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  بسمه تعالی
  

  رانی ایخ اجتماعیار تیمبان

  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  1387-1388نیمسال اول 
  
  

  گانهی يمحمدرضا جواد
  
  

ران، از ی ایخ اجتماعیبا تار یعلوم اجتماع یان دوره کارشناسی دانشجويران، با هدف آشناسازی ایخ اجتماعیدرس تار
ن درس، بر ابعاد یدر ا.  شده استیطراح یخی تاریشناس از منظر جامعه ،اصردوران پس از حمله مغول تا دوران مع

 و تالش می شود تا بر هویت . شودید مین دوران تاکی در ایرانیات جامعه ای حی و فرهنگیاسی، سي، اقتصادیاجتماع
 همچنین این هویت .و روابط میان آن ناکید شود)  سنت، دین، و نظام سیاسی و پادشاهی(ایرانی و ابعاد اساس آن 

شرح کامل هر . درارتباط با ورود  تجدد به ایران و تغییرات و  تناقضات در هویت ایرانی مورد بحث قرار می گیرد
 .جلسه در طرح درس آمده است
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  هیوران تا ظهور صفیران از فتح ایخ ایمرور مختصر تار
  

  رانیخ اینقاط مهم تار

 حمله اعراب ●

ز بارگاه خسروان در یعربان ن. وش تعلق داشتیابان عرب به داری بودند و بیرانیرای غیعنیران یان، انیرانیاعراب از نظر ا
  .ران بودیز جزو قلمرو ایمن نی ی حت)2: 1330ن کوب، یزر. (دانستندیمدائن را قبله مراد خود م

له ی بن حارثه، از قبیاما در زمان ابوبکر، مثن.  کردندیشه میران، اعراب از نام فرس اندیل از حمله به ابعد از اسالم، و قب
. ده بودندیان را به چشم دیرانیان حمله کرده بودند و ضعف ایرانی اي هايبکر بن وائل که در کناره فرات بودند به آباد

. ران کردیزدگرد، رستم فرخزاد را فرمانده سپاه ایران بودند، ی اي برايدی اعراب در کناره دجله مستقر شدند و تهدیوقت
روز شدند، و ی دو بار اعراب پیکی کوچک ي در جنگ ها.ران شدیده در محضر عمر برخاست و آماده جنگ با ایابوعب
همه سپاه اعراب در فرات  نبود، ی مثنيرید و اگر دلیر پا مالیده را با خرطوم در ربود و بزیران، ابوعبی از سپاه ایلیکبار پی

 رستم فرخزاد با .گر آهنگ جنگ کردند و سعد وقاص فرمانده جنگ شدیه اعراب بار دتا باالخره سپا.  شدندیغرق م
  )44- 48: 1330ن کوب، یزر (. هزار سپاه به جنگ اعراب آمدیس

رسول سعد . ..  کردندی را مسخره م کردند و اسلحه عربیه می اعراب را به دوك زنان تشبيزه هایان، نیرانیه، ایدر قادس
 که بساط را ي، وقت بوديزه را بر بساط نهادیآهن بن ن«زه به دست به بارگاه رستم آمد، یل کرده و نیر حمایشمش

 همه بر يشان تامل کردی عاقل بود، در سخنان اي مردرستم. یه کرده با رستم سخن گفتیزه تکی،و بر نيسوراخ کرد
زه در ی از رسوالن که نیکی رستم با يروز...ي شدی و هراس بر او مستولیشیندی و از آن بیافتیقانون حکمت و حزم 
 نباشد و با یبی عی و کوچکیست؟ او گفت آتش پاره را از بزرگین دوك که در دست تست چیدست داشت گفت ا

ر در ی و جودت شمشغ نو استینم رسول گفت اگر چه کهنه است اما تی بی کهنه میر ترا بسی گفت غالف شمشيگرید
.. ند صادقندی گوین جماعت در آنچه میشان متاثر شد و ای ايرستم از جواب ها. نفس او باشد نه در غالف متکلف

   )48-49: 1330ن کوب، ی به نقل از زر27-29تجارب السلف، صص (» ...ن سخن برآشفتندیلشگر عجم از ا
 ی مي و مزدوريد و نزد ما به سوداگری و رنج بودیان در سختشما عرب:  از رسوالن گفتیکیره بن شعبه، یرستم به مغ

 ین سرکشیگمان دارم آنچه شما را بد... .دیاوردیز بیاران و کسان خود را نید ید برفتید، چون نان و نعمت ما بخوردیآمد
 ی آنچه گفتیخت و بدبیاز سخت: ره گفتیمغ. .. می دهید شما را نان و جامه میبازگرد.  و رنج استیواداشته است سخت
کار یا با شما پیم یما را فرمان داد شما را به حق بخوان. گر شدیان ما آمد و حال ما دی در ميغامبریم تا پیما بدتر از آن بود

ند تا فرجام یکار کیا پید یه بدهید جزیم و گرنه باییای شما اندر آن نيد بالد هم شماراست جز با دستوریری اگر بذ.میکن
، ي بن عامری ربع. بشنومین سخنیم که چنی که چندان بزیستم برآشفت و گفت هرگز گمان نکردمر. کار چه شود
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ن کوب، یزر.  (می نداريزید و ما آنهمه را به چیان کار خور و نوش را بزرگ گرفته ایرانیگر، گفت شما ای دیرسول
1330 :50(  

ن کوب، یزر(.  شدیده می دی که در همه ارکان ساسانی نداشتند، با فساد و خلليروزی به پيدیگر سرداران، امیرستم و د
د و شن و خاك صحرا را ی چهار ماه در گفتگو بودند و سه روز جنگ کردند و روز چهارم باد مخالف وز)51: 1330

نه رستم بدست سعد افتاد که همه را به ی و خزیانی درفش کاو.ن روز کشته شدیرستم در ا. ختیان فرو ریرانیبه چشم ا
.  توان کردین باب باور نمید که قول مورخان را در ایان عرب رسیمت به هرکس از جنگجویآنقدر غن.  فرستادنهیمد

ابان بنا کردند و اعراب را آنجا ساکن ی اعراب، کوفه را در کنار بير خلق و خویی از تغيری جلوگيعمر دستور داد برا
  روز نشدند؟یان پیرانیچرا هرگز ا. که جنگ قابل جبران بوداگر تنها باد مخالف بود، ) 52: 1330، ين کویزر (.کردند

 تازه خوردند و دو بار گوسفندان يان سپس به مدائن آمدند و آنجا را محاصره کردند و آنقدر ماندند تا دو بار خرمایرانیا
خود را به نه ی خزيزدگرد گنج های .دندی کردند و در مدائن مردم به خوردن گوشت گربه و سگ رسیو شتران قربان
و خود به طرف حلوان )  شک استيالبته جا(ان بخورند ید بهتر از آن است که تازیکه شما بخوردد یدهقانان بخش

ان به نزد سعد رفتند و گفتند هر چه زودتر به مدائن یرانی از ای جمع.ران بودیخره زاد برادر رستم فرمانده سپاه ا. رفت
 یاز سپاه عرب که ب....  کردند که آب آن اندك بود  و گذشتن از آن آسانیینما از دجله راهیو او را به موضع. دییدرآ

دند، بانگ ی شهر ديان را بر کنار دروازه هاینگهبانان مدائن چون تاز. ک تن غرق شدیمحابا به دجله زدند، تنها 
: 1330ن کوب، یزر. (تش گرفیخره زاد شکست خورد و راه جلوال در پ. »!وان آمدندید! وان آمدندید«برآوردند که 

54(  
کم ترکوا من جنات و « درآمد، از قران يد کسریسعد در ورد به مدائن هشت رکعت نماز فتح خواند و چون بکاخ سف

امبر ی مسجد پیعنی( نبود که آنرا بتوان افکند یی جاینه آوردند که از بزرگی از آنجا به مدی فرش بزرگ. را خواند» ونیع
 سعد به مدائن درآمد، مدافعان، یقت وقتیدر حق. .. ه پاره اش کردند و بر سران قوم بخش کردندپار)  نبوده استیاشراف

ز غارت کرده بودند اما فاتحان آنها را دنبال یزدگرد خود در هنگام گریان یوان را لشگریا. آن را فرو گذاشته و رفته بودند
 کهن ي پر بهايافته بودند که همه اموال و گنج های مجال آن را نانیرانیا. ..  را از آن باز ستاندندی غارتيکردند و مال ها

  )56: 1330ن کوب، یزر(فتاد ار به دست فاتحان این رو گنج و خواسته بسیاز ا... .شتن ببرندیرا با خو
  جنگ جلوالء

....  
  )67: 1330ن کوب، یزر(ن جنگ، جنگ نهاوند بود که عرب آن را فتح الفتوح خواند یآخر

  
  
  

  ران به اسالمیش ایعلل گرا
  انی ضعف و ظلم ساسان-
   از زرتشتی سرخوردگ-
  دین جدی دي جاذبه ها-
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آیا ایرانیان پیش از ورود اعراب، به اسالم تمایل داشتند و آیا اصوال به چیزي از ایران دلبستگی داشتند که مانع روي 
  آوردن آنها به اعراب شود؟

   از زردشتیل سرخوردگیبدل. می شدند یحیمسن، اگر اسالم نبود برخی مدعیات تاریخی نشان می دهد که ایرانیا
  

  آیا ایرانیان در جنگ شکست خوردند یا تسلیم شدند؟
اگر در جنگ شکست خوردند و پس از جنگ نیز اسالم نیاورند و تنها جزیه می دادند، آیا رفتار اعراب با آنها خیلی دور 

ن رفتار ی ایرانیان ناله هاي قوم مغلوب نیست؟ البته از نظر اسالم، ااز قواعد جنگ در آن دوران بوده است، و اعتراض
  . نبوده استيرعادیست، اماچندان غیده نیپسند

  
  انیرانیخورد اعراب با ابر
  . ده نبودیان چندان پسندیرانید دارد که رفتار مسلمانان فاتح با این تاکی بر ادو قرن سکوتن کوب در یزر

    ....ینوع رفتار با موال.  گذاشتندیلان را موایرانیاعراب نام ا
  ....يمراجعه به کتاب فرا

  )60: 1386مفتخري و زمانی، ( انجام بودند بهوضعیت اهل ذمه و آنچه مجبور 
  )81: 1386مفتخري و زمانی، (موالی 

  
  . اسالم را بپذیرند و اعراب را نه. ایرانیان توانستند میان اسالم و اعراب تمایز بگذارند

  
 شدند، و با دور ی گرفتن، اسالم آوردن بوده، مانند مردم بخارا که با هر بار حضور اعراب مسلمان میل موالیک دلیالبته 

در ابتدا مسلمانان با اهل ذمه ) 80: 1386؛ مفتخري و زمانی، 76: 1378ان، یجعفر. ( گشتندیشدن اعراب از اسالم برم
اما .  کردندی کردند و آنها را مجبور به اسالم می مقابله می، و با بت پرست گرفتندیه می کردند، و تنها از آنها جزیمدارا م

 در بخارا اهل شهر مجبور شدند یک نیمه از خانها و .رندیه بگی مسلمان شدن آنها را گرفتند، تا بتوانند جزيبعدها جلو
  . ضیاع خود را به عرب ها دادند

  
 وضعیت ایران  در عهد ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریانتاریخ با عنوان ) 1386(در کتاب مفتخري و زمانی 

آنگاه . ساسانی بررسی شده و بحران سیاسی، بحران دینی، جغرافیاي مذهبی در آن دوران مورد مداقه واقع شده است
ه توسط ک(بخش آخر نیز . ایران در دوره خلفاي راشدین، در عصر امویان و در اوایل عهد عباسیان بررسی شده است

  . به ایران در دوران طاهریان اختصاص دارد) حسین زمانی نوشته شده
روند فتح ایران توسط اعراب، وضعیت جامعه ایران در رویارویی با اسالم و اعراب، سیاست دینی مسلمانان، اهل ذمه، 

یان در خدمت عباسیان از مهاجرت قبایل عرب به ایران و رشد شهرها، موالی، جنبش هاي ضداموي، و دیوانساالري ایران
 . بخش هاي دیگر کتاب است
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صص . (به افتادن ایران به دست مسلمانان اشاره دارد) میراث باستانی ایرانکتاب (، )1383(فصل هفتم از کتاب فراي 
  ).405 تا 373

  
  
  
  هینهضت شعوب  ●
  ممتحن. ك.ر

  .تندل داشی خواهانه تمايان به سمت افکار برابریرانیاز همان ابتدا، ا
  . شودیکسان داده میمت ین وعده که غنیام مختار با ای کوفه و قيریشکل گ

  ام ابومسلم یق
  ام بابکیق

  .یرانیران از اعراب و دهقانان ایب حکومت ایترک: یورود در دستگاه حکومت

  یرانی ای اسالمين دولتهایاول ●
 است که ی طلحه ابن عبداهللا خزاعیخاندان طاهر از موال.  در خراسان حکومت کردند259 تا 207: انیطاهر -

نقش داشتند و پس از ) چدربزرگ طاهر(ان، خزاعه و مصعب یام عباسیان قیدر جر. ستان بودندی حاکم سیزمان
  . بودندیان سنی طاهر.، امارت پوشنگ و هرات به مصعب داده شديروزیپ

اران به یا مسگر بود و در عیگر یث رویعقوب فرزند لی .ستان حکومت کردندی در س399 تا 254 :انیصفار -
فه یالبته خود را منصوب از خل. ان را برانداختیطاهر. ان رسانده اندینسب او را به ساسان. دی رسیمقام سرهنگ

. )48: 1378ان، یجعفر(فه یداستان خواندن منشور خل. ت داردی دانست، تا نشان دهد که مشروعی میعباس
 .امبر ارادت داشتندیالبته به خاندان پ. ند نداشتی، اما تعصب سن بودندیان سنیصفار

  شعري، بجايح وی در مدایعقوب در خواندن شعر فارسیاصرار 

  قد اکرم اهللا اهل المصر و البلد
  عقوب ذل االفضال و العددیبملک 

  : گفتند  یگران شعر به فارسیف و دیمحمد بن وص
  ران جهان خاصه و عامی که اميری اميا

  سگ بند و غالم و یبنده و چاکر و مول
 ینسبت م) فی سال پس از محمد بن وص50 (ي را ابوحفص سغدیات، شروع شعر فارسیخ ادبیالبته در تار
  :دهند که

   در دشت چگونه دوذای کوهيآهو
  ار چگونه روذای یار، بیاو ندارد 
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در . د رسانده اندیمش را جينسب و.   بوده اندیبوده که زرتشت» مغان« از  بوده اند که ساماناز نسل  :انیسامان -
. دندیان طبرستان شوریبر علو. بودیل سامانین حاکم، اسماعی اول.شابوری و در بخارا و بعد نماوراء النهر بودند

.  حکومت کردند395 تا 279از . ان قدرت گرفته بودند که با آنها هم مقابله کردندیلین زمان اسماعیدر ا
ن دوران، ی البته در ا.ن، ترکان بودند که در همه جا نفوذ کرده بودندایلیان و اسماعی آنان، جز علویمشکل اساس

 بخارا که به مسجد جامع یمانند بت فروش(شتر مردم ماوراء النهر مسلمان بودند و مراکز مقدس آن شهرها یب
ان، آشوب ها را پشت سر یدولت سامان. اهل سنت بودند. ل شدندیهمه به مسجد تبد) ل شدیبخارا تبد
  نگارش . شد5 و 4 در قرون ی و اسالمیرانین تمدن ایران به عصر زریو مقدمه ورود اگذاشت 
 یکی اهل سنت یثیدو کتاب مهم حد. يریو نماز خواندن پشت هر ام) 81-82: 1378ان، یجعفر(اعتقادنامه

ح مسلم ی نوشته صحيگریو د) 257م (است )   از بخارايل بخاری اسماعینوشته محمد ب (يح بخاریصح
 ی، کشیاشی، عيشابوریعه آن دوران، فضل ابن شاذان نی از عالمان ش).262 م يشابوریمسلم بن حجاج ن(
: رپرور بودندی وزيا شد و خاندان هایان، وزارت احی در دوران سامان.بوده اند ) صاحب معرفه الرجال(
له و دمنه را به نظم ی کلیدکرو.  شروع شدی به فارسین دوران، ترجمه متون عربیدر ا. ی، عتبی، بلعمیهانیجِ

، ی و علمیفرهنگ، یوانیهنوز زبان د. 352 ترجمه شد در ی به فارسير بزرگ طبری درآورد، و تفسیفارس
 يمسعود: ن دورهی شاعران ا.ان متعصب بودندین دور نشده بودند و سنیالبته حاکمان آن دوران، از د.  بودیعرب
 را به ي، شاهنامه ابومنصوریقی احمد بن منصور، معروف به دق). بوده استيکه علو (ی، بلخی، رودکيمروز

 .نظم در آورده است

 . 316 تا 250 از :ان طبرستانیعلو -

 . به تناوب حکومت کردند471 تا 315. رانیدر غرب ا: انیاریز -

 .447 تا 334 :هیآل بو -

 ي گریبخاطر زرتشت، ی علت برخورد با فردوس. به تناوب حکومت کردند582تا .  444 تا 351: انیغزنو -
 . بودنيبود نه علو

 . هم بودند590تا . 552 تا 429 :انیسلجوق -

 .628 تا 470 :انیخوارزمشاه -

  
  
  

  ین تمدن و فرهنگ اسالمیعصر زر ●
  قرن چهارم و پنجم 

  . تمدن قبل از اسالم ناموفق ماندي بازسازين تمدن از اسالم برخاست و تالش برای، ايبه نظر فرا
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ر رکن الدوله ید وزی ابن العمي صد بار شتر کتاب ها161ص.  افتی رواج يکتابخانه ساز: کتاب و کتابخانه -
 . بار شتر بوده است400، ده جلد  و تمام آنها ي صاحب بن عباد در ريفهرست کتاب ها.  بودیلمید

 ر و شرح لغات قرانیتفاس:علوم قران -

  لم و سنن گوناگون،  و مسي، بخاریخ طوسی و شخ صدوقی و شیرجال، کاف: ثیعلوم حد -
 نا، ی، ابن سی، فارابي رازيای، زکري، اسحاق کندياشعر: فلسفه و کالم -

 تاسیس رصدخانه، بیرونی، : نجوم -

 رازي، مجوسی، قانون ابن سینا، داروسازي: پزشکی -

 تاریخ طبري، تاریخ مسعودي، تجارب االمم مسکویه رازي، تحقیق ما للهند بیرونی، : تاریخ -

 ...عالم، تاریخ شهرها وحدود ال: جغرافی -

 يفرا.... (ش از اسالم ید از پین به تقلیمدال زر: هنرها -
 ي و مسجد سازيگچکار -

 
  نهضت ترجمه

  
ن تالش ها، ی از ایکی کنند، که ين فرهنگ را بازسازی ها تالش کردند تا ایرانی، هم ایرانی فرهنگ اییدر دوران شکوفا
  .ي و الحاد وي رازيایزکر.  ار داشتی در اختیفراوان ي شاهنامه های بود و فردوسیشاهنامه فردوس

 ی آن، وقتيا ابتدای. نا کردین سی که ايمانند کار. ی اسالمیرانی باشد نه این تمدن، اسالمیهم مسلمانان تالش کردند تا ا
غم مخالفت ها ریعل(  و نه عرب یرانیک ای را یاتیا آداب دفاتر مالیان گرفت، یاست که ضرب سکه را امام سجاد از روم

  . برگرداندیبه عرب) انیرانی ايع هایو تطم
  
  
  

. ترجمه فریدون بدره اي. حضور ایرانیان در جهان اسالم) .1381) (گردآورندگان(هوانسیان، ریچارد و جورج صباغ 
  . مرکز بازشناسی اسالم و ایران: تهران

 در مرکز مطالعات خاور نزدیک دانشگاه کالیفرنیااین کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس اعطاي جایزه جورجو لوي دالویدا 
 .  به احسان یارشاطر اهدا شده است1991است که در سال 

، در باره علم نجوم، شعر فارسی، زمان در عرفان ایرانی، ) صفحه150(در این کتاب، عالوه بر مقاله مفصل یارشاطر 
صص (بخشی از کتاب . رسی در میان ترکان بحث شده استمینیاتورهاي ایرانی، تاریخ نگاري، و نفوذ زبان و ادبیات فا

  :لغاتی مانند. در باره واژه هاي قرضی ایرانی در زبان عربی است) 85 تا 75
  )اخو به معناي هستی بلند، همچنین دوزخ به معناي هستی بد+ حائل و فاصله، از برز  (برزخ -
  ورد -

 تاج -
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 )زره(درع  -

 )از آفریده(عفریت  -

 )گناه(جناح  -

 فردوس -

 )استبرگ، استبر، کلفت (استبرق -

 ) یا نرمبالش ها، نمر(نمارق  -

 )از رود(روضه  -

 )جمع آبله، آبله مرغان (ابابیل -

  فرسخ -

 )فرزین در شطرنج(فرزان  -

 )فارسی میانه پهرست(فهرست  -

 جوهر -

 بستان -

 )از دیباگ، حریر(دیباج  -

 خندق -

 سواك -

 قبا  -

 )پیمانه(قفیز  -

 رصاص -

  سرادق -
  
  
  : از مغولر حمالت اقوام قبل یتاث ●
و ) قنات، نهر، کانال و آب بند (ياری آبين رفتن شبکه های، از بيل بر ساختار کشاورزید حمله و هجوم قبایر شدی تاث-

  یب قرن ها سازندگیتخر
ل ی، به دلي صحرانوردیل کشاورزان به زندگیل، و تمای احشام قباي به چراگاه و مرتع براي کشاورزين هایل زمی تبد-
  میم شدن در غنایو سهشتر یت بیامن
  لی توسط قباینین رفتن شهرنشی از ب-
  . شدی و باغات منجر مين رفتن کشاورزین که محاصره شهر بود، به از بیدن مهاجمیوه جنگی ش-

  . برخی دیگر می گویند درگیري اقوام با اقوام. ظاهرا تمام تاریخ ایران درگیري قبایل با اقوام است
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  آغاز انحطاط●
   .دیران رسی از بغداد آغاز و بعد به ايزیروند عقل گر. چراغ علم در قرن ششمخاموش شدن  
 

خوارزمی، جابر الحیان، الکندي، این حوقل، رازي، ثابت بن قره، : بیشتر دانشمندان اسالمی متعلق به قرون اولیه هستند
  )208ص زیباکالم، (خواجه مصیر فارابی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، اخوان الصفا، غزالی، عمر خیام، ابن رشد، 

ایرانیان هم . بعد از سقوط امویان، عباسیان به حکومت رسیدند و پایتخت را به بغداد بردند و به ایران نزدیک تر شدند
اتکاي . هچنین یک فضاي فرهنگی نیز در بغداد ایجاد شد. آداب حکومت را آوردند و هم دربار پادشاهی ایجاد کردند

اندیشه ها را نیز از چهار گوشه  جهان به .  غیرعرب منجر به باز شدن پاي ملل غیر عرب به بغداد شدبنی عباس به ملل
  )218ص (. در این عصر رنسانس اسالم شروع شد. بغداد آوردند

از ملوك روم «. اولین حرکت هاي نهضت ترجمه از عهد منصور عباسی شروع شد و در زمان مامون به اوج رسید
»  کتاب از افالتون و ارسطو و بقراط و جالینوس و اوقلیدوس و بطلمیوس و فالسفه دیگر هست خواست تا هر چه

به حنین ابن اسحاق به ازاء هر کتاب که از یونانی ترجمه می کرد، هموزن . برایش بفرستند و آنگاه شروع به ترجمه کرد
بر نسخه برداري به بحث و مجادله هم مشغول اقدام دیگر ایجاد بیت الحکمه بود که عالوه ) 220ص (. او طال می داد

  )218 تا 198 سال هاي . (در بیست سال حکومت مامون علم به سرعت رشذ پیدا کرد. بودند
 

  )232 تا 223صص  (:ویژگی هاي علم در دوره اسالمی
. بودنداین جریان خودجوش نبود، بلکه از بیرون وارد جهان اسالم شده بود و اعراب چیزهایی بر آن افزوده  -

درختی بود که از جاي دیگر از ریشه در آورده بودند و در جهان اسالم کاشته . بیشتر یک نهضت ترجمه بود
  .بودند

 .رونق علمی را حکومت پدید آورد و خود هم می توانست از بین ببرد -

 .بخش عمده اي از این دانش ترجمه اي و تقلیدي بود و لذا محقق کمتر دارد تا مترجم -

فلسفه، گیاه شناسی، : که خود به مجموعه اي از علوم نیاز داشتسی این دوران رونق پزشکی بود، ویژگی اسا -
 . البته کراهت تشریح مانع از رشد آن می شد) 226ص . ( پزشک داشت860بغداد گاهی ... شیمی و نجوم و

حضور صدها دانشمند . ددروان اسالمی فراغتی براي دانشمندان مذاهب گوناگون ایجاد کرده بود تا پناه بگیرن -
در عصر افول عکس این حالت رخ داد و براي اهل ذمه تضییقات . مسیحی یهودي و زرتشتی گواه این است

 .بسیار ایجاد شد

ثبات سیاسی امکان رفتار تساهلی با . عصر مامون زمینه ساز رشد علم شدثبات سیاسی و رفاه اقتصادي در  -
 . نظرات مخالف را ایجاد می کند

  
  . که به سمت بازگشت سنت و حذف علم حرکت کرد)  هجري232( آغاز افول عصر متوکل بود نقطه

  : علل انحطاط
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به دلیل کاهش وجه دینی حکومت نیاز به طبقه فقها ایجاد شد و نیز تسلط بر سرزمین هاي . قدرت گرفتن فقه -
  . پیشرفته تر از عربستان باعث نیاز به گسترش فقه شد

دن باب اجتهاد از نظر وات، فشار حکومت بر تغییر نظر فقها و قضات بود و آنها خود را یکی از دالیل بسته ش -
 .از امکان تغییر محروم کردند

 ...مخلوق بودن قران، تجسد خدا، جبر و اختیار و . تحوالت در حوزه الهیات و فلسفه، متاثر از مسیحیت -

حکومت عباسی از معتزله به عنوان . و خوارج .اختالفات عقیدتی متاثر از منازعات سیاسی بین شیعه و سنی -
  ..همچنین مانویت، ثنویت و. سپري در برابرشیعه، خوارج و اسماعیله استفاده می کرد

  
  . متوکل خون معتزله را مباح اعالم کرد

  . دانشمندان غیرمسلمان مورد حمله و تبعیض قرار گرفتند و مجبور شدند لباس متفاوت بپوشند
  . مخالفت شد چون بیشتر بر نظر و راي توجه می کردند تا سنت پیامبربا فلسفه و کالم 

ایران هم متاثر از خالفت بود  و . اما سایر نقاط هنوز زنده بودند و به تدریج اثر گذاشتند. این تحوالت بغداد را فلج کرد
  . هم حمله مغول این جریان را تسریع کرد

  
  :جریان افول در ایران

  .غزالی عامل اصلی بودندخواجه نظام الملک و 
ي در دوران خواجه مناقشات و تنش ها. خواجه نظام الملک مدارس نظامیه را ایجاد کرد که بیشتر سنت گرایی است

مهمترین افدام ...معتزله، روافض، اسماعیلیه، قرامطه، باطنیان، زرتشتیان، اخوان الصفا : فکري فراوان سر برآورده بودند
نسلی از فقها ایجاد شدند که توان مقابله با افکار . ش هاي فکري بود و لذا نظامیه را ایجاد کردوي از میان برداشتن تن

  . مدارس نظامیه همچنین مکان ترقی سیاسی و اجتماعی بود. مخالف را داشتند
ی مردم بود مساله او بی ایمان. سخنان فالسفه را کفر الصریح می دانست و تهافت الفالسفه را نوشت) 450متولد (غزالی 

همچنین با . لذا با فلسفه و کالم مخالف بود. و او ریشه مشکالت را در تشتت فکري و هرج و مرج عقیدتی می دانست
  . علوم طبیعی هم مخالف بود چون ممکن بود محقق را از امر دین منصرف نماید

  
 ... و. ابوریحان بیرونی به الحاد متهم شد

 
  

  :حمله مغول ●
 6ق هر اسب روزانه حداقل ی اسب داشته، عل5 تا 3ن یون بود، هر سوار بیم ملی هزار تا ن100، یک سپاه معمولی -
، ي هزار نفر50ک لشگر کوچک یم، یک شتر بخواهیلو علوفه، ی ک400 تا 200 حمل ياگر برا. لوگرم بوده استیک
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 ی گوسفند هم م10ر سوار ه.  خواستهیکصدهزار شتر می هزار اسب، و 250 تا 150 هزار تن علوفه، 30ماهانه 
  . ون گوسفندیم ملی نیعنیخواسته ، 

  .ون اسب در حرکت بوده اندی مل4ون گوسفند و بز، و ی مل24هنگام حمله مغول، 
ان و قوت آنان، به صدها هزار اسب و قاطر و االغ و استر یق اسب و گوسفند، عالوه بر ساز و برگ لشگری حمل عليبرا

  .از بوده استیو شتر ن
  . کردندیمت میدند غنی دیر خود هر چه می توانسته اند همراه ببرند، در مسیاز چند روز خود را نمیش از نی بچون
   آتش زدنين رفتن درختان برایاز ب

 یابانی گرفت، به بی را که بر سر راهشان قرار می از سربازان، اسبان و احشام، مناطقین امواج متحرکیبه گفته لمبتون، چن
  . کردندیل میتبد آب و علف یب

  .دند تا از پوستشان سپر درست کنندی بری گاوان را سر میگاه
  

  )149باکالم، ص یز(ا هت شهریکاهش جمع
  د پس از حملهی شدیرانیو

  .قتل و غارت همه ساکنان شهرها و اطراف شهرها که در هنگام حمله مغول، به شهرها پناه برده بودند
  .فیه حریف روحی، عالوه بر تضعی لشگر به عنوان سپر انسانيه بودند در جلول شدی که ایاستفاده مغوالن از مردان

  نعتگران به مغولستانصانتقال 
  عی وسيدن های پس از سر بري هايماریب

  . شرق به غرب، حمله مغول بودی و صنعتی علمي انتقال برتریعلت اصل
  )میما چگونه ما شد(
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   دوره قاجار يبتداه تا ایران از صفویا یاسیخ سیتار بر يمرور
کنار عثمانی و اروپا، تا آنگاه که کامال به  این دوران، حکایت اوج و حضیض ایران است از یک امپراتوري جهانی، در

  .این مساله را ابتدا عباس میرزا در می یابد) فوران. ز نکین(. حاشیه رانده می شود و هیچ اعتنایی به وي نمی شود
  یاندگ از عقب میتا نقطه صفر آگاه

  

  تاریخ سیاسی صفویه تا ابتداي حکومت شاه عباس
  .ادت و توجه اروپا بودیع، سیت، تشیرانی از عناصر تصوف، ایبیه، ترکیل و اقبال مردم به حکومت صفویتشک ۩

  : هیصوف   -1
  . اصحاب صفه. خ تصوفیتار

ه از ی بزرگان صوفیی جدا.عهی شیشات عقلیل گرایعه شده، بدلی بوده و بعد وارد شی سنیشیشتر گرایتصوف ب
 ي داشت و به جنبه های فقها دور نگه میتصوف عامه را از مباحثات جدل. حکومت بر ارج و قرب آنان افزود

  . پرداختی مردم می زندگیواقع
  .صفویه سنی بودند و بعدا شیعه شدند

  .ن به امام کاظمی الدیخ صفیرساندن نسب ش
  .خ زاهدی و داماد ش. بوده استیالنیخ زاهد گید شی مریخ صفیش
  .ي ویمور و تاجبخشی با تیخ صفی نوه شیدار خواجه علید

  .فه روملویجاد طایمور و ای با درخواست از تی توسط خواجه علی روميآزاد کردن اسرا
  .خ به سلطانیر از شییتغ. ونلوهایبا آق قو.  و حکومتیشیدروق ی تلفيدر برایخ حید و شیخ جنیتالش ش

  .  دادندی نسبت میت را به امام علی بودند و الوهیان غالیفود از صیروان جنیپ
ه به دیدن شیخ صفی غدر مدت سه ماه، سیزده هزار تن، فقط از راه تبریز و مرا. گسترش مریدان طریقت صفوي

  . آمدند
  .زمینه ساز گسترش تصوف و صفویه شد.  ق788سربداران و حروفیه در : جنبش هاي اجتماعی پس از مغول

  .ه، وارث قطب تصوف بودندین صفوخاندا
  عی تش-2

  )23: 1381نوایی،  (سیر نفوذ تشیع در ایران
کوفه مرکز تشیع بودند و ایرانیانی که به عراق رفتند، گرایش شیعی : نفوذ تشیع در میان موالی ایران و عراق  
  .داشتند
   مانند قم، کاشان فراهان و تفرشنفوذ تشیع در برخی مناطق مرکزي ایران  
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 و پی بردن مردم به اشتباه خود در حمایت از توسعه گرایش هاي شیعی با روي کار آمدن بنی عباس  
  .نقش مامون در تقویت معتزله و شیعه. عباسیان

و گردآمدن علویان در ) داعی کبیر( در زمان طاهریان بدست علویان توسط حسن ابن زید فتح طبرستان  
  طبرستان

سامانیان، .  شیخ مفید. یت هاي علمی شیعه به دلیل گرایش هاي شیعی آل بویه فعال: برپایی حکومت آل بویه  
  . غزنویان و سلجوقیان در تسنن بسیار متعصب و مخالف شیعیان بودند

.  از دست رفتن جایگاه حکومتی اهل سنت باعث نزول آنان شد: توسعه مذهب شیعه پس از حمله مغول  
خواجه نصیر طوسی، شهید اول، فعالیت هاي سیاسی سربداران . الیت دادتسامح مذهبی مغوالن به شیعیان فرصت فع

  و آل کیا
   اولین حکومت سراسري ایران با گرایش شیعی: شیعه پس از روي کار آمدن صفویه  
  . شیعه کشی و سنی کشی. تشدید جنگ شیعه و سنی  
  دعوت از علماي جبل عامل  

  ادتی س-3
  ادتی سیعنیعه وصل شد، یسله شد به سرسلیشتر، بای بيرگذاری تاثيبرا
  تیرانی ا-4
  ر آرمان شاه کاملیتاث

  رزایشاه طهماسب و سام م: یرانی اي هاينامگذار
  ر اروپا ی تاث-5

، در ایران وحدت سیاسی وجود نداشت و حکومت ایران ملوك الطوایفی )736زوال (پس از حکومت ایلخانان 
  . بود

وپا را از دسترسی به شرق محروم کردند و یک تهدید جدي براي اروپا ار) م1453(عثمانیها پس از فتح قسطنطنیه 
  . لذا تحریک سالطین ایران براي دشمنی با عثمانی به نفع اروپا بود. بودند

نسب مادري شاه اسماعیل، مارتا یا حلیمه بیگی آغا دختر امیر حسین بیگ فرزند امیرحسن بیگ و دختر امپراتور 
 طرابوزان

 روملو، شاملو از اهالی شام، استاجلو، تکه لو، ذوالقدر، افشار، قاجار : هده قزلباش قبائل تشکیل د ۩

  .زما داشتی کارین عناصر بود و به نوعیب ایل ترکیشاه اسماع ۩
  .ل با سربازان خودیدانه شاه اسماعیرابطه مر
 .یکشتن خرس در کودک: لیشاه اسماع

   و تبرا کردنزیخطبه خواندن در تبر
  رانی ايمرکزتصرف مناطق 
  ارت عتباتی و ز914فتح بغداد در 
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  916حون در یران تا جی اي با ازبکان و جنگ مرو و رساندن مرزهاییارویرو
  بک خان در جنگ مرویله به شیل و حی شاه اسماعینقشه جنگ
  لیبک خان، جام شراب شاه اسماعیکاسه سر ش

  یی کتاب نوا82ص .. . فتح هرات، خواندن فتحنامه و لعن خلفا
  .ران کوتاه کردی اوزبک و مغول را از ايل، پایش قداست شاه اسماعیجنگ مرو، عالوه بر افزا

 جنگ چالدران و اثرات آن ۩

  .دی چربی آن مي اعتقادين ادعا بر جنبه های ایاسی سي خالفت داشتند و جنبه هاي ادعایشاهان عثمان
  .ان آور بودی ها زیان عثمي براي و هم از نظر اعتقادیاسیران هم از نظر سیظهور ا
  زش آنهای، و خیان آناتولیعی از شی عثمانينگرا

  .هیم هم هدف فتح اروپا را داشت و هم حذف صفویشاه سل
  .میطان سللعه توسط سی ش40.000قتل 

  . نفر بودند100.000 ی و عثمان40.000ران یا. 920جنگ چالدران در 
  نای دانستن صفوي از توپخانه و نامردیاستفاده عثمان

  يری و هم شکست ناپذیل ، هم قدرت الوهی شاه اسماعيزمایسست شدن کار
  القاص ينامگذاران، یرانیاه شدن ایس

  یل به خوشگذرانیرو آوردن اسماع
  ن سوختهی برابرتر، زمي هایز از جنگ با عثمانیپره

  یی کتاب نوا103ل ص یمرشد کامل بودن شاه اسماع
  . سال حکومت کرد54شاه تهماسب   ۩

  ي فراوان زمان ويهاشورش 
  ... و ی، نقاشيه هنریروح

  . کردندیچهارده سال سربازان مواجب نگرفته بودند و اعتراض نم
   بودن و توبه کردنیمذهب
  143ص . امده بودیرون نیازده سال بود که از کاخ خود بی
  :ل دومیشاه اسماع ۩

  .ان دو برادریتعارض م
  . بودیقلعه قهقهه زندان سال در 20ات پدر، یل در زمان حیشاه اسماع
  ي سلطنت ويخان خانم برایکمک پر

  خان خانمیکشتن شاهزادگان اعم از برادران، برادرزادگان و عموزادگان و کوتاه کردن دست پر
  یالت سنیتما

  ياك ویختن سم در تری قتل، ريخان براینقشه پر
  سلطان محمدخدابنده ۩
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  خان خانمیقتل پر
  کور بودن شاه

  قتل خواهر و زن شاهختن قزلباش و یر
  
 یرانیت ایآن بر هور یثه و تایس صفویتاس -
   بودنیرانیعه و ایب شیترک
  .ی بود و نه تسنن عثمانیه کامال مذهبیع صفوینه تش

  )رانی، انحطاط ایینوا: منابع( 
  

  منابع ایدئولوژیک مشروعیت حکومت صفوي 
  فره ایزدي -
  سیادت علوي -
 تصوف -

  
بدان به حقیقت که منم . من امروز از آسمان به زمین آمدم، منم سرور و شاهنشاه«: ریزنطق تاجگذاري شاه اسماعیل در تب

منم فریدون، منم خسرو، منم جمشید و منم ضحاك، منم رستم پسر زال، منم اسکندر، سر انا الحق خفته . فرزند حیدر
این رجزخوانی از سوي (» .انماست در این سینه من، چون منم حقیقت مطلق و حقیقت آن باشد که من به سرانجام رس

، نشر 1386پیروز مجتهدزاده، داموکراسی و هویت ایرانی). (پرفسور فیلیپانی رنکی ایتالیایی به انگلیسی درآمده است
  )201: کویر
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  یرانیت ای هویعناصر اساس
  

  )تی است و نه در سطم نظام شخصیت در سطح فرهنگیظاهرا هو (یرانیت ای و هویرانیت ایتفاوت شخص
  یرانیت ای از شخصیف چلبیتوص

  شیدرو -
 پهلوان -

   سازدی را میرانیت ای رسد، شخصی میندو که به حضرت علیب ایترک
  یرانیت ایگان در باره شخصینظر شا

  رند 
  یرانیت ایکال شخصیعناصر پاردوکس

   نداشتنی عمل کردن و خود، آگاهیخیگاه سنت و تاریجا
ن یب ایظاهرا نحوه ترک)  از نظر شایگان در آسیا در برابر غرب و فاحشهیب روحانیترک (یرانیت ایچندپاره بودن شخص

ندارند ی ها دیرانید؟ ایب رسین بخش ها را در هم وارد کرد و به ترکی توان ایپگونه م. بخش ها با هم مشکل ساز است
  ... نداردينشان در کسب و کارشان ظهوری دیو کاسب، ول
  .ده شده استیکمتر دب مهم است که یز ترکی نییدر بحث رجا

  

  یرانیت ایهو
  تی از هوياری هوشينمودها: راد شده باشدیت دچار ای است که هویت، زمانیبحث از هو

، نگاه فوران و حذف مقاله مجتهدزاده(م یچ راه چاره نداشتیران از هر طرف کنده شد و هیم و ای کامل فراموش شدیوقت
  .میستینکه ما کیم و ایت رفتیامد، آنگاه به سراغ هویمان بکارمان نیخته ها، آنگاه که اندو) ها و اقمار آنياز امپراتور
  .رانیسه حزب اهللا و ایمقا. ستی نيت تمدن سازیران در وضعیاکنون ا

  : یینظرات رجا
  )20ص (در حضور خود بودن 
  مذهب مختار در برابر مذهب منسوخ: دیان در زمان عبیرانیخراب بودن اوضاع ا

  .ه، تعداد آثار در باره آن استت مسالینشانه اهم
  :یتیعناصر هو

   نبودیران پادشاهیز ایمدتها ن.ی بود و نه فارسیران عربی زبان ايدیمدت مد:  و زبانیپادشاه: نظرصفا -
 بودن و یرانیا: ان دو بعد داردیرانیت ای هوياز نظر و. ی اسالمیرانیت ایب هوی ترکي براینیتالش د: يمطهر -

 ش از اندازهیط بودن بیل بسیجه ندادن به دلی و نتيدن نظر مطهرفربه بو. مسلمان بودن
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 . بودن هر دوياعتبار: خ و زبانیتار): ت و زبانیدر مل(مسکوب  -

 یه تجدد توجهی رسد که به دو رویتجدد؟ به نظر م: ستیمنظور سروش از غرب چ.سه فرهنگ: سروش -
 . گوناگون غربيه هایعدم توجه به ال. نکرده است

  ر هویتیترکیب عناص
  یی رودخانه رجايالگو
 يبات نهادی از سنت و تجدد، سازوکار، روش و ترتیبی، و ترکیرانیت ایه هویرمایران و اسالم، محتوا و خمی از ایبیترک

  .کند یآن را فراهم م
  
  
  
  :ک مساله استی یرانیب عناصر ایترک

  :یرانی هر عنصر ای و افراطینوع آرمان
  شاه عباس. دشاه مقتدر، شاه مستب: یپادشاه -
 ا لومپن هایان، الت ها یا لوطیاران یا عیا جوانمردان یان یبازار: سنت -

 يت اهللا بروجردیون، ایت، قشریمرجع: نید -
  

  . استين عناصر در رندیب ایظاهرا ترک
  .  شودی شود، رند وارونه می از مدار خود خارج میوقت
  

. هم به سنت و هم به اسالم. سلط دارد و هم به شرقهم به غرب ت. شخصیت ایرانی شخصیت متضلع و ذوابعادي است
  :برخی نمونه ها. هم شعر می گوید و هم سیاست می ورزد

، پژوهشگاه علوم انسانی 1374مقدمه تاریخ اصفهان، نوشته جالل الدین همایی، (ن همایی یزندگی جالل الد -
  )و مطالعات فرهنگی

 )ح با عالمه طباطباییدر زیر آسمان هاي جهان و تجربه تجرید رو(شایگان  -

 )ترجمه کردن، خاندان روحانی(جالل آل احمد  -

 کتاب یک کلمه مستشارالدوله -

 بازرگان -

 سحابی -

  امام خمینی -
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  پادشاهی
 

ن سنت ها را ی که شاه نوعا اي، بگونه ا)انین، سنت ها و اطرافیشامل مجموعه از قوان(ک نهاد ی به عنوان یپادشاه
  . کرده استیمراعات م
  )یاسیان، اقتصاد سیکاتوز(ران، تعارض دولت و ملت بوده است ی در ایتعارض اساستضاد و 

  

  نگاه مثبت و منفی به شاهی
  

شم ین شاه، مسابقه ابریسرسره ناصرالد (یفساد جنس.  هستندي از فساد و ناکارآمدينه ایران، گنجیخ ایشاهان در تار
 ي خران توسط شاه و اهل حرم، اسب سواري، تماشانی شاه، قرق کردن شهر اصفهان توسط شاه سلطان حسیفتحعل

شش هزار پارچه ده رضا شاه، تصرف اموال  (ی، فساد مال) جهانينمایدارش با ستارگان مشهور سیمحمدرضا و د
  ).ين صفویاحمدشاه، محمدرضا، شاه سلطان حس(، و سلطه اسافل و ناتوانان يزی، خونريکتاتوری، د)گرانید
  

  :نگاه منفی@
  بداد ایرانی دکتر کاتوزیاننظریه است
  در کار کاتوزیان، عامل خارجی دیده نشده است: نقد  

حال آنکه بیشتر نهاد شاهی عمل . در کار وي، شاهی فردي دیده شده است و اصوال به نهاد توجه نشده است
  .می کرده و استثناها، بیشتر در این نظریه دیده شده اند

 نظریه فئودالیسم اروپایی

  
  : نگاه مثبت@

  فره ایزدي
  )دانیستگاه قبل از میک ای(ست یر نی ابطال پذيزدیه فره اینظر: نقد  

  .شاه شاهان، به عنوان امان ملت: نظریه شاهی آرمانی طباطبایی
  نوع تربیت شاهی. شاه حکم است نه حاکم: نگاه فرهنگ رجایی

 نگاه مولوي در داستان شاه و کنیزك

  )103: 1381نوایی و غفاري فرد ( چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را 
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اند و در  پذیرفته در نظریه استبداد ایرانی، جاي طرح این سئوال است که چرا نخبگان ایرانی، حکومت مستبد پادشاه را می
براي  پاسخ .  کرده اندي ي گرفته اند و با علم به خطرات با آن همکاین کناره نمآا حداقل از ی.کوشیده اند ترویج آن می

  .توان به نظریه پادشاهی در ایران مراجعه کرد  این سئوال میبه
 يجاد حکومت جمهوریر رد شدن آن، ترس از ایک علت دی. ان رد شدیرانی توسط ایت، حکومت پادشاهیالبته در نها

نقالب  جز اي اصالح بسته شد، چاره اي تمام راه های اصالح و نه انقالب بوده است و وقتيز تالش برای، و نیستیکمون
  .نماند

  
  :اما نوع شاهان مودب به آدابی بوده اند، که آنها را براي مردم قابل تحمل می کرده است

  حداقل پذیرش دینی از سوي روحانیون -
 حداقلی از کارآمدي -

 ایجاد کاریزما توسط دربار و اطرافیان -

نمونه هاي ناموفق آنها هستند ). در ایران که همواره، اختالطی از آنها است(نگاه تساهلی بین اقوام و مذاهب  -
 شاه سلطان حسین، پهلوي ها، : که این تساهل را شکستند

 .شاه شاهان و خان ها بودن، نه شاه بودن -

 و نوعی تفکیک میان سلطنت و حکومت) وزیر و صدراعظم(استفاده از ظرفیت هاي اطرافیان  -
 
 

انه ی در حرکت است و معموال شاهان در ميزدی فره ا تایرانیاستبداد ا از يوستاریران در پی در ایپادشاه: يجمعبند
، شاه سلطان ي کردند مانند محمدرضا پهلوی به سرعت سقوط میرانیک به استبداد ای نزدیشاهان. آن قرار دارند

بدون توجه به سرعت  (ی که شاهنشاهین شاهان به عنوان نماد شاهان شناخته شده اند، در حالی معموال ا ن،یحس
  . شدیر آن احساس میی به تغيازیران باشد و کمتر نی ایاسی نظام سي توانست پاسخگویم) ینرات جهاییتغ

  

   نظریه فرهنگ رجایی در باره پادشاهی
اما تداوم نهاد شاهی، در زمانی . در ساختار سیاسی، نهاد شاهی اهمیت فراوان دارد) 1382(از نظر فرهنگ رجایی 

به این تاریخ طوالنی پادشاهی » آیینه عبرت«ست و رجایی نیز بیشتر به عنوان که حکومت ایران پادشاهی نیست، دشوار ا
  . نگاه می کند، و نیز مطالعه الگوي رفتاري خاصی که نهاد پادشاهی به نمایش می گذارد

نهاد شاهی، به ویژه اگر به معناي کلمه و ظرف تاریخی به وجود آمدن آن توجه شود، الگوي رفتاري خاصی را به 
کَم ) 83ص . (از مهمترین ویژگی آن است» فردیت عارفانه« می گذارد که نمایش شاه در تاریخ ایران باستان به معناي ح

و لذا » داوري در امور قبایل بیردازد«در زمان تاسیس سلسله ماد، سران طوایف از دیائوکو خواستند که به . است نه حاکم
کم ب 85ص . (اکمال، منصف و بی طرف نیاز داشتندتنها در شرایط بحرانی، به شاه به عنوان ح(  
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، )فر(آمده، نشان می دهد که براي شاه، عالوه بر گوهر شاهنامه خصایصی که براي شاه بودن مورد نیاز بوده و در 
 88 و 87صص (تربیت شاهزادگان در نوشته هاي افالطون . مهارت و خانواده استوار؛ هنر و تربیت نیز الزم است

نشان از  تنوع تربیت شاهان دارد، از پرورش اندام گرفته تا شکار و دینداري و کشورداري و خویشتن آمده و ) کتاب
  ... داري و دالوري و

رجایی نتیجه می گیرد که براي الگوي رودخانه اي وي، آنچه مهم است، چیزي است که از ساختار شاهی در 
لبته وي این عنصر را فردیت عارفانه می داند، یعنی اینکه ا. رودخانه هویت ایرانی رسوب کرده، نه خود ساختار شاهی

، ارزش هاي )که باعث می شود فره ایزدي از وي رخت بربندد(شاه هم ارزش فردي خود را بداند و بدون منیت کردن 
ض بهترین را به نمایش بگذارد، و هم بداند که در چرخه حیات، جزء کوچکی بیش نیست و جمع این دو، مقوله اي تناق

که تمام شاهان بزرگ ایرانی، ) 90ص (رجایی نشان می دهد .  است، یعنی به ظاهر ممکن نیست(paradocsical)نما 
فردیت عارفانه، موضوع . بزرگی و عظمت خود را در این می دانسته اند که از نظم اهورایی پاسداري و نگهبانی کنند

  .پیوند می زند» در حضور خود بوددن«بایی، آن را به ، با مثال زی)19ص (مهمی است که رجایی در مقدمه کتاب 
می داند، نه فقط در عرصه سیاسی، بلکه در علم » تساهل و مدارا«نویسنده، جنبه دیگر تناقض نماي رفتار شاهان را 

، بعنوان چنانچه ایرانیان، بی هیچ واهمه اي، از دیگر فرهنگ ها یاد می گرفتند و آن را بیان هم می کردند. و هنر نیز هم
نمونه داریوش در ساخت کاخ شوش از اقوام دیگر استفاده کرده و در کتیبه اي، از زحمات اقوام دیگري که یا مصالح 

  ) 95ص  (داده اند یا ساخته اند، به نام، قدردانی کرده است 
 قبیل اعتقاد به رجایی، فردیت و تساهل را در ساختار دینی و فرهنگی ایران باستان هم نشان می دهد؛ مواردي از

. خداي واحد، و جهان بینی قبیله اي که در آن فرد در کل قبیله حل شده است، و نیز پذیرش ادیان دیگر در ایران باستان
البته خود وي معتقد است که در اواخر دوران ساسانی که همه چیز منحط شده بود، دین نیز دچار جزمیت و سلسله 

  .مراتب شد
واقع گرایی «علیرغم اینکه وي روش خود را . ، شاید پر ایرادترین بخش کار وي باشدنگاه رجایی به پادشاهی

، در عمل تنها )29ص (می داند، یعنی تا به آنجا واقع گراست که هیچ عامل و متغییري را نادیده نمی گیرد » نقادانه
 استبداد پادشاهان ایرانی و تاثیر آن بر .بخش هایی را که الزم دارد از پادشاهی اخذ می کند و بقیه را نادیده می انگارد

یعنی وي قدرت مطلقه و ظل اهللا بودن شاهان را به فردیت . رودخانه هویت ایرانی، هیچ جایی در این بحث ندارد
عارفانه آنان نسبت می دهد، که البته تنها در نظر درست است اگر فره ایزدي را هم به آن اضافه کنیم، ولی بیشتر موارد 

  . ه استبداد و خودکامگی منجر می شده استدرعمل ب
بعالوه وي وعده داده بود که عالوه بر بحث هاي نظري، مصداق تاریخی این بحث ها را در زندگی عملی ایرانیان 

اگر منیت و . در این بخش دیده نمی شود) در دو سده گذشته(، اما هیچ نشانی از شاهان امروزي )29ص (نیز ببیند 
، چرا در اینجا اشاره اي از محمدرضا پهلوي و )90ص ( ایرانیان را به مصیبت ضحاك گرفتار کرد خودخواهی جمشید،

نگاه کنید به شروع  نطق افتتاحیه . منیت وي نیست، که زمینه ساز یکی از بزرگترین تحوالت تاریخ ایران زمین است
! شاه شاهان! شاه بزرگ! کورش«: دا نیستمحمد رضا پهلوي در جشن هاي دو هزار و پانصد ساله که در آن نامی از خ

و مقایسه کنید با آنچه از کتیبه » ....» من«شاهنشاه ایران و از جانب ملت » من«از جانب ! شاه ایران زمین! شاه هخامنشی
البته نویسنده . که اقدامات خود را به خواست خدا می دانستند) 90ص (هاي کورش و خشایارشا و دیگران مانده 
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ر انتهاي گفتار پنجم که به بازخوانی تاریخ ایران می پردازد، مواردي را از منیت شاهان دوران پهلوي آورده محترم، د
  . است، اما در بحث هاي مربوط به پادشاهی در این گفتار، جاي آن خالی است

به . دشاهی استنکته دیگري که در کار نویسنده مشهود است، شیوه استدالل وي براي پیدا کردن مهمترین عناصر پا
به راستی چه انتظاري از شاه می رفت و وي می بایست کدام ویژگی را به نمایش بگذارد؟ از «: این جمالت توجه کنید

مهمترین مصداق هاي بیرونیِ بهترین بودن براي شخص شاه این بود که اوال تواضع داشته هرگز ادعاي منیت نکند و 
» ...به عبارت دیگر در درجه اول، شخص باید مصداق تربیت عارفانه باشد. بشودثانیا براي ایفاي این نقش تربیت الزم 

مشخص نیست نویسنده بر اساس کدام معیار، مهمترین ویژگی پادشاهی را فردیت عارفانه دانسته است و ) 89ص (
  . این مدعاي وي چیست(validity)اعتبار 

نظر ذبیح اهللا صفا در باره اهمیت پادشاهی در هویت نکته آخر در این باب این است که رجایی در نقدي که بر 
ایرانی دارد، معتقد است ساختار سیاسی شاهی در ایران مداوم نبوده است و لذا تاثیر آن در هویت ایرانی، ابزاري و 

ی البته وي میان نهاد شاهی و ساختار سیاسی شاهی تفاوت می گذارد، ولی این تمایز را به روشن) 53ص . (موقتی است
بیان نمی کند و نیز مشخص نمی کند که آیا اکنون که ساختار سیاسی شاهی در ایران جریان ندارد، نهاد شاهی حضور و 

اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه باید نهاد شاهی در ایران و تاثیر آن در هویت ایرانی، با اهمیت بیشتري . دوام دارد یا خیر
  .مورد مطالعه قرار گیرد

  

  ایرانی کاتوزیاننظریه استبداد 
  
ایران در طول تاریخ خود، همواره دولت و جامعه اي استبدادي بوده است، که در آن دولت، طبقات اجتماعی، قانون  .1

در ایران، فئودالیسم اروپایی هرگز پدید . و سیاست صورتی متفاوت با آنچه در غرب مشاهده شده، داشته است
مستقیما در مالکیت دولت بود،  و بخش دیگر به اراده دولت به هاي زراعی  نیامد، زیرا بخش بزرگی از زمین

لک زمین کرد، می در نتیجه، دولت هر لحظه که اراده می. شد  میواگذارداران  زمین داري را به خود منتقل  توانست مِ
به او  بود که دولت امتیازي مالکیت نداشت، بلکه این حقدار  بنابر این زمین. یا به شخص دیگري واگذار کند

  .گرفت  خواست، پس می داد و هر زمان می می
مالک، که در اروپا نسال بعد نسل صاحب ملک خود بود پدید نیاید، و - این سبب شد که در ایران طبقه اریستوکرات .2

دار  بر عکس، در ایران قدرت اقتصادي و سیاسی طبقه زمین. اي نباشد دولت نماینده و مقید به رضایت چنین طبقه
  .   اجازه و اراده دولت بودمنوط به 

 نبود، بلکه این طبقات -ور و رعیت از تاجر و کاسب گرفته تا پیشه-روشن است دولت نماینده هیچ طبقه دیگري .3
به این ترتیب هیچ یک از طبقات در .  تحت سلطه دولت قرار داشتند-گذشته از سلطه طبقات باالتر از خود-نیز 

برداري از ملکی را  دار، تا زمانی که امتیاز بهره یهی است که مثال یک زمینبرابر دولت حقوقی نداشتند، ولی بد
،  به عبارت دیگر). داد و بخش عمده اي از آن را به دولت می(داشت، مازاد تولید رعایاي آن ملک را می گرفت 
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اقع خود دولت، به در و.  جامعه ایران معنایش این نبود که در آن استثمار وجود نداشتیهاي طبقات ساختار ویژگی
  . علت انحصار مالکیت زمین، استثمارگر کل بود

در اروپا، هر چه طبقه باالتر . به طور کلی، در اروپا، دولت متکی به طبقات بود، و در ایران، طبقات متکی به دولت .4
   .بود، دولت پیشتر به آن اتکا داشت، در ایران هر چه طبقه باالتر بود، بیشتر به دولت اتکاء داشت

  .   قرار داشت نه فقط در راس آن-در فوق جامعه-به این ترتیب، دولت در فوق طبقات  .5
دولت، اساسا ناشی از » مشروعیت«یعنی . در نتیجه، دولت در خارج از خود، مشروعیت مستمر و مداومی نداشت .6

 .بود) و در نتیجه توانایی اداره کشور(واقعیت قدرت آن 

 - بینی باشد قابل پیش) در نتیجه(چوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و یعنی چار-به همین دلیل، قانون  .7
توانست  عبارت از راي دولت بود که می» قانون«.  وجود نداشت، اگر چه احکام و اوامر و مقررات معموال زیاد بود

دیکتاتوري . کتاتوريو دی) دسپوتیسم( معناي دقیق استبداد هم همین است، نه حکومت مطلقه . هر لحظه تغییر کند
استبداد . هاي سیاسی یک جامعه طبقاتی به معناي اروپایی آنند که به طبقات حاکم متکی هستند و دسپوتیسم، نظام

 .نه متکی به طبقات است نه محدود به قانون

و نیز بر . گرفت چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بود، همه وظایف نیز اساسا بر عهده دولت قرار می .8
- بنابراین، طبقات اجتماعی. اي در برابر دولت براي خود قائل نبودند عکس، چون مردم اصوال حقی نداشتند، وظیفه

 به هیئت اجتماع از دولت بیگانه بودند، یا به زبان دیگر، دولت - صرف نظر از تضادها و اختالف منافع درون خود
کوبیدند، یا از آن   هنگام ضعف و تزلزل دولت، یا آن را میو به این جهت نیز همه آنها، در. دانستند را از خود نمی
 .کردند دفاعی نمی

 چنان که فئودالیسم اروپایی یا نهادهاي - در چنین نظامی، ممکن نبود کاپیتالیسم رشد کند و صنعت جدید پدید آید .9
 وجود داشته، و در در ایران بازرگانی داخلی و خارجی، خیلی پیش از رشد بورژوازي در اروپا. آن پدید نیآمد

اما ظهور  کاپیتالیسم، از جمله نتیجه انباشت سرمایه در درازمدت . بعضی دوره ها بسی گسترده و بارونق بوده است
 است که با - حتی نسال بعد نسل-گذاري در دراز مدت انداز و سرمایه انباشت درازمدت سرمایه، منوط به پس. بود

.                                                                                                                بود آن در یک چارچوب قانونی، ممکن نمینبودن حق مالکیت، و امنیت ناشی از 
، -در جامعه فئودالی اروپا که سهل است-هاي نظام استبدادي، تحرك طبقاتی زیادي پدید آورد که  مجموعه ویژگی .10

در ایران هر کس، با هر سابقه . توان یافت هایش را نمی  اروپاي قرن بیستم هم هنوز مشابه بعضی نمونهحتی در
، نه فقط )و حتی شاه(شود، و هر وزیر و صدراعظم ) و حتی شاه(طبقاتی و اجتماعی، ممکن بود وزیر و صدراعظم 

کشی و   پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی، شاه.مقام، که مال و جانش بکلی نابود گردد، دودمانش براي همیشه برافتد
اي جز  وزیرکشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا براي به دست گرفتن قدرت، مآال ضابطه

 .خود قدرت وجود نداشت

 وجود داشت، ولی وقتی» قانون«لفظ . » پیش از سیاست«و » پیش از قانون«اي بود  در نتیجه، جامعه، جامعه .11
کردند، منظورشان آن چیزي بود که در اروپا قدرت دولت را به حدود  خواهان براي قانون مبارزه می مشروطه

نیز قدیمی است، اما معناي آن جز آن بود که امروز از » سیاست«لفظ . یعنی عدم استبداد-کرد  مشخصی محدود می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 22 

تیک تلفظ  که پل(را » پلیتیک«غت فرنگی به همین دلیل تا اواخر قرن نوزدهم، ل. شود این واژه برداشت می
 .ترجمه کردند» سیاست«بردند، تا باالخره آن را  به کار می) کردند می

شیوه اِعمال . به این ترتیب قدرت متمرکز بود، یعنی هیچ طبقه و فردي در قدرت شاه و دولت سهیم و شریک نبود .12
اما اگر چه تمرکز قدرت به حکم استبدادي . رکز بود متم-نیز به نسبت جوامع فئودالی-قدرت و اداره امور کشور 

به . کرد بودن نظام همیشه وجود داشت، میزان تمرکز اداري همیشه یکسان نبود و در ادوار گوناگون تفاوت می
 از شیوه اداري دوره اشکانی به -که داریوش اول طراح آن بود-عنوان یک مثال بارز، شیوه اداري هخامنشیان 

 در دوره اشکانی، سبب شد که مورخان بزرگ -یعنی عدم نسبی مرکزیت اداري-همین ویژگی. ر بودت مراتب مرکزي
از دوره .  بنامند» ملوك الطوائف«پادشاهان اشکانی را ) مانند مسعودي، صاحب مروج الذهب(عرب پس از اسالم 

 توجه به اینکه شیوه اداره کشور در بویژه با. ترجمه کردند» فئودالیسم«را به » ملوك الطوائف«مشروطه به بعد، لفظ 
چندان متمرکز نبود، و همین تخلیط زبانی، برداشت نادرستِ فئودالی بودن ) به نسبت دوره صفوي(عصر قاجار نیز 

هم دقت پیشتري شده بود، » ملوك الطوائف«گر چه، حتی اگر در معناي لفظ . کند نظام تاریخی ایران را تقویت می
است، و مفهوم آن این است که » ها پادشاهانِ طایفه«، »ملوك الطوائف«اللفظی  معناي تحت. مدآ این اشتباه پیش نمی

 پادشاه اشکانی، شاه اقوام گوناگون -به عبارت دیگر-اند، یا  کرده پادشاهان اشکانی بر اقوام گوناگون سلطنت می
 بر -منتها چون امپراتور اشکانی. ر بردتوان در مورد هر امپراتوري به کا پس این لفظ یا عبارت را می. بوده است

 شیوه اداري خیلی متمرکزي نداشته، مورخان عرب، دقیقا -ساسانی) کمتر از آن(خالف امپراتوري هخامنشی و 
 .اند براي تاکید بر این ویژگی، عبارت مزبور را در مورد امپراتوري اشکانی به کار  برده

ها از جهات  ها و سلسله  معنایش این نبوده که همه پادشاهان، دولتهمچنین، استبدادي بودن نظام تاریخی ایران، .13
اند؛  ، یکسان بوده-المللی و جز آن  وضع اقتصادي، قدرت نظامی، عدالت قضایی واجتماعی، قدرت بین-دیگر نیز

بلکه، بر عکس، چون نظام حکومتی استبدادي بوده، و هر تصمیمی مآال به اراده شاه بستگی داشته، شخصیت 
و این . المللی و مانند آنها نقش بسیار بزرگی داشته است کنندگان در تعیین اوضاع اقتصادي، اجتماعی، بین کومتح

هاي اقتصادي دیر نپاید، و با از دست رفتن یکی دو  ها و رونق ها و کشورگشایی شد که پیشرفت یخود سبب م
ها ممکن بود مقتدر، ستمگر، دادگر، کریم، بخیل،  به عبارت دیگر، پادشاهان و دولت. پادشاه، به سرعت نزول کند

 .کردند کفایت و جز آن باشند، اما همه بر مبناي نظام استبدادي حکومت می ضعیف، بالیاقت، بی

یعنی همان طور که . ، عدم تداوم و استمرار است)در کل  وجوهش(هاي جامعه استبدادي  یکی از ویژگی .14
پذیرد،  ید و همان طور که انباشت درازمدت سرمایه در آن صورت نمیآ اریستوکراسی مداومی در آن پدید نمی

یابد، و در هر حال ظریف و  هاي اقتصادي، اجتماعی، اداري و فرهنگی الزاما دوام نمی همان طور نیز پیشرفت
  .توان در مورد دستاوردهاي علمی و ادبی نیز مشاهده کرد و این واقعیت را حتی می. پذیر است شکننده و آسیب

شد، چون نه بدیلی براي این نظام متصور بود، نه ضابطه  سقوط یک دولت استبدادي سبب تغییر نظام استبدادي نمی .15
... و » انقالب«، »آشوب«، »فتنه«که بر اثر -چنین حادثه اي . و مکانیسم مستقري براي انتقال قدرت وجود داشت

رسید که  ی شد، و بدون استثناء کار به جایی میومرج و قتل و غارت م  سبب هرج-آمد داخلی وخارجی پیش می
تا باالخره یکی از مدعیان قدرت، دیگران را . اي که بودند، آرزوي بازگشت استبداد را داشته باشند مردم از هر طبقه

  .آورد کرد و دولت استبدادي جدید به وجود می حذف می
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ایران سرزمین پهناوري :  این است- سیار خالصهبه طور ب-چه شد که چنین نظامی در ایران پدید آمد؟ فرضیه من .16
در . آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین است که، جز در یکی دو گوشه آن، دچار کم

اند، و ثانیا از یکدیگر دور  ، اوال مازاد تولید زیادي نداشته)گرفته شده» آب«که نامشان نیز از (هاي آن  نتیجه، آبادي
آب و پراکنده بوده و امکان نداشته که بر اساس مالکیت یک یا  اي  کم به این ترتیب جامعه، جامعه. اند ه بودهافتاد

توانسته مازاد تولید  از سوي دیگر، یک نیروي نظامی متحرك، می. هاي فئودالی مستقلی پدید آیند چند آبادي، قدرت
 به دولت مرکزي و -مازاد تولید همه این مجموعهبر اثر حجم بزرگ -بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و 

  .این نیروي نظامی متحرك را ایالت فراهم می آورده اند. مقتدري بدل شود
 

                                                                 
 ترجمه حسن . پهلويانقراض قاجار و استقرار: دولت و جامعه در ایران.) 1379(کاتوزیان، محمد علی همایون 

  .مرکز: تهران. افشار
 ترجمه محمدرضا .اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوي. ) 1373(کاتوزیان، محمدعلی همایون 

  .ویرایش دوم. مرکز: تهران. نفیسی و کامبیز عزیزي
-130شماره .  اقتصادي-ات سیاسیاطالع.” فره ایزدي و حق الهی پادشاهان“) 1377(کاتوزیان، محمد علی همایون 

129  

  

  یرانیشه ای کامل در اندی و پادشاهيزدیفره ا
  

  یی طباطبا-نظریه دولت در ایران و اندیشه پادشاهی کامل
خداي بزرگ به عنوان خاستگاه مرجعیت . اند دانسته  در ایران باستان، خدا، شاه و سرزمین را داراي قدرتی برتر می●

  .اینده قدرت نظامی، و سرزمین به عنوان باروريدینی، شاه به عنوان نم
پادشاهی ایران اگر چه . ویتفوگل و دیگران یکی دانست» استبداد شرقی« قدرت مطلق پادشاه ایرانی را نباید با ●

به معناي اصطالحی، نه لغوي آن یعنی کسی که داراي قدرت است و قدرت خود را (قدرتی مطلق بود، اما خودکامه 
  .نبود) یگري نیستوامدار کس د

آمد، و هم او با   پادشاه در اندیشه ایرانشهري ایران باستان، رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت به شمار می●
پادشاه اگرچه به سرکوبی شورشیان . کرد فرمانروایی دادگرانه، تعادل ناپایدار آن اقوام را به پایداري ملت تبدیل می

  .به نفع قومی بر قوم دیگر نبود، بلکه براي حفط تعادل میان اقوام بودپرداخت، اما این سرکوبی  می
گرفت، تثبیت وحدت و حذف   پادشاهی در ایران پس از اسالم، در دورانی که پادشاه مقتدر در راس امور قرار می●

  .شد ها بود، یعنی بیشتر به سلطنت مطلقه تبدیل می کثرت
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این فقدان . بوده است» سامان«بخش باشد، خود عین  بیشتر از آنکه سامان پادشاهی در اندیشه سیاسی ایرانشهري، ●
  .کند تمایز، راه را براي خودکامگی باز می

اي وجود داشته است که هویت ایرانی را از جمشید تا شاه عباس، و از وراي گسستی که گفته   در ایران حس ملی●
: 1380طباطبایی، (خوانی ایرانیان  مشاهدات گوبینو از تاریخ. دبخشی شد با ظهور اسالم در آن ایجاد شده، تداوم می می

  )159 و 158
  

  ) 1385(از نظر سودآور در کتاب فره ایزدي 
  :نمادهاي فر در سنگ نگاره ها و سکه ها و ظروف ایرانی

  )30(ت شمسه پدر بزرگتر از پسر اس. فتوحات باعث گسترش فر می شود. معموال این فر در نگاره ها منتقل می شود
فر می تواند از دست برود در اثر پیروزي افزایش پیدا کند و . فره ایزدي متغیر است و ناپایدار: تفاوت فر با صاحب قران 

اجتماع دو ستاره سعد در یک برج و متضمن طالع سعد بـراي کـسی کـه در             (صاحب قران   . در اثر شکست کاهش یابد    
  ) 34ص (. ار استنشانه موفقیت پاید) چنین برجی متولد شده است

  ): 96ص (فر موروثی در برابر فر اکتسابی و از طریق پیروزي بر دشمنان 
مثال شاپور اول با پیروزي بر سه امپراتور رومی و در حالی که مچ دست والرین امپراتور روم را دارد فرشته اي بـراي او                 

  .دستار می آورد
  )39ص  (.مسه اي در پشت سرش ظاهر می شودوقتی خسرو دوم شکار می کند پس از شکار ش: مثال دیگر

  
  

  .مظاهر فر متعدد بودند و بر حسب موقعیت یکی از آنها را اختیار می کردند
  دایره یا خورشید دور سر شاه: شمسه تیموري -
. نقاشی تلفیـق شـاهنامه بـا دوران مغـول    . لغات دستار و دستگیر و دست به معناي پیروزي  : دستارچه یا دستار   -

 )31ص (

 دولت روزافزون:  افزونفره  -

 قوچ و بالک -

 دیهیم -

 نیلوفر -

-   
  

  انی کاتوز-يزدیه فره اینظر
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ن هر یبنابرا.  داشتيبشر پادشاه وجهه و مقام فوق. کرد یدگان خود عطا میدا به برگزخ بود که ی اله ی موهبت یپادشاه ●
.  اسـت يزدید که دارنده فره اش ین فرض مید چنی با-فیمطابق تعر- آورد یرا بدست می کس که قدرت و مقام پادشاه  

  . چه فرمان شاهنزدای نچه فرما: حرف او قانون بود. کرد ید و بشر او را عزل نمیگز ینم بر بشر او را
 سلطنت ودیعه ایـست کـه بـه موجـب     ):1325 شعبان 29مصوب ( مشروطه یاصل سی و پنجم متمم قانون اساس 

 بـه مـتمم قـانون    ن شاه با خـط خـود  یرا مظفرالد» یعه الهیدو«کلمه . الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده        
  . کند ی اضافه میاساس
 یی خـدا ي که ادعـا یاول در صورت  : داد یخود را از دست م    ) يزدیفره ا  ییعن (یت اله ی پادشاه در دو صورت، مشروع     ●
  .کرد ی ميدادگری که بیکرد، دوم وقت یم
 سپاه را -یت داخلی کشور و حفظ ثبات و امني دفاع از مرزهايبرا-د یر باگپادشاه داد.  گسترده داشتیی معناي دادگر●
کرد؛  ی نميد؛ ستمگریشوک ی مید؛ به آبادنیگز یم ق را به اداره امور کشور بری افراد درستکار و ال؛نواخت یآراست و م یم

 ي از عصري،بت به دادگر است که توقع و انتظار جامعه نسیهیبد. گرفت ی سرداران و فرمانداران را مي ستمگر يو جلو 
شاه را نسبت به انتظارات دوران خـود     ) بزرگان جامعه : در واقع (است که جامعه     نیگر متفاوت بود، اما مهم ا     یبه عصر د  

  .ددادگر نداننیب
شـد،   رسید که عـصیان عمـومی، مـی        شاه به ثبوت می    -بیدادگريِ گسترده و طاقت فرساي    : در واقع -وقتی بیدادگري    ●

کرد که فره ایزدي از دست شاه رفته، یعنی خدا او را از  در حقیقت، همین ثابت می. رسید صیان به پیروزي میبویژه اگر ع
  . اش در روي زمین خلع کرده است نمایندگی

  )14: 1377کاتوزیان،  (... شاه بعدي، به حکم شاه شدنش، دارنده فره ایزدي و حرفش قانون بود●
  

  ی در ادبیات ایرانیشاه به پادی از نگاه آرمانيا نمونه
ب یزك توسط طبیزك، و معالجه کنیمار شدن کنیزك را، و بیدن پادشاه کنی و خریزکی بر کنیت عاشق شدن پادشاهیحکا
 تا زشت و نـاخوش  يزك بود، و شربت دادن به وی، و فرستادن شاه رسوالن به سمرقند بآوردن زرگر که معشوق کن    یاله

 نفـس و  ي بود نـه بهـوا  یان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر باشارات اله       یو ب . دزك رفت و مر   یشد و مهرش از دل کن     
  :)246 تا 36، دفتر اول، ابیات ي مولويمثنو (تامل فاسد

  
   شهوت نکردیشاه آن خون از پ

   و نبردیتو رها کن بدگمان
  

   کارش الهام الهيگر نبود
   دراننده نه شاهي بودیاو سگ

  
  اهو پاك بود از شهوت و حرص و

  ک بدنمایک نیک کرد او لین
  

   خون مسلمان کام اويگر بد
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   من نام اویکافرم گر بردم
  

  شاه بود و شاه بس آگاه بود
  خاص بود و خاصه اهللا بود

  
   کشدین شاهی را کش چنیآنکس
   کشدین جاهی بخت و بهتريسو

  
   سود او در قهر اويدیگر ند

   آن لطف مطلق قهرجوي شدیک
  

  حجامش یلرزد از آن نیبچه م
  مادر مشفق از آن غم شادکام

  
  م جان بستاند و صد جان دهدین

  ن دهدآد یایآنک در وهمت ن
  

  کی وليریگیش میاس از خویتو ق
  کی بنگر تو ني دور دورافتاده
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  نید
  :بررسی اجتماعی دین و نقش آن در هویت ایرانی در دو سطح می تواند انجام گیرد

  زیست جهان: در سطح مردم -
  سیستم: دین با حکومتدر سطح رابطه  -

  
  .دینداري توده ها دین است ولی نه به صورت خالص آن در باب دینداري مردم،

به تعبیر استاد مطهري در حماسه حسینی، . دین عامیانه مخلوطی از دینداري است با افت و خیز و عناصر غیر دینی
دینی را مراعات می کنند و در برخی دیگر مانند کسانی که در برخی موقعیت ها آداب . هم داخل آن است» زهرماري«

  .خیر
در . یعنی برخی دیندارند و برخی تاکید بر دینداري دارد. میان مسلمانان و اسالم گراها تمایز است لذا در جامعه ایران،

مناسبت ها و اوضاع و . اما در گروه اول چنین نیست. همیشه و همه وقت مهمترین بخش هویتی، دین است، گروه دوم،
  .احوال بر دینداري آنها اثر می گذارد

  
  ):93، شجاعی زند( سطح تصور کرد 5در باب رابطه دینداران و نهاد دین با حکومت، می توان همواره این رفتار را در 

  .دین همان سیاست است: وحدت کامل -
 . دین اصول سیاست را دیکته می کند: دین ساالري -

 . می کند و از آن به عنوان ابزار ایدئولوژیک بهره می برددولت خود را بر دین تحمیل: دولت ساالري -

 .دین و سیاست دو بعد مهم هستی بشري را تشکیل می دهند: هستی ساالري -

 . ایندو از هم استقالل دارند. رابطه بر اساس اجبارهاي بیرونی: خودمختاري -

  
  

  شجاعی زند الگوي 
هر کس به قدرت رسید . همچنین خالفت عباسیان. عباس اولشاه اسماعیل و شاه . پادشاه روحانی: پاپیسم -قیصر-

  . اقتدار دینی هم دارد
دوره مغول و . در عین تمایز و تجزي میان دین و دولت، دولت بر دین برتري دارد. دین دولتی: اراستیانیسم -

 عصر خوارزمشاهی

از عهمد محمدشاه به . م هستندبدون آنکه بر هم غلبه داشته باشند، در تقابل با ه. چالش دین و دولت: نقابل -
 . در دوره پهلوي به اوج می رسد. بعد

هر چند مسئولیت مهم دولتی ندارند، ). دولت دینداران، مانند مدل ترکیه(دولت دینی : روحانی ساالري -
 . عصر شاه سلطان حسین صفوي. خواستار اطاعت حکومت هستند
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عصر نبوي .  دینی است و خود فی نفسه هدف نیستدولت براي تحقق اهداف: روحانی پادشاه : دین ساالري -
  )195ص (. والیت فقیه. و خلفاي راشدین

  
  صفاریان: با شمشیر غلبه می کرد و سپس مطالبه عهد ولوا از خلیفه عباسی می کرد: امارت استیال
  طاهریان: .با انتخاب و حکم خلیفه عباسی حجیت می یافت: امارت استکفا

  
  :  در ارتباط با دین حکومت در ایراندوره ها

  امامت امام
  خلیفه غاصب است
  سلطنت اسالمی
  سلطنت شیعی

  حاکمیت دوگانه  
  سلطنت ماذون  
  والیت فقیه

  
  

  ایران و اسالم 
  ورود اسالم

  انیرانینحوه برخورد اعراب با ا
  : انیرانینوع برخورد اعراب با ا

  122ل، ص ، خدمات متقابيمطهر( عراق یه والیاد ابن ابیه به زینامه معاو
  120، خدمات متقابل، ص يمطهر( سلمان از دختر عمر يخواستگار

، يمطهر( و نوع برخورد حضرت با آنان 121، خدمات متقابل، ص يمطهر (ی به حضرت علیاعتراض موال
  123 تا 121خدمات متقابل، ص 

  
  یجیرش اسالم بصورت تدریپذ

  ي، کتابسوز)ل کتابزندقه و اه(ن یشیان پی با ادیاسیرابطه اسالم و نظام س
   اسالميریرواج و همه گ

  یان در تمدن اسالمیرانینقش ا
  347 تا 335، خدمات متقابل، صص يمطهر (يان به نقل از عطاردیرانی ایت اسالمیفعال
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  359 تا 347، خدمات متقابل، صص يمطهر(ان به اسالم یرانی ايعکس العمل ها
  : ها در آن نقش داشتندیرانیچه بود و چقدر اه اسالم در دو سه قرن اول ی مخالف عليان هایجر

  ران رشد نکردیدر ا: زندقه -
 از يگریالبته شعوب. ه آن بودی بر علیه پاسخیشعوب. توسط اعراب بود: ی عربیعنصرپرست -

 نمونه 354، خدمات متقابل، ص يمطهر (ي محکوم بود، نقل از زمخشریرانینظر توده ا
 ون در عروبتیرانی از افراط ايها

 اد گرفت و از آنان جلو افتادیان اهو و غنا را یرانیحجاز از ا: یاشی لهو و غنا و عوعیش -

نقش در اسالم آوردن پاکستان هند و : ران در آنیغ اسالم است و نقش ایگر تبلیعکس العمل د) الف
  374 تا 359، خدمات متقابل، صص يمطهر(ن ی و چياندونز
  377 تا 374، خدمات متقابل، صص يمطهر (:ان در جنگ هایرانی اي و فداکاريسرباز) ب
   تا 378، خدمات متقابل، صص يمطهر(ران به اسالم ین نقطه خدمت ایمهمتر: علم و فرهنگ) ج

 رشد علم در اثر اهتمام ی چگونگيح برایتوض. نقطه شروع، اهتمام مسلمانان به قران بود -
  382ص ، خدمات متقابل، يمطهر(کا یتانیبه قران در دائره المعارف بر

 387، خدمات متقابل، ص يمطهر(گران یعدم تعصب در اخذ علوم از د: علل سرعت -
  389، خدمات متقابل، ص يمطهر(ه فراوان اسالم به علم یتوص

 ها در یرانیزان ای نشان دادن م391، خدمات متقابل، ص يمطهر(ر بود ین علم، تفسیاول -
 آنها

 405، خدمات متقابل، ص يمطهر(ت یث و روایحد -

 413، خدمات متقابل، ص يمطهر(ه و فقاهت فق -

 440، خدمات متقابل، ص يمطهر(ات یادب -

 446، خدمات متقابل، ص يمطهر(کالم  -

 452، خدمات متقابل، ص يمطهر(فلسفه و حکمت  -

 542، خدمات متقابل، ص يمطهر(عرفان و تصوف  -

 574، خدمات متقابل، ص يمطهر(ذوق و صنعت  -

  یاسیاست و نظام سیس) د
 یکند و از ناهماهنگ یان میران را بین و ای دیشتر هماهنگی بيمطهر:  در خدمات متقابليه استاد مطهرنقد نگا

  ت؟یرانیا این ید: د انتخاب کردیت در تعارض بود کدام را بایرانین با ایاگر د.  کندیان نمیچ بیان آنها هیم
  

  رانیعه و ایرابطه ش
  عهی بودن شیرانی در باره اينگاه ها

  120 تا 107، خدمات متقابل، صص يمطهر(ع یان به تشیرانیش ایعلل گرا
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  )23: 1381نوایی،  (سیر نفوذ تشیع در ایران

کوفه مرکز تشیع بودند و ایرانیانی که به عراق رفتند، گرایش شیعی : نفوذ تشیع در میان موالی ایران و عراق
  .داشتند

   فراهان و تفرش مانند قم، کاشاننفوذ تشیع در برخی مناطق مرکزي ایران
 و پی بردن مردم به اشتباه خود در حمایت از توسعه گرایش هاي شیعی با روي کار آمدن بنی عباس

  .نقش مامون در تقویت معتزله و شیعه. عباسیان
و گردآمدن علویان در ) داعی کبیر( در زمان طاهریان بدست علویان توسط حسن ابن زید فتح طبرستان

  طبرستان
سامانیان، .  شیخ مفید.  فعالیت هاي علمی شیعه به دلیل گرایش هاي شیعی آل بویه: ل بویهبرپایی حکومت آ

  . غزنویان و سلجوقیان در تسنن بسیار متعصب و مخالف شیعیان بودند
.  از دست رفتن جایگاه حکومتی اهل سنت باعث نزول آنان شد: توسعه مذهب شیعه پس از حمله مغول

خواجه نصیر طوسی، شهید اول، فعالیت هاي سیاسی . عیان فرصت فعالیت دادتسامح مذهبی مغوالن به شی
  سربداران و آل کیا

   اولین حکومت سراسري ایران با گرایش شیعی: شیعه پس از روي کار آمدن صفویه
 

  عهی شدن شیه و رسمیصفو
  :نگاه دکتر شریعتی به روحانیت صفوي

  شیعه بر علیه جریان اصلی اسالم خروج کرد -
  .به عثمانی که سد راه استعمار بود، آسیب زدشیعه  -
  .تشیع صفوي بر خالف تشیع واقعی است -
  .نگاه روحانیت شیعه همواره تقویت و ارشاد حکومت شیعه بوده است: پاسخ

  يپس از صفو و يصفون در عصر یرابطه حکومت و د
 یعتینگاه شر

ن مرد اول ظالم بود، اکنون مظلوم یرچه ااگ: ت عباس بداندی ملک رعیبان:  به شاه عباسیلینامه مقدس اردب
ت، یبنده شاه وال. رات تو بگذردی تقصيد که حق سبحانه از پاره ای، شاير او بگذریچنانچه از تقص. دی نمایم

  .یلیاحمد اردب
. دیم رسانید به جان منت داشته به تقدی که فرموده بودیعباس خدمات:  رساندیبه عرض م: شاه عباس نوشت

، خدمات متقابل،  يمطهر. (، عباسیکلب آستان عل. ییر فراموش نفرمای خيب را از دعای مجنید که ایام
426(  
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  وضعیت دین در دوره صفوي
 ...صدر و شیخ االسالم و

  
  )1383برگرفته از آجدانی، (

. دموقعیت علما در ابتداي دوره قاجار،  نسبت به سالهاي فترت دوره افاغته تا قاجاریه، بسیار بهتر شده بو
  .پیروزي اصولین و تشکیل نهاد مرجعیت تقلید به این بهبود کمک کرد

  

  :علل همکاري علما با پادشاهان قاجار
  نگرانی علما از نفوذ و قدرت گیري مخالفان مذهبی مانند اخباریون، صوفیان، بابیه، شیخیه -
 داعیه شریعت طلبی سلطنت -

 عقیده به وجود سلطنت براي ترویج شریعت -

به نقش سلطنت به عنوان تنها مرجع قدرت دنیوي براي دفاع از سرزمین هاي اسالمی در اعتقاد علما  -
 .، که جزء کفار بودند) بویژه روس ها(برابر دتیازي هاي قدرت جویانه خارجی ها 

  . در هر حال علما از نقش خود در دربار برابري کاهش ظلم استفاده می کردند و به نوعی جامعه مدنی بودند
مانند (؛ علماي ثروتمند )یا بی اعتناي به آن(طرفدار حکومت قاجار و مخالف آن :  انواع علماتفاوت در

  ...؛ استفاده از وقف و )22: 1383محمدباقر مجتهد اصفهانی معروف به شفتی؛ آجدانی، 
  

  دو نظریه در توجیه حکومت سالطین شیعه
  )23: 1383آجدانی،   (

جه به آنکه سلطان قدرت خود را چگونه و از چه  بدون تو:نظریه سلطنت سلطان ذي شوکت -
طریقی به دست آورده باشد، و بی آنکه منصوب یا ماذون از جانب فقها باشد، اگر توانایی الزم براي 
اداره جامعه و دفاع از مسلمانان در برابر اجانب و کفار را داشته باشد، و ظواهر شریعت را رعایت و 

ت فقها را در امور شرعیه به رسمیت بشناسند، می توان حکومت و علماي دینی را محترم و اختیارا
محمدباقر مجلسی، میرزاي قمی، . سیاست را به او سپرد، تا در کنار فقها، حافظ بیضه اسالم باشد

  سیدجعفر کشفی، شیخ فضل اهللا نوري
قها بالمباشره الزم نیست ف: نظریه سلطنت ماذون از فقیه جامع الشرایط یا والیت انتصابی عامه فقها -

اداره امور جامعه را برعهده بگیرند، بلکه می توانند به سلطان ذي شوکت، شرعا اذن دهند که 
 .شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزاي قمی. سیاست جامعه را برعهده بگیرند
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کار اولی و مال احمد نراقی، با ان) کاشف الغطاء(عده اي دیگر، مانند میرزا ابوالقاسم قمی و شیخ جعفر نجفی 
المر بودن پادشاه، مشروعیت ذاتی سلطان و واجب االطاعه بودن او را انکار می کنند و معتقدند که فقیه، نایب 

اجتماعی، مشروعیت عارضی و ثانوي سلطان و -اما به مقتضاي مصلحت اندیشی سیاسی.  امام عصر است
یینی نیز در تنبیه االمه، نیابت فقیه در امور نا. لزوم اطاعت از وي را در دفع دشمان دین به رسمیت می شناسند

 .حسبیه را به رسمیت شناخت

مقدمه کتاب هاي علما، از . نیست» المماشاه مع خلفاء الجور«البته رابطه علما و شاه، در تمام موارد از نوع 
یعتی، شر(تمجید عالمه مجلسی  از شاه سلطان حسین صفوي . کند نوعی تایید بیشتر از این حد حکایت می

  حی، مفات)28: 1383آجدانی، (، تمجید مال احمد نراقی از فتحعلی شاه قاجار )167-164: 1377
عده اي دیگر نیابت عامه را دو بخش سیاسی و دینی تقسیم می کنند و نیابت سیاسی را به سالطین می 

ستند، که به نوعی از این قبیل ه... شیخ مرتضی انصاري کشفی، میرزا یوسف مستوفی تبریزي،  و. سپارند
آخوند . آنها فقط حق افتاء و قضا را براي فقها به رسمیت می شناسد. مشروع بودن سلطنت قائل هستند
  .خراسانی نیز از این دسته است

یعنی . مانند شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر و مال احمد نراقی : عده اي دیگر به والیت فقیه معتقدند
  عدم مشروطیت شاهان 

  اي طرفدار مشروطیتنظر علم
از دیدگا برخی علما،  در زمان غیبت امام معصوم، از میان دو نوع حکومتِ سلطنت مشروطه و سلطنت 

مثل نایینی در کتاب . استبدادي مطلقه، آن را پذیرفت که با عدالت بیشتري همراه باشد و آن مشروطه است
مثل آقا میرزا یوسف . م اغتصاب حکومت مشروطهشرط عد) 46: 1383آجدانی، . ("تنبیه االمه و تنزیه المله"

تایید . انواع حکومت شامل ملکی مطلق، ملکی مقید و جمهوري: شمس االفاضل خراسانی معروف به ترشیزي
 ).49 و 48: 1383آجدانی، (مضمر ترشیزي از جمهوري 

  

  روند تاریخی تطور گفتمان سلطنت شیعی
  )1384طباطبایی فر،  (

  تقیه. و لذا شیعه در حکومت نبود. در زمان ائمه حکومت با ائمه بود و غیر امام غاصب بود -
صبح جمعه سربداران، دفن خمس و زکات براي اینکه به دست . پس از غیبت کبري، انتظار براي ظهر زیاد بود -

 عدم احتمال طوالنی شدن غیبت. قیام قبل از قائم پرچم ضاللت است. خود امام برسد

 ت هاي استعالیی شیعیان در آل بویه حرک -

 برخی نظریات مبنی بر مماشاه با ائمه جور و سلطان عادلدر دوره سلجوقیان و غرنویان  -

 160 ص حاکمیت دوگانه در دوره صفوي -

o ادعاي سیادت پادشاهان صفوي 

o رسمی کردن تشیع 
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o اهتمام پادشاهان صفوي در به امور دینی و مذهبی 

o  و تمامیت ارضی ایرانتحکیم پایه هاي وحدت ملی 

  )65ص (خطبه محمد باقر مجلسی در زمان به تخت نشستن شاه سلطان حسین 
  )75ص (رکن سیفی و رکن قلمی . تفکیک حوزه عرفیات از شرعیات

 دوران فتحعلی شاه به بعد: سلطنت ماذون از فقیه -

 والیت فقیه -

  
  )79ص ( تلفیق سلطنت و امامت در دوران پیش از صفویه تلفیق سلطنت و شریعت بود و دوران صفویه

  
  

  :ویژگی هاي سلطنت شیعی
  84سلسله مراتب نظم کیهانی ص  -
 89پدیده شر و ضرورت وجود سلطانی قاهر ص  -

 97 ص 93پیوند دین و سلطنت ص  -

 103هیبت سلطانی در غیاب فره ص  -

o  104مثال هاي دوگانه بودن طبیعت شاه ص 

o باران 

o آتش 

o دریا 

o باد 

o زمستان 

o  تابستان 

o خورشید 

 112سلطان، ظل اهللا در غیاب فره ص  -

o  112تقدس سلطنت ص 

o  113توجیه ظلم موجود ص 

o 117 ص تفضیل سلطان بر سایر طبقات جامعه 

o  118حجت بودن بر مردم زمین و خدایی بودن وي ص 

 سلطنت عطیه اي اللهی -

 سلطنت و امامت -

o  125الگوي سلطنت، جانشین آرمان امامت ص 
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o 128ص اطاعت از امام : اطاعت از سلطان 

o  131الهام در سلطنت ص 
 

  تفاوت بین دین عرفی شده و دین ناب و فقهی
به تعبیر شهید مطهري به آن » زهرماري«بیشتر مردم ایران، اعتدالی از نوع منفی دارند که اصرار بر دین ندارند و اندکی 

  .اضافه می کنند
  

  .اکثرا با دین برانگیخته شده انداما در سطح جمعی، بروز رفتارهاي جمعی در مردم ایران دینی است و 
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  سنت
 کند و در آنها یبه هم مربوط م) ي و منطقه ای، قومي، فرقه ای، زبانینیصرف نظر از همه تعلقات د(ان را یرانیآنچه ا

 يشتر معنایسنت با فرهنگ متفاوت است و ب) 135: 1382رجایی، . (ا عرف استی کند، سنت یجاد می ایهمدل
 است که از گذشته یراثیر، سنت، مین تعبیبه ا.  از فرهنگ استییشته در آن مستتر است و البته جزراث گذی و میخیتار
 یعنی (یو هم بصورت افق) ی زمانیعنی (ي است که هم بصورت عموديراث ابدیک میسنت «.  ما مانده استيبرا
ف از سنت در کتاب یچند تعر) 138: 1382رجایی، (» . استي و جاري، ساریک حوزه تمدنیان مردم یدر م) یمکان

سنت شامل امور «:  هم مهم است(Edward Shils)لز یف ادوارد شی در باال، تعرییف رجایآمده است که عالوه بر تعر
ا نهادها و یع، و یماژ افراد و وقایا ایزها است، از جمله تصور و ین باورها در مورد انواع چی و همچنینی و عيماد

ن ها ی ها، کتاب ها، ابزارها، و ماشیس ها، مناظر، نقاشیادبود، تندی يامل ساختمان ها، بناهان امور شیا. عملکرد آنها
: 1382رجایی، (» .. گذاردین معاصر خود میار متصرفی در اختي است که جامعه ایراثی ميت جنبه هایمراد، کل. است
رسنت«ک ی گوناگون، ي، عالوه بر سنت هایک حوزه تمدنیدر ) 139 يضور دارد که شامل همه آن سنت هاهم ح» اَب 
ت هم در یرابطه سنت و عقالن.   کنندی ابرسنت را نقض نمین خرده سنت ها، چارچوب کلیک از ایچ ی است و هیمحل
لذا سنت ها هم .   هستندیدار و ماندنی بودن و کارساز بودن پای، به شرط عقالني بشرين است که تمام دستاوردهایا
  . دار بمانندی پا باشند تاید عقالنیبا

 یرعقالنیان امور غید میبا.  کندی سنت، آن را محدود ميت براید عقالنی، قییالبته بر خالف نظر رجا
(nonrational)ی و ضدعقالن (irrational)سنت گذاشت، نه يز گذاشت و عدم مخالفت با عقل را شرط بقای تما 
ن یزاز ای نییرجا. ستندیبا عقل ن» تعارض« در ينت ها امورن معناست که سی بودن سنت ها، بدیعقالن. موافقت با عقل
  . داردي کارآمدیست، ولی نید، که هر چند عقالنی کند، مانند طلوع و غروب خورشیاد می ي مجازيمقوله، به کارآمد

 است که ی وقتییان شده است و سنت گرای بی است که در کتاب بخوبی از موارد مهمییتفاوت سنت با سنت گرا
 یرمنطقیاصرار غ). 142: 1382رجایی، (ل شده باشد ی نفسه تبدی فی گذشته، به هدفي چون و چرای و تکرار بحفظ 

  . مذموم استي است که امریی، سنت گرا) استیک سنت ضدعقالنیرش ی پذيکه به معنا(بر حفظ سنت 
انه یاعتدال و م: شته است گذايراث عمده بجای، دو میرانی ایسنده، معتقد است که سنت غالب در حوزه تمدنینو
 يانه روی با نام ارسطو همراه بوده است، اما ميانه رویشه، اعتدال و میخ اندیهر چند در تار.  و فتوتي، و جوانمرديرو

.  دهدیه و البسه نشان می را در تغذيانه روین می از اییسنده مثال هاینو. ش از ارسطو شناخته شده بودیان، پیرانینزد ا
 است ي هندي غذاهايل دهنده آن، معتدل است، نه به تندیب مواد تشکی هم از نظر مزه و هم از نظر ترکینرای ايغذاها

 بلند و فراخ ییان که برهنه بودند، جامه هایونانیرباز بر عکس یان از دیرانیدر پوشش هم، ا. ی عربي غذاهایو نه به چرب
سنده یشه دار است و نوی ریرانیشه ایدر اند» ر االمور اوسطهایخ«نگرش . ده باشدیدند تا بدن شان پوشی پوشین میو پرچ

  . دهدیران نشان میات ایموارد آن را در ادب
، برداشت ی است، اما هر حوزه تمدني بشریراثی ميهر چند جوانمرد.  و فتوت استيگر سنت، جوانمردیراث دیم
، عشق و ي و جوانمردیلت مردانگیاد غرب از فض که مریز در حالینجا نیدر ا.  کندیل را انتخاب مین فضای از ایخاص
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 تا آن يفتوت و جوانمرد.  بودن استی، خضوع، و خاکيران، فتوت، مردمداری است، منظور از آن در ا(erous)اروس 
 و فتوت در ين جوانمردییآ.  آن را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده اندی نقش دارد که برخیرانیاندازه در تمدن ا

 نمونه ییرجا.  بهره نبودندی بيز از جوانمردیر مردمان نیاران، ساینه دارد، هر چند که جدا از عیری ديسابقه اان یرانیا
، ی از تختيجدا. گرین بازی، مهوش خواننده و فردی تا تختی وليایاز پور:  دهدیران نشان می را در اي از جوانمردییها
ران در دوره یون ایاسی در بازار و سیرانینشان داد، مانند جوانمردان ا یرانی بهتر و جامع تر از سنت ایی شد مثال هایم

ب موفق همه ی از ترکي کتاب، نمونه اي در انتهايو.  مغفول مانده اندیی سده حاضر، که از نگاه رجا40قاجار و تا دهه 
 دکتر یب را در زندگین ترکی اي از نشانه های داند، که برخیت دکتر مصدق می، را شخص)نه فقط سنت (یتیعناصر هو

  .مصدق نشان داده است
  
  

  . استیش سنت است و سنت بکاربردن آن در متن زندگی نماییسنت گرا: ییتفاوت سنت با سنت گرا
 سنت با فرهنگ مشابه است، يالبته معنا.  است که از گذشته خود به ارث برده اندیراثیان در میرانی ايظاهرا شباهت ها

پوشش، :  گذاردی می خود را باقي از فرهنگ است که همه جا رد پایسنت، صورت. ست از فرهنگ ایا سنت بخشی
  ...  ويعزادار, جشن
   ان خارج از کشوریرانی اي در باره شباهت هایسیکار نف

  شباهت عروسی ایرانیان با هم و تفاوت عروسی مسلمانان با ایرانیان
  

  :انیرانی ایعناصر سنت
  يانه روی اعتدال و م1-
  غذا
  دنیس پوشلبا
  ...ضیالجبر و ال تفو: شهیاند

  149 و 148صص : يدر آثار سعد
 يزیان از هر چیرانید حمالت متعدد، که باعث شده ای جهان بودن است، و شاییایل آن، بر سر چهار راه جغرافیدل

  . نداشته باشندیرند، تا رنگ خاصی برگيمقدار
 را کنار يانه روی موضع داشت و مید گاهیبا. ستی، چندان مثبت ن موضع بودنی بیعنیانه بودن، یالبته در همه حال در م

  .ان ندارندیرانی که ايزیچ. گذاشت
  
   و فتوتي جوانمرد2-
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  سنت یعنی زندگی روزانه ایرانیان  

  حکومت و جامعه کارا بوده اند و زندگی خود را انجام می داده اند  
  )مقاله اشرف(بنیان هاي زندگی شهري : جامعه

  و بزرگی شهرهاوسعت   
   مقاله اشرف19ص : از شاه تا گورستان . ارگ میبد: نظم و ترتیب در بنیان شهر

  )برگرفته از نوایی(تشکیالت اداري و سیاسی در زمان شاه عباس : حکومت
  

  منابع
  181-204: 15شماره . ارغنون. ترجمه مراد فرهادپور» عقالنیت سنت ها«) 1378(مک اینتایر، السدیر 

 بحران مشروعیتهابرماس 

راژ یک ترجمه شده و در تیتوسط موسسه مطالعات استراتژ.  به زبان فرانسهست؟ی  چینیانقالب د.وش یگان، داریشا
  . منتشر شده است1373 ، خرداد 9 شماره انیکدر »  ک کردن سنتیدئولوژیا«فصل . ع شده استیمحدود توز

  

  ه عباساوضاع اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در زمان شا
 به عنوان نمونه و تقریبا بهترین دوران حکومت و اوضاع اجتماعی در ایران

  تشکیالت اداري ۩
  شخص شاه●
  وکالت نفس نفیس همایون یا وزیر اعظم●
  .امراي غیردولتخانه یا سرحد، امراي دولتخانه که در پایتخت بودند: امرا●
  .منصب وزیر اعظم بودهفرماندهی کل قبایل قزلباش، که نزدیک به : امیراالمرا●
  : امراي سرحد، به ترتیب قدرت و اعتبار●
  عربستان، لرستان، گرجستان، کردستان:  والی-
  .حکام قلمرو وسیع، خانلرخان نامیده می شدند:  بیگلربیگی-
محو یک شاه درجه دو بود که با تغییر مزاج شاه، . در حکومت ایالت، شخص اول بود و مانند شاه دربار داشت:  خان-

  .و نابود می شد
   سلطان-

  :سایر مقامات
   وزیر حاکم یا وزیر ایاالت-
   حاکم ایاالت-
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  :امراي دولتخانه●
  ریش سفید تمام ایالت و قبایل صفوي:  قورچی باشی-
  رییس غالمان:  قوللر آقاسی-
  رییس کارکنان دربار، مسئول نظم و امور مجالس، :  ایشک آقاسی باشی-
   مین باشیان، جارچیان و تفنگچیانرییس:  تفنگچی آقاسی-
  باالترین مقام جزایی:  دیوان بیگی-
  وزیر دست چپ، ثبت تصمیمات و فرامین شاه، نوشتن اتفاقات مهم:  واقعه نویس-
امیر شکار باشی، توپچی باشی، امیر آخورباشی، مستوفی الممالک، مجلس نویس، خلیفه :  مقامات اداري درجه دوم-

  الخلفا،
  . هزار نفر، ارتش بود100 تا 70بین . تدا ارتش قبیله اي بوداب:  ارتش●
  . مالزم بوده اند50 تا 5 مقام درباري بوده که هر یک داراي 1500 در حدود ●

درصد 20درصد غیرقزلباش و 40 درصد قزلباش، 40در ابتدا همه مقام ها در دست قزلباش بوده، در زمان شاه عباس، 
  .غالمان قفقازي تبار بوده اند

  . حکام مادام العمر منصوب می شده اند، مگر آنکه شاه مخالفت می کرد●
  
  تشکیالت مذهبی ۩
  رییس نهاد مذهبی، حفظ تشیع، : صدر ●
  .  مرجع تفسیر فقه شیعی-
  . تعیین حکام شرع و مباشران اوقاف-
 وزیران اوقاف، متولیان و خدام  نظارت بر کار سادات، علما، مدرسان، شیخ االسالم ها، قاضیان، ناظران، پیش نمازان،-

  .مقابر و مدارس و مساجد، مستوفیان و سایر متصدیان اوقاف
  .قتل، ازاله بکارت، شکستن دندان و کور کردن:  رسیدگی به جرایم یا احداث اربعه-

  .بزرگترین مقام روحانی صفوي، مال محمد حسین: مالباشی
  . طلب شهریه براي طالبان علم و مستحقان-
  .ظلم از مظلومان رفع -
  . شفاعت مقصران-
  . تحقیق مسائل شرعیه-
  . تعلیم ادعیه-
  ..مالمحمد باقر مجلسی، محقق کرکی.  از سوي صدر و با تصویب شاه انتخاب می شد :شیخ االسالم●
  . حکم دادن در مسائل دینی و دعاوي حقوق مدنی-
  . امامت جمعه-
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  . امر به معروف و نهی از منکر-
  .ي صدر و با تصویب شاه منصوب می شداز سو: قاضی ●
  . حل و فصل عقود خرید و فروش، عقد ازدواج و طالق-

  .ماموران رسیدگی به امر قضایی ارتش، قاضی عسگر بود
  :انواع محاکم

   محکمه جنایی یا عرف-
   محکمه مدنی یا شرع-
  . محکمه قانونی یا دیوان عالی-
  
  اوضاع اقتصادي ۩
  :انواع زمین ها●
  امالك متعلق به حکام و فرمانروایان ایاالت و والیات: ممالک یا ایاالت اراضی -
  امالك دولتی، :  امالك خاصه-
امالك سلطنتی، اغلب زمین هاي پرارزش اطراف اصفهان و زمین هاي گیالن و مازندران که منطقه :  امالك خالصه-

  .پرورش کرم ابریشم بوده است
  وقف عام و خاص:  موقوفات-

  ناامنی نسبت به امالك، تقاضاي مشروع شدن امالك: وقفعلل رواج 
  که ناچیز بود:  امالك عامه و مردم-
  :انواع درآمدهاي دولت ●
  )زمین، آب، چهارپا، بذر و نیروي انسانی(بر اساس عوامل پنجگانه :  مالیات-

  . درصد محصول بود25 تا 10مالیات بین 
  .تا مواجب آنها از این طریق پرداخت شودواگذاري اراضی کشاورزي به دولتیان، :  تیول-

بعضی تیول ها هم موروثی بود، که در این . تیول یا ضمیمه شغل معین بود یا به یک شخص حقیقی واگذار می شد
  .صورت با مردم بهتر رفتار می کردند

غال به کسانی داده سیور. امالك خاصه به صورت اجاره به اشخاص واگذار می شد و ار مالیات معاف بودند:  سیورغال-
  . می شد که متعهد می شدد در صورت نیاز شاه، به وي نیرو بدهد

  : تجارت ●
تولید سالیانه، یک ملیون و ششصد و هفتاد و دو . مهمترین منبع نقدینگی کاال در دوره صفوي بود:  تجارت ابریشم-

  .هزار پوند
  .به اصفهانمهاجرت اجباري ارامنه . تجار ابریشم بیشتر ارمنی بوده اند
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  اوضاع اجتماعی ۩
  . درصد در قبایل زندگی می کردند40 تا 33.  تا ملیون نفر بوده است5 جمعیت ایران، بین ●
  :  زندگی قبیله اي●

  . ییالق و قشالق و دامداري
  وابستگی متقابل کوچ نشینان و یکجا نشینان

  . خان، ریش سفیدان، افراد قبیله: ساختار سلسله مراتبی ایل
  .هاي اقتصادي کلیدي بر عهده زنان بوده استنقش 

  .وضع قبایل بهتر از کشاورزان بوده است
شرکت در جنگ ها، شانس ارتقاي دولتی و اقتصادي را افزایش می داده و تنها معدودي می توانستند در ارتش خدمت 

  .کنند
   زندگی دهقانی●
  . درصد کل جمعیت بوده اند55 تا 45 بین -
  .رزي، دهکده بوده است واحد اساسی کشاو-
  .  دهقان عالوه بر مالیات، باید بیگاري هم می کرد-
  : زندگی شهري●
  . هزار روستا بوده است40 شهر برج و بارویی و 90 در ایران حدود -
  . درصد جمعیت شهري بوده است15 -
  )1377فوران، ( عناصر زندگی شهري ●
   اصناف-
   کارگاه هاي سلطنتی-
   بازرگانان-
  نیون روحا-
   گروه هاي پایین شهري-
   زنان-
   اقلیت هاي مذهبی-
  

  بنیان هاي زندگی شهري  
  ):1353اشرف، (

، و )بازار(، اصناف )مسجد و مدارس مذهبی(، امت )دارالحکومه یا کهندژ(حکومت : عناصر اصلی زندگی شهري
  ).محل زندگی گروه هاي اجتماعی، قومی، نژادي و مذهبی(محالت 
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  شهردستگاه حکومت ●

 }والی، بیگلربیگی، خان، سلطان: امور حکومتی {-

  )رییس و بعد کالنتر شهر( امور انجمن ها و سازمان هاي اجتماعی و اقتصاد شهري -
. کالنتر رییس اصناف بوده، مقام او ارثی بوده، معاون او نقیب بوده، سهم مالیاتی اصناف را تعیین می کرده با کمک رییس

  . استعمال شهردار شهر بوده
   امور قضایی -

  .رسیدگی به محاکم مظالم یا عرف و ریاست آن با حاکم شهر بوده است: محاکم مظالم ) الف
امور اوزان و مقیاس ها و قیمت ها و اصول و موازین حرفه اي، ریاست آن با محتسب بوده که : محاکم حسبت) ب

  .روحانی بوده است
  .یاست آن با فقها و روحانیون بوده استرسیدگی به دعاوي قضایی و ر: محاکم  شرع) ج
  ) داروغه و عسس( امور امور انتظامی -

  .داروغه مسئول آرامش و نظم شهر بوده و خود گاهی مجازات می کرده است
  .در دوره صفوي، دیوان بیگی رییس دیوان عدالت بوده، که ترکیبی از هر سه محکمه بوده  است

 دستگاه مذهبی شهر ●

  .روحانیون حکومتی و روحانیون مذهبی و غیرحکومتی: ه بوده اندروحانیون دو دست
  .علت قدرت گرفتن روحانیون در قرون پنجم به بعد حذف تمام برگزیدگان قدیمی و بقاي تنها روحانیت بود

  .در دوره صفوي، صدر و شیخ االسالم باالترین مقامات مذهبی بودند و امام جمعه و هر سه منصوب شاه
  . پیوستگی درون گروهی و ستیزه با برون گروه.همبستگی اجتماعی بوده و هم ستیزه جوییمذهب هم عامل 

 .فرقه هاي مذهبی معموال مجزا زندگی می کردند

 انجمن هاي صنفی ●

  .رشد شهرها در قرون پنجم و ششم اصناف را گسترش داد
  انواع اصناف و تنوع آنها

  خودسامانی اصناف
تخاب می کردند، داروغه و عسس از سویی، محتسب از سویی، و کالنتر از سوي اعضاي هر صنف، رییس خود را ان

  .دیگر بر اصناف نظارت داشتند
  ).پادو(، شاگرد )وردست(رییس صنف، استاد، خلیفه : طبقات اصناف

  .وظیفه اصلی رییس سرشکن کردن مالیات بین اعضاي صنف بوده است
  . اصناف با روحانیت ارتباط زیادي داشتند

 .ف داراي بنیانهاي عمیق اجتماعی و سیاسی بودنداصنا

 محالت شهر  ●

  .هر محله براي خود شهري بود نیمه مستقل
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  .محالت جلوه گاه تضادها و پراکندگیها بوده است
  .هر محله رییسی به نام کدخدا یا ریش سفید یا شیخ داشته است

 .محالت واحد اصلی روابط اجتماعی در شهرها بودند
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  تجدد
  

    و سلطه در آنيه آزادیف تجدد و دو رویتعر

  )1382(به نقل از رجایی 
تجدد نیز مانند اسالم، مقوله اي است که از بیرون ایران به آن وارد شده است و ایرانیان نقشی در شکل گیري آن 

نده معتقد نویس. نداشتند، اما بر عکس اسالم، برخورد ایرانیان با تجدد، برخوردي منفعالنه و تماشاگري صرف است
است که علت تحوالت دو سده گذشته، ناتوانی ساختار سیاسی، فکري و فرهنگی ما براي تطابق با تقاضاهاي تجدد قرار 
دارد و مهمترین چالش هویتی ایرانیان، ارائه قرائتی بومی از تجدد است، به همان گونه که در برابر اسالم، قرائتی بومی 

  )163ص . (ارائه کردند
  :لش هایی که ایرانیان در برابر این پدیده تازه دارند عبارتند ازمهمترین چا

اولین چالش این است که تجدد یکسره آفرینش تازه اي است و ایرانیان آنقدر اعتماد به نفس ندارند که آن را  -
  .تسخیر کنند و فراچنگ آورند

 پارادایم جدید بشري، نقش مساله دیگر، قبول ذهنی و روانی این واقعیت است که آنها در شکل گیري این -
نگاه مبتنی بر توطئه یا افراط در این نظر که علوم غربی منشاء شرقی و اسالمی دارند، . مستقیم و فعاالنه اي نداشته اند

 .مانع برخورد مقتدرانه با تجدد می شود

در حالیکه زبان، سومین چالش این است که براي تسلط بر تجدد، باید بر ابزارهاي دستیابی بر آن مجهز بود،  -
این در حالی است . روش فهم علوم جدید، و مرزبندي هاي اجتماعی و سیاسی در تجدد براي ما ناشناخته مانده است

 .که ایرانیان در برخورد با زبان عربی بسیار مقتدرانه تر عمل کردند

منفی تجدد تاکید چالش آخر، تقلیل دادن احساس و مارگزیدگی از تجددگرایی است، یعنی تنها بر رویه  -
 .کردن، که باعث خارجی ستیزي و ترس از مواجه شدن با خارجیان می شود

ایرانیان، در برخورد با تجدد، هم باید با موانع باال مقابله کنند و هم تالش کنند تجدد را خوب بشناسند و جنبه هایی 
  .اسایی کرده و به هویت خود بیفزاینداز آن را که می تواند آنها را در بازیگري در دنیاي جدید یاري دهد، شن

 (subjectivity)» سوبژکتویتی«در فهم معناي تجدد، رجایی نظر هابرماس را می پذیرد که اساس معناي تجدد در 
را القا می کند به معناي بازیگر بودن انسان به عنوان خالق و تولید کننده، و از سوي » فاعلیت«است، که از یکسو معناي 

  . را می رساند به معناي اینکه آدمی خود موضوع دخل و تصرف هم هست» یتموضوع«دیگر 
تجدد ایده اي است که به دنبال آزادي فرد است، اما .  دارد(modernism)تجدد معنایی متفاوت از تجددگري 

ا لذ.  را در سر می پروراند و در پی تبدیل تجدد به یک مسلک و ایدئولوژي است(hegemony)تجددگري، تغلب 
 آمده 1ابعاد این دو چهره در جدول . رجایی از دو چهره بودن تجدد یاد می کند که یکی آزادي و دیگري سلطه است

  . است
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   دو چهره تجدد و تجددگرایی-1جدول 
  دو جهان اندیشه

  جهان-سه سپهر زیست
  )آزادي(تجدد 

  ) مصداق-مهفوم(
  )سلطه(تجددگرایی 

  ) مصداق-مفهوم (
   اطاعت-قدرت   دي شهرون-اراده  سیاست
   سود- سرمایه    شایستگی–ابتکار   اقتصاد

 تجربه -عقالنیت   اجتماع/ فرهنگ 
  پذیري

   ابزار-حسابگري 

  )176ص (
  

نخستین رویارویی هاي اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن این دو رویه را عبدالهادي حائري نیز در کتاب 
ن قربانیان تجددگري نیز سرخپوستان و مستمندان و نیازمندان امریکاي و البته اولی.  نشان داده استبورژوازي غرب 

البته نویسنده . شمالی بودند نه مردم جهان سوم و این تصور غلط است که تجدد در غرب است و تجددگري در شرق
اندیشه اي که میان سلطه و پذیرش سلطه تمایز نگذاشته  و در ادامه کتاب، از هر دو به تجددگرایی یاد می کند، اما 

غربیان در استعمار شرق داشتند، سلطه است، اما نگاه شیفته وار تجددگرایان شرقی به غرب، دیگر سلطه نیست، 
  .»استعمار«درخواست سلطه است یا به معناي دقیق کلمه 

نسان فردیت مسئول به این معنی است که ا. »آزادي معقول«، و »فردیت مسئول«: میراث تجدد دو مقوله عمده است
مختار است و هیچ منبعی وراي خود او نیست، و نیز منظور از فردیت، رعایت مسئوالنه حد و حدودي است که انسان با 

رجایی . آزادي نیز میراثی است که با عقالنیت محدود می شود. اراده و توافق خویش به آن گردن می نهد، یعنی قانون
یا (، آزادي اثباتی )؛ یعنی فرد از هر گونه قید و بند آزاد باشد»آزادي از«یا (آزادي انکاري : سه نوع آزادي را نام می برد

؛ یعنی در اختیار بودن امکانات و ابزارهایی که راه رسیدن به هدفی را که فردِ رها شده می خواهد دنبال »آزادي براي«
 امنیت کرده و از آرامش و جرات ؛ یعنی فرد باید چنان احساس»آزادي به«یا (، و آزادي ارادي )کند، هموار نماید

و آزادي واقعی وقتی است که این هر سه نوع ). برخوردار باشد که بخواهد اراده و ابتکار نماید و به عملی اقدام نماید
  .مصداق هر دو مقوله فردیت مسئول و آزادي معقول، قانون است. آزادي، یکجا جمع باشند

نیان با تجدد می پردازد و به دنبال پاسخ به این سئوال است که وقتی ایرانیان نویسنده در ادامه، به بررسی کناکنش ایرا
با تجدد روبرو شدند، چیستی آن را درك کردند یا خیر؟ رجایی معتقد است که ایرانیان در دو سده گذشته بیشتر سرگرم 

ري است و کمتر به معرکه بازي در معرکه جهان بینی ها بودند که یک بازي سرجمع صفر است که زیان یکی سود دیگ
ایرانیان در حوزه هاي تخصصی مانند ادبیات و هنر و اقتصاد و . آراء پرداخته اند که یک بازي سرجمع غیر صفر است

شهرسازي تکلیف خود را با تجدد روشن کرده اند و در آن بازیگري می کنند، اما در سپهر عمومی و میدان سیاست و 
  .ود را روشن کنند و لذا موفق نبوده انداجتماع نتوانسته اند تکلیف خ
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  رویارویی ایرانیان با تجددامواج 
، که از ابتداي دوره قاجار تا )غربگرایی(تجددخواهی : سه موج عمده در برخورد ایرانیان با غرب موجود بوده است

ز سرکوبی آرمان هاي ، که ا)غربزدگی(انقالب مشروطه بوده و نویسنده آن را دوران مطلوبی می داند؛ تجددگرایی 
، و تغلب و سلطه در ایران و در »از فرق سر تا نوك پا فرنگی شدن« ادامه دارد، و ایده 40مشروطیت تا سال هاي دهه 

خاورمیانه رایج بود؛ و باالخره موج سوم بازسازي تجدد است که رهایی طلب، تغلب شکن و شالوده برانداز بوده و به 
  . عرصه تفکر در ایران، هنوز هم همین ایده رواج دارددر . انقالب اسالمی منجر شد

  
  

  م؟یم چرا در مورد تجدد نتوانستیم آن را جذب کنی که اگر ما در باره اسالم، توانستن استیمساله ا
عدم استعمار  . میشه بر کناره بوده ایما هم. میما با غرب روبرو نشدین است که هرگز مستقیل آن ایک دلی

 ی داشت، می ما حضور میاگر غرب در سراسر زندگ.  باشديه ای برخورد ما با غرب حاشم باعث شده تایمست
  . رخ نداده استيزین چیاما اکنون چن. ر کردیل کرد و سپس تسخیشد آن را تاو

  :ران با غربیامواج برخورد ا
 نسبت به یان، در خودآگاهیرانی اين برخوردهایاول.  شکست ها تا انقالب مشروطهياز ابتدا: ییغربگرا -

  .شکست شکل گرفت
  مرداد28 ياز مشروطه تا کودتا: یغربزدگ -

  مرداد تاکنون28 ياز کودتا: يزیغربگر -

  
  : انیرانی اي ارائه شده از سويراه ها
ن ی چنی دولتينوع راه ها. دیاید که فرهنگ هم بین امی به ای فرنگيو آوردن نهادها يو نوسازون یزاسیمدرن -

  .بوده است
   تجددته ویمدرن -

  
 یافت کامل تمدن غربیابهام در نظرات و عدم در

  
  

اکثر محققان، تالش و تکاپوي نخبگان را پس از شکست ایران در جنگ هاي ایران و روس، آغاز و زمینه ساز تاریخ 
این تکاپوها که به وقوع انقالب مشروطه منجر شد، در نهایت سرنوشت کشور را رقم زد و . معاصر کشور دانسته اند

  )48: 1384ثقفی، . ( نیز ایران در همان دوره مفهومی بسر می برد که با این تالش ها آغاز شدامروز
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  هیاصالحات از درون در حکومت قاجار
  زمینه هاي پیدایش نارضایتی از قاجاریه

 زمینه هاي عینی) الف

میلیون به ده میلیون  6.5از تغییر در ترکیب جمعیتی ایران، دو برابر شدن جمعیت ایران در طول قرن نوزدهم  -
 . نفر

 به 50.000 تا 35.000تبریز .  نفر1.500.000 به 50000تهران . افزایش سهم جمعیت شهرنشین  -
 . نفر200.000 به 100.000: اصفهان.  نفر200.000

 درصد25درصد به 50در این تغییر جمعیتی و کاهش جمعیت عشایري از  -

 ان و به تبع آن مناسبات کهن افزایش نیاز به خدمات شهري و تغییر چهره ایر -

افزایش کارکنان دیوانی و وارد کردن هزینه اضافی به دولت و درهر حال کم بودن شهم بودجه هاي عمرانی  -
 )درصد2در حدود (

 .درصد رسید25درصد و بعد 20درصد به 10راه تامین هزینه اصالحات، مالیات و افزایش آن بود که از  -

 یش کارمندان، مسافرت هاي خارجی افزا: افزایش هزینه هاي حکومت -

 .راه تامین هزینه، امتیازات بود که خود باعث گسترش مخالفت می شد -

 تغییر در مناسبات تجاري با خارج و از بین رفتن صنایع در ایران -

 امنیت تجار خارجی و نبود امنیت تجار داخلی -

 زمینه هاي عینی) ب

 امه میرزا ابوالحسن ایلچیحیرت ن.  تحیر از روند غرب: تاثیر اجتماعی غرب -

 1000سه گروه اول  ( سفرهاي خارجی دیپلمات ها، تجار، محصلین ایرانی، و مهاجرت به خارج از کشور -
و گروه چهارم یک میلیون نفر بار که به باکو از آذربایجان و گیالن سفر کردند و این زمینه آشنایی با افکار ) نفر

  .کرمان و فارس و بوشهر به هندمهاجرت از یزد و . انقالبی قفقاز بود
  

  اصالحات از درون در قاجاریه
  عباس میرزا -1

  .میرزا عیسی قائم مقام و میرزا ابوالقاسم قائم مقام و امیرکبیر در دربار عباس میرزا بودند و متاثر از وي
 به چون تکنولوزي، جنگ مدرن  و پزشکی مدرن. علت اصالح طلبی وي شکست در جنگ هاي ایران و روس بود

.یاري روس ها آمده بود و از شجاعت عباس میرزا کاري ساخته نبود  
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محصلین ایرانی را به اروپا فرستاد، قصد ایجاد . ایجاد کرد» نظام جدید«عباس میرزا با کمک فرانسوي ها، ارتشی به نام 
  .داشتمستعمره نشین را در مهاباد داشت، قصد ایجاد مدرسه توسط میسیونرهاي مذهبی در تبریز را 

  :مشکالت اصالحات عباس میرزا عبارت بود از
تامین بودجه هاي وي بر عهده مردم آذربایجان بود و از طرف : مشکل بودجه و تهیه امکانات براي اصالحات -

 .دیگر حقوق دولتی ها را در آذربایجان کم کرده بود

ز از ارتش جدید ناراضی بودند روساي قبایل نی.  شاهزادگان دیگر مانع اصالحات بودند: رقابت هاي سیاسی -
 .چون باعث کم شدن نقش آنها می شد

استفاده از مذهب براي مخالفت با اصالحات عباس میرزا توسط محمدعلی میرزا برادر : مخالفت هاي مذهبی -
 .وي

  .شکست عباس میرزا در جنگ هاي دوم ایران و روس، اصالحات او را با شکست روبرو کرد
  .ود و نگه داشتن سلطنت در خانواده خود که در معاهده گلستان آمدتالش براي ابقاي خ: نقد
  

 قائم مقام ها -2

  .آن دو مصلح نبودند، بلکه بیشتر افراد الیقی بودند
د جواد ی مقاله سینقد و بررس. 16 تا 7صص . 1384بهمن . 70 شماره . شهیبازتاب اند.  بساط کهنه و طرح نو•

  ییطباطبا
  

 امیرکبیر -3

  :یرکبیر با غربمنابع آشنایی ام
 ام هاقآشنایی با اصالحات عباس میرزا و تفکرات قائم م -

  و بازدید از صنایع روسیه1829 سالگی در 24مسافرت به روسیه در  -

سفر چهار ساله به ترکیه براي معاهده ارزنه الروم و آشنایی با تالش براي اصالحات در عثمانی توسط سلطان  -
 .یدپاشا صدراعظم نوگراي ويسلیم پاشا و سلطان عبدالحمید و رش

  .مطالعه آثار و منابع اروپایی که ترجمه می شد -
 .مطبوعات اروپایی که روزانه ترجمه می شد -

  . شروع کار وي با امیرنظامی و بعد صدراعظمی بود
  )171 و 170 کار آدمیت، به نقل از زیباکالم، صص 220 تا 218صص (شرح اقدامات امیرکبیر 
  .سر جامعه ایران را فراگرفته بود و یک انقالب از باال بوداصالحات امیرکبیر سرا

مخالفین امیر، اشراف و درباریان، روحانیون، سران قبایل، تیولداران، و سفارت خانه هاي روس و انگلیس بود و تنها 
  .حامی وي شاه بود

  .زاده بودن اوستتفاوت امیر با عباس میرزا در عدم مخالف سفارتخانه هاي خارجی با عباس میرزا و شاه
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وي سرسختی در پیشبرد نظراتش داشت و . یک علت شکست امیر همه جانبه بودن و یکباره بودن اصالحات وي است
  )شاه بودن، سفله بودن، نظامی بودن، وابسته بودن( تفاوت هاي رضاشاه با امیرکبیر .به تعبیر کاتوزیان شبیه رضاشاه بود

  رحمایت هاي بی جاي روسیه از امیرکبی
  .برخورد امیر با روحانبت هم محتوم بود

  
  ت دارالفنونیموانع موفق

  ن شاهیقدرت خودکامه ناصرالد -
 ئت حاکمه قاجاری هي فکریعقب ماندگ -

 زان دارالفنونیران و برنامه ری مدیناتوان -

 نی محصلیب خاص طبقاتیترک -
  يمه استعماریط نیشرا -

  
  اصالحات ناصرالدین شاه -4

  ) میالدي1861 تا 1858( قمري 1277 تا 1274 :ي، سه اصالحات مهم انجام شدبعد از عزل میرزاآقاخان نور
داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، وظایف و :  وزیر6 ( یا دارالشوراي دولتی و تعدد وزرایایجاد شوراي دولت -

شورت از آنها بلکه م. البته مسئولیت نداشتند. ) و تجارت و صنایع اضافه شد بعدا دو وزارتخانه علوم،. اوقاف
لذا هر وزیر جداگانه در پی کسب رضایت شاه . نه وظایف آنها روشن بود و نه اختیاراتشان. خواسته شده بود

به دستور شاه، مقرر شد شوراي دولت هر هفته  دو بار براي رسیدگی به کار مملکت تشکیل جلسه داده .  بود
  .ه ندهندو کسی غیر از اعضاي شورا، کسی را به درون جمع خود را

شرح اولیه این ). (نظامنامه آن (کتابچه قواعدبه همراه تشکیل مشورت خانه عامه دولتی یا مصلحت خانه،  -
ص . (مصلحت خانه وظیفه تصویب را داشت. حکومت بود و لزوم توجه به عقل  وظایف شامل  نظامنامه،

گ رفته بودند و برخی تحصیل کرده  نفر که اشراف و دولتمردان قاجار بودند که برخی فرن25از این () 183
ترویج : سایر وظایف.  حق دخالت در مسائل سیاسی را نداشت) هیچ یک روحانی نبود دارالفنون بودند،

 راه  تجارت، و تکثیر زراعت، وضع قوانین ممدوحه، و رفع عادات مذمومه، و انتشار علوم، و اختراع صنایع،
 و رفع بواعث ظلم و اجحاف،  یل مخارج و اشاعه دالیل عدل و انصاف،تقل ...   ساختن راه ها، انداختن معادن،

 )183ص . (ازدیاد نفوس خالیق و حفظ صحت آنها

ارتباط وثیق فراماسونري در ایران با غرب، مخالفت (مخالفت روحانیون با فراموشخانه، . ایجاد فراموشخانه -
و البته . ا بیرون از هرم قدرت قاجاریه جذب کندتوانست افرادي ر. و مخالفت روسها با آن ) حاج مال علی کنی

جمعی از اراذل قوم و سفلگان در «: مخالفت ها. میل به تغییرات سیاسی در آن عمیق تر از دو مجلس اول بود
از مذهب براي مخالفت با .  »امارده و اجانده شهر براي هرزگی در آن محفل جمع شده اند» «.آن جمع شده اند
 190نامه حاج مالعلی کنی ص . 189ص : ده شدفرامشوخانه استفا

 .نگارش چند رساله ارزشمند در خصوص اصالحات سیاسی و دولت: سایر -
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 .راهی فرانسه شد)  نفر42(بزرگترین کاروان محصلین ایرانی  -

 .نخستی طرح قانون اساسی ایران به شاه عرضه شد -

 تشکیل هیاتی براي ترقی صنعت و تجارت -

 .عت بیشتر کشیده شدتلگراف به والیات با سر -

 . منتشر شد) از جمله دکارت(ترجمه چند اثر مهم  -

 . مندرجات روزنامه رسمی متنوع تر و مترقی تر شد -

 و در کل کشور 100.000در تهران . 1871 تا 1860 و قحطی در و حضور  زنان در آن ) 192 (بحران نان
  .  ماه باران نبارید18در تهران .  نفر مردند2.000.000

مصلحت خانه تعطیل شد و رییسش به یرد فرستاده .  رییس آن شد تویت حضرت رضوي. تعطیلی شوراي دولت: هنتیج
  . فراموش خانه نیز تعطیل شد. شد

  194پاسخ صریح شاه به تعطیلی ص 
  

  تاثیر پذیري از ساله غیبی ملکم خان
  اصالحات اجتماعی ناصرالدین شاه

  میرزا حسین خان سپهساالر -5
 تحصیل در . صدراعظم شد براي سه سال1871در . و کار براي وي) او را مرشد می دانست(ر نظام آشنایی با امی

  .سرکنسول ایران در بمبئی، تفلیس و عثمانی. فارغ التحصیل دارالفنون.  تسلط به ترکی و عربی فرانسه،
  )زیباکالم 285 و 284 ص(اصالحات دوران سپهساالر 

   208 ص .ي کبريایجاد دارالشور: اصالحات در دولت -
 . کلمه قبیحه آزادي: پاسخ روحانیت. تالش براي ازادي: ایجاد جامعه مدنی و آزادي براي مردم -

 . 210ص : فرمان شاه.  تغییر از رعیت به ملت. تامین حقوق مدنی و اجتماعی مردم -

 محدود ساختن قدرت حکام و فرمانروایان والیات -

 اصالحات مالی -

 ي اروپاییشرکت ایران در نمایشگاه ها -

درگیر شدن انیس الدوله با سپهساالر . نوشتن اصالحات به نام ناصرالدین شاه، بردن شاه به اروپا: استراتژي وي براي بقا
  در سفر فرنگ

 و فرهاد میرزا؛ علما و روحانیون بویژه مالعلی کنی)215ص  (ل السلطان ظشاهزادگان بویژه : مخالفت ها با سپهساالر
  )217ص (

 .نگاه سپهساالر براي کشاندن اروپایی ها به ایران براي راه آهن و معادن، و استعمار به معناي واقعی کلمه: یترامتیاز رو
  )226ص( مفاد معاهده ) 218ص (دلیل مخالفت علما 

  222ص . طرح راه آهن سراسري
  255تالش براي سفر ص 
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  دوران گذار ی اجتماعيجنبش ها
 ی و اعتراضات اجتماعی بر سر قدرت به جنبش مردميوت است و از شورش هانوع جنبش ها در دوران قاجار، متفا

  . شودیل میتبد
  
  )فوران(علل کاهش شورش هاي بر سر قدرت در دوره قاجاریه  ●
   آقامحمدخانینیوه جانشی ش-
  ز و بدور از حرمسرایعهد در تبریت ولی ترب-
  یعهد قانونیت از ولیدر حما) يانچادر معاهده ترکم(ه یژه روسیس و بوی نگاه مثبت روس و انگل-
  نده قزاق های و نقش فزا   وجود ارتش منظم-
  نیشی و بهنگام شاهان پي مرگ عاد-
  
  
ن شاه، ی سال اول حکومت ناصرالد45تنها در .  دادی رخ می اجتماعي بر سر قدرت، شورش هاي شورش هايبجا

  .دی به ثبت رسیک و جنگ محلی، تحری مورد شورش، ناآرام169
  . الت و شهرها، رو به کاهش گذاردی از خانواده قاجار به حکومت ايز با انتصاب افرادی محالت نيالبته شورش ها

ان ی، کمبود نان، والییمت مواد غذای، قیات اضافی از در باره مالیالتی اي از مقام هایتیل نارضای، به دلي شهري هایناآرام
  .بود... و 
 تا 380: 1377باکالم، یز(به اعتراضات مردمی و دخالت مردم در حکومت ) شاهانر یو سا(نگاه ناصرالدین شاه  ●

389(  
  . دادین نوع برخورد آگاهانه بود، و به مردم اجازه دخالت در حکومت را نمیا

  
  .ن جنبش ها بودیدوف، شروع ایبایه علما و قتل گری رساله جهاد●
  
   و وقایعهاي اجتماعی و مذهبی زمینه: نبش بابیه و بهاییهج ●
.  سرباز، با کمک انگلستان در زمان محمدشاه4.000در بم با )  ق1253(ه یلی، رهبر فرقه اسماعیام آقاخان محالتیق

  )107: 1342م، یشم. (ختی ماه ادامه داشت و آقاخان بعد از شکست به هند گر14شورش  
 باب اهللا و امام زمان بودن يشت و ادعا و به بوشهر برگرفتو مکه محمد باب در بوشهر بود و بعد به کوفه یدعلیس
ش یص دادند و رهایراز علما باب را محاکه کردند و او را مجنون تشخیدر ش. ز به او کمک کردندی ها نیسی انگل.کرد

  . کردندیل زندانیق اردبیبته بعد حکومت او را در قلعه چهرلا. کردند
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ر سوء قصد کردند و به یرکبیباب انجام شد و به شاه و ام توسط هواداران يادی زين شاه شورش هایدر زمان ناصرالد
  . اعدام شد1850 باب در ).110: 1342م، یشم( مجازات شدند يرحمانه ایطرز ب

  . ن جنبش شرکت داشتندی ظاهرا تمام طبقات در ا.برپا شدز یری و نزیه در مازندران، زنجان، تبریشورش باب
  

  .ی بود و اجتماعیاسیس باشد، یش از آنکه مذهبیه، پییجنبش بها
از به ی، نيه، عدم تعرض به مکاتبات تجارین بابی واحد در سرزمیار پولیمع شدن بهره وام، یقانون: هی بابيدرخواست ها

د درآمدها، مصادره اموال یباز تول. باب بودي مردم از درخواست هایت مالی تجارت و امني، آزادي خوب تجاريراه ها
 ي، الغایی زناشوي زن و مرد در حوزه هاي سرپرست، برابریوه و بیمان، زنان بیتیدستان، یاز تهت ی اعتقاد، حمایافراد ب
  )241: 1377فوران، ... (، یت اشتراکیت از مالکیات ها، حمایهمه مال
شت1848ن در ی حجاب قره العیحضور ب ددر ب  .  

  .د داشتندیسم  تاکیونالیو ناس) یستیو مشابه کمون (ین جهانیک نوع عدالت ایبر 
  ن جنبشیدخالت طالب در ا

  
  :نکات مهم

  تی با روحانینیچالش د -
 ت سلطنتی موقعیاسید سیتهد -

  . بردیر سئوال میران را زی ایاجتماع-ي خواهانه که نظام اقتصاديقا برابریفکر عم -
  
  
  تریاز روی مخالفت با امت●

   م1873/  ق1290
   جنبش تنباکو ●

   م1890/  ق1307
  .ل حکومت بدست آوردندی خواستند، بر خالف مین بار، آنچه را می اولي بود که مردم بران جنبش آنی ایژگیو

  .ره بودی ل700.000د کمتر توتون ی، با تولیزان در عثمانین میا. انهیسود سال% 25ره و ی ل15.000ه، یپرداخت اول
  راز، تهرانیاعتراضات در فارس، ش

  
  :  جنبشيها یژگیو و ینه کمپایعلاعتراض  یشعله ور شدن ناگهانعلل 

راز، ی در شيریاس  اکبر فالیدعلی در اصفهان، سی قوچانی، آقانجفيرازی شيرزایدجمال، میس:  علماینی ديزه های انگ-
  ) مخالف جنبش بودیبهبهان( در تهران یانیرزا حسن آشتیحاج م
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ش ی افزا .ستیداد، جز طمع دربار ن قراري برایهیچ توجیتر، هیاز، بر خالف روین امتیدر ا: ی اجتماعيزه های انگ-
ملکم خان و :  روشنفکراني مخالفت ها.ن نوع قراردادهایتر و مذموم قلمداد شدن ای نسبت به زمان روی عمومیآگاه

  .یآقاخان کرمان
 از تجار، واسطه ها، سلف خرها، مقاطعه يری شمار کثیم قرارداد  با منافع شخصیارتباط مستق: ي اقتصاديزه هایانگ -
 به حذف واسطه ها دست یژه آنکه کمپانیبو.  شدندی نفر م200.000دکنندگان توتون و تنباکو، که حدود یاران، تولک

  .کار شدندیزد و تجار ب
  )ه شده بودیران، بازار روسیعمال ا( ها یسی انگليریازگیمخالفت روس ها با امت: یاسی سيزه های انگ-
  

  )398ص  ()لماژه اعتراضات عیبو(پاسخ شاه به اعتراضات 
  

  )400: 1377باکالم، یز (پیامدهاي نهضت تنباکو
  تی روحانیاسیش نفوذ سی افزا-

  )402 و 401ص (ه شاه نشد ی حاضر به تداوم مبارزه عليرازی شيرزایدجمال و ملکم خان، میرغم تالش سیالبته عل
   و اعتماد به نفس مردمی باال رفتن سطح آگاه-
  )404ص (ت بر مردم شتر حکومی و فشار بيری سخت گ-
 ی کرمانيرزا رضایرشدگان واقعه تنباکو، می از دستگیکی: کال تر شدن نهضت ضدقاجاری گسترش امواج مبارزه و راد-
  .بود) ن شاهیقاتل ناصرالد(
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  زمینه هاي فکري انقالب مشروطه
 
 

 . ترکیه اصالحات آغاز شدانقالب مشروطه اولین انقالب در آسیا بعد از روسیه بود و بعد از آن، در چین، و

  . شدی اضافه مینی شد، بر دامنه و مشکالت عید مردم از اصالح درون نظام کمتر میهر چه ام
 یاز احساس مین نی شد، اکنون در تمام بخش ها، ایاز به اصالح احساس میرزا، فقط در قشون نیاگر در دوره عباس م

  .شد
  .. مردم از اوضاع و احوال جهان بودیآگاهدتر کرده بود، باالرفتن ین وضع را شدیآنچه ا

ل برنامه توسعه دارالفنون، ی از مسافرت به خارج، تقليریجلوگ.  گرفتی را مین آگاهی ايج، جلویز به تدریحکومت ن
 زبان چاپ خارج مانند حبل ی فارسي از ورود روزنامه هايرین، جلوگی مخالفيری دستگيه برایشتر بر نظمیفشار ب
د به  بهانه اشاعه کفر، زندقه و ین به مدارس جدی حکومت به حمله متعصبیی اعتنایا و پرورش،بی قانون، ثرن، اختر،یالمت
  .زمی و آنارشيگری، بابینی دین به بیه، متهم کردن مخالفیباب
  

  . رون از حکومتیشه اصالح به بیانتقال اند
  . شه دار نداشتندیق و رین آن با نظام ارتباط عمیفعال -
  .کال تر بودندی رادی قبلياان هیاز جر -
 و نصب افراد ی اصالحياست هایاصالح طلبان درون نظام، با س. رشان، واضح تر از گذشتگان بودیی تغيالگو -

اصالح .  نبودندير ساختارییاما به دنبال تغ. جاد کنندی خواستند اصالح ای افراد مي از دزديریسالم و جلوگ
دن حکومت مطلقه و ی برچیعنی.   را داشتندیر نظام حکومتییصد تغرون از حکومت، فراتر رفته و قیطلبان ب

 ی قدرتیان دوم به دنبال بیان اول به دنبال اصالح شاه و دربار بود و جریجر.  آن با حکومت مردمینیگزیجا
 .شاه و دربار بود

 
  
   

  :مساله اساسی در اندیشه هاي این دوران چند چیز است
  .ارائه شده، گزینشی و ناقص است و باید بر اصل کتاب ها مراجعه کرد از این نظرات اوال نوع گزارش هایی که تاکنون

یعنی شخصیت هایی متضلع و . ثانیا اندیشمندان دوره قاجار، نوعا افرادي هستند که به اصول دینی احاطه دارند
  . به دین و اندیشه هاي دینی احاطه دارند. چندبعدي هستند

  :مثل هاي یک کلمه از 
  قران
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  احادیث
  تاریخ اسالم
  :کتب علما

  )41ص (کتاب صالح عالمه حلی  -
 )48ص (نهایه الحکام شیخ طوسی  -

 )58ص (شرح شرایع االسالم شیخ علی کرکی  -

 )59ص (کتاب قضا شییخ طوسی  -

 )66ص (کتاب جامع بن عبدالبرا  -

 )74ص (دیوان منسوب به حضرت امیر  -

  
بگذارند که ) یعنی اندیشمندان داخلی(ه غربی را در اختیار خوانندگان ثالثا تالش می کنند تا آن بخشی از اصول مدرنیت

تالش آنها براي تطبیق این تالش ها با هسته اصلی اندیشه دینی مثال زدنی است و در دوره . تعارضی با دین نداشته باشد
  . هاي اخیر نایاب است

  :مثال
  )36ص (و ارجاع آن به قسط ... مردبحث برابري افراد در پیشگاه قانون و عدم ذکر برابري زن و 

  )101(آن توسط حائري که به امر به معروف ارجاع داده و نقد ) 49ص (بحث ازادي مطبعه ها 
  )50ص (بحث آزادي مجامع و مغالطه در آن 

  )78ص (بحث ازادي ادیان 
-   

  
و مشروطه را به عنوان راه حل آنان اعتماد کنند رابعا این تسلط و آن تالش براي حذف تیزي ها، باعث شد تا علما به 

  . نجات بپذیرند و در راه آن اعالم جهاد کنند و محمدعلی شاه را تکفیر کنند
خامسا وقتی اصول مدرنیته آشکار شد و جریان نگارش قانون اساسی در یاران پیش آمد و مدرنته بسط یافت، مخالفت 

  ...شراب دیدند وها آغاز شد و افراد کتاب خود را پس گرفتند و سرکه خود را 
  

  دیدگاه علما در باره مشروطه، پس از ظاهر شدن اختالفات
مانند ترشیزي، و . عده اي میان دین و مشروطه تعارض نمی دیدند و لذا حمایت خود را تا انتها ادامه دادند -

آخوند ) 53: 1383آجدانی، . (حاج آقا روح اهللا اصفهانی، سید عبدالحسین الري، محالتی، ثقه االسالم تبریزي
دانسته و مصداق آن را مجلس » عقالي مسلمین و ثقات مومنین«خراسانی، تصدي امور حسبیه را بر عهده 

  .شوراي ملی معرفی کرده است
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عده اي تضادها را مشاهده می کردند، اما یا تضادها را در پاره اي موارد قابل حل می دانستند، و در پاره اي  -
مانند طباطبایی . ومند مشروطه خواهی، آن را قابل اغماض و تسامح می دانستنددیگر، تحت تاثیر فشار موج نیر

 )57 و 56: 1383آجدانی، (

علماي مشروعه طلب، چون کارکرد مشروطیت را معارض با مبانی شریعت دینی و اختیارات روحانی می  -
دا مدافع مشروطه بود، ولی مثل شیخ فضل اهللا، که در ابت. دیدند، از ادامه همکاري با مشروطیت بازایستادند

برادر «: وي در ابتداي رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل می نویسد. طالب مشروطه دینی و مشروعه بود
عزیزم بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز جمع 

...   بمقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقال با اکثر آراء بنویسندشوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر
 )57: 1383به نقل از آجدانی، . (»بدون مالحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر

  
  
 

   موثر بر مشروطهاندیشه هاي اصالحی
  ) ، يبرگرفته از حائر(

  اندیشه هاي دینی) الف 
   رساله هاي جهادیه-
  .او بیشتر مخالف استبداد و استعمار بود تا طرفدار مشروطه):  1897 تا 1838(ادي  سید جمال الدین اسدآب-
   طباطبایی-
  )یا بی اعتناي به آن(اندیشه هاي جمع بین دین و غرب ) ب
ارمنی زاده مسلمان، تحصیالت در پاریس، بیشتر عمر خود را در ): 1908 تا 1833( میرزا ملکم خان ناظم الدوله -

ترجمه کتاب آزادي جان . روزنامه قانون را انتشار داد. بت قرارداد التاري مغضوب ناصرالدین شاه شدبا. غرب گذراند
اعتقاد به ...نامه به شاه . نخستین فراموشخانه را در ایران ایجاد کرد. وصیت کرد جسد او سوزانده شود. استوارت میل

  .عتقاد به آموزش و پرورش غیردینی و دادگاه هاي دولتیا.. لزوم سرمایه گذاري خارجی ها در ایران و همکاري با آنها
  .هرگز آشکارا  با اسالم مخالفت نکرد

 
  اقامت در روسیه و فرانسه به عنوان سفیر ایران، ): 1895مرگ در ( یوسف خان مستشارالوله تبریزي -

دفاع از . سه و ترجمه آنتوجه به قانون اساسی فران.  به معناي قانون که راه رهایی است"یک کلمه"نگارش کتاب 
  .سیستم پارلمانی و تفکیک قوا

  اندیشه هاي غربی) ج
  .ایرانی تبار ساکن قفقاز بود و سرهنگ روسیه تزاري): 1878 تا 1812( میرزا فتحعلی آخوندزاده -
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سلمان و کوشش در راه تغییر خط عربی، هوادار تشکیل انجمن سري، حمله به نابرابري در فقه اسالمی میان زن ومرد، م
ضد دین بود ولی موافق زردشت بود، که احتماال یک . نامسلمان، برده و آزاد، و مخالفت با قوانین مجازات اسالمی

  )، ي؛ حائر1383، یآجدان (.توجه به ناسیونالسم ایرانی. تالش براي گسترش اصول پارلمانی غربی. تعصب ملی بود
  .ی تبریزي و ساکن تفلیسبازرگان): 1911 تا 1843( عبدالرحیم طالب اوف -

ترجمه . تکفیر توسط شیخ فضل اهللا. اعتقاد به نظامی عرفی به جاي شرعی. "سفینه طالبی" یا "کتاب احمد"نویسنده 
  .اعتقاد به شریعت عقالنی. توجه خاص به ژاپن. قانون اساسی ژاپن از روسی

بجاي عبادات و (تمرکز بر اخالق دینی . گرایش به بابیگري و ازدواج با دختر صبح ازل: میرزا آقاخان کرمانی -
  .مروج ناسیونالسم ایرانی و زرتشتی). اعتقادات

  

  : علل وقوع انقالب مشروطه
  خاطرات حاج سیاح از چین و ژاپن: انگلستان، چین، ژاپن، روسیه و اطالع ایرانیان از آن:  اصالحات در جهان-
  . نتیجه مشروطه در ژاپن، شکست روسیه از ژاپن بود-
  روزنامه هاي خارج از ایران، سفرنامه ها، رساله ها :  کثرت ادبیات اصالح طلبانه-
   ناکامی اصالحات از باال در دولت قاجاریه-
   نارضایتی قاطبه مردم-

   نارضایتی تجار و بازرگانان-  
   نارضایتی کسبه-  
   نارضایتی دهقانان-  
   نارضایتی روشنفکران-  
   نارضایتی علما-  

روشنفکران دغدغه توسعه داشتند و علما دغدغه دین، و در مشروطه به هم نزدیک : ع علما و روشنفکران تقریب مناف-
  .شدند، البته افراد آگاه می دانستند که این تقریب موقتی است

  .روسیه دچار مشکالت داخلی بود و انگلستان متمایل به دخالت در ایران و کاهش نفوذ روسیه:  شرایط مساعد جهانی-
  نقالب روسیه و الگوگیري ایرانیان از آن ا-

 هجري قمري، 1306میرزا حسین قلی خان، پسر هفتم میرزا آقا خان نوري، سفیر ناصرالیدن شاه در ینگه دنیا در سال 
 ما تمدنی " وقتی وارد واشنگتن شد و آن را از نزدیک دید، پرسید که "حاجی واشنگتن"به روایت علی خاتمی در فیلم 

  " یا کهنه؟کهن داریم
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  نقش روشنفکران و روحانیت در انقالب مشروطه
روشنفکران، اندیشه ترقی را ایجاد کردند، اما  .اصول اندیشه ترقی خواهان، تفکیک قوا  و محدود شدن نقش پادشاه بود

تاز باشند، که سید قدرت برانگیزانندگی مردم در دست روحانیت بود، و لذا افرادي که هر دو را داشتند، می توانستند پیش
  .جمال و طباطبایی از این دسته بودند

 هم در مقابله با استبداد نداشتند و تنها یراه حل روشن.  خود نداشتندي از خواسته هایون، درك روشنیدر هر حال روحان
 صراحت آن  خواستند، اما بای دانستند چه میاما منورالفکرها م. د داشتندیت عدالت تاکیبر کاهش ظلم حکومت و رعا

  .  از اسالم بر آن داشتندي در پوشاندن ظاهری کردند و سعیان نمیرا ب
اصل دوم (ازات به آنها یر قرار دادن علما، و البته امتیز با تحت تاثید و نیآنگاه هم که باالخره اختالفات آشکار شد، با تهد

 شد ین، نمیران، بدون رجوع به دی اینیعه د دانستند در جامیچون م. ف آن داشتندی در تخفی، سع)یمتمم قانون اساس
  .مردم را به جنبش واداشت

ن یز به این بوده است و مشروطه خواهان نیه دی مردم بر پايران، اکثر جنبش های دهد که در جامعه ایشواهد نشان م
آنها که صادق .  گرفتندی مي جدیج اجتماعیک ابزار جنبش و بسین را به عنوان یمساله وقوف داشتند و لذا نقش د

ن یان دی کردند تا تعارض می مین و تجدد بسازند و آنها که کمتر صادق بودند، سعی از دیبیبودند تالش داشتند که ترک
   . تجدد بر اسالم نکردنديف ها که از ابتنای برمال نشود و چه تعریو تجددخواه

 مردم بوده ینیه دی و روحینی دیه مبانیشتر بر پایعلما، و بتوسط ان انقالب مشروطه تنها یج مردم در جریدر هر حال، بس
  . مشروطه  نداشته انديت فکری هدايش از آن، نقش جدیج مردم بر عهده علما بوده و بیاما تنها بس .است
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  ج انقالب مشروطهیامدها و نتایپ
   ظهور رضاخانينه هایزم

 )67آبراهامیان ص ( نظریه قدرت و دانش –اشفتگی اجتماعی  -

  سیروس و انگل: ن رقباایتعارض م -
ـ آبراهام(ت راه هـا     یوضع،  رانی در ا  یناامن - ـ ، شـورش ا )20: 1377ان، ی  شـمال خراسـان،   ياالت تـرکمن هـا  ی

   ها، ياری لرستان، بختيجان و کردهای آذربيشاهسون ها
ـ  و درگ  نی، خلع سـالح مجاهـد     یبهبهانترور  : یاسی س يقتل و ترورها  آشوب،   -  بـا سـتارخان و باقرخـان،        يری

   عزل شوستر و انحالل مجلس، ي برا1290ماتوم روس در ی، اولت1290شاه سابق در بازگشت 
  ون و دموکرات های اعتدالیاسیان دو گروه سیقابت مر -
  یابانی، خیان، خزعل، کوچک جنگلیپس: یاسی سيشورش ها -
به تـوپ   به آن، یاعتراضات مردم. 1915 و  1907س به دنبال دو قرارداد      یران به دست روس و انگل     یاشغال ا  -

ـ  و تبری در رشت، انزليریبستن حرم امام رضا توسط روس ها؛ درگ       توسـط روس و  1293ز؛ جـاده هـا در   ی
   شد، یس محافظت میانگل

؛ قـرارداد  ، و با توجه به کشف نفتبیه و حذف رقیران با توجه به انقالب روس ی تصرف ا  يقصد انگلستان برا   -
  )142ان، ص یآبراهام (1919

ـ ل دولت در تبع   ی، تشک ه دولت احمدشا  یناتوان - ، يمان اسـکندر  ی شـامل مـدرس، سـل      یتـه مقاومـت ملـ     ید کم ی
  یی فرزند طباطباییدصادق طباطبایس

   در انقالب مشروطهی تجدد طلبانه و ناکاميتالش ها -
  
  

 یشامل تق(، )با الهام از بیانیه هاي سوسیال دموکرات ها() د بودندیکه عمدتا طبقه روشنفکر جد(برنامه دموکرات ها 
هدایت کشور به « براي ) ، و ملهم از ملکم خانی و ازلی شبخیونی و روحانیدرخان عمواغلی، حيمان اسکندریاده، سلز

  : عبارت است از» سمت کاروان پیشرفت بشري
  مبارزه با سرمایه داري خارجی و فتودالیسم داخلی -
 تشکیل مجلس شوراي ملی قدرتمند -

 به تاخیر انداختن تشکیل مجلس سنا -

  راي به همه مرداندادن حق -

 انتخابات آزاد -

 برابري همه شهروندان بدون توجه به مذهب و نژاد -
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 جدایی دین از سیاست -

 سپردن امور موقوفات به دولت براي استفاده عموم -

 آموزش همگانی رایگان با تاکید ویژه بر آموزش زنان -

 دو سال خدمت سربازي براي مردان -

 الغاي همه امتیازات بیگانگان -

 نصنعتی کرد -
 ایجاد نظام مالیاتی مستقیم و پیشرفته -

 محدود کردن کار روزانه به کمتر از ده ساعت -

 پایان دادن به کار کودکان -

  )131: 1377آبراهامیان، (در بین کسانی که آن را کشت می کنند ن یمتوزیع ز -
  

، سپهدار، یی و طباطبایهبهان بي، با رهبریندار و طبقه متوسط سنتیاشراف زمون، یروحانت یبا حما(برنامه فرقه اعتدال 
  ):133: 1377آبراهامیان، (نیز چنین بود ) رزا فرمانفرماین میعبدالحس

  تقویت سلطنت مشروطه -
 تشکیل مجلس سنا -

 حفظ مذهب به عنوان بهترین سد در برابر ظلم و بی عدالتی -

 حمایت از خانواده -

 مالکیت خصوصی و حقوق اساسی -

  از طریق آموزش هاي دینیترویج روح همکاري بین توده هاي مردم -

 کمک مالی به طبقه متوسط به ویژه سرمایه داران جزء و بازاریان -

 اجراي شریعت -

 .دفاع از جامعه در برابر تروریسم آنارشیست ها، الحاد دموکرات ها و ماتریالیسم مارکسیست ها -

  
  ):153: 1377آبراهامیان، (در برنامه حزب تجدد نیز عناصر زیر موجود بود

  دین از سیاستجدایی  -
 ایجاد ارتش منظم و آموزش دیده -

 بوروکراسی کارآمد -

 پایان دادن به امتیازات اقتصادي -

 صنعتی کردن کشور -

 جایگزینی سرمایه داخلی با سرمایه خارجی -

 تغییر زندگی کوچ نشینان به کشاورزي -

 وضع قانون مالیات بر درآمد تصاعدي -
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 نانفراهم ساختن امکانات آموزشی براي همگان بویژه ز -

 تدارك مشاغل حکومتی براي افراد مستعد -

 گسترش زبان فارسی به جاي زبان اقلیت ها -

  

  اقدامات رضاشاه
  )149ان، یمثال در آبراهام( کردن آن ی مخفي کار آمدن رضاشاه و تالش براي ها از رویسیت انگلیحما

   شاه شدني وقفه رضاخان برایتالش آهسته و ب
  
  تیجاد امنی و ايهزارنفر 40ل ارتش یتشک: ن اقداماتیاول
  

  :منابع مشروعیت و قدرت رضاشاه
  ارتش قدرتمند -
 بوروکراسی مدرن -

  . نفر از اشراف بودند37 وزیر وي، 50از . پشتیبانی گسترده دربار -
  

  )150ان، یآبراهام(ن اقدامات ی از ای مردميت هایحما
د احمد یمدرس، فرمانفرما، قوام، س: ونیوارث اعتدال(محافظه کاران حزب اصالح طلب  : یاسیائتالف با احزاب س

ل کردگان غرب که قبال مدافع یتحص(، اصالح طلبان حزب تجدد )ت مجلس بودندی، که اکثری فرزند بهبهانیبهبهان
ست، و یالی حزب سوسيکال های، راد...)، وی، فروغی زاده، بهار، مستوفین، تقیمورتاش، تدیداور، ت: دموکرات ها بودند

  )163 تا 150: 1377ان، یآبراهام(ست ی کمونون فرقهیانقالب
  

وي  بیشتر . را آغاز کرد» برنامه بلندپروازانه اصالحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي«رضاخان، پس از تحکیم قدرت، 
نوآوري هایی را که در سده گذشته مصلحانی چون عباس میرزا، امییرکبیر، سپهساالر، ملکم خان و دموکرات هاي 

، نظام اجتماعی 1320طه پیشنهاد کرده بودند، ولی کامال عملی نشده بود، به انجام رسانید و تا سال انقالب مشرو
یا به هر ترتیب، (هدف درازمدت و یایجاد جامعه اي شبه غربی بود ) 169: 1377آبراهامیان، . (جدیدي بنیاد نهاد

ن به اي هدف، غیردینی ساختن جامعه، مبارزه با و ابزارهایش براي رسید) جامعه اي که مطابق برداشت او از غرب باشد
  )174: 1377آبراهامیان، . (قبیله گرایی، ملی گرایی، توسعه آموزشی، و سرمایه داري دولتی بود

  
  دیدگاه متفاوت در باره رضاشاه

 .خیردین ستیزي وي مورد قبول است ولی رفتارهاي استعماري وي . هم تجدد و هم استبداد: رضا خان دو بعد دارد
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رضاشاه در حالی که طبقه متوسط سنتی را بشدت از خود متنفر ساخت، در میان طبقه متوسط جدید نیز احساسات و 
نسل جوان طبقه روشنفکر، مخالف منفعل رضاشاه بود، در حالی که نسل . گرایش هاي بی ثبات و متغیري بوجود آورد

این مبارزان کهنه کار جنگ داخلی که در . ین کار دست کسیدقدیم این طبقه، نخست پشتیبان او بود، ولی بعدها از ا
 به ویژه آرام کردن قبایل، –دوران نابسامانی داخلی نتوانسته بودند توده ها را بسیج کنند، نخست از ایجاد نظام جدید 

ا امضا کرد،  که شاه قرارداد ناخوشایند نفت ر1310ولی در دهه .  پشتیبانی کردند- عرفی سازي و تمرکز قدرت دولتی
حرص و طمع وي براي جمع آوري ثروت شخصی بیشتر شد، با افزایش هزینه هاي ارتش تورم گسترده اي بوجود 
آورد، و با منع فعالیت همه احزاب سیاسی از جمله احزاب از جمله احزاب اصالح طلبان، قدرت سیاسی را منحصرا در 

  )190 : 1377آبراهامیان، . (دست گرفت
 متنشر کرد، ایستار و دیدگاه متغیر نسل معاصر خود را نسبت به رضاشاه بیان 1321 مقاالتی که در  کسروي نیز در

وي اقدامات شاه را در تمرکز دولت لغو القاب اشرافی، اجراي نظام سربازگیري، تضعیف قدرت هاي فئودال، . کند می
ولی او را به دلیل . یار ارج می نهدتالش براي همگون ساختن جمعیت، تاسیس مدارس، شهرها و صنایع جدید بس

پایمال ساختن قانون اساسی مشروطه، ترجیح ارتش بر نهادهاي دولتی، گردآوري ثروت شخصی، غارت اموال مردم، 
کسروي می ) 191: 1377آبراهامیان، . (کند کشتار روشنفکران مترقی، افزودن بر شکاف میان داراها و ندارها سرزنش می

به آسانی قادر به فهم دوره پادشاهی رضاشاه ) آنها که دوره رضاشاه را درك  نکرده اند(وان ما روشنفکران ج«: گوید
نبوده و بنابر این شاید نتوانند در این باره داوري کنند، بلی آنها نمی توانند، چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب 

  )192: 1377آبرهامیان، . (»را به یاد آورندو هرج و مرجی را که منجر به ظهور مستبدي چون رضاشاه شد 
  

  اقدامات مثبت رضاشاه
  ):1377آبراهامیان، (اقدامات مثبت رضاشاه از نظر آنان عبارت بود از 

  تغییر در نظام سیاسی● -

 هزار کارمند، نظام تقسیمات کشوري و دسترسی 90و ایجاد بوروکراسی نوین دولتی با حدود  تمرکز دولت -
 ستان ها، شهرها و حتی برخی روستاهاي بزرگدولت مرکزي به ا

افزایش بودجه دفاعی، خرید تجهیزات مدرن، افزایش سربازان از طریق خدمت نظام وظیفه : ایجاد ارتش مدرن -
 يرو، که عمال در جنگ به کاری ن127000، با اجباري، بهبود وضعیت اقتصادي و وجهه اجتماعی افسران 

 .امدندین

راتوري چندقومی به دولتی واحد با مردمی واحد و یک قوم، یک زبان، و یک قدرت  تالش براي تبدیل امپ●
 یک جور ملت سازي بود، ولی به زور. تعطیل کردن مدارس و انتشاراتی هاي متعلق به جمعیت غیرفارس: سیاسی

 مانند و ورود لغات فارسی بجاي آنها،) عمدتا عربی  ترکی(تالش براي پیرایش زبان از واژه هاي بیگانه  -
 .جایگزینی عناوین درجه هاي فارسی بجاي ترکی و غربی

بعدا، کاله بین (ممنوعیت پوشیدن لباس هاي سنتی، اجبار به پوشیدن لباس هاي مدل غربی و کاله پهلوي  -
 بجز روحانیون رسمی(براي تمام مردان ) المللی، کاله نمدي لبه دار اروپایی، براي مقابله با سجده نمازگزاران
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توسعه پاسگاه ها در آن نواحی، خلع سالح قبایل، به سربازي فرستادن : براي کنترل قبایل از طریقتالش  -
  . جوانان قبایل، تضعیف خوانین، محدود کردن کوچ هاي سالیانه و تخت قاپو کردن عشایر

 تضعیف قدرت هاي فئودال -

  تغییرات اجتماعی● -

 لغو القاب اشرافی مانند الدوله، السلطنه، الممالک -

  خودیر نام خانوادگیی، ظلم در تغاجبار همه شهروندان و اتباع ایرانی به گرفتن شناسنامه و تغییر نام خانوادگی -

 جایگزینی تقویم هجري شمسی بجاي هجري قمري -

 میرزا، خان، بیگ، امیر، شیخ و سردار: حذف عناوین افتخاري قدیمی مانند -

 . شهرهایمیحذف چهره قد.  کدخدایانتغییر نظام قدیمی اداره محالت و حذف کالنترها و -

تغییر نام برخی مکان ها، مانند عربستان به خوزستان، استرآباد به گرگان، بندر انزلی به پهلوي، علی آباد به  -
 .ت داردیش شخصیشاهی، سلطانیه به اراك و محمره به خرمشهر، هر چند که ک

 .  معنا بود و هم تنها به استان فارس اطالق می شدتغییر نام ایران از پرسیا، که هم با فساد گذشته قاجار هم -

 .هر چند با اجبار. نماها و کافه هایض در ورود زنان به دانشگاه، سیمقابله با تبع: ت زنانیبهبود وضع -

 . لومتر راهی ک20000دن یکش. يان، راه آهن سراسریحذف شورش: يت و راه سازیامن -

  تغییرات فرهنگی● -

 سازمان پرورش .ستفاده از روزنامه، مجله، کتاب، اعالمیه و برنامه هاي رادیوییافزایش آگاهی عمومی با ا -
 افکار

ش اعزام یافزا. س دانشگاه تهرانیتاس. 1320 تا 1304 برابر شدن ثبت نام در مدارس از 12. تاسیس مدارس -
 .ش طبقه روشنفکر بودیجه آن افزاینت. به اروپا

  تغییرات اقتصادي● -

 . یش کارگر صنعتیافزا). 182: 1377ان، یآبراهام. (دی جديواع کارخانه هاان. تاسیس صنایع جدید -

  
 ش یک نوع نوسازي آمرانه در ایران شروع شد و نقش اساسی را در این زمینه دولت 1305 / 1926از : ـ نوسازي 5

و ملی آلمان سر ي د اقتصادي ارشامدلدستگاه اداري و ارتش بر اساس الگوهاي غربی سازمان یافت . به عهده گرفت 
به صنایع .  شدن کشور و حمایت از صنایع داخلی هدف اصلی برنامه هاي دولتی گردید یصنعتمشق قرار گرفت و 

کارهاي بزرگ ساختمانی نیز با کمک دانمارکیها و . وطن توجه کردند و تبلیغات رسمی براي مصرف وطنی به راه افتاد 
آهن سراسري و ایجاد برنامه هاي شهر سازي ، معماري جدید شهرهاي دیگران شروع شد ، جاده سازي ، ایجاد راه 

اما مهمترین کار دولت در راه . بزرگ راه یافت ، خیابان ها و میدان ها و بناهاي دولتی چهرة تازه اي به شهر ها دادند 
 یجدد، بهنام، مقاله علشه تیاند(. تجدد ، جدا کردن امر آموزش و دادگستري از دین بود و فرستادن دانشجو به اروپا 

  )تنه
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  ضاشاه  راقدامات منفی
  :اقدامات منفی رضا شاه چنین بود

به این بهانه که پیش بینی می کرد به بهانه اي ) داور(خودکشی وزیر عدلیه : استبداد و حذف مخالفان سیاسی -
رزا اسکندري از رسوا یا کشته شود؛ برکناري تقی زاده از سفارت ایران در لندن؛ بازنشستگی سلیمان می

؛ قتل فرخی یزدي؛ تدین که نقش برجسته اي در جمهوري خواهی و انتقال 1306استانداري کرمان در 
سلطنت داشت، وقتی مساله بودجه اندك وزارت آموزش و پرورش و بودجه زیاد وزارت جنگ را مطرح کرد، 

 در خدمت رضاشاه بود، 1301 وي از شفق سرخاز کابینه اخراج شد و به زندان افتاد؛ علی دشتی که روزنامه 
از مصونیت پارلمانی محروم و در یک آسایشگاه دولتی نگهداري شد؛ کسروي بالفاصله پس از صدور حکم 

: 1377آبراهامیان، . (به نفع گروهی از زمینداران کوچک که شاه خلع ید کرده بود، از مقام قضاوت برکنار شد
 با، ین دیعبدالحس.  فرمانفرما.مور تاشیسردار اسعد، ت. مدرس که کشته شد) 191

در مجالس ششم تا سیزدهم، شخص رضاشاه نتایج انتخابات و ترکیب هر مجلس را : حذف مجلس مستقل -
سفیر انگلیس . این مجلس، مجلسی تشریفاتی بود که هر چه شاه می خواست، تصویب می کرد. تعیین می کرد
هنگامی که شاه طرح یا الیحه اي «گزارش دادکه ) ي رضاشاه بودکه هنوز ابتداي دیکتاتور (1305د رایران در 

زمانی که مخالف است، رد می شود و هنگامی که بی اعتنا است، بحث هاي . را مد نظر دارد، تصویب می شود
 )172: 1377آبراهامیان، . (صورت می گیرد) در باره الیحه یا طرح مورد نظر(فراوانی 

 احزاب سیاسی، سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان، تعطیلی روزنامه هاي مستقل و  -

 پایمال ساختن قانون اساسی مشروطه  -

 ترجیح ارتش بر نهادهاي دولتی -

رضاشاه که در زمان ورد به تهران ثروت اندکی داشت، در انتهاي سلطنت خود به : گردآوري ثروت شخصی -
، سرمایه اي در 1320نداري داشت، در وي با عالقه شدیدي که به زمی.  ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد

وي زمین ) 171: 1377آبراهامیین، . (حدود سه ملیون پوند و بیش از یک میلیون هکتار زمین به ارث گذاشت
 دکتر  .مصادره می کرد.. هاي زمینداران را به بهانه توطئه آنها علیه دولت، بی توجهی آنها به منافع ملی و

 که از ی نداشت و وقتينارید دیاینکه سر کار بین پادشاه قبل از ایا«: دی گویمصدق در محاکمات خود م
ون تومان پول به دست یلیعه گذارده بود، پنجاه و هت می که در بانک لندن ودییر از پول هایمملکت رفت، غ

ون آنکه  نکرد و پنج هزار و ششصد رقبه از امالك مردم را بدین پادشاه ابقا به جان و مال کسیا.  دادیشاه فعل
کتاب (» .ت خود درآوردی ثبت اسناد به ملکیند، بر طبق اوراق رسمید ببی اعالن ثبت آن را در جرایکس

 ) 584: 1375، يرخسروی؛ به نقل از ام690ل بزرگمهر، جلد دوم، ص ی، نوشته جلیمصدق در محکمه نظام

 غارت اموال مردم -

 کشتار روشنفکران مترقی -

  ندارهاافزودن بر شکاف میان داراها و -

 قزاق دست آموز تزارها که توسط انگلستان به قدرت رسیده بود -
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   با نیروهاي سنتی و تقویت کننده طبقات زمینداريدرگیر -
  
  

  اقدامات دینی رضاشاه
  :دوگانه اي داشت) ظاهرا(در حوزه دینی نیز رضاشاه برخورد 

  محدود کردن روحانیون -
 کشف حجاب -

  )115: 1381الگار، . ( قلمداد کردی اسالميان دوره خصومت با فرهنگ و نهادها توی اول را ميدوره شانزده ساله پهلو
  : دوره اول

ن موضع ی از ایبخش. اوردندی بوجود نیر صعود رضاخان به سلطنت، مانع مهمی، در مسین دوره رهبران مذهبیدر ا
بکارانه رضاشاه و ی فريکت هاگر به اقدامات و حری دیت، و بخشی آنها از مشروطیل سرخوردگی، به دلیرهبران مذهب

 یاما مهمتر از آنها حوادث.   شودی قدرتش مربوط ميه های قبل از استحکام پای به مراسم مذهبيل محسوس ویابراز تما
  )116: 1381الگار، . ( قاطع علما در مقابل رضاشاه شديریبود که در عراق اتفاق افتاد و مانع موضعگ

 را وادار کردند  یرانی ايگر علمای و دی، اصفهانینیید کردند و نایرا به حجاز تبع ی ها خالصیسی، انگل1923در مارس 
خ یک سال بعد، که امکان بازگشت آنها به عراق فراهم شده بود، به همراه شی. مت کنندیران عزیتا عراق را ترك و به ا

 را يجاد نظام جمهوریعه ایکه شادار کردند و خواستند یر جنگ بود، دی، با رضا خان که وزيزدی يریم حایعبدالکر
 یرضاشاه بالفاصله ط. ه استی موجود در ترکی با المذهبیی، مستلزم همسوی خواهيب کند، چرا که جمهوریتکذ
 یی فتوا1924در اکتبر .  خود بوديت برای کسب مشروعين اقدام رضاخان، برایا.  از خواسته علما اطاعت کردیتلگراف
ن ی در مورد صحت اییجدال ها.  استینیفه دیک وظیمنتشر شد که اطاعت از رضاخان  ینیی و نای اصفهانيبا امضا

 ي با درخواست رضاخان برايآنها در هر حادثه ا. ب نکردندی آن را تکذینیی و نه نای نه اصفهانیفتوا در گرفت، ول
  )116 :1381الگار، . ( کردندی برگزار مي آشکار و دوستانه ايمالقات موافقت کرده و نشست ها

  
و تظاهرات مردم ) از ترس اقداماتی مشابه دولت جموري ترکیه(رضاخان، در جریان جمهوري خواهی و مخالفت علما 

ما دین نبی خواهیم، جمهوري نمی خواهیم؛ ما تابع قرانیم، جمهوري نمی «از مسجد شاه تا بهارستان و سردادن شعار 
  . به قم خواهد رفت) س(مه اعالم کرد که براي زیارت حرم حضرت معصو» خواهیم

رضاخان به محض تصویب طرح تغییر سلطنت، فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد، قماربازي را غیرقانوئی کرد، به 
همچنین ادعا کرد که دو آرزوي بزرگ . زنان توصیه کرد عفت عمومی را حفظ کنند، و اجراي اصول اخالقی را وعده داد

: 1377آبراهامیان، . (ح و امنیت براي مردم، و اجراي شرع مقدس اسالم بوده استوي در زندگی، دست یابی به صل
168( 

  
  : دوره دوم
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از دیدگاه علما، به ویژه مدرس، دو سال تلقین و آموزش در ). علیرغم مخالفت علما(خدمت نظام وظیفه اجباري 
بنابر . مومی را فاسد می کردیک نهاد غیرمذهبی تحت اداره افسران ضدروحانی، اخالق اجتماعی و دیانت ع

آبراهامیان، . (فتواهاي جداگانه برخی علما، خدمت نظامی اصول تشیع و بنیادهاي اسالم را به خطر می انداخت
1377 :163( 

  . هدف اساسی رضاشاه غیردینی کردن جامعه بود
بت اسناد به نوسازي وزارت عدلیه و ورود عناصر حقوقی متعارض با شرع، واگذاري ث: در حوزه حقوقی -

. وکالي غیرروحانی، واگذاري مسئولیت تشخیص شرعی بودن یا  عرفی بودن موارد حقوقی به قضات دولتی
ت علما از حق ی، محرومین و نگهبانان محلی از دخالت علما در ازدواج و طالق، انتخاب معتمديریجلوگ

نه ی در زميارات گسترده ایب شد که بر اساس آن به دولت اختی تصوی قانون1934در ). 1936(قضاوت 
 .  شدینه اوقاف به عهده دولت گذاشته میارات سابق علما در زمیدخل و تصرف در موقوفات داده و تمام اخت

 از ی گرفت، و تنها کسانیدولت از طلبه ها آزمون م: ونیت روحانیت در فعالی کردن، نظارت و محدودیدولت -
 گرفت و ی حوزه امتحان ميدولت از طلبه ها.  شدندیبول من آزمون قی معاف بودند که در ايخدمت سرباز

 ي گرفته شد که سرفصل دروس حوزویمی تصم1931در سال .  دادی می قبولیرفته شدگان، گواهیبه پذ
  . شدین مییتوسط حکومت تع

 . نفر در مجلس ششم به شش نفردر مجلس دهم24کم کردن حضور روحانیون در مجلس، از  -

 ن در اماکن مذهبیحذف بست نشستن و تحص -

 حذف تظاهرات عمومی در عید قربان و زنجیرزنی در ماه محرم -

.  قرار گرفتيا در راه انجام آن، موانع متعددی عاشورا ممنوع شد يبرنامه ها. محدودیت د رعزاداري محرم -
 . شدی مشهد و قم هم مي شامل شهرهایت حتین ممنوعیا

 خارجیگشودن مساجد اصلی اصفهان بر روي جهانگردان  -

 تشریح جسد مسلمانان در دانشکده هاي پزشکی علیرغم حرمت شرعی آن -

 1318تصرف همه امالك وقفی در  -

  
در نتیجه اقدامات رضاشاه، روحانیون نه تنها در حوزه سیاست، بلکه در امور قضایی، اجتماعی و اقتصادي نیز نفوذ خود 

  . را از دست دادند
  

  :ن آنها عبارت بود ازیرت گرفت، که مهمتر هم از جانب علما صویالبته اعتراضات
ه انحصار کشت ی عل1924 در ین فشارکی و مال حسی حاج آقا نوراهللا اصفهانياعتراض در اصفهان به رهبر -

  اك توسط دولتیتر
 يفه اجباریه خدمت وظیرزا صادق آقا علی و مین انگجیخ عبدالحسی شيز به رهبریاعتراض در تبر -
د یو برخورد شد) س( دختران شاه در حرم حضرت معصومه یه بدحجابی علی بافقیخ محمد تقیاعتراض ش -

 يرضاشاه با و
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 در ییدن کاله اروپایه اجبار در پوشیت بهلول علی و محورین قمی حاج آقا حسياعتراض در مشهد به رهبر -
 . که منجر به کشتار مردم در مسجد گوهرشاد شد1935

خ یه قم توسط شیا و گسترش حوزه علمی رضاشاه، احياست هایا به سن پاسخ علمیمهمتر) 1381(اما از نظر الگار 
 . بوديریم حایعبدالکر

  
  ):184: 1377آبراهامیان، (هزینه اقدامات رضاشاه 

  افزایش تولید نفت -
 تعرفه هاي گمرکی -

 افزایش مالیات، همراه با تسلط بیشتر بر تمام کشور براي مالیات گرفتن -

 ، چاي، تنباکو و مواد سوختیانحصار کاالهاي مصرفی مانند شکر -

  1320 در 218 به 1315 در 100افزایش شاخص هزینه زندگی از : تورم -
  

  نارضایتی ها از رضاشاه
  مخالفت اشراف به دلیل حذف و سرکوب آنها -
مخالفت طبقه متوسط سنتی به دلیل انحصارات دولتی، افزایش مالیات، کم کردن قدرت اصناف با لغو مالیات  -

 )189: 1377آبراهامیان، . (ه قدرت روساي اصناف را گرفت صنف ک216هاي 

 اصالحات دینی و مخالفت سنتی ها و روحانیون -

، 1409مخالفت هاي دانشجویی در . مخالفت روشنفکران، به دلیل قرارداد نفت، ثروت اندوزي، و استبداد -
 .  نفر53دستگیري ). 192ص  (1316، 1315، 1313

اي پایین، ساعات کار زیاد، مالیات زیاد، انتقال اجباري کارگران به مازندران، مزده: نارضایتی کارگران صنعتی -
 1310، 1308شروع اعتراضات کارگري در . شرایط نامساعد کاري

بهایی ها، یهودیان و زرتشتی ها، ارامنه، آذري ها، کردها، اعراب، بلوچ : نارضایتی اقلیت هاي مذهبی و زبانی -
 ها

  
  . بود دتا یا تنش هاي اجتماعی آماده کو1320شرایط در 

  

  نتیجه انقالب مشروطه
لذا می توان نتیجه گرفت که در دوران رضاشاه انقالب مشروطه در ابعاد اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و دینی به اهدافی 

نی چون شامل نظرات مصلحینی چون عباس میرزا، قائم مقام، امیرکبیر، سپهساالر، و متفکری(که مد نظر انقالبیون بود 
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اما در بعد سیاسی به دلیل استبداد سیاسی و . رسید) ملکم خان، آخوندزاده، طالبوف و نیز روشنفکران و دکوکرات ها
  .وابستگی رضاشاه به انگلستان، خواست اساسی مشروطه خواهان که آزادي و استقالل بود محقق نشد

چندان مورد پذیرش عمومی واقع ) ظر مشروطه خواهاناز ن(البته موفقیت هاي فرهنگی، اجتماعی و دینی دوره رضاشاه 
  .نگردید و پس از دوره رضاشاه راه هاي دیگري براي توسعه برگزیده شد
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  منابع و ماخذ
  

چـاپ  . نـی : تهران. ابراهیم فتاحی محمدي و محمد  ترجمه احمد گل  . ایران بین دو انقالب   ) .1378(آبراهامیان، یرواند   
 .سوم

 .اختران:  تهران.علما و انقالب مشروطیت ایران.) 1383(آجدانی، لطف اهللا 

 اختران: تهران. مشروطه ایرانی.) 1382(آجودانی، ماشاءاهللا 

 .نگاه: تهران. صدیق. ویراسته ح.  به کوشش محمدزاده.مقاالت فارسی.) 1355(آخوندزاده، میرزا فتحعلی 

نشر : تبریز. به کوشش حمید محمدزاده و حمید آراسلی      . الفباي جدید و مکتوبات   .) 1357(آخوندزاده، میرزا فتحعلی    
 .احیاه

 .خوارزمی:  تهران).عصر سپهساالر(اندیشه ترقی و حکومت قانون .) 1351(آدمیت، فریدون 

 .چاپ پنجم. انتشارات خوارزمی: تهران. امیرکبیر و ایران.) 1353(آدمیت، فریدون 

 .پیام:  تهران.یرانایدئولوژي نهضت مشروطیت ا.) 2535(آدمیت، فریدون 

 .فردوس: تهران. زدگی غرب) .]1341[ 1372(احمد، جالل  آل

  .دانشگاه تهران: تهران.  میرزا تقی خان امیرکبیر). 1340(اقبال آشتیانی، عباس 
 .ایران:  تهران. چالش هاي عصر مدرن در ایران عهد قاجار.) 1384(اکبري، محمدعلی 

 نـشر   : تهـران  . تصحیح  علـی آل داوود  .  میرکبیر به انضمام رساله نوادراالمیر    نامه هاي ا   ) .1371(امیرکبیر، تقی   
     تاریخ ایران 

 صفی علیشاه : تهران . سیاست و اقتصاد عصر صفوي) .1348(باستانی پاریزي ابراهیم 

 .دانشگاه تهران. تهران. ترجمه غالمرضا جمشیدیها. تاریخ و نظریه اجتماعی.) 1381( پیتر ،برك

 .قطره: تهران. هاي تجدد ریشه) .1383(ان، چنگیز پهلو

از : تاریخ ایران) . 1354(استرویوا . و. بلنتسکی؛ ل. م. پطروشفسکی؛ آ. پ. یاکوبوسکی؛ اي. یو. ؛ آ.و. پیگولوسکایا، ن
 1348: چـاپ اول (چاپ چهـارم  . پیام: تهران.  ترجمه کریم کشاورز.دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میالدي     

  )وسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیت
 .1384. انتشارات علمی فرهنگی. محمد علی اکبري. تبارشناسی هویت جدید ایرانی

موسسه مطالعـات تـاریخ معاصـر     :  تهران .خواهان در سفارت انگلیس     نشینی مشروطه   بست) .1378(جعفریان، رسول   
 .چاپ دوم. ایران

 .انصاریان: قم. ایران از آغاز تا قرن دهم هجريتاریخ تشیع در ) .1380(جفریان، رسول 

  .قصیده سرا: تهران. بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوي: ضعیفه.) 1381(حجازي بنفشه 
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پایـان نامـه   . بررسی اجتماعی اقدامات ضداستعماري امیرکبیر و اثرات آنها در سـقوط وي  ) .بی تا (حسنی، صدیقه   
  .تماعی دانشگاه تهراندانشکده علوم اج. کارشناسی ارشد

 .نی: تهران. قائم مقام، امیرکبیر، مصدق: کشی شناسی نخبه جامعه) .1377(رضاقلی، علی 

  )1330: چاپ اول. (چاپ سوم. انتشارات علمی:  تهران.دو قرن سکوت.) 1344(کوب، عبدالحسین  زرین
و نوسـازي سیاسـی در ایـران عـصر          یابی علل ناکامی اصالحات      ریشه: سنت و مدرنیته  ) .1382(زیباکالم، صادق   

 .چاپ پنجم. روزنه: تهران. قاجار

 .چاپ دوازدهم: روزنه: تهران. ماندگی در ایران یابی علل عقب ما چگونه ما شدیم؟ ریشه.) 1382(زیباکالم، صادق 

 چاپ چهارم. نشر مرکز: تهران.  ترجمه کامبیز عزیزي.ایران عصر صفوي.) 1374(سیوري راجر 

 .چاپ دوم. چاپخش: تهران. تشیع علوي، تشیع صفوي.) 1377(شریعتی، علی 

 .چاپ سوم. قومس: تهران. مبانی تاریخ اجتماعی ایران) .1382(شعبانی، رضا 

 طباطبایی سید جواد

 . ویراسته جدید.زوال اندیشه سیاسی در ایران؛ گفتاري در مبانی نظري انحطاط ایران     ) .1385(طباطبایی، سید جواد    
 .کویر: تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد،  .روشنفکران و مصلحین دوره قاجاریه تا نهضت مشروطیت) .؟؟؟(عقالنی، حسین 
 .دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران

 .چاپ دهم. توسعه:  تهرانچرا ایران عقب ماند و چرا غرب پیش رفت؟) .1383(علمداري، کاظم 

  .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه مسعود رجب نیا. باستانی ایرانمیراث ) .1383(فراي، ریچارد نلسون فراي 
 .سازمان کتابهاي جیبی: تهران.  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه) .1342(فلسفی نصراهللا 

دانـشکده علـوم اجتمـاعی    . پایان نامه کارشناسی ارشد. معرفتی عصر صفویه -ساختار فرهنگی .) بی تا (فیاض، ابراهیم   
 نشگاه تهراندا

 ترجمه محمدرضا .اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوي. ) 1373(کاتوزیان، محمدعلی همایون 
 . ویرایش دوم. مرکز: تهران. نفیسی و کامبیز عزیزي

. ترجمـه مهـدي حقیقـت خـواه       . )1304-1175(ایران دوران قاجار و بر آمدن رضـاخان         ) .1381(کدي، نیکی آر    
 ققنوس: انتهر

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. ترجمه اسماعیل دولتشاهی. انقراض سلسله صفویه. ) 1344(الکهارت، الرنس 

 لیتل، 

 .بعثت:  تهران. تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران) .1366(محیط طباطبایی، محمد 

. ز پیدایی تـا پایـان عـصر قاجـار    زدایی در فرهنگ و هنر منورالفکري از آغا  تجدد و دین  ) .1372(مددپور، محمد   
 .سالکان: تهران

 .چاپ یازدهم. صدرا:  تهران.هاي اسالمی در صد ساله اخیر بررسی اجمالی نهضت) .1367(مطهري، مرتضی 
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 .سمت: تهران. تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان) .1386(مفتخري، حسین و حسین زمانی 

 .سمت: تهران. تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان) .1386(مفتخري، حسین و حسین زمانی 

 .امیرکبیر: تهران. زندگی میرزا تقی خان امیرکبیر) . 1323(مکی، حسین 

در . قدیانی:  تهران. زندگی: جلد اول. زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی  ) .1384(موسوي گرمارودي، سید علی     
 . بوده استاصل رساله دکتري نگارنده

 .امیرکبیر: تهران . دین و مذهب در عصر صفوي.) 1363(میراحمدي مریم 

مـدنیت  -حاکمیت-هاي دین بررسی مولفه: تاریخ تحوالت سیاسی ایران) .1381(حقانی   نجقی، موسی و موسی فقیه    
 . دومچاپ. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران:  تهران.ملت در گستره هویت ملی ایران-و تکوین دولت

 .دانشگاه تهران: تهران. تشکیل شاهنشاهی صفوي احیاء وحدت ملی.) 1346(نظام الدین مجیرشیبانی 

 .چاپ دوم. امیرکبیر:  تهران.شناسی غربگرایی جامعه) .1377(محمد  نقوي، علی

 .ققنوس: تهران. خواه ترجمه مهدي حقیقت. رویارویی فکري ایران با مدرنیت) .1383(وحدت، فرزین 

دانـشکده  . پایان نامه کارشناسـی ارشـد  .  نقش نخبگان در توسعه و تغییر با تاکید بر امیرکبیر          ) .بی تا (عه، ساسان   ودی
 .علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 . مرکز: تهران. ترجمه حسن شمس آوري. ایران پیش از سرمایه داري) .1380(ولی، عباس 

  .فراهانی: تهران.  رمان مبارزه با استعمارامیرکبیر، یا، قه). 1346(هاشمی رفسنجانی، اکبر 
. ترجمه فریدون بدره اي. حضور ایرانیان در جهان اسالم) .1381) (گردآورندگان(هوانسیان، ریچارد و جورج صباغ 

  . مرکز بازشناسی اسالم و ایران: تهران
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