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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

 امیركبیر، مصلح؟ انقالبي؟ قھرمان؟

 

 فاطمه عزيزي

 

 كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

نقد و بررسي اقدامات امیركبیر: موضوع  

 زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

١٣٨٤دي   

  

شـوند و سـالھا در    روند و سـتاره مـي   كه يا برايمان گاه تا اوج پیش ميتاريخ ايران بطور عام پر از شخصیتھايي است 

ھـايي   كشـند و برايمـان شـیطان    ماننـد و خـواري و ذلـت را بـر دوش مـي      خـوانیم، و يـا در حضـیض مـي     مدح آنھا چیز مي

ال را به ماندگي ح شود ھمه عقب حتي مي. شوند تا ھمیشه بر آنھا سنگ پرتاب كرد و نفرينشان كرد شوند كه مي مي

اين نه ويژگي تاريخ ايران كه متعلق به كلیت تـاريخ اسـت   . بدون آنكه بتوانند از حیثیت خود دفاع كنند. گردن آنھا انداخت

  .اند يا شیطان و تا زماني كه اين شخصیتھا مورد مطالعه قرار نگیرند ھمینگونه باقي خواھند ماند، يا فرشته

بويه پديدار شدند و بـا يـورش مغـوالن نسـل آنھـا       اسالمي ايرانیان با سامانیان و آلاو از تبار وزيراني بود كه در دوره «

  )١٣٨٤ –طباطبايي (» .منقرض شد

اي و استبدادي به مانند حكومتھـاي   يك نظام قبیله. ق توسط آقامحمدخان آغاز به كار كرد.ھـ ١٢١٠حكومت قاجار در 

وجـود  ... مالي، درباري طويل از شاھزادگان و زنان مواجب گیردپیشین در يك چنین ساختاري زمینه رشد خیانت، فساد 

مالك رعیت و ھـر آنچـه   . رعیت بدون حق، كه سرپرستشان شاه است. كاره و مردم رعیت او ھستند شاه ھمه. داشت

  .به او تعلق دارد

اروپا در حال دويدن و . خته بودھاي علم و تكنولوژي را استوار سا به در آمده بود و پايه ١٦در مقابل اروپا از زلزله قرن  

نظام سیاسي جديد، صنعت و تكنولوژي جديد، تفكیك علوم، بازبیني در عقايد گذشته و براي . رسیدن به بھترين ھا بود

ملتي كـه عقـب مانـده اسـت بايـد تحـت        -. محقق شدن اھداف، تجاوز به حريم ديگر كشورھا بر ايشان قابل توجیح بود

اگر چه ايران با حركت الك پشـتي وار خـود ھرگـز بطـور مسـتقیم زيـر سـلطه اسـتعمار          -گیرد  سلطه ملل پیشرفته قرار

  .نرفت اما بطور غیر مستقیم ضربه ھاي سختي رااز آن متحمل شد

اي كه اصل و نسب ارزشـي بـه مراتـب بیشـتر از لیاقـت داشـت، بـدون داشـتن          امیر كبیر در يك ساختار كامًال قبیله 

او طي سفرھايي كـه بـه عثمـاني داشـت كـم و بـیش بـا شـرايط         . نه سیاسي ايران ظھور كردپیشینه اشرافي در صح

اصالح . عمق عقب ماندگي را با تمام وجود در ايران حس كرد و عملیات ضربتي را براي رھايي آغاز كرد. جھان آشنا بود

  ...لفنون وامور مالي، اصالح وضع نظام اصالحات اداري، اقتصادي توسعه فرھنگي ، تأسیس دارا

با توجـه بـه ضـرورتي كـه در آگـاھي       –از جمله اقدامات فرھنگي او انتشار روزنامه به عنوان يك عنصر اطالع رساني 

ھاي مختلف شروع كـرد، تـا امیـر زنـده      نشر مطبوعات ودانش را به شیوه« اي كه  بود به گونه -مردم احساس مي كردد
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شد رشد افكار عمومي در راستاي  ي او گزافه يافت نمي اكم بود در روزنامهبود سیاست وي بر روزنامه وقايع االتفاقیه ح

  )١٢٨: ١٣٧٧ -رضا قلي.(»صیانت منافع ملي و توسعه اقتصادي و تنزيه و تصحیح اخالق مدني وجه ھمت او بود

نظـر داشـته    با توجه به تعداد اندك با سوادان آن زمان واضح است كه امیر تـا چـه انـدازه در ايـن اصـالحات بـه غـرب        

  .است

در  -اصـالحات او آرام پـیش نرفـت    . واضح است كه ساختار آنچناني ، اصالحات اينچنین پر شـتابي را تـاب نمـي آورد   

به نظر مي آيد او ظرفیتھـاي كشـور   . امیر در اجراي آنھا تعجیل داشت -. كرد مقابل ايران ھنوز الك پشتي وار حركت مي

او بـراي انجـام ايـن    . سال تداوم يافت و با مـرگش بـه فراموشـي سـپرده شـد      ٣-٤ اقداماتش. را به خوبي نشناخته بود

. ، شايد اگر كمي آرام مي رفت بیشتر زنـده مـي مانـد   .اصالحات با اين ساختار فاسد نیاز به يك پروسه طوالني داشت

توانسـت   او نمـي . كننـد در مقابـل مسـئولیت سـنگینتري دارنـد      من معتقدم افرادي كه بیشتر شرايط جامعـه را درك مـي  

 -زيبـا كـالم  . (»اصالحات امیر كبیـر يـك انقـالب از بـاال بـود     « : شرايط ايران را دريك زمان كوتاه تغییر دھد شايد بتوان گفت

اگـر او را يـك انقالبـي    . انقالبي كه ھمه شرايط سیاسي، اجتماعي و اقتصادي ايران را تحت تاثیر قرار داد) ١٧٢:  ١٣٧٧

اما اگر يك مصلح اجتمـاعي، آيـا    -در انقالب ھمه چیز به سرعت به وقوع مي پیوندند -توجیه استبدانیم تعجیلش قابل 

  شد؟ بھتر نبود كمي از اين تعجیل كاسته مي

از  -حتـي در مـواردي شـاه    -داننـد كـه در مقابـل ھمـه      اكثر منابع تاريخي امیر را شخصي راسخ در اعمال خـود مـي   

حتـي  . ديـد  رفـت كـه چـاره را در حـذف مخالفـان خـود مـي        ا مرز استبداد رأي پیش ميآمد و گاه ت مواضع خود كوتاه نمي

با توجـه بـه تجربـه چـاه زنـي وسـیع او در مـاجراي        ) ٩٦: ١٣٧٤ –كاتوزيان (اند  برخي منابع او را با رضاخان مقايسه كرده

با توجه به افـراد سـودجو و بـي فكـر آن     اين مذاكرات اگر چه . رفت ارزنة الروم انتظار مذاكره بیشتري با مخالفان از او مي

  .نمايد اما امیر براي پیشبرد اصالحات و تداوم آن نیازمندش بود زمان غیر ممكن مي

اي، روابط خود را با روحانیون نیز تیره و تار كـرد، اشـراف دربـاري نیـز تحمـل فـردي كـه از         امیر با فقدان پشتوانه قبیله 

به نظر بسـیاري او تنھـا يـك پايگـاه داشـت آن      . ايي موجود را بر ھم بزند نداشتندخودشان نباشد و چنان امور و نظم كذ

زد و نھـاد سـلطنت را زيـر     ھم ناصرالدين شاه كه چندان قابل اتكا نبود در ثاني اعمال ا و اين مناسبات را نیر بر ھم مـي 

  .برد سئوال مي

ھـیچ اصـالح   . كرد ي استقالل سلطنت محدود ميرسید كه قانون اساس اقدامات امیر كبیر در صورتي به نتیجه مي« 

 –طباطبايي (» .اقتصادي و سیاسي به باطن ساختار قدرت میل نكند –تواند از ظاھر مناسبات اجتماعي  سیاسي نمي

١٣٨٤(  

ھیچ شكي وجود نـدارد كـه امیركبیـر شـجاعت تحسـین برانگیـزي داشـت و ھمـین شـجاعت و تھـورش مـانع از آن             

اوج ايـن تفكـر را مـي تـوان در خیـال تشـكیل كنسطیطوسـیون        . رت نوكري شاه را بر عھده گیردشد كه به جاي صدا مي

  .دانست

ھاي زمیني ھـم اگـر از زيـر     اما فرشته. ھاي نیك و پسنديده امیر كبیر در تاريخ ايران فرشته اي است با ھمه خصلت 

او . رماني پشت تابوتھاي موزه بايد آنـرا زنـده كـرد   قھ. مانند براي ملت ايران قھرمان مي. اند مرده. عینگ نقد ديده نشوند

  .كاش در زمان ما فھمیده شود. در زمان خود درك نشد 

  منابع

  ١٣٧٧تھران  -نشر ني -مصدق/ امیر كبیر / قائم مقام  –جامعه شناسي نخبه كشي  –علي  –رضا قلي  -١
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  ١٣٧٧تھران  -چاپ روزنه -سنت و مدرنیته -صادق -زيبا كالم -٢

  ٨٤آذر  –سیاست نامه شرق  -بساط كھنه، طرح نو –سید جواد  -طباطبائي -٣

نشـر   -اقتصاد سیاسي ايران ترجمه محمـد رضـا نفیسـي و كـامبیز عزيـزي      -محمد علي ھمايون  –دكتر كاتوزيان  -٤

  ١٣٧٤تھران  -مركز

  


