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نقش اماکن مذهبی در گفتمانهای اجتماعی و سیاسی دوره قاجار؛
بررسی موردی تهران
تاریخ دریافت29/1/92 :

تاریخ تأیید29/7/7 :


حامد قرائتی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر گفتمان اجتماعی و سیاسی دوره قاجار از آن رو
دارای اهمیت است که در این دوره ،جامعه ایران به دلیل رویارویی تفکر تجدد
خواهی و سنت گرایی درگیر ناهمگونیهای اجتماعی و سیاسی شده بود .این
دوران ،زمینه ساز فرصتی برای سیاستمداران دگر اندیش گردید که اندیشههای
عرفی جامعه و ادبیات و گفتمان خواص را تغییر دهند .اماکن مذهبی به دلیل
ارزشهایی که از آن برخوردارند ،نقش مهمی در روشنگری جامعه و هدایت
طبقات مختلف جامعه به سوی انجام و مسئولیتهای دارا هستند .اماکن مذهبی
عصر قاجار نیز با ایجاد اتحاد و انسجام ملی ،سازماندهی نهضتها و جریانها،
توجه دادن به موضوعهای ملی و فراملی ،ایجاد گفتمان تعامل و همگرایی،
هدایتگری ،سنجش مشروعیت و مقبولیت سیاستها و به مقابله با هجوم و
ترفندهای سیاستمداران بیگانه و بیگانگان سیاسی برخاستند .این مقاله با


دانشجوی دکتری رشتة شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذذاه

مطالعات ادیان و مذاه

و ژووهشذگر ژووهشذکده
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شناسایی کارکرد سیاسی و اجتماعی اماکن مذهبی دوره قاجار ،عالوه بر کشف
کارکردهای گوناگون اماکن مذهبی در این دوره ،الگویی برای کارکرد شناسی و
آسی

شناسی اماکن مذهبی در عصر حاضرارائه خواهد کرد.

واژههايکليدي :گفتمان اجتماعی ،مسجد ،كاركرد سیاسی ،قاجار ،اماكن مذهبی.

مقدمه

بررسی تاریخی تحوالت دوره قاجار به دلیل گستره و تنوع فکری ،فرهنگی ،مذهبی و
سیاسی و به دلیل استمرار نتایج آن تا عصر حاضر ،دارای اهمیت فراوانی است .همچنيین،
تحلیل تاریخی و اجتماعی گفتمان مذهبی دوره قاجار به سبب تأثیر ظهور و بيرو جهيان
بینی مادی و معنوی غرب در جامعه ایران در سطح عوام و خواص اهمیت دارد.
در جریان مطالبات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسيی ميردم كيه هير ا گياهی در قاليب
موضوعهایی چون مشروطه خواهی آشکار میشد نیا به یک پشتوانه فکيری و اجتمياعی
احساس میگردید .در این هنگام ،نه تنها ایدئولوژی ها و مکاتب فراملی كه دارای پشتوانه
سیاسی و علمی بودند ،بلکه انجمن ها ،لژها و گيروه هيای كيم بعياعتی چيون بابیيت و
بهائیت نیز ،خود را به عنوان تکیه گاه فکری و اجتماعی طبقيات مختليم ميردم معرفيی
میكردند .به همین سبب ،بررسيی تياریخی و اجتمياعی نهادهيای ميؤثر بير مؤلفيههيای
اجتماعی و سیاسی دوره قاجار و گونه شناسی این تأثیرات ضرورت می یابد.
در بررسی تحوالت اجتماعی این دوره ،نقش اماكن و نهادهای مذهبی نادیيده گرفتيه
شده است؛ یرا بررسی عوامل سیاسی ،منابع و پژوهش های ميرتب را بيه خيود مشي و
داشته و ا بررسی نقش مؤلفه های اجتماعی ،تمدنی و مذهبی تحوالت با داشيته اسيت.
مطالعه تحوالت این دوره كمتر می توان ،موضوع یا تحولی سیاسی و اجتماعی را مشاهده
كرد كه دارای ارتباط پیشینی یا پسینی با اماكن مذهبی نباشد .آنچه موجيب ایين پیونيد
شده است بیش ا آنكه وابستگی مؤثران اجتماعی به اماكن و اندیشه های دینيی باشيد،
پویایی اماكن دینی در این دوره بوده است.
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نقش آفرینی اماكن و نهادهای دینی درعرصه سیاسی و اجتماعی این دوره ،گاه چنان
فعا و پرنشاط بود كه مینهها و پیآمدهای آن تيا سيا هيا در منيابع و مجيال

علميی

خودنمایی می كرد .موضعگیری علما در موضوع ضرورت دفاع ملی و جهاد با دولت روس،
و انتشار رسالههای جهادیّه یکی ا این موارد است .موضوع مهيم در ایين مقاليه ،بررسيی
تاریخی نقش آفرینی اماكن مذهبی تهران در هدایت گفتمان های اجتمياعی و سیاسيی و
تبیین محورهای نقش آفرینی این اماكن در تحوالت اجتماعی و سیاسی دوره قاجار است؛
یرا دوره قاجار را می توان دوره تقابل فراگیر گفتمان های نوظهور اجتمياعی ،سیاسيی و
مذهبی با گفتمان های موجود در ایران دانست.
اماكن مذهبی به ویژه مساجد ،ا دیر با عالوه بر كاربری عبيادی بيه عنيوان مکيانی
اجتماعی و سیاسی شناخته می شدند .به طوری كه مساجد جامع ،وجه تمایز منطقه شهری
ا غیر آن بودند .مجو تأسی

این نهاد در اختیار خلیفه بود 1و در مواردی عدم صدور این

مجوّ به ابزاری برای انزوای سیاسی برخی شهرها تبدیل میشد.

2

اماكن مذهبی به ویژه مساجد جامع سر مین ها در سده های مختليم اسيالمی ،تعیيین
كننده حدود و ث ور قلمرو سیاسی دولتها بودند .ا این رو ،خطبه خوانی به نيام سيلطان در
مسجد جامع هر شهر ،مهمترین نشانه سلطه سیاسی حکومت بود .به عنوان نمونه ،خطبيه
خوانی به نام فتحعلی شاه قاجار در سا 1991هي ق در مسجد جامع ایروان 3و هرات 4بيه
معنای سلطه سیاسی ایران بر این دو شهر دانسته میشود.
همچنین در عصر قاجار ،همانند دورانهای پیش ا آن ،فرمانهای حکومتی در مساجد
شهرها قرائت می شد 5.فعالیتهای سیاسی در مسجدها و اماكن مذهبی ا چنيان رونقيی
برخوردار بود كه برخی ا مخالفان مباحث سیاسی ،با وجود تأكیيد بير اعتقيادات ميذهبی،
فر ندان خود را ا حعور در این اماكن برحذر می داشتند.

6

كاركرد سیاسی اماكن مذهبی به لحاظ ادبیيات و اصيطالحات ،هيمخيوانی یيادی بيا
مسائل سیاسی ندارد ولی در عرصه میدانی ،نباید ا عملکرد سیاسی اماكن مذهبی غفليت
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كرد .مهدیقلی خان هدایت در جمالتی كوتاه به ابعادی ا كاركرد امياكن ميذهبی اشياره
میكند .او در این باره مینویسد:
تا سى چهل سال قبالً باصطالال دمطكرات نبطكدم تمطا زنطگىى دمطكرات
دتشتي  ،تعيان و تشاتف در مساجگ در روضهخكتنيها با عامه تصطالاا دتشطتدگ،
دستگياى مياادنگ ،خاجها ميدتدنگ.

7

در منابع تاریخ معاصر به نقش آفرینی اماكن مذهبی به صورت شایسته ای توجه نشده
است .به عنوان نمونه به توپ بسته شدن مجل

شورای ملی به عنوان نقطيه عطفيی در

تاریخ سیاسی ایران شناخته میشود ولی به حمله به مسجد ي مدرسه سپهساالر در هميین
واقعه 8،چندان توجه نمیشود.
این در حالی است كه مستشرقان در تالشی كه ریشه آن ،بیش ا یک كنجکاوی ساده
بود به دقت كاركردهای سیاسی این اماكن را بررسيی ميیكردنيد 9.یکيی ا شيواهد ایين
اهتمام ،تالش سفیر انگلستان حد فاصل سا های  1931تا  1932ق برای جمع آوری نام
و مشخصات مسجدها ،ميدارس علمیيه و مسيجد -مدرسيه هيا در بسيیاری ا شيهرهای
پرجمعیت ایران است 10.با توجه به مقدمات پیش گفته ،نقش آفرینيی امياكن ميذهبی در
هدایت گفتمان های اجتماعی و سیاسی تهران در دوره قاجار در چندین محور دسته بندی
میشود.
پرهیز از اختالف با تأکید بر ويژگیهای ملی

افراد یک جامعه به دلیل دارا بودن ویژگیهایی چون سن ،جنسیت ،تحصیالت ،ش ل،
صنم ،دین ،مذهب و خصوصیات اجتماعی و نژادی دارای گسستهای اجتماعی هسيتند.
این امر گرچه موضوعی گریز ناپذیر است اما در بحرانهای سیاسی و اجتماعی ،مینه سا
تنشها و تعارضهای عمیق و گستردهای میگردد.
ا این رو ،یکی ا عوامل مهم ثبات و انسجام اجتماعی ،غنای جامعه ا جهت نمادهيا،
نهادها و عواملی است كه ایجاد كننده تعاميل و ائيتالا اجتمياعی هسيتند .بيا توجيه بيه
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تحوالت این دوره ،اماكن مذهبی ا بار ترین مصادیق این گونه ،نهادها و نمادها دانسيته
خواهد شد.
در تهران ،با وجود پیيروان ادیيان مختليم ماننيد مسيیحیان ،یهودیيان ،رتشيتیان و
اقلیتهای مذهبی مانند شیعه ،درویشان و صوفیان و با وجود تحوالت گسترده سیاسيی و
اجتماعی كه گاه ممکن بود ابعاد مذهبی بیابد ،اماكن مذهبی نه تنها محرك تنش نبودنيد
بلکه عوامل محرك را تعدیل میكردند.
یکی ا شواهد این كاركرد در عصر قاجار ،نزاعی بود كه میيان مسيلمانان و یهودیيان
تهران پدید آمد 11.علت این حادثه ،فوت مسلمانی بود كه به اشيتباه بيه دسيت یهودیيان،
ضرب و شتم شده بود .این حادثه موجب د و خوردی شدید بین ساكنان محالتيی چيون
چاله میدان ،پامنار و سرچشمه با همسایگان یهودیشيان گردیيد .ایين نيزاع در نهایيت بيا
محوریت یکی ا مساجد تهران و تأكید امام مسجد بر عدم جوا تعرض بيه یهودیيان بيه
تدریج خاتمه یافت.

12

ا دیگيير شييواهد ،نقييش اميياكن مييذهبی در ایجيياد اتحيياد و انسييجام ملييی ،حعييور و
یکپارچگی مردم در این اماكن به هنگام بالیای طبیعی و شیوع بیماری های فراگیير 13و
بسیج عمومی برای دفاع ا مر های شما غربی 14و جنوبی 15در مقابل تهدیيدهای روس
و و انگلی

است .در همه این موارد ،مسجدها ،تکیهها و حرم امام ادگيان ،محليی بيرای

اجتماع ،چاره جویی ،همیاری و همکاری بودند.
واعظان دینی در بسیاری ا تنش ها و بحرا نهای سیاسی ،مردم را در مقابل انحرااها
و چالشها متحد میكردند و برای ایستادگی در برابر تهدیدها ،هم پیمان می نمودند .عین
السطنه در خاطرات خود درباره مراسم تحلیم در مساجد تهران در برابر تيالشهيایی كيه
برای تأثیر گذاری در فعای سیاسی و دینی جامعه صورت می گرفت ،می نویسد:
حاجى آقا جمال مجتهگ روز آخا رمضان ....تمام زن و ماد مسجگ رت به رالم
تللّه قس دتد ره پياوى تز قاآن نمكده ىكش به تمن حافهاى لغك جاتمگ و مطادم
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ىماته نگهدگ .زنها همه باخاسته رالم تللّه به دسط در مقابطل حجطا و مدطاهى
قس ماد نمكده ،مادها ه قس خكردنگ ،بلاه چدگ ماتبه .شديگم در غالب مسطاجگ
ماتس تحليف به عمل آمطگه تسط و همطه در مقابطل رطالم تللّطه عهطگ و ميثطا
نمكدهتنگ.

16

تأکید بر مسئولیت پذيری اجتماعی

اماكن مذهبی در ساده تيرین ،كياركرد خيویش ،محليی بيرای چياره اندیشيی جهيت
مشکالت كوچه ،محله و شهر بودند .بزرگان هر محل بيا اجتمياع در مسيجد ،تکیيه و یيا
امام اده محل ،به چاره اندیشی و تقسیم وظایم افراد ميی پرداختنيد .ا ایين رو ،مسياجد
محله ،مکان مشورت هر محله و مساجد جامع و مشهور در بعدی وسیع تر ،محل تحلیيل،
نقد و تصمیم گیری در موضوعهای مهم شهر و یا كشور بودند.
این كاركرد اماكن مذهبی در ایام مذهبی رونق بیشتری مییافت؛ یرا مناسکی كه در
این ایام فعلیت می یافتند به دلیل فعای معنوی و كمرنگ شدن شاخصهها و امتیا هيای
اجتماعی ،نقش مهمی در نزدیکی افراد جامعه به یکيدیگر و نميایش اتحياد مليی جهيت
دستیابی به آرمانها و خواستههای عمومی داشتند.
مناسيبتهيایی ماننيد شيهادتهيا و والدتهيای رسيو گراميی اسيالم
هدی

و ائمييه

ماه مبارك رمعان و اعیاد اسالمی مانند مبعث ،غدیر ،فطر و قربان ،اعتکياا،

احیای شبهای قدر ،نما جماعت ،ایام محرم و صيفر و نیميه شيعبان ،همگيی مواسيم و
مناسکی بودند كه در برخی موارد در قالب عزاداری یا روضه خوانی شيکل ميی گرفتنيد و
برخی با تسامح آنها را ،نوعی عید ملی ایرانیان می خواندند.

17

همکاری در برگزاری مراسم و مناسک این ایام در اماكن مذهبی ایمان و اعتقاد افيراد
را نشان میداد و حکایت گر روح مسئولیت پذیری ،همکاری ،تعياون اجتمياعی و تقویيت
عالیق محلی ،شهری و ملی بود .عبداهلل مستوفی با اعتراا به نقش اعیان و افراد خیّر در
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برگزاری مراسم در اماكن مذهبی به نقش افراد مختلم یک محل و حتی لوطیها و داش
مشدیهای محل اشاره میكند.

18

همکاری در برگزاری مراسم مذهبی در هر محله و شهر در درجيهای ا اهمیيت قيرار
داشت كه بی تفاوتی افراد در این خصوص ،گناهی نابخشودنی بود و انزوای اجتماعی را به
دنبا داشت 19.اماكن مذهبی ،استعداد طبقه های اجتمياعی را بيرای پيیش بيرد حركيت و
نهعت سیاسی به فعلیت می رساندند .تبعیت و تعامل طيالب بيا ائميه مسياجد 20،اقشيار
مختلم 21و با اریان 22با علما ،روحانیان با نظامیان بيرای مقابليه بيا بیگانگيان و دفياع ا
كشور 23و تعطیلی با ار برای حمایت ا تجمّعهای اعتراض آمیز در مسجدها و سایر اماكن
موضوعهایی هستند كه بارها در تاریخ سیاسی عصر قاجار تحقّق یافتهاند.

مذهبی 24ا
هدايت جريانها و حرکتهای اجتماعی

در بیشتر جریان ها و نهعت ها ،اختالا ،موضعگیيریهيای متنياق  ،ا دسيت دادن
فرصت ها ،تجزیه نیروها و عدم سا ماندهی مناسب نیروهای اجتماعی می تواند نشياط و
ادامه حركت را به شکست بکشاند .بنابراین وجود سا مانی گسترده ،ميؤثر و غیير وابسيته،
نقش مهمی در حفظ و استمرار حركتهای ملی و اجتماعی دارد.
در مطالعه تاریخ اسالم ،سیره معصومان

و در منابع فقهی ميی تيوان بيا بررسيی

فعایلی كه برای مسجد جامع ،محله و با ار بیان میشود به نقش سا مانی اماكن ميذهبی
و ترسیم ساختار و شبکه اجتماعی و نقش آفرینی تفصيیلی ایين امياكن دسيت یافيت .در
حدیثی ا امام صادق

به نقل ا امیرالمؤمنین حعرت على

آمده است:

مك نماز در بي تلمقگس باتبا با هزتر نماز و مطك نمطاز در مسطجگ جطام
باتبا با صگ نماز و مك نماز در مسجگ قبيله(محله) باتبا با بيس و پطد نمطاز و
مك نماز در مسجگ بازتر باتبا با دوتزده نماز و نماز ماد در خانهتش بطه تدهطامى
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مك نماز تس .

25

این كاركرد اماكن مذهبی به لحاظ سخت افزاری و موقعیت شناسی شيهری ،اهمیيت
بیشتری مییافت؛ یرا مسجدها ،تکیهها و مرقد امام اده ها به عنوان یکی ا عناصر مهيم
در مجموعه های فرهنگی ،سیاسی و حتی اقتصادی محلههيا و شيهرهای ایيران شيناخته
می شدند 26.این نمادهای مذهبی و فرهنگی در كنار گيذر ،با ارچيه ،ورخانيه ،آب انبيار و
مجموعه جامعی را تشکیل می دادند كه تأمین كننده نیا هيای ميادی و

میدان هر محله،
معنوی اهالی محل بود.
یکی دیگر ا عواملی كه سبب می شد اماكن مذهبی بيه عنيوان یيک سيا مان ميؤثر
اجتماعی به نقشآفرینی بپردا ند ،ارتباط سا مانی این اماكن باهم در تمام كشور بود .ایين
ارتباط ا سوی نهاد یا ارگانی رسمی پشتیبانی نمی شد اما ارتباط صنفی عالميان دینيی و
تبعیت ا مجتهدان و مراجع بزرگ تقلید ،ابزار مهم ارتباط اماكن مذهبی در سراسير ایيران
شناخته می شد .
این ارتباط به شکلی بود كه شفا یافتن بیماری در كاظمین ،شادی و چراغيانی امياكن
مذهبی در شیرا  ،27اهانت به عالمی دینی در كرمان ،اجتماع اعتراض آمیز در مسجد سيید
عزیز اهلل و مسجد -مدرسه سپهساالر قدیم تهران ،28تصمیم دولت درباره ل يو امتیا ناميه
تنباكو در تهران ،چراغانی مسجدهای شیرا  29را به دنبا داشت.
فعالیتهای سیاسی اماكن مذهبی تهيران ،یکيی ا

عریعه علمای تبریز در حمایت ا
اسناد مهم تاریخی درباره این ارتباط سا مانی در سرتاسر ایران است .در این عریعه آمده
است:
محض حفظ خكد و مداف خكد ...مسجگ و معبگ تسالم و خانه خگت رت مثل قالع
تشاتر و متمادمن محاصاه نمكدنگ به بام مساجگ ساباز و قاتول ىذتشطتدگ نطان و
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اماكن مذهبی به ویژه در عصر قاجار دارای دو ویژگی ممتا در مینه كاركرد اجتماعی
حركتها و نهعتها بودند.
نخست به لحاظ شرای فرهنگی و مذهبی دارای مخاطبان فراگیر ،بيدون محيدودیت
سن ،جن  ،تحصیالت ،ش ل و سایر ممیزه های اجتماعی بودند .اماكن مذهبی در تمامی
روستاها ،شهرها ،ایالت ها ،محالت ،با ارها ،گذرها و حتّی قزاق خانه ها دارای شعبه بودند
و ا طریق امامان دانش آموخته حو ه های علمیه ،بيا هيم ميرتب بودنيد .بیشيتر امياكن
مذهبی ا این طریق ،یر نظر مراجع و عالمان دینی بوده و قوانین شرعی و عرفی واحدی
برآنها حاكم بود.
ویژگی دوم اماكن مذهبی ،عدم وابستگی بيه احيزاب و ميؤثران سیاسيی بيود .امياكن
مذهبی در ساخت ،نگهداری و در مدیریت تحت تأثیر مصالح و منافع احزاب و دولتمردان
نبودند و منافع و مطالبات ملی عموم مردم در آنها دنبا می شيد .ایين ویژگيی در قيرآن
كریم نیز مورد تأكید قرار گرفته است.

31

 .2جلوگیری از محور بودن موضوعهای انحرافی و اهتمام بهه موضهوعههای ملهی و
فراملی

اماكن مذهبی به دلیل ویژگیهای پیش گفته ،دارای توانایی طرح ،نقد و تصمیم گیری
درباره موضوعهای ملی و فرا ملی بودند و در بسیاری ا موارد در كنار مجل
بیان كننده خواستههای حقیقی مردم بودند .هم چنین در ميواردی كيه مجلي

شورای ملی،
بيه دلیيل

دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم ،قادر به اجرای وظایم خود نبود ،اماكن مذهبی ،عهيده
دار طرح و پیگیری مطالبات عمومی بودند.
با تأسی

سلسله پهلوی ،محدودیت و ممنوعیت فعالیت سیاسی ،32تعطیلی و تخریب

33

اماكن مذهبی ا تدابیر رضا شاه در سیاست داخلی گردید .رویکردی كه شاید ا بین بردن
نهادهای مدنی غیر قابل نفوذ ،ا اهداا مهم آن بوده است.
كاركرد سیاسی اماكن مذهبی در طرح و نقد موضوع های محلی ،منطقيه ای ،شيهری،
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ملی و فرا ملی در دوره قاجار ،ا یک امتیا به یک ضرورت تبدیل شده بود .به طوری كيه
میر ا حسین خان سپهساالر كه ا مؤثران سیاسی جامعه بيود در سيا هيای پایيانی عمير
خویش ،هدا ا تأسی

مسجد -مدرسه سپهساالر را چنین توضیح می دهد:

من تمن عمار مقگس و مگرسه رت بدا ميرد ره شامگ وقتطي ورطال ملط
در آن جلكس نمامدگ.

34

موضوعهای طرح شده در اماكن مذهبی در ایين دوره بيه سیاسيتهيای كليی دوليت
محدود نمیشد .بلکه ،جزئی ترین موضوع ها و وقيایع سیاسيی و اجتمياعی تحلیيل و نقيد
میشدند ،موضوعاتی چون :ملیجک بيا ی ناصير اليدین شياه 35و افيرادی كيه شياه را در
سفرهای اروپایی همراهی میكردند 36.موضوعهایی كه در اماكن مذهبی به عنوان پارلمان
واقعی مردم ،طرح و پیگیری میشدند در دو بخش مهم تبیین میشوند.
بخش اول) موضوعهای داخلی

تذكر به سیاست مداران درباره تبعی

طبقاتی در تقسیم امکانات شيهری 37،ضيرورت

سواد آمو ی و تحصیل جوانان و وظیفه دولت در این خصوص 38،رسیدگی به بهداشت در
سطح فردی و عمومی و یاد آوری وظایم مجل

و دولت در این خصوص 39،تذكر به شاه

در موضوع رفتارهای غیر معمو  40،تذكر به شاه در خصوص مسئولیت نسبت به ميردم،

41

مخالفت با سفرهای اروپایی شاه 42،اعتراض نسبت به اعزام برخی افراد به اروپا 43،تأكید بر
نظارت بر مطبوعات 44،هشدار درباره خطر تجزیه طلبی در ایيران 45،تيالش بيرای ایجياد
امنیت و تأكید بر حفظ آن،

46

حمایت ا اصالح گران و نخبگان سیاسی و اجتماعی دیگير

شهرها 47،حمایت ا امیركبیر و مقابله با كودتا و سربا ان شورشی 48،فراخيوان نیيرو بيرای
جنگ با روسیه،

49

فراخوانی نیرو برای دفاع ا كشور در برابر حمله انگلستان به بوشيهر،

50

اعتراض به تعرض سفیر كبیر روس نسبت به نان ارمنی كه مسلمان شده بودنيد و قصيد
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اقامت در ایران را داشتند 51،اعتراض به قوانین اجحياا آمیيز گميرك 52 ،اعتيراض علیيه
ناكارآمدی مأموران گمرك و عمل نکردن به قوانین مصوب گمرك 53،اعتراض بيه تعرفيه
جدید گمركی به سود روسیه 54،تبیین اهمیت تأسی
حمایت مالی ا این بانيک،

55

بانک ملی و فراخوان عمومی بيرای

اعتيراض بيه چگيونگی تو یيع ار اق عميومی و مشيکالت

اقتصادی 56 ،مخالفت با دریافت وام ا دولت روسیه 57،همگی ا موضوعاتی بودنيد كيه در
مساجد و اماكن مذهبی طرح و مورد مطالبه قرار میگرفتند.
بخش دوم) موضوعهای خارجی

توجه به بحران ها و نهعت های آ ادی خواهی در روسیه 58،اعتراض به برقراری رواب
بانکی با كشورهای متخاصم 59،تعامل با سفرای خارجی مقيیم تهيران ،جهيت ممانعيت ا
اعطای وام روسیه به ایران 60،اعتراض به انحصار خرید و فروش تنباكو به وسیله شيركتی
انگلیسی 61،اعتراض به انعقاد قراردادی در خصيوص واگيذاری معيادن ایيران بيه شيركت
انگلیسی رویتر 62،اعتراض به نفوذ اقتصادی روس و بلژیک در با ار ایران 63،تبیيین تيأثیر
تأسی

بانک استقراضی روس بر تجارت اسالمی 64،اعتراض به رفتار نامناسيب ميأموران

مر ی و سرگردان شدن ایرانیان در مر ها.

65

این موضوعها ،بخشی ا مطالباتی است كه در منابع تاریخی این دوره به طرح و بحث
آنها در مسجدها و سایر اماكن مذهبی تهران ،اشاره شده است.
همراهی سایر اقلیتهای دینی و مذهبی با تدابیر و راهکارهایی كه در این اماكن اتخاذ
می شد ا دیگر امتیا های اماكن مذهبی تهران است .این ویژگی ،عالوه بر تأكید بر جامع
نگری تدابیر اتخاذ شده در این امياكن ،اعتمياد اقلیيت هيای دینيی را بيه ایين نهادهيای
اجتماعی و مذهبی نشان میدهد.
یکی ا شواهد این تعامل ،همراهی یهودیان تهران در بزرگداشيت میير ای شيیرا ی
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است .یهودیان با توجه به جایگاه واالی دینی و سیاسی میر ای شيیرا ی و بيه تبعیيت ا
مسجدهای تهران ،مجال
الشهدا

قرائت تورات برگزار كردند 66.همچنین برگيزاری روضيه سيید

به وسیله دكتر ایوب یهودی در خیابان چراغ برق ،67برگيزاری تعزیيه داری در

كاروان سرای ارامنه 68و همراهی حاج محمد خان ،رهبر دینی شيیخیه بيا جنيبش تحيریم
تنباكو 69ا نمونههای این تعامالت هستند.
اقلیتهای دینی به اماكن و نهادهای مذهبی در پاسخ به احترام عالمان دینی به
احترام 
این اقلیتها بود .چه اینکه آنان در مسجدها ،مردم را به رعایت حقوق اجتماعی و انسيانی
فرقهای ،عامل مهمی برای
درگیریهای 

اقلیتها توصیه میكردند 70.همچنین مسجدها در
ایجاد آرامش و جلوگیری ا رفتارهای خشونت آمیز بودند.

71

 .3هم افزايی و سازماندهی محرکهای پراکنده

ایجاد بستر مانی و محیطی مناسب و كنتر شده جهت تعامل و ائتالا محركهيای
پراكنده و خرد با هدا ایجاد جریان های اصالحی فراگیر ا كاركردهيای امياكن ميذهبی
است .گستردگی شبکه اجتماعی ،فراگیری و تنوع مخاطبان و رهبری صالحان و معتمدان
اجتماعی ،همگی مینه اجتماعی گفتوگو ،هيمفکيری و هيمگرایيی نخبگيان و ميؤثران
اجتماعی را فراهم میآورد.
ا آثار تعامل و همگرایی ،پیشرفت و نشاط مادی و معنوی جوامع و تمدن اسالمی بود.
مقایسه آماری مسجدهای یک شهر و پیشرفتهای اجتماعی آن میتوانيد رابطيه امياكن
مذهبی را با تعامل ،پیشرفت و ثبات نشان دهد ،به عنيوان نمونيه ،ب يداد در دوره طالیيی
خود ،دارای سی هزار مسجد 72و به گفته ابن جبیر(م 111 .هي  .ق) اسکندریه دارای دوا ده
هزار مسجد بودهاند 73.اهمیت علمی برخی ا مسجدها به اندا ه ای بود كه خطیب ب دادی،
تدری

در جامع منصوریه را ا آر وهای دیرینه خود میدانست.

74
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با توجه به مقدمه پیش گفته ،نقش آفرینی اماكن مذهبی در ایجاد تعامل و همگرایيی
در دو سطح مؤثران و فرهیختگان اجتماعی و عميوم ميردم تبیيین ميیشيود .چيه اینکيه
اختالا نظر در میان مؤثران اجتماعی نه تنها موجيب تفکیيک و انشيعاب جریيان هيای
اجتماعی میشود ،بلکه در مواردی با غفلت ا اهداا مشترك منجر به تقابل بيا یکيدیگر،
مانند آنچه در نهعت مشروطه رخ داد میگردد.
ا سویی دیگر ،فاصله گرفتن عموم مردم ا طبقه عالمان و فرهیختگان موجب انزوای
مصلحان اجتماعی و سوء استفاده جریان های سیاسی ا ناآگاهی عميوم ميردم ميیشيود.
اماكن مذهبی به عنوان مراكز آمو شی با شرای و ضواب شرعی ،اخالقی و عرفی ،تحت
اداره یک كارشناس جامع الشرای دینی می توانستند محل مناسبی برای رشد و گسترش
علوم با جهت گیری تکاملی و در عین حا  ،دور ا سوء استفادههای ابزاری باشند.
مسجد -مدرسه ها ا نمونههای مهم اماكن مذهبی در ایين نيوع كياركرد هسيتند .در
تهران عهد قاجار ،بیش ا بیست و پنج مسجد -مدرسه در مینههای علميی و اجتمياعی
نقش آفرین بودند .مشهورترین آنها عبارت هسيتند ا  :مسيجد -مدرسيههيای سپهسياالر
قدیم 75و جدید ،76خان مروی ،77حاج رجبعلی ،78فتحیه ،79حکیم باشی ،80منیریيه ،81شيیخ
العييراقین ،82صيينیعیه ،83كاظمیييه ،84مهييد علیييا ،85رضييا قلييی خييان ،86دروا ه دولييت،87
حکیمهاشم ،88شاهزاده خانم ،89چا حصار ،90حاج شیخهادی ،91خا ن الملک ،92قنيدی،93
سعدیه ،94محمودیه ،95معیر الممالک ،96نیاكی 97و مشیرالسلطنه.

98

اجتماع نخبگان سیاسی جامعه در اماكن و نهادهایی با تکیه گاه اجتماعی سبب می شد
نخبگان عالوه بر تعامل و تکامل اندیشه های نظری و عملی خود ،در عرصه سیاسيی بيه
فعالیت بپردا ند .ا شواهد این كاركرد اماكن مذهبی در دوره قاجار ،مذاكرات سیاسی حياج
شیخ هادی ،نجم آبادی امام جماعت مسجدی در تهران با سید جما الدین اسد آبيادی در
مدت بست نشینی سید در حرم حعرت عبيدالعظیم

اسيت .در ایين گفيتوگيو حياج

شیخ هادی ،تعیین حدود و ث ور مفهوم آ ادی بر اساس آمو هها و مبانی قرآن را پیششرط
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اقدامات سید جما الدین اسدآبادی توصیم میكند.

99

 .4هم افزايی و انسجام ملی

به دلیل برگزاری مراسم و مناسک ساالنه ،ماهانه ،هفتگی و رو انه در اماكن ميذهبی
و عمومی بودن این مجال

برای تمامی اقشار جامعه ،مینه ارتباط و تعاميل عميومی در

محالت و شهرها به وجود می آید .مردم در این اجتماعات به دلیل رعایت ضواب و قوانین
الزامی و ارشادی این اماكن ،بدون در نظر گرفتن عناصر متمایز كننده افراد ا یکدیگر ،در
كنار هم قرار میگیرند.
در دوران قاجار ،این كاركرد اماكن مذهبی سبب شده بود كه با وجود تميایزات متعيدد
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،مردم در حركتها و نهعتهای عمومی مشاركت كننيد و
نسبت به مطالبات ،فرصت ها و تهدید های سیاسی و اجتمياعی ،حي

مسيئولیت پيذیری

نشان دهند .تجمعات گسترده در مسجد جامع ،مسجد با ار ،مسيجد -مدرسيه سپهسياالر
قييدیم و جدیييد ،مسييجد -مدرسييه مييروی ،امييام اده یحیييی ،بارگيياه حعييرت عبييدالعظیم
حسنی

در وقایع سرنوشت سا تاریخی عصر قاجار ا شواهد این كاركرد اماكن مذهبی

در این دوره هستند.
 .5هدايت و صیانت از حرکتهای سیاسی و اجتماعی

ا پی آمدهای تعامل مؤثران اجتماعی با اماكن مذهبی ،بهرهمندی ا رسانه مسجد بود.
آنها عالوه بر اطالع ا تحوالت میدانی به دلیل ارتباط بی واسطه با ميردم ميی توانسيتند
رهنمودها و موضع گیری های سیاسی خویش را بدون واسطه به مردم برسيانند و احتميا
هرگونه ،غرض ور ی و تفسیرهای ناصحیح را ا بین ببرند .ا مصادیق این كاركرد اماكن
مذهبی در عهد قاجار ،سخنرانی سید محمد طباطبایی برای ا بین بردن شرایطی است كه
صدر اعظم ،مینه سا آن بود .وی بر باالی منبر میگوید:
تز ىكشه و ردار مىشدكم ره ميىكمدگ مالها خيال جهاد ط بطا عليطه دولط ط
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دترنگ تمن شامعه دروغ و خالف وتق تس ما نه جدگطى دترمط و نطه نزتعطى مطا
حقك خكد رت به تكسط قاآن و دعا مالالبه مي ردي .

100

ناظم االسالم كرمانی ،این سخنان را عامل اصلی برهم خوردن تصمیم عيین الدوليه
درباره حمله اردوی شاهی به تهران و قتل و غارت مردم معترض میداند 101.به هير حيا
در این دوران ،میتوان امامان و سخنرانان مسجدها و امام ادهها را به عنوان بان راستین
مخالفان 102در برابر سلطنت دانست.
البته ،موضع گیری های متولیان دینی اماكن مذهبی ،عوارضی را به دنبيا داشيت كيه
تبعید ا متداو ترین آنها به شمار می رود .تبعید میر ا مسیح طهرانی به دلیل اعتراض به
تعرض های سفیر كبیر روس در تهران ،103تبعید میر ا حسن آشتیانی به دلیل اعالم فتوای
میر ای شیرا ی 104و تبعید حاج مال فی

اهلل دربندی به دلیل اعتراض به ملیجک بيا ی

ناصرالدین شاه و سفرهای اروپایی دولتمردان 105ا مهمترین این مصادیق هستند.
یکی ا وقایعی كه به خوبی نقش اماكن مذهبی و متولیان آن را در كنتير و هيدایت
حركتهای دینی نشان می دهد ،خیزش مردم تهران در مقابل گریبایيدوا ،سيفیر دوليت
روس است .این خیزش مانی شدت یافت كه دو ن گرجی مسلمان شده ،بر اساس مفياد
عهدنامه تركمن چای 106و برخالا میل بياطنیشيان ،بيه سيفارت روس بيرده شيدند.
همچنین ،پناهنده شدن میر ا یعقوب كه متهم به سرقت ا دربار بود بر بحران افزود.

107

108

این اعتراض ها كه به سبب شکست ایران در جنگ با روس و قيرار داد تيركمن چيای،
ابعادی احساسی یافته بود 109در ابتدا با اجتماع در مسجد جامع و به رهبری امام آن ،میر ا
مسیح مجتهد می رفت كه به آ ادی نان مسيلمان و دسيت گیيری میير ا یعقيوب منجير
شود 110.اما سركشيی معترضيان ا رهبيری عالميان دینيی

111

كيه بيا تحریيک ميدافعان

سفارتخانه آغا شده بود ،112سرانجام موجب كشته شدن گریبایدوا ،سيفیر روس و سيی
نفر ا همراهانش و هشتاد نفر ا ساكنان تهران 113و معذرت خواهی رسمی ایران ا دولت
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111
روس گردید.

114

گزارش های تاریخی درباره میانجی گری عالمان دینی ،پیش ا شروع ایين بليوا 115ا
دیگر ،شواهد تأثیر عالمان دینی و متولیان اماكن مذهبی در كنتر بحيران هيای سیاسيی
است .اهمیت نقش میر ا مسیح طهرانی به عنوان امام مسيجد در ایين خیيزش عميومی،
هنگامی آشکار می شود كه دولت روسیه ،یکی ا شرای مهم پذیرش عيذرخواهی دوليت
ایران را ،اخراج میر ا مسیح مجتهد ا تهران اعالم می كند.

116

 .6تعامل و همگرايی دولتمردان و مؤثران سیاسی

ارتباط مؤثران سیاسی با یکدیگر و با بدنه جامعه تعمین كننده درستی تدبیر و اجرای
تدابیر سیاسی و اجتماعی است؛ یرا :اتخاذ رویکردهای سیاسی ،بدون تحلیل واقعی جامعه
ممکن است به ركود و انزوای سیاسی حزب یا گروه سیاسی منجر شود .ا این رو ،امياكن
مذهبی به دلیل وابسته نبودن به احزاب و گروه ها و عدم دخاليت نهادهيای حکيومتی در
آنها ،می توانند تأمین كننده فعای مطمئنی برای گفتوگو و مناظرههای سیاسی باشند.
این نوع كياركرد سیاسيی امياكن ميذهبی در تهيران عصير قاجيار ا ابعياد مختلفيی،
آسیب پذیر بود؛ یرا بیشتر سیاست مداران جامعه شامل معتقيدان بيه اصيو دینيی و غیير
ایشان ،ا طریق اماكن مذهبی به ویژه مساجد با یکدیگر مرتب بودند و به تحلیل شيرای
اجتماعی و تأثیر گذاری در جامعه می پرداختند اما دولت مردان قاجار ،ارتبياط مناسيبی بيا
اماكن مذهبی بر قرار نکردند .ارتباط شاهان و دولتمردان قاجار در بیشتر موارد به حعيور
در مراسييمی ماننييد عیييد قربييان ،117تعزیييه خييوانی تکیييه دولييت 111و مراسييم تشييریفاتی
بزرگداشت عالمان دینی 112محدود می شد.

 .7تعامل و همگرايی مردم و دولتمردان 

محدود بودن ارتباط دولتمردان با اماكن مذهبی سبب شده بود كه شاهان قاجار قيادر

به فهم و دریافت واقعبینانه ا شرای و مطالبات سیاسيی جامعيه نباشيند .در ایين دوران،
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متولیان دینی و نخبگان سیاسی جامعه تالش می كردند شکاا میان حاكميان سیاسيی و
شرای واقعی جامعه را كنتر نمایند .سیاستمداران بیگانه نیز ا این آسیب غافل نبودنيد.
به طوری كه می توان شروع انحراا نهعت مشروطه خواهی و مشروعه طلبيی را نقيش
آفرینی سفارت انگلی

در این حركت دانست 120.برخی ا دولتمردان قاجار نیز بيه دلیيل

نداشتن پایگياه اجتمياعی بيرای بقيای خيود بيه دوليت ميردان و نظامیيان بیگانيه تکیيه
میكردند.

121

ا مهمترین آسیبهای خیزشهای مردمی ،انحراا تحصنها ا مسجدها ،تکیيههيا و
حرم امام ادگان به سمت سفارت خانهها میباشد ،این آسیب و انحيراا نتیجيه دو عاميل
بود؛ نخست ،بی توجهی دولت مردان به اجتماعاتی كيه در امياكن ميذهبی ماننيد مسيجد
شاه ،122مسجد جامع ،123و مرقد حعرت عبدالعظیم حسنی

 124شکل گرفته بيود و در

مواردی به آنها حمله شده بود 125.عامل دوم ،تالش سیاستميداران خيارجی بيرای بهيره
مندی ا خأل اجتماعی موجود بین حاكمان و نهادهای مردمی بود .در حالیكه دولتمردان
می توانستند با حعور مؤثر در اماكن مذهبی با مطالبات حقیقی مردم و رهبران اجتمياعی
آشنا شده و مینه هر گونه ،دخالت بیگانگان را ا بین ببرند.
با بررسی گزارش های تاریخی عهد قاجار می توان به موارد گوناگونی اشاره كيرد كيه
خواستههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مردم در ابتدا به صورت مسالمت آمیز و در قالب
سخنرانی و گردهم آیی عمومی در امياكن ميذهبی آغيا ميی شيد و پي

ا بيی تيوجهی

دولتمردان ،به بحران و بلوایی عمومی تبدیل میگردید.
یکی ا این موارد ،تخریب بانک استقراضی روس به دست ميردم بيود .ایين بانيک در
محل قبرستانی قدیمی در نزدیکی امام اده سید ولی و مسجد-مدرسيه خيا ن المليک
ساخته می شد .پ

126

ا آغا مخالفتهای مردمی كه با كشم جسد نی در هنگام ساخت و

سا  ،ابعاد تا های یافته بود 127.علمایی مانند سید محمد طباطبایی در نامههيایی جداگانيه،
رئی

بانک ،مشیر الدوله و یر خارجه و مشيیر السيلطنه و یير داخليه را ا اعتيراض هيای
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عمومی نسبت به ادامه ساخت و سا بانک مطليع كردنيد 128.بيه تيدریج بيا بيی تيوجهی
دولت مردان ،اجتماع گسترده مردم درچهارشنبه 97 ،رمعيان سيا 1999هجيری قميری
129

منجر به تخریب ساختمان بانک شد.

صرا نظر ا جنبه های احساسی ،انگیزه هيای اجتمياعی ،سیاسيی و اقتصيادی ایين
خیزش مانند پی آمدهای اقتصادی تأسی

بانک خارجی بر اقتصاد مليی ،130عيدم امکيان

تطابق قراردادهای بانک با ضواب شرعی 131و پیامدهای منفی همکاری اقتصادی با دولت
روسیه به عنوان دولت متخاصم 132در مباحث ارائه شده در مسجد -مدرسه خيا ن المليک
مشاهده میشود .به هر روی ،این خیزش می توانست با پذیرش تقاضای مردم در مسجد-
133

مدرسه خا ن الملک ،بدون تنش سیاسی و غرامت مالی بیست هزار تومانی

بيه نتیجيه

برسد.
آسیب عمده رواب مردم و دولت مردان در امياكن ميذهبی ،محيدود دانسيتن كياركرد
سیاسی اماكن مذهبی در رابطهای یکطرفه بود .دولتمردان و حاكمان ،اماكن ميذهبی را
رسانه ای جهت نصب 134و اعالم فرامین خود می دانستند 135.سید جما الدین واعيظ در
یک سخنرانی ،پ

ا طرح برخی ا نارساییهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه ،در

این باره می گوید:
تولياى دول بامگ تمن مكعظهها رت بشدكنگ ره هاىز رارى به مسجگ نگترنطگ
مسجگ مال فقاتس  .آنها جز قابانط شطكم ،بلطه تصطگق ىطادم ،چيطزى دمگطا
نمىشدكنگ.

136

گرچه برخی ،هم چون عین السلطنه بسته شدن مساجد به دست رضيا خيان را تقبيیح
میكردند 137.امّا این فرمان را می توان ،نشانهای ا شناخت رضاخان ا مراكز هيدایتگير
اجتماعی و سیاسی دانست .اماكن مذهبی به ویژه مسجدها ،پارلمان های فراگیر ،ميؤثر و
غیر قابل نفوذی بودند كه عالوه بر مطلع ساختن مردم ا تحيوالت اجتمياعی و سیاسيی،
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آنها را به خرد جمعی و نظر مصلحان و آگاهان ارجاع میدادند و مردم را برای فعالیتهای
سیاسی و اجتماعی منسجم و متحد میكردند.
ا این رو ،رضاخان پ

ا انقراض قاجيار ،بيرای اسيتحکام نظيام سیاسيی مسيتبدانه

خویش ،اولین فعالیت هایش را با تخریب برخی اماكن مذهبی 138و بستن برخی مسيجدها
آغا كرد.

139

این فعالیتها موجب شد متولیان اماكن مذهبی و امامان مسجدها به مقابله با رضاخان
دربهای بسته مسجد روبه رو شيدند ،در پشيت
برخاستند .برخی ا ائمه مسجدها وقتی با 
درب بسته مسجد به اقامه نما پرداختند 140.شركت برخی ا ماموران قيزاق و نظامیيان در
نما ها 141ا موضوع های شگفت آور و مهم است؛ یرا عالمان دینی و متولیان مسجدها با
جماعتها كيه

تأكید بر رهبری دینی خود ،مرجعیت سیاسی خود را یاد آور می شدند .این
دربهای بسته مسجدها تشکیل می شدند با سخنرانی سیاسی و نقد مشيروعیت
در پشت 
نظام سیاسی حاكم پایان مییافتند.

142

نتیجه

بر اساس نقش های اجتماعی و سیاسی اماكن مذهبی در دوره قاجيار ،ميی تيوان ایين
نهادهای مذهبی را ا عناصر مهم تشکیل دهنده هویت ملی ،اجتماعی و سیاسی دانسيت.
نهادهایی كه ا اصو و مبانی جامعه حفاظت كرده و در تحوالت و چالشهای سیاسيی و
اجتماعی ،محل اجتماع طبقات اجتماعی و یادآور مسئولیتهای ملی و مذهبی اقشار جامعه
و دولتمردان بودند .مسئولیتهایی كه ایرانیان در دوره پر تالطم نفوذ و رواج اندیشههای
غربی و سلطه قدرتهای فراملی ناگزیر ا انجام آن بودند .در این مان ،جامعه ایرانيی در
سایه نخبگان ،مصلحان و عالمان دینی بیش ا دولتمردان به آسيیبهيا و پيیآميدهای
تحوالت پیش رو توجه میكرد و به مسئولیت دینی ،ملی و تاریخی خویش عمل مینمود.

123

نقش اماکن مذهبی در گفتمانهای اجتماعی و سیاسی دوره قاجار

رویکردی كه می تيوان آن را در چنيد محيور ،هوشيیاری ،مسيئولیت پيذیری ،انسيجام و
استقامت خالصه كرد.
نقش آفرینی اماكن مذهبی به دلیل وظيایم ،سياختار ،مخاطبيان ،متولیيان و ضيواب
فقهی ،شرعی و عرفی به محل طرح ،نقد ،اصالح و پیگیری مطالبات اجتماعی و سیاسی
مر دم تبدیل شده بود .در سایه این تأثیرگذاری ،گفتمانی شکل گرفت كه در آن ،عالوه بر
تأكید بر مصالح و منافع مادی و معنوی جامعه ،ا انحراا ،وابستگی ،كلی نگيری و ت ییير
اهداا جامعه حفاظت می شد .ا این رو می توان مسجدهای جامع ،مسجد -مدرسه هيا،
مسجدهای محله ،تکیهها ،مراقد امام ادگان و سایر اماكن مذهبی را ا مؤثرترین نهادهای
هدایت كننده گفتمان اجتماعی و سیاسی در دوره قاجار دانست.
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پینوشتها
 .1قمى حسن بن محمد ،تاريخ قم ،ترجمه حسن بن علي بن حسن عبدالملك قمي ،تحقيق
سيد جالل الدين تهراني ،تهران :توس ،1631 ،ص .82
 .8همان ،ص .82
 .6لسان الملك سپهر محمد تقي ،ناسخ التواريخ ،به اهتمام جمشيد کيانفر ،تهران :اساطير،
 ،1611ج  8ـ  ،1ص .682
 .4آرمينيوس وامبرى ،سياحت درويشى دروغين در خانات آسياى ميانه ،ترجمه فتح على
خواجه نوريان ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي ،1621 ،ص .453
 .5اعتماد السلطنه محمد حسن خان ،صدر التواريخ ،تحقيق محمد مشيرى ،تهران :روزبهان،
 ،1651ص .832
« .3پدرم با هر دو قسمت کار من مخالف بود ،يکي ورود به اجتماعات از مسجد جمعه تا
حضرت عبدالعظيم» اعظام قدسي حسن ،خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران ،تهران:
کارنگ ،1611 ،ج ،1ص.112-111
 .1هدايت(مخبر السلطنه) مهديقلى ،خاطرات و خطرات ،تهران :زوار ،1625 ،ص .416
 .2اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص.842
 .1رونه دالمانى هانرى ،سفرنامه از خراسان تا بختيارى ،ترجمه محمد على فرهوشى ،تهران:
امير کبير ،1665 ،ص .121
 .10مبصر السلطنه ميرزا حسين خان ،مراسالت طهران،تحقيق منصوره اتحاديه و سعيد مير
محمد صادق ،تهران :سيامك ،1624 ،ص .821
 .11عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور ،روزنامه خاطرات عين السلطنه ،تحقيق مسعود سالور و
ايرج افشار ،تهران :اساطير ،1614 ،ج ،1ص.1046-1048
 .18همان.
 .16منظور االجداد سيد محمد حسين ،بزرگداشت حماسه حسيني در تهران عصر ناصری،
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مجله تاريخ اسالم ،بهار  ،1620شماره  ،5ص .116
 .14جهانگير ميرزا ،تاريخ نو ،تحقيق عباس اقبال ،تهران :علم،1624 ،ص 44؛ عبدالرضا سيف،

نقش علماء در پيدايش ادب جهادی(جنگهای ايران و روس ،دوره قاجار) ،مجله دانشکده
ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ،بهار  ،1628شماره  ،135ص .25-23
 .15لسان الملك سپهر محمدتقي ،پيشين ،ج ،6ص .1408
 .13قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،1ص.1065-1064
 .11مادام کارالسرنا ،سفرنامه مادام کارالسرنا ،آدمها و آيينها در ايران ،ترجمه علي اصغر
سعيدی ،بي جا :زوار ،1638 ،ص .132
 .12مستوفي عبداهلل ،شرح زندگاني من ،تهران :هرمس ،1623 ،ج  ،1ص .451 ،445
 .11همان ،ج ،1ص.451
 .80اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص .184
 .81همان ،ج ،1ص.154
 .88همان ،ص.164
 .86لسان الملك سپهر محمدتقي ،پيشين ،ج ،1-8ص .635

 .84اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص155؛ الگار حامد ،نقش روحانيت پيشرو در جنبش
مشروطيت ،چاپ دوم ،ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران :توس ،1651 ،ص .661
 .85شيخ صدوق ،ثواب االعمال ،ترجمه صادق حسن زاده ،تهران ،ارمغان طوبى ،1628 ،ص
.24

 .83رضواني عباس سعيدی ،بينش اسالمي و جغرافيای شهری ،ص ،88مجله تحقيقات
جغرافيايي ،بهار  ،1631شماره .2
 .81سعيدى سيرجانى ،وقايع اتفاقيه ،تهران :آسيم ،1626 ،ص .660
 .82اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص.161
 .81سعيدی سيرجاني ،پيشين ،ص .614
 .60ناظم االسالم کرمانى ،تاريخ بيدارى ايرانيان ،تهران :اميرکبير ،1624 ،ج ،6ص 456-454؛
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کسروى احمد ،تاريخ مشروطه ايران ،تهران :اميرکبير ،1626 ،ص .113
 .31سوره بقره ،آيه « :114وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَ سَعى في خَرابِها
أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِالَّ خائِفينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ؛
کيست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيرى کرد و سعى در
ويرانى آنها نمود؟! شايسته نيست آنان ،جز با ترس و وحشت ،وارد اين (کانونهاى
عبادت) شوند .بهره آنها در دنيا (فقط) رسوايى است و در سراى ديگر ،عذاب عظيم
(الهى)!!»
 .68قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،1ص.3211
 .66حسيني بالغي سيد حجت( ،مانند تکيه دولت)گزيده تاريخ تهران ،تهران :مازيار،1623 ،
ص .33
 .64اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص.841
 .65محبوبي اردکاني حسين ،چهل سال تاريخ ايران ،محقق ايرج افشار ،تهران :اساطير،1614 ،
ج ،8ص .114-116
 .63همان.
 .61يغمايي اقبال ،شهيد آزادى سيد جمال واعظ اصفهانى ،محقق اقبال يغمايى ،تهران :توس،
 8561شاهنشاهي ،ص .854
 .62همان ،ص.851-853
 .61همان ،ص.854
 .40محبوبي اردکاني حسين ،پيشين.
 .41يغمايي اقبال ،پيشين ،ص.851-853
 .48الگار حامد ،پيشين ،ص .680
 .46محبوبي اردکاني حسين ،پيشين.
 .44قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،2ص .3433
 .45همان ،ج ،1ص.3115
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 .43الگار حامد ،پيشين ،ص .111
 .41کرماني ،ناظماالسالم پيشين ،ج ،8ص .830-851
 .42الگار حامد ،پيشين ،ص .124
 .41جهانگير ميرزا ،پيشين ،ص 44؛ عبدالرضا سيف ،پيشين ،ص .23-25
 .50لسان الملك سپهر محمدتقي ،پيشين ،ج ،6ص .1408
 .51حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.41
 .58عبد الحسين خان سپهر ،مرآت الوقايع مظفرى ،تحقيق عبدالحسين نوايى ،تهران :ميراث
مکتوب ،1623 ،ج ،6ص. 151
 .56اعظم قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص.181
 .54الگار حامد ،پيشين ،ص.661
 .55يغمايي اقبال  ،پيشين ،ص .43-45
 .53ذاکرزاده اميرحسين ،سرگذشت تهران ،تهران :قلم ،1614 ،ص .518
 .51به نقل از(گزارشهاردينج مورخ  11مه 1108م در اسناد وزارت خارجه انگليس،)350/30
الگار حامد ،پيشين ،ص .681
 .52دولتآبادی يحيي ،حيات يحيى ،تهران :عطار ،1611 ،ج ،8ص.3
 .51حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.81
 .30الگار حامد ،پيشين.
 .31سعيدی سيرجاني ،پيشين ،ص .620-611
 .38الگار حامد ،پيشين ،ص .844
 .36همان ،ص.661
 .34اعظم قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص .185
 .35همان ،ج ،1ص.181
 .33عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،6ص .8125
 .31جودت حسين ،تهران در گذشته نزديك از زمان ،بي جا :بينا 8563 ،شاهنشاهي ،ص .145
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 .32شهری جعفر ،تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم ،چاپ دوم تهران :رسا  ،1631ج ،6
ص .548
 .31ناظم االسالم کرمانى ،تاريخ بيدارى ايرانيان ،تهران :اميرکبير ،1624 ،ج ،1ص.16
 .10عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،1ص.3115-3114
 .11همان ،ج ،1ص.1046-1048
 .18شلبي احمد ،تاريخ آموزش در اسالم ،ترجمه محمد حسين ساکت ،تهران :نشر فرهنگ
اسالمي ،1631 ،ص .10
 .16همان ،ص .11
 .14همان ،ص .16
 .15بهزادفر مصطفي ،هويت شهر(نگاهي به هويت شهر تهران) ،تهران :شهر ،1623 ،ص .122
 .13ذاکرزاده اميرحسين ،پيشين ،ص.12
 .11همان ،ص.38

 .12مؤمني مصطفي ،علي اشرف صادقي ،فرزانه ساسان پور و سيد حسين نصر ،تهران(جغرافيا،
تاريخ ،فرهنگ) ،تهران :نشر کتاب مرجع ،1622 ،ص .55
 .11حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.33
 .20سليمي مؤيد سليم ،سيمای ميراث فرهنگي تهران ،تهران :سازمان ميراث فرهنگي،1621 ،
ص .11
 .21حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص .124
 .28مؤمني مصطفي و ديگران  ،پيشين ،ص.55
 .26ذاکرزاده اميرحسين ،پيشين ،ص.633
 .24همان.
 .25حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص .823
 .23همان ،ص.46
 .21مؤمني مصطفي و ديگران  ،پيشين ،ص.55
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 .22حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.82
 .21اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص .63
 .10سيفي فمي تفرشي مرتضي  ،تهران در آئينه زمان ،تهران :اقبال ،1631 ،ص .151
 .11ذاکرزاده اميرحسين ،پيشين ،ص.625
 .18حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.83
 .16همان ،ص.113
 .14مؤمني مصطفي و ديگران  ،پيشين ،ص.53-55
 .15حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص .116
 .13سليمي مؤيد سليم ،پيشين ،ص .16
 .11ذاکرزاده اميرحسين ،پيشين ،ص.633
 .12سليمي مؤيد سليم ،پيشين ،ص .16
 .11الگار حامد ،پيشين ،ص .811
 .100ناظم االسالم کرماني ،پيشين ،ج ،8ص .645
 .101همان.
 .108دولتآبادی يحيي ،پيشين ،ج ،8ص .3
 .106سپهر لسان الملك محمدتقي ،پيشين ،ج  ،8-1ص .214
 .104مستوفي عبداهلل ،پيشين ،ج ،1ص.324-326
 .105محبوبي اردکاني حسين ،پيشين ،ج ،8ص .114-116
 .103حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.41
 .101سپهر لسان الملك محمدتقي ،پيشين ،ج ،8-1ص .480
 .102همان.
 .101الرنس کلي ،ديپلماسي و قتل در تهران ،ترجمه غالمحسين ميرزا صالح ،تهران :نگاه
معاصر ،اول ،1625 ،ص .844
 .110همان ،ص .865
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 .111سپهر لسان الملك محمدتقي ،پيشين ،ج ،8-1ص 480؛ الرنس کلي ،پيشين ،ص .865
 .118ماليان به رغم مسخره کردن سربازان روسي که در حالت مستي بر روی بام جبهه گرفته
بودند برای لحظه ای مردم را به عقب راندند ،اما گلوله ای بد فرجام از تپانچه يکي از
قزاقان جواني تقريبا  13ساله را درميان جمعيت از پای درآورد (الرنس کلي ،پيشين،
ص. )861
 .116حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.41
 .114سپهر لسان الملك محمدتقي ،پيشين ،ج ،8-1ص .488
 .115حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.41
 .113سپهر لسان الملك محمدتقي ،پيشين ،ج ،8-1ص .486
 .111شهری جعفر ،پيشين ،ج ،5ص.10-1
 .112ساموئل گرين ويلر بنجامين ،ايران و ايرانيان ،تهران :بينا ،1636 ،ص .441
 .111عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،1ص .106
 .180مستوفي عبداهلل ،پيشين ،ج ،1ص.1142
 .181اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص.842
 . 188حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.41
 . 186همان ،ص.84
 . 184ناظم االسالم کرماني ،پيشين ،ج ،8ص 823-824؛ عبدالحسين خان سپهر ،پيشين ،ج،6
ص.222
 .185کشته شدن سيد عبدالحميد در دفاع از سخنران مسجد شاه ،به توپ بسته شدن مسجد-
مدرسه سپهساالر به دست سرهنگ لياخوف روس (بهزادفر مصطفي ،پيشين ،ص.)124
 .183حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص83؛ اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص-181
.188
 .181حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.81
 .182همان.
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 .181همان ،ص82؛ اعظام قدسي حسن ،پيشين ،ج ،1ص .183-185
 .160اعظام قدسي حسن ،همان ،ج ،1ص .185
 .161حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.81
 .168همان.
 .166حسيني بالغي سيد حجت ،پيشين ،ص.82
 .164افضل الملك غالمحسين  ،افضل التواريخ ،تحقيق منصوره اتحاديه و سيروس
سعدونديان ،تهران :تاريخ ايران ،1631 ،ص  80ـ .81
 .165لسان الملك سپهر محمدتقي  ،پيشين ،ج ،6ص .1811
 .163يغمايي اقبال  ،پيشين ،ص.851-853
 .161کار بسيار بسيار زشتى نزد مسلمين و مردم شهر است که هزاران هزار کار سردار سپه را
عقب انداخت (عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،1ص).3211
 . 162مستوفي عبداهلل ،پيشين ،ج ،8ص.1251
 .161عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور ،پيشين ،ج ،1ص.3211
 .140همان.
 .141همان.
 .148همان.

