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  )شناختی یک ارتباطتحلیل روان(  ناصرالدین شاه و امیرکبیر

  

  دکتر محمدرضا جاللی

  شناسی دانشگاه بین المللی قزویناستادیار گروه روان

  میالد ریاضی پور

  کارشناسی ارشد تاریخ

  دکتر ذکراهللا محمدي

  استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی قزوین 

  

  

  چکیده

طنت رسید، این زمینه به عالوۀ عوامل دیگری ناصرالدین شاه تقریباً در سنین نوجوانی به سل

گیری در کودکی و های عاطفی و تربیتی از جانب پدر، و کمرویی و گوشهنظیر محرومیت

تدر و پدرگونه ای سرشتی و اکتسابی در استعداد وابستگی به مرجعی مقنوجوانی، در وی زمینه

پدر همۀ کمبودها را برای شاه جوان خان این چنین فردی بود، او در جای تقیمیرزا. آفریده بود

های الزم را برای تمرین و ممارست در استقالل رأی و رفتار، پر کرد و به وی همۀ آموزش

  ت ملّی و اصالحی خود را دنبال امیر در این راه، پیشرفت در القائا. آموخت و تلقین کرد

های خویش وردۀ آموزشپرواسته خود و ایران را در دام دستکرد، اما خواسته یا ناخمی

ها سال بعد خود، شاهی مستقل از عواملِ انداخت، برکنار شد و سپس به قتل رسید؛ و ده

کار نسبت به سیاست خارجی بر جای البتّه مستبد و ترسنده و مالحظه قدرت درباری داخلی، و

قابل در پیشبرد شناختی فراشد تکوینی ارتباط شاه و امیر که حاکی از نیاز متتحلیل روان. گذارد

 رت، روابط عاطفی و تربیتی فرزند ـها نیز هست، و جدای از روابط سلطنت و صداخواسته
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گیرد، مدار بررسی اجمالی این مقاله میموزشی شاگرد ـ معلّمی را هم در برپدری و روابط آ

  .است

  . امیرکبیر، ناصرالدین شاه، ارتباط شاه و وزیر: واژگان کلیدی

  

  

  

  مقدمه

تعاملی دو فرد متنفذ در دو موقعیت مؤثّر، آفرینندۀ مضمون مستقلی است که متقابالً آن پویش 

در این چنین بافتی تعاملی که از تحلیل . دهدساخته و شکل می متأثّردو فرد و آن دو موقعیت را 

گیرد که تفکیک و کنندگی یا موجبیت متقابل شکل میای برخوردار است، نوعی تعیینپیچیده

های به حسب گزارش گونه. حلیل آن افراد و اجزاء به صورت جدا و منتزع از بافت، ممکن نیستت

زده با لحاظ های شتابتاریخی معمول، اذهان ما به عادات مزاحمی مأنوس شده که در قضاوت

بعضاً . ورزیمنفسه در خصوص افراد و امور مبادرت میها و رویدادها به احکامی فیقدر مطلق آدم

های سیاسی و کار تعاملِ دیالکتیکی رفتاری افراد در بافت و کار و ساز و یز به این دلیل که ساختن

های ابهامی تاریخی از دشواری و پیچیدگی نظری برخوردار است و پژوهشگر را در چنبره الیه

رش در یک گزا. یازیمگویی و مشهورگویی دست میهای بسیط و یا کلّیدهد به تحلیلقرار می

چالش در پادشاهی ای مهیا و بستری بیمیرزا، شاه جوانی است که زمینهتوصیفی، ناصرالدین

امیرکبیر فردی که با توجه به سنّ و موقعیت و روابط عاطفی در جای پدر وی بود به . داشت

شاه جوان . مشّقت و پشتکار بسیار او را به سلطنت رسانید و خود به فرمان او به صدارت نشست

اش را به رغم مخالفت همگان به امیر داد، امیر نیز و متّکی به وی به نشانۀ سپاس تنها خواهر تنی

را دریافت  شناسی نوع سلطانی، از زندگی گذشته خود چشم پوشید و این هدیه سلطانیبه نمک

به اغوای  شاه به تدریج. افزون او به این گونه وسایل و موجبات، پایدار نمانداما اقتدار روز. کرد

بدگویان و بدخواهان سوداگری که هیچ درد ملّی ندارند و همیشه در این دیار فزونی آشکاری بر 

علیا که النه توطئه شاهزادگان و درباریان بود، ارند؛ و ترغیب و تحریک مادرش مهدملّت خواهان د
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یک ماه  عزلش نمود، مدت کوتاهی کنارش نهاد، به سرعت برقی بر او خشم گرفت و در عرض

  .دستور قتلش را صادر کرد

میرزا که به تداوم وفاداریِ کاپوی امیر برای سلطنت ناصرالدیناما فراشد منجر به ضرورت ت

اد به نفس و احساس کارآمدی و نسبتاً مطلق تا به آخر باقی ماند و تکوین استقالل رأی و اعتم

صد ساله رفته بود و به خوبی اعمال های سه سالۀ امیر ره بسندگی رفتاری شاه که با آموزشخود

اقتدار مستقل را به خواست معلّمش آموخته و درونی کرده بود، و به این ترتیب غیر قابل اجتناب 

آن قبول اعاده صدارت و  گردیدن کنار گذاردن و قتل امیر یعنی مرجع قدرت معتبری که هر

  .ماندمغفول میقدرتش برای همگان ناگزیر بود، در این گزارش توصیفی گونه 

  

  والدین و محیط اولیۀ عاطفی و تربیتی ناصرالدین میرزا 

او حاصل  1.السلطنه تبریز به دنیا آمدق با افق دارمطاب ق.ه 1247صفر  6ناصرالدین میرزا در 

خانم مشهور به مهدعلیا دختر جهانالسلطنه و ملکمیرزا نایبپیوند محمدشاه فرزند عباس

ناصرالدین اولین شاه قاجار بود که از دو سو، یعنی هم از سوی پدر و هم از . خان بودامیرقاسم

  جهان در واقع از نوع ازدواج محمدمیرزا و ملک. رسانیدسوی مادر، نسب به قوانلوها می

شد، و این خود سبب شد ای بود که برای حفظ سلطنت در تیره قوانلو انجام میهای درباریازدواج

و عالقۀ معمول و  مشترک میان این زوج جوان به وجود نیاید و پیوند آنها بیشتر که نوعی از عشق 

همین خالء عاطفی بعدها اثری عمیق در زندگی و . در جهت رعایت مصالح سلطنت انجام پذیرد

تنها پسر باقی مانده از این پیوند نه میرزا، اولین فرزند و ن دو داشت و به تبع آن ناصرالدینروابط آ

های ویژگی. ن میمون، نیز تحت تأثیر همین روابط، دوران کودکی تلخی را سپری کردچندا

کرد و این تضاد شخصیتی شخصیتی و روانی محمدشاه و مهدعلیا در دو جهت متفاوت سیر می

میرزا آقاسی بود، سبب ترین آنها وجود شخصی به نام حاجهمراه با علل دیگری که شاید مهم  

شاه شخصیت در میان شاهان قاجار محمد. یرندوان هر چه بیشتر از هم فاصله گشد این زوج جمی

او بر خالف پدر و پدربزرگش و پسرش آن تکاپو و پویایی الزم . منفعل و منحصر به فردی دارد

به هنگام  ق.ه 1250در امر سلطنت را فاقد بود و حتّی به گفتۀ یکی از شاهزادگان قاجار در سال 
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را » استطاعت این امر«را نداشت و » هوس امر سلطنت«به دلیل مشکالت موجود پدربزرگش مرگ 

  2.در خود نمی دید

  .علّت این امر را شاید بتوان در وضعیت رنجور و بیماری جسمی او جستجو کرد

تراش و نیرویی در سوار اندامی باریک، وجودی پرکار، تنی خوش«فریزر که نام ایرانی را با 

 3.کندتوصیف می» تنی فربه و ساق پاهایی آماس کردهبا «داند، محمد میرزا را مترادف می» کاری

شاه که در تمام دوران زندگی او را آزار داده بود نقرس عنوان شده است و بیماری جسمانی محمد

 اما علّت. توان این بیماری را از عواملی فرض کرد که این شاه را به چنین حالتی سوق دادمی

با توجه به مواردی که در . اعظم صوفی مسلکش جستا باید در ارتباط محمدشاه با صدرمهمتر ر

میرزا آقاسی از خود ابراز ای نسبت به حاجشاه سرسپردگی مرید گونهشده محمدمنابع تاریخی ذکر 

به هیأت گیسوان پریشان «میرزا آقاسی با رسپردگی از زمانی آغاز شد که حاجاین س. کردمی

میرزا حاج 4.آشنا شد) قائم مقام اول(به تبریز آمد و با میرزابزرگ » ن و در لباس ایشاندرویشا

گشت و آموزش شاهزاده جوان، السلطنه میرزا نایباز طریق میرزابزرگ وارد دستگاه عباس آقاسی

رزا مییران رابا وجود پسران دیگر عباساو که بشارت سلطنت آینده ا. میرزا را بر عهده گرفتمحمد

  میرزا رسوخی تمام داشت چنان که جهانگیردر مزاج شاهزاده جوان  5شاه داده بودبه محمد

  : نویسد می

به هم رسانید و از طریق ) محمد شاه(دخل کلّی در مزاج پادشاه مرحوم حاجی در این اوقات «

ق شد که مرحوم محقّعرفان و معرفت و خداشناسی و زهد و ورع چنان برآمد که در خدمت پادشاه 

اهللا است و از آن جایی که طینت مبارک پادشاه مرحوم مایل به اخذ کماالت صوری و یکی از اولیاء

معنوی بود حاجی مذکور را در این باب مصدق داشتند و تخم محبت او را در خاطر شریف کاشتند 

ر اوقات لیل و و پادشاه مرحوم نیز مبنای سلوک خود را بر زهد و ورع گذاشته چنان شد که در اکث

فرمودند و از ماکوالت و ملبوساتی که از والیت نهار به نان و سرکه قلیلی در آن ایام قناعت می

الحیاه قند روسی میل نفرمودند و ملبوس از مجتنب شدند و از آن تاریخ مادام آوردندفرنگ می

  به ظهور آمد و ان رفته این اخالق از ایشپوشیدند و رفتهاقمشه فرنگ را بدون شستن نمی

   6.»باشددانست که این احواالت از اثر سلوک حاجی می) عباس میرزا(السلطنه نایب

آقاسی بر شاهزاده جوان، همچنان در دوران سلطنت و تا آخر عمر  میرزااین تسلط روانی حاج

شمار  میرزا و مهدعلیا بهار مهم سردی روابط زناشویی محمدشاه ادامه یافت و یکی از عوامل بسی
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  های شخصیتی مهدعلیا از او زنی پر تکاپو و فعال که در از طرف دیگر ویژگی. رفتمی

خان مهدعلیا که حاصل ازدواج امیرقاسم. گرفت، ساخته بودهای محدود حرم جای نمیچارچوب

نازید و موضع سیاسی مستقلی شاه قاجار بود ، به تبار قوانلوی خود سخت میو دختر دوم فتحعلی

خوبی شاه تا رسیدن ناصرالدین به تهران به ین امر در فاصله زمانی مرگ محمدر دربار داشت، اد

  : نویسدخان معیر الممالک میدوستعلی. مشخّص شد

شاه در قلعه محمدیه واقع در شمال غربی باغ فردوس تجریش، مهدعلیا تا پس از فوت محمد«

هر روز در تاالر بزرگ قلعه، وزرا و . به دست گرفترسیدن ولیعهد از تبریز زمام امور را آمرانه 

  آمدند و مادر شاه از پشت پردۀ زنبوری راجع به کارها با آنان گفتگو مصادر امور به حضور می

  7 .»داد کرد و دستورها میمی

  بود، ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را » بانویی پرمایه و باکفایت«مهدعلیا همچنین 

نوشت و به مطالعه تاریخ و دیوان شعرا عالقه وافر را خوب می» درشت و ریز«ط دانست، خمی

  8.ای خصوصی بود که مشتمل بر کتب شعر و تاریخ بودداشت و همچنین دارای کتابخانه

و مهدعلیا برای تسلط بر ) آقاسی(شد رقابتی کینه توزانه بین صدراعظم ها سبب میاین ویژگی

چند مهدعلیا نتوانست در این رقابت بر صدر اعظم چیره گردد، اما در هر . شاه صورت گیردمحمد

هی نکرد و عوض و به تالفی آن شکست برای رسیدن پسرش به سلطنت از هیچ گونه تالشی کوتا

جا خورده را جابههای فروتا حد زیادی توانست بغض) امیر کبیر(در ارتباط با او و صدراعظمش 

  .را تسکین دهدکرده و جبران نموده و خود 

میرزا آقاسی، عامل دیگری که شخصیتی این زوج جوان و حضور حاجهای جدا از ویژگی

ا مواردی بود که شد، مرتبط بشاه نسبت به مهدعلیا میباط ناخوشایند و حتّی تنفر محمدسبب ارت

هد قاجار بسیاری از منابع رسمی ع. گرفتجهان به روابط زناشویی را در بر میعدم وفاداری ملک

اند، اما برخی نمایندگان خارجی و همچنین برخی نویسندگان داخلی از در این باره صحبتی نکرده

  . اندشایعاتی که نقل محافل تهران و حتّی در خود دربار رواج داشت، صحبت به میان آورده

بر این که  هآرا برادر کوچک ناصرالدین میرزا در کتاب شرح حال گونۀ خود عالومیرزا ملکعباس

شاه به توجهی محمدکند و این رفتار مهدعلیا را علّت اصلی بیعلیا یاد میاز روابط نامشروع مهد

داند، حتّی در موردی اتّهام زنای با محارم را نیز به او و پسرش یعنی ناصرالدین میرزا می همسر
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این عمل در تبریز در  بکند که عیسی خان قوانلو برادر مهدعلیا به سبدهد و ذکر مینسبت می

به تهران آمده بود از شایعات  ق.ه 1273کنت دوگوبینو که در سال  9.شد» کاریچوب«مالء عام 

 10.گویدمربوط به مهدعلیا و نامشروع بودن تولّد فرزندش که در آن موقع شاه ایران بود سخن می

برد و نام می) شاهناتنی محمدمیرزا برادر دونفری(ه حتّی دوگوبینو از فرد مشخّصی در این رابط

  11.داندناصرالدین را ثمرۀ ارتباط آن دو می

رزندش و تمایل هرچه بیشتر به صدراعظم مراد شاه به همسر و فهای محمداعتناییبنابراین بی

اش به او القاء اش که احساس آرامش و اطمینان خاطری از طریق رفتارهای صوفی مسلکانهگونه

  کینه  شاه حالت و موضع شرطی شدۀ منفی ودر حقیقت محمد. نتظار نیستاز ا کرد، دورمی

احتماالً ناصرالدین . اش نسبت به مهدعلیا را به فرزندش ناصرالدین میرزا نیز تعمیم داده بودتوزانه

انگیخته است و گر شخصیت نامطلوب مهدعلیا برای پدر بوده و تنفر فروخوردۀ وی را بر میتداعی

جایی منفی پدر مورد ظلم واقع شده و از توجه تربیتی پدر شاهزاده ناخواسته در این جابهدر نتیجه 

فیِ نبود پدر و به هر جهت این خالء عاط. و گرمی عاطفی و نزدیکی به وی، محروم گردیده است

فرزندی، بعدها در زندگی ناصرالدین و در دوران سلطنتش تأثیری عمیق بر  نداشتن رابطۀ پدر ـ

ای پدرگونه میان ناصرالدین و گیری رابطههای شکلتوان یکی از علل و زمینهمی. گذاشت جای

د روابط زناشویی مناسب بین محمدشاه و همسرش و به تبع نبو. امیرکبیر را در همین امر دانست

شاه به فرزندش، و رشد و نمو ناصرالدین در چنین فضای تلخی سبب شد های محمداعتناییآن بی

ای را بجوید که کبیر عواطف پدرانهکه هنوز بسیار جوان بود در امیر های اولیه سلطنتشدر سالاو 

عواطفی که به وفور و شوق بسیار از . شددر دوران کودکی، از سوی پدر نسبت به وی دریغ می

  .شدمیرزا که از مادری محبوب پدر بود، ابراز میمان پدر در حقّ برادر کوچکش عباسسوی ه

طرف دیگر ناصرالدین عالوه بر پدر از کمبودهای عاطفی ناشی از عدم ارتباط کارآمد با  از

در واقع مصاحبان و همدمان دوران کودکی ناصرالدین در افراد حرم و . بردمادر نیز رنج می

گذراندن دوران کودکی در ارتباط با حرم و عدم توجه کافی به . شدندخواجگان آن خالصه می

فقر . سبب شد که او از آموزش صحیح و الزم در سنین طفولیت برخوردار نشودناصرالدین 

رهای ناصحیح و نبود های رفتاری الزم و صحیح و فقدان بازخوردهای اصالحی به رفتاآموزش

دهی رفتارهای ارتباطی الزم و ضروری، سبب شده بود که تعامل تربیتی ـ تقویتی در ایجاد و شکل
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تعامل مؤثّر و انجام رفتار مسلط در روابط بین فردی و اجتماعی باشد و از  ناصرالدین فاقد قدرت

های رفتاری به این بازداری. زندگیری میگیری و گوشهن رو بیشتر دست به اعراض و کنارهای

این مسأله حتّی از دید . ای بازدارنده در شخصیت او تبدیل شد که تا به آخر در وی باقی ماندرگه

  : نویسدپوالک می. جی نیز پنهان نمانده استناظران خار

شد و ابداً توجه زیادی به رشد اعتنایی میدین پسر ارشد شاه از هر نظر بیبه شاهزاده ناصرال«

اطراف و جوانب  رسید و ازگردید، بسیار به ندرت به حضور پدر میجسمی و تربیتش مبذول نمی

  12.»شد توجهی میبه او اهانت و کم

  

  ر و ابتکار عمل امیرکبیر به سلطنت نشستن ناصرالدین شاهاقتدا

سالگی یعنی سنّی که بر تخت  17ساختند که در سنّ این موارد ناصرالدین را مستعد می

البتّه شرایطی که تحت آن . سلطنت نشست اتّکای روانی شدیدی نسبت به امیرکبیر احساس کند

ناصرالدین در . رسید نیز حائز اهمیت است شاه به سلطنتناصرالدین بعد از مرگ پدرش محمد

به هنگام مرگ پدر در تهران در وضعیتی بر تخت سلطنت  جلوس کرد که اوضاع  1264سال 

فرانت . های سفرای خارجی نیز تصریح شده استاین امر در گزارش. کشور چندان مساعد نبود

محمد (خرین بیماری اعلیحضرت ملکت از آجریان امور م«دهد کاردار سفارت بریتانیا گزارش می

داند چه اقدامی نمیبه این طرف چنان تغییر کرده است که او ) ق.ه 1261(م .1845در سال ) شاه

در حقیقت اوضاع ناامن خراسان که در اثر شورش ساالر چند سال بود ادامه  13»به مصلحت است

محلّی دیگر در اثر مرگ  هایداشت و همچنین شورش بابیه در مازندران و زنجان و خطر شورش

میرزا آقاسی و های غلط حاجشاه و از طرف دیگر اوضاع نابسامان دربار تهران در اثر سیاست

تجربه را که ودند که تاج و تخت شاه جوان و بیخزانه تهی و ورشکسته مملکت، همگی خطراتی ب

حضور شخصی کاردان ال با این ح. کردندهای الزم نیز بهره نبرده بود، تهدید میاز آموزش

شاه در تبریز به هنگامی که خبر مرگ محمد. ف کردطرخان تمامی مشکالت را برهمچون میرزاتقی

الملک را برای انجام کارهای الزم به حضور اهللا نصیررالدین رسید او پیشکار خود میرزافضلناص

برآورد و اعتماد روانی  اما وزیر به اظهار اکثر منابع نتوانست توقعات ولی نعمت خود را. طلبید

  :نویسدالتواریخ میمؤلف صدر .الزم را در شاه جوان ایجاد کند
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الملک که مردی سلیم و ساده و شخصی افتاده بود جرأت و تهور و جالدت و رشادتی نصیر«

نداشت از این خبر وحشت اثر متحیر مانده طوری عجز و اضطراب از او ظاهر شد که خاطر مهر 

   14.»ا انقالب دست دادمظاهر همایونی ر

خان، وزیر نظام لشکر آذربایجان وارد عمل شد و اداره امور الزم برای به همین علّت میرزاتقی

های صدارت حقیقت از همین زمان بود که پایه در. به تخت نشاندن شاه جدید را بر عهده گرفت

حرانی و در فضای بس آشفته خان در تهران استوار شد، زیرا او در یک موقعیت کامالً بمیرزاتقی

  پذیر از ایاالت در اثر مرگ شاه امکان کشور که خطر شورش و طغیان در بسیاری

های خود را در حضور شاه جوان نشان دهد، و اثری بدون شک نافذ در نمود توانست تواناییمی

به امیرکبیر در اعتماد روانی ناصرالدین به خود بر جای گذارد؛ و زمینۀ نوعی وابستگی روانی شاه 

  . گیرداین هنگام شکل می

  : نویسدالتواریخ در ادامه میمؤلف صدر

هزار الف و گزاف هنر است از روی اطمینان با هزار در نهایت پردلی و قوت قلب که خاصه اهل«

فردا افواج آذربایجان را تا قبل از انتشار این خبر حاضر کرده قورخانه . عرض کرد اینها نقلی ندارد

توپخانه را مهیا خواهم ساخت و فوراً طرف طهران روانه خواهم شد و در بین راه پیاده و سواره  و

   15.»سایر عساکر به ما ملحق خواهند شدو 

امیر همچنین توانست در اولین اقدام مبلغ الزم جهت به راه انداختن موکب شاهی را با وام 

قدامات سریع و قاطعانه امیر و همچنین استحکام این گونه ا 16.گرفتن از تجار تبریز فراهم آورد

ن هر چه بیشتر از لحاظ گشت ناصرالدیشخصیتی او در برابر مخالفان و سفرای خارجه سبب می

های تاج و تخت لرزان او به الشعاع وی قرار گیرد و در موقعیتی بحرانی که پایهروانی تحت

کند، ین چنین از او و سلطنتش حمایت میریخت ، به شخصی که اای فرو میکوچکترین اشاره

شاه در راه . آثار این تکیه و اعتماد نیز خیلی سریع بروز یافت. اعتماد و اتکای روانی کامل بیابد

این  17.تهران در چمن توپچی وزیر نظام آذربایجان را به مقام امارت نظام سپاه ایران منصوب کرد

به کسی اعطا نشده بود در حقیقت تمامی امور مربوط به زنگنه لقب که بعد از مرگ محمدخان امیر 

  چند روز بعد از آن شاه در شب  18.گرفتمور نظامی و امور اداری را در برمیسپاه یعنی ا

  : میر صادر کردگذاری خود دستخط زیر را در حقّ اتاج
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  فاق افتد ول هر خوب و بدی که اتّا به دست شما سپردیم و شما را مسئما تمام امور ایران ر«

دانیم همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال می

به همین جهت اعتقاد و وثوق داریم، و به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم، و 

  19.»این دستخط را نوشتیم

  

  تکوین و تعمیق پویا و سریع روابط شاه و وزیر

اعظم را برای او به ارمغان آورده بود، ن دست خط که در حقیقت مقام صدارتهمراه با ای امیر

ی بعد لقب امیرکبیر همچنین در همان هنگام یا اندک زمان. لقب اتابک اعظم را هم دریافت داشت

های مهدعلیا که آن را در خاندان ورزیرغم خصومتلقبی که علی. خان اعطا شدتقینیز به میرزا

اعظم جدید داده شد و معرف این شخصیت استثنایی در دانست، به صدردری خود موروثی میما

به هر صورت مجموعه عواملی نظیر جوانی و عدم آمادگی شاه، ترس و . تاریخ بعد از زندگیش بود

اهللا ، ناتوانی و ترس پیشکار وی میرزافضلنگرانی او، آمادگی روانی برای اتکاء و اعتماد به غیر

گیری، موقعیت قاطعیت او در تصمیم الملک، قدرت عمل و کارآمدی و هوشمندی امیر،یرنص

های بعدی شاه با ایجاد اطمینان به اقتدار سلطنت وی از نظامی او و رفع مستمر و مدام نگرانی

موجب کمرویی سرشتی و ذاتی  سوی امیر، سبب شد که آن دلبستگی و وابستگی روانی که شاه به

ربیتی و آموزشی در گذشته و توجهی تاطفی دوران کودکی و نوجوانی و بیع شدگیو طرد

چنین . موقعیت بحرانی در حال حاضر خود، مستعد آن بود، در وی نسبت به امیر شکل گیرد

های اصالحی او در اجرای وضعیتی سبب شد که شاه بعد از رسیدن به سلطنت از امیر و سیاست

رغم فقدان استقالل شخصیتی ین اقدامات شاه آن است که او علیدر انکته مهم . امور حمایت کند

اولیه که تدریجاً امیر در او شکل داد و به وجود آورد و بالی جان خود و ایرانش ساخت، همه این 

فرامین و امتیازات را در حقّ امیر، مستقل از اطرافیان مخالف، خاصه مادر متنفذش صادر کرده و 

مناسبات،  دهد، باوری که در روند تغییرن خود باور عمیق شاه به امیر را نشان میای. دادصورت می

در حقیقت امیر نیز خواهان سلطنت مقتدری . خواهی اطالقی شاه شدمقهور خودکامگی و قدرت

بود که بر همه امور نظارت داشته و حامی قدرت اجرایی نهاد صدارت باشد، به این ترتیب 

که امیر آگاهانه به ) دارتسلطنت و ص(دیرینه در ساختار سیاسی ایران  هماهنگی بین دو نهاد
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ایدۀ سیاسی امیر نه استقالل صدارت از سلطنت و . شدؤثّر آن پی برده بود، برآورده میکارکرد م

کرد؛ بلکه ترکیب و اعمال اقتدار مقام تعقیب میین اعمال قدرت به صدارت که قائماختصاص نو

یاری ایران، در دور از تصور نیست که به این همراهی در مضمون کهن شهر. دتوأمان این دو بو

جانبه از سوی سلطان پایان بحرانی که کار وزیر کارآمد به ثمر نشسته است، یکشرایط آرام و غیر

داشت  از جنبۀ رسمی ارتباط شاه و امیر که بگذریم، نوعی رابطه بین آنها وجود. داده خواهد شد

آمیز و صمیمی میان ای مسالمتبطههای عاطفی ناشی از نبود رامبودها و خالءکه به دلیل ک

فرزندی توأم با اقدامات تربیتی و آموزشی غیرمستقیم امیر در  ناصرالدین و پدرش، شکل رابطه پدر

یعنی از طرفی ناصرالدین به دلیل فقد رشد عاطفی مناسب، در . خصوص شاه، به خود گرفته بود

  ر شخصیت پدر را جستجو کرده و محرومیت عاطفی خود را جبران و جایگزین ارتباط با امی

ها و تعلیمات معلّم نیز کرد و از طرفی دیگر به دلیل این وابستگی عاطفی روانی پذیرای آموزشمی

ن هر دو به یکدیگر نیاز در واقع جدا از مناسبات سیاسی و رسمی میان شاه و امیر که در آ. بود

وضعیت بحرانی نیاز به  آگاهانه متوجه شده بود که برای ثبات تاج و تختش در آن شاه(داشتند 

در ) های خود به حمایت شاه نیاز داشتاعظم الیقی دارد و امیر نیز برای اجرای طرحچنین صدر

های امیر به شاه با توجه به نامه. ای دیگر بودتر ارتباط به گونهای دیگر و در واقع خصوصیجنبه

توان تا حدودی به جنس می) چند مورد تماماً از بین رفته استهای شاه به امیر به جز یرا که نامهز(

گر مراقبت پدرگونه او نسبت به ای به شاه که نشانبرای مثال امیر در نامه. پی برد و نوع این ارتباط

  : نویسد شاه است می

  اید شلیک هر جا که طبع مبارک میل نم اهللا تعالی مبارک است و بعد ازشاءسواری شما ان... «

از سرما و . اگرچه جسارت است ولکن هواها خوب نیست. اهللا به مبارکی تشریف خواهند بردشاءان

زیاده جسارت . تغییر هوا محافظت فرمایند که هوا به واسطه این بارش و انقالب خوب نیست

   20.»باقی االمر همایون مطاع . نورزید

ای از امیر به در نامه. شده استاعظم خود جویا میرتباط مدام از احوال صدردر این اشاه نیز 

  : شاه، این مطلب به وضوح آشکار است

احوال این غالم را استسفار . دستخط همایون زیارت شد. پای همایون مبارکت شوم قربان خاک«

خواهر شاه (زاده ملک. ن خوب و مشغول دعاگویی هستمفرموده بودید از تصدق سر سرکار همایو
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خواب ماندن همه، یک نفر کنیز برای خانه زادی قبله دیشب بعد از زحمت زیاد و بی) و همسر امیر

  21.».. .زیاده جسارت نورزید . عالم روحنافداه زائیدند

ازدواج . سلطنت نیز کرده بود شاه برای هر چه بیشتر نزدیک شدن به امیر او را وارد خاندان

، سال داشت 45با امیر که در حدود  ساله 16شاه که دختری نوجوان و حدوداً  الدوله خواهرعزت

و رفاه «: گفتشاه در توجیه این مطلب می. ع بودبه دستور شاه در حقیقت به دلیل همین موضو

  22.»آسایش خودش وابسته به امیر است

  : کند امیر حتّی در مورد مسایل خصوصی زندگی خود با شاه مکاتبه می

زاده را برای راحتی شما به امیر دادم، خبر ندارد که جان امیر را که ملک انداما آنکه مرقوم داشته. ...«

ک گذرد اما به نمون به سالمت باشد بر این غالم میباری وجود همای. به چه بال انداخته است

   23.»باقی االمر همایون . گذرد، البداً عرض کردمشاهنشاه روحنا فداه مثل مرگ می

شاگردی، شـاه جـوان را   انگیزشی و در چارچوب روابط معلّم ـ  ویقهمچنین امیر به واسطه تش

  : نامه زیر نشان دهنده این امر است . کندمؤثّرتر در امور سلطنت تحریک می برای حضور هر چه

را  حال این غالم اوالً استسفار. دستخط همایون زیارت شد. قربان خاک پای همایون مبارکت شوم«

ثانیاً در باب سان . حکیم این غالم موسی کلیکه و مال محمد هر دو هستند. کرده بودند، بد نیست

ی عرض کرده شود بیرون بروید، اگر آجودان باشسواره نانکلی مقرر فرموده بودند که در میدان نمی

و فردا کردن و از کار  ها و امروزقبله عالم است و لکن به این طفرهاند امر با یا خود اختیار فرموده

گیرم من ناخوش، یا مردم فدای خاک . توان سلطنت کردگریختن در ایران به این هرزگی حکماً نمی

  زنید ؟ باید سلطنت بکنید پس چرا طفره میشما باید سلطنت بکنید یا نه ؟ اگر شما . پای همایون

د و بعد از استحضار چه حکم شوشوید که چه واقع میهر روز از حال شهر چرا خبردار نمی... 

قورخانه و . فرمایندشود و چه حکم میاز در خانه و مردم و اوضاع والیات چه خبر می. فرمایندمی

ر این شهر است، از خوب و بد توپی که بایست به استرآباد برود رفت یا نه ؟ این همه قشون که د

خبردار شدند و همچنین بنده ناخوشم های آنها چه وقت خواسته و از حال هر فوج دایم کردهو سر

ای و گیرم هیچ خوب نشدم، شما نباید دست از کار خود بردارید یا دایم محتاج به وجود یک بنده

  24.»... باشید 

امیر . شودشاگردی بین شاه و امیر مشخّص میین یادداشت به روشنی رابطۀ معلّم ـ در ا

دارد تا دنیای حرم و ارد هر چه بیشتر او را واو قصد دخواهان دخالت مؤثّر شاه در امور است 

امیر در این رابطه . عالیق خود را که معطوف به تفریحات روزمره از جمله شکار است ترک کند

های وسیع یک سلطنت مطلقه را به حقوق ویژه سلطنت آشنا کند و حیطهسعی می کرد شاه را با 
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عاً در شاه جوان مؤثّر بوده، زیرا بعد از مدتی ها قطبه هر صورت این آموزه. شاه جوان نشان دهد

  : خوانیم می

پای همایون  خدا این نصف جان ناقابل این غالم را فدای خاک. دستخط همایون زیارت شد... « 

، اه این طور دماغ در کار بسوزانیدامیدوار از فضل خدا و باطن ائمه اطهار هستم که دو م. نماید

م بگیرد که همه عالم حسرت مردم بیرون برود و کارها چنان نظ جمیع خیاالت فاسد از دماغ

، به فضل خدا همان ذات مبارک دوای هر دردی ود امثال این غالم باشد یا نباشد، و وجبخورند

اشاره خاطر همایون انجام مشاوره احدی خدمات کلیه به یک شد و چنان محیط برکار شوند که بیبا

   25.»...گیرد 

ی امیر در انجام های مؤکدانههای دیگر امیر به شاه راهنماییاری از دستخطهمچنین در بسی

در برخی موارد انجام امور خاصی به  شود که دقیقاًط به تاج و تخت به شاه مشاهده میامور مربو

 26.شاه دیکته می شود

  

  استقالل رفتاري شاه از وزیر

سه سال و اندی خود به آنها دست زد،  این القائات آموزشی که امیر به طور مداوم در صدارت

ای همچون امیر، سلطنت و صدارت توأمان شدنی ر این باور که بدون مشاور شایستهشاه را د

تر اقتدار ورزد و ترس و تردید و ضعفی به او دریافت که باید هر چه مطمئن. است، ایمن ساخت

ای این ردپ. همین گونه عمل کرد های بعدی سلطنتشناصرالدین در تمام طول سال. خود راه ندهد

دارنده، ی شاه با رفتاری هوشمندانه و خودهای درونی شدۀ موجِد اعتماد به نفس، حتّی وقتتلقین

در واقع  کند وغلکاری چون میرزا آقاخان خالص میخود را از شر وزیر مقتدرِ میانسال دیگر اما د

امیر سرمشق و الگوی . شودکند، نیز دیده میدر صحنۀ بازی سیاسی شاه ـ صدراعظم او را مات می

ای، قدرت و های مستقیم و مشاهدهاین یادگیری بود که شاه به شیوه آموزشی تمام و کمالی در

البته شکی نیست که ناصرالدین شاه در . قاطعیت و شاید خودکامگی را از او آموخته بود

مال این خوی خودکامگی در مقابل خودکامگی استعدادی سرشتی و ذاتی نیز داشت که در اع

وجه تمایز امیر و شاه در ابراز اقتدار اطالقی در . اش به رفتاری جبرانی مصمم بودحقارت گذشته

شد و شاه مدار رفتار سیاسی امیر محسوب می جهت اصالحی و ملّی و مّلت خواهی متعینی بود که

  . آن بود سیار در امر سلطنت، فاقدنه به شکلی مطلق اما در حد زیادی به واسطه شیفتگی ب
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شود، این است که رابطه شاه و های امیر به شاه دریافت میدر هر حال آنچه از نامه

اعتماد . اعظم در مناسبات سیاسی آن روز ایران بوده استصدراعظمش فراتر از ارتباط شاه ـ صدر

های خود ای آموزشی را در نامههشد امیر بتواند بسیاری از جنبهروانی شاه به صدر اعظم سبب می

هایش را به او القاء کند و به شاه که در باب موضوعات رسمی مملکت بود وارد سازد و سیاست

در . ها راجع به امور خصوصی زندگی شاه و خودش صحبت به میان آردحتّی در غالب همین نامه

تکاپوی خصیت فعال و پربخشی از ش. ذاشتاین بین شاه به تدریج پا به عرصه سلطنت فعال گ

های  بعدی سلطنت سعی او در سال. ها بودهای بعدی سلطنتش در اثر همین آموزششاه در سال

ل مملکتی، حاضر بوده و حکم صادر های خود در تمامی مسائمشغولیرغم تمام دلکرد که علیمی

  هایی دیگر دنبال ، هدفتشویق شاه در به دست گرفتن امور به هر صورت  امیر که از. نماید

قطعاً امیر . های مصرانۀ خود شدکرد؛ سرانجام مغلوب طبع شاه و قدرت اطرافیان و البتّه آموزشمی

کرد با وارد کردن مقتدرانه شاه در همۀ امور مربوط به سلطنت مانع دخالت درباریان و سعی می

درباریان نشد بلکه این دو در دول خارجه شود، اما ورود شاه به امر سلطنت نه تنها مانع دخالت 

امیر و استقالل روانی  های شاه نسبت بهاعتمادیگیری بیبحث از روند شکل. یک سو قرار گرفتند

خواهد، مطمئناً مداخله منفی شاه آن اعظمش مجال اختصاصی و تفصیلی دیگری میاو از صدر

های خویش به شاه شد و به موختهکرد اما امیر پارادوکسیکال، اسیر آچیزی نبود که امیر آرزو می

  .های اطرافیان دچار آمددسیسه

  

  نتیجه گیري

این . ناصرالدین میرزا ثمرۀ ازدواجی رسمی و مناسباتی سرد میان محمدشاه و مهدعلیا بود

از این رو . های عاطفی و تربیتی بسیاری دچار آیدسردی باعث آن شد که وی به محرومیت

  . که نیازهای عاطفی ناچشیده از پدر را در وی پاسخ گوید ناخودآگاه مترصد کسی بود

خان با ابتکار و سرعت عمل قاطعی که در آغاز سلطنت ناصرالدین از خود نشان داد، تمام تقیمیرزا

های یک مرجع اقتدار حامی قابل اتکا را در خود داشت و به این روی برای وی در جای ویژگی

کند، مهمات سلطنت از فرزندش را برای سلطنت تربیت می وزیر مانند سلطانی که. پدر نشست

آموخت و در این راه سعی و اهتمام بسیار شجاعت و همت و قدرت و هیبت و شدت به شاه می
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دهی استقالل شخصیتی، اتّکای به خود و بسندگی رفتاری که این هرچند شکل. داشتمبذول می

کرد با ساخت جبلی خجول و بازدارنده و قیب میپدر و معلّم در خصوص آن فرزند و شاگرد تع

گیری شاه جوان به ویژه در بدایت امر، معارض بود؛ امیر در بنیان تربیتی طردشدگی و کناره

ناپذیر و در جهتی خالف مسیر آب این تعارض را به سود قدرت و جرأت عمل تکاپوی خستگی

ر دورۀ طوالنی سلطنتش مستقل از وزیر و اش کرد که دبه این طریق آماده. مستقل شاه پایان داد

یافته بود امکان تثبیت  در حالی که امیر بنا بر موقعیتی که در اوان سلطنت باز. العنان عمل کندمطلق

های فطری و تربیتی و پیشبرد خیاالت اصالحی خود را بیشتر داشت و سازی آن بازداریو درونی

ستاند و در عین حال انطباق بیشتری ژی کمتری از او مینمود و انرتر با جریان آب میاین موافق

وزشی، با این حال امیر با القای متقابل آم. با ساخت اقتدارگرایانۀ شخصیتی اما ملّی خود او داشت

از این مسیر و هدف، خودمختاری . و اعمال قدرت مستقل رشد داد» کفایت خود«شاه را در جهت 

در واقع او . شدبار درباریان و اطرافیان، دنبال میداشت، از ارادۀ زیانشاه که نیوشای کاملی از وزیر 

در پهنه و عرصۀ قدرت و سیاست آن روز ایران، اقتدار مطلق شاه را در پیشبرد و تأمین اراده و 

ای که واگرایی کاملی از ارادۀ خیل عظیم درباریانی داشت که خواسته است؛ ارادهالقائات خود می

گرایی و همبستگی این تلقینات هم. کار تلقینات به نفس مستعد شاه اشتغال داشتندآنان هم به 

های آموزشی روزافزون ها و کارآمدیبیشتری با خودکامگی شاه که تدریجاً با تکوین آن بسندگی

بینانه و ناگزیر بیش از حد به نیک نفسی شاه امیدوار و دلبسته شاید وزیر خوش. شد، داشتمی

توان گفت که امیر در محاسبات خود به تالی فاسدهای اقتدار فردی و مطلقه ئناً نمیمطم. بود

شاگردی،  ـ فرزندی و معلّم ـ در هر صورت سنتز آن روابط عاطفی و تربیتیِ پدر. نیندیشیده بود

  .  عمدتاً در جیب خودکامگی پنجاه سالۀ ناصرالدین شاه رفت
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