عده ای را برای نگاھبانی امیر به گرد خانه 

این عمل خودسرانه، شاه و درباریان را متغیر ساخت و باعث آن شد که امیر را به باغ فین کاشان به تبعید . داو فرستا

بفرستند و چون درباریان از اقدامات سفیر روس و اعمال نفوذ او برای برگرداندن امیر ترس داشتند باالخره شاه را به 

وله را که از قضا از شاگردان و دست پروردگان امیر بود به کاشان الد صدور حکم قتل آن مرد بی مانند واداشتند و حاجب

در حمام، دالک را به زدن رگھای امیر واداشت و امیر کبیر بدون اظھار ھیچ  ١٢۶٨فرستادند و او در ھجدھم ربیع االول 

  .ی دفن به عتبات بردندگونه عجز و البه به این طریق دردناک در حمام فین کاشان جان سپرد و جنازه او را از آنجا برا

   

  رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر،

  .غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر

  زمان، ھنوز ھمان شرمسار بھت زده،

  زمین، ھنوز ھمین سخت جان الل شده،

  !جھان ھنوز ھمان دست بسته تقدیر

   

  .نفرین می بارد از درو دیوار  ھنوز،

  .ھنوز، نفرت از پادشاه بد کردار

  !وحشت از جانیان آدمخوارھنوز 

  .ھنوز لعنت بر بانیان آن تزویر
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٩ 
 

  ھنوز دست صنوبر به استغاثه بلند،

  ھنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر،

  !ای جالد“ ھنوزھمھمه سروھا که 

  !چه کنی؟ ھای ؟! مکش! مزن

  !ای پلید شریر

  !چگونه تیغ زنی بر برھنه در حمام؟

  ؟!چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر

   

  ھنوز، آب، به سرخی زند که در رگ جوی،

  ھنوز،

  ھنوز،

  ھنوز،

  به قطره قطره گلگونه، رنگ میگیرد،

  .از آنچه گرم چکید از رگ امیر کبیر

  نه خون، که عشق به آزادگی، شرف، انسان،

  .نه خون، که داروی غم ھای مردم ایران

  .نه خون، که جوھر سیال دانش و تدبیر

   

  ھنوز زاری آب،

  ھنوزناله باد،
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١٠ 
 

  .ھنوز گوش کر آسمان، فسونگر پیر

  ھنوز منتظرانیم تا ز گرمابه

  .برون خرامی، ای آفتاب عالم گیر

  .نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است

  !تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر

  که رخ به خون شستند،  به اسب و پیل چه نازی؟

   

  !درین سراچه ماتم، پیاده، شاه، وزیر

  دوباره بیاید کسی؟ چون او

  محال،..... محال 

  ھزاران سال بمانی اگر،

  ....چه دیر

  ....!چه دیر

  "فریدون مشیری"

----------------------------------  

  :پاورقی ھا

   

  .١٣٨۴فریدون؛ امیرکبیر و ایران، شرکت سھامی انتشارات خوارزمی، چاپ نھم، , آدمیت. ١

  .زنان و مردان بزرگ جھان؛ موسسه انو اتابک اعظم مفتخر شدصادقی اردستانی، احمد؛ کودکی . ٢

  .١٣٨٧؛ چاپ اول؛ )عج(وی که به دستور شاتشاراتی امام عصر. ایشان از بقیه افراد می شد
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١١ 
 

  .١٢٨٠منشات قائم مقام، چاپ . ٣

  .١٣٢٣ملکي، حسین؛ زندگاني میرزاتقي خان امیرکبیر؛ علمي؛ . ۴

  . ١٣٧١ي امیرکبیر؛ جويا؛ کاوه جبلي، علیرضا؛ سیاست خارج. ۵

  .١٣۴٠اقبال آشتیاني، عباس؛ میرزا تقي خان امیرکبیر؛ دانشگاه تھران؛   . ۶

  .١٣٧۴احمد پناھي، محمد؛ امیرکبیر تجلي افتخارات ملي؛ کتاب نمونه؛   . ٧

  . ١٣۵۴اهللا؛ امیرکبیر و دارالفنون؛ دانشگاه تھران؛  روشني زعفرانلو، قدرت. ٨

  .١٣۶٣علي اکبر؛ امیر کبیر يا قھرمان مبارزه با استعمار؛ دفتر انتشارات اسالمي؛ ھاشمي رفسنجاني، . ٩

  .١٣٧٢حکیمي، محمود؛ داستانھايي از زندگاني امیرکبیر؛ دفتر نشر فرھنگ اسالمي؛ . ١٠

  .١٣۶٨نجمي، ناصر؛ چھره امیر؛ عطايي؛ . ١١

  .١٣٨٧؛ چاپ نھم؛ عاقلی، باقر؛ تاریخ ایران پس از اسالم/اقبال آشتیانی، عباس. ١٢

  

  


