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  چكيده
رغم آن كه اغلب نيروي نظامي طرف پيروز و داراي حق حكومـت را   در تاريخ ايران علي

مشخص مي كرد، اما هر حكومتي تالش داشت، قدرت عريان و نظامي را به اقتدار مـورد  
پذيرش افراد جامعه تبديل كند. حكومت آقامحمدخان قاجار اگرچـه در نگـاه اول صـبغة    

گيـري از سـنن رايـج در     باريانش تالش داشتند تا با بهرهنظامي و خشني دارد، اما او و در
سپهر سياسي ايران، به حكومت او مشروعيت ببخشند. مسألة اساسي اين پژوهش كـه بـا   

شـود، بررسـي    اي به آن پرداختـه مـي   تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه - روش توصيفي
منـابع ايـن دوره اسـت.    تكاپوهاي مشروعيت ساز آقامحمدخان قاجـار و بازتـاب آن در   

دهد آقامحمدخان قاجار و اطرافيـانش درك و دريافـت درسـتي از سـنن      ها نشان مي يافته
ر اساس معيارهايي حاكم بر ساختار سياسي ايران داشتند و تالش داشتند تا قدرت وي را ب

همچون امتيازات حسبي و نسبي، بهره گيري از سنن شاهي ايران و مذهب شيعه به اقتدار 
 رد پذيرش مردم ايران تبديل كنند.مو

سـازي قـدرت، سـنن     آقامحمدخان، حكومت قاجار، غلبة نظامي، مشروعيت ها: كليدواژه
  شاهي ايران.

  
  مقدمه .1

مدت بر ايران توانسـتند بـه ميـزان بـااليي از مشـروعيت و       شاهان صفوي با امارت طوالني
هايي از مشروعيت آنها همچنان پـا بـر    رغم سقوط اصفهان، رگه مقبوليت دست يابند و علي
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طـور   جا ماند. بنابراين امرايي كه پس از اين حكومت در ايران امارت يافتنـد، نتوانسـتند بـه   
ومت صفويه را كنار گذاشته و نظم نويني را جايگزين آن نمايند، ايـن  كامل مشروعيت حك

دوره سقوط صفويان تا برآمدن حكومت قاجار گرديد  مسئله سبب بحران مشروعيت در ميان
و اغلب اميران و مدعيان حكومت در اين دوره از مشروعيت الزم برخوردار نبودند.قاجارها 

زمـان فروپاشـي حكومـت صـفويان پـاي ثابـت       يكي از اين مدعيان قدرت بودنـد كـه از   
شناخت كاملي از روابط قدرت و مشـروعيت آن   رسد يمي داخلي بودند و به نظر ها جنگ

ي سياسـي و نظـامي   هـا  تيـ فعالدر ايران پيـداكرده بودند.آنچهـدر نگـاه اول از زنـدگي و     
ي موشـكافانه  آيد، اتكا بر زور شمشير در چيرگي بر ايران است، اما نگاه آقامحمدخان برمي

كه آقامحمدخان و درباريانش با آگـاهي از بحـران مشـروعيت     دهد يمبر اقدامات او نشان 
ي جديـدي بـراي   هـا  هيـ پاايجاد شده در پي سقوط حكومـت صـفويه، تـالش كردنـد تـا      

مشروعيت سياسي حكومت تعريف نمايندتا در پي زوال و رنگ باختن مشروعيت صفويان، 
رصة قدرت سياسي مشروعيت بخشـيده و رضـايت بخشـي از    بتوانند به حضور خود در ع

ويژه نخبگان را جلب نمايند. اقدامات او در اين حوزه تا حدودي برگرفته از  جامعة ايران به
نمونة صفويان با تغييراتي با توجـه بـه خاسـتگاه متفـاوت دو خانـدان صـفويه و قاجـار و        

اسخ دادن بـه ايـن سـؤال اسـت:     مقتضيات دورة پس از صفويه بود.پژوهش حاضر در پي پ
آقامحمدخان از چه منابعي براي مشروع سازي قدرت خود استفاده نمود؟ پاسخ سؤال فوق 
فرضيه پژوهش حاضر است؛ آقامحمدخان قاجار براي مشروع سازي حكومت و ادامـه آن  

زمـان از امتيـازات برخاسـته از حسـب و نسـب دودمـاني،        صـورتهم  در بين جانشينانش به
  شاهي ايران و مذهب شيعه بهره گرفت. هاي سنت

هر چند دربارة كليت اقدامات آقامحمدخان مطالعات بسياري انجـام گرفتـه اسـت، امـا     
دربارة منابع مشروعيت حكومت وي و تالش او و مورخان قاجار براي مشروعيت بخشيدن 

ات به اقدامات آقامحمدخان پژوهشي مستقل و مطلوب انجام نگرفتـه اسـت و تنهـا اطالعـ    
شود. نفيسـياگرچه سـعي كـرده تصـويري      اي در تحقيقات جديد يافت مي ناقص و پراكنده

اي كه در  روشن از اقدامات آقامحمدخان در مسير پادشاهي ارائه كند، اما با غلبة نگاه بدبينانه
هاي آقامحمـدخان را بيشـتر بـه     دورة پهلوي نسبت به قاجارها وجود داشت، او لشكركشي

). غالمحسين 74- 42: 1، ج1364داند (نفيسي،  و كينه كشي خان قاجار ميخاطر جاه طلبي 
هاي آقامحمدخان در راستاي تجديد وحدت سياسي ايـران زمـين را بـر     نژاد، تالش زرگري

داند كه حاصل اقامت او در شيراز و مراودة با اهل قلم و فرهنگ  اي مي اساس فكر و انديشه
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هـاي خـان قاجـار را آگاهانـه و در راسـتاي       لشكركشيايراني است. نويسنده با اين فرضيه 
داند  داند و اقدامات او را براي آيندة سياسي ايران حياتي مي احياي مرزهاي تاريخي ايران مي

هـاي مـذهبي    هـايي از گـرايش   ).حامد الگار به توصيف رگـه 512 - 1: 1395نژاد،  (زرگري
اي  به اهداف شاه از اين روابط اشـاره آقامحمدخان و روابط محدود وي با علما پرداخته، اما 

).در فصل سوم تاريخ ايران (دورة افشار، زند و قاجار) از 85- 81: 1369نكرده است (الگار، 
و بدون تحليل از جزئيـات كامـل اقـدامات      مجموعة تاريخ كمبريج، توصيف وقايع نگارانه

آقامحمـدخان در   آقامحمدخان در مسير رسيدن به پادشاهي دارد. امـا در بررسـي سياسـت   
زمينة ايالت و متحد كردن ايالت در زير نظر خود و تالش شاه براي برقراري امنيت كامـل  

- 180: 1388(آوري و ديگـران،   اي ارائه شـده اسـت   هاي دقيق اما فشرده در كشور، تحليل
هـاي   ). عباس امانت در اشارة كوتاهي كه به سلطنت آقامحمدخان داشـته، لشكركشـي  187

داند،  وي را بيشتر به خاطر عشق به كشورگشايي و غنايم جنگي و نيز حس انتقام جويي مي
اما اندكي بعد آرزوي آقامحمدخان را بازگردانـدن سـرزمين هـاي حـول و حـوش دولـت       

ي به ايران مي داند. اما تحليل كلي او از روابط شاه و رعيت در دورة قاجار بـر مبنـاي   صفو
عدالت و تعريفي كه او از عدالت شاهي و وظايف شاهنشاه ارائـه داده، بـه رغـم اختصـار،     

). با عنايـت بـه آنچـه دربـارة ادبيـات      47- 39: 1391حاوي نكات قابل تأملي است (امانت،
دربارة منابع مشروعيت آقامحمـدخان و تـالش خـان قاجـار و     پژوهشي موضوع ذكر شد، 

نويسندگان آن دوره براي مشروعيت بخشيدن به حكومت او تحقيقي در خور توجه وجود 
  ندارد و پژوهش حاضر در صدد توجه به اين موضوع است.

  
  . معنا و مفهوم مشروعيت2

است. قدرت » قدرت«م كند، مفهو اولين بحثي كه در بررسي هر حكومتي به ذهن خطور مي
دهد  عبارت است از فرصتي كه در چارچوب رابطة اجتماعي وجود دارد و به فرد امكان مي

اش را بر ديگران تحميل  نظر از مبنايي كه آن فرصت مذكور بر آن استوار است، اراده تا قطع
ذاري بـر  نفـوذ و تأثيرگـ   توان به معني توانايي اعمـال  ). قدرت را مي139: 1371نمايد (وبر، 

برداري ديگران نيز معني نمود.قدرت را بايد از مفهوم اقتدار  ديگران و به دست آوردن فرمان
). اقتدار مشروع، اقتـداري  1371:67(وينسنت، » كاربرد مشروع زور است«جدا نمود. اقتدار 

گيرند، معتبـر يـا موجـه تلقـي شـود.       است كه از جانب كساني كه تحت كاربرد آن قرار مي
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شود. درنتيجه اجبـار يـا زور از جانـب     اقتداري؛ قانوني، عادالنه و بر حق شناخته ميچنين 
  رود.  شخص واجد اقتدار، موجه به شمار مي

مشروعيت اساس و پاية حاكميت است كه همزمان به دو موضـوع متقابـل اشـاره دارد،    
 يكي ايجاد حق حكومت براي حاكمان و ديگري شناسايي و پـذيرش ايـن حـق از سـوي    

توانـد   در نقطه مقابل مشـروعيت قـرار دارد. مشـروعيت مـي    » غصب«حكومت شوندگان. 
: 1376قدرت وحشي و عريان را به اقتداري مقبول و موردتفاهم تبديل نمايد (شجاعي زند، 

دو شرط اصلي بقاي هر حكومتي است. مشـروعيت سياسـي   » كارآمدي«).مشروعيت و 32
مان و نظام سياسي از طرف حكومت شوندگان. عبارت است از پذيرش قلبي حكومت، حاك

ها و باورهاي عمومي  شود كه شكل موجود سلطه سياسي باارزش اين امر موقعي حاصل مي
جامعه همسويي داشته باشد. در اين صورت گروه وسيعي از افـراد جامعـه سـلطه سياسـي     

يـف وسـيعي از   كنند و حاكمان نيز از حمايت ط پذيرند و از آن از اطاعت مي موجود را مي
). بر ايـن اسـاس حكـومتگران همـواره     154: 1384شوند (نقيب زاده،  جامعه برخوردار مي

). 26: 1382تالش دارند تا رابطه قدرت را بر اساس اعتقادات مردم توجيـه كننـد (بيتهـام،    
تفاوتي يا پـذيرش منفعالنـه از حكومـت اطاعـت      اگرچه بسياري از افراد صرفاً از روي بي

ها خواهـان آن هسـتند كـه بخشـي از مـردم قدرتشـان را        حال همه حكومت بااينكنند،  مي
هـاي ماقبـل مـدرن، گـاه رابطـه ميـان        ). در قدرت67: 1371مشروع تلقي كنند (وينسنت، 

نـدرت يكـي را    قدري از هم فاصله دارد يا غيرمستقيم است كه به بران و فرماندهان به فرمان
ها ميـان باورهـاي اكثريـت مـردم تفـاوت       اين حكومتبه ديگري نياز است. در بسياري از 

ها خود را صرفاً  خورد و رضايت از حكومت جايي نداشت، چراكه آن چنداني به چشم نمي
ديدند و رابطه ميان دولت مركزي و  هاي محلي متعهد و ملزم مي در مقابل رؤسا يا شخصيت

  .)50: 1382متنفذين محلي بود كه بسيار اهميت داشت (بيتهام، 
 - برد؛ مشروعيت سنتي، مشروعيت قـانوني  ماكس وبر از سه نوع منبع مشروعيت نام مي

). مشروعيت سـنتي برخاسـته از سـنت اسـت.     99: 1371عقالني و مشروعيت فرهي (وبر، 
شـود، عامـل مهـم بـراي توجيـه       هميشه وجود داشته و معتبـر تلقـي مـي    آنچهسنت يعني 

ترين عامـل   باشد. كهن شامل موارد گوناگوني مي ها در طول تاريخ بوده و مشروعيت سلسله
ترين شكل ممكن پايدار مانده است بر قداست سنت اسـتوار   مشروعيت بخش كه در وسيع

). وراثت، شيخوخيت، ابـوت، خـون و نـژادو حـق الهـي      99 – 100: 1371باشد (وبر،  مي
ت حـق الهـي   حكومت هم در راستاي منابع سنتي مشروعيت قرار دارند. ازجمله اسـتدالال 
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حكومت اين است كه پادشاه منصوب خداوند استو اينكـه پادشـاه تنهـا در برابـر خداونـد      
؛ وينسنت،  100: 1371مسئول است و قدرت شهريار محدود به هيچ محدوديتي نبود (وبر، 

كنندگان و حكومت شوندگان مبتني  ). در مشروعيت عقاليي رابطه بين حكومت110: 1371
هنجارهاي عيني جامعه است، در مشـروعيت فرهـي (كاريزمـايي)، ايـن     بر حسن قوانين و 

  ).59: 1376؛ بشيريه، 107: 1371رابطه، عاطفي و مبتني بر ارادت شخصي است (وبر، 
ها داراي مشروعيت مركب هستند، به اين معنا كه اتباع يك كشـور بـه    بسياري از دولت

ا بايد از اشكال گوناگون مشـروعيت  ه دهند. اين حكومت داليل گوناگوني تن به اطاعت مي
هاي متعـدد   بهره ببرند. در كشورهايي كه ساختار اجتماعي چندگانه دارند، بايد به سرچشمه

هاي مشروعيت در هر حكومتي با توجه به فرهنگ و سنن  مشروعيت دست انداخت. ريشه
تـوان   گـردد و نمـي   اي كه ساختار سياسي در آن شكل گرفته، تعريف و توجيـه مـي   جامعه

كل جوامع تعميم داد. مشروعيت و حقانيت  منابعي براي مشروعيت تعريف نمود و آن را به
يابي مهـم اسـت ايـن     در مشروعيت آنچهحكومت در جوامع مختلف، معاني متفاوتي دارد. 

دانند و تالش كننـد بـه آن    است كه حكومتگران بدانند كه مردم چه حكومتي را مشروع مي
  باورها نزديك شوند.

  
  . منابع مشروعيت حكومت آقامحمدخان قاجار3

 ونسب دودماني مشروعيت برخاسته از حسب 1.3
اولين عنصر مشروعيت بخش مورد توجه آقامحمدخان، مشروعيت برخاسـته از حسـب و   
نسب دودماني بود. در تاريخ ايران، بسياري از حكومت ها، منشأ قبيله اي داشتند و يكـي از  

كومت هـا، همبسـتگي و وابسـتگي بـين افـراد قبايـل بـود. ايـن         عوامل مؤثر در تشكيل ح
همبستگي كه ابن خلدون از آن به عصبيت ياد كرده، افراد قبيله را به يكـديگر نزديـك مـي    

- 241: 1، ج1336نمود و در تحكيم و بسط قدرت آنان نقش زيادي داشت (ابن خلـدون،  
سيدن قاجارها به حكومت ايران، ). حكومت قاجار نيز پايه و اساس قبيله اي داشت و ر249

در درجة نخست حاصل تحول داخلي در درون ايل قاجار بود. ايالت و قبايلي كـه در پـي   
سقوط حكومت صفويه در ايران وارد منازعات قـدرت گرديدنـد، از نظـر اعتبـار و نقـش      

نظامي در يك سطح اهميت و اعتبار قرار نداشتند. آقامحمدخان و قاجارهـا بـراي    - سياسي
بركشيدن منزلتايلي و تأكيد براستحقاق ارثي خود در حكومت بر ايران زمـين، بـا تكيـه بـر     
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اي سعي كردند برتري و مشروعيت خود را بر ديگر قبايل و رقبـا ثابـت نماينـد.    نسب نامه
صرف نظر از ايرادات اساسي كه به اين نسب نامه وارد شـده و آن را سـاختگي مـي دانـد     

سرتاق نويـان ابـن   « دهد كه )، روايت رسمي قاجارها نشان مي19- 13: 1، ج1364(نفيسي، 
جد بزرگ آنهـا در رأس قـوم خـود همـراه هوالكوخـان از      » سابانويان بن جالير بن نيرون

مغولستان عازم ايران گرديد. او يكي از سپهساالران هوالكوخان بود كه در زمان اباقاخان بـه  
منصب اتابكي ارغون رسيد و به حكومت يك واليت منصوب شد. قاجارنويان جد اعـالي  

جاي پدر را گرفت و غازان امارت و حقوق پدر را به  694قبيله فرزند سرتاق، در سال اين 
اي از قاجارها در قرن هشتم به شام كوچيدند و يكي از طوايـف آنهـا   وي بازگرداند. شاخه

سلسله جاليريان را تأسيس نمود. قاجارها بعداً در لشكركشـي تيمـور بـه شـام، بـه ايـران       
ذربايجان ساكن شدند. اين نويسندگان اوزون حسن را هم با قاجارها بازگردانده شده و در آ

:  9، ج1380؛ هـدايت،   8:  1، ج1377؛ سـپهر،  25: 1371دانند (سـاروي،  از يك ريشه مي
خاطر آن كه مـادر شـاه اسـماعيل    به ).20- 19: 1، ج1380؛ خاوري شيرازي، 7075-  7076

به «مدعي هستند، وي به خاطر همين مسئله قويونلوها بود، منابع قاجاري اول صفوي از آق
  ). 7076 - 7077:  9، ج1380هدايت، كرد (با قاجارها برخورد مي» طريق يگانگي و ايليت

يكي از اهداف بيان اين نسب براي آقامحمـدخان ايـن بـود كـه اسـتحقاق ارثـي او در       
قـت ذاتـي و   رسيدن به سلطنت نشان داده شود و با بيان ويژگي هاي فردي او سعي شد ليا

فردي وي هم براي سلطنت مشخص گردد. مورخان بـا بيـان ايـن نسـب، خواهـان انتقـال       
ها بدانند.  مشروعيت جهانگشايان ترك و مغول به قاجارها بودند تا رعايا خود را مملوك آن

كردند تا قاجارها را مؤسسان سلسله جاليري و آق قوينلو معرفي نمايند، از سويي تالش مي
يله آنها را داراي سابقة حكمراني بر ايران زمين قلمداد كنند، كه حتـي حكومـت   تا بدان وس

صفويه نيز به آنها تعلق داشت. ريشة انتساب قاجارها به مغوالن و جهانگشـايان تـاريخ بـه    
فرهمندي و تقدس موروثي خاندان چنگيز و اخالفش و حق انحصاري آنها براي حكومت 

گشت. خاطره مغـوالن در  در ميان تركها و ايرانيان باز ميو باور به شكست ناپذيري مغولها 
بين مردمان شهري ايران چيزي جز كشتار و ترس و هيبت نبود و قاجارها در تالش بودنـد  
خود را ميراث دار آنها معرفي كنند و هيبت و تـرس خـود را در دل ايرانيـان جـاي داده و     

بـراي  » خاقـان «سـت لقـب تركـي    كاربسبب اطاعت بي چون و چراي مردمان ايران شوند.
آقامحمدخان و ديگر شاهان اين سلسله، نماد دعوي سروري بر  ايالت بود. شاه با اين لقب 
سعي داشت، خود را شاه تركان معرفي كرده و اطاعت بي چون و چراي ايالت و عشاير به 
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مطلقه  ويژه ايالت ترك را كه قدرت نظامي ايران در چنگ آنان بود، به دست آورد و قدرت
خود را بر آنها تحميل نمايد. ايالت و عشاير ايران به ويژه بعـد از اسـتيالي مغـوالن نقـش     
مهمي در ساخت حكومت داشته و قدرت دولت مركزي بر طبق خواست آنها مي چرخيد. 
اگرچه صفويان از زمان شاه عباس اول سعي نمودند اين نقـش را كمرنـگ نماينـد، امـا در     

صفويان، رؤساي قبايل براي رسيدن به حكومت و بر كشيدن خـود  منازعات قدرت پس از 
از مقام رئيس قبيله به سـلطنت ايـران زمـين وارد منازعـه بـا ديگـر قبايـل رقيـب شـدند.          
آقامحمدخان به خوبي به ظرفيت قبايل در تغيير قدرت سياسي در ايران پـي بـرده و سـعي    

ا باالتر از ديگر ايالت حاضـر در  داشت با طرح نسب مغولي و تركي براي قاجارها، خود ر
  صحنه قدرت در ايران نشان داده و قدرت نظامي آنها را در خدمت خود قرار دهد.

آقامحمدخان عالوه بر انتساب خود به مغوالن، به قوانين چنگيـزي و صـحراگردان نيـز    
 احترام مي گذاشت، تا خود را ميراث دار و ادامه دهنده سنن حكومتي جهانگشايان تـرك و 

هاي صحراگردان و تركان و مغوالن بـه عنـوان   مغول معرفي نمايد. گويا در اين زمان سنت
گرديـد و آقامحمـدخان خـود را موظـف بـه رعايـت آنهـا        سرچشمه مشروعيت تلقي مـي 

او عالقة خاصي به چنگيـز خـان و    اي را حفظ كند.دانست و تالش مي كرد مشي قبيله مي
  ه و تواريخ شاهان گذشته، تاريخ تيمور گوركاني داشت و از ميان قص

چنگيز خان و امير تيمور گوركاني را پسنديده و انتخاب نموده و خود به رسم و آيين و 
قواعد و قوانين اين دو سلطان جهانگير جهاندار [رفتار] مي نمود و فرموده بود صورت 

در چنگيز خان را در مجلس پادشاهي باالي سرش و صورت امير تيمـور گوركـاني را   
  ).411: 1380(آصف، پيش رويش نصب نموده بودند

آقامحمدخان در  بسياري از كشتارهاي آقامحمدخان يادآور آن دو فاتح بود؛ براي نمونه
  خان كالنتر گفته بود:  يابراهيم توجيه كشتار مردم كرمان به حاج

يست ام كه اگر كرمانيان را استحقاقي نمكرر با حق تعالي مناجات و عرض حاجت كرده
اند كه مرا در مرا بر آن شهر ظفر مده و الّا به قتل عام خواهم پرداخت، همانا گناهي كرده

  ). 7419: 9 ج، 1380قتل آنان رحمتي در دل نيست و الّا قسي القلب نيستم (هدايت، 

كـه خطـاب بـه مـردم      آورد يمـ  چنگيز خان در بخارا را به ذهـن  سخنراني اين گفتار،
  گفت:    شهر
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بدانيد كه شما گناههاي بزرگ كرده ايد و اين گناههـاي بـزرگ، بزرگـان شـما     اي قوم 
 اممن عـذاب خـدا   كاند از من بپرسيد كه اين سخن بچه دليل مي گويم. سبب آن كرده

 اگر شما گناههاي بزرگ نكردتي خـداي چـون مـن عـذاب را بسـر شـما نفرسـتادي       
  ). 81: 1 ج،1378(جويني، 

كـه لشـكريان    سدينو يمدم كرمان به دستور آقامحمدخان سپهر در جريان قتل و عام مر
، 1377(سـپهر،  » دست به قتل و اسر و نهب و غارت برگشادند«چون به شهر دست يافتند: 

). اين گفتار نيز يادآور روايت جويني از زبان شخص بخارايي در تلخيص اقدامات 70: 1 ج
(جـويني،  » ند و بردنـد و رفتنـد  آمدند و كندند و سـوختند و كشـت  : «استمغوالن در بخارا 

از روزگـار  « ).  محمود ميرزا قاجار پس از گزارش واقعة كرمان مي نويسد: 83: 1 ج،1378
چنگيزي گذشته و آن قتل هاي چنگيزي گويا قتل عامي به ايـن تمـامي در ملكـي از بـراي     

جنـگ و  ).آقامحمدخان در هنگـام  64: 1389(محمودميرزا قاجار، » ملكي دست به هم نداد
  گرفت. دار چنگيز و تيمور بود به خود مي مجازات چهرة فاتحي كه ميراث

ي ملكداري آقامحمدخان در راستاي تأسي بـه مغـوالن و ادامـه دادن    ها استيسيكي از 
شـدت   ، بهنمود يماو شورش  هيعلاي هر وقت اميرييا ناحيهبودكهي ملكداري آنان،اين ها سنت

تـا ايـن اقـدام باعـث     داد يمـ حكم به قتل و غارت و كشتار  و كرد يمبرخورد  ها آنتمام با 
: 1384عبرت ديگران گرديده و جرئت قيام و مخالفت را از ديگـران بگيـرد (كـوهمره اي،    

. روش او در برقــراري نظــم و فتوحــات مثــل چنگيــز خــان و تيمــور بــود. فتوحــات )49
يادآور فتوحات چنگيـز   تواند يمبود كه دليل آن  ها آناو به دليل خشونت تمام  العاده خارق

هايي كـه او   ها و خشونت يافتن به اقتداري نظير آن دو باشد. سركوب ودستخان و تيمور 
در فتح مناطق غربي و جنوبي ايران به خرج داد، باعث شد كه در مناطقي نظير آذربايجـان،  
 حاكمان محلي بدون مقاومت تسليم شدند و اين مناطق بدون جنـگ و خـونريزي تصـرف   

؛ محمــودميرزا 1414- 1413: 3، ج1367؛ اعتمادالســلطنه، 196- 191: 1371شــد (ســاروي، 
). مورخان قاجار براييادآوري خـاطرات مغـوالن، در گـزارش قتـل و     50- 49: 1389قاجار، 

؛ نوري، 150: 1371(ساروي،  كنند يماستفاده » ياسا«هاي خان قاجار از اصطالح مغولي  عام
  .)32: 1 ج، 1386

ان در موارد متعددي به خاستگاه تركي خود مباهات كرده و ايل قاجار را برتر آقامحمدخ
اي بــه ميرمعصــوم بيــگ والــي  . بــراي نمونــه در نامــهدانــد يمــاز ديگــر طوايــف تركــان 

  ؛ سدينو يم  ابخار



 179   سجاد حسينيو جعفر آقازاده 

همه عالم از نسل حوا و آدمند و اگر به نسل پادشاهان توران مكابرت بايد و مفـاخرت  
آن اصل و فرق ما نيـز از آن وصـل خواهـد بـود، سـالله و نتيجـه        شايد، فرع ما نيز از

قاجارنويان نه از منقيت و قنقرات ادني است، بلكه دودة ستودة ايل جليل نبيل تا خـود  
از سلدوس و جالير و اوزبك اعلي است. خداوند جهانبان جهان بخش را شكر سـزد  

ختا و ختن و هندوستان را كه ممالك توران و ايران و روم و روس و چين و ماچين و 
به دودمان بزرگ اتراك موهبت فرمود، در اين صورت اولي آنكه هر يك به ملك خود 

  ).7397 - 7398: 9 ج، 1380هدايت، ( قناعت كنند و پاي از حد خود بيرون ننهند

» دشـمنان «در موارد ديگري نيز او بر اتحاد ايالت ترك و اقـدام مشـترك عليهزنديـه و    
). نظير همين گرايشات را ديگر سران قاجـار هـم   23: 1384است (كوهمره اي،  تأكيد كرده

تلقـي  » تمـامي قبايـل و طوايـف أَتـراك    «داشتند و پادشاهي آقامحمـدخان را مايـة افتخـار    
  ).282: 1371كردند (ساروي،  مي

آقامحمدخان قصد داشـت بـا اسـتفاده از مشـروعيت تركـي و انتسـاب        رسد يمبه نظر 
 مغـوالن دهنده سنت سلطنت  كمرانان ترك و مغول، خود را ميراث دار و ادامهقاجارها به ح

طريق با متحد نمودن قبايل متعدد تـرك و مغـول در    نيازاو تركان در ايران معرفي نمايدتا 
فراهم نموده و با ايجاد اتحادهاي ايلي  ها Ĥنپذيري زير پرچم قاجارها، شرايط را براي اطاعت

در جهت رسيدن به پادشاهي ايران استفاده نمايد. او براي رسيدن بـه   ها آناز قدرت نظامي 
اي از اتحادهاي ايلي در ايران ايجاد نمايد. شاهكار اصلي وي در  قدرت مجبور شد تا شبكه

 ).180: 1388رسيدن به قدرت متحد كردن ايالت ايران زير نظر خود بود (آوري و ديگران، 
باش يا دولـو و قويونلـو   باش و اشاقهعمدة يوخاري ايل قاجار در اين دوره به دو شاخه

بايست برتري خود تقسيم شده بود. خاندان حكومتگر قاجار كه از شاخه قويونلو بودند، مي
كردند. مورخان قاجار در بيان سرگذشت قاجارهـاي قويونلـو   را در درون قبيله نيز ثابت مي

باش اكتفا كرده و پـس از آن بـه   اشاقه تنها به بيان داستاني مختصر از زندگي شاهقلي، خان
خان ). به نظر شاهقلي1104پردازند (متولد زندگي و سرگذشت فتحعلي خان فرزند وي مي

باش، درخشش چنداني نداشتند وگرنـه مـورخين   و اجدادش در كنار طايفة رقيب يوخاري
به حكمراني  آقامحمدخان براي رسيدن). 11: 1، ج1377پرداختند (سپهر، قاجاري به آن مي

در گام اول كوشيد تا رياست خود بر قبيله قاجار را تحكيم بخشيده و به منازعـات درونـي   
اي بـراي رسـيدن بـه     آن پايان دهد. او رسيدن به مقام ايلخاني و شيخ قبيلة قاجار را مقدمـه 

، درواقع رسيدن به مقام ايلخاني قبيله قاجار، آقامحمدخان را هـم سـنگ   دانست يمسلطنت 
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. او براي متحد نمودن ايل قاجـار زيـر نظـر خـود،     كرد يمديگر رؤساي ايالت و طوايف  با
امراي يوخاري باش را كه در خون پدر و اقاربش نقش داشـتند و خـود او را بـه عادلشـاه     

درگذشت. خشـونت   ها آنسپرده بودند، كه اين آخري وي را اخته كرده بود، عفو كرد و از 
ماليمت او در قبيلة قاجار تفـاوت اساسـي داشـت. او بـا مشـاهدة      ، با ها نيسرزماو در فتح 

خانداني كه دچار نفاق باشد پايدار نخواهد بود و در منازعـات   دانست يماختالفات زنديه، 
قدرت از بين خواهد رفت، پس براي به دست آوردن حمايت تمام اعضـاي قبيلـه قاجـار،    

به مناصب مهم گماشـت و بـا ايـن روش     ها را دولوها را بخشيد. او در طول حكمراني، آن
طرف خـود جلـب نمـوده و زمينـه تصـاحب       توانست حمايت و پشتيباني سران دولو را به

؛ اعتمادالسـلطنه،  102: 2536؛ واتسـن،  101: 1371سلطنت ايراني را فراهم نمايد (ساروي، 
). در سنت استپي حكومـت حـق تمـام    100: 2 ج،1362؛ مالكم،1355 - 1354: 3 ج، 1367

اعضاي خاندان حاكمه بود، آقامحمدخان نيز با گماشتن سران دولو به مناصب مهم و تـدبير  
را  ها آنوي در انتخاب جانشينان بعدي از بين فرزنداني كه مادرشان از دولوها بود، توانست 

  كند.با خود متحد 
برآمدند؛ او در فاصـله   مخاصمهبا او از در  برخالف دولوها، برادران آقامحمدخان قاجار

بيشترين وقت و توان خود را صرف مقابله و مبارزه با برادرانش  ق1199تا  1193ي ها سال
براي تحكيم قدرت خود بر ايل قاجار نمود و در اين مدت نتوانست از تهـران و مازنـدران   

). بـرادران او  26 - 23: 1383؛ دنبلـي، 34: 1 ج، 1380پاي فراتر گذارد (خـاوري شـيرازي،   
دانستند و  رغم ارشديت وي، به خاطر شرايط خاص جسماني او را اليق حكمراني نمي علي

: 1389؛ محمودميرزا قاجـار،  89: 1371كردند (ساروي،  همواره مشكالتي براي او فراهم مي
بر زنديـه  ). آقامحمدخان بعد از غلبه بر برادران خود و استيال بر شمال ايران در برا90و  78

  حالت تهاجمي گرفت.
خـان و بـرادر وي   خان، محمدحسـن  نويسندگان دوره قاجار آقامحمدخان نظير فتحعلي

حساب آورده و آقامحمدخان را چهارمين شاه  خان را نيز جزوشاهان و سالطين بهحسينقلي
: 1383؛ دنبلـي،  7194و  7085: 9 ج، 1380؛ هـدايت،  32: 1371(سـاروي،   دانند يمقاجار 

) با ايـن اقـدام، حكومـت قاجـار را     14: 1370؛ اعتضادالسلطنه، 15: 1 ج، 1377؛ سپهر، 41
بالفاصله پس از صفويه و ادامه آن فرض كردندو در نتيجه مشروعيت حكومت افشـاريه و  
زنديه و ديگر مدعيان آن دوره را ناديـده گرفتـه و غاصـب مقـام سـلطنت معرفـي كردنـد.        

اوالد «اهرخ افشاري و ديگـر بازمانـدگان نـادر را بـا عنـوان      اي، ش همچنين خود او در نامه
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تحقير كرده و مقام شاهي او را به خاطر نَسب پست دودماني زير سؤال » اماقلي پوستين دوز
). از اين طريق آقامحمدخان مشروعيت موروثي را به عنوان 15: 1، ج1366برد (نصيري،  مي

شاهي سربرآورده بود، كسب مي كرد.تعلق ايل كسي كه اجدادش نيز شاه بودند و از سلسله 
قاجار به قبايل قزلباش نيز فرصت مناسبي براي آقامحمدخان بود، تا خـود را ادامـه دهنـدة    
سنت قزلباشان در ادارة ايران نشان دهد. ايل قاجار از معدود طوايف قزلباش بود كه ساختار 

ميراث بري از صفويان را داشـته  توانست ادعاي ايلي و نظامي خود را حفظ كرده بود و مي
: 1371اند (ساروي، خطاب كرده» قزلباشيه«باشد. مورخان اين دوره، لشكر آقامحمدخان را 

  .).تا قاجارها را ادامه دهندة حكومت صفويان نشان دهند236و  145و  90
  
 ي پادشاهي ايرانها سنتمشروعيت ايراني؛  2.3

اگرچه ايل قاجار از دورة مغوالنبه بعد در حاشية سياست ايران حضور داشتند، اما از زمـان  
تصرف اصفهان به دست افاغنه، به يكي از مهمترين قبايل درگير در صـحنة سياسـي ايـران    
تبديل شدند.آنها با اين پيشينة طوالني، با سنن حاكم بر تاريخ ايران به خـوبي آشـنا بودنـد.    

، اقامت آقامحمدخان در شيراز، سبب مراودة او بـا ديوانيـان و فضالييشـد كـه     عالوه بر آن
خان را گرفته بودند. اين مـدت فراغـت و بيكـاري بهتـرين فرصـت بـراي        اغلب دور كريم

زمـين بـود. آن    مطالعه در تاريخ گذشته ايران و آشنايي با وظايف و كاركردهاي شاهان ايران
ي اصلي انديشه و عمل آقامحمدخان در ها هيپادربار شيراز از سابقة خانداني و اين ارتباط با 

نژاد،  ؛ زرگري1353 :3 ج، 1367توجه ويژه به سنن كهن سلطنت ايراني بود (اعتمادالسلطنه، 
خـان گـاه بـا او مشـورت      بود كـه كـريم   ها ييتوانا). گويا به خاطر همين 239- 230: 1395

  ). 28: 1383؛ دنبلي، 19: 1384ي، ا كوهمره؛ 60: 1371(ساروي،  كرد يم
ها بر قفقاز كه در درون مرزهـاي  هم زمان با قدرت يابي آقامحمدخان و ادعاهاي روس

ها به خراسان بزرگ و غارت منطقه و ملي و اعتقادي ايرانيان جاي داشت و حمالت تركمن
به اسيري بردن زنان و مردان و شيوع حكومت ملـوك الطـوايفي در گوشـه و كنـار ايـران،      
ضرورت احياي مرزهاي تاريخي ايران اهميـت بـه سـزايي بـراي مـردم كشـور پيـدا كـرد         

).به طوري كه يكي از وظايف مهمشاه، حفظ و حراسـت مرزهـاي   127- 126: 1347(ژوبر،
).پادشـاه بـراي   96: 1، ج1390كشور از دستبرد دشمنان خارجي بود (آقا احمد كرمانشاهي، 

لشكر رسيدگي مي نمود و در تهيه آالت آن اهتمـام بـه   بايست به امور   انجام اين وظيفه مي
:  1، ج1386داد تا بتواند جلوي تجاوزات دشمنان را بگيرد (حاجي ميرزا آغاسـي،   خرج مي
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). سرحدات ايران در اين دوره كمابيش همان مرزهاي ايرانشهر در دورة ساساني بود و 485
هـاي   سياي صغير بـه مـوازات كـوه   در مجاورت امپراطوري عثماني از غرب قفقاز و شرقِ آ

زاگرس تا لبة غربي خليج فارس امتداد داشت. لكن مرزهاي ايران در شرق بي ثبات تر بود. 
يعنـي خيـوه و مـرو و بخـارا در      –سر حدات ايران در اين قسمت، از خانات آسياي ميانه 

ي، مدام گرفته تا هرات و قندهار در شرق و بلوچستان و مكران در جنوب شرق - شمالشرقي
ها و افغان ها به پيوندهاي كهن ايران بـا    شاهد تجاوز طوايف چادرنشين بود. يورش تركمن

  ). 54- 52: 1391النهر را تضعيف كرد (امانت، ماوراء
دهد كه او به خوبي به اين دغدغه ايرانيان آگاه بود  اقدامات آقامحمدخان قاجار نشان مي
هي ايران مي بايسـت وحـدت سـرزميني ايـران را     و مي دانست كه براي رسيدن به مقام شا

دار احيا نمايد و جلوي حمالت دشمنان خارجي به خاك آن را بگيـرد. او خـود را ميـراث   
هاي خود به گوشه و كنار كشور را در راستاي وظيفة شاهان ايران معرفي كرد و لشكركشي

و حاكميـت ديگـر   هـاي ايرانيتوجيـه كـرد     ذاتي و سنتي شاه ايراني براي تصـرف سـرزمين  
و  ها روسحكمرانان محلي را به چالش كشيد.او استيال بر شمال ارس را با توجه به مطامع 

ي خود قرار داد. او پيش از عزيمت ها برنامهآن به آن كشور در صدر  نيوانگرايش اغلب خ
اي به هراكليوس حاكم گرجستان نوشت كه براي بازيابي نگاه وي بـه   به سمت تفليس نامه

  اي دارد:  اهميت ويژه» مدعيان ملك«هاي كهن ايراني و به زير سؤال بردن دعاوي مرز
چون نظر به قواعد و قرارداد قديم گرجستان [متعلق] به ملوك ايران بود، چنانچـه از   ...

عهد شاه اسماعيل صفوي تا آغاز دولت همايون ما،بنابراين طريقـة خردمنـدي و روش   
يت پناه متوجه پاية سرير و مهيـاي ادراك عـزّ بسـاط    عقل پسندي اين است كه آن وال

  ).273- 272: 1371بوسي گردد و باز به مرجع خود رجوع نمايد (ساروي، 

به دنبال اين نامه و اقدام هراكليوس در انكار تابعيت گرجستان به ايران، آقامحمدخان بـه  
  ).. 410: 1380صف، اين منطقه لشكركشي كرد و پس از كشتاري گسترده آنجا را فتح كرد (آ

گذاري رسمي تمام حشمت و قدرت سلطنت را داشـت   آقامحمدخان گرچه قبل از تاج
هـاي   كه تا زماني كه همه خاك ايران را متصرف نشـده و قـدرت   كرد يمولي همواره تأكيد 

 ج، 1362؛ مـالكم،  179: 1 ج، 1377(سـپهر،   ديـ نما ينمـ گذاري  محلي را از بين نبرده، تاج
به ميامن تفضّالت الهي افسر دولت سليماني ما را بر سر و سـر از  «) و معتقد بود كه 2:106

). او در مراسم تاجگذاري بـه  282: 1371(ساروي، » بزرگي تارك ديگر كاله و افسر است 
اما بدانيد كه تازه اول كـار   كنم يمدرباريانش گفت كه من به اصرار شما تاج شاهي را قبول 
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يي برسانيم كه سالطين بـزرگ ايـران   بجاما بايد وسعت مملكت ايران را  و كوشش ماست.
زمين اكتفا نكرده و ممالـك ديگـر را نيـز فـتح خـواهيم       رسانده بودند و تنها به قلمرو ايران

 – 46: 1384نمودكه سرداران و بزرگان دربار وي اين شرط را قبول نمودند (كـوهمره اي،  
  شرايط ). در اين55: 1335؛ دالماني، 45

تعارفات را كنار نهاد و طي مراسم بسيار باشكوهي كه با زنـدگي  » اعليحضرت خاقاني
كاله كياني را، كه افراسياب از افسر دست حسرتش بر سـر زدي  «سادة او در تضاد بود 

  ).284: 1371و سكندر از اكليل بر خود سرزنش كردي، بر فرق مبارك نهاد (ساروي، 

حكومتي توانايي آن در اشاعة اين تصور بود كه رفتارشان با  يكي از داليل مهم بقاي هر
اتباع كشور بر پاية عدالت است. اين مؤلفه بـا توجـه بـه شـرايط جامعـة ايـران در آسـتانة        

يابي قاجارها، با امنيت عجين شده بـود. در بحـران بـه وجـود آمـده در پـي سـقوط         قدرت
آرامش حلقـة گمشـده تـاريخ     خاني، امنيت و گيري حكومت خان حكومت صفويه و شكل

ايران بود. اهميت امنيت بدان گونه است كه فلسفة تشكيل حكومت و رضايت مردمـان بـه   
انـدازي   اطاعت از حكمرانان، به خاطر برقراري امنيت و حفظ جان و مال مردمان از دسـت 

 نامه نويسان اين دوره، عـدالت عـالوه بـر    ).از ديد سياست189: 1380ديگران است (هابز، 
آنكه به معني حمايت از ضعفا بود، به معني سركوب و سياست ياغيـان و ظالمـان و كوتـاه    

» سياسـت «نمودن دست ايشان از رعايا هم بود. به نظر آنان، يكي از وظـايف مهـم پادشـاه    
ظالمان و ريختن خون مفسدان بود، زيرا سياست به موقع از لوازم رياست و شهرياريست و 

).از 30- 32:  1، ج1386گري از ضرويات پادشاهياست (دماوندي، خون ريختن به قصد داد
باشـد، بلكـه بايـد     نگاه مروزي، عدالت نه تنها داد مظلوم از ظالم گرفتن و تنبيه ظالمان مـي 

و براي آبـادي واليـات تـالش نمـود(مروزي،     » واداشت «هركس را در مرتبه و طبقه خود 
بازداشتن خود از ظلم اكتفا نمايد. بلكه احدي ). پادشاه نبايد فقط به  125- 127: 1، ج1386

از رعيت و سپاهي و كاركنان و گماشتگان خود را امكان ارتكاب ظلم و سـتم ندهـد و بـه    
حسن سياست، بساط امن و امان را گسترده، مملكت را از وجود ظالمـان مـردم آزار پـاك    

  ).392 - 394: 1384نمايد (نراقي، 
كننـد كـه مراقـب بـود      ل از آقامحمدخان ترسـيم مـي  منابع قاجاري چهرة پادشاهي عاد

:  1371شود (ساروي،  اتباعش از اجحاف مأمورانش در امان باشند و با آنها به عدالت رفتار 
). فسائي مدعي است، او هرگـز در تنبيـه خطاكـاران    164:  1376؛عضدالدوله،  294-  295
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از آنها جرأت تعدي به مـردم  مماشات نمي كرد و به خاطر مراقبت او از زيردستانش، كسي 
  و سلب امنيت آنها را نداشت: 

سياست مفسدان و عقوبت بدكاران را به تأخير نينداختي و حكام ممالك و اعيان لشكر 
اگر از قاعده عدالت تجاوز نمودي به سزاي خود رسيدي [...] اگـر رعيـت فقيـري يـا     

خـود را بـي    چريك مسكيني شكايتي داشت مي توانست بدون ممانعت عـرض حـال  
فرمان او فرمـانروا نبـود   واسطه نمايد. هيچ اميري در لشكر و هيچ وزيري در كشور بي

  ). 667:  1، ج1382(فسائي، 

ي مختلــف از هــا وهيشــآقامحمــدخان در راســتاي دادگــري، در طــول حكمرانــي بــه  
ي در ي تجـار ها تيفعالو آن باعث توسعه  كرد يمحمايت  ها آني ها تيفعالو   داران هيسرما

). به خاطر اين 113: 2 ج، 1362؛ مالكم، 35: 1384اي،  دوره حكمراني وي گرديد (كوهمره
؛ 1377:147داران و تجـار كشـور از او حمايـت كردنـد (فـوران،       شرايط، بخشي از سرمايه

). همچنين موفقيت آقامحمدخان در برقراري امنيت باعث گرايش برخي 21: 1373اجاللي، 
خان كالنتر از گـرايش بـه خـان     او گرديد؛ مالكم هدف حاجي ابراهيم از نخبگان جامعه به
  : كند يمقاجار را چنين بيان 

يكي از مقاصد كلي وي از اينحركت استخالص ملك بود از صدمات جنگهائيكه بر سر 
سلطنت برپاميشد و هيچكس هم بغير از معدودي سپاهيان دزد و دغل باك نداشت در 

يا قجري الكن همه طالب بودند كه ايران بـزرگ و قـوي و   اينكه زندي بر تخت باشد 
آرام باشد. شايد حاجي ابراهيم خيال كرده است كه از اين خيانـت فقـط كاريكـه بايـد     
بشود زودتر ميشود و واليت هم از مشاق و متاعبي كـه بـر جنگهـاي دو خـانواده بـر      

  ). 2:67 ج، 1362پادشاهي متصور است مصون خواهد بود (مالكم، 

شي از لشكركشي هاي آقامحمدخان، مانند حملـه بـه خراسـان در راسـتاي عـدالت      بخ
بارگاه امام  قرارداشتنشاهي و برقراري امنيت توجيه شده است. خراسان به لحاظ مذهبي و 

ي برخوردار بود و او قصدداشت بـا اعـاده حاكميـت    ا ژهيوهشتم شيعيان از اهميت مذهبي 
دولت مركزي ايران بر خراسان، گامي مهم در جهت تثبيت سلطنت خود بردارد و ادعاهاي 
حكومتي بازماندگان نادرشاه را زير سؤال ببرد. وضعيت خراسان همزمان با حمله شاه قاجار 

ضعف و نفاق حكام بنوعي سـكنة  « بسيار آشفته بود و شرايط براي حملة او كامالً مهيا بود:
هـاي   انـدازي  دسـت » اين واليت را خراب و خسته كرده بود كه مزيدي بران متصور نيست

هـاي مجـاور روسـتاها را ويـران      ها به داخل خراسان و ايالت ها و گاه بلوچ ها، افغان تركمن
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اده از بـيم  الجرم اميدهاي اهالي بĤقامحمـدخان زيـ  «كرد و مانع عمدة رشد اقتصادي بود مي
). آقامحمدخان براي نشـان دادن وابسـتگي خـود بـه     106: 2 ج، 1362(مالكم، » ايشان بود

هاي حكومتي ايران و معرفي خود به عنـوان حـافظ امنيـت مـردم ايـران و بريـدن از        سنت
هاي قديمي صحراگرداني كه مانعي عمـده در راه اسـتقرار امنيـت در شـمال خراسـان       علقه

).او در 286- 285: 1371كمنها رفت و آنها را به شدت تنبيه كرد (ساروي، بودند، به سراغ تر
به بيگلربيگي تبريز نوشته، ق1211راحتي بر مشهد دست يافت. در فرماني كه در سال  ادامه به

  نتيجه اين لشكركشي را برقراري امنيت در اين نقطه دانست: نيتر مهم
كه از تركتاز   گرديد. و عموم ستمكشĤن مواد فساد بالكليه از اين مملكت زايل و مندفع

اوزبك و افغان به جان، و از جور و تعديات ستمكشان به امـان آمـده بودنـد آسـايش     
  ). 14- 15: 1 ج، 1366گزين مهد امين و امان گرديدند (نصيري، 

كشتارهاي آقامحمدخان نيز در راستاي عدالت و برقراري امنيت براي ايران توجيه شده 
بهترين برادر و «ار در سبب قتل برادرش علي خان به جانشين خود گفته بود است. شاه قاج

شجاع ترين مردمانرا بجهة تو كشتم اگر او زنده ميماند نميگذاشت تاج بر سر تو قرار بگيرد 
).همچنين از ديـد آنـان   102 - 103:  2، ج1362(مالكم، » و جنگ باعث خرابي ايران ميشد

د با مخالفان در  راستاي عدالت شاهي بوده و مهمترين شدت عمل آقامحمدخان در برخور
ثمرة آن برقراري امنيت كامل در كشور بود و نقش اصلي را در برقـراري امنيـت در داخـل    
كشور و مرزهاي ايران داشت و مانعي عمده براي حمالت همسايگان به خـاك ايـران بـود    

  ن مسئله معتقد است: ).رستم الحكما در تفسير ديگري از اي32: 1، ج1386(نوري، 
از آن واال جاه كه در حقيقت، ظل اهللا بود، چنان هاي و هوي و آوازه در هفـت كشـور   
افتاده بود كه ملوك آفاق و سالطين ربع مسكون، ترسان و از بيمش بي خـواب و آرام  

  ).474: 1380بودند. (آصف، 

ل كشور بـود.  يكي از دستاوردهاي مهم حكومت آقامحمدخان، برقراري امنيت در داخ
م. از مسير كرمانشاه به طـرف تهـران در حـال حركـت     1796ق/ 1211اوليويه كه در سال 

  نويسد:   بود، مي
تمامي مسافرين با بكاول و نوكران از هر جهت هشت نفر بوديم. با اين جمعيت قليـل  
سفر كرده، بيمي از دزد و راهزن نداشتيم زيـرا از هنگـامي كـه آغامحمدشـاه صـاحب      

يران شده، به آسودگي تمام ميشود در مملكت ايران سفر كرد. در همة راهها و سلطنت ا
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كاروانسراها، قراسوران مستحفظ، در كمال سختي بودند. كلّاً مي دانند كه اگر شخصـي  
در اثناي راه گرفتار دزد گردد، يا مالي از او به سرقت رود، بعداً بخشـايش بـه حـول و    

  ). 41: 1371، جزايي جز قتل ندارند (اوليويه، ساكنين نيست. به عالوه مستحفظين

كرد. در دورة او آقامحمد خان براي تأمين امنيت، به شدت با دزدان و راهزنان مقابله مي
به علت امنيت زياد، مردم با اموال زياد مي توانستند در راهها به تنهايي رفت و آمد نماينـد.  

تمام طايفـه فـرد دزد را مجـازات مـي كـرد      او براي كم كردن زمينة گرايش به راهزني، گاه 
). يكي از عوامـل اصـلي نـاامني در ميـان دوره     58: 1362؛ شيل،   49:  1374اي،  (كوهمره

سقوط صفويه تا برآمدن قاجارها، گسترش سپاهيگري و تعدي آنان به جان و مال و ناموس 
ود قائـل بـود، امـا    اي براي سپاهيان خـ مردم بود. آقامحمدخان علي رغم آنكه جايگاه ويژه

داد. در تهـران كـه پايتخـت    هرگز به آنان اجازة تعرض به مردم بدون اجـازة خـود را نمـي   
رغم ازدحـام زيـاد سـپاهيان در ايـن شـهر،      حكومت و محل تجمع سپاهيان وي بود و علي

، 1364؛ نفيسي،  90: 1371زد (اوليويه، هرگز سوء رفتاري از آنها در حق مردم شهر سر نمي
). يكي از مهمترين وظايف حكومت كه همان برقـراري امنيـت بـود، در حكومـت     55: 1ج

بردار  بوده و از لحـاظ   آقامحمدخان تحقق يافت، اما متقابالً او از رعيت انتظار داشت فرمان
  اقتصادي بارور باشند.

تصرف خراسان كه به سلسلة افشاري و متعاقـب آن بـه عمـر شـاهرخ افشـاري پايـان       
طلبي شاه قاجار را بيشتر  ان را به تنها پادشاه ايران تبديل كرد. اين شرايط جاهداد،آقامحمدخ

كرد و زمينه را براي حركت آقامحمدخان در مسير شاهان جهانگشا و قدرتمند ايـران مهيـا   
دهد كه او تالش داشـت خـود را بـه     ساخت. اقدامات آقامحمدخان در اين منطقه نشان مي

ي ا نامهارث اقتدار و قلمرو سرزميني آنها نشان دهد. او از مشهد عنوان شاه مشروع ايران و و
ي پيش قواي او در خراسان ها سالمرو را اشغال كرده و در  كهبه ميرمعصوم بيگ امير بخارا

ي پادشاهي ايران ها سنت، فرستاد. اين نامه براي بازشناسي نگاه او به كردند يمقتل و غارت 
  اهميت خاصي دارد:

سالطين صفويه از شاه اسمعيل و معاصرين محمدخان شيباني اوزبـك   حكايت گذشته
و ساير سالطين اوزبكيه و صفويه را الي نادرشاه افشار و ابوالخيرخان اوزبك حاجـت  
به اظهار نيست، ما دانيم و شما نيز دانيد كه چه رفته و پيداست كـه بلـخ بـامي و مـرو     

ـ  ل از اجـزاي ملـك پادشـاهان ايـران     شاهيجان و زمين داور و سيستان و قندهار و كاب
، اكنون شما را چه افتاده كه بلخ بامي و مرو شاهيجان را تصرف نمائيد و آنگـاه  اند بوده
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خان قاجار عزالدينلو كه از طوايف سلسلة علية ماست گشائيد؟  دست بر قتل بيرام علي
ز زمان تور و كين هاي قديمي ايران و توراني را تجديد كردن صرفه شما نخواهد بود، ا

  .ديا دهيشنو  ديا دهيدپشنگ و افراسياب و كيخسرو حاصل كار خود 
خداوند جهانبان جهان بخش را شكر سزد كه ممالـك تـوران و ايـران و روم و     ...

روس و چين و ماچين و ختا و ختن و هندوستان را به دودمان بزرگ اتـراك موهبـت   
خود قناعت كنند و پاي از حد خـود   فرمود، در اين صورت اولي آنكه هر يك به ملك

بيرون ننهندو به تختگاه موروث و مكتسب خود بازگردند و گرد كينه و فزوني نگردند 
تا ما نيز به حدود و سنور و ثغور قديمة ايـران قـانع شـويم و از ايـن سـوي جيحـون       

  نجوئيم.  فراتر
: 9 ج ،1380مرا زيبد از خسروان عجمسر تخت كـاوس و اكليـل جـم (هـدايت،     

7398 - 7397 .(  

زمينـدرنبرد بـا اقـوام آسـياي ميانـه كـه وارث        آقامحمدخان خود را وارث شاهان ايران
ي شاهان باستاني ايران بر ها يروزيپو براي نشان دادن برتري خود، به داند يمتورانيان بودند 

و توران اشاره دارد و عالوه بر آن سعي دارد خـود را وارث حكومـت صـفويه و نادرشـاه     
قلمرو سرزميني آنها نشان دهد. او همچنين در راستاي مرزهاي كهن سـرزميني ايـران، رود   

اي در جغرافياي تاريخي ايران داشته و در دوره باستان و اسالمي،  جيحون را كه اهميت ويژه
گرد ماوراءالنهر بود،  بـه عنـوان خـط مـرزي حكومـت خـود        مرز ميان ايران و اقوام بيابان

  .كند مي  معرفي
او براي براندازي اغتشاش و جايگزيني آن با امنيت در خراسان در راستاي كاركردهـاي  

و  هـا  تركمنثباتي بودند، مطيع نمود و  شاهي، باتدبير و تهديد خوانين منطقه را كه عامل بي
توانست  را از ادامه حمله به ايران در آن مقطع بازداشت. آقامحمدخان در خراسان مي ازبكان

تأييـدات آسـماني و توفيقـات    «كميت بر تمام خاك ايران را داشته باشد، زيرا بـه  ادعاي حا
قلمرو ايران از تفليس تا خراسان و از گرگان تا سواحل عمان همـه در زيـر نظـر او    » رباني

). 82: 1389قرار گرفت و داخل اين مرزها همه در اطاعت او بودند (محمـودميرزا قاجـار،   
مدتي براي تثبيت حاكميت قاجارهـا بـر خراسـان داشـت، امـا بـا       آقامحمدخان برنامة بلند 

، عوامـل  هـا  آنبه قفقازو عزيمت او به تهران براي رويارويي بـا   ها روسرسيدن خبر حمله 
  هاي خود اميدوار شدند. مركز گريز اين منطقه به تجديد فعاليت

قلمـرو   بـه  هـا  نيسـرزم آقامحمدخان لشكركشي به هر سرزمين را با ادعـاي تعلـق آن   
تا نشان دهد وابستگي به صفويان هنوز يكي از  كرد يمتاريخي ايران در دوره صفويه توجيه 
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عوامل اصلي مشروعيت بخش است. در اين راستانويسندگان اين دوره، حكومت قاجـار را  
برند و  دانند و مشروعيت رقباي افشاري و زندي را زير سؤال مي ادامه حكومت صفويان مي

خان، محمدحسن  پيشينيان آقامحمدخان نظير فتحعليها آنمعرفي مي كردند؛  آنها را غاصب
حســاب آورده و بــدين گونــه  خــان و حســينقلي خــان را نيــز جزوشــاهان و ســالطين بــه

؛ دنبلـي،  7194و  7085: 9 ج، 1380(هدايت،  دانند يمآقامحمدخان را چهارمين شاه قاجار 
ــپهر، 41: 1383 ــ15: 1 ج، 1377؛ سـ ــاروي، 14: 1370لطنه، ؛ اعتضادالسـ ). 32: 1371؛ سـ

اند تا ايـن سـير تـاريخي     همچنين آنها قشون آقامحمدخان را با عنوان قزلباش خطاب كرده
  ).236و  145و 90: 1371تكميل گردد (ساروي، 

از نظر مردم ايران اگرچه سلطنت استبدادي باليي جانكاه بـود، امـا فقـدان آن مصـيبتي     
شود اما فتنه داد رفتار سلطان جائر با اندرز و نصيحت تعديل ميبزرگتر بود. تجربه نشان مي

شد. در تاريخ  نه. هرج و مرج و آشوب تنها در گرو فرمانروايي و پادشاهي مقتدر كنترل مي
فرمانروايي سالطين جائر بر ايران، سلطنت هم مطلوب بود و هم منفور. هم عامـل چپـاول   

ا. چندين قرن هراس از غارت هست و نيست و حتي ه بود و هم عامل كنترل و مهار ناامني
تعرض به نواميس جامعه، مردم ايران را چنان بار آورده بود كه وجودشان ماالمال از نفـرت  
از حاكمان سياسي بود و هم زبانشان ثناگوي آنان. همواره بيمنـاك از سـقوط ايـن قـدرت     

مـام مصـايب، دوام شـرايط    فاسد بودند، هم با وحشت از بر آمدن افسدي ديگر و تجديد ت
).رعاياي آقامحمدخان نيز نهاد 17- 18:  1: ج1386كردند (زرگري نژاد،  موجود را آرزو مي

داشتند و وجـود ايـن نهـاد را بـراي دفـع حمـالت        شاهي، اگرنه شخص شاه، را گرامي مي
  بيگانگان و برقراري امنيت حياتي مي دانستند.

  
  مشروعيت ديني 3.3

دار حكومت صفويه نشان دهندتا جانشينانش تالش داشتند تا خود را ميراثآقامحمدخان و 
نيز برخوردار گردند، اما اين مسئله در  ها آناز همان مشروعيتي كه صفويان برخوردار بودند، 

كه قاجارها نه از نسـل سـادات    ويژهĤن حوزة مشروعيت ديني بسيار بغرنج و سخت بود، به
اي نيابت از طرف امام غائب داشته باشند. با ارائـه طـرح جديـد    ادع توانستند يمبودند و نه 

و اهميــت ويــژه آن در » ســيادت«مشــروعيت حكومــت از دوره صــفويان حــول مفهــوم  
)، مورخان قاجار، تالش دارند تا اين خانـدان را از  97: 1367(قزويني،  مشروعيت حكومت

آصف، محمدحسـن خـان را   شده سادات معرفي نمايند.  تربيتحداقلنسل سادات معرفي يا 
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و  47و  45: 1380(آصف،  نامد يم» موسوي«فرزند شاه سلطان حسين و درنتيجهقاجارها را 
). اما ديگرمورخان ديگر، چونهيچ راهكار مشخصـي بـراي اثبـات ايـن ادعـاي عجيـب       53

نداشتند و از طرفي تأييد آن، به معناي شك و ترديد در اصالت خانوادگي محمدحسن خان 
بود، هرگز به آن اشاره نكردند. از  ها آني مشروعيت ايلي ها شهيرانش و خشكاندن و فرزند

) متواري بود و مـادر وي در  ق 1154 سالديد هدايت؛ پدر آقامحمدخان هنگام تولد وي (
زيست، آقامحمـدخان در خانـه آن سـيد بـه دنيـا آمـد و        خانه آقا سيدمحمد استرآبادي مي
رفي نمود تا آسيبي به وي نرسـد و نـام آقامحمـد بـراي او     استرآبادي وي را فرزند خود مع

).نويسـنده بـا ايـن    7167: 9 ج، 1380انتخاب و او را با فرزندان خود پرورش داد (هدايت، 
، بلكه تالش شود يمرا براي مشروعيت شاهان ايران يادآور » سيادت«تنها اهميت  گزارش نه

يافته و برخوردار از توجه و  ، پرورشدارد آقامحمدخان را كه از نسب سيادت محروم است
  يك سيد معرفي نمايد.تربيت 

گذاري، كوشـيد خـود را    آقامحمدخان با بستن شمشير شاه اسماعيل اول در مراسم تاج
و حافظ مملكت و شريعت شيعيان و ادامه دهندة راه مؤسس سلسلة صـفويه  » تشيع شعار«

ويان يعني مـذهب تشـيع مسـتحكم    جلوه دهد و پيوند خود را با وجه ديگر مشروعيت صف
نمايد. او با اين اقدام قصد داشت تا از ظرفيت اين مذهب در جهت متحد نمودن ايـاالت و  
واليات تحت حكمراني صـفويان زيـر پـرچم قاجارهـا اسـتفاده كـرده و بتوانـد مرزهـاي         

ن زمين را به دوره صفويه برساند و سد محكمي در برابر همسايگان سني مـذهب ايـرا   ايران
و انتظـار   شده شناختهعنوان احياكننده مذهب تشيع  ايجاد نمايد. با اين گام، آقا محمدخان به

ي ضد شيعي نادر را به ياد داشتند، او را ها استيسداشت مردم ايران و روحانيون كه خاطرة 
وي را بـراي رسـيدن بـه ايـن     » قزلبـاش « عنوان پادشاه شيعه به رسميت بشناسند و لشكر به

  مايت نمايند.منظور ح
شاه در انديشه ايراني عالوه بر حمايت از مذهب رسمي كشور، بايد فردي ديندار بـوده  

بر ايشان الزم است كه بـر حسـب واقـع، مـالزم     « و در انجام واجبات شرعي ساعي باشد: 
شريعت طاهره و طريقت باهره ايشان بوده [...] و از شرع مكرم و ناموس اعظم قـدم برتـر   

رغـم گـزارش    ). منابع و مورخان عصر قاجار علي533: 1، ج1386هرخواستي، (ش» نگذارند
اند كـه بـا باورهـاي مـذهبي      اي مذهبي از او ترسيم كرده كشتارهاي آقامحمدخان، باز چهره

بـود و   دار ديـن جامعه سخت در پيوند بود، از ديد آنان، او در زندگي شخصي خود فـردي  
بـراي   هـا  شـب ودر كنار زندگي زاهدانـه،   داد يمشان اهتمام زيادي به انجام فرايض ديني ن
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: 1 ج، 1382؛ فسـائي،  298: 1371كـرد (سـاروي،    يمداري  زنده و شب خاست يبرمعبادت 
  : ديگو يمهدايت درباره وي .)53: 1384؛ كوهمره اي، 168: 1376؛ عضدالدوله، 666

حضرت شهريار تشيع شعار واالتبار آقا محمدخان در كمال صحت نيت و پاكي طويت 
بود و [...] در فرايض و نوافل مبالغه داشت و پيوسته در خالء مالء طالب مقام شهادت 
بود و در اين مملكت ستاني تأييد خداوندي داشـت، چـه كـه در ايـام اقامـت شـيراز       

روزي اميد حيات و گمان نجات نداشـت و  زيست و هيچ  درنهايت يأس و حرمان مي
ازآن نظـر   خود فرموده بود كه : روزي مردي در لباس علما بر من نظري كرد كـه پـس  

خود را پادشاه ديدم و روز به روز در قوت نفس و صفاي قلب مـن افـزود (هـدايت،    
  .)7395: 9 ج، 1380

دات ديني كوشـا باشـند.   دينداري پادشاه سبب مي گرديد تا مردم به تقليد از آنها در عبا
تمام طاعات و عبادات و ترك محرمات و فسـق  » و النّاس علَي دينِ ملُوكهِم«زيرا به مصداق 

گـردد و جميـع اعمـال    و فجور و ترك تعدي و ظلم همگي در ديوان اعمال ايشان ثبت مي
 گردد و در آخـرت در زمـره اعمـال نيـك    نيك رعيت، وسايل تقرب شاهان به خداوند مي

  ).228-  229:  1،ج1386گردد (كشفي، شاهان محسوب مي
يكي ديگر از الزامات دينياري شاه، توجه به اماكن مقـدس شـيعيان بود.آقـا محمـدخان     
عالوه بر توجه به مشـاهد متبـرك عتبـات و سـاخت مسـاجد در داخـل ايـران (سـاروي،         

: 1 ج،1362رزن، ؛ كـ 15: 1342؛ فراهـاني،   53: 1389؛محمودميرزا قاجار، 204- 1371:203
ي مقدس مورداحترام مردم ايران در داخل كشور داشت؛ ها حرماي به توسعه  )،توجه ويژه74

امام رضـا (ع) و   بارگاهاو در لشكركشي به خراسان هدف خود از آمدن به مشهد را زيارت 
ها عنوان كرد و با پاي پيـاده عـازم زيـارت گرديـد. مـدت       اندازي حفظ حرمت آن از دست

به عبادت پرداخت و نذورات زيادي ميان سادات و مستمندان پخش نمود » وسه روز بيست«
: 9 ج، 1380؛ هـدايت،  287- 285: 1371و به شيوه خادمـان حـرم رفتـار نمـود (سـاروي،      

عباس اول بود كه همواره به زيـارت ايـن    ويژهشاه ). اين كار او به تقليد از صفويان به7396
. بـه دنبـال تصـرف مشـهد و برقـراري      كردند ينمم آن كوتاهي و از احترا شتافتند يمبارگاه 

به زيارت آن بروند، اين مسئله عاملي در جهت توانستند يمراحتي امنيت در آن، مردم ايران به
  افزايش اعتبار ديني شاه قاجار بود.

مـروزي  هاي آنها بود.  از ديگر وجوه دينياري شاه، حمايت از روحانيون شيعه و فعاليت
  گويد:  پادشاه از علما مي لزوم حمايتدرباره 
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ارادت عامه مردم به سلطان بسته به ارادت خاصه است به علماي زمان؛ چرا كه عمـوم  
مردم گوش به سخن ايشان دارند و رشتة اطاعت ايشـان را از كـف نگذارنـد و چـون     

م سلطان را به خود مايل دانند، جز حديث اطاعت او بر زبان نرانند. الجرم عمـوم مـرد  
  ). 106:  1، ج1386ارادت شعار آيند و قاطبة خلق طاعت گذار (مروزي، 

حكومت آقامحمدخان بيشتر به لشكركشي در گوشه و اطراف كشور سپري گرديد وآن 
سبب گرديد كه گزارشهاي مستند و زيادي از رابطة آقامحمدخان بـا روحـانيون در دسـت    

رغم نبود ارتباط زياد ميـان   نيست و آنها فرصت چنداني براي نفوذ در شاه پيدا نكردند. علي
كـرد و بزرگـان آنهـا را بـه مراسـم       ما و سادات را حفظ ميطرفين، آقامحمدخان احترام عل

شاه يك روحاني استخدام كرده  تاجگذاري خود دعوت كرد و براي تربيت فرزندان فتحعلي
) و با آنهـا نيـك   299و  286و 284و106: 1371پذيرفت (ساروي،  بود و شفاعت آنها را مي

گير قاجارها براي كسب مشروعيت رغم تالش پي ).علي250: 1389كرد (تنكابني،  رفتاري مي
ها را مشروع ندانسته و حكومت را از آنِ  ديني، روحانيون شيعه در عرصة نظر، پادشاهي آن

). اما نياز مبرم روحـانيون بـه پشـتيباني نهـاد     48: 1369(الگار،  دانستند يمامام غائب (عج) 
عيت سبب نزديكي ي خود و نياز شاه قاجار به كسب مشروها تيفعالسياسي براي گسترش 

دو طيف به هم گرديد. روحانيون حكومت شاه قاجار را كه ادعاي شيعيانه داشت و خود را 
به صورت مشروط مشروعيت بخشيدند و سـاختار سياسـي    دانست يمحامي مذهب تشيع 

  پرداخت. ها آننيز به حمايت معنوي و اقتصادي از روحانيت و اقدامات 
كه به آقامحمدخان قاجار نوشته فلسفة تعامل سـاختار   اي ميرزاي قمي در بخشي از نامه

سياسي و ديني را بيان كرده و قائل به تقسيم امـور دنيـوي و دينـي بـين پادشـاه و علمـاي       
   :است  دين

خاتمة كالم اينكه حق تعالي چنانكه پادشاهان را از براي محافظـت از دنيـاي مـردان و    
مفسدان قرار داده پس علما بĤنها محتاجند، همچنين علما را هـم   شرحراست ايشان از 

از براي محافظت دين مردم و اصالح دنياي ايشان در رفع دعاوي و مفاسد و اجحـاف  
و تعدي و تجاوز از راه حقّ كه باعـث هـالك دنيـا و آخـرت ميباشـد قـرار داده و در       

اه بĤنها محتاجند، پس چنانكه سلوك اين مسلك و يافتن طريقة حقّة پادشاه و غير پادش
اين فرقة درويشانرا از درگاه معدلت و حراست آن زمرة عاليشأن مجـال گريـز نيسـت    
همچنين آن طبقة رفيع مكان را از التفات باين قوم گمنـام و نشـان و مـداوا جسـتن از     

  ). 382: 1347انفاس ايشان راه پرهيز نه. (ميرزاي قمي، 
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اري متقابل حكومت بـا دسـتگاه روحانيـت را عامـل ثبـات و      بينانه همك واقع بياني با او
تنها در راستاي ادامه سنت  .اين انديشه وي نهداند يمي ديني ها برنامهامنيت دنيوي و پيشبرد 

تـر و برگرفتـه از    همكاري علماي عصر صفويه با ساختار سياسـي بـود، بلكـه از آن متقـدم    
.ميرزاي قمي سلطان را منصـوب  )53: 1354انديشة ايرانشهري بود (نامه تنسر به گشنسپ، 

دانـد و مـردم را بـه     و به شرط رعايت عدالت پادشـاهي او را مشـروع مـي    داند يمخداوند 
يكي را تاج سروري بر سر نهاده و او را مالك الرقاب سـاير  «؛ كند  اطاعت از آنهاد عوت مي

باز نكنند و در مقابل شاه  ، پس مردم بايد از او اطاعت كرده و زبان به ناشكري»بندگان كرده
در مقام كفران نعمت تعدي «نيز به شكرانة نعمت و مقامي كه خداوند به او عطا كرده، نبايد 

  ).377: 1347(ميرزاي قمي، » و ظلمي به اسيران زير دست خود [رعايا] كند
ي عمدة سلطنت در طول تـاريخ ايـران دوره اسـالمي    ها يژگيواللهي يكي از  مفهوم ظل

كاررفتـه   تعابيري است كه تاكنون در براي توجيـه سـلطنت بـه    نيتر جيرااست. اين تعبير از 
كه خود را سـاية   هستنداست. پادشاهانِ ظل اهللا كه نوعي سلطنت مقدس دارند، پادشاهاني 

. با پذيرش اين گسترانند يمت او و سلطنت خود را در ظلّ حماي دانند يمخدا بر روي زمين 
طور خودآگاه يا ناخودآگاه، قدسي بـودن سـلطنت،    مفهوم از سوي نويسندگان اين دوره، به

اهللا بودن سلطان  وچرا بودن عمل سلطان، تقديرگرايي و حجت چون مطلقه بودن اطاعت، بي
مي اين دوره به تقليد ). اما فراتر از آن، روايات رس119: 1384(طباطبايي فر،  رفتنديپذ يمرا 

از صفويه، شخصيتي ماورائي از آقامحمدخان ارائه كرده و و رسالتي الهي بـراي او در نظـر   
گيـرد. آنهـا تـالش    گيرد و از ائمه فرمان مياند كه در تصميمات از خداوند قدرت مي گرفته

عنـوان   بـه عنوان منتخب خداوند و سلطنت او را خواست الهي و  دارند تا آقامحمدخان را به
را ياراي مخالفت با آن نيست. هدايت معتقد اسـت، در   ها انسانامري محتوم جلوه دهندكه 

خـان بـه وي پيشـنهاد قتـل      زمان اقامت آقامحمدخان در شيراز گروهـي از نزديكـان كـريم   
هيهات كسي را كه خداوند به جهـت  «گفت:  ها آنآقامحمدخان را دادند كه وي در جواب 

). 7214: 9 ج، 1380(هدايت، » فرمايد، حاشا كه من در خون او بكوشممهمي بزرگ تربيت 
گزارش رسمي ديگري هم به حفاظت خداوند از آقامحمدخان در هنگام اقامـت در شـيراز   

  اشاره دارد: 
خداوند وهاب به جهت تنسيق و تنظيم امور ايام انقالب و تعمير ابنيه و اوضـاع زمانـة   

سالك و ترفيع مدارج عبـاد و تـدفيع مـواد عنـاد از     خراب و آرايش ممالك و امنيت م
أمزجة احوال اهل فسادگوهر ذات آن در درج پادشاهي و كوكب برج ظـل الهـي را از   
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دستبرد پيله وران نوايب زمانة دون و دست انداز حـوادث گـردون محارسـت فرمـود     
  ).60: 1371(ساروي، 

ت آقامحمدخان براي رسـيدن بـه   بر اساس همين ديدگاه، عنايت الهي در جريان مبارزا
). نويسندگان قاجار تالش 274و  81: 1371شد (ساروي، قدرت همواره شامل حال وي مي

دارند نوعي الهام نيز براي مؤسس سلسله قاجار به اثبات رسانند. براي نمونه؛ آقامحمـدخان  
ريـده و  خـان را ب  ي وزيـر لطفعلـي  هـا  دسـت در ماجراي قتل و عام كرمانيان دستور داد تـا  

پيغمبر را در خواب ديدم و مرا از «را كندند، روز ديگر به فرزند وزير گفت كه  شيها چشم
پس براي جبران كار خود، وزيـر كـور را بـا هزينـه     » عملي كه با پدر تو كردم مالمت نمود

. وجود چنين الهامي، الزمة مقـام جانشـيني   )73: 2 ج، 1362مالكم، ( فرستادخود به نجف 
ي قدسـي و بـه تصـميمات او مشـروعيت     ا جنبهو اين مشروعيت الهي به سلطنت امام بود 

پيامبر شاه قاجار را به خاطر قتل و اسير كردن هزاران نفر مسـلمان   كه نيا. جالب ديبخش يم
خاوري در  !كند يمخان، خان قاجاري را مالمت  و تنها درباره وزير لطفعلي كند ينمشماتت 

ان به قفقاز مدعي است كه شاه قاجار با آگـاهي از نزديكـي   جريان واپسين سفر آقامحمدخ
مرگش، جانشين خود (فتحعلي شاه) را به تهران فراخوانـد و بـه او گفـت، زمـان مـرگش      

  نزديك شده و 
سروش عالم غيب در گوش هوشم نداي الرحيل در داده است و دست قهرمـان قضـا   

ين سـفر را ديگـر حضـري در    ابواب بدرود تاج و تخت برچهره ام گشاده. همانا كه ا
كار نيست و از اين سفر رفته از اين پس در گوشها خبري نه. اين كـه كليـد سـلطنت    

، 1380جهان را كه به امانت در دست دارم، به امانت تو مي سپارم (خاوري شـيرازي،  
  ).  44- 43: 1 ج

اعتضادالسلطنه در گزارش دفن آقامحمـدخان در كنـار بارگـاه امـام علـي (ع)، ديـدگاه       
  رساند:  افراطي دربارة او را به حد اعال مي

 دوست به پهلوي دوست، يار به پهلوي يار   تر در همه آفاق كـار  چيست از اين خوب
  )82: 1370(اعتضادالسلطنه، 

ي ا نـه يزمرسيدن به قدرت و سلطنت  درراهكشته شدن بسياري از بزرگان خاندان قاجار 
خـدا جلـوه    درراهرا جهاد  ها Ĥنيها جنگفراهم كردتا مورخان رسمي اين عصر، اقدامات و 

خان، محمدحسن خان، حسينقلي خان  فتحعليها آنرا تا مقام شهيد باال بكشند.  ها آنداده و 
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: 1 ج، 1377؛ سپهر، 57و  47 و30: 1371(ساروي،  كنند يميد خطاب و آقامحمدخان را شه
). نوري زماني كه درباره مرگ آقامحمدخان 7615و  46: 1383؛ دنبلي، 84و  32و  25 و14

در بسـتر سـلطنت و مهـد    : «دهـد  يمبندي موجز از اين بحث ارائه  ، يك جمعكند يمبحث 
(نـوري،  » خالفت به حكم وراثت و اقتدا به آباي عالي مقـدار، از شـربت شـهادت نوشـيد    

.كاربست اين عنوان براي آقامحمدخان و ديگر اعضاي خانـدان وي بـراي   )36: 1 ج، 1386
شـدگاندرراه خداونـد و    عنوان مجاهد في سبيل اللهو حاميان دين و كشته بهها آننشان دادن 

اي توأم با مظلوميت و شهادت  مذهب تشيع بود تا قاجارها را حامي دين نشان داده و پيشينه
را  هـا  آنكه در شيعه جايگاه وااليي دارد براي اين خاندان ترسيم كنند و مشـروعيت دينـي   

براي حكومت بيان كنند. هدف ديگر از كاربست لقب شهيد براي آنها،بـه چـالش كشـيدن    
  بود. ها آنشندگان خوانين قاجار و ادعاهاي حكومتي مشروعيت دشمنان و ك

  
  گيري . نتيجه4

همچنان بـاقي مانـد و    ها افغانمشروعيت سياسي صفويان، پس از سقوط اصفهان به دست 
دوره سـقوط صـفويان تـا برآمـدن قاجارهـا       اين مسئله سـبب بحـران مشـروعيت در ميـان    

رسيدند، نتوانستند مشروعيت صفويان و امرايي كه در اين دوره به قدرت  ها حكومتگرديد؛
طور كامل از بين بـرده و منـابع جديـدي بـراي مشـروعيت حكومـت خـود تعريـف          را به

عنوان  آقامحمدخان قاجار از خانداني برخاست كه از زمان تشكيل حكومت صفويه بهنمايند.
ــا ســقوط صــفويان از    يكــي از قبايــل قزلبــاش باسياســت و قــدرت آشــنايي داشــتند و ب

ي مدعي قدرت بودند. او از طريق ميراث خانوادگي، مطالعه و مـراوده بـا   ها نخاندانيتر مهم
ديوانيان ايراني دريافت و درك صحيحي از منابع مشروعيت قدرت در ايران به دست آورد، 
بنابراين آقامحمدخان و نويسندگان دوره قاجار در پي مشروع سازي حكومت قاجارهـا بـا   

در ايـن بازپرداخـت نـوين از منـابع     وعيت قدرت در ايران برآمدند.گيري از منابع مشر بهره
 هـا  آناي به دوره صفويه و دسـتاوردهاي   مشروعيت، آقامحمدخان و رجال قاجار نگاه ويژه

عنـوان ادامـه    براي جلوه دادن حكومت خود به ها آندر اين حوزه داشتند و بيشترين تالش 
ي هـا  تيمحـدود بـا توجـه بـه     ها آنرت حكومت صفويه و بازتعريف منابع مشروعيت قد

مربوط به واقعيات ايل قاجار و مقتضيات جديد بود.آقامحمدخان تالش نمود از همه منـابع  
هـاي مختلـف    سنتي مشروعيت در تاريخ ايران بهره برده و حكومت خود را در بـين گـروه  

ان از سه منبع هاي متفاوت از هم داشتند، مشروع سازد. او همزم جامعه ايراني كه گاه ارزش



 195   سجاد حسينيو جعفر آقازاده 

براي مشروع سازي قدرت بهره گرفت؛ اوبا افتخار به حسـب و نسـبب دودمـاني، خـود را     
دانست و دعوي سروري بر ايـالت را داشـت و    وارث جهانگشايان بزرگ ترك و مغول مي

كرد خاندان خود را داراي سابقة طوالني در فرمانروايي معرفي نمايد. خشـونت او   سعي مي
ائي و سركوب مخالفان يادآور فاتحان بزرگ ترك و مغول بود. او براي در مرحلة كشورگش

او سـعي  ي شـاهي ايرانـي بـود.   ها سنتبر تشكيل حكومت و ادامه آن در ايران، نيازمند تكيه
داشت خود را ميراث دار شاهان ايراني و قلمرو تاريخي آنها و منبع عدالت و امنيـت بـراي   

ا به دست آورد. منابع قاجار تالش دارند براي مشروعيت ايرانيان نشان دهد تا اطاعت آنها ر
اي مذهبي و گاه ماورائي از او ترسيم كننـد كـه احيـاگر     ديني بخشي به آقامحمدخان، چهره

شيعي بود.اما روحانيون به علت فضاي جنگي كشور و چهـرة خشـن    - هاي ايراني سرزمين
مستلزم روابط مقدماتي و آشـنائي  وي، نتوانستند به او نزديك شوند. روابط گستردة طرفين 

هاي مداوم آقامحمـدخان ايـن مسـئله     هاي دائمي و لشكركشي بود، كه با توجه به مسافرت
  كردند. ميسر نشد و طرفيندر رابطه با هم با احتياط رفتار مي
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