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 ابراھیم و امیراسداهللا علم 

  محمد قربانی 

http://www.irdc.ir/fa/content/16514/default.aspx  

   

شوكت الملك را به ھمراه امیری قائنات در زمان محمدابراھیم علم، معروف به امیر شوكت الملك پدر امیر اسداهللا لقب 

شوكت الملك مانند اجدادش . سلطنت مظفرالدین شاه قاجار از برادر بزرگترش امیر اسماعیل خان علم به ارث برده بود

با انگلیسی ھا روابط نزدیكی داشت و در جریان جنگ اول جھانی نیز با نیروھای انگلیسی كه بخش مھمی از خاك 

امیر شوكت الملك علم در سركوبی قیام كلنل  ١٢٩٩بعد از كودتای . تحت اشغال خود داشتند ھمكاری می كرد ایران را

محمد تقی پسیان نقش موثری ایفا نمود و ھمین خدمت موجب نزدیكی او به دولتھای بعد از كودتا مخصوصا رضاخان 

رضا پھلوی بود در زمان ولیعھدی محمدرضا فرزند او اسداهللا علم كه دقیقا ھم سن و سال محمد. سردار سپه شد

وی به جای اینكه گزارش كارھای خود را به . سعی كرد تا ھرچه بیشتر به وی نزدیك شود و با او رفاقت داشته باشد

  . قوام السلطنه بدھد، گزارشھا را دقیقا به محمدرضا ارائه میداد

   

  شوكت الملك علم

ابراھیم علم لقب شوكت الملك را به . میر شوكت الملك پدر امیر اسداهللا علم استمحمدابراھیم علم، معروف به ا

. ھمراه امیری قائنات در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار از برادر بزرگترش امیر اسماعیل خان علم به ارث برده بود

اول جھانی نیز با نیروھای  شوكت الملك علم مانند اجدادش با انگلیسی ھا روابط نزدیكی داشت و در جریان جنگ

امیر  ١٢٩٩بعد از كودتای . انگلیسی كه بخش مھمی از خاك ایران را تحت اشغال خود داشتند ھمكاری می كرد

شوكت الملك علم در سركوبی قیام كلنل محمد تقی پسیان نقش موثری ایفا نمود و ھمین خدمت موجب نزدیكی او 

  .سردار سپه شد به دولتھای بعد از كودتا مخصوصا رضاخان

شوكت الملك علم پس از پایان تحصیالت متوسطه تنھا پسرش اسداهللا، او را به تھران آورد تا زمینه ادامه تحصیلش را 

ھرچند این سفر به مھاجرت اسداهللا علم به اروپا منتھی نشد، ولیكن سبب ماندگاری چند ساله . در اروپا فراھم كند

امیر شوكت الملك در كابینه دكتر متین دفتری به . او در دربار پھلوی اول شدشوكت الملك علم در تھران و خدمت 

. نیز حفظ كرد ١٣٢٠وزارت پست و تلگراف منصوب شد و این سمت را در كابینه اول فروغی بعد از وقایع شھریور 

پس . درگذشتدر ھمانجا  ١٣٢٣شوكت الملك علم پس از مدتی به موطن اصلی خود یعنی بیرجند بازگشت و در سال 

  .اداره امالك وسیع وی در بیرجند به پسرش اسداهللا رسید ١٣٢٣از مرگ امیر شوكت الملك علم در سال 

   

  اسداهللا علم

ھجری شمسی در بیرجند به  ١٢٩٨خواھر، یگانه پسر امیر شوكت الملك علم بود در سال  ٣اسداهللا كه به ھمراه 

در . در بیرجند، اقدام به ادامه تحصیل در دانشكده كشاورزی كرج نمود وی پس از فراغت از تحصیالت متوسطه. دنیا آمد

علم . سالگی، علم به انتخاب رضاشاه با ملك تاج قوام دختر قوام الملك شیرازی ازدواج كرد ٢٠و در سن  ١٣١٨سال 

به بیرجند به دلیل اوضاع نابسامان تھران  ١٣٢١پس از پایان تحصیالت خود در دانشكده كشاورزی كرج در سال 

  . بازگشت
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  :علم و شاه

اسداهللا علم كه دقیقا ھم سن و سال محمدرضا پھلوی بود در زمان ولیعھدی محمدرضا سعی كرد تا ھرچه بیشتر به 

كه فرماندار كل سیستان و بلوچستان بود این تالش را به نھایت وی زمانی . وی نزدیك شود و با او رفاقت داشته باشد

رساند و در ھر سفری كه به تھران داشت به جای اینكه گزارش كارھای خود را به قوام السلطنه بدھد، گزارشھا را 

  .دقیقا به محمدرضا ارائه میداد

از وصیت نامه خود را به شاه اختصاص داده میزان عالقه علم به محمد رضا پھلوی به اندازه ای بود كه وی قسمتھایی 

آخرین و بزرگترین تقاضای من از شما این است كه چون بعد از فضل «است و در آنجا خطاب به خانواده اش میگوید 

خداوندی من ھمه ترقیاتم را مدیون اعلیحضرت محمد رضا شاه پھلوی شاھنشاه آریا مھر ھستم شما باید نسبت به 

  )۶٣٣:١٣٧۶طلوعی،(»و ولیعھد او و خانواده او تا حد نثار جانتان و جان نثاری وفادار بمانیداین شاھنشاه بزرگ 

سر آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در زمان محمدرضا پھلوی برای اسداهللا علم نقش بزرگی در بازی قدرت در 

از شھبانو نوبت به علم وزیر دربار در سلسله مراتب قدرت در ایران پس «دربار پھلوی قائل بود و معتقد بود 

  )۵٢:١٣۶٣پارسونز، (»میرسید

علم كه مردی زیرك و كاردان و سیاستمدار بود شاید پیش از شھبانو تنھا «:پارسونز درباره رابطه علم و شاه میگوید

د و حتی نظر كسی بود كه میتوانست آزادانه و بی پرده با شاه سخن بگوید در صورت لزوم با نظرات شاه مخالفت نمای

خصوصیتی كه . او با سابقه خانوادگی و شیوه زندگی فئودالی، كم و بیش به روحیات مردم آشنا بود. او را تغییر دھد

علم مردی جدی و خشن و گاه بیرحم بود، ولی در عین حال به منابع . اعضای خاندان سلطنتی از آن بھره ای نداشتند

  )۵٢:١٣۶٣پارسونز، (».فوذ سیاسی او به سراسر كشور گسترش میافتاطالعاتی زیادی دسترسی داشت و دامنه ن

   

  :علم و انگلیس

اما سر آنتونی پارسونز نگاه . با توجه به شواھد و قرائن تاریخی ھیچ شكی در انگلوفیل بودن خاندان علم وجود ندارد

این خاندان ربط میدھد و نه منافع جالبی درباره رابطه خاندان علم با انگلیس دارد و این رابطه را به میھن دوستی 

خانواده او نسل اندر نسل طرفدار انگلیس «:پارسونز میگوید. شخصی كه از این رابطه برای خانواده علم حاصل میشد

بودند ولی این دوستی و رابطه نه به خاطر منافع شخصی یا نوكرمآبی و چاپلوسی، بلكه به خاطر اعتقادی بود كه به 

  )۵٢:١٣۶٣پارسونز،(»انگلیس برای حفظ منافع ایران داشتند سودمند بودن دوستی

پارسونز بالفاصله به طور ناخودآگاه سخنان قبلی خود را نقض میكند و به طور آشكاری نشان میدھد كه علم ھا چه 

و در  من با علم دوستی و رابطه صمیمانه ای پیدا كرده بودم«.خدمات شایانی در جھت منافع انگلستان انجام داده اند

كسب اطالعات دسته اول درباره اوضاع ایران و ھمچنین توصیه ھا و راھنمایی ھای سودمندی كه میكرد خیلی به او 

  )۵٣:١٣۶٣پارسونز،(»اطالعات و نظریات او ھمیشه صحیح و قابل اطمینان بود. مدیون ھستم

ه رسما سومین شخص قدرتمند در ساختار با نگاھی به آنچه كه پارسونز میگوید نمیتوان درك كرد كه چرا علم با اینك

قدرت ایران بود، باید اطالعات دسته اولی درباره اوضاع ایران به سفیر یك كشور بیگانه بدھد و یك سفیر اینچنین مدیون 

  آیاخیانت غیر از این است؟. وی باشد

   

  :ورود اسداهللا علم به مسئولیتھای دولتی
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قوام  ١٣٢۴در اواخر سال . ر زمان نخست وزیری قوام السلطنه اتفاق افتادورود اسداهللا علم به فعالیتھای دولتی د

و شاید ھم به « ساله را ظاھرا به واسطه سابقه دوستی و آشنایی با امیر شوكت الملك،  ٢۶السلطنه این جوان 

بلوچستان توصیه انگلیسیھا كه در آن زمان نقش حساسی در سیاست ایران داشتند، برای فرمانداری كل سیستان و 

  )۴۴٣: ١٣٧۶طلوعی، (»در نظر گرفت

   

  :علم و وزارت

در این سال وی در كابینه ساعد . سالگی به وزارت رسید ٣٠و در سن  ١٣٢٨اسداهللا علم برای نخستین بار در سال 

ین ساعد در زمان ترمیم كابینه خود علم را به وزارت كشاورزی منصوب كرد كه وی ا. به عنوان وزیر كشور معرفی شد

علم در ابتدا در كابینه رزم آرا جایی نداشت، ولی وقتی كه رزم آرا با اصرار . پست را در كابینه منصور نیز حفظ كرد

و  ١٣٢٩اسفند  ١۶پس از كشته شدن رزم آرا در . فراوان شاه مواجه شد، وی را به عنوان وزیر كار در كابینه خود برگزید

علم از . وزارت علم به پایان رسید و او دیگر در دولت جایی نداشت به نخست وزیری رسیدن محمد مصدق، تسلسل

این زمان به بعد ھرچه بیشتر به شاه نزدیك شد و به جرگه محارم شاه پیوست و به سرپرستی امالك و مستغالت 

  .پھلوی گماشته شد

حركات درباریان بسیار مصدق كه ریشه بسیاری از مشكالت دولت خود و كشور را دربار پھلوی میدانست، نسبت به ت

مصدق ظاھرا به . یكی از این افرادی كه مصدق نسبت به وی نظر خوبی نداشت، امیر اسداهللا علم بود. حساس بود

پاس خدماتی كه امیر شوكت الملك علم در دوران تبعید مصدق به بیرجند نسبت به وی داشت از برخورد تند با اسداهللا 

  .محترمانه ای به بیرجند تبعید كردعلم اجتناب كرده و او را به طرز 

   

  :علم پس از سقوط مصدق

از «. پس از سقوط دولت مصدق، علم دوباره به تھران بازگشت و یك بار دیگر به سرپرستی امالك پھلوی انتخاب شد

این پس، علم یكی از مھره ھای حساس اجرای سیاست شاه شد و این وضع فارغ از اینكه شغل رسمی او چه بود تا 

   ) ۴۵١:١٣٧۶طلوعی،(» ایان وزارت دربار او ھمچنان ادامه یافتپ

و پس از  ١٣٣۶در سال . علم دوباره به جمع وزرا پیوست و در كابینه عال به وزارت كشور رسید ١٣٣۴در فروردین 

ظاھرا . مردم و ملیون، علم به ریاست حزب مردم انتخاب شدتشكیل سیستم دو حزبی در ایران و شكل گرفتن احزاب 

  .این نكته تمرینی برای بر عھده گرفتن امر نخست وزیری توسط اسداهللا علم بود

   

   :نخست وزیری علم

پس از استعفای دكتر امینی به نخست وزیری ایران برگزیده شد، و به مدت  ١٣۴١تیر ماه سال  ٢۶اسداهللا علم در روز 

  . عھده دار این مقام بودماه  ٢٠

در جریان برگزاری انتخابات مجلس بیستم رخ داد و منجر به استعفای دكتر  ١٣٣٩پس از وقایعی كه در تابستان سال 

پس از شریف امامی نوبت به علی امینی . اقبال از نخست وزیری شد جعفر شریف امامی به نخست وزیری رسید

  .یران حكومت كندماه به عنوان رییس دولت ا ١۴رسید تا 

به دنبال سفری به آمریكا و مالقات و مذاكره با كندی رییس جمھور جدید آمریكا  ١٣۴١ھنگامی كه شاه در بھار سال «

اعتماد او را به خود جلب كرد و انجام تمام كارھایی كه آمریكایی ھا از امینی میخواستند خود به عھده گرفت دیگر 
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در تیر ماه . طیع اوامر و مجری برنامه ھای مورد نظر او باشد فراھم شده بودزمینه برای نخست وزیری كسی كه م

كه امینی میخواست برای حل مشكالت اقتصادی كشور از بودجه ارتش بكاھد شاه به مخالفت با او  ١٣۴١سال 

تر نداشت به سال بیش ۴٣امینی مجبور به استعفا شد و شاه این بار بدون تردید علم را كه در این تاریخ . برخاست

  )۴۵٣:١٣٧۶طلوعی،(».نخست وزیری برگزید

این موضوع دارای . یكی از مھمترین اتفاقات دوران نخست وزیری علم، تصویب الیحه انجمن ھای ایالتی و والیتی بود

ھمچنین . چند نكته عمده بود، اوال شرط مسلمان بودن از شرایط رای دھندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود

نكته دیگری كه در اینجا خودنمایی میكرد اعطای حق رای . به كتاب آسمانی جای سوگند به قرآن را گرفته بودسوگند 

انتشار  ١٣۴١مھر  ١۵این تصویبنامه در . این عوامل سبب مخالفت علمای اسالم با تصویب این الیحه شد. به زنان بود

یك اقدام عملی در این مورد كردند و با مراجعه به دیگر علما مھر، امام خمینی شروع به  ١۶یافت و در روز بعد یعنی در 

این . مھر شخصا نامه ای در مخالفت با این امر به شاه نوشتند ١٧ایشان در روز . خواستار حركتی در این زمینه شدند

سمی در روز تصویبنامه درنھایت با مقاومت امام و ھمراھی مردم با ایشان، توسط دولت لغو شد و این نكته به طور ر

  .در جراید اعالم شد ١٣۴١آذر  ١٠

پس از شكست شاه از امام در قضیه انجمن ھای ایالتی و والیتی در دی . انقالب سفید در زمان صدارت علم انجام شد

به رفراندوم  ١٣۴١بھمن  ۶این انقالب دارای اصول ششگانه ای بود كه در روز . بحث انقالب سفید مطرح شد ١٣۴١ماه 

بھمن رفراندوم را تحریم كردندبا این حال، رفراندوم  ٢امام از ھمان ابتدا با این امر مخالفت كردند و در . شدگذاشته 

  .برگزار شد و پس از آن نیز مخالفت ھا با شدت بیشتری سركوب شد

ی مانند دادن به حد اعالی خود رسید و اتفاقات ریز و درشت) به رھبری امام(پس از این وقایع، تقابل شاه و روحانیت 

توسط دولت علم، نطق اھانت آمیز شاه نسبت به روحانیت، اعالم عزای  ١٣۴١حق رای به زنان در نھم اسفند 

روی میدھد كه ذكر آنھا در این مقال ... توسط امام، حمله به مدرسه فیضیه در قم و ١٣۴٢عمومی در عید سال 

  .نمیگنجد

كه در راس آن علم قرار (با توجه به نكاتی كه به آنھا اشاره شد، حضرت امام اقدام به سخنرانی ھای تندی علیه دولت

مصادف با روز عاشورا  ١٣۴٢خرداد  ١٣و نیز شخص شاه نمودند كه شدیدترین آنھا، سخنرانی بود كه ایشان در ) داشت

خرداد ماوقع را به اطالع شاه رساند و پیشنھاد دستگیری امام را به  ١۴متعاقب این اقدام امام، علم در روز . انجام دادند

  . شد ١٣۴٢خرداد  ١۵با دستگیری امام، مردم دست به تظاھرات گسترده ای زدند كه منجر به قیام . شاه داد

در سطوح او مقامات مختلفی را « اینگونه اشاره میكند ١٣۴٢سر آنتونی پارسونز به نقش علم در وقایع خرداد سال 

علم شخصا . نخست وزیر ایران بود)است ١٣۴٢مقصود حوادث خرداد (عالی پیموده و در دوران شورش در بازار تھران

ضمن صحبت درباره حوادث آن زمان، ضمن  ١٩٧۵دستور تیراندازی به طرف مردم را صادر كرده بود و خود او در سال 

  )۵٢:١٣۶٣پارسونز، (»اشتماعتراف به این مطلب گفت من چاره ای جز این كار ند

   

  : پایان نخست وزیری

  . دیگر ظاھرا وقت رفتن علم از نخست وزیری فرا رسیده بود ١٣۴٢با تشكیل مجلس بیست و یكم در مھرماه 

حزب ایران نوین رسمیت یافت و حسنعلی منصور كه یكی از نمایندگان مجلس بیست و یكم بود به سمت  ١٣۴٢در آذر 

با این تغییرات و نظر مساعد .برگزیده شد و اكثریت نمایندگان مجلس نیز در این حزب عضویت یافتنددبیر كلی این حزب 
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۵ 
 

 ١٧سرانجام علم در روز شنبه . آمریكا روی حسنعلی منصور، زمینه ھای كناره گیری علم از نخست وزیری فراھم شد

  . داز نخست وزیری استعفا داد و ھمان روز دولت منصور تشكیل ش ١٣۴٢اسفند 

   

  :پایان علم

پس از ریاست دانشگاه شیراز، . پس از استعفا از نخست وزیری، علم به ریاست دانشگاه پھلوی شیراز منصوب شد

برای درمان  ١٣۵۶علم در تابستان . به وزارت دربار منصوب شد و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند ١٣۴۵وی در آذر 

 ٢۶علم سرانجام در تاریخ . ر پی تماس تلفنی شاه، از وزارت دربار استعفا دادخود به فرانسه رفت و از ھمان جا و د

  .سالگی در گذشت ۵٩در سن  ١٣۵٧فروردین 

   

  :منابع

  نشر علم: تھران. بازیگران عصر پھلوی از فروغی تا فردوست). ١٣٧۶(طلوعی، محمود .١

  نشر علم: تھران. چھره واقعی علم). ١٣٨٣(طلوعی، محمود.٢

  انتشارات ھفته: تھران. ترجمه دكتر منوچھر راستین. غرور و سقوط).١٣۶٣(ونی پارسونز سر آنت.٣

   

   


