واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار
محمد سلماسیزاده
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چکیده
این پژوهش به تبیین تأثیر مجتهدان شیعه در مهارر ودداارم م مق اا شارهرن رر ارر
ممپردازد و در ررلب مقرلعهای مدردی ،همزمرن بر وااروی منربع دسا اول تاررییم در
عصر فتحع م شره رر رر ( 1212 - 1250ق) ،میزان سرزگرری نظریاه اساتبداد شاررم و
شیده تدلید آسیریم مرراس و ان س را بر اوضرع تررییم آن ارزیربم مام اناد پرساش
اص م پژوهش این اس  :آیار مجتهادان شایعه در ری اره گاروه ا تاارعمم مقاتاز از
حکدم تدانقتند استبداد مق ا فتحع م شره را مهرر انناد؟ بارای پرسا گدیم باه ایان
پرسش ،بر استفرده از روش تحایا تدصیفم ا تح ی م ،منربع دس اول این دوره بررسام
و مشیص شده اس اه نظریه پیشگفتاه بارای تبیاین دریاا و ع اام رویدادهاری
تررییم در برزه زمرنم این پژوهش ،اطالق و عادمی ندارد؛ زیارا باه اساتنرد دادههاری
تررییم آن منربع ،اررارد مجتهدان شیعه بررهر باه مهارر ودداارم م شارهرن رر ارر و
دگیری از ستم حکدم بر مردم انجرمیده اس پاژوهش نشارن ممدهاد ااه روابا
دوگرنۀ مجتهدان و شره در آن دوره زمرنم ،بر پریه تأیید هااراه بار تحدیاد مجتهادان و
پیروی هاراه بر دروداس مشروعی شره ،استدار بدده و این سارز واارری (مکرنیقاام)
برای مهرر وددارم م مق ا شرهرن رر رر در دس مجتهدان شیعه باه شاارر ممرفتاه
اس و این نکته ودد بر این دالل مماند اه رمعه ایران سرز واررهریم برای محادود
اردن حکدم هری وددارمه داشته اس  ،امر پژوهشگران غربم امتر بدان تد ه اردهاند
کلیدواژگان
مجتهدان ،فتحع م شره رر ارر ،اساتبداد شاررم ،مهارر وادد اارم م رر ررهار ،دفارع از
حادق مردم
* استادیار دانشگاه تبریز ،گروه تاریخ ،تبریز ،ایران.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
صفحات 176 - 153

عصر قاجار (  1205 - 1344ق) دوران مهمی از تاریخ ایران بـه شـمار مـیرود کـه
بسیاری از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آن هنوز از مباحـ

کارآمـو و

راهبردی کشور است و پژوهش در اینبـاره و تبیـین واق بینانـه و عاممانـه مسـائل آن،
کاری ناگزیر برای فهم صحیح اوضاع جامعه و حکومت ایرانی و فراهمآورنـوه دانشـی
بنیادین برای مطامعات ملـی و برنامـهریزیهای کـالن کشـوری خواهـو بـود .محققـان
خارجی بیش از محققان داخلی درباره این دوران مطامعه و تحقیق کردهانو و از ایـنرو،
اهمیتش فزونی مییابو؛ یعنی بررسی نقادانه پژوهشهای نظری آنان درباره تاریخ کشور
و آشکار کردن سره و ناسره آنها ،برای بهرهگیری علمی و همسو با منـاف ملـی نـاگزیر
است .برخی از محققان اروپایی در تحلیل نظام سیاسی قاجاریه ،مباح

نظری خـود را

بر پایه نظریه (تئوری) استبواد شرقی و شیوه تومیو آسـیایی مـارکو و انگلـو اسـتوار
کردهانو که به استناد آن ،طبقه مستقلی از حکومت در شرق وجود نواشت و از ایـنرو،
استبواد شرقی شکلی مطلق و فراگیر به خود گرفت؛ یعنی شـاهان آسـیایی همـه منـاب
تومیو ،و مهمتر از همه ،مناب کمیاب آب را در انحصار خود داشتنو و از ایـنرو ،هـی
طبقه مستقلی پویو نیامو که در برابر خودکامگیهای ایشـان ایسـتادگی کنـو ،امـا طبقـه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

اَشراف (فئودالها) در اروپا ،مان بزرگی فرارویِ پیوایی استبواد مطلق بود؛ زیـرا مسـئله
اصلی در اروپا ـ بهرغم آسیا ـ آب برای اقتصاد مبتنی بر کشاورزی نبود و زمین نیز میان
شمار فراوانی از اشراف توزی شوه بود و این خود از پیوایی حکومتهای خودکامـه و
مطلقه جلوگیری میکرد؛ یعنی طبقات مستقل از حکومت اروپایی ،تمـامخواهی شـاهان
را مهار میکردنو ،اما در آسیا همه چیز حتی طبقه زمیندار بهسختی به حکومت وابسـته
بود (حکومت طبقات را پویو میآورد نه طبقات حکومت را).
بنابراین ،هی طبقه مستقل شرقی پیوا نشـو کـه در برابـر خودسـری و تمـامخواهی
حکومتها بایستو و سرانجام ،استبواد شـرقی مطلـق ،تمـامخواه و مهارناپـییر شـو .بـا
پییرش نسبی این نظریه ،تحلیلهای مشابهی درباره دورههایی از تـاریخ باسـتانی ایـران

158

میتوان عرضه کرد ،اما مناب دستاول تاریخی و کتابهای اروپاییانی که سوه نـوزدهم
ایران را دیوهانو ،بارها تأکیو میکننو که مجتهوان گـروه اجتمـاعیِ مسـتقل از حکومـت
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مقدمه

خودکامگیهای بیمرز شاهان مهار میزدنو.
مسئله اصلی این پژوهش ،تبیـین تـأییر مجتهـوان دوره قاجـار در مهـار خودکـامگی
سیاسی شاهان قاجاری و محووده زمانی موضوع پژوهش ،عصر فتحعلی شـاه (- 1250
 1212ق) و متغیر مستقلش مجتهوان و متغیر وابستهاش ،استبواد مطلق است .مهمتـرین
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

فایوه پژوهش نیز بازشناسی سازِکارهای بومی ایرانیان در مهار خودکامگی مطلق شاهان
خواهو بود .اهمیت پژوهش نیز با تحلیل جـام و واق بینانـه دربـاره اوضـاع اجتمـاعی
ایران سوه نوزدهم و آگـاهی از سـاخت حکومـت قاجـار و نهادهـای محوودکننـوه آن
مرتبط است .این مقامه به روش توصیفی ـ تحلیلی ،تبیینهـایی عقلـی دربـاره موضـوع
عرضه و برای یافتن روابط علّی ـ معلومی متغیرها با یکدیگر تالش میکنو .گـردآوری
اطالعات بر پایه روش کتابخانهایی و اِسنادی صورت پییرفته است .فرضیه پژوهش این
است :نظریه استبواد شرقی مارکو و انگلو که بر شیوه تومیو آسیایی تأکیو میکنو ،بـه
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اساس آن بتوان تجزیه و تحلیل کرد ،بلکه حضور مجتهوان بزرگ شیعه در ایران عصـر
فتحعلی شاه قاجار ،به مهار استبواد مطلق انجامیوه است و آنان تـا انـوازهایی از حقـوق
مردم در برابر حکومت دفاع کرده و از بارِ ستم بر ایشان کاستهانو.
مبانی نظری

مسئله محوود یا مطلق بودن حکومت از دیرباز نزد انویشـهورزان مهـم بـوده اسـت.
ماکیاومی و دیویو هیوم در سوههای اخیر در اروپا بر این باور بودنـو کـه حکومتهـای
سلطنتی محوود اروپایی ـ بهرغم حکومتهای مطلق شرقی ـ میتواننو یبات اجتمـاعی
و امنیت فردی را همزمان برای شهرونوان خـود فـراهم آورنـو .مونتسـکیو و هگـل در
تبیین تفاوت نظام سیاسی شـرق و غـرب ،بـه ناهمسـانی فرهنگـی اشـاره میکردنـو و

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

انوازهای اطالق و عمومیت نوارد که همه تحوالت سیاسی ـ اجتماعی تاریخ ایران را بـر

مارکو و انگلو مسائل اقتصادی را دارای اومویت بیشتری در این زمینه میدانستنو .از
دیو ایشان ،امور اقتصادی «زیربنا»ی تحوالت تاریخی ـ اجتمـاعی بـود؛ چنانکـه تأکیـو
میکردنو شیوه تومیو آسیایی موجب فقوان مامکیت خصوصی در شرق شوه و سـرانجام
مان ظهور طبقات مستقل اقتصادی در برابر حکومت خواهـو شـو .از ایـن دیـو ،نبـود
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بودنو و همواره از توده مردم در برابر ستم خودکامگان قاجار پشـتیبانی میکردنـو و بـر

دومت بود و از این روی ،حکومتهای شرقی مطلقـه و مهارناپـییر و دارای اختیـارات
بسیار گسترده بودنو .انگلو در تبیین این معنا میگفت :اقتصاد مبتنی بـر کشـاورزی در
صحاری آسیا به آبیاری مصنوعی نیـاز دارد و کمبـود آب در ایـن منـاطق و چیرگـی
دومت بر مناب آبی ،موجب از میان رفتن مامکیت خصوصـی میشـود (آبراهامیـان- 8 ،
 .)2مسئله آبیاری در پیوایی شکل تومیو اقتصادی و ساختهای سیاسی ایـن جوامـ ،
کانون نظریه مارکو است کـه بـر پایـه آن ،اوضـاع اقلیمـی و منطقـهای آسـیا بـهویژه
سرزمینهای وسیعی از بیابانهای آفریقا ،عربستان ،ایران و هنو ،آبیاری مصنوعی را به
کاری ناگزیر بول میکنو و این ضرورت ابتـوایی اقتصـادی و اسـتفاده مشـتر از آب،
ناگزیر به دخامت نیروی متمرکز حکومت میانجامو و از این روی ،کارکرد اقتصـادی از
آنِ حکومتهای آسیایی خواهو بود که همان وظیفه تأمین آب و پاسخگویی به نیازهای
عمومی است (مارکو)162 ،؛ وظیفهای که موجب چیرگی فراوان دومت بر مناب قورت
میشود و افزون بر این ،پراکنوگی جوام شرقی که دهکوههایی کوچک و خودکفـا بـا
قانونهای پورساالرانه و پیونوهای خونی و محوودیتهای سنتی و آکنوه از خرافاتنـو،
سبب اصلی پیوایی استبواد شرقی خواهو شو؛ زیرا این جمهوریهای روسـتایی و آرام،
به انوازهای مردمانشان را محوود میکننو که حتـی اتحـاد بـا روسـتای همسـایه (علیـه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
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تهویوهای محتمَل همیشگی) و شکلگیری طبقهای با مناف مشـتر

اقتصـادی؛ سـسو

پیوایی طبقهای اجتماعی در برابر استبواد دومتی امکان پییر بود .بنابراین ،مستبو شـرقی
شخصی همهکار و نماد وحوت ملـی و پیونـو دهنـوه جوامـ کوچـک خواهـو بـود و
بوینسان هی قورتی او را محوود نمیکنو (آبراهامیان.)10 ،
مارکو بعوها نظریه خود را تعویل کرد 1و انویشهورزان گوناگون حتی باورمنوان به
 .1مارکو اواخر دهه  1850با تأمیف نقو اقتصاد سیاسی و شکلبنویهای اقتصادی ماقبل سـرمایهداری ،در عمـل
پیرو شیوه تومیو آسیایی بود .وی دادههای تاریخی خود را ماننو اسبتواد دومتی ،اهمیـت تأسیسـات آبیـاری و
نبود مامکیت خصوصی که به تبیین ویژگیهـای جوامـ شـرقی و نظریـه انجامیـو ،ازگزارشهـای سـیاحان و
مأموران استعماری در توصیف جامعه هنو و گاه جامعه چین استخراج کرد .این گزارشها حاصل یکسونگری
فرهنگی و ناآگاهی مؤمفانشان بود ،اما فرضیه شیوه تومیـو آسـیایی در قامـب عضـو کـاملی از تـوامی نظامهـای
اجتماعی ،از خصال انویشه بلوغیافته وی نیست .مارکو با توجه به دادههای بیشتر و دقیـقتر ،آرامآرام نظریـه
شیوه تومیو آسیایی را کنار گیاشت و در کتابهای بعویاش ماننو ضد دورینگ و منشأ خان واده،
منلکیت خصوصی و دولت ،آن را بازنیاورد (دون.)99 :1368 ،
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مامکیت خصوصی از این سرچشمه میگرفت که همه چیز در جوام آسیایی در دسـت

نسییرفتنو ،اما باورمنوان به آن همچنان فقوان مامکیت 2را مان پیوایی طبقـه اقتصـادی و
نبود طبقه اقتصادی را موجب شکل نگرفتن طبقات اجتماعی و تمرکز همـه قـورت در
دست یک نفر (شاه) 3میداننو .کارل ویتفوگل 4در سالهای اخیر در بسط نظریه مارکو
مفهوم تازهای درباره استبواد شرقی عرضه کرد که مقصـود از آن ،نظامهـای سیاسـی ـ
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

اجتماعی به صورت «یکهساالرانه »5با سازمان اداری متمرکز بر پایـه اقتصـاد کشـاورزی
مبتنی بر آبیاری گسترده است .بر اساس کمبود آب و مزوم بسیج نیروی انسانی فراوان
بــرای بهرهبــرداری از منــاب آب ،قــورت سیاســی بــه قــورت بیمــرز فــردی ،در رأس
دستگاهی اداری و نظامی متمرکز ،بول میشود که همه دیگر قورتها در پرتو آن جای
میگیرنو (آشوری .)154 ،چنین پویشی ،عوم مامکیـت اقتصـادی را بازتومیـو میکنـو و
مان شکلگیری طبقات مستقل از حکومت میشود و سرانجام همه چیز و همه کو در
دست اختیار حکومت و حاکم خودکامه قرار خواهو گرفت .از این دیو ،سـخن کسـانی
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افراد «بنوگان شاه» به شمار میرونو ،درست مینمود.
مفهومشناسی متغیرهای پژوهش
الف) مجتهد

مجتهو در واژگان فرهنک شیعی ،کسـی اسـت کـه پـو از سـالها صـرف وقـت و

 .1حتی منین ،استامین و مائو نیز به شیوه تومیو آسیایی توجه نکردنو و برخی از حزبهای کمونیسـت و متفکـران
مستقل مارکسیست ،پو از جنک دوم جهانی بازتعریفی از این مفهوم پیش نهادنو (آقابخشی 42 ،ـ .)41
 .2اقتصاد در گیشته بر پایه کشاورزی استوار بود و آب؛ یعنی منب اصلی چنین اقتصادی را همواره حکومـت در
دست داشت.
 .3محققان شوروی در هفوهمین کنگره بیناممللی علوم مردمشناختی و قومنگـاری (اوت  )1964در مسـکو ،بـار
دیگر این مفهوم را زنوه کردنو (دون.)90 ،

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

که میگفتنو هی کو در ایران مامک هی چیز نیست ،شاه «فعال ما یَشاء» اسـت و همـه

4. K.A.Wittfogel.
 .5اتوکراسی یا یکهساالری ( )Autocracyگونهای از قورت داشتن با ویژگیهای زیر است:
برتری آشکار یک فرد در باالترین مرتبه اداری کشور؛ نبودن قـانون یـا سـنتهای نـاظر بـر رفتـار فرمـانروا؛
نامحوود بودن قورت فرمانروا در عمل (آشوری 330 ،ـ .)329
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مارکسیسم در سالهای اخیر در پـییرش آن درنـک کردنـو 1و اطـالق و عمـومیتش را

جهو میتوانو احکام االهی را از منابعش استخراج ،تبیین و تفسیر کنو و به گفتـه فقهـا،
در «رد فروع بر اصول» توانمنو است .توانایی علمی اجتهاد بـه واقـ بـا پـرورش قـوۀ
اجتهاد و در و استنباط احکام شرعی فراچنک میآیـو ،امـا مجتهـوان همچنـین بایـو
بتواننو با پرهیزکاری (تقـوا) خـود را بـه شایسـتگیهای عملـی اجتهـاد نیـز بیاراینـو و
مقبومیت عمومی ایشان بیشتر از همین خصلت تقوا و ورَع و پامودگیشان از امور پست
دنیایی سرچشمه میگیرد .از ایـنرو ،در ایـن واقعیـت کـه نقطـه عزیمـت مجتهـوان
پرهیزکار در همه حرکات و سکناتشان ،وظیفه شرعی و حفظ و صیانت از دین و کسب
رضایت االهی است ،راهبرد پایوار و تغییرناپییر آنان را روشن میکنو .با چنـین تبیینـی
روشن میشود که چنانچه مجتهوان گاهی در امور سیاسی و حکومتی دخامـت کـرده و
گاهی در اینباره ساکت مانوه یا به مخامفت پرداختهانو ،دستکم از دیو نظری همه آنان
در پی ادای تکلیف االهی خود بوده و با روشهای مختلف و سطوح متفاوت از در و
تفسیر واقعیات جامعه ،به این کار پرداختهانو.
مجتهوان دوره تاریخی این پژوهش ،با برخـورداری از مقبومیـت عمـومی و قـورت
مستقل برآموه از عوامل زیر ،به سسری میان مردم و حکومـت بـول شـونو و از حقـوق
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

مردم پشتیبانی و برای آنـان وسـاطت میکردنـو و دسـتکم سـتم حکومـت را گـاهی
فرومیکاستنو .قورت این مجتهوان و استقالمشـان از حکومـت ،بیشـتر بـر ایـن پایـهها
استوار شوه بود:
 .1نظریه حکومت در عصر غیبت که بر پایه آن هر حکومتی غاصب شمره میشـو و
تنها مجتهوان پرهیزکار به نیابت از امام غایب ،شایستۀ در

صحیح دینـی و تفسـیر آن

برای توده مردم شناخته میشونو؛
 .2مزوم تقلیو همه پایبنوان به میهب شیعه حتی خود شاه ،از یکی از مجتهوان؛
 .3پایگاه گسترده و مقبومیت عام مجتهوان نزد توده مردم ایران و فرمانپییری فراگیر
مردم از ایشان؛
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فراگرفتن علوم شرعی به کمک مقوماتی همچون ادبیات عرب ،فقه و اصول ،بـا جـو و

چارچوب قورت سیاسی قاجارها بیرون بود؛
 .6سرپرستی و راهبری افراد و نهادهـا از طریـق محـاکم شـرعی و اجـرای کارهـای
روزانه میهبی (ادای نمازهای جماعت و بستن پیمان ازدواج ،تعیـین ارث و )...کـه بـه
پیونو گسترده و پایوار آنان با توده مردم میانجامیو؛
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

 .7برخورداری از نظام اطالعرسانی گسترده ،فراگیر و پرشـتاب از طریـق مسـاجو و
حســینیهها بهواســطه امامــان جمعــه و جماعــات و مبلغــان مــیهبی؛ یعنــی مجتهــوان
میتوانستنو احکام خود را بهآسانی به پیروانشان منتقل و آنان را برای تحر
آماده کننو.

اجتمـاعی

از سوی دیگر ،قاجارها برای کسب مشروعیت حکومتشان به تأییو مجتهوان بزرگ و
دســتکم عــوم مخامفــت آشــکار ایشــان بــا حکومتشــان نیــاز داشــتنو و از ایــن روی
میکوشیونو با عرضه پیشکشها و اظهار فروتنی در برابر مجتهوان بـزرگ و پیـروی از
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دومت میگرفت ،بهتلویح حکومت او را تأکیو میکرد (فلور.)22 - 24 ،
ب ) خودکامگی مطلق فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه دومین پادشاه سلسله قاجار بود که  38سال ( 1212 - 1250ق) سلطنت
کرد .حکومت قاجار در دوران وی پو از نبردهای درازدامن با روسیه تـزاری و انعقـاد
پیمانهایی با دومتهای بزرگ اروپایی و سرکوب مخامفان داخلی ،تثبیت شـو و شـکل
کلی این حکومت بر پایه برنامه او ،معین شـو .در تبیـین مفهـوم خودکـامگی مطلـق بـا
استفاده از تعریفهای پییرفتۀ جامعه علمی (آکادمیک) در رشـتههای علـوم سیاسـی و
اجتماعی و بر پایه دادههای تاریخی ،میتوان به شرح و بسط دقیقتری پرداخت .از دیو
نظری ،واژه فارسیِ «خودکامگی» بـا «اسـتبواد» عربـی معـادل اسـت و بیشـتر در برابـر

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

آنان ،برای خود مشروعیت به دست آورنو؛ زیرا اگر عامم بزرگی ،منصب یا هویـهای از

« »Absolutismانگلیسی نهاده میشود و مقصـود از آن ،سـاختی سیاسـی بـا دو ویژگـی
زیر است:
 .1محوود نبودن قورتِ حکومت به حوود سنتی یا قانونی؛
 .2گستره دامنه قورت خودسرانه.
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 .5حضور شماری از مجتهـوان بـزرگ در عتبـات عامیـات (نجـف و کـربال) کـه از

حقــوق طبیعــی مــردم نیــز آن را محــوود نمیکنــو (آشــوری .)25 ،بــر پایــه برخــی از
تعریفهای دیگر نیز اصطالح «دسسوتیسم »1برای تبیین خودکامگی به کار گرفته شوه و
حکومتی با حاکمی خودکامه و دارای قورت مطلـق ،بیمـرز و حصـر و ضـبط و مهـار
(کنترل) در آن خوانوه شوه است که چنین ویژگیهایی بر حکـومتی سـلطهجو دالمـت
میکنو؛ حکومتی که هی چیز ،قورت خودکامهاش را محـوود و مهـار نمیکنـو (بیـرو،
 .)88بنابراین ،نامحوود بودن قورت فرمانروا و وجود دستگاه متمرکز و خشنی که هـر
مخامفتی را سرکوب میکنو ،از دیگر ویژگیهای خودکامه به شـمار مـیرود (جاسـمی،
« .)55دیکتاتوری »2نیز برکنار از تطور تاریخی معنایش ،امروز درباره حکـومتی بـه کـار
میرود که همه اختیارات سیاسی آن را یک شخص در دست دارد .این اختیارات یـا بـه
او تفویض شوه یا خودش آنها را به خود منسوب کرده است (بیشتر چنین است) (بیرو،
 .)91همه این تعریفها با حکومت فتحعلی شاه قاجار سازگارنو و از ایـن روی ،آن را
نمونه کاملی از حکومتهای مطلقه و خودکامه میتوان برشمرد.
تصویر برآموه از مناب دستاول تاریخی درباره میزان اختیارات و اقتوار فتحعلی شاه
نیز با همه تعریفهای یـاد شـوه سـازگار اسـت .ایـن منـاب فتحعلـی شـاه را حـاکمی
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

میخواننو که نه تنها اقتوار سیاسی که همه ارکان زنوگی مردمان کشورش را در دسـت
خود داشت؛ چنانکه مورخی از مورخان همروزگار شاه ،او را «خواجه کاینات و افسـر
موجودات» و «شاهنشاه اعظم ،مامک رقـاب اُمـم ،خسـرو تـر و عجـم ،فرمانفرمـای
بنیآدم» میخوانو (دنبلی .)27 - 28 ،کاربرد مقب «حضـرت گردونرُتبـت ظـل املهـی»
(دنبلی )129 ،نیز اشاره دیگری به اقتوار مطلق شاه قاجار است که هر شـک و تردیـوی
را درباره اختیارات بیپایان او یا نافرمانی وی ،معادل عصیان االهی برمیشمرَد :کاوش و
ستیزه با برداشته دست خوا ،زیر دستان را باع

نگونساری و کوه بال به خود کشـیون

است و نافرمانی به اوامر و نواهی ظل خواونو رهنمـا ،سـبب خـواری و بـه سـر منـزل
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1. Despotism.
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چنین استبوادی بر پایه حقِ قورتِ نامحوودِ زمامدار استوار است و هی چیزی حتی

صفت «مامک رقاب االمم» (دنبلی ،ص )571میفهمانو که اختیار جـان مردمـان نیـز بـه
دست شاه است .فضلاهلل خاوری شیرازی ،دیگر مورخ همروزگار آن شاه نیز افزون بـر
آوردن چنین عباراتی ،تأکیو میکنو که شاه سایه خوا و نائب امام عصر است (خـاوری،
 )639 - 640 /2و نه تنها مردم کشور که همه عامم از اوامر او پیروی میکننو:
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

کشوری او را مریو و او مراد
عاممی او را مطی و او مطاع (خاوری.)927 /2 ،
دیگر مناب دستاول نیز در عبـاراتی مطَـنطَن ،مضـامینی مشـابه در اینبـاره عرضـه
میکننو .1تبیین دقیق و درازدامنی درباره چگونگی حکومت مطلقه فتحعلی شـاه از دیـو
ناظران اروپایی همعصر او در بخش «گیر از نظریه خودکامگی مطلـق» آمـوه اسـت .از
اینرو ،در این بخش تنها گزارش دو تن از اروپاییان عصر فتحعلی شاه قاجـار خواهـو
آمو که به ایران سفر کرده و خود با شاه دیوار و گفتوگو کردهانو .نوشتههای آنان نـوع
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فرانسوی است که فرستاده ناپلئون بناپارت به ایران بود و میخواست طرح اتحاد ایـران
و فرانسه را در برابر روسیه و انگلستان به پیش ببرد .او مینویسو:
[شاه] همه اتباع خود را به چشم بنوگانش میبینـو و امـال آنـان را چـون
تاراجی میدانو که میتوانو مال خود بشناسـو .از اینجاسـت کـه سسـتی و
بیقیوی عمومی پویو میآیـو کـه همـه قـورت روانـی را بـه نـوعی نـابود
میسازد .ایرانیان معتقونو که داوری جز خواست شاه قاعوه و قانونی نوارد،
سر را زیر یوغ او میآورنو و حتی در

نمیکننو که میشود خود را از این

قیو رها ساخت  . ...به چشم آنان حق معنـا نـوارد و زور همـه چیـز اسـت
(ژوبر.)247 ،

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

خودکامگی مطلق شاه ایران را بهخوبی روشـن میکنـو .گـزارش نخسـت از آن فـردی

سرجان مامکوم نیز که در آغاز سلطنت فتحعلی شاه سه بار به ایـران سـفر کـرد و در
 .1برای نمونه ،ر : .محمود میرزا قاجـار ،تنریخ صنحبقرا ی 255 ،219 ،218 ،187 ،180 ،146 ،116 ،و
 .310نیز ر : .جهننگیر میرزا 208 ،و 292؛ هـوایت 7311 ،7245 ،ـ  7320 ،7312و 7419؛ سـسهر،
 192 ،168 ،149 ،147و .222
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ضالمت و خیالن رسیون است» (دنبلی .)146 ،همین مورخ رسـمی قاجارهـا بـا آوردن

بریتانیا بود ،پو از دیوارهای مکرر با شاه و تالش برای تبیین شیوه حکومتی انگلسـتان
نوشت :پو از آنکه تالش کردم بنیانهـای سیاسـی دومـت انگلسـتان و حـو و حـوود
قانونی اختیارات پادشاه آن را توضیح دهم ،فتحعلی شاه قاجار چنین گفت:
از این قرار پادشاه شما مثل کالنتر مملکت است .این قسـم سـلطنت شـایو
دوام داشته باشو ،الکن میت نوارد .سلطنت من خیلى با آنچه تو مـىگـویى
تفاوت دارد .من به خواهش خود مىتوانم جمی این اُمرا و صاحبمنصـبان
را که تو مىبینى ،عزل و نصب کنم( ...مامکوم.)849 ،

او در جـای دیگــری بــا توضـیح بیشــتر در اینبــاره میکوشـو توصــیفش را دربــاره
خودکامگی مطلق پادشاه ایران کامل کنو:
پادشاه ایران گفته شوه است که از جمیـ سـالطین عـامم بـه رعایـا مطلـق
امعنانتر و مقتورتر است و همچنین چنانکه مسطور شو ،دمیل است بر اینکه
از زمان قویم بر این نهج بوده .حکم پادشاه همیشه قانون ملک بوده است و
احتمال دارد که هی چیز مان اجراى حکم او نشوه است  . ...مجلسى معین
به جهت اصالح امور یا اداره مهام از امراى مملکـت یـا وکـالى رعیـت یـا
رؤساى ملت در ایران نیست .قاعوهاى است در مردم این ملـک کـه پادشـاه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

هرچه بخواهو مىتوانو بکنو و هرچه کنو بـر او بحثـى نیسـت .در عـزل و
نصب وزرا و قضات و صاحبمنصبان از هر قبیـل و ضـبط امـوال و سـلب
ارواح رعایا از هر صنف ،على االطالق مختار است .چون و چرا در کار وى
کردن ،خیانت است  ...حقیقتاً حوى که احکام پادشاه ایـران بـه آن محـوود
است را نمىتوان بهآسانى معین کرد ( ...مامکوم.)727 - 728 ،

استبواد مطلق فتحعلی شاه قاجار بـه بخشهـای سیاسـی محـوود نبـود ،بلکـه همـه
بخشهای زنوگی اجتماعی را در بر میگرفت و نمونهای تـاریخی بـرای ایبـات نظریـه
استبواد شرقی به شمار میرفت ،اما با واکاوی مناب دسـتاول ایـن دوره ،بـه دریـافتی
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جام تر در اینباره و ارزیـابی دقیـقتر نظریـه پیشگفتـه میتـوان دسـت یافـت؛ زیـرا
مجتهوان شیعه سازِکارهایی در دست داشتنو که به کمک آنها میتوانسـتنو خودکـامگی
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پی استفاده از ایران برای مهار سیاستهای روسیه یا فرانسه درباره هنووسـتان مسـتعمَر

نیاز داشت و از اینرو ،به پاسداشـت قانونهـای شـرعی کـه مجتهـوان آنهـا را تبیـین
میکردنو ،ملزَم بود یا دستکم در شیوه کشورداریاش نمیبایست آشکارا آنها را نقض
میکرد .وی همچنین برای دف بزرگترین آسـیب بـرای کشـور و پادشـاهیاش؛ یعنـی
جنک با روسها ،به یاری مجتهوان برای تأمین مناب انسانی و مامی نیازمنو بود.
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

بحرانهای داخلی و خارجی و نیاز شاه به تأیید مجتهدان

شش سال نخست پادشاهی فتحعلی شاه ( )1212 - 1218به سرکوب موعیان داخلیِ
قورت گیشت .او در این دوره با دشمنان فراوانی (برادرش حسینقلی خان تا بازمانوگان
حکومتهای افشار و زنو و خانان شورشی) روبهرو بودکه بـهزودی اینـان را سـرکوب
کرد .برادرش از او شکست خورد و دستگیر شو و تنها بـه شـفاعت میـرزای قمـی از
بزرگترین مجتهوان آن زمان زنوه مانو .محاصره مشـهو نیـز در تعقیـب نـادر میـرزای
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او برای نجات جان مردم مشهو وساطت کرده بود ،اما خودش جان باخت و شهیو یام
مقب گرفت .1این رویداد قورت مجتهوان را در دفاع از حقوق مردم و تأییرشـان را در
تأییو یا رد شایستگی حکومتها نشان میدهو .پسر فتحعلی شاه تأکیو میکرد که هوف
اصلی مجتهو مشهو از چنین توسّطی ،نجات جان مردم این شـهر بـوده اسـت (اعتضـاد
امسلطنه )101 - 102 ،و مورخ درباری ساکن مشهو ،این رویداد را سلب مشروعیت از
بازمانوگان حکومت افشاری و تأییو حکومت قاجارها دانسته است (نوری.)140 ،
باری ،تهویو نظامی روسیه که گرجستان را تصرف کرده بود و به سمت جنوب پیش
میرانو ،نه تنها مهمترین بحران برای موجودیت قاجارها بود که کشور را نابود میکـرد.
 .1فتحعلی شاه در تعقیب نادر میرزا فرزنو شاهرخ افشاری که درباره حاکمیت بر خراسان دعـوی داشـت1217 ،
قمری به خراسان مشکر کشیو و مشهو را محاصره کرد ،اما با وساطت میرزا مهوی مشهوی مجتهوِ شهر ،بـرای
حفظ جان و مال مردم از محاصره دست کشیو .محاصره بعوی را محمو ومیمیرزا پسر شـاه و حـاکم خراسـان
صورت داد و نادر میرزا در خود تاب مقاومت در برابر او نویو و گریخت ،اما پـیش از آن ،در صـحن مقـوس
مجتهو را به حیله از حرم رضوی بیرون کشیونو و شهیو کردنو و او «شهیو یام » نـام گرفـت (سـسهر 121 ،ـ
.)119

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

شورشی ،به وساطت میرزا محمومهوی مشهوی ،مجتهو بزرگ شهر به مساممت گراییو.
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بیمرز شاه را ضبط و مهار کننو .فتحعلی شاه نیاز به تأییو شایستگی میهبی حکـومتش

بیحاصل دیون این کار ،برای دریافت حکم مشروعیت میهبی جهاد که به تأمین «مامیه
و نفرات» قشون او میانجامیو ،به مجتهوان روی آورد؛ چنانه پو از صوور این احکـام
مؤیِو ،به موفقیت بزرگتری دست یافت؛ یعنی تأییو مشروع بودن حکومتش در جایگاه
حکومت نائب امام غائب .این امر و اطاعت ظاهری شاه از مجتهوان ،بـر گرمـی روابـط
ایشان افزود .پیش از وی ،آقا محمو خان قاجار نیز توانسـته بـود پیونـوی تأییـوآمیز بـا
مجتهوان بزرگ زمانهاش برقرار کنو ،اما دومتش متسـعجل بـود .تاریخنویسـان قاجـاری
گزارشهایی یبت و در آنها به تکریم و تعظیم شـاه دربـاره مجتهـوان و علمـای بـزرگ
عصر و دعاگویی و ارشاد آنان درباره او اشاره کردهانو (ساروی201 ،؛ محمود میرزا53 ،
  .)52چنین رابطهای کمابیش میان دیگر شاهان این سلسله با علما گزارش شوه است؛زیرا همه شاهان قاجار میدانستنو که مراج و مجتهوان بـزرگ شـیعه ،رهبـران بـانفوذِ
معنوی مردمنو و در تأییو یا رد مشروعیت حکومت ایشان تأییر میگیارنـو و میتواننـو
توده عظیم پیروانشان را در موافقت یا مخامفت ایشان بسیج کننو .از این روی ،خـود را
به گرفتن تأییو از مجتهوان یا دستکم پرهیز از مخامفت آشکار با آنان نیازمنو میدیونو.
از سوی دیگر ،مجتهوان حکومت شرّ الزمی برای «حفظ بیضه اسالم و مسلمانان» از
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

هجوم کفار میدانستنو و همین دیوگاه «آن را به انتخابی دشوار وامیداشت؛ چنـانه بـه
گفته خودشان «افسو را به فاسو» دف میکردنو .بیگمان ،مجتهـوان قاجارهـا را بـهرغم
اینکه نمونهای کامل از پایبنوی به فرمان و احکام شرع به شـمار نمیرفتنـو ،فروتـر از
کافران روس نمیدانستنو و بارها میکوشیونو که از فشار ستم حکومت خودکامه ایشان
بر توده مردم مسلمان بکاهنو؛ چنانه میرزای قمی در نامهای به فتحعلـی شـاه ،خواهـان
فروکاهش میزان مامیاتپردازی مردم قم به حکومت شـو کـه بـه خشکسـامی و آفـات
کشاورزی دچار شوه بودنو .او شاه را به پییرش ایـن درخواسـت واداشـت و شـاه در
پاسخ نامه او عباراتی حاکی از ناخشنودیاش از چنین توسـطی آورد و آن را «توقعـات
اوباش قم از آن جناب» خوانو و تالش کـرد دریافـت مامیـات را مقومـهای الزم بـرای
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شاه برای رویارویی با این بحران ،پو از توسـل بـه دومتهـای فرانسـه و انگلسـتان و

در تــر آن «اگــر یــوابی باشــو ،از مجــرد قبــول امــر آن جنــاب خواهــو بــود»
(مورسیطباطبایی.)268 - 269 ،
شاه هنگام بخشش شورشیان خراسان نیز با زیرکی نامه تأییوآمیزی درباره خـودش و
حکومتش از مجتهو بزرگ قم دریافت کرد .1این وض نشان میدهو که شـاه بـا فـر
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

ناگزیریاش از پییرش نظرات مجتهو بزرگ قم ،به کارهـایی دسـت مـیزده کـه تأییـو
ضمنی وی را درباره مشروعیت حکومتش دریافت کنو .بنابراین ،دیوار ساالنه فتحعلـی
شاه قاجار با میرزای قمی و پیادهروی او تا منزل میرزا یا دادن هوایا و درخواست رسیو
را نمیتوان تنها به انگیزههای دینی شاه منتسب کرد ،بلکه آنهـا را تالشـی بـرای کسـب
مشروعیت میهبی حکـومتش نیـز میتـوان برشـمرد (مورسـیطباطبایی.)270 - 274 ،
چگونگی رابطه شاه با شیخ جعفر نجفی مجتهو بزرگ نجف نیز بر این دعـوی گـواهی
میدهو؛ چنانکه هم فتحعلی شاه و هم پسرانش (عباس میـرزا و محمـو علـی میـرزا)،
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شیخ نیز در مقومه کشف الغطنء ،فتحعلی شاه قاجار را ستود و تأییو کرد .2نمونه
دیگری از سرسساری شاه در برابر خواست مجتهوان ،در رونو دومین نبردهـای ایـران و
روسیه نمایاان شو؛ چنانکه وقای نگاران درباری نقل کردهانو علمـا و مجتهـوان عصـر،
همآهنک با یکدیگر شاه را به جنک با روسیه و دفاع از مردم مسلمان قفقاز واداشـتنو.3
میرزا مسیح مجتهو استرآبادی نیز در ماجرای قتل گریبایووف نه تنها در برابر تحقیرهای
روسیه که درباره اقتوار مطلق شاه اعترا

کرد و نشان داد که توده مـردم میتواننـو در

برابر دو حکومت خودکامه (روسیه تزاری و قاجارها) ،بسیج شـونو؛ رویدادی کـه نـه
 .1فتحعلی شاه در پاسخ به درخواست پییرش شفاعت میرزا برای عفو شورشیان ترشیز بهرغم مخامف دانستن آن
با عقل و توبیر و سیاست ملکداری اعالم کرد تنها با این شرط از گناه ایشان میگیرد کـه میـرزا دسـتخطی
بوهو و بخشش گناهانش را روز قیامت ضامن شود .شاه پو از دریافت چنین ضمانتنامهایی که بـا شـادمانی
آن را سنو تأییو مشروعیت حکومتش میخوانو ،شورشیان را بخشیو (نائینی 126 ،ـ .)121
 .2به نقل ازhttp://www.andisheqom.com/Files/olamabio.php?level=4&scid=31004. :
 .3فحوای کالم مناب رسمی تاریخنگاری این دوره از برتری مجتهوان در واداشتن شاه به پییرش جهاد با روسها
حکایت میکنو :برای نمونه ،ر : .دنبلـی 526 ،ـ 522؛ خـاوری 616 ،ـ 612؛ محمـود میـرزا 248 ،ـ 246؛
جهانگیر میرزا 30 ،ـ .29

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

بارها به شفاعت شیخ از جایگاه برتر نظامیشان در نبرد بـا پادشـاه عثمـانی گیشـتنو و
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با روسیه گرم است ،اخی وجوه دیوانی و مامیات برای توار

مامی جهـاد الزم اسـت و

از مجتهو خواست برای جلوگیری از شری بزرگتـر و ریختـه شـون خـون مسـلمانان
بیشتر ،شهر را تر کنو (خاوری.)716 ،
تحدید و تأیید قاجارها

شاه در بحبوحه نبرد با روسیه برای تـأمین نیـروی نظـامی و تـوان مـامی ،بـه بسـیج
عمومی نیازمنو بود؛ کاری که تنها از مجتهوان بر میآمو .از این روی ،بر پایه نظر اُمنای
دومت ،هیئتی از روحانیان نزدیک به حکومت برای دریافت فتوای جهاد نـزد مجتهـوان
بزرگ زمان و مراج تقلیو شیعه رفتنو .1شیخ جعفر نجفی ،میرزا ابوامقاسـم قمـی و آقـا
سیو علی اصفهانی ،سه مرج بزرگ شـیعه در ایـن زمـان بودنـو .ایشـان در پاسـخ بـه
درخواست شاه فتواهایی صادر کردنو که هم حاکمان قاجار را مسلمان و حکومتشان را
مشروع میخوانو و هم اختیارات ایشان را به قانونهای شرعی و نظارت مراجـ شـیعه
محوود میکرد .بر پایه اجازهنامه شیخ جعفر نجفی ،این تأییو و حمایـت بـه پیـروی از
فرمان مجتهوان و پاسداشت حوود شرعی مشروط بود:
اذن دادیم به پادشاه این زمان و یگانه دوران که معترف است به اطاعت ما و
سامک است در دف دشمنان به طریق شریعت ما ،فتحعلی شاه قاجار (حفظه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
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اهلل مما یخاف و یخشاه) و کسی را که ومیعهو و قائم مقـام خـود داشـته و
ملک آذربایجان را به او واگیاشته و اوست شاهزاده عباس میرزا (ادخلـه اهلل
فی شفاعتنا و جعله فی امونیا و االخره تحت ظلنـا و فـی حمایتنـا)( ...قـائم
مقام فراهانی.)20 - 21 ،

آقا سیو علی اصفهانی نیز دومت و سـلطنت اسـالم را ویـژۀ فتحعلـی شـاه قاجـار و
فرمانپییری مردم را در اینباره واجب دانست:
 .1به نوشته سسهر «آنگاه شاهنشاه از بهر تشویق مسلمانان در محاربت و مضاربت با روسیان ،میـرزا بـزرگ قـائم
مقام وزارت کبرا را فرمان کرد تا از علمای ایناعشریه طلب فتوا کنو و او حاجی مالباقر سلماسی و صـوراموین
محمو تبریزی را برای کشف این مسئله روانۀ خومت شیخ جعفر نجفـی و آقـا سـیو علـی اصـفهانی و میـرزا
ابوامقاسم جیالنی نمود تا در عتبات عامیات و داراالمان قم خومت ایشان را دریابنو و نیز بـه علمـای کاشـان و
اصفهان مکاتبت کرد (سسهر.)181 ،
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شاه و نه تزار توانست به شیوه درخوری به آن پاسخ دهو؛ چنانکه شاه با محنی عاجزانه

حضرت ،قوَر قورت ،ظل اهلل فتحعلی شاه (خلو اهلل ملکه و سلطانه) یافته ...
بر عموم اهل ایران واجب است در این باب اطاعت آن حضرت ـ که پادشاه
اسالم و مطاع کل است ـ نماینو[ .به تصریح خود سیو ،مقصود] حفظ بیضه
اسالم و مال و عر

و جان و بالد مسلمین است (همان.)24 - 25 ،

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

حکم تأییو حکومت فتحعلی شاه و دعا برای بقـای قاجارهـا بـه شـرط پاسداشـت
حوود شرعیه ،از دیگر مجتهوان برهههای مختلف تاریخی بعو نیز رسیوه است.1
تهدید قاجارها

مجتهوان تأییو حکومت قاجارها را به پاسداشت شرع ،مشروط و به حـوود برآمـوه
از قانون فقه شیعه محوود کرده بودنو؛ یعنی چنانچه هر یک از این شروط اساسی نقض
میشو یا بر مردم مسلمان آشکارا ستمی بزرگ میرفت ،نه تنها تأییوی در کار نبود کـه
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دست در مرحله دوم جنکهای ایران و روسیه روی داد .مجتهوان در پاسـخ بـه ادعـای
صلحجویی روسها آشکارا اعالم کردنو که جهاد را وظیفه شرعی خود میداننو و اگـر
شاه نیز از آن سر بسیچو ،با او مخامفت و دشمنی خواهنو کرد؛ زیرا وی از اطاعت یزدان
سر برتافته و از شیطان پیروی کرده است« :جهاد با کَفرۀ روسیه واجـب اسـت و منکـر
این عمل متابعت شیطان و خلود در نار نیران را طامب» (دنبلی .)526 ،قورت نفوذ ایـن
فتوادر توده مردم به انوازهای بود که اگر فتحعلی شاه قاجار از آن سر باز میزد ،خود با
شورشی همگانی و سقوط روبهرو میشو .به استناد مورخی رسمی در این عصـر ،شـاه
پو از صوور فتوای وجوب نبرد با روسیه ،در پییرش آن مردد بود ،اما از ترس سقوط
حکومتش ناچار آن را پییرفت؛ زیرا «در همه ایران کار چنان شو که اگر حضرت خاقان

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

ایشان و پیروانشان خود به تهویو بزرگ حکومت قاجاریه بول میشونو .نمونهای از این

صاحبقِران بر رأی علما انکـار کنـو ،اهـامی ایـران سـلطانی برانگیزنـو و بـه مخامفـت
 .1برای نمونه مجتهو بزرگ زمانه معروف به «مجتهو امزمانى میـرزا هدایا اهلل» ،در  1248هنگـام سـرکوب
شورشیان خراسان در سالهای پایانی حکومت فتحعلی شاه قاجار ،با مردم مشهو نماز شکرانه خوانوه و «دومت
جاویو موت» را دعا گفته است (هوایت.)430 ،
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در این اوقات که دومت و سلطنت اسالم اختصاص بـه ذات همـایون اعلـی

نمونه دوم در پی این که شورشی آشکارا در برابـر قاجارهـا بـه شـمار میرفـت ،در
تهران در مـاجرای قتـل گریبایـووف خـود را نشـان داد .هنگـامی کـه حـاکم تهـران و
شاهزادگان قاجاری تالش کردنو شورشیان پرشمار تهرانی (بیش از صـو هـزار نفـر) را
آرام کننو ،آنان به تهویو مسـتقیم و بیپـرده و خشـن و مـؤیر ارگ شـاهی و حکومـت
قاجاریه پرداختنو که به عقبنشینی کامل نیروهای دومتی انجامیو (خاوری ،ص .)703بر
پایه گزارش رسمی مورخ دومتی ایران ،عقبنشینی هوشمنوانه فتحعلـی شـاه در برابـر
این شورش همگانی ،از پیآموهای مُضرتری برای قاجارها جلوگیری کرده است:
[پو از غوغای صو هزار مرد و زن در پایتخت] ،این خبـر در ارگ گوشـزد
شهریار تاجدار گشت .در زمان ،جمعـی از شـاهزادگان و بزرگـان درگـاه را
بیرون فرستاد تا عوام را از اقوام این امر دف دهنو .مردم شهر با ملکزادگان
سخن به خشونت کردنو و گفتنو آنجا که پای دیـن در میـان باشـو ،مـا از
دومت دست باز داریم .اینـک ایـن تی هـای آختـه را از بهـر دشـمنان دیـن
افراختهایم .اگر شما حمایت دشـمن کنیـو ،حشـمت شـما نگـاه نـواریم و
نخست این تی ها بـر شـما بـرانیم .شـاهزادگان چـون ایـن دیونـو ،ناچـار
مراجعت کردنو و غوغاطلبان فریادکُنان طریق خانۀ گربایووف پیش گرفتنـو
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

(سسهر.)420 ،

این رویداد ،آشکارا و خطرآمیز به قاجارها فهمانو که اگر پای انتخاب دین یا دومت
در میان ،حمایت بی چون و چرای توده مردم از آنِ مجتهوان و مراج دینی و پیروی از
فرمان ایشان راجح خواهـو بـود .بـر پایـه روایـت مـورخ انگلیسـی آن روزگـار ،قتـل
گریبایووف و غارت و ویرانی سفارت روسیه در تهران ،شورشـی کـور یـا غارتگرانـه
نبود ،بلکه شورشیان به طرز شگفتیآوری رفتارشان را مهار میکردنو و آن را گونهای از
اعاده حق و مستنو به قانون شرعی میدانسـتنو و از ایـن روی ،هنسـامی کـه اسـبهای
هیئت روسی را از سفارت انگلستان بیرون بردنو ،بـه امـوال سـفارت انگلسـتان دسـت
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شاهنشاه اسالم برخیزنو» (هوایت.)7836 ،

تصاویری که همزمان وقای نگاران رسمی تاریخ قاجار و ناظران اروپایی آن عصـر از
اقتوار مطلق و بیچون و چرای فتحعلی شاه قاجار عرضه کردهانو ،در دیو نخست مؤیو
نظریه استبواد شرقی مارکو و انگلو است .تاریخنگاران رسمی قاجارها ،شاه را دارای
اقتواری کامل و اختیاراتی فراگیر و قورتی بیمرز و دارای همه صفات خـوب و مثبـت
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

میدانستنو که سرچشمه آنها را در شش حوزه زیر میتوان جم کرد:
 .1مشروعیت االهی و میهبی حکومـت شـاه کـه از دیـوگاه «ظـل املهـی» و نظریـه
خالفت اسالمی 1و امامت شیعی 2سرچشمه میگرفت؛
 .2جانشینی شاهان و حاکمان بزرگ ایرانی که از سویی به اساطیر باستانی ایران ناظر
بود 3و از سوی دیگر ،بر پیونو خونی قاجارها با فاتحانی همچون چنگیز و تیمور 4تأکیو
میکرد؛

 .3برخورداری از فضیلتها و شایستگیهای علمی - 5عقلی6؛

173

173

 .5رعیتپروری و دادگری1؛
 .1برای نمونه ،خاوری شیرازی فتحعلی شاه را چنین توصیف میکنو« :ظل حضرت اِاله و نائب جناب خلیف
اهلل» (خاوری 640 ،ـ .)639
 .2برای نمونه ،هوایت مینویسو« :سلطان صاحبقران صافیاعتقاد شیعینژاد» (هوایت.)7772 ،
 .3برای نمونه ،دنبلی مینویسو « :اعلیحضرت جمشیو شوکتدارا درایت اسکنور آیت» (دنبلی.)47 ،
 .4برای نمونه ،هوایت مینویسو« :شهریار تر افراسیابنسب ،چنگیزحسب ،سلجوق حزم ،تیمور عزم» (هوایت،
 7312ـ .)7311
 .5برای نمونه ،هوایت مینویسو« :پادشاه دانششعار مکرمتگستر داناپرور» (همان.)7667 ،
 .6برای نمونه ،جهانگیر میرزا مینویسو« :خاقان خلوآشیان که اعقـل و اکمـل پادشـاهان اسـالمنو و از احـواالت
سلف استحضار تمام دارنو» (جهانگیر میرزا.)149 ،
 .7برای نمونه ،مؤمف مآثرالسلطن یه ،فتحعلی شاه را چنین توصیف میکنو« :شاهنشاه اعظم ،مامک رقاب
امم ،خسرو تر و عجم ،فرمانفرمای بنیآدم بر تخت پادشاهی ،خسروی است درویشدل ،آفتابی است
آسمانظل ،عرش جالل است ،کرسی اقبالآفتاب ،جمال ماهتاب ،کمال مهر بیزوال ،پایه عظمت ،سایه
حشمت ،مایه شوکت ،زینت دومت ،رزم را نصرت ،بزم را جنّت ،دومت را شکوه روعت و سلطنت را آرام و
سلوت ،طب را سماحت ،زبان را فصاحت ،بیان را بالغت ،حسب را شرف ،نسب را ادب ،سسهر را بلنوی و
قور ،زمین را ارجمنوی و صور ،انجم را ضیا ،مردم را بقا ،جوانمرد را وفا ،دل را آیینۀ صفا ،دشمن را وصول
اجل ،دوست را حصن امل ،گناهکار را حسن عمل ،جسم خسته را روح ،کار بسته را فتوح» (دنبلی.)28 ،

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

 .4دارا بودن همه صفات پسنویوه و محامو اخالقی7؛
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گذر از نظریه خودکامگی مطلق

نــاظران اورپــایی نیــز بــهرغم عرضــه توصــیفات دوگانــهایی دربــاره میــزان اقتــوار
شاه ،سـرانجام بـه اسـبتواد مطلـق سـلطان ایرانـی اعتـراف کردهانـو .ایشـان از سـویی
بر اختیارات نامحوود و شگفتیآور او تأکیو میکننو و از سوی دیگر ،نمادهـا و گسـتره
نفوذ این اختیارات را به دمیل عقلناپییری آنها ناسازگاریشان با خواستهای عمـومی،
در قامب سخنانی سخرهآمیز و نیشدار ،نمیپییرنو .برای نمونه ،امکو بـارنز انگلیسـی،
فتحلی شاه را با عنوانهایی همچون «شاه شاهان»« ،قبله عامم»« ،جهانپنـاه»« ،شخصـیت
برجسته» و «مرکز وجود» یاد میکنو ،امـا کالمـش آشـکارا طعنآمیـز اسـت و تمسـخر
و تحقیـر شــاه را از آن بــه خـوبی میتــوان فهمیــو .وی چلچراغهـا و آینــهکاری هــای
قصر شاه را در بیذوقی با دکانهای عادی میسـنجو و آن را ریشـخنو میکنـو (بـارنز،
ص.)96 - 98
چهار ویژگی استبواد مطلقـه فتحعلـی شـاه از دیـو گزارشگـران اروپـایی آن عصـر
چنین است:
 .1نبودن سامانی عقلی برای اداره کشور و کانونی بودن خواستههای شخصی شاه3؛
 .2امتیازات بیمرز شاه و قورت مطلق و فراگیر او4؛
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
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 .1برای نمونه ،سسهر مینویسو :هنگامی که فتحعلی شاه بر تخت سلطنت جلوس کرد« ،مرمان را به عول و داد
خویش نویو داد» (سسهر.)91 ،
 .2برای نمونه ،خاوری مینویسو« :اعلیحضرت قور قورت قضا مهابت اسکنور صومت دارا درایت ،امسلطان
االعظم و امخاقان االکرم ،فرمانفرمای ممامک عرب و عجم ،حکمرَوای اهامی تر و دیلم ،شاهنشاه بحر و بر و
ملک آرای هفت کشور ،قام بنیان االکاسره و قام ارکان امقیاصره ،ظل حضرت اِاله و نایب جناب خلیفه اهلل،
امسلطان بنامسلطان و امخاقان بنامخاقان شاهنشاه صاحبقران کشورسِتان ،امسلطان فتحعلی شاه (خلو اهلل ملکه
و سلطانه امی یوم امقرار بمحمو و آمه االطهار االخیار االبرار)» (خاوری 640 ،ـ .)639
 .3از دیو ناظر آممانی ـ روسیِ این عصر ،خودکامگی و استبواد رأی شاه چنان نامعقول بود که بیهی دمیلی
میتوانست نخستوزیرش را عزل یا توهین کنو ،کتک بزنو و حتی بکشو (کوتسه بوئه ،ص .)167فرستاده
ناپلئون بناپارت در تبیین همین معنا مینویسو« :اگر بخواهیم درست صحبت کنیم بایو بگوییم که در ایران
هیئت وزیرانی به شکل سایر ممامک وجود نوارد ،بلکه یک عوه وزیرانی هستنو که یکی بعو از دیگری روی
کار میآینو و عزل و نصب ایشان هم بسته به خواهش نفو پادشاه است و از روی هی گونه ترتیبی نیست
(تره زل.)63 ،
 .4دروویل تأکیو میکنو که اراده پادشاه بر همه چیز حاکم است .او در تبیین اختیارات گسترده فتحعلی شاه
مینویسو« :در جهان عوه فرمانروایانی که به انوازه پادشاهان ایران از اختیارات مطلق برخوردار باشنو ،بسیار
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 .6دستیابی به همه مناب قورت مطلق.2

کشور2؛
 .4برابر دانستن کشور با شاه.3
از دیو ایشان ،چنین استبوادی عامل اصلی فقر و درمانوگی عمومی و عقبمانوگی و
انحطاط کشور است .به نوشته تره زل این شیوه حکومتی چنان ویرانگر بـود کـه حتـی
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

بالیای طبیعی در سنجش با آن ،کمزیانتر به شمار میرونو (تره زل ،)55 - 56 ،امـا بـا
دقت در این آیار میتوان ایبات کرد که اقتوار مطلق شاه ـ دسـتکم چنـو بـار  -نـه بـا
عوامل اقتصادی ،بلکه با کارهای مجتهوان شیعه مهار شوه است .پییرش همگانی احکام
شرعی ،خصلتی در مردم بود که مجتهوان؛ یعنی تنها مفسران آنها ،بر پایـه برخـورداری
همین خصلت ،در رویارویی با شاه و مهار خودکامگیاش توانا میشـونو .شـروطی کـه
مجتهوان برای تأییو حکومت قاجار مطرح کردنو ،افزون بر اینکه شاهان این سلسـله را
بارها به عقبنشینی از خواسـتههای نامشروعشـان واداشـت ،سـتم حُکـام را بـر مـردم
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برای نمونه ،سرجان مامکوم در اینباره مینویسو:
پادشاه را یاراى آن نیسـت کـه رد احکـام ایشـان کنـو و بسـیار اسـت کـه
مصلحت سلطنت را در این داننو که فیصله امـور را بـه مجتهـوین مرجـوع
دارنو و در وقتى که هی کو را جرأت آن نیست که به پادشاه نزدیک شود،
پادشاه را جرأت آن نیست که توسط مجتهوى را رد کنو .خانه ایشان پناهگاه
انو است .در این کشور اراده پادشاه حاکم بر همه چیز است» (دروویل .)181 ،به گزارش جیمز موریه ،شاه
مختار تام و کامل ایران است و به هر کار دلخواهی دست میزنو و کسی را توان بازخواست وی نیست
(موریه ،ص.)596
 .1ویلیام هامینگبری تأکیو میکنو که نظامیان پشتوانه گاه اصلی تاج و تخت سلطنتیانو (هامینگبری.)68 ،
 .2بن تان فرانسوی با تبیین اداره فردی کشور به فرمان شاه و تبیین خودکامگی گسترده فتحعلی شاه و مقایسه
فاصله میان او و باالترین مقام اداری کشور (نخست وزیر) ،مینویسو :همه مردم بردۀ شاهَنو و به نوکری وی
افتخار میکننو .از نظر او نخست وزیر «در مقابل شاه ماننو غالمی است و فاصله بین شاه و اومین شخص
مملکت ،بسیار عظیم است .همه این مردم بردهانو و همه افتخار دارنو که برای شخص باالتری نوکری و
خومت کننو» (بن تان.)80 ،
 .3گرنت واتسون مورخ انگلیسی همروزگار فتحعلی شاه مینویسو« :شاه یعنی همه کشور .همه افراد به خاطر
سلطان زنوهانو» (واتسون.)23 ،

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

محوود میکرد .شماری از مناب دست اول این دوره ،بر ایـن دعـوی گـواهی میدهنـو.
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 .3برخــــورداری شــــاه از قــــورت نیروهــــای نظــــامی 1بــــرای اداره فــــردی

طبقه بخشیوه و معاف داشتهانو (مامکوم.)738 ،

وی همچنین تأکیو میکنو که وجود مجتهوان آگاه و پیراسته از مظاهر دنیوی همواره
سسر بالى ضعفا و مساکین در برابر تیرباران صومات ظَلمـه (سـتمکاران) حکـومتی و از
این روست که ناگزیر این طبقه را نزد توده مردم احترامى تمام است (مامکوم ،ص.)735
این شاهو عینی عصر فتحعلی شاه قاجار در تعریف مجتهوان و بیان حوود اختیـارات و
قورت ایشان در مهار خودکامگیهای شاه تأکیو میکنو که از فـرط زهـو و فضـیلت و
صالحیت مجتهوان است که عموم مـردم «بـامطب و االتفـاق بـه ایشـان رجـوع کـرده،
مجتهوین را هادى راه نجات و حامى از ظلم بُغات و طُغات داننو و چنـان در تعظـیم و
تبجیل ایشان مبامغت نماینو که جبارترین سالطین نیـز مجبـور اسـت کـه در ایـن امـر
متابعت خلق نموده ،از روى اعتقـاد یـا تکلـف ،مجتهـو را رعایـت و احتـرام نمایـو...
(مامکوم .)737 ،دیگر ناظران اروپایی همروزگار فتحعلی شـاه نیـز کمـابیش توصـیفات
مشابهی درباره تأییر مجتهوان در مهار خودکامگی مطلق شاه قاجـار و گسـتردگی نفـوذ
آرا و احکــام ایشــان در تــوده مــردم آوردهانــو (بــرای نمونــه ،ر : .اومیویــه- 170 ،
169؛ دروویــل 129 - 128 ،و 195؛ فالنــون114 ،؛ دوبــو241 ،؛ دوسرســی- 201 ،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

200؛ فریــزر 124 - 125 ،و  .)152 - 153واتســون تصــریح میکنــو کــه تنهــا عامــل
مهارکننوه قورت مطلق شاه ،مجتهوان و احکام شرعی ایشان و مصونیت شاه از تعـر
و اعترا

عمومی تا هنگـامی اسـت کـه وی آشـکارا بـه مخامفـت بـا ایشـان نسـردازد

(واتسون 23 ،و .)26 - 27
نتیجه

نظریه شیوه تومیو آسیایی و اسبتواد شرقی که آن را مارکو و انگلو بر پایه بررسـی
بخشی از مستنوات تاریخی چنو کشور ،نه همه کشـورها ،عرضـه کردهانـو ،چـارچوبی
نخستین برای تجزیه و تحلیل سیر تـاریخی کشـورهای آسـیایی و برهـههایی از تـاریخ

176

ایران است ،اما با توجه به آگاهی ناقص این نظریهپردازان از همه مستنوات تاریخی این
کشــورها ،عمومیــت و قطعیــت نــوارد .از ایــن روی ،بــا پرهیــز از تعمیمهــای نــاروا و
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مظلومان است و بعضى اوقات ،شهرى را به واسطه وجود شخصـى از ایـن

است به پژوهشهای علمی ـ موردی دسـت زد .بـا چنـین رویکـردی ،قلمـرو کلـی و
فراگیر تاریخ کشورهای شرقی ،بازتابی ناقص از تاریخ اروپـای غربـی تفسـیر و تأویـل
نخواهو شو .با بررسی مستنوات تاریخی میتوان گفت که جامعه ایران عصـر فتحعلـی
شاه قاجار بهرغم نظریه شیوه تومیو آسیایی و اسـتبواد شـرقی ،از سـازِکارهای ویـژهای
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

برای مهار استبواد خودکامانه و فراگیر شاهان قاجار برخـوردار بـود و از حقـوق مـردم
ستمدیوه دفاع میکرد؛ چنانکه اعترا

ها و شورشهایی در برابر تصمیمهای نادرسـت

حاکمان تمامخواه قاجار در این جامعه رخ مینمود و مجتهوان شـیعه (گـروه اجتمـاعیِ
مســتقل از حکومــت) بــر پایــه بهرهمنویشــان از ســازِکارهای برآمــوه از نهــادِ دیــن،
خودکامگیهای بیمرز شاهان قاجار را محوود میکردنو .این سـازِکارها بیشـتر از حـقِ
انحصاری ایشان در تبیین احکام شرعی (در فقه شیعه) سرچشمه میگرفت کـه هـر آن
میتوانست مناب عظیمی از تودههای انسانی و توان مـامی در موافقـت یـا مخامفـت بـا

177

177

عصر فتحعلی شاه قاجـار توانسـتنو حکومـت مطلقـه وی را کـه نمونـهای تمامعیـار از
استبواد شرقی به شمار میرفت ،به پاسداشت قانونها و حوود شـرعیه محـوود کننـو.
چنین بنیادی در جامعهای که حاکمان آن به قانون و عقالنیت کمتر توجه میکردنـو ،تـا
انوازهایی به دفاع از حقوق مردم در برابر ستمکاران حکومتی میانجامیو.

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

حکومت قاجارها بسیج و ایشان را تهویو یا تأییـو کنـو .بوینسـان مجتهـوان شـیعه در

177
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استنباطهای فراگیر با پایه محور دانستن سیر تاریخی برخی از کشورهای اروپـایی ،الزم

 .1آبراهامیان ،یروانـو ( ،)1376مقنالتي در جنمعهشننسي سینساي
ایران ،ترجمه سهیال ترابیفارسانی ،تهران ،شیرازه.
 .2آشوری ،داریوش ( ،)1376دا ش نمه سینسای ،تهـران ،چـا

چهـارم،

انتشارات مرواریو.
 .3اعتضاد امسلطنه ،علیقلی میـرزا ( ،)1370اکسیر التاواریخ ،بـه اهتمـام
جمشیو کیانفر ،ویسمن ،تهران.
 .4آقابخشی ،علیاکبر ( ،)1383فرهنگ علوم سینسی ،تهران ،چاپار.
 .5اومیویه ،جی.بی ( ،)1371سفر نمه اولیویه ،ترجمه محمو طاهر میرزا،
تصحیح و تحقیق غالمرضا ورهرام ،انتشارات اطالعات ،تهران.

 .6بارنز ،آمکو ( ،)1373سفر نمه بنر ز (سفر به ایران در
عهد فتحعلی شنه قنجنر) ،ترجمه حسن سلطانیفر ،مؤسسه چا
و انتشارات چا

دوم ،آستان قوس رضوی ،مشهو.

 .7بنتان ،آگوست ( ،)1354سفر نمه بنتنن ،ترجمـه منصـوره نظـام مـافی
(اتحادیه) ،چا خانه سسهر ،تهران.
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .8بیرو ،آمن ( ،)1366فرهنگ علوم اجتمنعی ،ترجمـه بـاقر سـاروخانی،
تهران ،انتشارات کیهان.

 .9تره زل ،آمفونو ( ،)1361یندداشتهنی ژ ارا

تاره ز

در

سفر به ایران ،به اهتمـام ژ.ب .دومـا ،ترجمـه عبـاس اقبـال ،انتشـارات
یساومی ،تهران.
 .10جاسمی ،محمو و بهرام ( ،)2537فرهنگ علوم سینسی ،تهران ،انتشارات
گوتنبرگ.
 .11ژوبر،

178

 .آموه ( ،)1347مسنفرت در ارمنساتنن و ایاران،

ترجمه علیقلی اعتماد مقوم ،انتشارات بنیاد فرهنک ایران ،تهران.
 .12فضلاهلل ،خاوری شیرازی ( ،)1380تنریخ ذوالقر ین ،تصـحیح ناصـر
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کتابنامه

 .13جهانگیر میرزا ( ،)1384تاریخ نو ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،نشر علم ،تهران.
 .14دروویل ،گاسسار ( ،)1370سفر در ایران ،ترجمه منوچهر اعتمـاد مقـوم،
شباویز ،چا

چهارم ،تهران.

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

 .15دنبلــی ،عبــوامرزاق بیــک ( ،)1383مااآثر ساالطن یه (تاانریخ
جنگهنی ایران و روس) به ضمیمه تنریخ جنگهنی
دوره دوم از تاانریخ ذوالقاار ین ،تصــحیح و تحشــیه
غالمحسین زرگرینژاد ،انتشارات مؤسسه ایران ،تهران.

 .16دوبــو ،کلمنــت آگوســتوس بــارون ( ،)1371ساافر نمه لرسااتنن و
خوزستنن ،ترجمه محموحسین آریا ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.

 .17دوسرسی ،کنـت ( ،)1362ایران در  1839تن  1840مایددی
( 1256 - 1255ق) ،ترجمه احسان اشراقی ،تهران ،نشر دانشگاهی.

179

179

آسینیی ،تهران ،نشر مرکز.
 .19ساروی ،محمو ( ،)1371تنریخ محمدی (احسن التواریخ) ،به
اهتمام غالمرضا طباطبایی مجو ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.

 .20ســسهر ،محمــو تقــی ( ،)1377نسااخ التااواریخ (تاانریخ
قنجنریه) ،به اهتمام جمشیو کیانفر ،تهران ،اساطیر.

 .21سسهر ،میرزا محموتقی مسانامملک ( ،)1344نسخ التواریخ سدطین
قنجنر ،تصحیح محموباقر بهبودی ،تهران ،انتشارات
 .22کتابفروشی اسالمیه.

 .23فریزر ،جیمز بیلـی ( ،)1364سفر نمه فریزر معروف به سافر

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

 .18دون ،اســتفن

( ،)1368سااقوو و وهااور شاایوه تولیااد

زمستن ی ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران ،انتشارات توس.
 .24فالنون ،اوژن نـاپلئون ( ،)1324سفر نمه فد ادن ،ترجمـه حسـین نـور
صادقی ،تهران ،چاپخانه روزنامه نقش جهان.

انریخ اجتماانعی
 .25فلــور ،ویلیــام ( ،)1365جسااتنرهنیی از تا

179
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افشارفر ،سازمان چا

و انتشارات وزارت فرهنک و ارشاد اسالمى ،تهران.

توس.
 .26قائم مقام فراهانی ،میرزا بزرگ ( ،)1352جهندیه ،بامقومه جهانگیر قائم مقامی،
 1234ق).

تهران ،انتشارات فرهنک ایران زمین (از روی چا

 .27کوتسه بوئه ،موریتو وان ( ،)1348مسنفرت به ایران ،ترجمه محمـود
هوایت ،تهران ،امیر کبیر.

 .28مــــارکو ،کــــارل ( ،)1378صااااورتبندیهنی اقتصااااندی
پیشنسرمنیهداری ،ترجمه خسرو پارسا ،تهران ،نشر دیگر.
 .29مامکم ،سرجان ( ،)1380تنریخ ایران ،ترجمـه میـرزا اسـماعیل حیـرت،
تهران ،افسون.
 .30محمود میرزا ( ،)1389تنریخ صنحبقرا ی ،تصحیح نادره جالمی ،تهران،
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلو شورای اسالمی.

 .31موریه ،جیمز ( ،)1351سرگذشت حنجی بنبانی اصافهن ی در
ایران ،میرزاحبیب اصفهانی ،تهران ،انتشارات حقیقت.
 .32نائینی ،محمو جعفر ( ،)1353جنمع جعفری ،تصـحیح ایـرج افشـار ،تهـران،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

انجمن آیار ملی.
 .33نوری ،محموتقی ( ،)1386اشرف التاواریخ ،تصـحیح سوسـن اصـیلی،
تهران ،میراث مکتوب.

 .34هامینگبری ،ویلیـام ( ،)1363روز نمه سفر هیئت سرجنن ملکم
به دربنر ایران ،ترجمه هوشنک امینی ،تهران ،کتابسرا.

 .35هوایت ،رضاقلی خـان ( ،)1380تنریخ روض

الصفنی

نصری (ج

 ،)13تصحیح و تحشیه جمشیو کیانفر ،تهران ،اساطیر.
 .36هوایت ،رضاقلی خـان ( ،)1373فهرس التواریخ ،تصـحیح عبوامحسـین
نوایی و میرهاشم محوث ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطامعات فرهنگی.

180

 .37واتســون ،گرنــت (2536

 1356 /ش) تاانریخ ایااران دوره

قنجنریه ،ترجمه ع .وحیو مازنورانی ،چا

چهارم ،تهران ،کتابهای سـیمرغ
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ایران در عصر قنجنر ،ترجمـه ابوامقاسـم سـری ،تهـران ،انتشـارات

 .38مورسی طباطبائی ،حسین (« ،)1354پنج نامه از فتحعلیشاه قاجار به میرزای قمی»،
بررسیهنی تنریخی ،شماره .59

39. www.andisheqom.com/Files/olamabio.php?level=4&scid=31004.

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

181

181

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

181
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وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر.

