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 چکیده

شاه قاجار لی. نیاز فتحعقلمداد کردتوان نقطۀ اوج روابط نزدیک روحانیون شیعه با شاهان قاجار شاه قاجار را میدورۀ فتحعلی

ت نی و هدایمور دیاو دست آنان را در  ای انجام دادهمکاری گسترده با روحانیونبه کسب مشروعیت دینی سبب شد که وی 

عه و ود در جامهای خود و بسط اندیشۀ دینی مدّ نظر خجامعه باز گذاشت. همچنین روحانیون شیعه هم برای گسترش فعالیت

کی میان وابط نزدیگیری رمبارزه با انحرافات دینی به حمایت ساختار سیاسی نیاز داشتند. بنابراین نیاز متقابل سبب شکل

شاه قاجار گیری روابط فتحعلیها و روند شکلی بررسی و تحلیل زمینهتحلیلی در پ -این مقاله با رویکرد توصیفیرفین شد. ط

تأسیس قاجار به  شاه قاجار برای مشروعیت بخشی به حکومت تازهدهد که فتحعلیها نشان میبا روحانیون شیعه است. یافته

صفهان تا امان سقوط زی از وحانیون شیعه به سبب تجربۀ تلخ روابط تیره با ساختار سیاسروحانیون شیعه روی آورد. از طرفی ر

سی در این ینی و سیاشاه استقبال نمودند، بنابراین روابط نزدیکی میان ساختار دبرآمدن قاجارها، از تمایالت دینی فتحعلی

 ها متعددی خود را نشان داد.دوره شکل گرفت و این همکاری در عرصه

 مشروعیت دینی، دینداری. شاه قاجار،روحانیون شیعه، فتحعلی: اژگان کلیدیو
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 مقدمه

با پیروزی صفویان و ادعاهای شیعیانه آنها، روحانیون از این فضای به وجود آمده بهره بردند و با این دولت همکاری نمودند. 

ولی فقیه به نیابت از امام  در حوزه شرعیات و امور حسبیهدر این دوره نوعی تقسیم وظایف میان سلطان و فقها شکل گرفت. 

زمان و با نظارت سلطان به این امور رسیدگی می نمود. اما در امور دنیوی و عرفی سلطان صاحب شوکت نماینده امام 

هبان و حافظ محسوب می گردید. در این دوره فقیه نماینده علم امام و حافظ شریعت است و سلطان نماینده شمشیر امام و نگ

هـ.ق( ساختار دینی شیعه با بحران جدی مواجه شد، روحانیت شیعه که در 1135با سقوط اصفهان ) . امنیت کشور شیعی است

مدت حکومت صفویه مورد حمایت شاهان این سلسله قرار داشتند، این حمایت را از دست دادند و بدتر از آن مورد آزار و 

. با قدرت قرار گرفتند. در این شرایط ساختار دینی شیعه دچار حیرت و سرگشتگی شد اذیت و کشتار افغانهای سنی مذهب

یابی نادر و اقدامات ضد شیعی وی، روحانیون دوباره مورد آزار و تعقیب قرار گرفتند و منابع قدرت خود را از دست دادند. 

خان زند و یابی کریمبا قدرت .نمودنداز ایران به عتبات در خاک عثمانی منتقل  را مرکز ثقل روحانیت شیعه آنان اما به مرور

سیاست دینی وی، روحانیون شیعه حمایت خاصی از وی دریافت نکردند و سعی کردند از سیاست به نحو مؤثری دوری 

 نمایند.

ها در عتبات به اوج رسید و ان و اخباریگیری قاجارها در ایران، منازعات درون روحانیت شیعه میان اصولیهمزمان با قدرت

ای علمای شیعه قائل ها برای که اصولیهای علمیه شیعه گردید. به خاطر نقش و جایگاه ویژهمنجر به غلبۀ اصولیان بر حوزه

لطنت گیری نهاد اجتهاد در جامعه شیعه و نقش آفرینی مؤثر آن در بطن جامعه شد. همزمان با ساین مسئله سبب شکلبودند، 

فتحعلیشاه و نیاز وی به کسب مشروعیت دینی در قالب حمایت روحانیون از وی و تحوالت ایران در دوره قاجار و منازعات 

میان ایران با دول اروپائی و تهدید کیان جامعه شیعه توسط آنان سبب گردید که علما به عنوان مدافعین جامعه وارد عمل شده 

 شاه قاجار انجام دادند.ای از فتحعلییفا نمودند و حمایت گستردهو نقش مؤثری در تحوالت جامعه ا

 

 شاهمشروعیت دینی حکومت فتحعلی

قاجارها به مانند صفویان ادعای رهبری سیاسی و دینی توأمان بر ایران داشتند. مورخان قاجاری به مانند صفویان برای فتحعلی 

(. حتی  327 – 328:  1337قائم مقام فراهانی،  ؛ 5: 1، ج1380یرازی، شاه عنوان نیابت امام زمان ) ع ( دادند )  خاوری ش

شاهان قاجار را با ادعای محمدحسن خان قاجار به عنوان فرزند شاه سلطان حسین صفوی، از سادات قلمداد نمودند و  فتحعلی 

(. این نسب سازی مضحک تر از آن بود که   253و  247و  245و   222:  1380دادند ) رستم التواریخ، « صفوی » شاه را لقب 

نابراین از سوی دیگر مورخان تکرار نگردید. تاریخ نویسان قاجاری در این مسیر تا آنجا پیش رفتند مورد قبول واقع گردد، ب

چون » خبر حمله روس ها به گنجه به شاه رسید نوری در ذکر آن گوید  1218که شاه را به پیامبر تشبیه نمودند. وقتی در سال 

( بسیاری دیگر از اندیشه گران غیر دینی به شاه  180:  1ج ،1386نوری، « ) صورت این خبر بر مرآت نبوت جلوه گر گشت



( در این راه حتی شاه قاجار را لقب اولواالمر نیز دادند )رستم الحکما،  352 – 355:  1387ائری، حمقام جانشینی پیامبر دادند )

ارتباط با خدا صالح امور را بهتر از (. برای شاهنشاه قاجاری الهامات غیبی قائل شدند که به این وسیله او به علت 423:  1380

هدایت جمله زیر را در تالش فتحعلی شاه در تربیت محمد میرزا آورده  (. 48:  2537همگان می داند ) قائم مقام فراهانی، 

معنًا  قلوب سالطین مخزن اسرار یزدانی و مهبط انوار سبحانی است به الهامات غیبی و اشارات الریبی ظاهراً و باطناً و» است: 

(. این جمله به طور آشکارا برای برکشیدن شاه به  7757:  9، ج1380هدایت، « ) به تقویت و تربیت او شعف تمام حاصل کرد

 مقام الوهیت و جانشینی خداوند بوده، که کارهای او با الهام از سوی خداوند صورت گرفته و مشروعیت الهی می یابد.

( و برای خاندان قاجار، لقب 62:  1337؛ قائم مقام فراهانی،  122:  1382تهران )تنکابنی، به کارگیری عنوان دارالخالفه برای 

(، اگرچه از دیدگاه مستوفی امری مسخره می آید  61:  1، ج1371های دوره قاجار، ها و رقم)فرمان« دودمان خالفت بنیان » 

ای بود از این که قاجارها پایتخت خود را دارالسلطنه، نشانه (، اما کاربست این عنوان در کنار لفظ 45:  1، ج1386) مستوفی، 

مرکز دوگانه حاکمیت می شمردند. حاکمیت دنیوی شاه و والیت و خالفت دینی که سلطان قاجار امیدوار بود مانند صفویه 

 (.50-51:  1383آن را برای خود محفوظ دارد ) امانت، 

اهتمام زیادی به حمایت از اماکن دینی و مذهبی تشیع « دینیاری » کردهای فتحعلی شاه در مدت سلطنت خود در راستای کار

-نشان داد. این پادشاه بارها به زیارت قم شتافت و هر سال توسط میرزای قمی بین طالب و سادات این شهر پول تقسیم می

( و حتی تجدید حیات قم ( عظمت و توسعه آستانه مقدس حضرت معصومه )س  271 -272:  1354نمود ) مدرس طباطبائی، 

بعد از غارت و کشتار افغان ها مدیون تالش های فتحعلی شاه می باشد. شاه در این شهر مدرسه و دارالشفا ساخت و ضریح 

ای (. عالوه بر قم این شاه توجه ویژه218:  1384؛ جهانگیر میرزا،  247- 254:  1354مقدس را تعمیر نمود )مدرس طباطبائی، 

ونق مرقد امام رضا )ع( داشت و همواره کمک هایی به طالب و سادات این شهر ارسال می نمود )فرمان ها ورقم به تعمیر و ر

(. این شاه مساجدی در شهرهای بزرگ با نام مسجد شاه بنا نمود و مدارسی نیز برپا کرد و 65- 66: 1371های دوره قاجار، 

؛  220:  1384؛ جهانگیر میرزا،  87:  1376ت عالیات داشت ) عضدالدوله، اهتمام زیادی به تعمیر بقاع متبرکه امامان در عتبا

 (100 -101:  1383دنبلی، 

 فتحعلی شاه برای نشان دادن خود به عنوان شاهنشاه دیندار اشعار زیادی در مضامین مذهبی، مرثیه و مدح ائمه سروده است: 

 مهی که بارور از وی نهال هر غم شد          محرم آمد و آغاز ماه ماتم شد                          

 مگر به چشم من از خون  رسد دگر مددی           زبسکه دیدۀ من اشک ریخت بی نم شد        

 کجاست حضرت آدم که ببیند از نسلش              چه جور و ظلم که بر بهترین عالم شد        

 (. 393:  1370زبار محنت و غم قد آسمان خم شد ) فتحعلی شاه،                 چرا که خم نشود قامتم زغم کامروز          
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ی روبرو الشی اساسچا با در برابر دعاوی دینی فتحعلی شاه در این دوره روحانیون شیعی قرار داشتند که این ادعاهای وی ر

دیشه دارد. ان ضرورت اجمالی به نظریات روحانیون شیعی درباره قدرت و مشروعیت آنساختند. برای بررسی این امر نگاهی 

ت قدرت شروعیماسالمی خالفت بی توجه به منشأ دولت و عدم ترجیح هیچ یک از الگوهای نصب، انتخاب و حتی غلبه، 

ای اسالمی حفظ هریهنین در نظسیاسی را صرفاً با اعتبار اجرای شریعت و تأمین امنیت و نظم عمومی توجیه می کند. همچ

فظ حه اعتبار لکه بشریعت غایت اساسی این گونه نظام ها تلقی می گردد و مشروعیت دولت ها نه بر اساس منشأ قدرت، ب

 شریعت تعریف گردیده است.

یطی برای گرچه شرااها کنند. این نظریهها عدالت و مشروعیت قدرت را به میزان اجرای شرع متوقف میدر این اندیشه 

 سیر تیجه این امرنگیرند ولی به تدریج از عدل و علم از شرایط حاکم هم چشم پوشی نمودند. حاکم اسالمی در نظر می

که  فردی تصاعدی زورمداری و تغلب و حضور قهر آمیز صاحبان قدرت و غلبه در زندگی سیاسی مسلمین بود و هر

ب : 1381یرحی، حق را می داد که قدرت سیاسی را تصاحب نماید )فکرد به خود این احساساس توانمندی و صالحیت می

 کند ، قابل احترام بود. توانمندی که می توانست امنیت داخلی و دشمنان خارجی را سرکوب (.222- 223

قه . فمی شمارد ا غاصبها در دوره غیبت ربر خالف آن اندیشه سیاسی شیعه به علت بعد آرمان گرایانه خود، تمامی حکومت

ده بود، ت پیدا کرع دولشیعه به واسطه تلقی خاصی که از مسئله غیبت امام زمان )ع( و مسئله امامت و ارتباط آن با موضو

 ومان غیبت در ز هرگز نیازی به پرداختن به مسئله دولت احساس نمی کرد. این پندار که عصمت شرط حاکم است و قیام

ندیشه اایستایی  عوامل است، به عالوه عدم احتمال طوالنی شدن غیبت، از جملهپیش از قیام قائم، برافراشتن پرچم ضاللت 

غاصب حق امام محسوب  (. در راستای این عقیده هر حکومتی در دوره غیبت64:  1384سیاسی شیعه بوده اند )طباطبایی فر، 

یبت از وره غدر حکومتی در گردید. بر اساس این  نگاه به حکومت، همکاری با هگشته و مصداق حکومت جور تلقی می

د را به ه شیعه خوجامع لحاظ نظری برای شیعیان مجاز نبود، اگرچه بزرگان شیعه گاه از روی تقیه یا برای تأمین نیازهای

 صاحبان قدرت نزدیک می کردند. 

ین دولت همکاری نمودند. با پیروزی صفویان و ادعاهای شیعیانه آنها، روحانیون از این فضای به وجود آمده بهره بردند و با ا

ولی فقیه به نیابت از امام  2در این دوره نوعی تقسیم وظایف میان سلطان و فقها شکل گرفت. در حوزه شرعیات و امور حسبیه

زمان و با نظارت سلطان به این امور رسیدگی می نمود. اما در امور دنیوی و عرفی سلطان صاحب شوکت نماینده امام 

محسوب می گردید. در این دوره فقیه نماینده علم امام و حافظ شریعت است و سلطان نماینده شمشیر امام و نگهبان و حافظ 

 (. 162:  1384است)طباطبایی فر،  امنیت کشور شیعی

                                                             
، اداره یشرع یات هایمال یره، قضاوت، جمع آواز منکر، اقامه نماز جمع یامر به معروف و نه ییف مراحل نهایغ احکام شرعیبل افتا و تبلیه از قیامور حسب -1

 م و سرپرستی افراد بی سرپرست بود.اوقاف عا



م ه برای گاودندکروحانیون شیعی با سقوط صفویان و کشتار گروهی از ایشان به دست افاغنه سنی، تجربه تلخی کسب نم

اخباریان و  شیعی بین انیونهای آینده آنها مؤثر و تأثیرگذار بود. همزمان با تالطم اوضاع ایران، منازعات درون گروهی روح

ارها برای پوهای قاجا تکان به اوج خود رسید. اگر در دروه صفوی اغلب استیال با گروه اخباریان بود، اما همزمان باصولیا

ده برجسته ند. نماینانداخت ای علیه اخباری گری به راهی گستردهتشکیل قدرت در ایران، روحانیون شیعی هم در عتبات مبارزه

نی، اند)تنکابراشیه گری را به حبا جنگ قلمی و قهری خود برای همیشه اخباری اصولیان مال محمد باقر بهبهانی بود که

وایت را تنها شدند و وظیفه عالمان ر(. اخباریان هیچ امتیاز و جایگاهی برای فقها در دوره غیبت قائل نمی256 -254: 1382

-ع ( مید معصوم )ا مقلردارند و همه مردم حدیث و  حدیث پژوهی می دانند. اینها تقسیم مردم به مقلد و مجتهد را قبول ن

و مرجع و  دارند« وام ع» ر دانند. اما بر خالف آنها، اصولیان معتقدند مجتهدین جایگاه و امتیاز خاصی به واسطه علم خود ب

ایگاه دین سان جبرند. رهبر شیعیان در دوره غیبت هستند و تمام یا حدأقل بخشی از اختیارات امام معصوم را بر عهده دا

ث از این حی یان در دوره غیبت همان جایگاه امام در دوران حضور می باشد واجتماعی شیع -مجتهدین در زندگی سیاسی

 (.277- 278: 1383 اجتهاد را می توان استمرار کارویژه های امامت در شرایط متفاوت با دوران معصوم دانست )فیرحی،

ز نهاد او مستقل  شرعی هایه اجتهاد در اداره جامعه شیعه، سبب پیدایش قدرتپیروزی اصولیان بر اخباریان و تثبیت جایگا

مور اتهد و در یع مجدولت گردید. از این زمان ما شاهد دوگانگی قدرت در ایران شیعه هستیم. مؤمنین در امور دینی مط

مبتنی بر  بود، بلکهعیت نمبتنی بر تبسیاسی و عرفی تابع نظر سلطان بود و دیگر به مانند دوره صفویه رابطه علما با دولت 

 (. 48: 1379عی زند، ؛ شجاخودمختاری بود. روحانیون ادعای نیابت امام و پیشوایی عرفی را نیز در این دوره مطرح نمودند )

برجسته . از برداشتند ایران های اساسی برای تثیبت جایگاه روحانیون و نهاد اجتهاد درشاگردان بهبهانی در پیروی از وی گام

لطنت را ل نظریه سعاده اصنراقی اگرچه در کتاب معراج الس. ترین نمایندگان آنها می توان به مال احمد نراقی اشاره نمود 

و از  آن خداست ی والیت ازداند. از نظر نراقحکومت و  والیت را از آن فقها می« عوائداالیام » قبول دارد، اما در کتاب 

الیت از وینکه این امگر  امان تفویض گردیده و غیر از آنها کسی حق والیت بر بندگان خدا نداردسوی تعالی به پیامبر و ام

اب امام ارند و نودحکومت  در زمان غیبت» سوی خدا، پیامبر یا ائمه به فردی تفویض گردد. او درباره والیت فقها می نویسد 

و امام،  هر چیزی که پیامبر اول: در» ول والیت فقها می گوید : (. او درباره موارد شم 3:  1367نراقی، « ) شمرده می شوند 

ارد مگر د والیت دمان حکه سالطین دژهای محکم اسالمند، در آن چیز والیت داشته و حق آنها بوده است ]،[ فقیه نیز در ه

آن امر،  قیه را درفت و اس مواردی که توسط دلیلی از اجماع یا نص یا دلیل دیگر فهمیده شود که خارج از حوزۀ والیت فقیه

 حقی نیست.

(.                 15:  1367نراقی، « ) ای از انجام آن نباشد دوم : هر عملی که مربوط به امور دین یا دنیای مردم باشد، و چاره

 نظر من این است که» ق (، با پیش کشیدن بحث والیت فقها عنوان نمود 1200-1266شیخ محمد حسن صاحب جواهر ) 

خداوند اطاعت از فقیه به عنوان اولواالمر بر ما واجب کرده است. به دلیل اطالق ادلّۀ حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب 



؛ زیرا فقیهان والیت فقیه را بر امور متعددی 3االمر )ع (. والیت فقیه اختصاص به احکام شرعیه ندارد به دلیل اجماع محصّل

ادلۀ حکومت در این مورد وجود ندارد.  مؤید بر این مطلب اینکه نیاز جامعۀ اسالمی به فقیه،  ذکر کرده اند و دلیلی جز اطالق

(. روحانیون شیعی  151:  1، ج 1384رجبی و پورامید،« )  برای رهبری یک جامعه بیشتر است از نیاز به فقیه در احکام شرعی

ها را اگر از گذشته مطرح بود، اما کمتر به حوزه والیت سیاسی با بهره گیری از ظرفیت های  مستور در نهاد اجتهاد، والیت فق

  وارد شده بود، را وارد میدان  سیاست نیز نمودند.

جه به وتمجتهدان با  یاسی بود.راه حل نهاد اجتهاد برای پیوند میان آرمان و واقعیت در زندگی و نظر س« اذن و اجازه » مسئله 

ی یشه آرمانن، اندحکومت و انجام کارهای سپاهی گری و برای گذران امور عرفی شیعیافراهم نبودن شرایط برای تشکیل 

د. منظور از اذن کار بستن یت بهوالیت سیاسی فقیه را رها ساختند و مسئله اذن و اجازه را برای راه حل نهایی بین آرمان و واقع

خود در  ی را نایبولطان دارد، با اعطای اجازه به س این است که مجتهد هر عصر که نایب امام تلقی می گردد و والیت عامه

ذنِ اته باشد. عی داشکند تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت از امام بوده و صورت شرامور ملک و سپاه می

 320 : 1383رحی، مجتهد، سلطان را از مصادیق حکومت جور خارج نموده و حضور استیالیی او را مشروعیت می بخشد )فی

. شیخ (. نمونه ای از اذن مجتهدان به فتحعلی شاه در جنگ های ایران و روس بود176:   1384؛ طباطبایی فر،  319-

ه بشیعیان پاک  ای»ق ( در رساله جهادیه که برای جهاد علیه روس ها نوشته گوید : 1154 –8/1227جعفرکاشف الغطا )

ائمه  یغمبران وپن از آوردن لشکر و سپاه  مخصوص است به بزرگان بندگا درستی سیاست جهاد و دفع کفر و عناد، به فراهم

ور ما و امکان ع برای ظهموان امناء و کسی که قائم قام ایشان است از علما. به تحقیق دستور دادیم ] اذن دادیم [ پس از حصول

الک است در دفع گی ما و سه بندبکه معترف است  نیافتن قیام ما و قیام علما به این امور، برای پادشاه این زمان و یگانۀ دوران

ا خدا رهدارد او ه نگاکدشمنان ما به طریقۀ شریعت، آنکه نگاهداشته شده است به چشم اهتمام پروردگار خلق، فتحعلی شاه 

کم  حبایجان و ر آذراز آنچه می رسد از آن، و برای کسی که برجای خود داشته است او را آن حضرت و به او داده اختیا

ند خدا او را کرزا داخل اس میآنجا را بر او و ولیعهد گردانید و تصرف در امور سپاه را به او محول داشته، یعنی شاهزاداه عب

اهل  رای شکستنپاه بدر شفاعت ما و بگرداند در دنیا و آخرت زیر سایۀ ما، و در حمایت ما، از فراهم آوردن لشکر و س

ن وی (. این اذ54 -55:  1ج، 1384)رجبی و پور امید، « آنها و اسیر کردن زن و فرزند آنها. سرکش و انکار و گرفتن مال های

می  وی حکومت ا اذنببه شاه در امور جنگ، قابل تسری به خود امر حکومت هم بود. اما نباید تصور کرد که فتحعلی شاه 

داشت. .  یگری وامیبه د اری با هم و حفظ و احترامکرد یا به جنگ می رفت. این نیازهای متقابل بود که دو طرف را به همک

 با دارا بودن قوه قهریه توسط شاه چیزی نمی توانست جلوی قدرت بی پایان وی را بگیرد.

تا  »ها نبود سط فقیادآوری این نکته ضروری است که بحث والیت سیاسی به معنای اتخاذ تصمیمی برای تشکیل حکومت تو 

:  1383استادی،  « )ندهی از فقیهان شیعه خطور نمی کرد که شاید قدرت تشکیل حکومت داشته باشچند دهه قبل به خاطر فقی

81 .) 
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روحانیون در دوره قاجار به قدرتی فراتر از قبل دست یافتند. این مسئله چانه زنی آنها در برابر حکومت را افزایش می داد. 

خست این که به عنوان واسطه بین مردم و حکومت بودند و از مردم عامل قدرت علما در این دوره متکی بر چند عامل بود، ن

، اساس ادعای قانونی بودن مشروعیت قدرت علما بود، «تقلید » کردند. بعد این که حمایت کرده و برای آنها وساطت می

ید از یک مجتهد چون پادشاهان مجتهد نبودند، ناچار مقلد مجتهدی شده و از تصمیماتش پشتیبانی می کردند )وجوب تقل

تنها در دوران بعدی و همزمان با زعامت شیخ مرتضی انصاری واجب گردید (. زیرا مجتهد تنها قدرتی بود که می توانست 

مظهر و ترجمان مقاصد امام غائب باشد. پس در عصر غیبت باید همه مقامات دنیوی از مجتهد اطاعت کرده و تمکین کنند. 

، 1365علما را بر حکام به حق می شمردند، علما را به عنوان پیشوایان خود پذیرفتند ) فلور، مردم که دعوی افضلیت و تقدم 

ق ( بر  جایز بودن گرفتن هدیه از سلطان و پافشاری بر اینکه  1150-1232(. در این دوره با تأکید میرزای قمی )  23:  2ج

ون در برابر دولت تقویت گردید و هم مباحث شرعی درباره سهم امام در زمان غیبت به مجتهد می رسد، استقالل مالی روحانی

نحوه اعمال حکومت مجتهدان بر مسائل شرعی ابعاد جدیدی یافت. اما هنوز گروهی از روحانیون به مواجب پرداختی دولت 

ولی همواره  (. مردم بر اساس تجربه تاریخی خود شاهد گذرا بودن قدرت حکام بودند 155:  1389وابسته بودند ) آبادیان، 

روحانیون را درکنار خود می دیدند و بر این اساس بیشتر به آنها که از ثبات قدرت و نفوذ برخوردار بودند، متمایل می 

توانستند ملجأ و پناهی برای ایشان گردیدند و تنها آنها بودند که حامی رعایا در برابر تعدی و فشارهای حکام بودند و می

 باشند.

ای روبرو گردید، پس برای به دست آوردن مشروعیت و کسب حمایت مردم به  با چنین قدرت فزایندهفتحعلی شاه چون 

ارادت عامه مردم به سلطان بسته به ارادت خاصه است به » روحانیون روی آورد. مروزی درباره لزوم حمایت از علما گوید 

طاعت ایشان را از کف نگذارند و چون سلطان را به علمای زمان؛ چرا که عموم مردم گوش به سخن ایشان دارند و رشتۀ ا

«) خود مایل دانند، جز حدیث اطاعت او بر زبان نرانند. الجرم عموم مردم ارادت شعار آیند و قاطبۀ خلق طاعت گذار

قعی (. این سخن مروزی پرده از دوگانگی قدرت در دوره قاجاریه و اینکه مردم علما را رهبر وا 106:  1ب، ج1386مروزی، 

آورد، تا به وسیله آنها اطاعت دارد. شاه برای به دست آورن حمایت مردم باید به روحانیون روی میخود می دانستند، برمی

تملقی که فتحعلی » رعایا را به دست آورد. دخالت روحانیون در امور داخلی ایران در این دوره کمتر از امور خارجی بود : 

کفاره گناهان وی بود ]...[ بروحانیون حیطه عملی داد تا نه تنها به داد مردم برسند بلکه در شاه از مالها میگفت، در واقع 

معیارهای اخالقی آنان تجدید نظر نمایند. روحانیون که گرفتار این فعالیت های قابل تمجدید بودند، طبعاً عالقه ای به شرکت 

 (.  73:  1، ج1363آوری، «) در سیاست تا زمان شاه بعدی نداشتند

حمایت شاه از روحانیون و دوستی با آنان به معنی مطیع آنها بودن و بازگذاشتن دست آنها در امور نبود، شاه نفوذ و قدرت 

(. اگر  260:  1383زیادی در میان آنها داشت و تا حدی با قدرت استبدادی  خود بر روحانیون تسلط داشت ) تانکوانی، 

-داد، اقتدار ملوکانهحکومتی وی انجام می دادند، به شدت برخورد می کرد و اجازه نمی روحانیون اقداماتی بر خالف منافع

(، شاه  1232اش با چالش مواجه گردد. در ماجرای قتل شاه خلیل اهلل رئیس فرقه اسماعیلیان در یزد به تحریک روحانیون ) 

حانیون به حکومت محالت گماشت و دختر خود آن روحانیون را تبعید و پسر وی میرزا آقاخان را در یک دهن کجی به رو



مسئله ازدواج دختران سالطین با روحانیون زمانه نیز از نکات  (. 466 -468:  1، ج1380را به زنی وی داد ) خاوری شیرازی، 

و  قابل توجه است که در زمان صفوی و پس از آن مرسوم شد. شاهان از این طریق به وجاهت خود در بین مردم می افزودند

 روحانیون را نیز با این روش کنترل می نمودند.

دوره روابط بسیار نزدیکی بین فتحعلی شاه و روحانیون شیعی شکل گرفت. در این میان فتحعلی شاه روابط بسیار در این 

(   911- 919:  3، ج1351؛ حبیب آبادی،  71 -68: 6، ج1374ای با میرزای قمی ) ر.ک : مدرس تبریزی، نزدیک و دوستانه

داد و همواره در برقرار کرد. فتحعلی شاه به درخواست وی از مجرمین می گذشت و در مالیات دیوانی قم تخفیف می

گشت ) هایی دوستانه و غیررسمی میان طرفین ردو بدل میشتافت و اغلب نامهمسافرت به قم به دیدار این روحانی عالیقدر می

در این » ای به وی می نویسد (. شاه همواره مبالغی برای وی می فرستاد. شاه در نامه: اغلب صفحات  1354مدرس طباطبائی، 

اوقات از جانب فرماندهان ممالک فرنگ و عمال اعمال مرز روم وجهی حالل به رسم هدیه و پیشکش واصل سرکار خالفت 

]...[ حرام دیده قسمتی از آن را  مدار اقدس گردیده بود. ازآنجا که وجهی بس حالل بود صرف آن را بی شرکت آن جناب

 (.   274:  1354مدرس طباطبائی، « ) که مبلغ یکصد تومان است. به جهت آن جناب معین، و مصحوب فرستاده

ای به فتحعلی شاه از دادن لقب اولواالمر به وی و نگاشتن اما این روابط دوستانه سبب نگردید میرزای قمی با نگاشتن نامه  

ه تصوف و تقدیم آن به شاه شکایت نکند. میرزای قمی در این نامه لقب اولواالمری را موافق اهل سنت و ای درباررساله

می باشند، زیرا « مراد از اولی االمر، ائمه طاهرین » مخالف تشیع دانست و درباره اولواالمری که در قرآن آمده بیان داشت که 

قبیح است. پس عقل و  –ظالم و بی معرفت به احکام الهی باشد  –چند امر کردن الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هر » 

نقل معاضدند در اینکه کسی راکه خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم باشد، و عالِم به جمیع علوم باشد. مگر در حال 

ر صورت انحصار امر، در اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثالً واجب می شود. و اما د

دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان ، هرکه خواهد باشد. پس آن نه از راه وجوب اطاعت اوست، بلکه از راه وجوب دفع و 

)میرزای قمی، «  اعانت در رفع تسلط اَعادی دین است بر خود مکلّف، که گاه که واجب عینی می شود بر او و گاهی کفایی 

1373 :14 .) 

» ق ( از روحانیون تراز اول این دوره هم روابط بسیار نزدیکی با شاه داشت به طوری که کتاب 1245-1185نراقی ) مالاحمد

در اخالق را به در خواست وی برای فتحعلی شاه قاجاری نوشت. اگرچه او معتقد به والیت فقها بود اما  « معراج السعاده 

(. از دیدگاه او تنها سلطان عادل ظل اهلل  341 -342: 1387ی نمود ) حائری، از شاه حمایت م« عوام » ویژه در بین اغلب به

است. پس اگر سلطانی حتی به تقلید از فقیه هم بتواند عدالت و شریعت را اجرا نماید ظل اهلل خواهد بود. زیرا اگر به اجتهاد 

توان عدالت را شناخت با تقلید هم این شناخت  می توان عادل واقعی شد به تقلید هم می توان چنین باشد. اگر به اجتهاد می

باشد که به عنوان مجتهد به شاه نزدیک می شود و اغلب آثارش را به پیشنهاد سلطان یا عملی خواهد بود. در این راستا می

کند از  کند و می اندیشد اگر سلطانی به تقلید یا تفصیل بتواند عادل باشد و در جامعه عدالت را اجرابرای وی هدیه می

(. البته این حمایت ایشان به  19الف : 1381مصادیق سلطان جور  خارج و به منصب ظل اللهی نایل خواهد شد ) فیرحی، 



نمود از شهر اخراج معنی تأیید همه کارهای سلطان و عمال وی نبود. مال احمد نراقی، حاکم کاشان را که به مردم ظلم می

بار خدایا این سلطان ظالم، حاکمی » دست های خود را به آسمان بلند کرده عرض کرد  نمود. وقتی شاه بر وی تغیر نمود، 

ظالم بر مردم قرار داد من رفع ستم نمودم این ظالم بر من متغیر است؛ چون خواست نفرین کند، فتحعلی شاه بی اختیار از 

و حاجی را از خود راضی ساخت و به جای برخاست و دستهای حاجی را گرفت و به زیر آورد و در مقام معذرت برآمد 

(. یا وقتی مال محسن یزدی با حمایت مردم یزد حاکم  165:  1382تنکابنی، « ) خواهش او حاکمی برای کاشان معین ساخت

 شهر را که فرد ظالمی بود از شهر اخراج نمود. شاه او را به تهران احضار و به فلک بست، اما شاه خواب پیامبر را دید که او را

 (. 120 -122:  1382به این خاطر مالمت نمود، پس از کار خود پشیمان و از او دلجویی نمود) تنکابنی، 

از دالیل نزدیکی علما به شاه جلوگیری از گسترش عقاید صوفیان، اخباریان و شیخیه در جامعه بود. صوفیان که بر اثر کشتار 

ودند، در دوره زندیه باز به ایران بازگشتند و قدرت خود را بازیافتند. در های اواخر دوره صفویه از ایران فرار کرده بو اذیت

 81:  1383این دوره باز در میان مردم و درباریان برای خود هوادارانی داشتند. این امر باعث نگرانی بیشتر علما بود )استادی، 

گر گرایش شاه به آنها سبب اقبال عمومی به (. زیرا از یک طرف خطر گرایش شاه به عقاید صوفیه وجود داشت و از سوی دی

از نظر روحانیون می شد. پس آنها سعی نمودند حمایت و پشتیبانی شاه را برای تعقیب و کشتار صوفیان به « گروه ضالّه »این  

 دست بیاورند. روحانیون حمالت شدیدی علیه این گروه انجام دادند. نراقی درباره صوفیان گوید :

 هیچ دانی چیست صوفی مذهبی                     ملحدی بنگی مباحی مذهبی                                     

 قید شرع از دوش خود افکنده ای                    کهنه انبانی زکفر آکنده ای                                   

 و نهد                           چون کند غافل به دنبه برجهدگربه سان سر بر سر زان                                   

 من ندانم چیست این صوفی گری                   کش سراسر حقه اس چون بنگری) نراقی،                                   

                                  1362  :120 ) 

صورت گرفت. محمد علی فرزند آقامحمدباقر بهبهانی آنقدر از این گروه کشت  در این دوره کشتارهای بزرگی از صوفیان

فرید دوران و مشهور به صوفی کش و بسیار از دراویش و ارباب تصوف را به » که به محمد علی صوفی کش معروف گردید 

توان به معنی همراهی با این می(. سکوت دولت در برابر این اقدام علما و کشتارهای صوفیان را 249:  1382)، « قتل رسانید

 اقدامات دانست که برای روحانیون مغتنم بود.

عامل دیگر برای نزدیکی میان علما به دولت، جلوگیری از عقاید شیخیه بود. شیخ احمد احسائی بنیانگزار این جریان دوبار در 

افت و روابط نیکویی با وی برقرار کرد. او طی به ایران مسافرت کرد و به دیدار فتحعلی شاه قاجار شت 1234و  1221سال های 

(. شیخ احمد روابط خوبی  30:  1381به پرسش های اعتقادی شاه جواب داد )اکبری، « سلطانیه » و « خاقانیه » دو رساله به نام 



و حتی یک با محمدعلی میرزا فرزند ارشد شاه و حاکم کرمانشاهان داشت.  محمدعلی شاه روابط خوبی با وی برقرار کرد 

 (.  42:  1382باب از درهای بهشت را شیخ به شاهزاده در ازای هزارتومان فروخت ) تنکابنی، 

شیخ احمد، آرای رایج درباره امامان شیعه را به باد انتقاد گرفت. اعتراض او متوجه دو امر مهم بود. نخست اعتراضاتی که 

بانی دیگری را ارائه می داد، دیگر اعتراضاتی که سلسله مراتب مذهبی با کرد و متقابالً مقرائت رایج از تفکر شیعی را نقد می

 (.  اعتقاد 30: 1381داد ) اکبری، مورد هجوم قرار می« رکن رابع » تشکیالت اجتماعی اربابان مذهب شیعه را با طرح نظریه 

طرح نظریه رکن رابع سبب تکفیر وی از  او به معاد روحانی و معراج  غیرجسمانی پیامبر، عقاید غالیانه وی درباره ائمه و

(. حتی گروهی حمایت شاه و خاندانش از شیخ احمد و حسادت برخی از 51 -56:  1382جانب روحانیون گردید )تنکابنی، 

(. پس روحانیون تالش می کردند با نزدیک شدن 88:  1364روحانیون به این مسئله را در تکفیر وی دخیل می دانند )حائری، 

 و حمایت از او مانع گرایش وی به شیخیه گردند. به شاه

اگرچه روحانیون توانسته بودند، اخباری گری را سرکوب نمایند. اما ماجرای شیخ محمد اخباری و پیش بینی درست وی 

ن درباره آوردن سر سردار روسی و تمایل اندک شاه به وی سبب نگرانی روحانیون می شد. آنان برای مبارزه بی امان با ای

 گروه نیز به حمایت شاه نیاز داشتند.

که پادشاهان را برای میرزای قمی رابطه و تعامل بین شاه و روحانیون و دالیل  آن را به خوبی بیان نموده است. خداوند چنان

هستند.  و دیگر مردمان به آنها محتاج« اهل دین » محافظت دنیای مردمان و حراست ایشان از شرّ مفسدان قرار داده است پس 

همچنین خداوند روحانیون را برای محافظت دین مردم و اصالح دنیای ایشان و برای رفع دعاوی  و مفاسد و اجحاف و تعدّی 

باشد قرار داده  است. در نتیجه برای یافتن راه حق از باطل، پادشاه و و تجاوز از راه حق که باعث هالک دنیا و آخرت می

پس چنانکه این فرقۀ درویشانرا ] روحانیون [ از درگاه معدلت و حراست آن مجال گریز » رند. دیگر مردمان به آنها نیاز دا

میرزای «) نیست همچنین آن طبقۀ رفیع مکان را از التفات باین قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ایشان راه پرهیز نه

 (. 382:  1347قمی، 

از یک دوره طوالنی هرج و مرج صورت آرامش به خود دیده و شرایط برای  روحانیون شیعی شاهد بودند که ایران بعد

رهبران دینی برای سروسامان دادن به امور دینی و بازگشت به میهن مهیاست، پس علما شاه قاجار را که فراهم آورنده این 

شیعه احترام زیادی در بین  شرایط بود را ارج می نهادند. فتحعلی شاه با تظاهر به دینداری و حمایت از اماکن مذهبی

آورد ) روحانیون داشت. فتحعلی شاه برای نزدیک کردن روحانیون به خود غالباً دختران خود را به عقد ازدواج آنها در می

های ایران (. تا از این طریق حمایت بیشتر آنها را به دست آورده و آنها را وابسته به دربار نماید. جنگ 128:  1370دروویل، 

ها برای استیال بر  بالد شیعه و وجود حکومت قاجار که تنها حکومت شیعی جهان بود برای روس و حمله و تالش روسو 

دفاع از اسالم و بالد شیعه ضروری بود، پس روحانیون تالش زیادی برای تقویت سلطنت فتحعلی شاه انجام دادند و شاه هم 

» رابر این حمله و به دست آوردن مشروعیت فرماندهی به عنوان جهاد و غزا با ها و بسیج مردم ایران در ببرای مقابله با روس

 به روحانیون روی آورد. « کفار 



 گیرینتیجه

یک رابطه مودت و دوستی و احترام آمیز میان روحانیون و شاه شکل گرفت. روحانیون برای اداره امور در قالب دینی و 

یی به شاه نیاز داشتند. آنها برای مبارزه با عقاید انحرافی در سطح جامعه به اجرای شریعت در جامعه و اجرای احکام قضا

سلطان دینداری نظیر فتحعلی شاه و همکاری وی در پیشبرد اهدافشان نیاز داشتند. شاه هم با انجام فرایض دینی، حمایت از 

ح دوستی با علمای بزرگ برای نشان اماکن مذهبی و روحانیون شیعی، ساختن مدارس دینی و دادن صدقات به سادات و طر

دادن دین داری و دینیاری خود به اقشار مذهبی و روحانیون بود. هدف شاه از این اقدامات ) صرف نظر از خلوص نیت وی 

از این کارها (، به دست آوردن حمایت روحانیون به عنوان نائب امام و رهبران مردم برای کسب مشروعیت برای حکومت 

اتباعش قدرت وی را اقتداری مشروع قلمداد نمایند و در صدد کارشکنی در برابر آن برنیایند. از سویی شاه با این خود بود. تا 

اقدامات، حمایت روحانیون در جنگ علیه روسیه را برای بسیج همه منابع به دست آورد. این روابط اگرچه همواره نیکو بود، 

 صل بعدی به آن خواهیم پرداخت.اما با فراز و نشیب هایی روبرو بود که در ف
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 .57، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره «شیعه و مشروعیت بین نظریه و نصّ » ب(،  1381فیرحی، داوود)
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 .1ایران،ج

 ( ریحانه االدب، تهران، خیام.1374مدرس تبریزی، محمد علی )
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