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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

  

  خطاھاي شاگرد قائم مقام

  

  صالحه زاده کمند 

  

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  نقد و بررسي اقدامات امیركبیر: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٤دي 

  

نگارنـده  . امیر کبیر ، يکي از اصالح طلبان برجسـته عصـر قاجـار    مقاله اي که در دست داريد تالشي است براي نقد 

کوشیده است با بھره گیري از منابع معتبر و متعدد تحلیلي نو و علمي از چھره امیر کبیر به عنوان جامع صـفات مثبـت و   

  .منفي بدست دھد 

اعي میـرزا تقـي خـان    بعد از فوت محمد شاه به واسطه مساعدت مجموعه شرايط عیني و ذھني از جملـه بـه مسـ   

میرزا تقي خان بـه سـرعت و بـا قـدرت ، کلیـه      . امیر نظام ، ناصر الدين میرزا ولیعھد به آساني به منصه سلطنت رسید 

با مداخله . وحدت و تمامیت ارضي کشور را در محدوده وسیع آن زمان تامین کرد . قیام ھاي داخلي را در ھم شکست 

در امور داخلي ايران در راه استقال ل و حاکمیت ملي ايـران بـه نحـو موفقیـت آمیـزي      سیطره جويانه انگلستان و روسیه 

امیر کبیر طي يک سلسله اصـالحات و تحـوالت شـايان توجـه در زمینـه اجتمـاعي ، سیاسـي ، فرھنگـي ،         . پیکار نمود 

در استبداد . موار تر ساخت مذھبي و صنعتي و اقتصادي راه را بر گذار جامعه ايران از فئودالیسم به سرمايه ساالري ھ

بازساماني ھاي اجتماعي و . کھن شرقي پادشاه وزنه بسیار سنگیني در توازن نیروھاي سیاسي به شمار مي رفت 

وزير در کفه توازن نیروھا در جامعه کھن ما تحت تـاثیر مطلـق شـاه    . سیاسي بدون پشتیباني وي در نیمه راه مي ماند 

وزير با خـرد اگـر مـي خواسـت     . ارت بلکه حیات و ممات دستور نیز تابع اراده و میل شاه بود نه تنھا دوام وز. قرار داشت 

  . اصالحاتي را پیش برد بايستي جلب نظر شاه را مي کرد 

شاه موروثي در میان نیروھاي مسـلح دربـار و طیـف طبقـه حـاکم نفـوذ       . در زمان امیر کبیر نیز وضع بر اين منوال بود 

ھیچ سازمان سیاسي وجود نداشت که از وزير اصالح . توده ھا در بیخبري به سر میبردند . وار داشت کالم و پايگاه است

بدين ترتیب تناسب نیروھا در جامعه به شکلي بود که ھر اقدام اصالح جويانـه بايسـتي در چـارچوب    . طلب حمايت کند 

الم وضع عینـي و ذھنـي بـراي اصـالحات ژرف     لّب ک. حل شود " سلطنت مستبده ناصر الدين شاه قاجار " نظام موجود 

  .اجتماعي سیاسي در دوران امیر کبیر بسیار نامساعد بود 

ولونتاريسم به معناي اين است که بـراي اثـر اراده انسـاني    " . ولونتاريسم " بايد گفت که مقاله حاضر نظري دارد به 

ه باشد ، ارزش بـیش از حـد و تعیـین کننـده قائـل      در تحوالت تاريخي بدون آنکه شرايط به قدر کافي مساعد وجود داشت

سازنده نوجوي آينده بايد ھمواره در پیشاپیش جريان تکامل تاريخ حرکت کند و آن را با خود به جلو بکشاند ، اما . شويم 
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از خواھـد  اگر آن را بیش از حد توانايیش به جنب و جوش وادارد و به اصطالح آن را بتازاند موتور تکامـل موقتـا از حرکـت بـ    

  . ايستاد و کوله بار در میان راه خواھد ماند 

مـا در سـیماي   . گفته اند ھر کس کار مي کند اشـتباه ھـم مـي کنـد     . [1]١قھرمانان تاريخ را نبايد مکانیکي درک کرد 

  .امیر در کنار نکات مثبت ، نکات منفي را ھم مي بینیم 

اين با عامل منفي عیني و ذھني در . د روي شد و به خطا رفت به گمان ما امیر در سلوک با شاه رفته رفته دچار تن

  . آمیخت و اسباب سقوط وي را فراھم آورد 

ما اساس استدالل خود را بر اين قرار مي دھیم که در جامعه کھن ما مبتني بر استبداد شـرقي پادشـاه وزنـه فـوق     

امیر نخست اين نکته را در نظـر مـي گرفـت و در    .  العاده سنگیني بود که ھر نیروي ديگري را تحت الشعاع قرار مي داد

سیاست عملي به کار مي برد اما تدريجا به علت غرق شدن در کار و ابتالي به وسواس در پیشبرد آنھا به بھترين وجه 

  . از اين اصل انحراف جست 

  عالقه شديد شاه به امیر در آغاز کار

چنان که در آغاز سـلطنت او را بـه القـابي کـه سـابقه نداشـت       ھم. شاه در بدو کار به امیر دلبستگي بسیار داشت 

  . يعني امیر کبیر اتابک اعظم نامبردار ساخت 

پیش از آنکه شاه و امیر به پايتخت برسند ، میرزا ابراھیم لشکر نويس وزوائي عريضه اي به شاه نوشت به مضـمون  

شـاه ايـن فضـولي ھـا را     . آذربايجـان مراجعـت دھنـد    شاه به تعجیل تشريف فرما شده میـرزا تقـي خـان را بـه     : " اينکه 

  [2]٢." نپسنديده و میرزا ابراھیم را به چوب کاري سیاست فرمويه محبوسا به قلعه اردبیل فرستاد 

در : اما چه شد که شاه از امیر بازگشت و تا قتل او پیش رفت ؟ نگارنـده ايـن را از دو نقطـه نظـر بررسـي مـي کنـد        

ار امیر و از دست دادن مالحظه و دقت الزم در رفتار با شاه و يا عدول از آنچه آن را ھنـر سیاسـت   درجه اول افزايش اقتد

خوانده اند و در درجه دوم نزديکي شاه با درباريان ، مادرش و خو کردن به فساد درباري ، که امیـر مـي توانسـت ايـن را     

  .وان در پیش گیرد نیز در محاسبات خود وارد کند و رفتار بسي سنجیده تر با شاه ج

کـه نمايشـگر نارضـايي بخشـي از طبقـه      ) شورش سـربازان فـوج قھرمانیـه    ( تھران . ق   ١٢۶۵شورش ربیع الثاني 

اما از آنجـا کـه   . حاکم از امیر بود و نوعي شبه کودتا به شمار مي رفت با مداخله شاه و حمايت وي از امیر پايان گرفت 

در اين جريان از امیر حمايت کردند ، شايد تدريجا اين تصور نا بجا جايي باز کرد که در اھل کوچه و بازار با بستن دکان ھا 

  .آن روزگاران به اتکاء مردم ممکن بود با طبقه حاکم درآويخت و توفیق يافت 

مـردم ايـران امیـر را بـر سـر کـار       . " نظر رضا قلي در کتاب جامعه شناسي نخبه کشي مويد اين مطلـب مـي باشـد    

بودند به ھمین جھت از او حمايتي نیز نمي کردند و اصال اين گونه مسائل کـه حاکمیـت را از آن خـود دانسـتن و      نیاورده

در حمايت از امیر يک بار تظـاھرات صـورت گرفـت و    . درکار مستمر آن نظارت دائم داشتن در اين سرزمین ناشناخته بود 

اين تظاھرات بیشتر احساسي و گوياي روابط عاطفي با امیر .  آن ھم بعد از توفیق کامل خود امیر در سرکوب غائله بود

بود و از مقوله ھاي جديد ، يعني حمايت از منافع و مسئول اجـراي قـوانین و سیاسـت ناشـي از حاکمیـت ملـت و ايـن        

    [3]٣. "گونه مطالب نبود 

به ھر جھت شکست شورش قھرمانیه در اثر دخالت شاه به پشتیباني از امیر بیش از پیش نشان داد کـه يگانـه راه   

  . در ھم شکستن مقاومت طبقه حاکم ، پشتیباني شاه است 

                                                
 ٧۵: ١٣۶۴بھداد  [1]١
 ١٩۶: ١٣۵۵آدمیت  [2]٢
 ١۶٠-١۵٩:  ١٣٧٩رضا قلي  [3]٣
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  کمبود کادرھا ، مماشات با دربار در آغاز 

مجبـور بـود بـا صـاحبان مناصـب بـه مـدارا و         امیـر . کمبود کادرھاي الزم يکي از موانع پیشرفت اصالحات در ايران بـود  

چنان که بعد از شکست شورش قھرمانیه ، اسماعیل خان فراش باشي را برکنار نمود و میرزا علـي  . سازش رفتار کند 

اين سیاستي بود درست و سنجیده بعالوه برخي ازاين عناصـربه در   [4]٤.را ارتقا داد  –قاتل بعدي خود  –خان مراغه اي 

  .ک بودند و بايد تا حد معیني در حق آنان مراعات معمول مي گرديد بار نزدي

میـرزا تقـي خـان از راه مصـلحت     : " در تعقیب ھمین سیاست درست بود که در جريان شورش جھانگیر میرزا نوشت 

نشـد و  انديشي و سیاست و کارداني به ھیچ يک از امرا و اعیان که احتمال انگیزش اين فتنه از آنھا مي رفـت متعـرض   

 [5]٥. " مصلحت دولت را در فراموش کردن اين مسئله دانست 

در صورت تفوق شکننده قوا مي توان با حمله مستقیم فتح کـرد ولـي در صـورت عـدم تکـاپوي قـوا ممکـن اسـت راه         

حوصلگي و اين چیزي بود که امیر کبیر در ابتدا مد نظر داشت ولي با گذشت زمان بي . الزم باشد ... دوراني ، انتظار و 

  .عجله جايش را گرفت 

  کاستن از حقوق شاه 

ھزار تومان يعنـي در   ٢۴امیر کبیر حقوق ناصر الدين شاه را به سالي . ھزار تومان بود  ۶٠مواجب محمد شاه سالي 

  . اين اشتباه بزرگي بود که در افول اقبال وي بازي کرد . درصد کاھش داد  ۶٠حدود 

سرھنگ شیر وزير مختار انگلیس در دربار تھران در نامـه اي  . فر بسیار عالقه مند بود ناصرالدين شاه زن باره و به س

مدتي است که شاه مي خواھد براي تفريح به مناطق اطراف تھـران مسـافرت کنـد ولـي     : " به پالمرستون مي نويسد 

ه ارتباط شاه و امیر را آشـکار  اين سند بسیار ارزنده ايست ک [6]٦. " میرزا تقي خان به مالحظات مالي منصرفش داشته 

زنبارگي ناصرالدين شاه و تمايلش به گشت و گذار و عیش و نوش از جمله مھمترين عللي بود کـه شـاه را   . مي سازد 

امیر مي توانست با معرفت بر اين خصايل شاه از آنھا بھره جويد در حالي که شـاھي را کـه   . از میرزا تقي خان دور کرد 

ود تحت فشار قرار داد تا بیشتر کار کند و حقوق وي را به کمتر از نصـف کـاھش داد و ايـن عـدم     شخیتش شکل گرفته ب

وي نبايد فراموش مي کرد که در کشوري با ساخت سلطنت استبدادي شرقي . توجه به واقعیات است و تازاندن تاريخ 

ات به نحو دقیق و ھمه جانبه اي وفق مـي  خالصه آنکه بايد اصول را بر مقتضی. و درشرايط آن زمان دنیا زندگي مي کند 

امیـر مـي   . ھـزار تومـان بـود     ٣۶تفتوت حقوق ناصرالدين شاه که توسط امیر کاھش يافـت بـاحقوق محمـد شـاه     . دھد 

بايست اين مبلغ را از اصالحات خويش مستثني مي کرد و به ھمراه يک سلسله تدابیر ديگر براي بقاي پشتیباني شاه 

او میتوانست مواجب شاه را کاھش ندھـد امـا حمايـت وي را بدرقـه راه اصـالحات خـويش       . گرفت از خويش به کار مي 

  . نمايد 

  انعکاس اقتدار امیر در وجدان شاه 

وزيـر مختـار   . امیر کبیر بر ھمه امور مملکت نقش رھبري ايفـا مـي کـرد و شـاه در کشـور محـل اعتنـاي جـدي نبـود          

. " ومت مختار است و شاه را دراداره امورمملکت مـي تـوان معـادل صـفر شـمرد      امیر نظام در حک: " انگلیس معتقد بود 
  [8]٨. " به اين قدرت وزير و پیشکار در ايران نیامده بود : " ناصرالدين شاه نیز بعد ھا نوشت  [7]٧

                                                
  ٧٩:  ١٣۶۴بھداد  [4]٤
 ١٩٩:  ١٣۵۵آدمیت  [5]٥
  ٢٧٠: ھمان جا  [6]٦
 ٢٠۵: ھمان جا   [7]٧
 ھمان [8]٨ 
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. مسئله نقش رھبري مطلق امیر وسیعا در اذھان انعکاس مي يافت و عامل تشـديد فشـار روانـي شـاه مـي شـد       

پادشـاه طـي   . اندين از جمله مھدعلیا از اين رھگذر براي بد بین کردن شاه نسبت به امیر استفاده بسیار مي بردند مع

تنھا فرقي که کرده است اين است که مردم ببیننـد مـن شخصـا بـه     : " نامه اي در دوران اعتزال امیر به وي مي نويسد 

مي دھد که يکي از علل ناخرسندي شاه از امیر اين بود کـه وي   اين به خوبي نشان [9]٩. " امور نظام رسیدگي میکنم 

ان چنـان اعتنـايي کـه صـدر اعظـم نیـز حتـي در يـک نامـه          . اعتبار و حیثیتي برابر يک سلطان تمام عیار را مـي جسـت   

 در يکـي از . ( خصوصي از وراي ثنا خواني ھاي مرسوم ، چنین ننمايد کـه شـاه نوجـواني ا ا اسـت سسـت و ناکـاردان       

ولیکن به اين طفره ھا و امروز و فردا کردن ، از کار گريختن به اين ھرزگـي  : " .... نامه ھا امیر به شاه چنین مي نويسد 

  ) . [10]١٠.... " نمي توان سلطنت کرد 

ح يکي ديدگاھي که بھداد در طلـوع رسـتاخیز مطـر   . در ارتباط با نوع رابطه امیر کبیر با شاه دو نوع ديدگاه وجود دارد 

وي نـوع رفتـار   . رابطه بین شاه و امیر از حدود روابط مابین پادشاه مالک الرقا با وزير فرمـان پـذير در میگـذرد    . " مي کند 

امیر با شاه را موجب پديد آمدن نارضايي در شاه مي داند که سرانجام طومار وزارت و زندگي امیر کبیر را در ھم نورديـد  

 "١١[11] .  

جنبه رسمي و دولتي ، جنبه تربیتي و : ديدگاه دوم مدعي است مناسبات وزير با شاه دو جنبه کامال متمايز داشت 

از نظر رسمي امیر چیزي در رعايت مقام سلطنت و عزت شاه فرو نمي گذاشت و قبال ھمه چیز را از نظر شاه . دايگي 

ز مي توان گفـت در مناسـبات شخصـي امیـر و شـاه يـک نـوع        از نظر تربیتي نی. مي گذراند و گاه کسب تکلیف مي کرد 

  [12]١٢. حالت پدري و فرزندي وجود داشت 

قربـان خـاک پـاک ھمـايون مبارکـت شـوم       : " مھمترين سندي که ما در دست داريم نامه ايست که در زيـر مـي آيـد    

ولیکن به اين طفره ھا و امروز و . ...اوال استفسار حال اين غالم را کرده بوديد بد نیست . دست خط ھمايون زيارت شد 

گیـرم کـه مـن نـاخوش يـا مـردم فـداي خـاک         .... کـرد   سلطنتفردا کردن ھا و از کار گريختن به اين ھرزگي نمي توان 

مطـابق بـا    [13]١٣" شما بايد سلطنت کنید يا نه ؟ اگر شما بايد سلطنت کنید بسم اهللا ، چرا طفره مي رويد ؟ . ھمايون 

شاه را متھم به ھرزگـي کـردن در   . انه تر و شکننده تر از اين نمیتوان با يک سلطان مستبد سخن گفت ديدگاه اول دلیر

تاريخ ايران در نامه وزير به پادشاه کاري بي سابقه است اين عملي بود در خور اوباش شھر ھا و در حق وزيري که مي 

( شايد گفته شود امیـر شـاه را تربیـت مـي کـرد      . خواست بر مسند وزارت اصالح طلبي کند اين گمان ھرگز نمي رفت 

بايد گفت تربیت شاه از نظر اصول درست بود ولي اين تربیت بايد خیلي غیر مسـتقیم و  ) آنچه در ديدگاه دوم مطرح بود 

بـه  . نقشه مند مي بود و با نرمش و انعطاف بسي بیشتر انجام مي پذيرفت و از آن انتظار معجزه ھم نمي شد داشت 

علي رغم خصوصیات اخالقي ناصرالدين شاه از جمله عدم ثبـات راي کـه در طـول زنـدگي نشـان داد ، اگـر امیـر         نظر ما

وضعیت را دقیق تر ارزيابي میکرد و در پیاده کردن نقشه خود ھنر بیشتري به خرج میداد مي توانست به مدتي درازتر و 

  . گستره تاثیر بیشتر اصالحات را دوام بخشد 

  یاست تقسیم نیروھاي مخالف ، نبرد با مھدعلیاعدم پیگیري س

                                                
  ۶٩۴: ھمان جا   [9]٩

  ۶۶٠: ھمان جا  [10]١٠
 ٩٠:  ١٣۶۴بھداد  [11]١١
 ٢۶٠ - ٢۵٨:  ١٣٨٠برز آبادي   [12]١٢
 ۶۶٠:  ١٣۵۵آدمیت   [13]١٣



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

 

۵ 
 

ايـن  . اصالحات امیر به ويژه در زمینه ھاي مالي ، نارضايتي را در بین طبقه حاکم و در راس آن دربار قاجار بسـط داد  

میرزا تقـي  : " .... در يکي از نامه ھاي وي به شاه مي خوانیم . نارضايتي در وجود مادر شاه خصوصا تجسم مي يافت 

   [14]١٤.... " ھم که اين طايفه قاجار را و شاھزادگان بیچاره را از سگ ھم کمتر کرده بود 

زير ضربه قرار دادن ھیئت حاکمه در مجمـوع آن صـحیح بـود و اصـالحات ايـن را مـي طلبیـد تنھـا امیـر بايـد بـه شـیوه             

فـت و در مراحـل اولیـه شـاه و     مراحلي براي پیشـبرد اصـالحات در نظـر مـي گر    . تقسیم نیروھاي مخالف عمل مي کرد 

. به اصطالح مي توان از نوعي مانور و سازش سخن به میـان آورد  . مادرش را به نحو ويژه اي مورد مراعات قرار مي داد 

امیر کبیر بايد توجه مي يافت که با يک زن عادي درباري مقابل نیست بلکه با زني فوق العاده محیـل و سـازمانده روبـرو    

  . واھر ايلخان طايفه قاجار بود زني که خ. است 

امیر در آغاز به مسئله جلب نظر مھد علیا توجه داشت و در اختالفات شاه و مادرش جانب وسـاطت را مراعـات مـي    

اگر جسارت نباشد عرض مي کند . ديروز والده سرکار را زياد دلگیر ديدم : " در نامه اي از امیر به شاه مي خوانیم . کرد 

   [15]١٥. " ني و دلجويي قلبي بفرمايند که زودتر مھربا

ازطرفي امیر بايد به تاثیر عاطفي مھد علیا بـر شـاه کـامال آگـاه بـوده و کـاري نمـي کـرد کـه در يـک لحظـه مناسـب             

امیـر ايـن   . بازگشت عاليق عاطفي و مودت مابین پسر و مادر بتوانـد نـیش زھـرآگین خـود را بـه نحـوي مـوثر فـرود آورد         

را با مادر شاه با گذر زمان کمتر مورد توجه قرار داد در حالي که آن يکي از پايه ھاي بايسـته امـا    مھرباني و ھمزيستي

امیر مي بايست خود را نـه تنھـا بـراي    . نابسنده از کار چند سويه شگرفي بود که مي بايست بسیج و تدارک مي شد 

  . خلي و خارجي آماده مي کرد تعرض که براي رزمي طوالني و ھمه جانبه علیه نیروھاي بازدارنده دا

به نظر مي رسد امیر مي توانست معتدل تر و انعطاف پـذير تـر عمـل نمـوده و آرام تـر گـام بـردارد و ھمـه جريانـات و          

او مي توانست اقدامات گسترده اي را که بـا عجلـه در   . عناصر ذي نفوذ را با ھم در مخالفت با خود به میدان نمي آورد 

  . د در يک مقطع زماني ده ساله به اجرا در آورد سال انجام دا ٣طول 

به ھر حال در بررسي عملکرد امیر با مخالفین در زماني که بر سر قـدرت بـود گونـه اي يکدنـدگي ، عـدم بردبـاري و       

امیر کبیر در پیشـینه  : " دکتر کاتوزيان نیز در اين باره چنین اظھار نظر کرده است  [16]١٦. سرسختي به چشم مي خورد 

جتماعي ، مقام نظامي ، جاه طلبي ھاي شخصي و روش ھا و آرمان ھاي شبه مدرنیستي به گونه اي شگفت انگیـز  ا

جاي ترديد چنداني نیست که اگر او زنده مي ماند در اسطوره شناسي تـاريخي ايرانیـان   . به رضا خان پھلوي مي ماند 

بیرحم ياد مي شد ھمانطور کـه اگـر رضـا خـان در سـال       اينک از او به عنوان عامل يکي از قدرت ھاي بیگانه و مستبدي

ھاي اول نابود شده بود ، بي گمان امروزه ھمچون قھرماني بزرگ که قرباني امپريالیسم و ارتجاع داخلـي شـده اسـت    

  [17]١٧..... " مورد ستايش قرار مي گیرد 

و با جنبش بابیه بیش از آنکه قـاطع باشـد   برخورد ا. رفتار امیر را نسبت به مخالفینش نمي توان آمرانه توصیف ننمود 

تصـادم وي بـا دسـتگاه    . خشن بود و بیش از آنکه با تسـاھل و مـدارا ھمـراه باشـد بـا خشـونت و سـرکوب ھمـراه بـود          

آنچه به اين جمع بندي قوت مي بخشد برخورد امیر با امام جمعه ھاي تبريـز   [18]١٨. روحانیت به گفته آدمیت محتوم بود 

ھنوز سال اول صدارتش به پايان نرسیده بود که کنسـول انگلـیس پـس از ديـدار     . خ االسالم آذربايجان بود ، تھران و شی

امیر کبیر مصمم است که جلوي نفوذ روحانیون را بگیـرد ، گرچـه مـي دانـد کـاري      : " وي در گزارش خود به لندن نوشت 

                                                
  ۶٧٠: ھمان جا  [14]١٤
 ۶۶٧: ھمان جا   [15]١٥
  ٢۵١:  ١٣٧٨زیبا کالم   [16]١٦
 ٧٨:  ١٣۶۶کاتوزیان  [17]١٧
  ۴٢۴:  ١٣۵۵آدمیت  [18]١٨
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راه تجديـد نیـروي خـود توفیـق يافـت کـه نفـوذ         ولي متذکر شد که دولت عثماني وقتـي در . است بس دشوار و پر خطر 

و يا واتسون مي  [19]١٩. " علما را در ھم شکست و گفت او ھم ھمین کار را خواھد کرد و يا سرش را به باد خواھد داد 

امیر نظام پي برده بود که ھیچ اصالح دامنه داري در ايران سر نمي گیـرد مگـر اينکـه ذھـن مـردم از وحشـت       : " نويسد 

ي که از ماليان خود پرست جاھطلب داشتند آزاد گردد و به ھمین جھت مي خواست از نفوذ علما بر افکار مردم موھوم

   [20]٢٠.... " بکاھد 

  .چنین بود که در دوران عزل امیر کبیر و بعد ھم تبعیدش کسي از روحانیون به حمايت از او بر نخواست 

  نتیجه گیري 

ارزيابي نادرست از نقش بالقوه شاه در مسیر جريانات و میزان تاثیر اراده وي در  به طور خالصه مي توان گفت امیر با

گرچه پاره اي از اين اشـتباھات ظـاھرا کوچـک بـه نظـر مـي       . اوضاع و در باره ابعاد اقتدار وي دچار برخي لغزش ھا شد 

کـاھش  . نقـش قـاطع داشـتند     رسد ولي بي ترديد در وخامت روابط شاه و امیر و به طور کلي شکل يـابي رونـد اوضـاع   

امیر زودتر از موقع و پیش از فراھم ساختن نیروي کافي بـه عرصـه نبـرد    . درصد کاري خرد نبود  ۶٠حقوق شاه به میزان 

با شاه و مادرش شتافت و لذا از آن جا که تنااسـب قـوا بـه طـور کیفـي بـه زيـان وي بـود مجاھـداتش عقـیم مانـد و بـه             

در عمل نرمش بیشتري مبذول مي داشت گرچه ممکن بود سیر حوادث مثبت کند گـردد   او مي بايد. شکست انجامید 

  .اما در تداوم آن ھا توفیق بیشتر حاصل مي آمد 

امیر کبیـر نیـز عیسـي رشـته و مـريم بافتـه نبـود ،        . اسفنديار رويین تن از چشم آسیب پذير بود و آشیل از پاشنه پا 

پھلـوان  . انتقادات ما به ھیچ وجه از بزرگي و رسايي شخصیت بـزرگ وي نمـي کاھـد    . عرضه گاه اشتباھات معین شد 

تاريخ با نقد و بررسي حال و ھواي گذشتگان به ما مي نماياند که چگونه و چطور ، از کدام راه و با کدام نشان به سوي 

  .فتح قلل دوردست آينده گام برداريم 

  

  منابع   

  ١٣۵۵/ خوارزمي / تھران / يران امیر کبیر و ا/ آدمیت ، فريدون  .١

 ١٣٨٠/ اوستا فراھاني / تھران / زندگي و افکار امیر کبیر / برزآبادي فراھاني ، مجتبي  .٢

 ١٣۶۶/ پاپیروس / تھران / اقتصاد سیاسي ايران / کاتوزيان ، محمد علي  .٣

 ١٣٧٨/ روزنه / تھران / سنت و مدرنیته / زيبا کالم ، صادق  .۴

 ١٣٧٩/ ني / تھران / شناسي نخبه کشي جامعه / رضا قلي ، علي  .۵

 ١٣۶۴/ پیوند / تھران / طلوع رستاخیز / بھداد ، ا  .۶

 

 

 
  

                                                
 ھمان  [19]١٩
  ٢۵٠: ١٣٨٠برزآبادي   [20]٢٠


