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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

  علل سقوط امیرکبیر چه بود؟

 طاھره داوودوندي

  

 كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

نقد و بررسي اقدامات امیركبیر: موضوع  

 زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

١٣٨٤دي   

  

جامعه ي ايراني  امیرکبیر مظھر ھوش خارق العاده و استعداد فطري طبقه سوم جامعه يعني نجیب ترين طبقه از 

آنھا عظمت , او با اصالحات خود نشان داد که اگر وسايل تعلیم و تربیت صحیح براي طبقه سوم فراھم باشد . بود

ي مختلف چون امور مالي ، وضع نظامي ، توسعه فرھنگ و اصالحات امیر کبیر در زمینه ھا. ايراني را احیا خواھند کرد

  )١٣٧٩: شمیم (بعد از اينکه توجه به مسائل اقتصادي و اوضاع اداري صورت گرفت 

 . بطور کلي اصالحات امیر کبیر داراي سه منبع مخالف بود که مجموعه ي اينھا زمینه را براي سقوط وي فراھم کردند

 ه خصوص مھد علیا و مقامات پیشین ديوان ساالري اکثريت خانواده ي سلطنتي ب -١

 کشورھاي استعماري چون روسیه و انگلیس و حکام طرفدار آنان  -٢

 )١٠٠، صفحه ١٣٨١: کمالي (علما  -٣

 

براثر اصالحات فوق الذکر که امیر کبیر در کلیه شئون کشوري و لشکري داشت ، قدرت او در نظر :  مخالفین اول -

درباريان جلوه گر شد ، بعد از آنکه مستمريھاي گزاف آنان قطع گرديد ، در برابر او صف آرايي کردند و در برانداختن وي 

اين افراد با چرب . ته میديد به ھمکاري آنان شتافتمھدعلیا مادر شاه نیز که قدرت خود را ازدست رف. تالش کردند

 )  ١٣٧٩: شمیم(زباني افکار شاه را تحت تأثیر قرار دادند و فرمان عزل امیر توسط شاه صادر شد 

  

ازآنجا که امیر براي اصالح وضع اداري و ھیئت حاکم ھر پیچ و مھره اي را که مضر بود ، کنار مي : مخالفین دوم -

عوض میکرد ، عدم برقراري رابطه با کشورھاي استعماري و سیاست خارجي امیر که در جھت مخالفت گذاشت و آنرا 

  .با کھنه پرستان و مفسده کاران بود ، يکباره تعادل جامعه را به ھم زد و زمینه ي سقوط وي رافراھم کرد

سي ھا دشمن سرسخت امیرکبیر انگلی. مقاومت امیرکبیر در مقابل انگلیس و روسیه آنھا را وادار به واکنش کرد

بودند و در مقابل اصالحات او بیکار ننشستند و براي اخالل در کار او اقداماتي کردند ، مثل اعزام جاسوس به مناطق 

مختلف ايران براي مقابله با قدرت مرکزي و تحريک سني ھا در قندھار و ايجاد کشمکش بین حاکم ھرات و قندھار که 

اين دو کشور استعماري که منافع خود را در ايران از دست رفته مي ديدند ، به تحريک عوامل . دندھردو طرفدار ايران بو

  )٢٢٠-٢١٢، صفحه١٣۶٣:حسني. (داخلي علي امیر پرداختند
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نمي پذيرفتد و فعاالنه  علما بودند که اگر اصالحات امیر در جھت کاھش اقتدار علما بود ، آنرا :  مخالفین سوم -

امیرکبیر مردي اصالح طلب بود و با دخالت سیاسي )١٠٠،صفحه ١٣٨١:کمالي . (واکنش نشان میدادندنسبت به آن 

وي متزلزل کردن قدرت روحانیون را از مھمترين فصول برنامه ي سیاست داخلي خود . روحانیون به شدت مخالف بود

از ديگر . طه داشت را نیز نبايد ناديده گرفتاقدامات امیر علیه امام جمعه آن روز که با روسھا و انگلیس راب. قرار داد

لذا اين اقدامات امیر زمینه را براي تشديد کدورت بین روحانیت و او تشديد . اقدامات امیر خلع لباس روحانیون نااليق بود

ثیر نمي توان بي تأ اصالحات يکباره امیر کبیر که به ضرر منافع اقلیت بود ، را نیز )١٨٩-١٨٧صفحه :آدمیت ( .کرد

اشتباه خود امیرکبیر اين بود که بر خالف امر شاه ، که يکي از برادرانش را به حکومت قم فرستاده بود ، وي را . دانست

  ) ۵٠٧، ١٣٧۵: راوندي. (شاه او را براي دومین بار به قم فرستاد و از اين اقدام امیر سخت ناراحت شد. به تھران خواند

ابل امیرکبیر صورت گرفت ، تحريک تمام زمینه ھاي مساعد داخلي براي به طور کلي کارشکني ھايي که در مق

در اين میان . تقابل با وي و ھمدستي روسیه و انگلیس با خاندان سلطنتي عوامل اصلي سقوط وي به شمار میرود

ي وفادار چون سال بیشتر فعالیت مي کرد مي توانست مردان٢٠شايد اگر اين وزير . نبايد از تأثیر روحانیون غافل ماند

  .  خود تربیت بکند

  

  :منابع 
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    ١٣۶٣حسني، صديقه، بررسي اجتماعي اقدامات ضد استعماري امیرکبیر و اثرات آنھا در سقوط وي ، پايان نامه 

  آدمیت ،فريدون ،امیرکبیر و ايران ، انتشارات خوارزمي ،تھران ،چاپ پنجم 

  


