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Fath-Ali Shah Qajar’s Measures for Achieving Political Legitimacy Based on
Current Methods in the Islamic Era

J. Aghazadeh*

Abstract
Legitimacy is the change of naked power into the authority accepted by individuals in a society.
Resources of legitimacy in each society can be defined as justified regarding culture and
traditions dominating that society. In the history of Iran, mostly the military force determined the
victorious side enjoying the right to govern, after the establishment of its government, each
dynasty tried to legitimate its government by resorting to historical traditions. Agha Mohammad
Khan Qajar, as the founder of the Qajar Government in Iran, did not find much chance to
legitimate Qajar; therefore, after taking the throne, Fath-Ali Shah tried to legitimate his
government by utilizing current traditions in the Islamic Era. Accordingly, the present study
seeks to investigate legitimizing efforts of Fath-Ali Shah Qajar based on criteria such as relative
and natural privileges, utilizing royal traditions in Iran, and religious legitimacy through using a
descriptive-analytical method and employing library research.
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اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس روشهای جاری در دورۀ اسالمی
جعفر آقازاده
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چكیده
مشروعیت ،تبدیل قدرت عریان به اقتدار پذیرفته شده نزد افراد جامعه است .در هر جامعهای ،منابع مشروعیت با توجه
به فرهنگ و سنن حاکم بر آن جامعه تعریف و توجیه میشود .در تاریخ ایران اغلب ،نیروی نظامی طرف پیررو و دارای
حق حکومت را مشخص میکرد؛ اما پس ا تأسیس حکومت ،هر خاندانی سعی میکرد با توسل بره سرنن تراریخی ،بره
حکومت خود مشروعیت ببخشد .آقامحمردخان بره عنروان مسسرس حکومرت قاجرار در ایرران ،فردرت نردانی بررای
مشروعیتبخشی به حکومت قاجارها به دست نیاورد؛ بنابراین فتحعلیشاه پس ا رسریدن بره سرل،نت ،تررد کررد برا
بهره گیری ا سنن رایر در دور اسررمی ،بره حکومرت خرود مشرروعیت ببخشرد .ایرن م ا ره مریکوشرد تکاپوهرای
مشروعیتسا فتحعلی شاه قاجار را براساس معیارهایی همچون امتیا ات نسبی و حسبی ،بهرهگیری ا سنن شاهی ایرران
و مشروعیت دینی به رود تودیفیتحلیلی و بر مبنای استفاده ا اطرعات کتابخانهای بررسی و تحلیل کند.
واژههای کلیدی :فتعحلیشاه ،مشروعیت ،قدرت ،سنن تاریخی ایران.
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طری تهای دوفیان نداشتند .بنابراین آنها میبایست با

مقدمه
حکومتها و امرایی که پس ا س وط سلسلۀ درفویه

اسررتفاده ا رودهررای جرراری در دور اسرررمی ،برره

در ایررران قرردرت یافتنررد ،نتوانسررتند بررهطررور کامررل

حکومت خود مشرروعیت مریبخشریدند .فتحعلریشراه

مشروعیت درفویان را کنرار گذارنرد و نظرم نروینی را

برای مشروعیت بخشی به حکومت خود ،هم مان ا سه

جایگزین آن کنند .این مسئله برو بحران مشروعیت را

منبع مشروعیت دینی و حسب و نسب دودمانی و سنن

در میان دوره س وط دفویان تا برآمدن حکومت قاجار

پادشرراهی ایررران بهررره گرفررت .تفرراوت و تنررو منررابع

باعث شد .بهطوری که اغلبِ امیران و مدعیان حکومرت

مشررروعیت حکومررت فتحعلرریشرراه ،بیشررتر معلررول

در این برهه ،ا مشروعیت ال م برخوردار نبودند و جز

گسررتردگی قلمرررو و ترکیررب جمعیررت و دیرردگاههررای

کریمخان ند ،همگی به قتل رسیدند.

متفاوت جامعۀ ایران دربراره منرابع مشرروعیت قردرت

آقامحمدخان با بهره گیری ا قردرت ایلری و نظرامی،

است.

همه رقبا را شکست داد و توانست ایرران مرین را فرت
کند .دوره حکمرانری او را مریتروان «عصرر فتوحرات»
قاجارها در ایران نامید .بره علرت ویژگریهرای خرا

پیشینه تحقیق
طبق بررسی های نگارنده ،تراکنون پژوهشری مسرت ل

شخصیتی و خشونت ذاتی آقامحمدخان و حراکمبرودن

درباره مشروعیت حکومت فتحعلری شراه قاجرار انجرام

وضع جنگی بر کشور ،ور و شمشیر تکیرهگراه ادرلی

نگرفته است .در این میران ،در پرژوهش هرای کلری کره

وی در حکمرانی بود .حکومت فتحعلیشاه را در تمایز

دربررار دوره قاجررار و حکومررت فتحعلرریشرراه نوشررته

با دوره آقامحمدخان ،می توان عصر ترد برای تثبیرت

شدهاست ،میتوان م،ا بی در ایرن مینره یافرت .کترا

قدرت قاجارها در ایران نامید .ا ضرروریات دور وی،

«دین و دو رت در ایرران :ن رش علمرا در دوره قاجرار»

ایجراد دسررتگاه دیوانسرراالری بررای اداره بهتررر ایررران و

نوشته حامرد ا گرار بره روابرع فحعلری شراه قاجرار برا

سپردن امور ا اهل شمشیر به اهل قلرم برود ،ترا مرردم

روحانیان و گونگی مشرروعیت بخشری بره حکومرت

ایران امیدوار شوند که دوره جنگ و فتوحات بره پایران

فتحعلی شاه توسع روحانیان پرداخترهاسرت؛ امرا رون

رسیده است و قاجارها ا اسب پیاده شرده و شمشریر را

موضو کتا

بررسی تمام دور قاجار اسرت ،نگارنرده

کنار نهادهاند و اکنون درددد اداره قلمرو خود هستند.

ا مباحررث مشررروعیت دینرری حکومررت فتحعلرریشرراه

پرس ا

«تاریخ ایرران در

فتحعلی شاه با رسیدن به سل،نت ،بهخصو

به دورت گذرا عبور کردهاست .کتا

آنکه بر رقیبان خود غلبه کرده ،به این مسئله توجه کررد

دور افشار ،ند و قاجار» ا مجموعه تاریخ کمبری در

که برای ح انیت حکومت خود ،غیر ا قردرت نظرامی،

بخش اول فصل هارم ،در بررسی تحروالت ایرران در

باید پشتوانه های ذهنی فراهم کنرد .ایرن مسرئله بعرد ا

مان فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار ،به موضو تررد

«عصر فتوحات» ،برای کرمکرردن هزینره ادار کشرور و

فتحعلی شاه برای مشروعیت بخشی بره حکومرت خرود

به دسرت آوردن اطاعرت و رضرایت اتبرا و یردسرتان

اشاره کردهاست؛ و ی نویسنده این بحث مهم را در یک

ضروری برود .واقعیرت آن برود کره قاجارهرا ا منرابع

بند خرده کرده و ف ع بره سره پایرۀ مهرم مشرروعیت

مشروعیت دفویان محروم بودند؛ یرا نه نسب دفوی

فتحعلیشاه اشاره کرده است ،بدون آنکه به نمودهای آن

داشتند و نه ا سادات بودند و ا طرفری ،جایگراهی در

«قدرت ،دانرش و مشرروعیت در اسررم»

بپردا د .کتا

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 901/

نوشته فیرحی ،به تحوالت ف هری شریعه در پایران سرد

سیاسرینظرامی ،در یرک سرر ،اهمیرت و اعتبرار قرررار

دوا دهم و اوایل سد سیزدهم قمری و تثبیرت جایگراه

نداشتند .فتحعلیشاه و قاجارها برای برکشریدن جایگراه

روحانیان ادو ی در جامعۀ شیعه پرداختهاست .نویسنده

و تأکید بر ح انیت خود در حکومرت برر ایرران مرین،

بدون آنکه به جزئیات روابع روحانیان برا فتحعلریشراه

نسب نامره ای بررای خرود سراختند و سرعی کردنرد برا

بپردا د ،به برخی ا خ،وط کلری نظریره هرای سیاسری

دستاویز قراردادن آن ،برتری و مشرروعیت خرود را بره

روحانیان بزرگ این دوره اشراره کرردهاسرت .در م ا رۀ

دیگر قبایل و رقبا رابت کننرد .دررفنظرر ا ایرادهرای

«بررسی احکاما جهاد و اسبا ا رشاد» ،رگررینرژاد بره

اساسی که به این نسبنامه وارد شرد و آن را سراختگی

بررسی و تحلیل روندی پرداخته که بره دردور فتراوی

میداند (نفیسی 93/9 :9364 ،تا .)91

جهادی و مشروعیت بخشی به حکومت فتحعلیشاه ،در

نویسررندگان قاجرراری معت دنررد «سرررتا نویرران ابررن

دور اول جنگ های ایران و روس منجر شرد و ا ایرن

سابانویان بن جریر بن نیرون» ،جد بزرگ قاجارهرا ،در

نظررر ،پررژوهش او دارای جایگرراه خادرری در موضررو

رأس قوم خود همرراه هوالکوخران ا ملو سرتان عرا م

مشروعیت دینی حکومت فتحعلیشاه است.

ایران شد .او یکی ا سپهساالران هوالکوخان بود که در
مان اباقاخان بره منصرب اترابکی ارغرون رسرید و بره

مشروعیت برخاسته از حسب و نسب

حکومررت والیترری منصررو

شررد .قاجارنویرران ،فر نررد

او ررین عنصررر مشررروعیتبخررشِ در کررانون توجرره

سرتا  ،در سال 9214/ 614م جرای پردر را گرفرت و

فتحعلیشراه ،مشرروعیت برخاسرته ا حسرب و نسرب

غررا ان امررارت و ح ررو پرردر را برره وی با گردادنررد.

دودمانی بود .در تاریخ ایرران ،بسریاری ا حکومرتهرا

قاجارها ا نسرل ایرن آخرری هسرتند .در قررن هشرتم

منشأ قبیلهای داشتند و یکی ا عوامل مرسرر در تشرکیل

قمری ،شاخهای ا قاجارها به شام کو یدند و یکری ا

حکومت ها ،همبستگی و وابستگی بین افراد قبایل برود.

طوایف آن ها ،سلسله جریریان را تأسیس کررد .بعردها

این همبستگی کره ابرنخلردون ا آن بره عصربیت یراد

در شکرکشی تیمور به شام ،وی قاجارهرا را بره ایرران

کردهاست ،افراد قبیله را به یکدیگر نزدیک میکرد و در

با گردانررد و آنرران در آذربایجرران سرراکن شرردند .ایررن

تحکرریم و بسررع قرردرت آنرران ن ررش بسرریاری داشررت

نویسندگان حتی او ون حسرن آ قویونلرو را هرم برا

(ابنخلدون 249/9 :9362 ،تا .)241

قاجارها ا یک ریشه مری داننرد (سرپهر1/9 :9311 ،؛

حکومت قاجار نیرز پایره و اسراس قبیلرهای داشرت.

هدایت 1015/1 :9310 ،و  1016؛ خراوری شریرا ی،

رسیدن قاجارها به حکومرت ایرران ،در درجرۀ نخسرت

 91/9 :9310و  .) 20مررادر شرراه اسررماعیل دررفوی ا

حادل تحول داخلی در درون ایل قاجار و اتحاد آنهرا

آ قویونلوها بود و منابع قاجاری مدعی هسرتند کره

با یکدیگر بود .فتحعلیشاه ا میان ادرنشینان برخاسته

وی به علرت همرین مسرئله « ،بره طریرق یگرانگی و

بود؛ بنابراین میبایست در میان قبایل و ادرنشینان کره

ایلیت» با قاجارها برخورد می کررد (هردایت:9310 ،

قدرت و توان نظامی او بستگی تام و تمامی به حمایرت

 1016/1و .)1011

آن ها داشت ،مشروعیت بره دسرت مری آورد .ایررت و

تأکید فتحعلیشاه و مورخان دربرار وی برر انتسرابات

قبایلی که پس ا س وط حکومت دفویه در ایرران وارد

دودمانی و قبیلهای ،حتی اگرر اراهری برود ،برا انگیرز

منا عررات قرردرت شرردند ،ا نظررر اعتبررار و ن ررش

کسب مشروعیت و به اطاعت واداشتن قبایرل و عشرایر
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دورت می گرفت .مورخان با بیان این نسرب ،خواهران

اسررتیری ملرروالن ،ن ررش مهمرری در سرراخت حکومررت

انت ال مشروعیت جهانگشایان ترک و ملول به قاجارهرا

داشتند و اکثر حکومتهای مرکزی برخاسرته ا قردرت

بودند ،تا رعایا خود را مملوک آنها بداننرد .ا سرویی،

آنان بود .دفویان ا

مان شاهعباساول ،تررد کردنرد

ترد میکردند تا قاجارها را مسسسان سلسله جریرری

این ن ش را کمرنگ کنند؛ اما در منا عات قردرت پرس

و آ قویونلو معرفی کنند ،ترا ایرنگونره آنهرا را دارای

ا دفویان ،رؤسای قبایل برای رسیدن بره حکومرت و

ساب ۀ حکمرانی بر ایرران مرین نشران دهنرد کره حتری

برکشرریدن خررود ا م ررام رئرریس قبیلرره برره سررل،نت

حکومت دفویه نیز به آن ها تعلق داشت .ریشۀ انتسا

ایران مین ،وارد منا عه برا دیگرر قبایرل رقیرب شردند.

قاجارها به ملوالن و جهانگشایان تاریخ ،به فرهمندی و

فتحعلیشاه به خوبی به ارفیت قبایرل در تلییرر قردرت

ت رردس مرروروری خانرردان نگیررز و اخرفررش و حررق

سیاسی در ایران پیبرده بود؛ بنابراین سعی کرد با طرر

انحصررراری آنهرررا بررررای حکومرررت و بررراور بررره

نسب ملو ی و ترکی بررای قاجارهرا ،خرود را برترر ا

شکستناپذیری ملول هرا در میران تررکهرا و ایرانیران

دیگر ایرت حاضر در دحنه قدرت ایران نشران داده و

برا میگشررت .قاجارهررا خرود را ا نسررل جهانگشررایان

قدرت نظامی آنها را در خدمت خود قرار دهد.

بزرگ تاریخ معرفی میکردند و رون خرود تروان ال م

در ایررن دوره ،ایررل قاجررار برره دو شرراخه عمررد

سرعی

یوخاریباد و اشاقه باد یا دو و و قویونلو ت سیم شده

می کردند این ن یصه را جبران کنند .خراطره ملروالن در

بود .خانردان حکرومتگر قاجرار کره ا شراخه قویونلرو

بین مردمان شهری ایران ،یزی جرز کشرتار و تررس و

بودند ،میبایست برتری خود را در درون قبیله نیز رابت

هیبرت نبرود و قاجارهرا در تررد بودنرد کره خرود را

می کردند .مورخان قاجار در بیان سرگذشت قاجارهرای

میراث دار آن ها معرفی کنند و هیبت و ترس خود را در

قویونلررو ،تنهررا برره بیرران داسررتانی مختصررر ا نرردگی

دل ایرانیان جای دهند و باعث اطاعت بی ون و رای

شاه لی ،خان اشاقهباد ،اکتفا کردهاند و پس ا آن ،بره

آنها شوند .بسیاری ا اقدامات آقامحمدخان در قتلعام

نرردگی و سرگذشرررت فتحعلرریخررران ،فر نرررد وی،

نگیزخان و تیمور برود و

می پردا ند (متو د 9612/ 9904م) .به نظر می رسد کره

تودریف

شرراه لیخرران و اجرردادد در کنررار طایفررۀ رقیررب

کرده اند .کاربست ب ترکی خاقان برای فتحعلیشاه و

یوخاری باد ،درخشش ندانی نداشتند وگرنه مورخان

دیگر شراهان ایرن سلسرله ،نمراد دعروی سرروری برر

قاجاری به آن میپرداختند (سپهر.)99/9 :9311 ،

برای جهانگشایی نداشتند ،ا طریق این انتسرا

مردم شهرها نیز ،به تأسی ا

منابع عصر فتحعلیشاه نیز آن را با آ

و تا

طایفه های ایرت بود .بی که فتحعلیشراه آن را بررای

ا اواخر حکومت دفویه ،منا عات و کشرتارهای دو

تخلص شعری خود نیرز برگزیرده برود (فتحعلریشراه،

شاخۀ متخادم ایل قاجار آغرا شرد و ترا قردرتیرابی

9310؛ امانت.)41 :9313 ،

آقامحمرردخان ادامرره یافررت .آقامحمردخان مریدانسررت

شاه با این ب سعی کرد ،خود را شاه ترکان معرفری

خاندانی که د ار نفا باشد ،پایدار نخواهرد برود و در

کند و اطاعت بی ون و رای ایرت و عشایر ،بهویرژه

منا عررات قرردرت ،ا بررین خواهررد رفررت .پررس برررای

ایرت ترک را که قدرت نظرامی ایرران در نرگ آنران

بهدست آوردن حمایت تمام اعضای قبیله قاجرار ،سرران

بود ،به دست آورد و قدرت م،ل ره خرود را برر آنهرا

دو و را بخشید .او برا ایرن رود ،توانسرت حمایرت و

تحمیل کنرد .ایررت و عشرایر ایرران ،برهویرژه بعرد ا

پشتیبانی شاخۀ دو و را به طررف خرود جلرب کررده و

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 999/

مینه را برای تصاحب سرل،نت ایرران فرراهم کنرد .در

شاهی سربرآورده بود ،کسب میکرد .آنها فتحعلیشراه

سررنت اسررتپی کرره قاجارهررا خررود را میررراثدار آن

را «ا سل،ان بن ا سرل،ان برن ا سرل،ان برن ا سرل،ان و

می دانستند ،حکومت حق تمام اعضای خانردان حاکمره

ا خاقان بن ا خاقان بن ا خاقان بن ا خاقان» مری نامیدنرد

بود .آقامحمدخان نیز با گماشتن سران دو و به منادرب

(آدف.)495 :9310 ،

مهم حکومتی ،آنهرا را برا خرود متحرد کررد (واتسرن،

رود دیگر فتحعلی شاه بررای کسرب مشرروعیت ،ا

902 :9340؛ اعتمادا سرررل،نه 9354/3 :9361 ،و 9355؛

طریق ا دوا بود .فتحعلیشاه در طول ندگی خود ،برا

ملکم.)516/2 :9310 ،
همچنین آقامحمدخان با انتخا

نان بی شماری ا دوا کرد .به قرول سرپهر اگرر کسری
دختر فتحعلری خران

آنها را بشمارد «با  9000تن راست آید» (سپهر:9311 ،

دو وی قاجار بره عنروان همسرر جانشرین خرود ،یعنری

 .)559/9این ا دوا ها در واقع راب،ره برا یرک خانردان

فتحعلرریشرراه و اینکرره حادررل ایررن ا دوا پررس ا

مهم بود و ا آن ،بررای مشرروعیت خرویش و برترری

فتحعلیشاه وارث تا و تخت میشد ،اخترفرات میران

سیاسی در برابر مدعیان استفاده میکرد .این ا دوا های

خاندان قاجار را تا حدودی ا میان برد .این تدبیر مرسرر

مکرر و بیپایان تأییدی بر هوسرانی او بود؛ امرا نگراهی

واقع شد و یکی ا عوامل اتحاد قاجارها پرس ا مررگ

به فهرست نان وی مشخص می کند که او برا انتخرا

آقامحمدخان ،وجود شخص فتحعلری شراه و ا دوا او

نان خود ا بین ایرت و قبایل و خانوادههای متنفرذی

با دختر رئیس یوخاریباد قاجرار برود و او برهعنروان

همچررون قاجررار ،افشررار ،نررد ،دنبلرری ،شر اقی ،م رردم،

داماد یوخاریبادها ،در بین آنها مشروعیت پیدا کررد.

جوانشرریر ،بختیرراری و( ...ر.ک :سررپهر562/9 :9311 ،؛

همچنررین نویسررندگان دوره قاجررار ترررد کردنررد تررا

عضرردا دو ه )9316 ،گویررا سررعی مرریکرررد ادعاهررای

حکومت قاجار را ادامه حکومت دفویان قلمرداد کننرد

حکررومتی ایررن خانرردانهررا را خنثرری کنررد و خررود را

و ادعاهررای حکررومتی سررران دو ررو و قبایررل دیگررر را

میررراثدار آنهررا نشرران دهررد؛ سررپس ا آن ،برررای

غیرمشرو نشان دهند .آنها پیشینیان آقامحمدخان نظیر

مشروعیت و برتری خویش و فر ندانی که حادل ایرن

فتحعلررریخررران و محمدحسرررنخررران و بررررادر وی

ا دوا ها بودند ،استفاده کند .فتحعلیشاه بهعنوان دامراد

حسین لی خان را نیز جزو شاهان و سرطین به حسرا

آن خاندانها ،در واقع میراثدار آنها تل ی میشرد و ا

آورده و بدین ترتیب ،فتحعلیشاه را پنجمین شاه قاجار

طرفی ،فر ندان وی نیز بهراحتی مریتوانسرتند خرود را

دانسررتهانررد (هرردایت 1015/1 :9310 ،و 1914؛ دنبلرری،

بررهعنرروان وارث بررر حررق آن خانرردانهررا ،در ایرراالت و

49 :9313؛ سپهر95/9 :9311 ،؛ اعتضادا سرل،نه:9319 ،

والیات ایران معرفی کنند.

94؛ ساروی.)32 :9319 ،

فتحعلیشاه عروه برر انتسرا

خرود بره ملروالن ،بره

برا ایررن ادعررا ،حکومرت قاجررار را برفادررله پررس ا

قوانین نگیزی و دحراگردان نیز احترام مریگذاشرت،

دفویه و ادامه آن فرض کردند و در نتیجه ،مشرروعیت

تررا خررود را میررراثدار و ادامررهدهنررده سررنن حکررومتی

حکومت افشاریه و ندیره و دیگرر مردعیان آن دوره را

جهانگشایان ترک و ملرول معرفری کنرد .گویرا در ایرن

نادیده گرفتند و آنان را غادرب م رام سرل،نت معرفری

مان ،سنت های دحراگردان و ترکان و ملوالن بهعنوان

کردند .ا این طریق ،فتحعلیشاه مشروعیت مروروری را

سر شمه مشروعیت تل ی میشد و فتحعلیشاه خود را

بهعنوان کسی که اجدادد نیز شراه بودنرد و ا سلسرله

مواف به رعایت آنها میدانست و ترد میکرد مشی
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قبیلهای را حفظ کند .فتحعلیشاه با تأسری بره ملروالن،

قدرت ،به درستی هدایت و ارشراد کنرد .آنچره در ایرن

سل،انیه را پایتخت ییرقی خرود کررد و همرهسرا ه بره

ادل محوریت داشت ،این ع یده بود که قدرت نه ف ع

همراه قشون خود ،در این من ،ه اردو برپرا کررده و بره

به حاکم ،بلکه به اعضای کرل خرانواده یرا بره عبرارت

شرریوه ملرروالن ،ا داخررل ررادر برره اداره امررور کشررور

دقیررقتررر ،برره کررل اعضررای ذکررور خررانواده تعلررق دارد

رسیدگی میکرد ( مبتون 939 :9315 ،و .)932

(خاوری شیرا ی.)930/9 :9310 ،

بررا رعایررت سررنتهررای قبیلررهای و دررحراگردان،

جهررانگیرمیر ا انتخررا

محمرردمیر ا را برره جانشررینی

فتحعلی شاه سعی کرد خود را نماینده و برخاسته ا این

فتحعلیشاه ،به تبعیت ا تیمور و شاهعباساول میداند؛

گروه معرفی کند و مشرروعیت خرود را در برین آنهرا

رون تیمرور گورکررانی پرس ا فرروت فر نرد ارشررد و

گسررترد دهررد .احترررام فتحعلرریشرراه برره سررنتهررای

و یعهد خود ،یعنی جهرانگیر ،منصرب و یعهردی را بره

دحراگردان باعث نزدیکی بیشتر آنها به حکومرت وی

پیرمحمد پسرر جهرانگیر داد و شراهعبراس هرم بعرد ا

شررد و آنهررا خررود را بررا او ا یررک منشررأ و خاسررتگاه

محمرردباقرمیر ا ،منصررب و یعهرردی را برره فر نررد وی

می دانستند و به اقتدارد تن می دادنرد .وقتری در سرال

شاهدفی داد« .خاقان ملفور نیز طریق این دو پادشراه را

9103/ 9291م ،عباسمیرر ا بررای م ابلره برا روسهرا

سلوک فرمود» و با وجود پسران متعردد ،فر نرد ارشرد

روانه آذربایجان شد ،فتحعلی شاه «قامت قابلیرت نروا

عبرراسمیررر ا را برره جانشررینی برگزیررد (جهررانگیرمیر ا،

شاهزاده را به یک رو

ره پوالدی که دستبهدست ا

.)201 :9314

جوجیخان ،پسر نگیزخان ،مانده بود قرین انروا عرز
و شرررف فرمررود» (خرراوری شرریرا ی.)915/9 :9310 ،

مشروعیت ایرانی؛ بهرهگیری از سنن شاهی ایرانی

درف نظر ا دحت و س م روایت ،وجود این سرپر در

فتحعلرریشرراه در طررول حکمرانرری خررود ،دسررت برره

دست خاندان قاجار عروه بر آنکره نشرانۀ میرراث بَرری

اقداماتی د تا خود را بهعنوان میراثدار شاهان باستانی

قاجارها ا ملوالن بود ،علتی برر اعت راد بره قداسرت و

ایررران و ادامررهدهنررده راه آنهررا نشرران دهررد .در دور

مشروعیت بخشی خاندان نگیزخان نیرز برود .رب

آقامحمدخان ،دربار و حکومرت شرکل بسریار سرادهای

درراحب ران برررای فتحعلرری شرراه و اسررامی بعضرری ا

داشت و او اغلب ،خود به امور رسیدگی کرده و بیشرتر

شرراهزادگان قاجررار نظیررر هوالکررومیر ا مل ررب برره

ا روی یررن اسررب ،بررر کشررور حکمرانرری مرریکرررد.

بهادرخان ،اباقاخان ،ارغون میرر ا ،منکوقراآن میرر ا و

فتحعلرریشرراه بررا رسرریدن برره سررل،نت ،رسرروم دوره

اوکتای قاآن میر ا یرادآور دوران ملروالن و تیموریران

آقامحمدخان را رها و سعی کررد بره سرنن شاهنشراهی

برررود (سرررپهر521/9 :9311 ،؛ آدرررف495 :9310 ،؛

ایرانرری بررا گردد .او بررا ایجرراد دسررتگاه دیوانسرراالری

خاوری شیرا ی 21/9 :9310 ،و .)32

گسترده ،قدرت خود را نهادینه کرده و با ایجراد ارترش

ا طرفی فتحعلی شاه با تأسی به سنن قدیمی ترکان و

کارآمد و دائمی ،موقعیت خرود را تثبیرت کررد .اقامرت

ملوالن ،بره ویرژه نگیزخران و تیمرور ،ادار ایراالت و

طوالنیمدت فتحعلیشاه در تهرران ،برهعنروان پایتخرت

والیات ایران را برین فر نردان خرود ت سریم کررد و در

حکومت ،نشانگر گرایش وی به سرنن شراهی ایرران و

نیرز در کنرار شراهزاده

تکیه بر یکجانشرینان فرهیخترۀ ایرانری ،در جهرت ادار

جوان بهعنوان اتابک برگزیده میشد ترا او را در اعمرال

بهتر کشور ایران بود .اقدامات عمرانری وی در تهرران و

مواقعی ،یکی ا امررای مجرر

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 993/

برکشیدن جایگراه آن ،نشرانۀ پایبنردی وی بره نردگی

برررای تأییررد و تأکیررد مشررروعیت و جرررل و شرروکت

یکجانشررینی و در واقررع ،آغررا ی بررر گسسررت ا سررنن

سل،نت قاجار ضروری بود .در این مان ،در ارر تشویق

ایلیاتی دور شاه قبلی بود .ا طرفی او با ت لید ا سرنن

فراوان و اع،ای جوائز بی شمار ،شعرایی بزرگ پرورد

و مراسم درباری پادشاهان گذشته ،بره حکومرت خرود

یافتند و با ار شعر و شاعری رونق یافت .قصیدهسررایی

مشررروعیت بخشررید (آبراهامیرران41 :9314 ،؛ مسررتوفی،

برره سرربک دوران گذشررته توسررعه یافررت و عنرروان
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ملکا شعرایی که مدتی مترروک برود ،دوبراره رسرمیت

درگیری ایران با دشمنان خارجی و دستاندا ی آنها
برره مر هررای ایررران ،ضرررورت توجرره برره هویررت و

یافت (دبا 5 :9349 ،و 6؛ آرینپور.)95 :9312 ،
همچنین او به ت لید ا شاهان باستانی ایران ،در نرد

حماسه های ملی را در ایرن دوره افرزایش داد .بره نظرر

محل اقدام به نوشتن کتیبه کرد .برجسرتهکراریهرایی ا

می رسد در این دوره ،تشکیل حکومت متمرکز و اعراد

فتحعلی شاه و پسران او ،بره سربک دوره ساسرانیان ،برر

مر های ایران و برقراری امنیت خواسرت عمروم مرردم

تختهسنگهای ری و طا بستان کنرده شرد ترا اسرتمرار

ایران بود .بنابراین ،توجه به هویرت ملری و بررانگیختن

سنت پادشاهی را نشران دهرد (کرر ن 464/9 :9362 ،و

حس ملی ایرانیان در جهت اعاده نهاد شاهی و حراست

465؛ دوسرسی .)95 :9362 ،ن اشان درباری نیز عظمت

ا مر های تاریخی ایران ضروری بود .ا طرفی وجرود

سرررور خررود را بررا ن ررش تصررویرهای بررزرگ ا او در

عنادر قومی نامتجانس در ایران ،ضررورت احیرا سرنن

مینیاتورهایی که در حال گدمالکردن اجساد روسها و

ملی را در جهت پیوند و وفا بین مردم ایران ضرروری

گریختن وحشت ده ب یه برود و در درحنههرای فراخر

میکرد؛ بنرابراین فتحعلریشراه برا رویکررد جدیردی ا

شرکار ،برر روی قلمرردانهرا و ح رههررای قلیران نشرران

ملی گرایی ،ا طریق برپایی و احیا سنن ملی و باسرتانی

میدادند (آوری.)911 :9311 ،

و برگزاری جشنها و آیرینهرایی کره ریشره در ایرران

هنرمندان دور قاجرار برا نشراندادن تمثرال شخصری

باستان داشت ،برای ایجراد همگرایری و وفرا ملری در

فتحعلی شراه ،در پری آن بودنرد هررهای اسررارآمیز ا

ترکیررب اجتمرراعی ایررران ترررد کرررده و ا آن برررای

مشروعیت و اقتردار سیاسری در اذهران عمرومی ایجراد

مشروعیتبخشی به حکومت خود استفاده کرد.

کنند .نین به نظر میرسد که شاه برا حضرور خرود در

مساعی فتحعلی شاه در احیای پادشاهی ایران ،با تأکید

کانون ایرن تصراویر ،شرکوه و جررل خرود را بره ر

محسوسی بر امور فرهنگی همرراه برود؛ برهویرژه آنکره

دیگران می کشید .به علت شکستهای ارترش ایرران ا

امنیت نسبی و روی کارآمدن حکومتی واحد نیز عردره

روس و خدشهدارشدن غرور ملی در عصر فتحعلیشاه،

را برای فعا یت های علمی و فرهنگی بیشتر کرد .دربرار

ا این ن ود بهعنوان ابزاری برای با یابی هویت ملی و

او محررل آمدوشررد علمررا و دانشررمندان شررد .او کتررب

ایجاد همبستگی ملی و کسرب مشرروعیت سیاسری در

تاریخی و شاهنامه می خواند و قریحه شراعری داشرت.

مفهروم وطرن پرسرتی اسرتفاده شرد .در ایرن

ار و

غز یررات بسرریاری ا وی بررا تخلررص خاقرران برراقی

رویکرررد ،شرراه ا طریررق باسررتانگرایرری و توجرره برره

ماندهاست .او گروهی ا درباریان را در مجمعی بره نرام

ویژگرریهررای برجسررتۀ ترراریخ و هنررر و فرهنررگ ایررران

انجمن خاقان گردآوری کرد .این کار بخشی ا ترشری

باستان ،ترد مریکررد ترا کشرور را بره وحردت ملری

آگاهانه ،برای احیای سنت دربار ایران باستان بروده کره

نزدیکتر کند (ت وی.)911 :9313 ،
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فتحعلیشاه به سنت شراهان باسرتانی ایرران ،خرود را

ااهر میشد .شکوه و جر ی که ترس همراه برا احتررام

شاهنشاه نامید (واتسرن15 :9340 ،؛ بنتران.)12 :9354 ،

یردستانش را موجب مری شرد (النگلرس.)60 :9311 ،

این عنوان یادآور اقتدار و شکوه شراهان باسرتانی بررای

برگرزاری مراسرم دربراری بیشررتر بررای بیران هیبررت و

مردمان ایرران برود .فتحعلریشراه بره جرای دسرتار کره

عظمت م ام شاه برود .ترتیرب قرارگررفتن درباریران در

دفویان بر سر میگذاشتند ،به مانند دوره باستان ،تاجی

حضور شاه ،برای تأکید بر تمایز وی با دیگر افراد نرو

ا مروارید بر سر گذاشت که برا یراقوت هرا و مردهرا

بشر و خضو کامل یردستان بود .شاه با ایرن مراسرم،

افشرانده شرده برود (روبرر911 :9341 ،؛ جرونز:9316 ،

ترد می کرد خود را در رأس نمایندگان عا ی طب رات

 .)235تا در واقع ،یادآور نهاد شاهی در دوره ساسانی

اجتماعی ایران قرار داده و فراتر ا آنها نشان دهد .شاه

است .تا ن ش بسیار مهمی در شناسرایی شراهان ایرن

را میتوان بهوجودآورنده و حافظ نظم طب ات اجتماعی

سلسله دارد؛ یرا هر پادشراه ساسرانی ترا مخصرو

در ایران دانسرت و فتحعلریشراه برا مراسرم دربراری و

خررود را داشررت .برراسهررای آکنررده ا جررواهرات

ترتیررب قرارگرررفتن نماینرردگان طب ررات جامعرره ،تأکیررد

فتحعلیشاه ،به ت لید ا نمونههای باستانی برود (جرونز،

بسیاری بر این مسئله داشت .مراسرم دربراری و شرکوه

 .)955 :9316شاه آنقدر خود را غر جواهر کرره برود

آن ،در واقع تصویری ا سل،نت او به دست میدهرد و

که ا دور همچون شعاعی ا خورشید مری درخشرید و

نشانۀ آگاهی او ا سرنت شراهی ایرران باسرتان اسرت.

بر جواهرات وی شمان همگران را خیرره مریکررد.

بخشی ا این آگاهی بدون تردید ،حادل حکومت وی

برگزاری مراسم عید نورو و ترتیب باریابی به حضرور

در شیرا قبل ا رسریدن بره سرل،نت بروده و قسرمتی

فتحعلی شاه و تشریفات آن نیز ،ت لیدی آشکار ا سرنن

برگرفته ا اطرعات اهل قلم و دیوانیان ایرانی برود کره

باسررتانی ایررران بررود (جررونز253 :9316 ،؛ دوسرسرری،

اطراف شاه قاجار را گرفته بودند و بره سرنت دیوانیران

946 :9362؛ روبر 911 :9341 ،و .)910

ایرانی ،سعی می کردند او را با سنن شاهی ایرانری آشرنا

ا گذشته های دور ،برای ابهتبخشیدن بره سرل،ان و
پادشاه ،ترد بسیاری درورت مریگرفرت .در اندیشره

کنند و به رعایت مصا

ایرانیان ،به ویرژه یکجانشرینان،

سو دهند.

ایرانشهری ،مفهوم فررهه و هرره انسرانخردایی پادشراه

در اندیشه ایرانی ،یکی ا واایف شاهنشاه عردا ت و

م،ر شد .شاهان به واس،ه پیکر انسرانی خرود ،فرردی

دادگری بود .با تحول مفهوم عردا ت در دور اسررمی،

عادی و به مانند دیگر افراد بشر بودند؛ و ری برهواسر،ه

شاه میبایست به شکایتهای مردمان گود میداد و به

داشتن فره ایرزدی ،موجرودی ممترا و م ردس بودنرد

آن رسرریدگی مرریکرررد و مررانع تعرررض فرادسررتان برره

(طباطبایی فر .)11 :9314 ،شاهان باستانی ایرران تررد

فرودستان می شد تا مردمان او را فردی عرادل و دادگرر

گستردهای میکردند که هیبت و ت دّس ایشران در میران

بشناسند و برای ب ای عمر و سل،نت وی دعا کننرد .در

مردم حفظ شود .نداشتن هیبت مانعی برای رسریدن بره

دوره فتحعلی شراه ،بارعرامدادن بررای مرردم عرادی و

پادشاهی بود (مسعودی.)249/9 :9360 ،

پذیرفتن آن ها به حضور و رسیدگی به شرکایات آنهرا

در دیدار فتحعلی شاه با مردم ،همواره ترد مریشرد

در راستای واایف دادگری انجام مریگرفرت و ترتیرب

هیبت و شکوه شاه نمودار و حفرظ شرود .در واقرع ،او

آن به نمونههای باستانی خرود شرباهت داشرت (دوبرد،

باشکوه و جرل و طم،را هر ه تمامتر در میان مرردم

.)60 :9319

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 995/

تظلم مردم به دربار فتحعلیشاه ،برهطرور معمرول بره

واگذار شد .دفع حمرت متجاو ان و دفا ا حردود و

نتیجه میرسید و حکام متخلف مجا ات مریشردند .در

رلور ایران ،کاری که اگر هم بره خراطر ایرران درورت

میان مردم ،با رگانان اغلب مانیکه در ح شان اجحاف

نمی گرفت ،حداقل برای حفظ منافع خود وی ضرروری

می شد ،به تهران مری رفتنرد و دربرار ا آن هرا حمایرت

بود؛ بنابراین فتحعلی شاه هرات و قندهار را در شر  ،ا

میکرد (النگلس .)50 :9311 ،ا واایف ادلی شراه در

مناطق سر مینی ایرران دانسرته و در من ،ره شرمال رود

راستای دادگری ،برقراری امنیت در کشور و مبرار ه برا

ارس ،او نیز به مانند آغامحمدخان ،همه ایرن منراطق را

د دان و راهزنان بود .در بحرران بره وجودآمرده در پری

سهم ایران میدانست .او پیش ا آغا نبرد با روسریه در

س وط حکومت دفویه و شکلگیری حکومت خانخانی،

سال 9111/ 9294م ،به ضر

سکههای طر و ن ره در

امنیت و آرامش حل ۀ گمشده تراریخ ایرران برود .اهمیرت

ایروان و گنجه پرداخت .این اقدام برای اربات آن بود

امنیت بدانگونه است که فلسرفۀ تشرکیل هرر حکرومتی و

که همه آن هرا را هماننرد دوره درفویان و نادرشراه،

رضایت مردمان به اطاعت ا حکومتکننردگان ،بیشرتر بره

شهرهای ایرانی می دانست (آوری)919 :9311 ،؛ امرا

علت برقراری امنیت و حفظ جان و مال ا دسرتانردا ی

ترد های وی در شرر  ،برا دخا رت انگلیسری هرا و

دیگران است (هابز.)911 :9310 ،

توسع فرمانروایان دران ی به نتیجه نرسرید .در غرر

فتحعلی شاه در طرول حکمرانری خرود ،در راسرتای

نیز با واکنش پاشاهای بلداد و وان و ار روم روبه رو

عمل به واایف شاه ایرانی و کسب مشروعیت ،امنیت

شده و در قف ا  ،با پیشروی روس ها مواجره شرد .او

را در کشور برقررار کررده و ا شرهرها و روسرتاها در

آر و داشت تا مر های ایرران را بره دوره درفویه و

برابررر غررارت قبایرر ل و دررحراگردان حفااررت کرررد.

نادرشاه برساند .امری که با نامشخص برودن مر هرای

دستاوردهای فتحعلی شاه در این حرو ه بسریار برود و

ایران سخت بود.

منابع او را پادشاهی دادگر می دانند و بان به تحسرین

ایجاد حکومت متمرکز و رساندن مر هرای ایرران بره

وی می گشایند (تانکوانی263 :9313 ،؛ تره ل ،بری ترا:

حدود تاریخی خرود و حکومرت تروأم برا عردا ت ،برا

51؛ موریه 231/9 :9316 ،و 240؛ روبر.)916 :9341 ،

است بال مردم ایران مواجه شد .فتحعلی خران کره نایرب

سرجان ملکم در تودریفی تحسرین آمیرز ا حکومرت

احمررردخان ،بیگلربیگررری آذربایجررران ،برررود در سرررال

فتحعلرریشرراه در سررال 9194/ 9221م مررینویسررد:

9106/ 9229م در این براره گفترهاسرت« :ایرن پادشراه

«سال ها گذشت که این ملک به این قسرم آرامری یراد

جانشررین خوشرربختی اسررت؛ ررون برره جررای شرراهی

نداشت و به سربب حلرم و رأفرت و عردل و نصرفت

[آقامحمدخان] نشسته که یادبود او بررای مرا نفررتآور

با نسبه که در حکومت اوست ،شایسته و سزاوار است

است .پس ا نادرشاه دوران هو ناکی در ایران پیش آمد

که نامش در جرید سرطین بزرگ ایران ربرت گرردد»

و جانشینان متعدد او خاک میهن را به خون کشریدند و

(ملکم.)655/2 :9310 ،

ایرانیان باعجله به شاهزاد خردمندی کره خداونرد او را

فتحعلیشاه خود را شاه ایران مین مری دانسرت و برر
مناط ی فرمانروایی می کرد که در دورانهای قبرل جرز
قلمرو حکومتی ایران بود .به این ترتیب ،وایفرهای کره
بر عهد یک فرمانروای ملری ایرران محرول برود ،بره او

بر تخت شاهی نشاند فرمانبردار گشتند .دیرگراهی برود
که هیچ پادشاهی نتوانسته بود که این همره سرر مین و
استان های یبا را یک کاسه کرده باشد .کریم خان تنها بر
فررارس و کرمرران و عرررا و تبریررز فرمررانروایی کرررد.
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خراسرران ایررن ناحیررۀ حادررلخیز کرره م رردسبررودن و

ا گوی ایرانی حکومرت ،در جهرت کسرب مشرروعیت

یارتگاه بودنش دست کمی ا مکه ندارد ،ما ندران ایرن

سیاسی در بین مردم بود .در اندیشه ایرانری ،در م ایسره

سر مین کوهستانی که مردمانش در تیرانردا ی باکمران

با ا گوی حکرومتی خرانوادگی ترکران و ملروالن ،شراه

معروفیت دارند و باالخره داغستانی که ا آن ایرلهرای

بهمراتب قدرت فردی و م،ل ه بیشتری داشت؛ بنرابراین

تاتار بیرون آمده و آسیا را یر و بر کردهاند یا جدا یرا

فتحعلی شاه مایل بود که خود را نمونۀ تمامعیار شهریار

برره ارراهر جرردا بودنررد .سررامان آذربایجرران هررم دارای

ایرانرری معرفرری کنررد و بیشررتر مراسررمهررای دربرراری و

مر های محدودی بود .فرمانروای کنونی ما درحرا یکره

تظاهرات دائر به عظمت و شکوه م ام شاهی نیز در این

عنان حکومت را به دست گرفته با دانایی توانسته است

راستا بود .تأکید فراوان فتحعلیشاه برر ایرران باسرتان و

که همۀ کشور را در دست توانای خود یکجا کنرد .اگرر

دوران طریی حکومت ایرانی ،در واقرع بررای باشرکوه

گرجستان استانی را که دیر مرانی اسرت ا شاهنشراهی

نشان دادن کشور ایران و تأکید بر قدرت بیرقیرب شراه

ایران جدامانده اسرتثنا کنریم همرۀ ایرران فرمرانبردارد

ایررران بررود کرره او خررود را میررراثدار آن مرریدانسررت.

هستند ترکمن ها دیگر ا جلگه هرای خرود ،جرز بررای

فتحعلیشاه در عمل ،اقردامی انجرام نرداد کره اقتردار و

خدمتگزاری بیرون نمی آیند .ندگی افلانها و عر هرا

شکوه خود را به مردم و همسایگان ایرران نشران دهرد؛

محدود به کوههای قندهار و درحراهای خرود گردیرده

و ی در عوض ،ت لیردهای اراهری او ا شراهان ایرران

است .ایلهای وهابیها ،این بیدینان که عربستان را بره

باستان جایگزینی دوری بر آن شکوه و قدرتِ نداشرته

ویرانی کشیدهاند ره مری تواننرد در برابرر شراه کننرد»

و تسکینی بر غرور فراوان شاه قاجار بود.

(روبرررر 926 :9341 ،و  .)921دررررفنظرررر ا اغررررا
گویی ها ،این گزارد در برگیرنده ع ایرد ملری و دینری
ایرانیان و نگاه آنها به شاه و کارکردهای وی است.

مشروعیت دینی
منررابع و مورخرران عصررر قاجررار هرررهای مررذهبی ا

با درگیرری حکومرت قاجرار در جنرگ برا روسهرا،

فتحعلیشاه ترسیم کردهاند که با باورهای مذهبی جامعه

ضروری بود که وفا و وحردتی در میران مرردم ایرران

سخت در پیوند برود .بره همرین علرت ،مریتروان او را

شکل گیرد و ا همد ی مرردم در جهرت رویرارویی برا

دینرردارترین پادشرراه قاجررار دانس رت .قاجارهررا ترررد

دشمنان ایران ،بهویژه در قف ا  ،اسرتفاده شرود .بنرابراین

بسیاری کردند که برهماننرد درفویان ،ا نظرر دینری بره

تأکیررد ویررژهای کرره در ایررن دوره بررر سررنن و رروا م

حکومت خود بر ایران مین مشروعیت بخشرند و خرود

شاهنشاهی ایران میشد ،در بین مردم عادی و روحانیان

را حامی مذهب تشیع نشان دهند .آقامحمردخان قاجرار

بررا اسررت بال مواجرره نمرریشررد و در تنرراقک آشررکار بررا

با بستن شمشیری که در مرقد شیخ دفیا دین اردبیلری

اقدامات مذهبی شاه قاجار انجام میگرفت؛ اما در واقع،

متبرک شده بود ،حمایت خود را ا مذهب تشیع اعررم

این مسئله برای تأکید بر شکوه و قدرت فتحعلیشراه و

کرد (نفیسی.)59/9 :9364 ،

نمایاندن وی به جای شاهان باسرتانی ایرران و نماینرده

اما روابع حکومت قاجرار برا روحانیران ،متفراوت ا

آن ها بوده و در پی آن ،خواهان حمایت طب ات مختلف

دور دفویه برود .ایرن مسرئله در خاسرتگاه حکومرت

جامعرره ایرانرری ا شرراه ،در جهررت مبررار ه بررا دشررمنان

قاجار و ا طرفی ،تحوالت مذهبی و تکامل ف ره شریعه

ایران مرین برود .همچنرین اقردامات او در گررایش بره

ریشه داشرت .قاجارهرا بررخرف درفویان ،ا سرادات

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 991/

نبودنررد و شررأن و جایگرراه مررذهبی شرراهان دررفوی را

می شدند و ا تصرمیماتش پشرتیبانی مری کردنرد؛ یررا

نداشررتند؛ بنررابراین ا دیررد روحانیرران ،حکومررت آنهررا

مجتهد تنها قدرتی بود که می توانست مظهر و ترجمران

مشروعیت نداشت (ا گار.)41 :9361 ،

م ادد امام غایب(ع ) باشد .مردم ایران نیز کره دعروی

هم مان با ترطم اوضرا ایرران در دوره فتررت برین

افضررلیت و ت رردم روحانیرران را بررر حکررام برره حررق

س وط ادفهان تا برآمردن حکومرت قاجرار ،منا عرات

میشمردند ،علمرای دیرن را برهعنروان پیشروایان خرود

درون گروهی روحانیان شیعه بین اخباریران و ادرو یان

پذیرفتند (فلور.)23/2 :9365 ،

به او خود رسید .در دوره درفوی ،اغلرب اسرتیر برا

اطاعت محک بسیاری ا مردم عصر فتحعلریشراه ا

گروه اخباریان بود؛ اما در ایرن دوره روحانیران ادرو ی

روحانیان که گاه به تبعیت ا آنها ،شاه را نیز به اطاعت

در عتبات ،مبار ه گستردهای علیه اخبراریگرری بره راه

ا روحانیان وامی داشت ،در منرابع قاجرار نیرز با ترا

انداختند .نماینده برجسته ادو یان مرمحمدباقر بهبهانی

یافته است« :عوام کاالنعام م،یع و من اد علمای معرروف

بود که با جنرگ قلمری و قهرری ،اخبراریگرری را بره

برره اجتهادنررد» (هرردایت .)1130/1 :9310 ،روحانیرران

حاشرریه رانررد (تنکررابنی 250 :9311 ،تررا  .)253ادررو یان

ادررو ی ایررن دوره بررا بسررع نظریرره نیابررت عررام امررام

برخرف اخباریان معت د بودند که مجتهدان بهواس،ه علم

غایب(ع ) ،قدرت سیاسی مست ر را در حو ه نظری به

خود ،در م ایسه با عوام ،جایگاه و امتیا خادی دارنرد و

ا ش کشیدند .ا برجستهترین نمایندگان آنها میتوان

مرجع و رهبر شیعیان در دوره غیبت هسرتند و تمرام یرا

به مراحمرد نراقری ( 9915ترا 9121/ 9245م) اشراره

حداقل بخشی ا اختیارات امام معصروم( ) را برر عهرده

کرد .نراقی در کتا

معرا ا سعاده ادل نظریه سرل،نت

دارنرررد .بررردینسررران جایگررراه مجتهررردان در نررردگی

را قبررول دارد؛ امررا در کتررا

سیاسی اجتماعی شیعیان در دوره غیبرت ،همران جایگراه

والیت را ا آن ف ها می داند .ا نظر نراقی ،والیت ا آن

امام( ) در دوران حضور است و ا این حیث ،اجتهراد را

خداسررت و حضرررت برراریتعررا ی برره پیررامبر(

)و

میتوان استمرار کارویژههای امامت در اوضا متفاوت با

امامان( ) تفویک می کند و غیرر ا آنهرا ،کسری حرق

دوران معصرروم دانسررت (فیرحرری 211 :9313 ،و .)211

والیت بر بندگان خدا را ندارد؛ مگر اینکه این والیت را

یکرری ا نتررای مهررم و دامنررهدار پیرررو ی ادررو یان بررر

خدا ،پیامبر(

) یا ائمره( ) بره فرردی تفرویک گننرد

اخباریان و تثبیت جایگاه اجتهراد در اداره جامعره شریعه،

(نراقی.)3 :9361 ،

پیدایش قدرتهای شرعی و مست ل ا حکومت بود.

عوائررداالیام ،حکومررت و

نراقی همچنین درباره نمونه های شمول والیرت ف هرا

با پیرو ی جریان ادو ی بر اخبراری ،در دوره قاجرار

مرریگویررد« :اول در هررر یررزی کرره پیررامبر و امررام کرره

روحانیان ادو ی شیعه به قردرتی فراترر ا قبرل دسرت

سرطین درهای محکم اسررمانرد ،در آن یرز والیرت

یافتند .در این دوره ،قدرت آنها متکی برر نرد عامرل

داشته و حق آنها بودهاست [ ]،ف یه نیز در همران حرد

بود :نخست اینکه آن ها به مانند گذشرته ،ایفراگر ن رش

والیت دارد مگر مواردی که توسع د یلی ا اجمرا یرا

واس،ه بین مردم و حکومت بودند و ا مرردم حمایرت

نص یا د یل دیگرر فهمیرده شرود کره خرار ا حرو

کرده و برای آنها وساطت می کردند .دوم اینکه ت لیرد،

والیت ف یه است و ف یه را در آن امر ،ح ی نیست .دوم

اساس ادعای قانونی بودن مشروعیت قدرت علمرا برود.

هر عملی که مربوط به امور دین یا دنیای مردم باشرد و

ررون شرراهان مجتهررد نبودنررد ،نا ررار م لررد مجتهرردی

ارهای ا انجام آن نباشد» (نراقی.)95 :9361 ،
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در ایررن دوره ،روحانیرران شرریعه بررا بهرررهگیررری ا

حراست ایشان ا شره مفسردان قررار داده اسرت ،پرس

ارفیت های مستور در نهاد اجتهاد ،والیت ف ها را کره

«اهل دین» و دیگر مردمان به آن ها محترا هسرتند .ا

ا گذشته م،ر برود ،و ری کمترر بره حرو ه والیرت

طرفی خداوند ،روحانیان را برای محافظت دین مرردم

سیاسری وارد شرده برود ،برره میردان سیاسرت آوردنررد

و ادر دنیای ایشان و بررای رفرع دعراوی ،مفاسرد،

(طباطبایی فر .) 12 :9314 ،در ایرن دوره ،والت ف هری

اجحاف ،تعدّی و تجاو ا راه حق کره باعرث هررک

شرریعه ن ررش ادررلی را در بسررع نظریرره نیابررت عررام

دنیا و آخرت است ،قررار داده اسرت .در نتیجره بررای

روحانیان داشتند؛ اما تحوالت سیاسی و آشفتگی امرور

یافتن راه حق ا باطل ،پادشاه و دیگر مردمان به آنهرا

ایررران در پرری س ر وط دررفویه و ناکررامی قاجارهررا در

نیا دارند و « نان که این فرقۀ درویشان را [روحانیان]

دستیابی به قدرت و مشرروعیتی همسران درفویان در

ا درگاه معد ت و حراسرت آن مجرال گریرز نیسرت؛

ایران نیز ،تأریر عمده ای بر نظریه های سیاسی روحانیان

همچنین آن طب ۀ رفیع مکران را ا ا تفرات براین قروم

این عصر داشت .وقتی فتحعلی شراه برا نرین قردرت

گمنام و نشان و مداواجستن ا انفاس ایشان راه پرهیز

فزایندهای روبه رو شد ،دو سیاست عمده دینی در پیش

نه» (میر ای قمی.)312 :9341 ،

گرفت ترا بره حکومرت خرود مشرروعیت بخشرد.9 :

این نظریه در واقع نروعی ت سریم وارایف دینری و

برقراری راب،ه دوستانه با علما و روحانیران طررا اول

دنیوی بین روحانیان و شاه و مشروعیت اقدامات شراه

این دوره؛  . 2تظاهرات مذهبی در جهت نمایاندن خود

در امور مربوط بره سیاسرت و حکومرت برود و راه را

به عنوان پادشاهی دیندار و دینیار.

برای همکاری گسترده میان طرفین برا کررد .میرر ای

فتحعلی شاه برای کسب مشروعیت ،در گرام اول بره

قمرری ا روحانیررانی بررود کرره در عمررل نیررز روابررع

روحانیررران روی آورد و بررره حمایرررت ا آنهرررا و

دوستانه ای با فتحعلی شاه برقرار کرد (مدرس تبریرزی،

فعا یررت هررای دینرری پرداخررت .مرررو ی دربرراره ررزوم

 61/6 :9314تررا 19؛ حبیرربآبررادی 199/3 :9359 ،تررا

حمایت پادشاه ا علما گفته است« :ارادت عامره مرردم

 191؛ مدرسی طباطبائی 245 :9354 ،تا .)215

به سل،ان بسته به ارادت خاده است به علمای مران؛

مراحمررد نراقرری نیررز روابررع بسرریار نزدیکرری بررا

راکه عموم مردم گرود بره سرخن ایشران دارنرد و

فتحعلی شاه داشرت .او بره درخواسرت فتحعلری شراه،

رشتۀ اطاعت ایشان را ا کف نگذارند و ون سرل،ان

کتا

معرا ا سرعاده را در اخرر نگاشرت و بره وی

را به خود مایل دانند ،جز حدیث اطاعت او برر بران

ت دیم کرد .او به والیت ف ها معت رد برود؛ امرا اغلرب،

نرانند .الجرم عموم مردم ا رادت شرعار آینرد و قاطبرۀ

به ویژه در برین عروام ،ا شراه و اقتردار حکومرت وی

خلق طاعت گذار» (مرو ی.)906/9 :9316 ،

حمایت می کرد (حائری 349 :9311 ،و  .)342نراقی با

براساس این روایت ،عرقه و گرایش فتحعلی شاه به

قید شرای،ی ،فتحعلی شراه را سرایۀ خداونرد برر روی

روحانیرران برره علررت جلررب حمایررت مررردم و کسررب

مین نامید؛ ا دیدگاه او تنهرا سرل،ان عرادل ،ارل اهلل

مشروعیت در بین آن ها برود .عرروه برر فتحعلریشراه،

است .پس اگر سل،انی حتی به ت لید ا ف یه هم بتواند

روحانیان و علمای این دوره نیز خواهان نزدیکری بره

عدا ت و شریعت را اجرا کند ،ال اهلل خواهد بود .یرا

پادشاه بودند .میر ای قمی در این براره معت رد اسرت،

اگر به اجتهاد می توان عادل واقعی شد ،بره ت لیرد هرم

خداوند پادشاهان را برای محافظرت دنیرای مردمران و

می توان به نین جایگاهی دست یافت .ا دیدگاه وی،

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 991/

اگر پادشاهی به ت لید یا تفصیل بتواند عادل باشد و در

کند و روحانیان نیرز آن را مشررو و قرانونی قلمرداد

جامعه عدا ت را اجرا کند ،ا مصرادیق سرل،ان جرور

کنند و ا طرفی ،شاه نیز به اقتدار دینی روحانیران ترن

خار و به منصب ال ا لهی نائل خواهد شرد (نراقری،

داد و دست آن ها را در تع یب جریان های انحرافی با

 316 :9314تا .)319

گذاشت.

فتحعلی شاه که با روحانیان ادو ی روابرع نزدیکری

فتحعلی شاه عرروه برر برقرراری روابرع دوسرتانه برا

برقرار کرده بود ،دست آن ها را در امور مربوط به دین

روحانیان این دوره ،در مدت سل،نت خود در راستای

و مذهب شریعه برا گذاشرت .روحانیران هرم ا ایرن

کارکردهررای «دینیرراری» و نشرران دادن خررود بررهعنرروان

فردررت برررای بسررع فعا یررت هررای خررود و سرررکو

پادشاه شیعه و کسب مشروعیت ،به حمایت ا امراکن

دوفیان و م ابله با اخباریان و شیخیه اسرتفاده کردنرد

دینی و مذهب ی تشیع اهتمام بسیاری نشان داد .او بارها

(استادی19 :9313 ،؛ تنکرابنی 59 :9311 ،ترا 241 ،56

به یارت قم شتافت و هر سال توسع میرر ای قمری،

و 250؛ .)Zachery,2015: 60-63

بین طر

و سادات این شهر وجوهات ت سیم می کرد

اما گاهی این احترام و عزت علما بره حرس برترری

(مدرسرری طباطبررائی 219 :9354 ،و  .)212عظمررت و

آن ها منجر مری شرد و در ت ابرل برا اقتردار سیاسری و

توسعه آستانه م دس حضررت معصرومه(س) و حتری

قدرت حکومت قرار می گرفت .در نتیجه فتحعلی شراه

تجدید حیات قرم بعرد ا غرارت و کشرتار افلرانهرا،

با وجود احترام به علما و نمایش های دیندارانه ،بررای

مدیون ترد های فتحعلی شاه است .شاه در این شرهر،

حفظ اقتردار سیاسری دو رت مرکرزی ،گراهی مجبرور

مدرسه و دارا شفا ساخت و ضرری م ردس را تعمیرر

می شد با برخی اعمال علما کره در شرهرها بره اقتردار

کررررد (مدرسررری طباطبرررائی 241 :9354 ،ترررا 254؛

دو ت خدشه وارد می کرد ،بر خورد کند؛ برای نمونره،

جهانگیرمیر ا.)291 :9314 ،

وقتی مردم یزد به تحریرک مرمحسرن یرزدی ،حراکم

فتحعلی شاه همچنین ،به تعمیر و رونرق مرقرد امرام

شهر را بیرون کردند ،شاه دستور داد مرمحسرن را بره

رضا( ) توجه ویژه ای داشرت و همرواره کمرکهرایی

تهران آوردند و به فلرک بسرتند .همچنرین برا وجرود

برررای طررر

و سررادات ایررن شررهر ارسررال مرریکرررد

روابع بسیار دوستانه ای که بین مراحمد نراقی و شراه

(فرمان ها و رقرم هرای دوره قاجرار 65 :9319 ،و .)66

برقرار بود ،مانی که نراقری حراکم کاشران را ا شرهر

این شاه در شهرهای بزرگ ،مساجدی با نام مسجدشاه

بی رون کرد ،شاه او را به دربار فراخواند و با بیان اینکه

بنا کرده و مدارسی نیز برپا کرد و به تعمیر ب ا متبرکه

« در اوضا سل،نت اخرل می نمایید» او را به باد انت اد

امامرران در عتبررات عا یررات ،اهتمررام بسرریاری داشررت

گرفت (تنکابنی 929 :9311 ،و  922و .)965

(عضرردا دو ه11 :9316 ،؛ جهررانگیرمیر ا220 :9314 ،؛

براساس آنچه گفته شد ،می توان نتیجره گرفرت کره

دنبلرری 900 :9313 ،و  .)909فتحعلرری شرراه همچنررین،

فتحعلی شاه هرگز اجا ه نمری داد کره بره اقتردار او در

اشعار بسیاری در مضامین مذهبی و مرریه و مد ائمه

امور سیاسی خدشه ای وارد شود .به نظر می رسرد کره

سروده است (فتحعلری شراه :9310 ،اغلرب درفحات).

فتحعلریشرراه بره نرروعی ت سرریم وارایف بررین خررود و

اقدامات مذهبی فتحعلری شراه بررای نشران دادن ن رش

روحانیان این دوره اهمیت می داد؛ او انتظار داشت کره

بی بدیل او به عنوان حامی دین و توسعه دهنده و حافظ

در امور سیاسی و حکومتی ،با اقتدار تمرام حکمرانری

اماکن م دس مذهبی بود .سیاست مذهبی فتحعلی شراه
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را در توجه به اماکن م دس شیعه و با سا ی آن هرا،

به اهل آذربایجان یا غرزا و جهرادی اسرت کره همره

می توان با اقردامات شراه عبراس اول درفوی در ایرن

مسلمانان درین حمرت شررکت دارنرد» و آیرا ایرن

حو ه م ایسه کرد .گویرا فتحعلری شراه قصرد داشرت

جنگ « موافق شر رسول اکرم است یرا متعرارف بره

سنت شاهان دفوی را تجدید کند و ا ایرن طریرق،

قاعده عرف و دسرتور ملکرداری خسرروان معظرم و

مشروعیت خود را در بین روحانیان شریعه و جامعرۀ

شریوه کسررری و جرم» (دنبلرری 229 :9313 ،و .)222

ایران گسترد د هد .این اقدامات وی در حا ی انجرام

بدین ترتیب ،دربار ایران مشاهده کرد کره سرربا ان و

مرری گرفررت کرره در میرران دور سرر وط دررفویه تررا

مردم ایران در اهرداف قاجارهرا ا ایرن نبررد تردیرد

روی کارآمدن قاجارها ،امراکن مرذهبی و حتری آیرین

دارند و حاضر به همیاری نظامی و ما ی برای مدافعه

تشیع با بی مهری یا کم توجهی فرمانروایان ایران مین

در برابر روسها نیستند؛ پس بررای اینکره در ایرن نبررد،

روبه رو شد.

همکاری نزدیک مرردم و نخبگران نظرامی و ایلری را بره

یکی ا نتای مهم همکاری نزدیک میان روحانیران

دست آورند و جنگ با روسیه را ا نبرد نظرامی بره نبررد

این دوره با فتحعلی شاه ،مربوط به جنگ های ایران و

ع یدتی «اسرم با کفر» تبدیل کنند و حمله روسها را نره

روس و مشروعیت بخشیدن بره ایرن نبردهاسرت .برا

حمله به قلمرو قاجارها بلکره یرورد بره قلمررو اسررم

طوالنی ترشدن و فرسایشی شدن دوره اول جنگ هرای

شیعی و برای ا بینبردن اسرم و اشاعه کفر نشان دهنرد،

ایران و روس ( 9291ترا 9193/ 9221م) ،حکومرت

ا روحانیان فتاوی جهادی گرفتنرد و ا ایرن طریرق ،بره

قاجار بیش ا پیش به حمایت نظامی و ما ی مرردم و

نبرد خود با دو ت روسیه مشروعیت بخشیدند.

نخبگان جامعه در جهت رویارویی برا روس هرا نیرا

روحانیان با تیزبینی تمرام و تفکیرک میران مسرئله

داشت .در جنگ با روس ها ،مشکل حکومرت قاجرار

مشررروعیت سررل،نت قاجررار بررا موضررو دفررا ا

آن بود که بسیاری ا مردم ایران حکومت فتحعلی شاه

مسلمانان و سرر مین اسررمی ،براسراس مبرانی ف ره

را مشرو نمی دانستند و ا طرفی ،جنگ های ایران و

سیاسی خویش به ارائه فتاوی جهادی اقردام کردنرد.

روسیه را نبرد خاندان حکرومتی قاجرار برا روس هرا

آن ها مشکلی برای همراهی در ددور فتوا نداشرتند؛

برای تسلع بر مناطق بیشتر تل ی می کردند؛ بنرابراین

راکه اندیشه همکاری با سل،ان جائر نه برای منافع

فتحعلی شاه و مشاورانش سعی کردنرد ا نفروذ دیرن

شخصی بلکه برای رساندن نفع به جامعه شیعه و دفع

اسرم و متو یران آن ،یعنری روحانیران شریعه ،بررای

مضرهات ا آنان ،در ف ه سیاسی شیعه مبانی واضرحی

مشروعیت بخشیدن به نبرد برا روسریه در برین مرردم

داشررت (برررای نمونرره ر.ک :طوسرری 356 :9499 ،و

استفاده کنند ،در نتیجه در پی گرفتن فتاوی جهادی ا

 .)351ا س وی دیگر ،جامعره مسرلمانان دردر دوره

روحانیان برآمدند .ا نظر دنبلری ،در طرول دوره اول

قاجار ا سوی کفار روس با تهدیدی اساسی روبه رو

جنگ با روسیه ،این بحث به دورت جدی م،ر بود

شده بودند؛ پس ع ل و شر حکرم مری کررد کره برا

کرره هرردف ا جنررگ و کشررتار یسررت و ایرن همرره
خسارت « در بارگاه ا هی مثمر سعادتی و باعث ایثرار
رحمتی و ملفرتی است ،یا محک دریانت ملرک یرا
مجرد دفا یا رعایت سد رخنه بیگانه یرا مخصرو

عنایت به ضرورت های عصر ،پیشوایان داحب نفوذ
جامعه شیعه به مسرئله مشرروعیت نداشرتن حکومرت
قاجرار او ویرت ندهنررد و بررای نجرات مسررلمانان و
سررر مین مسررل مانان رراره ای بیندیشررند .ا طرفرری،

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 929/

روحانیان با واقعیت تلخ پیوند نردگی جامعره شریعی

غایب(ع ) تل ی مری شرود و والیرت عامره دارد ،برا

ایران با اب ای حکومت قاجار روبه رو شدند و در عمل

اع،ای اجا ه به سل ،ان ،وی را در امور ملک و سرپاه

نیز ،نمی توانستند ن ش حساس فرمانروایران قاجرار را

نایب خود می کند تا تصرف او در ملک و حکرومتش

برای ممانعت ا غلبه روس هرا برر مسرلمانان نادیرده

بر خلق ،به نیابرت ا امرام باشرد و درورت شررعی

بگیرند و خود را در موضع سلبی تفکر شیعی درباره

داشته باشد .مجتهد جامع ا شرایع عادل هر که باشرد،

«حکام المه» عاری ا مشروعیت قرار دهند؛ بنابراین

نایب آن حضرت است و ون خودِ مجتهد بره کرار

کوشیدند تا ضمن ارائه تحلیلی روشن ا مبانی فتاوی

ملک و سپاه نمی رسد ،شاه را نایب خود می کنرد ،ترا

خویش برای ضرورت یاری پادشاه و و یعهرد قاجرار

تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام

در برابر روس ها ،در واقع برای دیانت ا جان و مال

باشرد و درورت شرررعی داشرته باشرد .اذنِ مجتهررد،

مسلمانان و اساس دین اسرم دست به اقدامی بزننرد

حاکمیت سل،ان را ا مصادیق حکومت جور خرار

( رگری نژاد 316 :9311 ،تا .)319

نمرری کنررد و حضررور اسررتیریی او را مشررروعیت

درخواست دو ت قاجار ا روحانیان و به دنبال آن،

می بخشید .شیخ جعفر نجفی ،معروف به کاشف ا ل،را

جهراد و

( 9954ترررا  9149/ 9221ترررا 9192م) ،در رسرررا ه

شرایع آن  ،سبب پیدایش ادبیات جهادی در این دوره

جهادیه در ایرن براره مری نویسرد« :ای شریعیان پراک

ا نبردها شرد .مضرمون بسریاری ا ایرن رسرایل ،ا

بره درسررتی سیاسرت جهرراد و دفررع کفرر و عنرراد ،برره

نگارد رسایلی ا جانب روحانیان در برا

است به بزرگان

دِرررف جهرراد فراتررر رفترره و برره مسررئله حکومررت و

فراهم آوردن شکر و سپاه مخصو

مشررروعیت آن در عصررر غیبررت نیررز پرداخترره اسررت.

بندگان ا پیلمبران و ائمه امنا و کسی که قائم م رام

مهررم ترررین مسررئله در ایررن مسرریر ،نحررو برخررورد

ایشان است ا علما .بره تح یرق دسرتور دادیرم [اذن

روحانیان با مشروعیت فتحعلری شراه و تضراد آن برا

دادیررم] پررس ا حصررول موانررع برررای اهررور مررا و

نظریه نیابت عام روحانیان شیعه ادو ی بود .در نگاه

امکان نیافتن قیام ما و قیام علما بره ایرن امرور ،بررای

اول ،اندیشه مراحمد نراقی و دیگر روحانیان همسو

پادشاه این مان و یگانۀ دوران که معترف اسرت بره

با او در طرر نظریره نیابرت عرام امرام غایرب(ع )،

بندگی ما و سا ک است در دفع دشمنان ما به طری رۀ

می با یست به اقدام عملی برای تشکیل حکومت منجر

شریعت ،آنکه نگاهداشته شده است به شرم اهتمرام

می شد؛ اما با توجه به نفوذ اندیشره کهرن سرودمندی

پروردگار خلق ،فتحعلی شاه که نگاهدارد او را خدا ا

سل،نت و فراهم نبودن بسرتر مناسرب بررای تشرکیل

آنچه می رسد ا آن و بر ای کسری کره برجرای خرود

حکومت و انجام کارهای سپاهی گری ،روحانیان این

داشررته اسررت او را آن حضرررت و برره او داده اختیررار

دوره برای گذران امور عرفی شیعیان ،اندیشه آرمانی

آذربایجان و حکم آنجا را بر او و و یعهد گردانیرد و

والیت سیاسی ف یره را بره درورت جردی در حرو ه

تصرف در امور سرپاه را بره او محرول داشرته ،یعنری

اندیشه ای و نظری م،ر کردند؛ اما در دنیای واقعی،

شاهزاداه عباس میر ا داخل کند خدا او را در شفاعت

آن را رها کردند و مسئله اذن و اجا ه را به عنوان راه

ما و بگرداند در دنیرا و آخررت یرر سرایۀ مرا ،و در

حل نهایی بین آرمان و واقعیت م،ر کردند .منظرور

حمایررت مررا ،ا فررراهم آوردن شررکر و سررپاه برررای

ا اذن این است که مجتهد هر عصر کره نایرب امرام

شکستن اهل سرکش و انکار و گرفتن مال های آنها و

 /922پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره یکم (پیاپی ،)33بهار 9316

اسیرکردن ن و فر ند آنها» (نجفی.)50/9 :9310 ،
نویسنده کاشف ا ل،را اعترراف فتحعلری شراه را بره
بندگی روحانیان و اقدام او به جنگ با دشمنان دیرن
اسرم بر طبق طری رت محمردی(

) در کنرار نبرود

فراهانی .)25 :9234 ،روحانیان شیعه ایرن دوره برا دردور
فتاوی جهادی ،مردم را به حضور در جنرگ و حمایرت ا
حکومت قاجار تشویق کردند .همچنرین در دوره دوم ایرن
نبردها ،رون مرردم منراطق متصررفی در معررض تجراو

بستر برای قیرام علمرا بره جنرگ و جهراد ،ا دالیرل

روسها بودند و خ،ر تلییر شعائر مردم احساس مریشرد،

واگذاری ایرن امرور بره فتحعلری شراه و و یعهرد وی

روحانیان شیعه با حکومت قاجار و عبراسمیرر ا در برا

می داند .با گسترد این نظریه ،فتحعلی شاه هم نیابت

شرو جنگ با روسها تشرریک مسراعی کررده و فتروای

عام روحانیان را ا طرف امام غایب(ع ) قبول کرد و

جنگ با روسها را دادر کردنرد (سرپهر 364/9 :9311 ،و

معترررف بررود کرره حکومررت او برره نیابررت ا طرررف

 365؛ خاوری شیرا ی691/9 :9310 ،؛ مستوفی انصراری،

روحانیررران و بررره اذن آن هاسرررت (هرردایت:9310 ،

 31 :9341و .)31

 .)1139/1مهمتررین عامرلِ تشرویق روحانیران بررای

عروهبرآن ،بسیاری ا روحانیان نیز در دحنههرای نبررد

اعرن جهراد علیره روسهرا ،تررس آن هرا ا تسرلع

حاضر شدند که نمونه برجسته آنها میرمحمد مجاهد بود؛

روس هررا بررر منرراطق مسررلمان نشررین و در نتیجرره آن

امررا بررا برررو اخ رترف بررین روحانیرران و عبرراسمیررر ا و

تضعیف اسرم و پادشراه شریعه و اعت رادات مرردم و

کنارهگیری آنها ا دحنههای نبرد ،روابع فتحعلیشاه نیرز

جایگزینی مسریحیت بره جرای اسررم برود (کعبری،

با آنها به سردی گرایید (مردرس تبریرزی409/3 :9314 ،؛

69/9 :9310؛ قائم م رام فراهرانی22 :9234 ،؛ نراقری،

تنکررابنی39 :9311 ،؛ ا گررار 953 :9361 ،و  .)954گویررا

 .) 12/9 :9310در این فتاوی ،حمایت همره جانبره ا

فتحعلیشاه و عبراسمیرر ا متوجره قردرت بریش ا حرد

فتحعلی شاه و عباس میر ا نره هردف ادرلی و غرایی

روحانیان شدند و حضور آنها را در کنرار سرپاه ،خ،رری

روحانیان ،بلکه م دمه ای بر حمایت آن ها ا اسرم و

برای اقتدار سل،نت میدانستند .ا طرفی مررگ روحانیران

مسلمانان بود که در این دوره ،تنهرا در سرایه وجرود

سرشررناس ایررن دوره نیررز ،در سررردی ایررن روابررع تررأریر

حکومرت قاجررار و جنررگ آن هرا بررا حکومررت روس

گذاشت و بعضی ا منابع قاجاری نیز ،ت صیر شررو نبررد

مح ق می شد؛ یرا « بر همگی واض و الی است که

و در واقررع شکسررت ا روسهررا را برره گررردن روحانیرران

عزت و روا دین بره اسرت رل دو رت اسرمسرت و

انداختنررد (اعتضادا سررل،نه313 :9310 ،؛ جهررانگیرمیر ا،

هرگاه ضرری ا کفار به دو ت اسررم رسرد بردیهی

 21 :9314و 30؛ فسرررائی132/9 :9312 ،؛ خورمررروجی،

می شود به

 .)91 :9363ن ش روحانیان در قتل گریبایردوف ،نشرانهای

عموم مکلفین و مسلمین خواه دور ا رلور باشند یرا

آشکار ا تضعیف روابع فتحعلیشاه قاجار با علمای شیعه

اهل رلور به کفار نزدیک باشند یا دور ،باید کمرر بره

بود .مسئلهای که در دوران محمدشاه قاجرار بره مرحلرهای

دفع کفار نند و رون در ایرن هنگرام فتحعلری شراه

خ،رناک رسید.

است که به دین اسرم رسیده ،پس خ،ا

دو ت و سل،نت اسرم را دارد بر عمروم اهرل ایرران
واجب است در ایرن برا

اطاعرت آن حضررت کره

نتیجه

پادشررراه اسررررم و م،رررا کرررل اسرررت و متابعرررت

آقامحمدخان با قدرت نظامی و ایلی ایرران را فرت

نایب ا سل،نه که متصدی امر جهاد است» (قرائم م رام

کرده و حکومرت قاجرار را در ایرران تأسریس کررد.

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 923/

فتحعلی شاه ا قصد آقامحمدخان در حفرظ و انت رال

رضایت نسبی مردمان ایرران را بررای حکمرانری بره

حکومت خود به جانشرینش فراترر رفرت و دردردد

دست آورد.

برآمد مینۀ آرمانی برای حکومت قاجار پیدا کند .او
به خوبی می دانست که برای ادامه حکومت و تضمین

کتابنامه

آن در بین جانشین انش و کسب رضایت اتبا ایرانری

الف .کتاب های فارسی

خود ،نیا مند ترد گسرترده نظرری و عملری بررای

 .آبراهامیان ،یرواند ،) 9314( ،ایران برین دو ان رر ،

طر منابع مشرروعیت در حکومرت برر ایرران مرین

ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتراحی،

اسررت؛ بنررابراین ترررد کرررد ا همرره منررابع مرسرروم

تهران :نی.

مشروعیت در تاریخ ایران بهره ببرد و حکومت خود
را در بین گروه های مختلف جامعره ایرانری کره گراه
ار د های متف اوتی داشتند ،مشرو سا د .او هم مان
ا سه منبع برای مشرو کرردن حکومرت خرود بهرره
گرفت؛ او در بین اقشار فرهیخته و شهرنشین ایرانی،
بر سنن شاهی ایرانی تأکید کرده و خود را شاهنشراه
ایرانی معرفی کرد که براسراس رسروم و سرنت هرای
ایران باستان فرمانروایی می کند .او با استفاده ا ایرن
سررنن قرردرت م،ل رره و اسررتبدادی خررود را در تمررام
س،و جامعه ایرانی گسترد داد .برا بسرع اندیشره
نیابررت عررام روحانیرران ادررو ی و قرردرت فزاینررده
روحانیان در جامعه ،فتحعلی شاه با تظاهرات مرذهبی
و حمایت ا روحانیان و اماکن مذهبی ،هر شراهی
دیندار و دینیار ا خود ترسیم کرد و روحرانیون نیرز
برره حکومررت وی مشررروعیت بخشرریدند .همچنررین
فتحعلی شاه با تأکید بر پیوندهای نسبی و حسبی خود
بررا جهانگشررایان ترررک و ملررول و برقررراری راب،ررۀ
خویشاوندی با ایررت و قبایرل درحراگرد ،خرود را
وارث اقتدار و سل،ۀ آن ها معرفی کررد .ا طرفری برا
احترام به سنن دحراگرد ان سعی کرد که مشرروعیت
خود را در بین ایرت و قبایل دحراگرد کره در ایرن
دوره ،قرردرت نظررامی ایررران را در اختیررار داشررتند،
گسترد دهد .فتحعلی شاه با بهره گیرری ا ایرن سره
منبررع ،توانسررت حکومررت خررود را مشرررو سررا د و

 .ابرررن خلررردون ،عبررردا رحمن ،) 9362( ،م دمررره
ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،تهران:
علمی و فرهنگی.
 .اعتضادا سرررررل،نه ،علی لررررری میرررررر ا،)9310( ،
اکسیرا تواریخ ،به اهتمام جمشید کیرانفر ،تهرران:
ویسمن.
 .اعتمادا سرل،نه ،محمدحسرن خران ،) 9361( ،ترراریخ
منررتظم نادررری ،برره تصررحی محمداسررماعیل
رضوانی ،تهران :دنیای کتا .
 .آرین پور ،یحیی ،) 9312( ،ا دربا ترا نیمرا ،تهرران:
وار.
 .آدف ،محمدهاشم آدف ،)9310( ،رستم ا ترواریخ،
به کوشش عزیزاهلل علیزاده ،تهران :فردوسی.
 .ا گار ،حامد ،) 9361( ،دین و دو ت در ایران :ن ش
علما در دوره قاجار ،ترجمره ابوا اسرم طراهری،
تهران :توس.
 .امانت ،عباس ،) 9313( ،قبله عرا م :نادررا دین شراه
قاجار و پادشاهی ایران ( ،)9241 -9393ترجمره
حسن کامشاد ،ته ران :کارنامه و مهرگان.
 .آوری ،پیتر و دیگران ،) 9311( ،تاریخ ایرران (دور
افشار ،ند و قاجار) ا مجموعه تراریخ کمبرری ،
ترجمه مرتضی راقب فر ،تهران :جامی.
 .بنتان ،آگوسرت ،) 9354( ،سرفرنامه بنتران ،ترجمره
منصوره اتحادیه ،تهران :سپهر.
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 .تانکوانی ،ری .ام ،)9313( ،نامه هرایی دربراره ایرران و

 .روبر ،پ .آمده ،) 9341(،مسافرت در ارمنستان و ایران،

ترکیرره آسرریا؛ سررفرنامه ری .ام تررانکوانی ،ترجمرره

ترجمه علی لی اعتمادم دم ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

علی ادلر سعیدی ،تهران :شمه.
 .تره ل( ،بی تا) ،یادداشت های رنرال تره ل ،به اهتمرام
رنرال ر.

 .دوما فرانسروی ،ترجمره عبراس اقبرال،

تهران :م،بعه خورشید.
 .تنکابنی ،محمدبن سلیمان ،)9311( ،قصص ا علمرا  ،بره
کوشش محمدرضا بر گر خرا ی و عفرت کرباسری،
تهران :علمی و فرهنگی.
 .جهانگیرمیر ا ،) 9314( ،تاریخ نرو ،بره سرعی و اهتمرام
عباس اقبال ،تهران :علم.

 .سررراروی ،محمررردت ی ،) 9319( ،تررراریخ محمررردی؛
احسن ا تواریخ ،به کوشش غرمرضا طباطبرایی مجرد،
تهران :امیرکبیر.
 .سپهر ،محمدت ی سان ا ملک ،)9311( ،ناسرخ ا ترواریخ
(تاریخ قاجاریه) ،به اهتمام جمشرید کیرانفر ،تهرران:
اساطیر.
 .درربا ،ملررکا شررعرا فتحعلرری خرران ،) 9349( ،دیرروان
ملک ا شعرا دبا ،بره تصرحی و اهتمرام محمردعلی
نجاتی ،تهران :اقبال.

 .جونز ،سررهارفورد ،) 9316( ،رو نامره سرفر خراطرات

 .طباطبایی فر ،محسن ،) 9314( ،نظام سل،انی ا دیردگاه

هیئت اعزامی انگلستان به ایران ،ترجمه مانی دا حی

اندیشرره سیاسرری شرریعه (دوره دررفویه و قاجاریرره)،

عرمه ،تهران :را ث.

تهران :نی.

 .حائری ،عبدا هادی ،) 9311( ،نخستین رویرارویی هرای
اندیشه گران ایرانی با دو رویه بورروا ی تمدن غر ،
تهران :امیرکبیر.
 .حبیرررب آبرررادی ،میر امحمررردعلی معلرررم،)9359( ،
مکررارم اآلرررار در احرروال رجررال دو قرررن  93و ،94
ادفهان :و ارت فرهنگ و هنر استان ادفهان.
 .خررراوری شررریرا ی ،میر افضرررل اهلل ،)9310( ،تررراریخ
ذوا رنین ،تصرحی نادرر افشرارفر ،تهرران :و ارت
فرهنگ و مرکز اسناد مجلس.
 .خورمرروجی ،محمرردجعفر ،)9363( ،ح ررایق االخبررار
نادری ،به کوشش حسین خدیوجم ،تهران :نی.
 .دنبلرری ،عبرردا ر ا مفتررون ،) 9313( ،مآررا سررل،انیه،
تصحی و تحشیه غرمحسرین رگررینرژاد ،تهرران:
رو نامه ایران.
 .دوبررد ،بررارون ،) 9319( ،سررفرنامه رسررتان ،ترجمرره
محمدحس ین آریا ،تهران :علمی فرهنگی.
 .دوسرسرری ،کنررت ،) 9362( ،ایررران در ،9140 – 9131
ترجمه احسان اشراقی ،تهران :دانشگاهی.

 .طوسرری ،محمرردبن حسررن ،) 9499( ،ا نهایرره ،بیررروت:
دارا فکر.
 .عضررردا دو ه ،سرررل،ان احمررردمیر ا ،)9316( ،تررراریخ
عضدی ،با توضیحاتی ا عبدا حسین نروایی ،تهرران:
علم.
 .فتحعلرری شرراه قاجررار ،) 9310( ،دیرروان کامررل اشررعار
فتحعلی شاه قاجار «خاقان»  ،به تح یق و اهتمام حسن
گل محمدی ،تهران :اطلس.
 .فرمرران هررا و رقررم هررای دوره قاجررار ،)9319( ،تهررران:
موسسه پژوهش و م،ا عات فرهنگی.
فسررائی ،حررا میر احسررن ،) 9312( ،فارسررنامه نادررری،
تصحی و تحشریه منصرور رسرتگار فسرائی ،تهرران:
امیرکبیر.
 .فلور ،ویلیم ،) 9365( ،جستارهایی ا تراریخ اجتمراعی
ایران در عصر قاجار ،ترجمره ابوا اسرم سرری،2 ،
تهران :توس.
 .فیرحی ،داود ،)9313( ،قدرت ،دانش و مشرروعیت در
اسرم (دور میانه) ،تهران :نی.

اقدامات فتحعلیشاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس رودهای جاری در دور اسرمی 925/

 .قائم م ام فراهرانی ،میر اعیسری ،) 9234( ،جهادیره ،برا
م دمه میر اابوا اسم قائم م رام فراهرانی ،بره اهتمرام
جهانگیر قائم م امی ،تهران :فرهنگ ایران مین.
 .کر ن ،جر .ن ،) 9362( ،تاریخ ایران ،ترجمه غرمعلری
وحید ما ندرانی ،تهران :علمی فرهنگی.
 .کعبی ،شیخ هاشم[ ،) 9310( ،اعرن جهاد علیه روسرها]،
در مکتوبات و بیانرات سیاسری و اجتمراعی علمرای
شیعه دور قاجرار ،بره کوشرش محمدحسرن رجبری

ابوا اسم سری ،تهران :توس.
 .نجفی ،شریخ جعفرر (کاشرف ا ل،را )[ ،)9310( ،اعررن
جهاد علیه روسها] ،در مکتوبات و بیانات سیاسری و
اجتمرراعی علمررای شرریعه دور قاجررار ،برره کوشررش
محمدحسن رجبی (دوانی) ،تهران :نی.
 .نراقرری ،مراحمررد ،)9361( ،شررسون ف یرره ،ترجمرره
سیدجمال موسوی ،تهران :بعثت.
 ،)9314( ،--------- .معررررررا ا سرررررعاده ،قرررررم:
قائم آل محمد.

(دوانی) ،تهران :نی.
 .النگلس ،ویی ،) 9311( ،ایران فتحعلی شاهی همراه برا

[ ،) 9310( ،-------- .اعرن جهاد علیره روسرها] ،در

فردنامه پاریس ،ترجمه عبدا محمد رو بخشران ،بره

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمرای شریعه

کوشش ایر افشار ،تهران :کتا

روشن.

 .مبتون ،آ.ک.اس ،) 9315( ،ایران عصر قاجرار ،ترجمره
سیمین فصیحی ،تهران :جاودان خرد.
 .مرردرس تبریررزی ،محمرردعلی ) 9314( ،ریحانررۀاالد ،

دور قاجار ،به کوشش محمدحسن رجبی (دوانری)،
تهران :نی.
 .نفیسی ،سعید ،) 9364( ،تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران
در دوره معادر ، 9 ،تهران :بنیاد.
 .هابز ،توماس ،) 9310( ،ویاتان ،ویرایش و م دمه سری

تهران :خیام.
 .مرو ی ،میر امحمدداد  ،) 9316( ،تحففۀ عباسری ،در

بی مکفرسون ،ترجمه حسین بشیریه ،تهران ،نی.

سیاست نامه هرای قاجراری :رسرایل سیاسری (رسرائل

 .هدایت ،رضاقلی خران ،) 9310( ،تراریخ روضۀا صرفای

سیاسی)  ،گرردآوری تصرحی و تحشریه غرمحسرین

نادری ،به کوشش جمشید کیانفر ،تهران :اساطیر.

رگررری نررژاد ،تهررران :موسسرره تح ی ررات و توسررعه

 .واتسن ،رابرت گرانت ،)9340( ،تاریخ قاجرار ،ترجمره
عباس لی آذری ،بی جا :بی نا.

علوم انسانی.
 .مستوفی انصاری ،میر امسعود ،) 9341( ،تاریخ ندگانی
عباس میر ا نایب ا سل،نه ،بره کوشرش محمرد گلربن،

ب .مقاله

تهران ،مستوفی.

 .استادی ،رضا « ،)9313( ،میر ای قمی و شاهان قاجار»،

 .مستوفی ،عبداهلل ،) 9316( ،شر

نردگانی مرن؛ تراریخ

اجتماعی و ادار ی دوره قاجاریه ،تهران :هرمس.

علوم سیاسی ،س ،1د،25

 13تا .14

 .ت رروی ،عابررد « ،)9313( ،جایگرراه ن ررود برجسررتۀ

 .مسرررعودی ،ابوا حسرررن علررری برررن حسرررن،)9360( ،

دخره ای عهد قاجار در با یابی هویت ملری ایرران»،

مرو ا ذهب ،ترجمه ابوا اسم پاینده ،تهران :علمی و

فصررلنامه م،ا عررات ملرری ،س ،95د،4

 969تررا

فرهنگی.

.910

 .ملکم ،سرجان ،) 9310( ،تراریخ کامرل ایرران ،ترجمره
میر ااسماعیل حیرت ،تهران :افسون.
موریه ،جیمز ،) 9316( ،سرفرنامه جیمرز موریره ،ترجمره

 .رگررررری نررررژاد ،غرمحسررررین« ،)9311( ،بررسرررری
احکام ا جهاد و اسا ا رشاد( ،نخستین ارر در تکروین
ادبیات جهادی تاریخ معادر ایران )»  ،مجله دانشکده
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ادبیات دانشگاه تهران ،د،955

 313تا .402

 .مدرسی طباطبائی« ،)9354( ،پن نامره ا فتحعلری شراه
قاجار به میر ای قمی» ،بررسی های تراریخی ،س،90
شم،4

 9تا .21

 .میر ای قمی ،ابوا اسرم « ،)9341( ،ارشرادنامه میرر ای
قمی»  ،به کوشرش حسرن قاضری طباطبرائی ،نشرریه
دانشکده ادبیات تبریز ،س ،20د،3

 365تا .313
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