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 »قبله عالم«نقدي بر كتاب 

  عدم امانت داري در روايت تاريخ

  

  مسعود رضائي

  

  ١٨٣-١٧٨صص . ١٣٨٩خرداد . ۴۶شماره . ھمشھري ماه

  

بـه لحـاظ گسـتره و تنـوع مسـائل و موضـوعات       ) ق.ه ١٢۶۴-١٣١٣(دوران پنجاه ساله حكومت ناصرالدين شاه قاجـار  

آن براي شكل دھي به روند وقايع و تحوالت سیاسي و اجتماعي پـس از  حادث در آن و نیز به خاطر تأثیرات و پیامدھاي 

بـه  » قبله عالم؛ ناصرالدين شاه قاجار و پادشاھي ايران«كتاب . خود، جاي آن را دارد كه مورد ارزيابیھاي جدي قرار گیرد

يك پرسش اساسـي   قلم آقاي عباس امانت از جمله آثاري است كه سعي دارد با نگاھي متفاوت، به قول نويسنده به

حكومت پادشاھي، كه خود تكیه گاه نظم سیاسي كھني بود، چگونه چالشھاي داخلي و بین المللـي را  «: پاسخ گويد

آقاي امانت پاسخگويي به اين سؤال را طـي يـازده بخـش در    ) ٢۵ص(» در عصر جديد تاب آورد و خود را با آنھا وفق داد؟

  .كتاب خود دنبال مي كند

در تـاريخ  . اسـت » امیركبیـر «جلب توجـه مـي نمايـد، نـوع نگـاه نويسـنده بـه        » قبله عالم«كه در نخستین موضوعي 

كشور ما، نام میرزاتقي خان فراھاني، امیركبیر، به ناصرالدين شاه گره خورده است، ھـم از ايـن رو كـه وي بـا درايـت و      

بـه تخـت   » شـاه مرگـي  «حـوادث زمـان    مديريت قابل تحسین خود توانست شاھزاده اي نورس و بي تجربه را در كـوران 

سلطنت بنشاند و سپس با به دست گیري سكان ھدايت امور، زمینه ھاي الزم را براي استقرار نظم و انتظام در كشور 

فراھم آورد و ھم از آن رو كه سرانجام، اين صدراعظم اليق و توانا، در پي دسیسه ھاي درباري گره خورده با كینه ھاي 

مان شاه تازه به دوران رسیده به قتل رسید و اصالحات آغـاز شـده، در ھمـان ابتـدا، از ادامـه مسـیر بـاز        بیگانگان، به فر

  .ايستاد

كنكاش پیرامون داليل وقوع اين ماجرا و نیز آثار و تبعات آن بر اوضاع و احوال كشور و بويژه شخص شـاه، پاسـخگويي   

ت ناصرالدين شاه با صدور فرمان قتل امیركبیر، بیش از ھـر چیـز،   در واقع بايد گف. به سؤال آقاي امانت را آسان مي كند

به پايه ھاي سلطنت و اقتدار خويش لطمه وارد ساخت و در ھمین راستا، نھـاد سـلطنت را نیـز در مسـیر ناكارآمـدي و      

قائم مقام فراھـاني بـه   قتل میرزا ابوالقاسم . اين البته، میراثي بود كه از پدر به پسر رسید. طبعًا زوال و نابودي قرار داد

دستور محمدشاه و سپس جانشیني حاج میرزا عباس آقاسي، پیش از آن ضربه اي سنگین به كشور و نیز به سلسله 

. قاجاريه محسوب مي شد و اينك با ادامه ھمان راه توسط ناصرالدين شاه، سرعت زوال سلطنت در ايـران، افـزون شـد   

صانھاي فراوان درون خويش، ھرچند در برھه اي از زمـان نیـز دسـت بـه دسـت      به اين ترتیب نھاد سلطنت با نقصھا و نق

شد، اما بنیانھاي آن چنان دچار پوسیدگي گرديده بود كه راھي جز فروپاشي براي آن باقي نمانـد، امـا علـي رغـم ايـن      

ي مقـدماتي در  واقعیت كه در چارچوب مطالب ھمین كتاب نیز بوضوح قابل رؤيت اسـت، آقـاي امانـت در يـك نتیجـه گیـر      

نظام پادشاھي در ايران الجرم با انقالبي ضدشـاھي از میـان رفـت، ولـي ايـن      «: پیشگفتار كتاب خاطرنشان مي سازد

ساده انگاري است اگر تصور كنیم انقراض سلطنت توأم با مرگ بي درنگ عوامل بسـیار پايـدار آن در فرھنـگ سیاسـي     

رين و استوارترين میراث ھاي تاريخي ايران است و اثـرات آن در معرفـت و   پادشاھي يكي از كھن ترين، بانفوذت. ايران بود
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ابعاد اسـاطیري پادشـاھي عمیقـًا در آگـاھي تـاريخي      . كاربرد قدرت حتي در دوران پس از سلطنت نیز محسوس است

  )٢۶ص(» .ايراني ريشه دوانیده است، و چه بسا جان تازه ھم يافته است

سايه افكنـده، موجـب شـده اسـت تـا آقـاي امانـت اگرچـه بـه بـازگويي حـوادث و             اين نوع تحلیل كه بر سراسر متن

حتي در طرح سؤال اولیه از سوي ايشان نیـز، انتخـاب   . رويدادھا مي پردازد، اما قادر به استنتاجات عمیق از آنھا نباشد

» حكومت پادشـاھي «ه فحواي اين سؤال آن است ك. تحت تأثیر ھمین نوع نگاه صورت گرفته است» تاب آوردن«عبارت 

بديھي اسـت آنچـه از ايـن عبـارت بـه ذھـن متبـادر مـي         . »تاب آورد«در برابر چالشھاي داخلي و بین المللي آن ھنگام 

شود، نوعي ايستادگي، مقاومت و حفظ اصالتھا، ارزشھا و منافع كشور در قبـال فشـارھا و تھاجمـات مختلـف خـارجي      

براي حكومـت و جامعـه بـاقي    » تاب آوردن«یب افتادن امور كشور، ديگر جاي حال آن كه قتل امیركبیر و در سراش. است

تسـلیم در برابـر خواسـت و اراده بیگانگـان و واگـذاري       -ھرچند پس از اندك مقاومتھايي در ابتـدا   -آنچه روي داد . نگذارد

كومـت برجـاي گـذارد، امـا آن را     اين راه و رسم، ھرچند به ظاھر پوسته اي از سـلطنت و ح . منافع مردم ايران به آنھا بود

استمرار ھمین وضعیت در طول حكومت ديگر قاجارھا و نیز تشديد آن در دوران . بشدت و بسرعت از محتوا تھي ساخت

بلكه از نھاد سلطنت گرديد و اراده ملي بر تغییـر و تحـول اساسـي    » شاه«پھلوي، نه تنھا موجب تنفر جامعه از شخص 

ن صرف باسابقه بودن يك نھاد سیاسي نمي تواند موجبات تعلق خاطر ملـي بـه آن را فـراھم    بنابراي. وضعیت قرار گرفت

آورد بلكه میزان كارآمدي آن در استقرار يك نظام عادالنه در داخل و تنظیم روابط خارجي فعال و برمبنـاي احتـرام متقابـل    

  .است كه در اين زمینه حرف اول را مي زند

يب به سه سال صدارت خود، به آن اھتمام ورزيد در اين چارچوب قرارداشت و توانست آنچه امیركبیر در طول مدت قر

يافـت،  » قبله عالم«در اين باره اطالعات خوبي مي توان در كتاب . تا حدود زيادي اعتبار از دست رفته كشور را بازگرداند

تـالش دارد تـا بـا بیـان پـاره اي مطالـب،        اما در كنار اين گونه مسائل غیرقابل كتمان، نويسنده به صورت حسـابگرانه اي 

وي از ھمـان ابتـدا امیركبیـر را شخصـیتي مرعـوب در مقابـل       . چھره استقالل طلـب امیركبیـر را بشـدت مخـدوش سـازد     

میرزا تقي خان در مقابل پشتیباني روس ھا از قھرمان میرزا، عقیده داشت كه بـدون رضـايت   «: انگلیس عنوان مي دارد

وخامـت  . »ھیچ پادشاھي نمي تواند مملكت را اداره كند«و » نمي تواند در اين جا فرمان براند ھیچ كس«انگلیسي ھا 

اوضاع آذربايجان و نگراني از سرنوشت ناصرالدين، میرزاتقي خان را برآن داشت كه ايـن مطالـب محرمانـه را بـا كنسـول      

از اولین مداركي كه از تماس میرزا تقي خان . بشودبريتانیا در میان گذارد، و عالوه بر آن، خواستار مداخله انگلیسي ھا 

با يك نماينده خارجي در دست است نه فقط سلیقه سیاسي او، و نیز تشخیصش در مـورد نقـش تعیـین كننـده قـدرت      

بـه  (ھاي ھمسايه در امور داخلي ايران مشھود است، بلكه آرزوي درازمدت وي را نیز مي توان خواند كه مـي خواسـت   

ناصرالدين میرزا را وسیله ترفیع سیاسي خـود قـرار دھـد، آرزويـي كـه ده سـال       ) يش در قشون آذربايجانخاطر مقام خو

در انتھا نیـز بـه نوشـته آقـاي امانـت، امیركبیـر راه پـذيرش تحـت الحمـايگي          ) ٨٢ص(» .طول كشید تا جامة عمل پوشید

شايعات مربـوط بـه در خطـر بـودن جـان      «: سفارت انگلیس و نیز روسیه را به منظور نجات جان خويش در پیش مي گیرد

ھجـدھم  (امیركبیر در محافل درباري وي را بدان حد نگران ساخت كه از فرط استیصـال در حـدود بیسـت و سـوم محـرم      

كرد كه وزير مختار بريتانیا اختالفات گذشته شان را از يـاد  » امیدواري صمیمانه«پیامي براي شیل فرستاد و ابراز ) نوامبر

  )٢٢٠ص(» .او اجازه دھد چنانچه احساس خطر از ناحیه شاه كند در سفارت پناه جويدبه «برده 

به اين ترتیب امیركبیر در اين كتـاب تبـديل بـه شخصـیتي مـي شـود كـه نخسـتین گامھـاي جـدي خـود را در مسـیر             

گي كامـل بـا   سیاست و حكومت، بـا اعتقـاد بـه برتـري و فعـال مايشـاء بـودن انگلـیس در ايـران و طبعـًا ضـرورت ھمـاھن            

سیاستھا و برنامه ھاي آن برمي دارد و در پايان نیز چاره اي بـراي خـود جـز پـذيرش تحـت الحمـايگي سـفارتخانه ھـاي         
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انگلیس و سپس روسیه نمي بیند و بدتر آن كه در اين برھه، به گونه اي ناشیانه و غیرمنطقـي عمـل مـي كنـد كـه بـه       

بـدين  . رخواست نوري و موافقت شاه، شیل حاضر به میانجیگري شـد به د«: دست خويش، خود را به مھلكه مي اندازد

 -كه گاھي آن مسند بـه دولتیـان بلندپايـه و رجـال مغضـوب واگـذار مـي شـد         -ترتیب انتصاب امیركبیر به حكومت كاشان

نـزد  بامداد روز بیست و پنجم محرم، جوزف ديكسـون، طبیـب سـفارت انگلـیس،     ... توسط وزير مختار بريتانیا تضمین شد

، بـدين معنـي كـه در مقابـل پـذيرفتن حكومـت       »تا ترتیبات توافق شـده را بـه اطالعـش برسـاند    «امیركبیر فرستاده شد 

بـدين ترتیـب، ھمـه چیـز آمـاده اسـت تـا        ) ٢٢٣-٢٢٢صـص (» .كاشان، بريتانیا امنیت او و خانواده اش را تضمین مي كنـد 

برخورداري از يك مقام و مسئولیت تشريفاتي، به ادامه زندگي  امیركبیر بتواند با خیالي آسوده راھي كاشاني شود و با

در آن ديار بپردازد، اما به محض آن كه پرنس دالگوروكي سفیر روسیه پس از آگاھي از ترتیبات اتخاذ شده، متقابًال به او 

گرفـت پیشـنھاد   امیركبیـر تصـمیم   «روسـیه را مـي دھـد،    » حمايت امپراتور«پیشنھاد تحت الحمايگي كامل و بالشرط و 

وزير مختار انگلـیس كـه تمـامي مسـاعي خـود را بـراي       » شیل«به ھمین دلیل نیز ) ٢٢٣ص(» متقابل روس ھا را بپذيرد

و پاي خـود را  ) ٢٢۴ص(مي شود» رنجش عمیق«نجات جان امیركبیر به كار برده بود از اين نحوه رفتار و عملكرد او دچار 

امیركبیر در ھمان روز بیست و پنجم محرم، در حالي كه تا ساعاتي قبل امكـان   بدين ترتیب. از اين ماجرا كنار مي كشد

برخورداري از تحت الحمايگي ھر دو سفارتخانه برايش مھیا بود، توسط قراوالن سلطنتي دستگیر و به سوي سرنوشت 

ان دو سفارت بي ترديـد  نوسان امیركبیر می«: اين گونه است كه آقاي امانت نتیجه مي گیرد. محتوم خود روان مي گردد

و بدين سان است كه در انتھاي اين روايت، ھمه آنان كه تاكنون در ماجراي قتل امیركبیـر  ) ٢٢۶ص(» .اشتباه بزرگي بود

ناصرالدين شاه، مھدعلیا، میرزاآقاخان نوري، وزراي مختار انگلـیس و روس و جمعـي    -مھر محكومیت بر پیشاني داشتند

تبرئه مي شوند و عامل اصلي قتل امیركبیـر، فقـدان درايـت الزم وي بـراي تصـمیم       -خودفروختهديگر از درباريان فاسد و 

گیري مناسب در اين شرايط خطیر و تذبذب میـان دو سـفارتخانه اجنبـي و دشـمن قسـم خـورده پیشـین، قلمـداد مـي          

  .گردد

نخستین نكته . ملي دوباره قرار گیرداين روايت از چند لحاظ داراي اشكال يا دستكم ابھام است و بايد مورد دقت و تأ

آن كه چرا تاكنون مورخاني كه دربارة امیركبیر تحقیق و تألیف كرده اند، علي رغـم اھمیـت ايـن موضـوع بـه آن نپرداختـه       

اند؟ آيا آنھا به اسناد و مداركي كه آقاي امانت دست يافته دسترسي نداشته اند يا اين مطالـب را مخـدوش و غیرقابـل    

دانسته يا اين كه به دلیل پاره اي تعصبات و عالئق، حاضر به بازنمايي اين بخش از زندگي امیركبیـر نشـده    استناد مي

: در ايـن بـاره چنـین مـي نويسـد     » شـاه و اتابـك  «از فصل چھـارم تحـت عنـوان     ١١٣اند؟ آقاي امانت در پانوشت شماره 

M]» و حال آن كه اگر كسـي پـس از   . تأيید كند، يافت نشددر پرونده ھاي وزارت خارجه بريتانیا چیزي كه خطاي شیل را

واتسـون، كـه در مقـام    . قتل امیركبیر گزارش ھاي شیل را بررسي مي كرد تناقض ھايي در اين گـزارش ھـا مـي يافـت    

منشي سفارت دسترسي به ھمه مكاتبات داشت، ترجیح داد از عريضه كتبي امیركبیر سخني به میـان نیـاورد، اگرچـه    

امیركبیـر و  «جالـب ايـن كـه در كتـاب آدمیـت،      ). ۴٠١-۴٠٢صص(بش نشاني از ندامت به چشم مي خورد در صفحات كتا

آدمیت از اين گزارش . ، ھم ذكري از اين امر نشده است، ھرچند اين امر شايد داليل ديگري دارد)٧٠٢-٧١١صص(» ايران

، ولـي كـوچكترين اشـاره اي بـه     )٧٢٣مـثًال در ص  (و منضماتش فـراوان اسـتفاده مـي كنـد     ) FO60/164,no.214(شیل 

فريـدون آدمیـت كـه    . ، حاوي مـتن عريضـه امیركبیـر مبتنـي بـر درخواسـت پناھنـدگي در میـان نیسـت         ۵ضمیمه شماره 

چھـره امیركبیـر ھـر چـه قـدر ھـم       . امیركبیر را بي حد مي ستايد از اين قبیل برگزيدن و دست چـین كـردن ھـا زيـاد دارد    

خي باشد، باز زندگي نامه نويسش نمي توانـد اجـازه دھـد قھرمـانش بـه سـفارتخانه اي       تاري -مستأصل و مأيوس اما نا

  )۶١٩ص] (».خارجي پناه ببرد، آن ھم سفارت انگلیس
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اگر به آنچه آقاي امانت در اين پانوشت و نیز در متن كتاب، آورده است خوب توجـه كنـیم، متوجـه وارد بـودن خدشـه      

گي از عدم تمايل واتسون منشي سفارت انگلیس به اشاره به ايـن نامـه در   ايشان بساد. ھايي جدي بر آن مي شويم

كتابش سخن به میان مي آورد، حال آن كه بر ھیچ كس اھمیت چنین سندي پوشیده نیست و بايد براي چشم پوشي 

واتسـون ذكـر    آقاي امانت ھیچ دلیـل و علتـي بـراي ايـن كـار     . از آن علت يا دلیل كامًال قانع كننده اي وجود داشته باشد

از سوي ديگـر تـاريخ ايـن    . نمي كند و در واقع اين خواننده نكته سنج است كه بايد در اين زمینه تأمل الزم را مبذول دارد

تـاريخ نامـه   «: آقاي امانت براي رفع و توجیه اين خدشه، چنین آورده است. نامه نیز به صورت مشھودي، مخدوش است

محرم به جمعـه   ٢٨تاريخ میالدي مقارن با پنجشنبه است ولي . است ١٨۵١امبر نو ٢٢/ ١٢۶٨محرم سال  ٢٨پنجشنبه 

» .محـرم بـوده اسـت    ٢٧بعید نیست كه اين تفاوت در نتیجه بدخواندن تاريخ به خط فارسي روي داده و تـاريخ  . مي افتد

يگرند و غلط خواني آنھا به كامًال معكوس يكد ٨و٧در حالي كه  -بدين گونه آقاي امانت صرفًا با طرح يك احتمال) ۶١٨ص(

سند مزبور را براي به كارگیري در مسیر مورد نظر خويش، خدشه زدايي مـي كنـد،    -جاي يكديگر دور از ذھن مي نمايد 

از سـوي ديگـر،   . حال آن كه در مسئله اي به اين حساسیت، نمي توان اين گونه سـاده انگارانـه بـا اسـناد مواجـه شـد      

. توجیه عقالني قابـل قبـولي نـدارد   ) ١٨۵١نوامبر ٢٢(محرم  ٢٨ي از سوي امیركبیر در روز نگارش چنین درخواست نامه ا

محـرم بـا ارسـال پیـامي بـراي       ٢٣اگر روايت آقاي امانت را تا اين روز به صورت كامل بپذيريم، بايـد گفـت امیركبیـر در روز    

ز جھات ديگري كـه در نظـر داشـته    شیل براساس اين درخواست و نی) ٢٢٠ص. (شیل از وي درخواست حمايت مي كند

حاضر به میانجیگري مي شود و در نھايت با شاه براي اعزام امیركبیر و حكمراني وي بر كاشان و نیز تضمین جـانش بـه   

محرم اين مسـئله توسـط طبیـب سـفارت انگلـیس بـه امیركبیـر اطـالع داده مـي           ٢۵و در روز ) ٢٢٢ص(توافق مي رسد 

امیركبیر بر اساس وعده سفارت روسیه به وي، روال طي شده تا ايـن مرحلـه را بكلـي     شود، اما ظرف نیم ساعت بعد،

حال در اينجا سؤال اين است كه چه عاملي مـي توانسـته باعـث    . زير پا مي گذارد و از رفتن به كاشان امتناع مي ورزد

ارزش و اعتبار چنداني قائل نبـوده   تغییر رويكرد امیركبیر از انگلیس به روسیه شود؟ آيا وي براي تضمین سفارت انگلیس

و لذا از بیم جان خويش، به جانب روسیه روي آورده است؟ آيا وي قصد داشته با پـذيرش تحـت الحمـايگي روسـیه، بـه      

صورت عامل تھديدي براي سلطنت ناصرالدين شـاه درآيـد يـا دسـتكم موفـق بـه بـازپس گیـري مناصـب و مسـئولیتھاي           

تي مي تواند به ايـن سـؤاالت پاسـخ مثبـت دھـد كـه بتوانـد اثبـات كنـد در طـول دوران           خويش شود؟ آقاي امانت در صور

حال آن كـه ايشـان خـود    . زمامداري، امیركبیر روسیه را به مراتب مقتدرتر و بانفوذتر از انگلیس به شمار مي آورده است

اراي قدرت و نفوذ برتر در ايـران  خاطرنشان ساخته بود امیركبیر در نخستین مراحل ورود به عرصه سیاست، انگلیس را د

بنابراين در چارچوب ھمان منطق و تحلیلي كه آقاي امانت پي ريزي كرده اسـت، پـس از آن كـه انگلـیس     . مي انگاشت

درخواست حمايت امیركبیر را پذيرفت و اقدامات و توافقـات الزم را بـدين منظـور انجـام داد، ايـن وضـعیت مـي بايسـت از         

یركبیر برخوردار بوده باشد و ھیچ دلیلي براي برھم زدن آن در اين چارچوب مشاھده نمي شود، مطلوبیت كامل براي ام

  !مگر آن كه قائل به اختالل مشاعر وي در اين مقطع از زمان شويم

بـه نوشـته آقـاي    . آن را پي مي گیريم، ھمچنـان اشـكاالت ديگـري رخ مـي نمايـد     ! ھنگامي كه اين ماجرا و حواشي

روز بیست و پنجم محـرم، سـه سـاعت از شـب     «پس از رويكرد ناموفقي كه به سفارت روسیه داشت،  امانت، امیركبیر

محـرم،   ٢۶در روز ) ٢٢۶ص. (بـرده مـي شـود   » از خانـه اش بیـرون  «، توسط قراوالن سلطنتي دستگیر شـده و  »گذشته

لـیس و روسـیه فرسـتاده    وي بـراي سـفارتخانه ھـاي انگ   » مستخدم بسیار مورد اعتماد«سندي به خط امیركبیر توسط 

و نیـز  » ھرگونه حق يا درخواست براي كسب حمايت از سفارت انگلستان، يا ھـر كنسـولگري انگلیسـي   «مي شود كه 

حال گذشـته از ايـن كـه    ) ٢٢٧ص. (به ھمین ترتیب درباره سفارت خانه و كنسولگريھاي روسیه را از خود سلب مي كند
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میركبیر نوشته شده باشد يا از روي اجبار، به ھر حال ديگر جايي براي طـرح  اين دو نامه با اختیار و میل باطني شخص ا

از . محـرم بـاقي نمـي مانـد     ٢٧محـرم يـا بـه تعبیـر آقـاي امانـت        ٢٨دوباره درخواست تحت الحمايگي از انگلـیس در روز  

یركبیـر پـس از آن   طرفي، نكته بسیار مھمي كه آقاي امانت بايد براي آن پاسخي مناسب بیابـد آن اسـت كـه چگونـه ام    

نحوه رفتار در قبال تالشھاي وزير مختار انگلیس، براي بار دوم از او درخواسـت حمايـت مـي كنـد، بـي آن كـه كلمـه اي        

مبني بر اظھار پشیماني و ندامت و عذرخواھي از رفتار قبلي خود در اين مكتوب به چشم بخورد؟ حتي اگر نگارنده اين 

رض مي كرديم، حداقل آداب معاشرت ايجـاب مـي كـرد كـه ابتـدا بـه گونـه اي درصـدد         نامه را فردي عادي و عامي نیز ف

عذرخواھي از اين كه تمامي قرارھاي قبلي را زير پا گذارده است، برآيد و سپس درخواست مجـدد بـراي جلـب حمايـت     

سفارت انگلیس را  محرم كه امیركبیر حق ھرگونه درخواست حمايت از ٢۶ھمچنین با توجه به مكتوب روز . داشته باشد

نیز با مھر و امضاي آن، موافقت خود را با آن ابراز داشـته بـود، جـا داشـت امیركبیـر در ايـن       » شیل«از خود سلب كرده و 

اشاره اي نیز به سند مزبور و بي اعتبـاري آن   -كه طبعًا مخفیانه براي وزير مختار انگلیس ارسال داشته بود -مكتوب خود

ھمچنین اين نوشته، گذشـته از اشـكالي كـه در    . رد نیز ھیچ نكته اي در اين مكتوب وجود نداردمي كرد، ولي در اين مو

انطباق تاريخ قمري و میالدي ثبت شده بر آن دارد، به گفته شیل، دو روز قبل از اين كه مأموران روسي، خانـه امیركبیـر   

يـا   ٢٧محرم كه تا روز  ٢٣و ارسال نامه در روز را اشغال كنند، توسط او نگاشته و ارسال شده است و اين يعني نگارش 

  .محرم، چند روز فاصله دارد ٢٨

آنچه بیان شد، مجموعه اي از اشكاالت وارد بر روايت آقاي امانت از روزھاي پاياني حضور امیركبیر در تھران است كه 

امـا مھمتـر و قابـل توجـه تـر از      . فـت راجع به آن نمـي تـوان يا  » قبله عالم«پاسخھا و توضیحات قانع كننده اي را در كتاب 

تمامي اينھا، شخصیتي است كه از امیركبیر در حوزه سیاست به ثبت رسیده و آقاي امانت نیز در جاي جاي كتـاب، بـه   

از طرفـي امیركبیـر، در طـول دوران امیرنظـامي آذربايجـان و      . ھوشیاري، درايت و كارداني وي در اين عرصه معترف است

ه ساز و كارھاي دروني دربار، خلق و خوي شاه، دسیسه ھاي بیگانگان و به طـور كلـي روال حـاكم    نیز صدارت عظما، ب

طبعًا پذيرفتني نیست چنین شخصیتي كه در طول حیات سیاسي خـود، در  . بر سیاست در ايران كامًال آشنايي داشت

تباھات و خطاھاي پیش پـا افتـاده و   اوج تدبیر و مديريت قرار داشته است، ناگھان به وضعیتي سقوط كند كه مرتكب اش

  .در عین حال خانمان برانداز شود

موضوع ديگري كه در اين كتاب تأمـل برانگیـز اسـت، نحـوه رفتـار سـفراي روس و انگلـیس در قبـال قتـل امیركبیـر بـه            

اب تالش دارد اگرچه آقاي امانت در نوع بھره برداري از اسناد و نیز نحوه چینش مطالب كت. دستور ناصرالدين شاه است

تا سرانجام چھره اي متفاوت از آنچه ھم اكنون از امیركبیر در افكار عمومي مردم ما وجود دارد، به نمايش گذارد، اما بـه  

ھر حال ايشان نیز قادر به كتمان برخي اسناد و مداركي كه بیانگر روحیه اسـتقالل خـواھي و مبـارزه بـا نفـوذ قـدرتھاي       

از جمله يادداشتي از شیل وزير مختار انگلیس است كه به وضـوح مشـخص مـي    . ود، نیستبیگانه در میرزا تقي خان ب

شـیل بـا ھمـان لحـن دو پھلـو      «: سازد امیركبیر سیاست كاھش نفوذ سفارتخانه ھا را در دستور كار خود داشته اسـت 

را مـي  » صلحت مملكـت م«ندارد، » شھوت مادي«مي خواند و مي گويد مال دوستي و » مردي با استعداد«امیركبیر را 

، »مشـحون بـه غـرض   «و » تنـدمزاج «ولـي بـا ايـن ھمـه مـردي      » دست به اصالحات مـي زنـد  «خواھد، و اگر مجال يابد 

بـه نـدرت طـرف    «سـت،  »مخـالف روس ھـا  «شیل با رنجش قلبي اضافه مـي كنـد، بـا آن كـه     . سوءظن و لجاجت است

  )١٧٩-١٨٠صص(» .فارت خانه ھا بكاھداز نفوذ س«و روي ھم رفته درصدد است » انگلیس را مي گیرد

براين واقعیت، بايد اقدامات اصالحي امیركبیر را در زمینه ھاي مختلف نیز افزود كه اگرچه ممكن است انتقـاداتي نیـز   

بر آن وارد باشد، اما در مجموع مي توانست با افزايش كارآمدي ھا و ارتقاي توان ملي، قدرت مقاومت ايران عھدناصـري  
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مقابل افزون خواھي ھاي بي حد و حصر دو قـدرت رقیـب، يعنـي روس و انگلـیس، بشـدت افـزايش دھـد و از بـروز         را در 

بـا توجـه بـه ايـن     . مسائل بسیار تلخي كه در ادامه سلطنت ناصرالدين شاه شـاھد آن بـوديم، جلـوگیري بـه عمـل آورد     

تـل امیركبیـر و در واقـع برداشـته شـدن سـدي       مسئله، آيا براستي مي توان دو قدرت استعماري روس و انگلیس را از ق

بزرگ از پیش روي خود، ناخشنود دانست؟ در اين میان بويژه انگلیس كه مزدور و حقوق بگیر رسمي خود يعني میرزاآقا 

خان نوري را بركرسي صدارت عظما مي ديد، قاعدتًا مي بايست از بروز چنین وضعیتي بسیار شادمان و مسرور باشد، 

بـه   -نامه خود مـالمزبري «: بازتاب مي يابد، فضايي دقیقًا معكوس را به نمايش مي گذارد» قبله عالم«كتاب  اما آنچه در

شايد يكـي از شـديدالحن تـرين نامـه ھـايي       -عنوان شیل ولي در حقیقت خطاب به شاه از طريق وزير امور خارجه ايران

و بـه شـیل دسـتور مـي دھـد      ... ا مستقیمًا به گردن شاه نھـاد بود كه در تاريخ روابط ايران و انگلیس به قلم آمد و گناه ر

به دولت ايران اعالمي صريح خواھید داد كه ھرگاه پس از اين قتل بي ترحمانه مرحوم امیر، گناھان ديگـر از ايـن قبیـل    «

وق مملكـت  صدور يابد بر دولت انگلیس الزم خواھد شد كه به دقت بپرسند كه آيا شايسته فخر تاج انگلیس، و اليق حق

آدمي منش انگلستان است كه وزير مختار انگلیس مقیم مملكتي باشد كه در آن جا مشاھده كند ارتكاب اموري را كـه  

  )٢٣٨-٢٣٩صص(» .آن قدر مصادم انسانیت باشد

تزار روسیه نیز طي ديداري با ھمیلتون سیمور، سفیر انگلیس در سن پترزبورگ، از اعدام امیركبیر ابـراز ناخشـنودي   

بـه فرسـتاده ايـران در    » خود را از قتل وزيـر فقیدشـاه  » خشم و وحشت«رده و به سیمور اطمینان مي دھد كه مراتب ك

  )٢٣٩ص. (دربارش ابراز كرده است

آيا اين گونه رفتارھا و واكنش ھاي مقامات انگلیسي و روسي را بايد از سر دلسوزي براي امیركبیر و خواسته ھـاي  

مملكت ايران به شمار آورد يا آن كه با تفسیر و تحلیل ديگري بايد به آنھا نگريست؟ اگر براستي اصالح طلبانه آنان براي 

خشم و نفرتي كه در اظھارات مقامات اين دولتھا به چشم مي خورد، از درون مايه اي حقیقي برخوردار بود، آيا جاي آن 

از تھران فرا بخوانند و عالوه بـر حـرف، عملـي را نیـز      نداشت تا حداقل در يك اقدام نمادين، سفراي خود را براي چند روز

كه حاكي از اعتراض خود به اين واقعه باشد، به شاه و درباريان نشان دھند؟ حـال آن كـه مـي بینـیم انگلیسـي ھـا در       

از  مسئله مخالفت ناصرالدين شاه با استخدام میرزاھاشم خان نوري به عنوان مـأمور بريتانیـا در شـیراز، و نیـز ممانعـت     

بازگشتن پروين خانم به سفارت انگلیس از آنجا كه بشدت در پي كسب منافع و نیز اثبات اقتدار خويش بودنـد، تـا قطـع    

  )٣۵٩ص. (روابط سیاسي و خروج وزير مختار از ايران پیش رفتند

كـارگیري  به طور كلي اين گونه مسائل بايد باعث شود تا ما نگاه خود را به صـورت جـدي تـري معطـوف بـه روش بـه       

نخست، گفتمـان حـاكم   . اسناد و مدارك برجاي مانده كنیم و در اين زمینه دو نكته را بیش از پیش مورد توجه قرار دھیم

متأسـفانه  . بر اين اسناد است كه مي تواند ما را به محتواي اصلي و مقاصد نھفته در بطن ايـن اسـناد، رھنمـون سـازد    

تاريخي، فارغ از اين مسئله، مبادرت به استناد بـه اسـناد تـاريخي مـي      مالحظه مي شود برخي محققان و نويسندگان

وزيـر خارجـه وقـت     -ايـن كـه مـالمزبري    . كنند و لذا بین ماحصل تحقیق آنھا با واقعیات و حقايق تاريخي، فاصله مي افتد

تارھـايي ھشـداري جـدي    از قتل امیركبیر ابراز ناخشنودي مي كند و به دولت ايران براي عـدم تكـرار چنـین رف    -انگلیس 

و بسـیار  » انسـان مـنش  «مي دھد، چنانچه بدون توجه به سیاستھا و اھداف آن دولت مورد استناد قرار گیرد، تصـويري  

جوانمردانه از دولتمردان بريتانیايي به نمايش مي گذارد؛ چرا كه حتي از حقوق يك مخـالف خـود نیـز بشـدت دفـاع مـي       

انگلیس به مثابه بھره برداري فرصت طلبانه اي از ماجراي مزبور است تا ضمن تحـت   اما در واقع اين ھشدار دولت. كنند

فشار قرار دادن دولت ايران، تضمین ھاي الزم را براي امنیت مھره ھاي خود و بويژه میرزاآقاخان نوري كه در آن زمـان بـر   

  .تخت صدارت تكیه زده بود، بگیرد
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اين كـه جملـه ھـا يـا بعضـًا عبـاراتي       . ، در نظر داشتن كلیات متن آن استنكته دوم در بھره برداري از اسناد تاريخي

بسیار كوتاه از يك نامه يا متن، بیرون كشیده شود و مورد استناد قرار گیـرد، چـه بسـا موجـب بـه خطـا رفـتن برداشـت         

نـد معنـايي كـامًال    يـك جملـه، در درون مجموعـه اي از جمـالت و واژه ھـا، مـي توا      . محقق و نیز خواننده از آن سند گردد

با بھره گیـري از ايـن روش،   . متفاوت با معنا و مفھوم ھمان جمله به صورت منفرد و جدا افتاده از بقیه متن داشته باشد

بي آن كه اصل سند و متن كامل آن در اختیار خواننده قرار داشـته باشـد، مـي تـوان صـرفًا بـا انتخـاب و گـزينش برخـي          

براحتي به سمت و سوي مطلوب كشـانید و ضـمنًا بـا ارائـه پانوشـتھا و ارجاعـات متعـدد،        جمالت و عبارات، مخاطبان را 

  . ھرگونه شك و شبھه اي را درباره سنديت و اتقان مطالب عرضه شده، زدود

اما در پاسخ به اين سؤال كه چـرا آقـاي امانـت در كتـاب قبلـه عـالم براسـاس آنچـه بیـان شـد، در صـدد خدشـه دار             

آن باشـیم و ايـن   » علت«بگرديم، بايد در پي يافتن » دلیل«بیر برآمده است، بیش از آن كه به دنبال ساختن چھره امیرك

ــراي    ــردازي ايشــان ب ــره پ ــت را از خــالل چھ ــه » ســیدعلي محمــد شــیرازي «عل ــب ب ــاب«ملق ــون  » ب ــز آنچــه پیرام و نی

  .آورده است، مي توان دريافت» بھاءاهللا«ملقب به » میرزاحسینعلي نوري«

است كه طرفداري فزاينده مردم از او باعث نگراني حكومـت و  » منادي محنت كشیده اي«ز نگاه آقاي امانت ا» باب«

حتـي ناصـرالدين میـرزاي ولیعھـد را     » چھره اي جوان و گیرا كه نويد عصر جديدي را مـي داد «او در قالب . علما شده بود

ولیعھد انگار ھنوز مي پنداشت كه بـاب واقعـًا   «كه  خويش ساخته بود تا جايي» مسحور صراحت و اعتماد به نفس«نیز 

به گفته آقاي امانت، سیدعلي محمدشیرازي در محكمه اي كـه علمـاي تبريـز بـراي سـنجش      . »نیروي معجزه آسا دارد

و  رگبار تفاسیر و تعابیر و پرس و جوھاي تفتیشي«و با متانت كامل در برابر » صادقانه«افكار و عقايد وي برپا كرده بودند 

» اثبات صدق مدعاي خويش، شروع به نزول آيات عربي بـه سـبك قـرآن   «به پاسخگويي مي پردازد و براي » استنطاقي

  )١٣٨-١۴١صص(» .علمي كه پیوسته آن را يگانه معجزه خود شمرده بود«مي كند، يعني 

كات بابیه در كتاب قبله عـالم صـورت   از البالي اين گونه تعابیر و تفاسیر و نیز ديگر توصیفاتي كه بعضًا از باب و نیز تحر

حال اگر در نظر داشته باشیم كه در تـاريخ  . مي گیرد، عالئق و دلبستگي ھاي نويسنده اين كتاب، كامًال مشھود است

ق در اوج اقتـدار او صـورت   .ه ١٢۶۶كشور ما سركوب فتنه بابیه به امیركبیر نسبت داده شده است و اعدام باب در سال 

  . انیم علت اين نحوه نگاه آقاي امانت را به امیركبیر بھتر درك كنیممي گیرد، مي تو

ھرچند حقايقي را راجع به زندگي ناصرالدين شاه قاجار بیان داشته، اما به نظر مي رسد از بیـان  » قبله عالم«كتاب 

بیگانگـان داده مـي شـود،    به عنوان نمونه، امتیازات متعدد و ويرانگري كه در اين دوره به . تمام حقیقت طفره رفته است

به عنوان مثـال اگرچـه از   . آن گونه كه بايد و شايد مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و آثار و تبعات آنھا مشخص نشده اند

نقش جیران در دربار و تالش وي براي ولیعھدي پسرش، امیرقاسم خان، و زد و بندھاي درباري در اين ماجرا و پايان كار، 

میان آمده است، اما موضوعات مھمي مانند امتیاز رويتر يا التاري و نقش شخصیتھاي دخیل در آنھـا   به تفصیل سخن به

و آثار و تبعات اين مسائل بر سیاست و اقتصاد كشور مورد ارزيـابي دقیـق و تفصـیلي واقـع نمـي شـود كـه طبعـًا بـراي          

  .خواننده جاي سؤال دارد

اصرالدين شاه به چشم مي خورد كه فاقد اسـاس و بنیـان صـحیحي    ھمچنین تعريف و تمجیدھايي در اين كتاب از ن

تـاب  «به عنوان نمونه، در ھمان ابتداي كتاب، ھنگـام طـرح فرضـیه اصـلي، حكومـت ناصـري بـا ويژگیھـايي ماننـد          . است

ل توصیف مي شود، حال آن كه اين حكومت پس از قتـ » در عین حال ھمنوايي با آن«و » مقاومت در برابر غرب«، »آوردن

امیركبیر، اگرچه دست به مانورھايي زد، اما به دلیل ضعف بنیاني خود، در ھـیچ مـوردي موفـق بـه دفـاع از منـافع ملـي        



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

 

٨ 
 

بنابراين آنچه در مورد آن صدق مي كنـد ھمـان   . ايران نشد؛ لذا پس از چندي، يكسره در برابر بیگانگان تن به تسلیم داد

  .طیف شده اي از وادادگي و تسلیم استبا بیگانگان و به عبارتي صورت تل» ھمنوايي«

ساله به ھنگام حركت به سـمت تھـران    ١٧كتاب تصويري از يك سیاستمدار عاقل، ناصرالدين میرزاي  ١۴٧در صفحه 

ناصرالدين در مواجھه با انبوه مشكالت از جمله گرفتاري ناشي از ادعاي بھمن میـرزا، شـورش دولـو    «: داده شده است

آن قدر عقل به خرج داد  -ته ساير اياالت، و مقاومت آقاسي و قواي ماكويي حامي اش در تھراندر خراسان، اوضاع آشف

» .كه بینديشد چنانچه بدون سپاھي بزرگ و چشم گیر و وفادار وارد پايتخت شود، خطرات زيادي منتظـرش خواھـد بـود   

م براي ورود ولیعھد به پايتخـت و نشسـتن   اين در حالي است كه در آن ھنگام كلیه تدابیر و برنامه ريزيھاي الز) ١۴٧ص(

بر تخت سلطنت توسط امیركبیر صورت مي گرفت و كارداني و لیاقت در فائق آمدن بر مسائل و مشكالت موجب شد تـا  

شاه پس «: در مورد تبحر ناصرالدين شاه در تنظیم روابط خارجي نیز چنین آمده است. وي به صدراعظمي برگزيده شود

تر اوقات، خود از نزديك بر سیاست خارجي مملكت نظارت مـي كـرد و در نتیجـه موفـق شـد اكثـرًا بـا        از عزل نوري، بیش

تبحر فراوان دو ھمسايه مقتدر را علیه يكديگر برانگیخته با ھمه بضـاعت مزجـاه از واھمـه ھـاي امپريالیسـتي و نگرانـي       

دو قطبي روس و انگلیس شـاه مھـارت   » دجنگ سر«در ... ھاي سوق الجیشي دول رقیب به نفع خود بھره برداري كند

» .خود را در چانه زدن غالبًا با موفقیت به كار گرفت و از اين راه توانست حـداقل تمامیـت ارضـي مملكـتش را حفـظ كنـد      

ص (اين در حالي است كه ناصرالدين شاه تا اين زمان، ھرات را از دست داده و بـه نوشـته آقـاي امانـت     ) ۵۴٢-۵۴٣ص(

با ايـن ھمـه   . به روسیه و نیز ترك تلويحي ادعاي ارضي ايران بر جزيره بحرين نیز مي شود» مرو«واگذاري ناچار از ) ۵۴٧

ھمچنین ايشان سیاست فروش امتیـازات مختلـف   . معلوم نیست آقاي امانت از كدام مھارت و موفقیت سخن مي گويد

امـا بـا وجـود ھمـه     «: ين گونـه توجیـه مـي كنـد    به بیگانگان در عھدناصري و چپاول كشور توسط عوامل استعمارگران را ا

، كارنامه مقاومت وي در برابر رسوخ اقتصادي اروپائیان به )و بعدھا در كتب تاريخ(انتقادات وارده به شاه در زمان خودش 

نظاير درخواست ھاي انگلیسي ھا براي كسـب امتیازھـاي اقتصـادي بـه نحـوي حتـي       . ھیچ وجه تیره و بي قدر نیست

جانب روسھا نیز عنوان مي شد ولي شاه و دولت ظاھرًا ضعیف ايران غالبًا در مقابـل تھديـد و ترغیـب ھـر دو      شديدتر از

  )۵۴٩ص(» .طرف ايستادگي به خرج مي دادند

سفرھاي خارجي ناصرالدين شاه نیز كه جز تحمیل ھزينه ھاي ھنگفت بر ملت فقیر ايران، چیـزي در پـي نداشـت و    

رصتھاي مناسبي نیز براي بیگانگان به منظور اخـذ امتیـازات خانمانسـوز بیشـتر فـراھم مـي       چه بسا در اين مسافرتھا ف

از خود خواھي و لذت جـويي كـه بگـذريم، ايـن سـفرھاي شـاھانه حیثیـت بـین المللـي          «: آمد، چنین توصیف مي شود

عاقالنه اي بود كه افتخـار آن  اين كسب شناسايي بین المللي براي ايران كار ... فراوان نیز براي ناصرالدين شاه اندوخت

طبعًا جـا داشـت آقـاي امانـت     ) ۵۵۵ص(» .را بايد به مشیرالدوله داد، چه او بود كه شاه را به سفر اول اروپا تشويق كرد

بـراي ايـران و   » شناسايي بین المللي«پس از طرح اين ادعاي بزرگ، به تشريح دستاوردھاي حاصل از اين مسافرتھا و 

  .ي پرداخت تا به نحو بھتري مقصود خود را از طرح چنین ادعايي ابراز داردمردم ايران زمین م

ھنگامي كه تصوير ارائه شده از ناصرالدين شاه توسط آقاي امانت را با تصويري كه ايشان سعي دارد از امیركبیـر بـه   

ش شده است تا شخصیت نمايش بگذارد، مقايسه مي كنیم، مي توانیم چنین نتیجه بگیريم كه در كتاب قبله عالم، تال

استوار و ايستاده امیركبیر، شكسته شود و يا دستكم ترك بردارد و شخصیت شكسته و خرد شده ناصرالدين شاه، بند 

اين كه چرا چنین خط سیري در اين كتاب در پیش گرفتـه شـده، در مـورد امیركبیـر بـه      . خورد و حتي االمكان ترمیم شود

یه، قابل درك است، اما درباره ناصرالدين شاه چگونه مي توان اين مسئله را توجیه كـرد؟  لحاظ مقابله جدي او با فتنه باب

آيا مي توان چنین پنداشت كه صدور دستور قتل امیركبیر توسط ناصرالدين شاه و نیز چندي پس از آن، جان سالم به در 
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فرقـه بھائیـت تحـت حمايـت و ھـدايت      بردن میرزاحسینعلي نوري از خشم شاھانه و فرصت يافتن وي براي پايه گذاري 

استعمارگران، جملگي از عواملي به شمار مي آيند كه قدرداني از اين شـاه قاجـار را بـراي تـاريخ نگـاراني ماننـد آقـاي        

  عباس امانت، به صورت يك وظیفه درمي آورند؟

  


