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 تولد سیاسی، گناه برادر شاه بودن 

  محمد توحیدی چافی 

http://www.irdc.ir/fa/content/15257/default.aspx  

   

  

ھنوز عباس میرزا به دنیا نیامده بود كه به ناچار در مركز رقابتھای خطرناك و ھراس آور رجال سیاسی و و نخبگان 

ه رقیب مھد علیا، قدرتمندترین و شد ك برجسته دوره قاجار قرار گرفت، چرا كه عباس میرزا از زنی متولد می

خطرناكترین زن تمام دوران قاجار بود، زنی كه در كارنامه سیاسی او توطئه برای قتل مرد مقتدری چون امیر نظام یا 

  . امیركبیر گنجانده شده است

   

قاجار و برادر كوچكتر و ناتنی ناصرالدین شاه بود كه در سال عباس میرزای سوم و بعدھا ملك آرا پسر دوم محمد شاه 

این شاھزاده كه سالھا در میان رقابتھای حاكم بر سلطنت قاجار و نیز بحران جانشینی پس از . قمری متولد شد ١٢۵۵

رالدین سال از برادرش ناص ٨ھای سیاسی بازیگران این عرصه بود،  مرگ محمد شاه چون پر كاھی اسیر حوادث و بازی

  .دیرتر قدم به عرصه وجود گذاشته بود

ھنوز عباس میرزا به دنیا نیامده بود كه به ناچار در مركز رقابتھای خطرناك و ھراس آور رجال سیاسی و و نخبگان 

شد كه رقیب مھد علیا، قدرتمندترین و  برجسته دوره قاجار قرار گرفت، چرا كه عباس میرزا از زنی متولد می

ن تمام دوران قاجار بود، زنی كه در كارنامه سیاسی او توطئه برای قتل مرد مقتدری چون امیر نظام یا خطرناكترین ز

  .امیركبیر گنجانده شده است

ھای تاریخی نسب وی تا  مادر عباس میرزا، خواھر یحیی خان از اكراد ؟چھریق بود كه به موجب نوشته» خدیجه خانم«

نقش » خدیجه خانم«بنابراین عقاید صوفیانه محمد شاه در ازدواج با ). 115،  ١٣۵٢رایین. (رسد خلفای بنی عباس می

، چرا كه پدرش از مریدان طریقه نقشبندیه و مادرش از ارادتمندان شیخ طه پدر شیخ عبیداهللا به شمار  مھمی داشت

اد با خدیجه آشنا شد فرست محمد شاه كه به علت ارادت به شیخ طه ھمه ساله ھدایای فراوانی برای او می. رفت می

ناگفته پیداست كه این ازدواج تا . و این ازدواج را بر عكس ازدواج سیاسی و اجباریش با مھد علیا بر پایه محبت بنا نھاد

  .چه حد ممكن است خشم مھد علیا را برانگیخته باشد

مین عالقه وافر پدر عباس میرزا كه حاصل چنین محبتی بود، به شدت در دل محمد شاه جای گرفت او به علت ھ

لقبی كه از آن بوی . را بر او نھاد» نائب السلطنه«و مھمتر از آن لقب سیاسی و ھشدار دھنده » عباس میرزا«گرانیش 

بعدھا مھد  -این در حالی بود كه ملك جھان . رساند سلطنت به مشام ناصرالدین میرزا و مادر با ذكاوتش ملك جھان می

در خصوص روابط اخالقی پنھانش وجود داشت، چندان در نزد شاه محبوب نبود و یا به  به دلیل شایعاتی كه -علیا 

ھمین عدم محبوبیت باعث كم ). ١،  ١٣٢۵ملك آرا (, به علت ھرزگیھای بسیار مطلقه شده بود«روایت خود ملك آرا 

جانشینی عباس میرزا تمایل ای كه قلبا به والیتعھدی و  شدن عالقه محمد شاه به ناصرالدین میرزا شده بود، بگونه

: نویسند كند و می خود ملك آرا نیز در شرح حال زندگی خود به این تمایل شاھانه محمد شاه اشاره می. داشت

سایر مطالب موجب حسد و (لقب نایب السلطنه به بنده مرحمت فرموده بودند و این مطلب زیاده ...اعلیحضرت مبرور«

از امر حق، امر سلطنت به من راجع گردد و چون میل مفرط آن اعلیحضرت به من  مورث وحشت شده بود، كه مبادا بعد

  .)١ھمان؛ (» شد، این مطالب به حصول پیوندد بود، بعید ھم نبود كه ھر گاه امتدادی در عمر ایشان می
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  تھراس ناصرالدین شاه از عباس میرزای نه ساله در دوران انتقال سلطن

لبی حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم تمركز گرا و انحصار طلب وی نیز به جانشینی عباس عالوه بر محمد شاه، عالقه ق

آورد، چنانكه حتی از نظر معیشتی نیز او  میرزا بود و بر ھمین اساس بود كه فشارھای زیادی در ابتدا به ناصرالدین می

   .این كودك را در دل پرورش دھد ھمین فشارھا بود كه ناصرالدین را واداشت كه كینه. داد را در تنگنا قرار می

پس از آنكه محمد شاه در سن چھل سالگی درگذشت، میرزا آقاسی كه به شدت مورد تھاجم دشمنانش قرار گرفته 

بود، كوشید تا فرا رسیدن شاه جوان عباس میرزای نه ساله را به عنوان نایب السلطنه نزد خود نگھدارد، تا از این راه 

اما هللا عباس میرزا كه تعلیمات و سرپرستی او را به عھده داشت، نپذیرفت و مكاتبات . باشد تحت حمایت او در امان

ای به ھمراه نداشت، بلكه شدت كینه مھد  این تمھید آقاسی نه تنھا نتیجه. پاسخ گذاشت پی در پی آقاسی را بی

ای پدر محمد  ریك حاجی علیخان مراغهعلیا و ناصرالدین شاه را نسبت به او افزایش داد، تا حدی كه مھد علیا با تح

حسنخان اعتمادالسلطنه مصمم گردید كه عباس میرزا را كور كند، اما اقدام به موقع شاھزاده فرھاد میرزا معتمدالدوله 

و جلب حمایت فرانت كاردار سفارت انگلیس در تھران وی را از سرنوشت بسیاری از شاھزادگان گذشته قاجار مصون 

  .نگه داشت

ھای داخلی و رقابتھای خطرناك قاجارھا، یكی دیگر از نخبگان تاثیرگذار این دوره را  ترتیب یكبار دیگر دشمنی بدین

ھا سوق داد، چنانكه خطرات بالقوه زیادی را چنین تحت الحمایگی برای سلطنت  ناخواسته به دامان انگلیسی

. چنین پناه آوردن بناچاری، ملك آرا فاقد عرق ملی نبود ناصرالدین شاه به وجود آورد البته باید اذعان كرد كه با وجود

خود عباس میرزا در این باره . انگلیس به وجود آمد، بررسی خواھیم كرد  دالیل این مسئله را در حوادثی كه بین ایران و

م منتظر باشند، والده اعلیحضرت، برادران خود اسداهللا خان و سلمان خان را مامور فرمودند كه با چند نظا«: نویسد می

مستحضر شده به اسم اینكه ....نواب شاھزاده فرھاد میرزا] اما[ ....من كه از حرم بیرون آمدم، مرا گرفته، كور نمایند

ھا و والدین من گفتگو كرد و صالح در آن دیدند كه  این اندرونی آمده با عمه  ، به ھای خود را ببیند خواھد ھمشیره می

  .)٢ھمان؛ (, یه انگلیس بریمدخالت به ایلچی دولت بھ

ھا را برای خود و پسرش نیاز داشت، در برابر این حمایت سكوت  نتیجه این شد كه مھد علیا كه حمایت انگلیسی

ھا  مقدمه حمایتھای بعدی انگلیسی اختیار كرد و بدین وسیله عباس میرزا موقتَا از خطر رھایی پیدا كرد حادثه ای كه 

ھا در صدد بودند، عباس میرزا را به عنوان اھرم فشاری باالی سر ناصرالدین شاه نگاه  نگلیسیا. از عباس میرزا گردید

   .كردند ھا از بھمن میرزا به ھمین دلیل پشتیبانی می دارند، ھمچنان كه روس

استقبال تا قریه یافت آباد تھران به ! عباس میرزا، برای كاستن از فشارھای موجود، كوشیددر روز ورود موكب ھمایونی

ھرگز ذره ای از فشارھای موجود بر وی نكاست چرا كه سه روز پس از ورود  ھا شاه جوان برود، اما این پیشگیری

ناصرالدین شاه به تھران و اعالم رسمی سلطنت او حاكمان وقت، ھمه جواھرات و اموال عباس میرزا و مادرش را 

ا شایعه كردند كه عبای میرزا و مادرش با توسل به سحر و جادو ھفت ماه بعد اطرافیان شاه و مھد علی. مصادره كردند

دشمنان ،كاغذی ساخته «: نویسدخود وی در این باره می. خواھند شاه و امیر نظام را نابود كنندو دم گرم صوفیه می

میخی بر سینه  ھاو دعاھا شاه رابودند از قول صوفیه كه در طریقت نعمت اللھی بودند، خطاب به من كه از تاثیر ختم

  )٣ھمان؛ (» ایم كه عنقریب بمیرد و امیر نظام راكه وزیر بود دو سه روز دیگر تمام كنیمكوفته
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شاه از بیم نزدیكتر شدن نمایندگان خارجی  این بار نیز عباس میرزا پناه به نمایندگان انگلیس و روس آورد، ولی اینبار 

از عباس میرزا دور شد، اگر چه احوالپرسی غیر مرسوم دالغوركی  به وی او را به حضور پذیرفت و یكبار دیگر خطر

   .نماینده روسیه در حضور شاه با وی یكبار دیگر آتش حسادت و كینه شاھانه را نسبت به وی شعله ورتر كرد

   

  تھای اولیه سلطنت، توھم یا واقعیدخالت عباس میرزا در بحران

ای دست كوشیدند، در ھر حادثهذاری او در تھران، نزدیكان شاه میپس از استقرار سلطنت ناصرالدین شاه و تاجگ

آنھا به تحریك . یكی از این حوادث، شورش نظامیان بر علیه امیر نظام بود. عباس میرزای نوجوان را در آن عیان كنند

و با تمام تجھیزات صاحب منصبان و نیز رجالی چند كه منافع خود را در اثر اصالحات امیر از دست داده بودند، مسلح 

   .آوردندخانه امیر را محاصره و خواھان عزل وی شدند و از قضا نام شاھزاده عباس میرزا را نیز بر زبان می

یك فوج قھرمانیه . شبی در ارگ ھمایونی غلغله و آشوبی افتاد«: نویسدعباس میرزا در شرح حال این واقعه می

ھا اتفاقًا از جمله حرف. قتل او وبناگذاشتند به شكستن در و ھرزگی كردنشورش كردند به در خانه امیر نظام به قصد 

این كالم را امیر در دل . یكی این شده بود كه ای امیر تو می خواستی، عباس میرزا را كه پسر آقای ماست كور كنی

یچ وجه اطالع نداشتیم گرفت و چنان تصور كرد كه این عمل از تحریك من است و كینه به ھم رسانیده و حال آنكه به ھ

  )۴ھمان؛ (» و ھمیشه به جز آسودگی و امن و راحت عباداهللا چیزی طالب نبوده و نیستم

میرزا آقا خان نوری كه در پی بازسازی چھر خود در نزد شاه و امیر نظام بود نزد شاه پا در میانی كرده و موقتًا امیر را از 

فردا به تحریك عباس ...خواھیمھا گفتند این وزیران را نمیروز، نظامام«: گویدوی به شاه می. دھدمھلكه نجات می

  .)۴ھمان؛ (» خواھیممیرزا خواھند گفت این شاه را نمی

این سخن در شاه كارگر افتاد و ضمن سركوبی شورش، امیر نظام را بار دیگر بر مقام خود منصوب نمود، اما یك بار دیگر 

در این حادثه ظاھرًا تعرض به عباس . مھد علیا و دربار در دلش شعله ورتر گردید كینه برادرش در اثر سعایت نزدیكان

   .میرزا نگردید

اتھام دیگری كه پس از این اتھام به عباس میرزا وارد گردید كمك مالی وی به فرقه بابیه بود كه در زنجان، مازندران و 

فتنه انگیزان به امیر نظام و شاه . ن را فراھم آورده بودندھزار نفر از نظامیا ۶تبریز قیام كرده و موجبات مرگ بیش از 

این در ). ۴ھمان؛ ص . (عباس میرزا مبلغی كلی تنخواه به جھت اعانت بابیه فرستاده است«وانمود كرده بودند كه 

در مواردی به تھران تمام اموال و جواھرات وی را مصادره كرده بودند و حتی » مركب شاھانه«حالی بود كه در بدو ورود 

عباس میرزا نه ساله برای تھیه قوت الیموت خود را نیز در مضیغه قرار گرفته بود، چه رسد كه كمك برای فرقه بابیه 

 در واقع دلیل اصلی چنین اتھاماتی علیه عباس میرزا ریشه در بحران جانشینی نھفته در خاندان قاجار . فرستاده باشد

بودن فرزندان شاه و خطر بالقوه و نه واقعی بھمن میرزا و عباس میرزا كه انگلیس صغیر . ونیزخود ناصرالدین شاه داشت

افزود اما در خصوص مھد ھا میكردند، بر این حساسیتو روسیه ھر كدام از آنھا به عنوان اھرمی علیه شاه انتقاد می

چون از طرفی تاج و تخت « .علیا كه در مركز توطئه علیه عباس میرزای بیچاره بود، مسئله تفاوت اساسی داشت

؛ ١٣٨٣امانت، (» رسیدافتاد و از طرفی پسر دشمن و رقیب سابقش خدیجه به قدرت میپسرش به مخاطره می
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گرفت البته این اتھامات علیه عباس میرزا اگر چه واھی و از كینه مھد علیا و برخی رجال سیاسی نشأت می). ٣٠١

ه در صورت بروز ھر گونه اتفاقی قدرت چانه زنی انگلیس و روسیه را بر سر معنا نبود، چرا كولی در عالم سیاست بی

داد و ممكن بود بر سر بھمن میرزا و یا عباس میرزا آنھا را به توافق برساند، چرا كه ھنوز جانشینی وی افزایش می

  .فرزندان شاه در عالم خردسالی بودند

  . . .ادامه دارد 
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