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چکیده
با نگاهی به تحوالت تاریخی اسالالالال میتوان سالالاله یرایی پیرامون نور و عما را ام هم متمایز
نمود .یرایشالالی که اویویت را به عما صالالر میدهد ،یرایشالالی که نوریه را بر عما ممد میداند و
یرایی سو به تعاما نوریه و عما سیاسی معتمد است .در این میان شیعه به یرایی سو تعلق دارد.
در طول تاریخ شالیعه در ااراو این یرایی رویکردهای مختلفی اعم ام تمیه ،اصالح و انمال را در
تعاما با محیط سیاسی انتخا کرده است .با نزدیک شدن به دوره معاصر شیعه ام رویکردهای تمیه و
اصالالالح فاصالالله یرفته اسالالت و به ویژه با پدید ومدن دوره قاجاریه و پهلوی در تاریخ معاصالالر ایران به
رویکرد انمالبی و تالش برای تشکیا حکومت اسالمی نزدیک میشود .در اینجا سؤال اصلی پژوهی
ون اسالت که بتتر عینی و تحوالت دوره قاجاریه اه اثری بر اندیشه سیاسی شیعه در ون دوران داشته
است و این اندیشه اگونه بر عما سیاسی علمای شیعه فعال در این عصر مؤثر واقعشده است .نتیجه
این ممایه ون اسالت که بتالتر عینی و تحوالت حکومت قاجاریه ام سالویی ممینهسالالام مشروطیت و نیز
پسامون ممینهسام انمال اسالمی است.
کلیدواژهها :نوریه ،عما سیاسی ،شیعه ،قاجاریه ،تعاما نوریه و عما.
 -9دانشجوی دکتری ،یروه علو سیاسی ،دانشکده علو سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه وماد اسالمی ،تهران ،ایران ( ) bhya1979@gmail.com
 -6استادیاریروه علو سیاسی ،دانشکده علو سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه وماد اسالمی ،تهران ،ایران (نویتنده متئول) )akarashrafi522@gmail.com
 -9استاد،یروه علو سیاسی ،دانشکده علو سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه وماد اسالمی ،تهران ،ایران ( )ahm.bakhshayeshiardestani@iauctb.ac.ir
 -4استاد یروه علو سیاسی ،دانشکده علو سیاسی ،دانشگاه اما صادق (ع) ،تهران ،ایران ( ) dorakhshah@yahoo.com
این ممایه بریرفته ام رسایه دکتری نویتنده اول در دانشگاه وماد اسالمی واحد تهران مرکزی است.
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مقدمه
اسالالال به عنوان دینی توحیدی همممان با مطرح کردن جهانبینی و ورمانهای خود در عرصالاله
نور ،ام ابتدا در پی ایجاد ممدماتی برای به جامه عما رسالاندن ونها بوده است .پیامبر اسال (ص) به
محض اسالتحکا پایههای نوری براساس تعاییم ویات ایهی ،تالشهای خود برای بنا نهادن حکومتی
بر ون مبنا را وغام کردند .اماینرو میتوان دریافت ام همان وغام در رفتار و اندیشاله کنشالگران متلمان
عما و نور دارای تعاما بودهاند .در این ممینه پیامبر (ص) بر متالالئله امامت و والیت حتی در وغامین
مراحا دعوت خویی تأکید داشالته است و این مؤید ون است که اسال هیچیاه با عما بیگانه نبوده و
عمالً ابتکار تأسالیس مدینه به عنوان عرصهای حکومتی در همین راستا قاباتحلیا است؛ اما علیرغم
تأکید حضرت رسول (ص) بر متئله تعاما نور و عما پس ام ایشان نوعی رکود ون هم به دییا پدید
ومدن اختالفات درونی در حومه تمدنی اسالالال پدید ومد .در دوره حکومت بنی امیه تغییرات فراوانی در
اندیشالههای اسالالمی پدید ومد و عما سالیاسی ام نوریه اصیا اسالمی دور شد .ونها با توسا به سه
مفهو اطالاعالت ام اهمه ،یزو جماعت و حرمت نمض بیعت ،در پی تضالالالمین و دوا پایههای خالفت
برومدند و بر پایه همین سه مفهو و با استفاده ام جبر به عنوان ابزاری برای تتلط بر جامعه تا مدتها
حکومت کردند .تالشهای حضرت رسول (ص) در با اینکه اندیشههای وحیانی در اسال میبایتت
در عایم عما ظهور و بروم داشته باشد کمکم به حاشیه رفته و مبنای عملی خود را ام دست داد و تابع
عما و حفظ شالرایط موجود حکا شالد .در این میان در جهان اسالال سه رویکرد نور یرا ،عمایرا و
رویکرد توجه همممان به نور و عما و تعاما این دو مطرح شالالد .تفکر شالالیعی به رویکرد سالالو تعلق
دارد .شالیعیان همواره به تعاما نور و عما معتمد بودهاند  ،اما به دییا شرایط اجتماعی و سیاسی کمتر
ممانی باعث تجلی این تفکر در عملشالان شالده اسالت و درنتیجه در طول تاریخ کمتر عما شیعیان در
قایب حکومت متجلی شالده و این باعث شالده است تفکر راید در مورد شیعیان به سمت نور یرا بودن
ونها یرایی یابد .در صورتی که با رجوع به قیا ها و اعتراضات اهمه و بزریان شیعه علیه ظلم و ستم
نوریه تعاما نور و عما نزد شیعه قوت میییرد (عنایت 9936 ،و یک مایی.)9911 ،
این ممالایاله ابتدا اهاراو مفهومی نور و عما را مطرح کرده اسالالالت؛ و پسامون بتالالالترهای
شالکاییری نوریه و عما سالیاسالی در ون دوران موردبررسالی قرار داده و درنهایت اندیشالاله سالالیاسی
شالکایرفته در شالیعه که با ون بتتر هماهن

است را مطرح ساخته است و به تعاما عما سیاسی با

ون نوریه در پاسخ به شرایط عینی پییومده پرداخته است.
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چهارچوب مفهومی و روش
نوریه و عما سالیاسالی ام مباحث یتترده و مهم در تاریخ اندیشههای سیاسی است و همواره به
عنوان دغدغه اصاللی متفکرین سیاسی مطرح بوده است .عمایرایی صر و بدون نوریه راه به جایی
نمیبرد و اهبتالالا پدیدوورنده مخاطراتی جدی اسالالت و محیط سالالیاسالالی را داار نوعی انحرا و وفت
مینماید .توجه به نوریه صر بدون عما نیز جوامع انتانی و عرصه سیاسی را داار سکون مینماید
و باله تالدرید صالالالحناله کنی را یرفتار خیالپردامی و ورمانیرایی محض میکند؛ اما نور و عما در
رابطهای تعاملی ،فرایندی راهگشا را فرا روی انتان و جامعه انتانی قرار میدهد ،به نحوی که با پدید
ومدن محیطی پویا ،اهدا کمال جویانه انتان ام حایت بایموه به بایفعا تبدیا میشود .در رابطه با نور
و عما میتوان سالاله نوع ایگو را ام هم متمایز نمود -9 .تمد عما بر نوریه -6 ،تمد نوریه بر عما
سالیاسی -9 ،تعاما نوریه و عما سیاسی .در نوع سو نوریه و عما سیاسی بهطور دیایکتیکی بر هم
تأثیر مییذارند و نوریه سالیاسالی باعث یتالترش حومه عما سیاسی شده و فعاوانفعاالت موجود در
عرصاله عما نیز قوا بخی و سالامنده نوریه سالیاسالی هتالتند و داهماً باعث تغییر در شرایط موجود ام
مرتبالهای به مرتبه دیگری شالالالده که با شالالالرایط جدید متناسالالالب اسالالالت .فرد دایمایر یکی ام وخرین
نوریهپردامان در این ممینه در کتا سالالیاسالالت مدن و عما برای اویین بار ام "ارخی عمایرایانه"
سالخن به میان میوورد .او معتمد اسالت حومه نور خود هموون مرتبهای ام عما سیاسی است ،عملی
که همه مراتب نور و عما سالیاسالی را در بریرفته و عما سیاسی نیز بهنوعی کاربرد نوریه محتو
میشالالود و در جای دیگری عما به صالالورت ایها یر ظاهرشالالده و ااراو های نوریه را بر مبنای
ضالالالرورتهای جدید یتالالالترش میدهد و این دو درواقع نوامی متجانس را شالالالکا میدهند (دایمایر،
.)99-96:9931
ام دید او مندیی سالیاسالی را میتوان هموون تجتالم نوریه و عما سیاسی در نور یرفت که ام
تعاما انتالانها پدید میوید .انتالانها با شرکت در عما و کنی سیاسی فرامیییرند که ام انتزاعیات
صر فاصله یرفته و ونها را به حایت انضمامی دروورند و اهبتا محیط سیاسی هموون وممایشگاهی
است که بتتر تعلیم سیاسی را مهیا میسامد و در عرصه نوریه نیز فرامیییرند (دایمایر )64 :9913،که
عمایرایی صالالر و بدون پشالالتوانه نوری ،عرصالاله عما را هموون پروژهای ناتما خواهد یذاشالالت،
پروژهای کاله تعالایی نهایی انتالالالانها را در تعاما با محیط منطمهای و جهانی ناکا مییذارد .درواقع
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تعادل بین نوریه و عما بهنوعی خرد جمعی به عنوان مبنایی برای عما سالالیاسالالی میانجامد که خود
نیز در رویکردی تعاملی پدیدوورنده و انتجا بخی به نوریهای جدید است.
مطابق با اندیشالههای فرد دایمایر ،نوریه و عما سالیاسی شیعیان را میبایتت هموون یک متن
( )textدر نور یرفت .این متن در یک ممینه و بتالتر ( )contextپدید ومده است .در بتتر تاریخی،
نور و عما شالیعه راه پرفرام و نشالیبی را طی کرده اسالت .یک رویکرد حکایت ام مخایفت و نامشروع
دانتالالالتن هریونه حکومت جز حکومت معصالالالو (ع) و نایبان ونها میکند و رویکرد دیگر با توجه به
شالالالر ایط ممانی و مکانی و در عین اعتماد به رویکرد اول در پی مشالالالروعیت بخشالالالی به پادشالالالاهان،
حکومتها و رابطهای که حکایت ام هممیتتی متایمتومیز و متایمت جویانه دارد تا بلکه بتواند ممینه
را برای یتالالترش ورمانهای شالالیعی در عرصالاله عما فراهم وورد .رویکرد دیگری سالاللطنت مشالالروطه
مشروعه را مطرح میکند و پسامون حتی مدتی سیاست یریزی و درنهایت ضرورت دخایت سیاسی در
متاها باهد تشکیا حکومت اسالمی در مطرح میشود (ضابطی و علی حتینی )941 :9911 ،و این
بیانگر ون است که نوریه و عما شیعه جدای ام اجتماع و سیاست قاباتحلیا نیتت؛ اما نکته مهم ون
اسالالالت کاله همیشالالاله شالالالیعاله هریونه حکومتی غیر ام حکومت معصالالالو (ع) یا نایبان ونها را جایز
نمیدانتالالتهاند و اماینرو به محض مهیا شالالدن شالالرایط درصالالدد تدارک ممینههای انمال برای تحمق
پیوسالتن اندیشالههای خود شالدند که درنهایت در انمال جمهوری اسالمی ایران عما و نور پیوندی
نایتتتنی پیداکرده و انمال عمالً تجلییر تعاما نور و عما به صورت واقعی میشود.
در این ممایه با ایها یرفتن ام اندیشاله دایمایر سالیر تعاما نوریه و عما سالالیاسالالی شیعه در دوره
قاجاریه (ام تأسالیس حکومت قاجاریه تا مشالروطیت) موردبررسالی قراریرفته است .برای این منوور در
ابتدا بتالتر عینی تعاما در دوره فوق و پسامون نوریه سالیاسالالی شالالیعه و ساس تعاما نوریه و عما
سیاسی موردبحث و بررسی قرار خواهد یرفت.
بستر تعامل نظریه و عمل سیاسی در دورۀ اول ااااریه
پس ام سالالاللتالالالا صالالالفویان ،حکومتهای ایرانی تا ممان قاجاریه هریز نتوانتالالالتند بهطور کاما
مشالروعیت صفویه را کنار یذاشته و نوم جدیدی را جایگزین کنند و به همین دییا تا پیی ام قاجاریه
تما حکومتها ام بحران مشالالروعیت رند میبردند و تمریباً همه مدعیان حکومت ام مشالالروعیت الم
برخوردار نبودند و جزء کریمخان مند همه به قتا رسیدند.
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وقالا محمدخان قاجار با اتکا به قدرت ایا و نیز نوامییری توانتالالالت هما رقیبها را ام عرصالالالا
سالیاسالی خارس سالامد .اماینرو دورۀ حکمرانی او به دورۀ فتوحات معرو شالده است .مور و شمشیر به
علت ویژییهای شخصیتی و خشونت ذاتی تکیهیاه اصلی او محتو میشد.
الف-فتحعلی شاه
مورخان عصالالر قاجار اهرهای مذهبی ام فتح علی شالالاه ترسالالیم کردهاند و ظاهراً او دیندارترین
پادشالاه قاجاریه محتالو میشود  .قاجارها در تالش بودند هموون صفویان ،ام نور دینی به حکومت
خود مشالروعیت دهند به طوری که وقا محمدخان با بتالتن شالمشالیری که در مرقد شالیخ صفیایدین
اردبیلی متبرک شده بود ،حمایت خود را ام مذهب تشیع اعال کرد (نفیتی ،9914 ،س .)19 :9
اما روابط حکومت قاجار با روحانیون با دورۀ صفویه متفاوت بود .این متئله در خاستگاه حکومت قاجار
ام یکسالالو و تحوالت مذهبی و تکاما فمه شالالیعه ام دیگر سالالو ریشالاله داشالالت .قاجارها برخال صالالفویه ام
سادات نبودند و اماینرو نزد روحانیت جایگاه مذهبی شاهان صفوی را نداشتند (ایگار.)41 :9911 ،

و ام ونجایی که مرد به جایگاه برتر روحانیت نتبت حاکم باور داشتند (فلور ،9911 ،س .)69 :6
ام ونها اطاعت کاما داشالالالتند اماینرو فتح علی شالالالاه نیز به تبعیت ام مرد ام روحانیت اطاعت
میکرد و این در متون عصر قاجار بامتا ویژهای دارد (هدایت.)3191 :9911 ،
فتح علی شالالاه قاجار برای کتالالب مشالالروعیت ،در یا اول به روحانیون روی وورد و به حمایت ام
ونها و فعاییتهای دینی پرداخت( .مرومی.)911 :9911 ،
بالا توجه به این یفته ،عالقه و یرایی فتح علی شالالالاه به روحانیون به علت جلب حمایت مرد و
کتالالب مشالالروعیت در میان ونها بود؛ و در همین ممان علما روابط نزدیکی با فتح علی شالالاه برقرار
کردند .هراند یاهی او مجبور میشالالالد با برخی ام اعمال علما که در شالالالهرهای مختله به اقتدار او
خدشاله وارد میکرد  ،برخورد کند مثالً وقتی مرد یزد به تحریک محتالن یزدی ،حاکم شهر را بیرون
کردند شاه دستور داد او را به تهران وورده و فلک کنند؛ و در جای دیگری علیرغم رابطه دوستانه مال
احمد نراقی با او ،ام او انتمادات شالالالدیدی به ویژه به دییا ونوه او دخایت و اخالل در امور سالالاللطنت
مینامید ،مینمود (تنکابنی.)969-966 :9911 ،
فتح علی شالاه قاجار با هراه که ام دید او اقتدار سیاسیاش را میر سؤال میبرد ممابله میکرد اما
بهنوعی وظایه رابین خود و روحانیون تمتالیم کرده بود .او انتوار داشالالت در امور سالالیاسی و حکومتی
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روحانیون او را مشالالروع و قانونی قلمداد کنند و ام طرفی خود نیز اقتدار دینی روحانیون را به رسالالمیت
میشناخت و دست ونها را در تعمیب جریانهای انحرافی بام مییذاشت.
فتح علی شالالالاه عالوه بر برقراری روابط دوسالالالتانه با روحانیون این دوره ،در مدت سالالاللطنت خود ،در
راسالتای کارکردهای دین یاری و نشان دادن خود به عنوان پادشاه شیعه و کتب مشروعیت ،به حمایت ام
اماکن دینی و مذهبی تشالالیع توجه ویژهای داشالالت .او بارها به میارت قم رفت و وجوهاتی را بین طال و
سادات ام طریق میرمای قمی تمتیم میکرد (مدرسی طباطبایی )639-636 :9914 ،او در این شهر مدرسه
و دارایشفاء میساخت و ضریح ممدس حر حضرت معصومه را تعمیر کرد (جهانگیر میرما.)691 :9914 ،

او همونین به تعمیر و رونق مرقد اما رضالا (ع) توجه داشت و همواره کمکهایی برای طال و
سالادات این شالهر میفرسالتاد  .او در شالهرهای بزر متالاجدی با نا متجد شاه بنا کرد و به ساخت
مالدرسالالاله نیز اهتما داشالالالت و تعمیر بماع متبرکه امامان در عتبات را نیز در توجه ویژه قرار داده بود
(جهانگیر میرما.)661 :9914 ،
اقدامات مذهبی او برای نشالالان دادن نمی بیهمتای او به عنوان حامی دینی و توسالالعهدهندۀ و
حافظ اماکن ممدس مذهبی بود .او قصالد داشالت با این اعمال سنت شاهان صفوی را تجدید کند و ام
این طریق مشالروعیت خود را در بین روحانیون شالیعه و جامعه ایران یتترش دهد .این در حایی است
که در میاندورۀ صفویه تا روی کار ومدن قاجارها ،اماکن مذهبی و حتی مذهب تشیع با بی مهریها یا
کم توجهی بیمانندی روبرو شده بود.
یکی ام استفادههای ونها ام روحانیون در این برهه به جن های ایران و روس برمییردد .با توجه
به طوالنی و فرسایشی شدن این جن ها ( 9691-9661ق) حکومت قاجارها بیی ام پیی به حمایت
نوامی و مایی مرد و نخبگان برای رویارویی با روسها نیاممند بودند .بتیاری ام مرد ایران در خالل
این جن ها حکومت فتح علی شاه را مشروع نمی دانتتند و این نبرد را درییری بین خاندان حکومتی
قاجار و روس برای تتاللط بر مناطق بیشالتر میدانتالتند .در اینجا فتح علی شاه قاجار و مشاورانی ام
نفوذ دین اسالال و متوییهای ون یعنی روحانیت شیعه نزد مرد استفاده کردند؛ و در پی یرفتن فتوی
جهاد اسالمی ام سوی روحانیت برومدند (دنبلی.)669-66 :9919 ،
ونها که بیانگیزیی مرد و سربامها درنبرد با روسها را مشاهده کردند برای جلب توجه مرد و
نخبگان نوامی و ایلی ،در تالش بودند جن

با روسالیه را به نبرد عمیدتی "اسال و کفر" تبدیا کنند

و حمله روسها را نه به قلمرو قاجارها بلکه یورش به قلمرو اسالالال شالالیعی جلوه دهند و ام این طریق

تعاما نوریه و عما سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و تأثیر ون بر تحوالت سیاسی در عصر قاجاریه

3

موفق شالدند فتوی جهاد را ام روحانیت دریافت و ام این طریق به نبرد خود با دویت روسالیه مشروعیت
بخشیدند.
ب-دوران ناصری:
در دوران ناصرایدینشاه قاجار به تدرید پشتوانههای نوری مشروعیت قاجاریه ضعیه شدند و این
شالرایط درواقع حاصالا تحوالت داخلی و خارجی بتالیاری بود .به طوری که ناصرایدینشاه مجبور شد
ابزارها و شیوههای نوینی برای مشروعیت بخشیدن به قاجاریه طراحی کند .در این دوره به دییا توجه
به نوسامی ارتی و اصالحات نوامی در دورۀ قبا ام اقتدار و قدرت ایالت و عشایر که یکی ام پایههای
مشالروعیت بخشالالی به حکومت قاجاریه بود بهشالدت کاسالالته شالالد ،ام طر دیگر عملکرد هیئت حاکم
یکتره ام خواستههای یروههای بزریی ام مرد بیگانه بود (پوالک.)613 :9919 ،
عواما میر به بحرانهای حکومت ناصرایدینشاه دامن میمد.
 -9وابتالتگی به غر به ویژه در بعد اقتصادی و سیاسی ،باعث شده بود مداخالت یتتردهای توسط
ونها در ایران وغام شود به طوری که این مداخالت ،استمالل و تمامیت ارمی کشور را تهدید میکرد.

 -6تیریی مناسالبات بین دویت و روحانیون :حمایت روحانیون ام حکومت قاجاریه هراه به سمت
حکومت ناصالالرایدینشالالاه نزدیک میشالالویم کمتر میشالالود؛ و حتی در پارهای ام مواقع به کشالالمکی و
دشالالالمنی میانجامد .اقدامات دویت برای غربی کردن جنبههایی ام دویت ،این کشالالالمکی را شالالالدت
میبخشالد ،اون این قلمرو فعاییت علما را محدود تر میکرد و ام سویی موقعیت ونها بهمثابا رهبران
ملت بر ضد دویت یتترش اشمگیری مییافت (ایگار.)913 :9911 ،
فرمان شالالاه به حاکمان ایاالت در محر  9634ق بیانگر روابط دویت و روحانیون و منعکسکننده
تضاد قدرت سیاسی عرفی و دستگاه شرعی است (ودمیت و همکاران.)916 :9911 ،
 -9شورشهای داخلی
 -4بروم تمایالت تجزیهطلبانه سران ایالت
 -1نبود نیروی نوامی کارومد و ارتی منوم که میتوانتالت در سیاست خارجی به عنوان ابزاری
مفید موردتوجه قرار ییرد و هم در سالرکو شورشهای داخلی بهکاربرده شود( .تنها در دورۀ امیرکبیر
به این امر توجه شد که پس ام او دوباره رها شد)
ایبته حومه اقتدار قاجاریه به ویژه ناصرایدینشاه بیشتر به پایتخت محدود میشد .او که خود را ظاّ
ا ...میدانتت .به تدرید حمایت روحانیون شیعی را ام دست داد (وبراهامیان.)16 :9933 ،

پژوهشنامه تاریخ -سال شانزدهم -ممتتان  - 11شماره 19

1

در ممان او همونین ایران ام نبود امنیت ،ناورامیهای متعدد شالالالهری ،یتالالالترش رومافزون دامنا
شالورشها ،اغتشالاشات و غارتگریها رند میبرد؛ و همه اینها میزان اعتبار حکومت ناصرایدینشاه را
کالاهی میداد .او در این میالان تالشهای میادی برای ام بین بردن مدعیان حکومت انجا داد و این
باعث شد دربار ام نخبگان سیاسی خایی شود.
در ممان حکومت او مورخین نزدیک  911شورش را یزارش کردهاند (فوران.)691 :9933 ،
در ادامه به برخی ام وقایع مهم این دوران به عنوان بتتر تعاما نور و عما علمای شیعی میپردامیم:

انگهای ایران و روسجن های ایران و روس در سالال  9691ه.ق وغام شالد و تا سال  ،9649دو جن

و دو صلح را به

همراه داشالت .در این سالال با انعماد قرارداد ترکمانوای یرجتتان ام ایران جدا و به روسیه ملحق شد.
در وغام این جن

عباس میرما وییعهد فتح علی شالالالاه یراه تالشهای میادی برای ممابله با روسها

انجا داد اما درنهایت در جن

اول شالکتالالت خورد و کار به امضالالای معاهدۀ یلتالالتان کشالالید .در این

معاهده سالرنوشالت متلمانان قفمام عمالً به دست یک دویت متیحی ضد اسال میافتاد و اماینرو ام
جانب علمای شالالیعه بهشالالدت موردانتماد قرار یرفت و اماینرو ونها اعال جهاد کردند و بهتبع ون فتح
دومی را سرو سامان داد و این بار جن

با روسیه با شور و هوایی

علی شاه برای ممابله با روسیه جن

مذهبی همراه شالد که حدود دو سالال و نیم طول کشید و عمالً در این جن

سااه ایران به فرماندهی

عباس میرما توانتالالت بتالالیاری ام شالالهرهای ام دسالالت رفته را به دسالالت وورد اما رقابت شالالاهزادیان و
اختال بین سالالالرداران ایران در جن

باعث شالالالکتالالالت دیگر بار ایرانیان شالالالد که این بار عهدناما

ترکمانوای (شالالالعبان )9649 ،ب اعث شالالالد که طی این عهدنامه عالوه بر تعهدات عهدناما قبلی ایران
شهرهای ایروان ،نخجوان و اردوباد را نیز ام دست داد (سیه.)34-31 :9916 ،
ارارداد رژی یا انحرارنامه توتون و تنباکوفعاییتهای مربوط به تویید و تجارت تنباکو به عنوان محصول استراتژیک ون ممان در ایران یکی
ام بخیهای عمدۀ اقتصالاد در دورۀ ناصرایدینشاه بهحتا میوید به طوری که حدود یکپنجم مرد
ایران ام راه کشالالت و مرع و خرید و فروش ون امرار معاش میکردند (مدنی )69 :9919 ،با سالالفر سالالو
ناصرایدینشاه به اروپا در ووریا 9111

( 9911ق) و هنگا حضور در انگلیس ،پیشنهادهای متعددی

درممینه اخذ امتیامهای جدید به ناصالرایدینشالاه و امین ایتاللطان صالدراعوم میشود؛ که امجمله این
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پیشنهادها امتیام توتون و تنباکو بود شاه این امتیام را در  1ووریا  9913( 9111ق) که شاما فروش
و صالادرات تنباکو به مدت  11سالال بود در ممابا  61هزار ییره پیشکی و ساالنه  91هزار ییره و یک
اهار سود خایص به شرکت تایبوت وایذار کرد؛ که به امتیام رژی شهرت یافته است .این امتیام دارای
 91فصا است که همه به سود و نفع صاحب امتیام بود .پساماین امتیام به تما توییدکنندیان توتون و
تنباکو دسالالالتور داده شالالالد خود را به نمایندیی کماانی معرفی کنند و هریونه پنهان کردن و یا فروش
خودسالالرانه ممنوع و دارای جریمه مایی و مندانی خواهد بود .ام طرفی دارندۀ حق امتیام نیز میتوانتالالت
هر قیمتی که مایا اسالت برای محصوالت توتون معین کند .ضمن ونکه دویت ایران موظه شد برای
تتهیا فعاییت شرکت ام هیچ اقدامی کوتاهی نکند تا به این ترتیب اعتبار کماانی افزایی یابد (براون،
.)19 :9931
نظریه سیاسی شیعه در دوره اول ااااریه
با سالموط حکومت صفویه و درواقع ام بین رفتن یک حکومت متتما شیعی و اشغال ایران توسط
افغانها و نیز نفوذ و تتالالاللط خاندان افشالالالار و مندیه ،علمای میادی ام ایران به عراق هجرت کردند و
اماینرو اندیشاله سالیاسی شیعه به دییا وجود هرسومرس در اوضاع سیاسی و اجتماعی داار رکود شد و
تحول عمدهای را شالالاهد نبود و هراند نهاد روحانیت شالالیعی در این شالالرایط نیز فعال بوده و وظایفی
اجتماعی نویر حا اختال و  ...را انجا میدادند اما ام هم یتالیختگی قدرت سیاسی ،انتزاع و جدایی
نهاد مذهبی ام ساللطنت را تشالدید کرد و اشخاصی اون نادرشاه افشار به جهت بتط قدرت سیاسی و
ایجالاد یالک اقتالداری مالذهبی به دنبال ایجاد همگونی سالالالیاسالالالی ،همگونی دینی به حاشالالالیه رفت
(دایرۀایمعار تشالیع619 :؛ درخشاله )11 :با اسالتمرار حکومت قاجاریه و پس ام ایجاد وحدتی نتبی در
عرصاله سالیاسالت و اجتماع ،عواما متعددی باعث حضالور درباره علما در عرصه " نوریه " و " عما
سالیاسی " شد امور و عواملی نویر جن های ایران و روس و بحث تمابا کفر و اسال  ،ورود تدریجی
اندیشالههای غربی و حضالور ونها ،انشالعا های دورن مذهبی ،حضور و نفوذ بیگانگان،نوعی احتاس
خطر و نگرانی جدی را نتبت به هویت دینی و تشیع به دنبال داشت و امونجاکه علمای خود را متویی
امور دین و نگهبان مرمهای عمیدتی جامعه میدانتالتند نتالبت به این شرایط موضوع یرفته و ام این
طریق به دنبال دفاع ام اسال و حدود و ثمور شیعه برومدند .اماینرو به ویژه در ممان فتحعلی شاه قاجار
مشی نزدیکی به حکومت و تمویت حاکمیت سیاسی رواس پیدا کرد ،اون دفاع ام دویتی شیعی در برابر
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متالاها پیی یفته واجب مینمود اون ام طرفی دفاع ام دویتی شیعی در برابر کفار روس بر هر ایزی
ممد بود و نیز صالیانت فکری مرد در برابر انشالعا های درون مذهبی و اندیشههای دینستیز جهان
غر ون را تشدید میکرد.
ایبته شالایانذکر اسالت که حکومت قاجاریه استمرار پیداکرده بود عمالً دو محور اقتدار "پادشاه" و
"علما" به صالالالورت متالالالتما ام همشالالالکا یرفته بودند (راوندی )491 :9911،اما روح اخباری یری
شالکایرفته به ویژه در اواخر دوره صفوی و پسامون تا وغام عصر قاجار باعث کاهی رونق اجتهاد در
میان شیعه شده بود .عالمه وحید بهبهانی در این ممینه تالش کرد تحویی عویم را در فمه شیعه پدید
وورد .او باعث روش اصالویی و بهتبع ون کاهی نفوذ اخباری یری در حومههای علمیه شد و همین امر
به استمالل حومههای دینی خارس ام ساختار قدرت منجر شد (شجاعی مند )934 :9931،او ضمن احیای
تفکر مذهبی اصیا مبارمه با صوفی یری مزمن را نیز در پیی یرفت پای مجتهدان را ام طریق حومه
"امر به معرو و نهی ام منکر" به صورت واضحتری به عرصه اجتماع و سیاستبام کرد.
اخباریون معتمد بودند که در ممان غیبت اما معصالالالو هیچ عایمی اجامه صالالالدور فتوا و اجتهاد را
ندارد و اجتهاد حرا شالالرعی اسالالت و مجتهدان تنها با رجوع به اخبار و احادیث و نتیجهییری ام ونها
میتوانند اعال نور کنند و صالالحیتی بیی ام ون نداشالته و ادیه حکم نیز فمط کتا و سنت است .با
این دید عما و اجتماع در اسالالتنباط احکا جایگاهی نداشالالته و عمالً سالالیر تکاملی فمه و اصالالول ون را
نادیده میییرند .اخباریون ضمن رد روش اجتهاد و تفکر عملی ،حجیت عما برای کشه حمایق حکمی
شالالرع را موردتردید قرار میدهند و این باعث سالاللب قدرت نمادی ام مجتهده شالالده و نمی عمالنی و
عملی او را محالدود میکنالد و به پیروی ام ظواهر احادیث مذهبی تأکید میورمند .ونها با منع دخایت
عما و تملید همهجانبه به عنوان تنها شالالیوه وموختنی احکا شالالرعی ،پای تحوالت فکری را میبندند،
تحوالتی که در صالورت ومادی میتوانتالت احکا و نهادهای جدید در ساخت سیاسی سنتی را به نحو
منتجمی پدید وورد (عنایت.)611 :9911 ،
در کا ام دید اخباریون در صالورت تعار

عما و شالرع و نما ،دییا نملی ممد است ،در صورتی که

اصالالوییون (امجمله وحید بهبهانی) دییا عملی را ممد دانتالالته و معتمدند در عصالالر غیبت اما ممان (عد)
اجتهاد مجتهدان در رابطه با متالاها شالرع ،مشالروع بوده و منابع استنباط اجتهادی را قرون ،سنت ،عما و
اجماع میدانند  .ام نور ونان مرد در جامعه شالیعه یا مملد هتالتند و یا مجتهد و مملدین کتانی هتتند که
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توان اسالتنباط احکا را ندارند اماینرو باید به مجتهدین رجوع کنند و این باعث انعطا بیشتری در فضای
عمیدتی شد و بهتبع ون فمهی پویا و نوا یافتهتری را عرضه نمود (ایگار.)963 :9911،

استیالی اصوییون برای اخباریها باعث تحول در فمه شیعه شده بود و یتترش دستگاه اجتهادی
شالالیعه و ممویه مرجعیت را با خود به دنبال داشالالت ،به طوری که ظهور مجتهدان قدرتمند در ون ممان
بهتبع استیالی اصوییون ،شکوفایی نوریات سیاسی شیعه را در پی داشت (درخشه )11 :9911،و باعث
شالد نمی رهبری مجتهدان به نحوی روشالن ،در میان مرد نهادینهشالده و بنیاد اجتهاد نوین شیعه تا
دوران معاصر استوار مانده و ادامه یابد.
این نگرش به فمه (اصالویی یری) دارای پیامدهای سالیاسی شایتته ذکری نیز داشت اصوییون با
تأکید بر حجیت عما و حق اجتهاد ،ذهن شالالیعی را پذیرای تحوالت اجتماعی نموده و در ون اطمینانی
را نتبت به توانایی انتان در تنویم امور اجتماعی ایجاد مینمایند .تأکید و تصریح به جایگاه مجتهدان
و نیز ضالرورت پیروی ام مجتهد منده برطر شالدن انتداد فکری را به دنبال دارد؛ و قیود و جز را ام
دسالت و پای عما و فکر بام میکند و عالوه بر ون اصویی نویر حجیت ظن و جوام اعمایی که صریح ًا
ممنوع شالالمرده نشالالده ،باعث تلمی با انعطا تری ام کاربرد فمه در مت الاها جدید اجتماعی و سالالیاسالالی
میشود (عنایت.)911 :9911 ،
ام متالاها دیگری که ورود علما به عرصاله سالیاسالت و سیاست ورمی را با خود به دنبال داشت،
توسعه استبداد مطلمه و تمرکز قاجاریه و اتحاد ونها در برخی برهههای ممانی با بیگانگان بود که فراتر
ام نامشالروع بودن ون ،به ابزاری علیه و به ضالرر مرد تبدیاشالده بود و مداخله بیگانگان در کشور را
افزایی میداد و به همین دییا بود که علمای شالالیعه در نهضالالتهای مردمی نویر جنبی تنباکو و ...
نمی میادی داشتند.
در حومه اندیشاله ورمی و فمه نیز هم در عرصاله عما و همنور عصر جدیدی را در تفکر سیاسی
شالیعه شالاهد هتالتیم و فکر سیاسی در این دوره نتبت به قبا توسعه اشمگیری را تجربه میکند و
عالوه بر پویایی ،ممینههای عملی شدن ونها کمکم پیی میوید .در این دوره نوم نوین در حومههای
علمیه حاکم میشود و یتترده فمه عمومی و سیاسی افزایی مییابد.
در این دوره نیز "نوریه سالیاسی" شیعی در رابطه با حکومت معصو ادیه مییابد اما نگرشهای
متفاوتی در قایب ممتضالالیات ممان و پرسالالیهای مطرحشالالده شالالکا میییرد که در ادامه به برخی ام
مهمترین ونها اشالاره میشالود (میرمای قمی  9919-9699ه .ق) که موضوعی دویانه دارد به طوری
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که یکبار بهشالالدت به پادشالالاه میتامد و حکومتی را غاصالالبانه میخواند و اطاعت ام مجتهد عادل را
توصیه میکند و یکبار دیگر نهتنها پادشاه دنیوی را ندامت نمیکند بلکه همکاری با او را جایز میداند
ام علمایی است که در دوره قاجار در رسایهای با عنوان "اصول دین" که برای عوا نوشتهشده است ام
اها سالنت که پایه اطاعت ام پادشالاه را "اجماع و بیعت" میدانند انتماد کرده اسالت و معتمد است که
حکومت پادشاهی واجب ایطاعه نیتت (کدیور.)911 :9931 ،
و در کتالب و رسالالالایالههای دیگر خود را مورد سالالالؤال قرار داده و فرمانروایان وقت را حکا جور
میخوانالد (حالاهری )991 :9913 ،او معتمالد اسالالالت اموری که وظیفه اما اسالالالت به نیابت به مجتهد
وایذارشالالده اسالالت (میرمای قمی ،جامع ایشالالتات ،س  ،613 :9به نما ام طباطبایی فر )931 :9914 ،او
حکومتهای پادشالاهی را به دو نوع " استحماقی " و " امتحانی " تفکیک میکند و معتمد است یک
نوع ام حکومتها به خاطر اسالتحماق و دیگری به دییا امتحان پدید ومدهاند او در توضالیح این دو نوع
پادشالاهی مینویتالد « :بعضی را به سبب استحماق و قابلیت به مرتبه شاهی بریزیده و درجات دنیا و
وخرت را در ونها جمع کرده و بعضی را به سبب سوء سریرت و خبت نیت به خود وایذاشته و به جهت
اتما حجت او را امتحان کرده ،پسامون متالتدرس خواهد بود و ام مکله بودن بیرون نیتالت» (قاضی
طباطبایی.)916-911 :9943،
او در تمتالیمبندی مشالخصتری حکومتها را در دو نوع حکومت مشروع معصو و حکومت جور
دستهبندی کرده و حکومتهای جور را نیز به دو دسته حکومتهای جور مخایه شیعه و حکومتهای
جور شیعه تمتیم میکند( .میرمای قمی ،جامع ایشتات ،س  11 :9و  ،16به نما ام کدیور.)911 :9931 ،
میرمای قمی ضالالمن تأکید بر جاهرانه بودن حکومت حکا غیر معصالالو  ،هموون علمای پیشالالین،
تصالرفات سالالطین جور را حرا دانتالته و تنها برای برخی ام تصرفات ونهم با اذن و اجامه مجتهد و
فمیه عادل مشروعیت قاها است و در جایی حکومت فتح علی شاه را حکومت جاهر میداند.
او با ناامیدی ام بام شالالدن دسالالت فمها در دوره قاجاریه و ارتمای جایگاه ونها ،سالاللطان قاجاریه را
"ساللطان شالیعه " نامیده که یراه بهطور غلبه و جاهرانه حکومت را در دست یرفتهاند اما این متئله
دارای اهمیت ثانوی اسالالت و ونوه مهم اسالالت ون اسالالت که سالاللطانی بر سالالرکار اسالالت که " موجب
دلخوشالی و مایه تتاللی " علمای شالیعه و امجمله میرمای قمی است .او فتح علی شاه را دین پرور و
شالریعت یتالتر میداند و معتمد اسالت او دارای اخالق حتالنه و صالفات خو است و دوا سلطنت او
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باعث قدرت یافتن دین و رشالد شالیعه اسالت (نامه میرمای قمی به فتح علی شاه ،به نما ام طباطبایی
فر.)693 :9914،
او در کا شاهان قاجار را " سالطین جور شیعه " میداند و بهطور غیرمتتمیم ویژییهای پادشاه
ایده ول را مطرح میکند و شالالاه را در قایب « ظا اهلل » به رعایت جوانب مرد  ،عدول ام خشالالونت و
تخلق به اخالق ایهی تشویق میکند (میرما ابوایماسم قمی ،ارشاد نامه ،931-939 ،به نما ام طباطبایی
فر.)693 :9914 ،
او درنهایت به این نوریه متمایا میشالود که پادشالاه غیر معصالو  ،میتواند با رعایت یک سری
شرایط ،ظا اهلل شده و حاکم عادیی باشد.
او همونین معتمد اسالالت اصالالالح دین مرد بر عهده مجتهدان و اصالالالح دنیای مرد بر عهده
پادشالاهان اسالت و علمای دین و پادشاهان مکما همدیگر و برای مدیریت دین و دنیای مرد هر دو
الم بوده و باله هم نیالاممنالدنالد .میرمای قمی والیالت فمها را در امور خاص دینی و نه دنیایی محدود
میکند و درواقع معتمد اسالت به خاطر تخصالصی بودن امور کشورداری( ،که نیاممند وقت و مهارت به
فنون خاصی است) وییفمیه این امور را به پادشاه تعویض میکند تا ام جانب او عهدهدار امور سیاسی و
سلطنتی شود و درواقع پادشاه یا نخبا سیاسی نایب وییفمیه در امور سیاسی است و وییفمیه نایب اما
ممان (عد) در امور سیاسی و دینی است (جمالماده.)916-911 :9933 ،
مال احمد نراقی نیز مانند اندیشمندان متلمان ام یزو بعثت انبیاء و ارسال ُرسُا وغام میکند و در
پاسالخ حاکمان عصالر غیبت معتمد است فمها معیار عدل واقعی و میزان عدایت هتتند و مصداق عادل
واقعی بوده و تنها کتانی هتتند که قادر به اجرای عدایت و اصالح جامعه میباشند .در دیدیاه او اداره
امور دویتها و کشورها باید به دست فمها سارده شود و ونها بهترین و شایتتهترین انتانها در دوره
غیبت برای در دسالالت یرفتن امور جامعه هتالالتند و تما اختیارات پس ام پیامبر و امامان بر عهده فمها
اسالت .او والیت فمها را در دو عرصاله اموری که پیامبر (ص) و اهمه (ع) در ونها صاحب اختیار بوده و
حق سالالرپرسالالتی و والیت داشالالتهاند و نیز اموری که با دین و دنیای بندیان خدا ،ارتباط دارد میداند
(طباطبایی فر.)641 :9914،
او در راستای اجرای عدایت سه نوع حکومت مطلو را به ترتیب اهمیت و مطلوبیت برمیشمارد
 -9حکومت انبیاء و معصومین
 -6حکومت فمهای عادل
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 -9حکومت سالطین عادل و مملّد فمها (فیرحی )91 :9919
ایبته او پیی ام این حکومتها را به دو حکومت عادل و جاهر تمتالالیم کرده بود (مهاجر نیا،9911،
س .)611 :6
او معتمد است هریاه در عصر غیبت حکومت متتمیماً و به واسطه در اختیار فمها باشد ونها بدون
هیچ واسالالطهای قوانین اسالالال را اجرا میکنند و این بهترین نوع حکومت در عصالالر غیبت اسالالت؛ اما
اجرای عالدایت واقعی منحصالالالر به حکومت فمها نیتالالالت ،بلکه تملید به عنوان یک جایگزین ،او را به
عالدایت نزدیک میکند؛ و ایر به تملید میتوان احکا شالالالریعت را به دسالالالت وورد ،با ون هم میتوان
عدایت واقعی را کتب کرد (فیرحی.)91 :9919،
او در موقع عد بتالالط ید فمیه شالالیعی به عنوان بهترین یزینه برای اجرای عدایت معتمد اسالالت
عملیترین و نزدیکترین راه برای اجرای عدایت در جامعه ،وشنا و سامیاران بودن شاه ممانه با شریعت
اسالت .او با این دیدیاه به فتح علی شاه نزدیک شده و به این بهانه که او معتمد نراقی است میکوشد
او را به شریعت ممید کند .او صر اجرای دستورات شرع را موجب عدایت شاه و مشروع شدن حکومت
او میداند و ساللطان در صالورت اسالتفاده ام رهنمودهای اها شالرع و رعایت دستورات اسالمی عادل
خواهد بود (طباطبایی فر.)649 :9914،
و اماینرو ام دید او ساللطان عادل در سایه راهنماییهای فمه و تملید ام ونها میتواند بیشتر کار و
شیوههای انبیاء در جامعه سیاسی را بر عهده ییرد .در یک جمعبندی کلی باید یفت که ام دید او ممویه
حکومت در عصالر غیبت با انتمال حاکمیت و والیت معصو به فمیهان جامعایشرایط تبیین میشود اما
با توجه به شرایط و ایزامات ممانه ضمن اشاره به دو دسته حاکم عادل و جاهر ،حکومت مطلو خود را
بر مبنالای بنیالان عالدل بنیالان مینهالد و ون را بالا عنوان حالاکم عالادل یالاد میکنالد و تالش میکند
حکومتهای موجود را به دییا شرایط احوال ممانه در دایره تفکر دینی و شیعی تبیین نماید و حکومت
سالطین پاسبان شریعت را تحت نوارت و هدایت فمیهان قرار داده و مشروع میداند تا بدان جا که در
صالورت عد امکان حاکمیت فمهای جامعایشرایط ،حکومتهای موجود در اهاراو شریعت و تحت
نور و نفوذ فمیه اسالال شالناس در برقراری نوم و ساماندهی امور جامعه هتت خواهد یماشت (مهاجر
نیا.)961-991 :9911،
سالید جعفر کشفی نیز با استناد به ویات و روایات وجود امامی عادل برای اداره حکومت را بهترین
یزینه ممکن میداند (اسفندیار و یک مایی.)14: 9911،
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اون ام دید او اما به دییا دارا بودن عما کاما دارای منزیت ویژهای است و معتمد است اما به
دییا داشتن اهار خصیصه ،حکمت تعما در تما امور وجود اقناع و تخیا ( یعنی خو سخن یفتن و
مطلب نیکو ادا نمودن ) و قوت جهاد ( برای دفع دشالمن ) را دارای جمیع صالالفات برای ریاست مدینه
میداند (اسفندیار و یک مایی.)19 :9911 ،
و پس ام اما او حکومت را ام ون شالایتالته میداند اما درعینحال معتمد است که شرایط حاکم و
مجتهد را نمیتوان در یک نفر بهسالادیی پیدا کرد او مانند سالایر اندیشالمندان شیعی با تفکیک بین "
مدینا ایهیا اویی " و " مدینا ایهیا ثانی " حکومت پیامبر و امامت اهمه به جز حضرت مهدی (عد) را
در عصالالال ر نبوت و جز نوع اول و حکومت اما مهدی (عد) را عصالالالر والیت و جز نوع دو میداند .او
عصالالالر غیبت بین این دو را حکومتی میداند که باید در ون " حکمت " غایب باشالالالد و اماینرو نا "
ریاست حکمت " را برایی انتخا میکند " .منصب امامت " تشکیا یافته ام " علم و قدرت " است
و در صالورت عد حضالور معصو کتی میباید عهدهدار نیابت اما شود که ام نور بهرهمندی ام عما
باید نتبت به دیگران به اهمه نزدیکتر باشد و دو رکن " علم و سیه " را باهم داشته باشد که ام دید
او پادشاه باید مجتهد شود و یا مجتهد شاه شود( .کشفی )936 :9931 ،ایبته ممصود او ام اجتهاد صر
اجتهاد مصطلح در حومههای شیعی نیتت و شرایطی ام قبیا " فراییری علو رسمی "" ،عدایت" " ،
تأیید ارواح ملکوتی و حصول قوۀ قدسیه " را برای مجتهد مدنور خود مطرح میکند که دستیابی به
ونها کار د شالواری است و ایر همه صفاتی که او مطرح کرده است در فمهی وشکار شود او فرمانروای
واقعی مؤمنان در عصر غیبت محتو میشود( .فراتی )911-914 :9931 ،و به این ترتیب او در عصر
غیبت اصالالایت را ام ون حکومت حکیمان (فمیهان) شالالایتالالته میداند و در صالالورتی که دو ممویه علم و
سالیه در کتالی جمع شود او بهترین شخص برای حکومت است و این بیانیر ون است که او دین و
حکومت و ساللطنت را باهم توأمان میبیند؛ اما کشفی با توجه به واقعیات جامعه و دغدغه حاکمیت در
عصالر غیبت و توجه به بام نبودن دسالت فمها ام یکسو و عد وجود قوۀ فماهت در شاهان و ام طرفی
نیام جامعه به هر دوطبمه  ،نیابت اما را به دو شالالالعبه نیابت در شالالالریعت و نیابت در اجراهیات تمتالالالیم
میکند و والیت انتصابی " فمیهان " را در شرعیات و " سلطنت سلطان قاهر " را در " اجراهیات " به
رسمیت میشناسد.
ایبته او در کتا " اجابا ایمضطرین " حاکمان در عصر غیبت را به دو دسته حاکمان " ظایم " و
سالطین " اسالمیا شیعه " تمتیم میکند و منوور او ام ظایمین بنی امیه و بنی عباس (غاصبین حق
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ول محمد (ص)) میداند و کمک به ونها را ام یناهان کبیره برمیشالالمارد .او " سالالالطین اسالالالمیا "
شیعه را هم به دو دسته دانتته است:
 -9طایبین حکومت دنیوی
 -6ونهایی که طایب حکومت دنیوی نیتالتند اما برای جلوییری ام هرسومرس و عد اختالل در
نوا دنیوی ون را پذیرفتهاند که ام دید او یروه دو ام ناصالالالرین ول محمد (ص) هتالالالتند و مالک در
تشخیص نیات پادشاهان هم علما هتتند (فراتی.)16 -11 :9931،
 -9او هریونه همکاری با " سالطین ظلمه " ممنوع میداند و من با ضرورت شرایط ممانی و
مکانی و نوعی واقعنگری معتمد اسالت که قاجاریه ام سالطین شیعه محتو میشوند که امور را با "
نیت حتالیبه " در دست یرفتهاند؛ اما در اندیشه سیاسی او بحث عد مشروعیت حکومت غیر معصو
کماکان بر سالالر جای خود باقی اسالالت و هراند تفاوتهایی بین حکومت قاجار و عباسالالی و مغول و ...
دیده میشود اما به دییا تهی بودن ونها ام عصمت ،در مورد نامشروع بودن ونها شبههای وجود ندارد
(طباطبایی فر.)641 :9914،
 -4اماینرو بود که بهنوعی برای پیوند میان شالالرایط موجود و ورمانهای شالالیعه متالالئله اذان به
سلطان را مطرح میکرد.
تعامل نظریه و عمل سیاسی علمای شیعه در دوره اول ااااریه
بهتبع انمال صالنعتی و حضور استعماری اروپاهیان در کشورهای وسیایی به ویژه هند ،تالشهای
غربیها متوجه همتالالایه غربی هند یعنی ایران نیز شالالد .ایران دروامه هند محتالالو میشالالد اماینرو
هیچیک ام قدرتهای اسالتعماریر تمایا اندانی به ایران متتما و قدرتمند نداشتند .این روند در قرن
نومدهم تشالالدید شالالد به طوری که در این دوره حوادثی در ایران اتفاق میافتد که منشالالأ خارجی دارد
اماینرو مرجعیت شالیعه با رویکردی جدید وارد صحنه سیاسی میشود .عملکردهایی اون اعال جهاد
علیه روسیه ،تحریم تنباکو و  ...ام این قبیا رویکردها محتو میشود.
رویکرد علمای شیعه اینک برخال دورههای قبلی که تما تالششان صر ایجاد هویت متتملی
در بین اکثریت اها سنت میشد اینک دیگر اها سنت را دشمن خطرناک خود تلمی نمیکردند اون
پس ام صالفویان ،شالیعه موفق شد به عنوان یک ملت و امتی مجتمع در یک مرم جغرافیایی مشخص
ادامه هیئت دهد .اینک در اثر مناسبات سیاسی بینایمللی علمای شیعی بییترین هد مبارماتی خود
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را پیرامون پدیده اسالتعمار و نفوذ بیگانگان قراردادند و عایمان شیعی بر مبنای قاعدۀ فمهی نفی سبیا
در ممابله سلطه یران خارجی موضعییری کردند.
الف-انگ ایران و روس و واکنش علمای شیعه
روسالالالیه همواره به خاطر موقعیت اسالالالتراتژیک ایران ون را مورد طمع خود قرار داده بود و در پی
ایحاق بخی هایی ام ون به خاک خود بود و ام این رو جن

های معرو به جن

های ایران و روس

مدتها ایرانیها را مشالالغول کرد؛ اما به دییا بیمیلی ایرانیها به جن  ،روحانیون شالالیعی فتوای جهاد
صادر کردند که در رأس ونها ویت ا ...شیخ محمدجعفر نجفی معرو به کاشه ایعوا و ام مراجع تملید
ون ممان بود .یکی دیگر ام عایمان اثریذار در جن
وقا سالید علی صالاحب ریا

های ایران و روس ،سید علی طباطبایی معرو به

اسالت و پتالر او شالخصالاً در جن

دو ایران و روس شرکت میکند .او

همونین رسالایهای در وجو جهاد با کفار روس نوشالته و متالاها مهم جهاد نویر بتید ،کمک مایی،
سالربامییری و  ...را در ون وورده اسالت در این رسایه وی با اذعان به خطر نفوذ اجانب ،اطاعت مرد ام
شالاه و نایبایتاللطنه عباس میرما واجب شمرده است .ایشان دفاع ام مرمهای اسال را در ممان غیبت
مهمتر ام حضالور اما (ع) دانتالته و معتمدند در ممان غیبت «حفظ بیضا اسال » ام اهم واجبات است
(رجبی.)61-14 :9934،
این دو مرجع بزر نجه تنها به صدور فتوای اکتفا نکردند و علمای ایاالت ایران را نیز به صدور
حکم تشالالویق کردند که ام ون جمله مال احمد نراقی ،سالالید محمدحتالالین سالاللطان ایعلما (اما جمعه
اصفهان) و مالعلی اکبر اصفهانی بودند (وقایع نگار.)936 :9911 ،
اما به هر حال در جن

اول ایرانیها شالکتت میخورند و بدین وسیله کار به مذاکره میکشد که

مالذاکره به نتیجه نمیرسالالالد و روسها مناطمی را به تصالالالر خود درمیوورند .مرد مناطق مرمی و
همتالالایه روس با ناامید شالالدن ام حکومت مرمی دسالالت به دامان علمای نجه میشالالوند (وقایعنگار،
.)696 :9911
ویت ا ...سید محمد مجاهد در این ممینه با حکومت ایران رایزنی میکند و درنهایت علمای نجه
حکم جهاد متلمین علیه روسیه را اعال میکنند و نور شاه قاجار را نیز جلب میکنند و برای جهاد با
روسالیه وارد ایران میشالوند( .وقایعنگار .)699 :9911 ،علما ساس به سمت وذربایجان حرکت کرده و
سالرانجا بین سالااهیان ایران و روس جن

وغام میشود و به سرعت ایرانیان متلمان با حمایت علما
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پیروم میشالوند( .سالایکس )411 :9913 ،اما با کمال تأسه با عد همکاری شاه برای تجهیز ارتی و
ارسالال کمک ،ارتی ایران ضالعیه و درنهایت منحا شد و روند شکتت ایر انیان وغام شد( .حتینیان،
.)693 :9916
در این حین که غرور ایرانیها به دییا شالکتالت خدشالهدار شده بود ،با ورود یریبایدو به ایران
برای نوارت بر اجرای قرارداد ترکمانوای و تمتالالالخر ایرانیان ،ونها به ورود این شالالالخص بهشالالالدت
واکنی نشالالان دادند .تذکرات به شالالخص یریبایدو اندان موفمیتومیز نبود .اعمال یریبایدو برای
ایرانیان متاللمان بتالیار یران تما شد و اماینرو ح اس میرما متیح تالش کرد مراتب امر به معرو و
نهی ام منکر را باله جالای وورد امالا بام هم با بی تفاوتی یریبایدو و ادامه اعمایی که غرور ایرانیها را
خدشالالهدار میکرد ادامه داد .درنهایت میرما متالالیح ممدمات یک قیا بزر را تدارک میدید او ابتدا ام
یریبایدو خواست اند من یرجی را به دامان خانوادههایشان بامیرداند اما در پی بیتوجهی او کشتن
اند نفر فرستاده ،مرد به سفارتخانه و محا اقامت او حملهور شده و او را به قتا رسانیدند( .حتینیان،
.)661 :9916
درنهالایت فتح علی شالالالاه قاجار ام ترس حمله روسها به ایران به دییا اویتیماتو روس مبنی بر
معرفی قاتلین ،میرما متیح را تبعید کرد.
ب-واکنش علمای شیعه به امتیاز رژی
بامریانان ایرانی به عنوان بخشالالی ام یروههای مخایه قرارداد رژی ،ام همان ابتدا مخایه خود با
قرارداد را اعال کردند .ونان در ابتدا با مراجعه به علما خواستار اراهه راهحا شدند که اقدا سیاسی علیه
انعماد قرارداد فوق ،نتیجه نهایی ون محتو میشود (وبراهامیان.)19 :9911 ،
به این ترتیب در ممتالتان 9911ق با نزدیک شدن مأموران انگلیتی کماانی رژی به شیرام ،تعداد
میادی ام مرد مغامهها را تعطیا و به رهبری روحانی معرو حاس سید علیاکبر فال اسیری در متجد
وکیا شالیرام جمع شدند که همین باعث تبعید فال اسیری شد .تجار شیرامی در اعترا
نتالالبت به عایم برجتالالته شالالیرامی ،اعترا

به بیحرمتی

خود را ادامه دادند و مرد را علیه انگلیتالالیها و مأموران

دویت تحریک کردند و تما مغامهها و بامارها را بتالالته و برای تحتالالن به حر شالالاهاراغ رفتند؛ اما در
واکنی به این متالالئله ،دویت برای سالالرکوبی جنبی تعدادی ام مرد را کشالالت و فردای ون روم اجامه
ورود کماانی انگلیتالیها را که ام ترس مرد در خارس ام شیرام بتر میبردند صادر کرد (منجانی ،بیتا،
 )11-11در پی این مشکا اعتراضات به سایر نماط ایران امجمله تبریز ،اصفهان ،مشهد ،قزوین ،یزد و

تعاما نوریه و عما سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و تأثیر ون بر تحوالت سیاسی در عصر قاجاریه

تهران مراتب کرد و علما با ارسالالالال تلگرا مراتب اعترا

91

خود علیه قرارداد انحصالالالار دخانیات را به

سالالمع و نور دویت رسالالاندند .این اعتراضالالات که به صالالورت پراکنده در ایایتهای مختله صالالورت
مییرفت بر تصالمیم دویت هیچ تأثیری نگذاشالت .اماینرو رهبران مذهبی ام میرما حتالن شیرامی که
مرجع تملید شیعیان در ون ممان بود ،خواستند که به اقدامات دویت اعترا

کند .ویت ا ...سید علیاکبر

فال اسالیری که به عراق تبعیدشالده بود طی تماسی با او وضعیت را برایی تشریح کرد تا اینکه در 91
ذیایحجه 9911ق میرمای شالیرامی ضمن نگارش نامهای به شاه ،در ون نتبت به رفتار سوء دویت با
علما اعترا

نموده و مخایفت خود با انحصار تنباکو را اعال کرد.

شالاه بابی توجهی ام کنار این نامه یذشالت و این باعث شالد میرمای شیرامی طی نامهای به میرما
حتالالن شالالیرامی ام وی بخواهد به نمایندیی ام جانب او علیه قرارداد اقدا کند .میرما حتالالن وشالالتیانی،
معرو ترین رهبر مذهبی تهران ام شالالالایردان میرما تعدادی دیگر ام علما وارد عما شالالالدند و مرد را
ساممان دادند .حامد ایگار در این ممینه مینویتد:
« بنابراین منابع اصالاللی مخایه با انحصالالار ،در سالالامره بود ،اما در این اعترا

نمی علما و مرد

ایران ،باله خصالالالوص در پایتخت به همان اندامه مهم بود( ».ایگار )699 :9911 ،در ممابا کماانی نیز
تالشهای میادی برای شالالکتالالتن تحریمها کرد اما اندان موفق نشالالد (کربالیی)961-969 :9939 ،
ناصالرایدینشالاه در این مرحله با نامهای تند خطا به میرمای وشتیانی ،به او دستور داد برای شکتتن
تحریم ،در مالء عا قلیان بشالالالکند یا تهران را ترک کند (تیموری )991 :9911 ،که او ترک تهران را
انتخا کرد که ایبته با ممانعت مرد مواجه شالالد .در این مرحله بامارها تعطیا شالالد و حدود  4111نفر
معتر  ،اطرا کاخ شالاه جمع شالده و علیه شالاه شعار میدادند .فشار مرد رومبهروم بیشتر میشد به
حدی که به نگهبانان کاخ فرمان وتی داده شالد و اند نفر ام معترضالالان کشته شدند .در اینجا علما با
این وعده که دو روم بعد در متالالالجد شالالالاه تجمع خواهند کرد ،مرد را پراکنده کردند و به این ترتیب
ناصالرایدینشالاه متماعد شالد که دیگر قادر به حمایت ام قرارداد نیتت و یک انگشتری به نشانا هدیه
برای میرما حتن وشتیانی فرستاد و قول داد قرارداد را فتخ کند (کربالیی )911-919 :9939 ،درنهایت
نیز شاه قرارداد را به هم مد و در  1بهمن  9631میرمای شیرامی طی تلگرافی ام مرد خواست مندیی
عادی خود را وغام کنند و بدین ترتیب شیوۀ جدید مبارمه علمای شیعه با حکومت سلطنتی یعنی تحریم
رونمایی شد به طوری که میرمای شیرامی در اواسط وذرماه سال  9631با صدور فتوای هریونه استفاده
ام تنباکو را ممنوع اعال کرد (کرمانی )96 :9916 ،و متن ون در سراسر ایران منتشر شد:
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«بتالالم ا ...ایرحمن ایرحیم – اییو اسالالتعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با اما
ممان است» (ملک ورا)991 :9919 ،
در پی این حکم مرجع بزر شالالالیعی بود که مرد بیدرن

قلیانها را جمعووری و در میدانها

وتی مدند ،مغامههای تنباکو فروش یار بتته و ام استعمال تنباکو دست برداشتند.
دکتر فوریه در این ممینه مینویتد:
فتوایی ام عتبالات رسالالالیده و بر مرد امر شالالالده که برای برایدن کمانی ام اسالالالتعمال دخانیات
خودداری کنند .این فتوا با انضالباط تما رعایت شده است .تما توتونفروشان دکانهای خود را بتته
و تما قلیانهای خود را برایدند و احدی نه در شالالهر و نه در میان نوکران شالالاه در اندرون او یب به
دخانیات نمیمدند (فوریه)699 :9919 ،
برای اویین بالار علما با تحریم کاالیی که در انحصالالالار بیگانگان بود و حکومت نیز ام ون حمایت
میکرد ،اقدا سالیاسی را وغام کردند که در برابر حکومت و نوا سیاسی قرار مییرفت و همین باعث
شد علمای شیعه برای نختتین بار و در سطح وسیع پی به قدرت خود برده و بتوانند به عنوان رهبری
جنبیهای وینده ،خود را مطرح سامند (نصری.)31 :9911 ،
نتیجهگیری
تاریخ شالیعه ام منور تعاما بین نوریه و عما سیاسی تاریخ پرفرام و نشیبی را طی نموده است و
علمای شالالیعه علیرغم ثابتقد بودن روی اصالالول ثابت در اندیشالاله و حومه نور ،به تبعیت ام شالالرایط
ممانی و مکانی رفتار متفاوتی را ام خود بروم دادهاند و این رفتار همواره بین سالالاله رویکرد تمیه ،تالش
برای اصالح و انمال در نوسان بوده است .در نوریه فرد دایمایر مندیی سیاسی همواره در بتتر تعاما
نوریه و عما سیاسی نوم و نتق پیدا میکند .انتانها با شرکت در عما و کنی سیاسی ام انتزاعیات
صر فاصله یرفته و ونها را به حایت انضمامی دروورند .عرصه نوریه نیز فرامیییرند که عمایرایی
صالالر و بدون پشالالتوانه نوری ،عرصالاله عما را هموون پروژهای ناتما خواهد یذاشالالت پروژهای که
تعایی نهایی انتانها را در تعاما با محیط منطمهای و جهانی ناکا مییذارد .درواقع تعادل بین نوریه
و عما بهنوعی خرد جمعی به عنوان مبنایی برای عما سالالیاسالالی میانجامد که خود نیز در رویکردی
تعاملی پدیدوورنده و انتالالجا بخی به نوریهای جدید اسالالت .این تئوری در نوریه و عما سالالیاسالالی
علمای شیعه در دوره مورد بحث این ممایه نیز وجود داشته است.
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حکومتهای بین صالالفویه و قاجاریه هیچیک نتوانتالالتند بهطور کاما مشالالروعیت صالالفویه را کنار
یذاشالالته و نوم جدیدی را باعث شالالوند و به همین دییا تا پیی ام قاجاریه تما حکومتها ام بحران
مشالالروعیت در رند بودند؛ اما قاجارها با تکیهبر قدرت ایلی و نوامییری موفق به کنار یذاشالالتن رقبا
شالدند .پس ام موسس سلتله قاجاریه فتح علی شاه در پی ثبوت سلتله قاجار برومد و در تالش بود ام
تلفیق حتالب و نتالب ،منده کردن رسالو ایران باسالتان و نیز توسا به دین اسال جایگاه مشروعیتی
صفویه را در ایران بامتویید نمایند اما برعکس صفویه ونها ام خانواده سادات نبودند و نزد علمای شیعه
جایگاه مذهبی شالالالاهان صالالالفوی را نداشالالالتند اماینرو رویا روحانیون با حکومت قاجاریه متفاوت بود.
اماینرو بود که فتح علی شالاه برای جبران ون نمیصه درصدد بود به جلب رضایت روحانیون پرداخته و
ام طریق جلب رضایت ونها ،خود را مشروع و قانونی جلوه دهند.
اما روحانیت با او برخوردی دویانه داشتند به نحوی که یاهی با او همکاریهای ویژهای میکردند
و ام این بتالالالتر باله عنوان ممینهای برای ممابله با جریانهای انحرافی ،تعمیر و رونق اماکن ممدس و
سایر اقدامات مذهبی در راستای توسعه و تعمیق باورهای دینی در جامعه استفاده میکردند و یاهی نیز
در برابر فعاییتهای مغایر با اندیشههایشان میایتتادند .در دورۀ ناصری نیز اوضاع به همینیونه بود با
این تفاوت که روحانیون در این دوره با متالئله "وشنایی با غر " و بهتبع ون نفوذ بیگانگان در کشور
روبرو شالدند و اماینرو نوع تعاما ونها با حکومت تغییر کرد و ایتالتادیی در برابر بتیاری ام تمایالت
ناصالالالرایدینشالالالاه جای همکاری را یرفت مثالً در جن

های ایران و روس ،قتا یریبایدو و امتیام

تنباکو و  ...روحانیون شالیعی توانتالتند نمی رهبری داشالته باشالند و علیه سیاستهای دول بیگانه که
درصدد نفوذ در کشور بودند با توسا بهقاعدۀ «نفی سبیا» مماومت نمایند.
در ممان ناصالرایدینشاه نوعی تمایالت عرفی یرایانه به دییا وشنایی با غر و شکاییری طبمه
روشالالنفکری در ایران پدید ومد که این متالالئله بهنوعی نوع نگاه و ورود روحانیون شالالیعی را به متالالئله
همکاری و تعاما با حکومت تغییر داد و اماینجا ریشههای شکاییری یفتمان انمال را میتوان شاهد
بود؛ اما متالئله مشالروطیت ایران و عملکرد و عما سیاسی علمای شیعه را با متاها جدیدتری مواجه
کرد بهنوعی که نوریه سالیاسی علمای شیعی نیز به تدرید داار تحول شده و اویویت ونها ام ممابله و
بحثهای مربوط به شالیعه و سالنی به مباحث مربوط به اندیشالههای جدید کشالیده شد ،مباحثی که ام
اویویتی ویژه برخوردار میشود و به عنوان نمطه مرکزی ذهن اندیشمندان شیعی ظاهر میشود.
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روشنفکران غر یرا با ایگو قرار دادن غر برای دستیابی به پیشرفتهای غربی با سه مانع عمده
سالاللطنت ،نفوذ روحانیت در جامعه و اماریاییتالالم خارجی مواجه بودند و اماینرو درصالالدد برومدند برای
فاهق ومدن بر ونها ام ابزارهای مشالالروطیت ،عر یرایی و ملییرایی اسالالتفاده نمایند .ایبته یروههای
روشالنفکری هر کدا به یکی ام ساله مورد میر اویویت میدادند ،اما برعکس روحانیون شیعی بیشتر بر
استبداد و استعمار پافشاری داشتند .درواقع برای اویین بار ونها با پدیده نفوذ روشنفکری مواجه شدند و
ونهالا به صالالالورت رقبای فکری روحانیت درومدند و اینجا بود که جامعه ایرانی که همواره بر دو تفکر
دویتمدار و دین محور اسالتوار بود اکنون میبایتت پذیرای تفکر غر یرا نیز باشد .جریان دین محور
به رهبری علمای شالیعی نااار شالد در پی نفوذ غر یراها عالوه بر مبارمه با استبداد ،به مبارمه با روند
وغامشالدۀ دین مدایی نیز باردامد و ضالمن تمویت بیشتر ون ،دین را به عرصه اجتماعی بامیرداند .شیعه
طی دوره جدید با دو جریان ضالالالد روحانیت و عایمان دین یعنی دویت و روشالالالنفکران غر یرا مواجه
میشود اون ام سویی دیوانساالران ام دوران عباس میرما به بعد در پی اصالحاتی به تدرید ممینههای
کاهی اقتدار اجتماعی روحانیت را فراهم میکردند روشالالالنفکران نیز با باور شالالالدید به علم ،درصالالالدد
پیادهسالامی روند عر یرایی ضالد دین یرایی داشالتند و طی تالش شالدیدی در پی به حاشیه راندن
دین الاقا در بعد سنتی ون برومدند.
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The Interaction of Political Theory and Practice in Shia Political
Thought and Its Role in the Qajar Developments
Alireza Biabannavard, akbar ashrafi, jalal derakhshe,ahmad bakhshayeshi

Abstract
Looking at the historical developments of Islam, we can distinguish
three tendencies around thought and action. The tendency that prioritizes
action, the tendency that prioritizes theory over action, and the third
tendency believe in the interaction of theory and political action. Among
these, Shiites belong to the third tendency. Throughout history, the Shiites
have chosen various approaches, including taqiyyah, reform, and
revolution, in interaction with the political environment. With the approach
of the contemporary Shiite period, it has distanced itself from the
approaches of Taqiyya and reform, and especially with the emergence of
the Qajar and Pahlavi periods in the contemporary history of Iran, it
approaches the revolutionary approach and the attempt to form an Islamic
government. Here, the main question of the research is what effect the
objective context and developments of the Qajar period had on the Shiite
political thought in that period and how this thought influenced the political
action of the Shiite scholars active in this era. The result of this article is
that the objective context and developments of the Qajar government on
the one hand lays the groundwork for constitutionalism and also on the
other hand lays the groundwork for the Islamic Revolution.
Keywords: Political action, Shia, Theory, Ghajariye, Interaction of
theory and practice

