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از انقلاب  رانیا یاسیس اختلالاتاز  یناش ی و اجتماعیاخلاق چالش های

 هیمشروطه تا سقوط قاجار
 

 انوش  اضی، دکتر ابوالحسن ف *دهقان نژاد یمهر ، دکتر مرتض یساجد یمهد

 دانشگاه اصفهان ،یدانشکده علوم انسان ، خیگروه تار

 (52/05/89، تاریخ پذیرش:52/01/89تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

به طور کلـ  (. 1)ه است ـــوازه اخلاق جمع خلق به معنای خوی و ملک
 (.2)م  توان گفت اخلاق مجموعه باید و نبایدها در یـ  جامعـه اسـت

در جوامع مختلـ  تـا زمـان   1های سیاس استحکام و استمرار حاکمیت
 زاکننده در مواجهه با عوامل چالشیابد که نسبت عوامل تثبیتادامه م 

هـا تیییـر یابـد  چه این موازنـه بـه نفـع چالشهمواره مثبت باشد؛چنان
شـده شود.نسبت راهکارهای ارائهحاکمیت مورد نظر با مشکل مواجه م 

های مختلـ  نیز باید در تناسب با ابعاد وجـودی حاکمیـت و نیـز جنبـه
پـردازد  باشـد. اجتماع  باشد که آن حاکمیت در آن به اعمال سلطه م 

و  احمد شاه  شاه نیمظفرالده قاجار و در پادشاه  حاکمان  مانند در دور
  ایران بحران های  را پشت سرگذاشته اسـت و چـالش شاه  محمد عل

های اخلاق  بر اساس سوء استفاده این حاکمان در کشور شـکل گرتتـه 
 است که در واقع همین چالش ها باعث سقوط قاجاریه شد.

 
 
 

 

 
یدن به پاسخ مناسب  برای این سؤال است که: مقاله حاضر   در پ  رس 
های سیاس  بعد از مشروطه  دارای چـه نقـش و جایهـاه  در بحران»

و اینکه این بحران ها چه چـالش هـای « سرنهون  سلسله قاجار بودند؟
اخلاق  را در این دوره بوجود آوردند؟ و این چالش های بـه چـه طریـق 

 خود را نمایان م  کرد؟ 

  یاسی بعد از انقلاب مشروطههای سبحران
صاحبنظران و پژوهشهران علم تاریخ تاکنون بـه اشـکال مختلـ  بـه  

 (.7-3)انـدهای زمان قاجار و دلایـل سـقوط آن پرداختهی بحرانمسئله
روطه رخ نمـای  شجدی ترین بحران های سلسله قاجار پس از انقلاب م

وی پـیش از صـدور ترمـان تسسـیس مجلـس شـورای ملـ  از سـکرد. 
 ه خواهان ــمظفرالدین شاه  پیرامون ماهیت و محتوای مطالبات مشروط

 
 
 

 چکیده

توانـد هر اجتماع و حاکمیت  است  در این میـان آنهـه م  زیری ناگهای اخلاق  ناش  از بحران های سیاس   اجتماع  و اقتصادی مسئله: وجود چالشزمینه

هـا تکـری عاجـل نشـود  هاست  اما اگـر بـرای چالشبارزه تعال عیله چالشها و مموجبات مانای  و دوام ی  حکومت را تراهم آورد  استفاده کامل از ترصت
تواند کیان حاکمیت را در معرض تهدید جدی قرار دهد. حکومت قاجار خصوصاً پـس از انقلـاب مشـروطه دچـار اندک اندک به بحران تبدیل شده و نهایتاً م 

ان های اجتماع  باعث بوجود آمدن چالش های اخلاق  در این دوره شد که تاثیر زیـادی های سیاس  و در هم تنیده شدن آن با بحرچنین وضع  شد  بحران
هـای سیاسـ  بعـد از مشـروطه  دارای چـه بحران»در براتتادن قاجارها داشت. در واقع مساله اصل  این مقاله یاتتن پاسخ مناسب  برای این پرسش است که: 

و اینکه این بحران ها چه چالش های اخلاق  را در این دوره بوجود آوردند؟ و ایـن چـالش هـای بـه چـه « نقش و جایهاه  در سرنهون  سلسله قاجار بودند؟
 طریق خود را نمایان م  کرد؟ 

های سیاس  و نمایان شدن دیهر بحران های اجتمـاع  نشـست گرتتـه از نتایج تحقیق حاک  از آن است که تراکم چالش های اخلاق   بحراننتیجه گیری: 

دولت در رقابت با سازمان های قدرتمند اجتماع  برای ارائه اسـتراتژی هـای بقـای کارآمـدتر بـرای تحـول حران ها در ایران انقلاب مشروطه و ناتوان  این ب
هـا بحـران   موجب گرایش نیروهای اجتماع  به سوی تمرکز قدرت شده و شرایط را برای سقوط قاجاریه و ایجاد دولت مقتدر و حداکثری برای حـلاجتماع 

 تراهم کرد.

 

 چالش های اخلاق   بحران سیاس   انقلاب مشروطه  قاجاریهکلید واژگان: 
 
 

 mortezadehghannezhad@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشان  الکترونیک : 
 
 

http://ethicsjournal.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=
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دست کم سه ترمان صادر شد و هر ترمان نسبت به دیهری تفاوتهـای 
جمادی الـاخر  13نخستین ترمان مشروطیت را روز .شاه معناداری داشت

صادر کرد. تردیـدی نیسـت کـه م( 1091ش) 1221مرداد  13 ق/132۱
ن به اجرا در م  آمد تنها به تسسیس ی  مجلس مشـورت  اگر این ترما

دولت  منته  م  شد که تاقد استقلال رأی بود و به هـی  وجـه معنـای 
 را ترمـان ایـن سـفارت متحصـنان اما مشروطه از آن مستفاد نم  شد.

ش 1221 مـرداد 1۱ ق/132۱ الثان  جمادی 1۱ روز نتیجه  نپذیرتتند.در
 از آن در کـه شـد صـادر مشروطه دوم نترما به موسوم دیهری ترمان
 رتتـه سـخن ملـت منتخبان از مرکب «اسلام  شورای مجلس تسسیس
 اما.شد همراه شع  و شادی با بود دوم ترمان مکمل که ترمان این بود 

 هستند  هدت  چه دنبال دانستند م  درست  به که سفارتخانه متحصنان
 متوجـه را آنهـا دولتـ  مقامـات بـا ملاقات در دوم  ترمان انتشار پ  در

 هشـدار آن خطرهـای به نسبت و نموده مجلس بودن اسلام  پیامدهای
 مل  شورای مجلس لفظ سرانجام متحصنان و مقاومت تشار با لذا.دادند

جمـادی الـاخر  12اسـلام  شـد. ایـن کـار روز شورای  مجلس جانشین
مرداد صورت گرتت و در همان روز در جمـع متحصـنان  12مصادف با 

انده شد. اما برای این که تاریخ آن با تاریخ تولد شاه هماهنگ باشـد خو
 م1091اوت ش) 121مرداد   1۱ق/132۱جمادی الاخر  1۱تاریخ آن روز 

ثبت شد. علت تعدد این ترمان هـا ایـن بـود کـه مظفرالـدین شـاه و ( 
درباریانش قصد داشتند ی  مجلس مشاوره داشته باشند تا بتواند اقـدام 

 به بعـد مشروطه دوران از (.2) مصالح حکومتشان را رد کنندهای خلاف 
 و اقتصـادی اجتمـاع  -سیاسـ   وضـعیت درمـورد ایـران مردم موضع

 وهلـ  در منتقـدان و مـداتعان  مسـئولان  درمورد همهنین و کشورشان
 و اسـت: رشـوه خـواری بـوده اساسـ  عنصر سه از عمیقاً متسثر نخست
 تعالیتهـــای و امپریالیســـت  دولتـــ   توطئـــه هـــای مـــسموران دزدی

 میتـوان را عوامـل این مجموع .آنها داخل  جاسوسان و متحدان عاملان
 عوامـل از سیاسـ  و سـاختار درقبـال مردم موضع گیری دلایل از یک 

دانست  2مشروطه دوران در سیاس  توسع  شکل گیری عدم بر تسثیرگذار
(۱.) 

رکـز قـدرت دولـت بعد از انقلاب مشروطه م  توان گفـت بـار دیهـر تم
بازتولید  ترهنگ سیاس  حذف و سرکوب و مخالفـت بـا آزادی اندیشـه 
تکرار گردید.دولت قاجار ویژگیهای اساس  ی  رژیـم نئوپاتریمونیـال را 
داشت. این رژیم به طور طبیع  از بطن جامعه ایران نجوشیده و به طور 

عیت مشخص نمایندگ  اقشار و طبقات خاص  را بر عهده نداشت. مشرو
رژیم از بطن جامعه مدن  بدست نیامد و رژیم اساسا خود را از طبقـات و 
اقشار  اجتماع  ب  نیاز م  دید و در برابر آنها پاسخهو نبود.به نظر مـ  
رسید توجیه رژیم این بود که انحصار قدرت سیاس  تنها راه ممکن برای 

و گانه  بازتاب دبنابراین جبران عقب ماندگ  همه جانبه مملکت است. 
و سنت  در حوزه جامعه  تداخل مشروعیت قانون  و سنت   مدرنزندگ  

درون دولت و  مدرندر حوزه سیاس  بود که به ترکیب نهادهای سنت  و 
به حاکمیت دوگانه در نظام سیاس  جدید انجامید. تعارض میان پادشـاه 
به عنوان نهاد قانون  مدرن پس از مرگ مظفرالـدین شـاه و بـه تخـت 

ترین تـرین و حسـاستن ترزنـدش  محمـدعل  میـرزا  منشـس مهمنشس
  .های سیاس  ایران شدبحران

 

 و واقعه میدان توپخانه 3بحران بازگشت به استبداد
عدد در سراسـر تدنبال تعال شدن مطبوعات آزاد و ظهور انجمنهای مه ب

کشور و طرح خواسته های مختل  و گاه متضاد  تب شـورش و طییـان 
. حت  واکنشهائ  علیه محتکران  تروبردشور را در کام خویش انقلاب   ک

امتیازات خارج  در گرتت. امـا برخـ  از و  حاکمان ایالات مالکان بزرگ
تـر  روحانیون  مالکان لیبرال و بورژواهای بـزرگ بـا اوگ گیـری و ژرف

عقـب نشـین  از مواضـع  باشدن جنبش انقلاب  به مخالفت برخاستند و 
 ظه کاران نزدی  شدند. انقلاب  به محات

ــــیس ــــوزرا تصــــمیمناصــــرالمل  رئ ــــسال ــــری مجل در آذر  گی
ملاک کار خود را بودجه دربار مبن  بر کاهش  م1097ق/1321ش/1221

قرار داد. همین مسئله موجب تیرگ  مناسبات محمدعل  شاه با مجلـس 
  بـا دسامبر 11ذی القعده/ 19/آذر همان سال 23و کابینه شد. در بامداد 

و هیئـت وزیـران   ش نظام  در میدان توپخانه و توقی  ناصرالمل آرای
نیز دستهیر  و قصد داشت شب هنهام رئیس مجلس رازد دست به کودتا 

با تیراندازی به در مجلـس تظـاهرات همهـان  علیـه سـلطنت اوگ ..کند
گرتت و برخ  اتراد مسلح خود را برای حملـه بـه پشـت کـاخ گلسـتان 

از مجلس برخ  ولایات نیـز برکنـاری محمـدعل  رساندند. در پشتیبان  
متوجه سـلطنت بـود و  شاه را خواستند. در چنین اوضاع   خطر مستقیماً

(. 0)آنکه کودتایش ترجام  داشته باشد  تسـلیم شـد محمدعل  شاه ب 
هر چند محمدعل  شاه در این مرحله نتوانسته بود انقلاب را شکشت دهد 

برای خود به دست آورد.جلب نظـر شـیخ  اما موتق شده بود پشتیبا نان 
تضل الله نوری؛ مجتهد بسیار محترم باعث شده بود تا وی از مسلمانان 
صدیق بخواهد برای دتاع از شریعت در برابر مشروطه طلبان کاتر جمـع 

 «مرتجعین با تمام قوا در میدان توپخانه جمع شدند» شوند. تا جای  که
ای  به سر داشت به عنـوان مشـروطه و به هر عابری که کلاه اروپ( 19)

 خواه ب  دین یورش م  بردند.

 ترور محمدعلی شاه
شـاه بـرای گـردش توریه م  22محرم ق/ 21ش/1221در هشتم اسفند 

عازم دوشان تپه بود که با اصابت دو بمب به اتومبیلش چند تـن کشـته 
از سوی  صمیم  گروه این اقدام ی  تشدند اما او جان به سلامت برد.

وه انقلاب  اجتماعیون عامیون تهران با مشـارکت انجمـن آذربایجـان گر
.بعــد از ایــن حادثه محمــدعل  شــاه خواهــان شناســای  و مجــازات بود

مرتکبین این عمل بود و حت  نامه ای گلایه آمیز به مجلس شورای مل  
  ارسال کرد.

 به توپ بستن مجلس و شروع استبداد صغیر
که با کوشش انقلاب  های  -سوء قصد  برهم خوردن محاکمه عاملان با

شدت بحران در تضای سیاس  بالـا گرتـت و  -تندرو صورت گرتته بود 
 23ش/ 1227روابط شاه و مجلس تیره تر شد.نقشه کودتـا در دوم تیـر 

با حمله نظام  اجرا شد و لیاخوف   م 1092ژوئن 1321/23جمادی الاول
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گلولـه  121جلـس را بـا ترمانده بریهاد مرکزی قوای قزاق  ساختمان م
در این جریانات طبقـه بالـا و پـایین از اسـتبداد پشـتیبان  »(. 11) کوبید

  (. 13و  12) «کردند تنها طبقه متوسط به انقلاب وتادار ماند.

 بحران جانشینی در ساختار سیاسی عهد قاجار
های  که دولت در عصر قاجار بـا آن مواجـه یک  از مشکلات و دشواری

در  ۱گشـت  مسـاله جانشـین اختار سیاس  دولت قاجار بر م بود و به س
رتت که در مقاطع  علاوه بر دولت  ولیعهدهای شاهان قاجار به شمار م 

ناصرالدین شاه با  کشور را با بحران و جنگ داخل  مواجه ساخت.گر چه
مرگ سه تن از ولیعهد های خویش میل و رغبـت چنـدان  بـه انتخـاب 

حال چون تداوم سلطنت وابسته به انتخاب ولیعهـد  ولیعهد نداشت با این
انتخــاب  (. 1۱)بــود مظفرالــدین میــرزا را رســماً بــه ولیعهــدی برگزیــد

ارشدیت بود که ظل السلطان شـاهزاده ی  مظفرالدین میرزا منات  اصل
ارشد و جسور از آن بهره م  برد.هاردینگ از محروم شدن ظل السلطان 

ه است زیرا وی را بر عکس مظفـر الـدین از ولایتعهدی با تسس  یاد کرد
میرزا با کفایت و لایق م  دانست به نوشته ی وی  ظل السلطان بـرای 

همهنـین غفـاری کـه از (. 11)سلطنت عاقلتر از مظفرالدین میـرزا بـود
نزدی  تحولات دربار ولیعهد را زیر نظر داشت ظل السـلطان را بخـاطر 

د و اضاته شدن حکومت های لیاقت و کاردان  اش مورد تحسین قرار دا
ظـل »(. 11) مختل  به قلمرو وی  را نتیجه کفایت شخص  او دانسـت

الســلطان از همــان ابتــدا خــود را از ســایر شــاهزادگان قاجــاری بالــاتر 
دانست ... در مساترتهای تهران هم هواداران مظفرالدین میرزا ولیعهد م 

داد و تا آنجـا کـه ار م و کامران میرزا نایب السلطنه را مورد استهزاء قر
  (. 17) «ممکن بود از تحقیر و اهانت کردن به آنها کوتاه  نم  کرد.

روابط میان ولیعهد و مشروطه خواهان مبن  بر نوسان و تـراز و تـرود و 
تابع مقتضیات زمان بود. موضع گیری های ولیعهد نسبت به مشروطه و 

  مواضـع ولیعهـد مشروطه خواهان به هی  وجه یکسـان نبـود. در آغـاز
نسبت به مشروطه خواهان بسیار سرسختانه بود. حت  به نوشته ی مرات 
الوقایع  محمد عل  میرزا زمانیکه دردوره ی صدارت امین السلطان بحث 

این قانون » عدالت خانه مطرح شد  تلهراف تندی به اتاب  زد و نوشت: 
م پیر شده اگـر بازی و عدالتخانه چیست که م  خواهید دایر نمایید. پدر

خـواهم آمـد و جـوی  ]به تهران[این کارها را متوق  ننمایید سه روزه 
 (. 12)« خون روان م  کنم

اما این جبهه گیری سرسختانه متییر از شرایط زمان  دچار تیییر شد. در 
بحبوبه ی انقلاب مشروطه  عین الدوله که به جـای امـین السـلطان بـه 

مشکلاتش در تهران  سع  در مختل صدارت منصوب شده بود. با وجود 
نمودن کار ولیعهد و بدبین نمودن شاه نسـبت بـه وی داشـت او سـع  
داشت تا موجبات عزل محمدعل  میرزا و انتصاب شعاع السـلطنه بـرادر 

به نوشته ی کسروی انهیزه ی عـین  (. 10و  12) ولیعهد را تراهم آورد
سالار الدولـه را بـه طـرف الدوله از این کار این بود که شعاع السلطنه و 

خود بکشد و مقدمات سلطنت آنان را تراهم آورد و بـدین ترتیـب خـود  
این کـار عـین الدولـه دو پیامـد مشـخص (. 10) صدر اعظم دائم  شود

شعاع السلطنه و سالار که آرزومند هر چند باعث گرایش داشت این عمل 
ی دیهـر سـوامـا از  گردید.منصب ولیعهدی بودند به سوی صدر اعظم 

سبب گردید تا ولیعهد کینه ی صـدراعظم را بـه دل گرتتـه و مقـدمات 
 .زوال وی را با نزدی  شدن به مشروطه خواهان و مهاجرین تراهم آورد
سقوط دشمن ولیعهد به معنای پایان طرتداری آشکار ولیعهد از مشروطه 
خواهان بود. او کـه از سـر نـاگزیری بـه حمایـت از مشـروطه خواهـان 

او ( 10) ه بود اکنون رویه ی سخت گیرانه تری در پـیش گرتـتپرداخت
رد مشروطه و مجلس حت  قدغن کرده بود که به هی  وجه مطلب  در مو

 (. 12) شورا مطرح نشود

 ناشی از اختلالات سیاسی 5بحران های اجتماعی
 راس در او اطراتیـان شاه  بر علاوه»از انقلاب مشروطه تا سقوط قاجاریه 

 شخصـ  منـاتع بـه تقط و بوده تاسدی عمدتاً اتراد نیز س سیا ساختار
 هاکابینه مکرر تیییر از ناش  سیاس  ثبات ب (. 29) «کردندم  تکر خود
 بـا» داشـت. مـوثری نقش زمینه  این در( 1200-1222 ط  کابینه2۱)

 بـود  صییر هنوز او پسر اگر حت  رتبه  عال  کارگزار ی  انتقال یا مرگ
 مراتبـ  سلسـله نظـام در(. 21) «شـدم  واگذار پسرش به غالباً او مقام
 تیولداران  درباریان  شاهزادگان  شامل بلندپایه مقامات شاه از پس قاجار 

 قدرت مرکزی هسته به قرابت میزان به بنا کدام هر اشراف و مستوتیان
 ایـن(. 22) «بودنـد مسـلط و نفـوذ ذی امـور  تملّـ  در( شاه شخص)

 مصادیق از که اشت همراه به را اجتماع  شکاف های سیاس   اختلالات
 شکاف های بعد این وجوه مهم ترین از. م  باشند اجتماع  بحران های

 .برد نام م  توان را عقیدت  شکاف های و طبقات  شکاف های قوم  
 ایـران بـه نـوگرای  ورود با هم جدیدی بندیص  و علاوه بر این تقابل

 اجتمـاع  امنیـت بحـران تشـدید بـر درون  عوامل کنار در و شد ایجاد
 قاجـار عصر جامعه اجتماع  ساختار در تحول دیهر عدم طرف از»اتزود.
 ایلـ  هـایقیام قالـب در اجتمـاع  نارضایت  گونه هر که شدم  باعث

 عـدم مسـئله. شـود سرکوب و خاموش نطفه در و یابد تاریخ  انعکاس
 ها غارتهری و غتشاشاتا و ها شورش دامنه گسترش و اجتماع  امنیت
 به. بود مطرح همواره تراوان معضلات طرح و وجود های نشانه عنوان به

 مختلـ  کارهـای و سـاز کارگیری به علیرغم قاجار حکومت که طوری
 امنیـت تعمـیم و آنـان بسـترهای امحـای به نتوانست امور کنترل برای
  (. 23) «یابد توتیق

 8و قبیله گرایی 7شکاف های قومی
اف هـای کت ایلات و عشایر با ایل بختیاری یک  از مهم تـرین شـرقاب

قوم  بود. بختیاری ها پس از پیوستن به مشروطه خواهان و تتح تهران 
به قدرت مل  تجلیل شدند و وضعیت خود را بهبود بخشـیدند. صمصـام 
السلطنه رئیس الوزرا شد  برادرش  سرداراسعد  وزیر داخلـه شـد و دیهـر 

بر اصفهان و بخش وسیع  از مناطق ایران حکومت م   خویشاوندان نیز
کردند. مهم تر این است که چند تن از رؤسـای ایـل بختیـاری در ازای 

درصـد از سـود شـرکت نفـت ایـران و انهلـیس  حفاظـت از  3دریاتت 
تسسیسات نفت  شرکت را بر عهده گرتته بودند. همین مسائل باعث شـد 

مشروطه را مانند پوشش  برای سلطه  تا بسیاری از ایلات و عشایر ایران
بختیاریها پنداشته  برای جلوگیری از قدرت رو به رشد آنها متحد شـوند. 

(2۱ .) 
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کردهـای و ی آذربایجـان   شاهسـون هـای شـمال خراسـانترکمن ها
نابسـامان تهـران از پرداخـت مالیـات  یتبا سوء استفاده از وضع لرستان

خطوط ارتباط  را قطـع کردنـد؛ خودداری  روستاهای محل  را غارت  و 
از محمدعل  شاه برکنار شده در به چنـگ آوردن  1209همهنین در تیر 

 (. 2۱)دوباره تاگ و تخت پشتیبان  کردند
شکاف های قوم  مانند رقابت ایلات و عشـایر ایـران بـا بختیـاری هـا 
ویورش به مناطق مختل  کشور و اتحاد ترکمن ها  شاهسونها و برخـ  

با محمدعل  میرزا و نبرد با مشروطه خواهان برای بازگرداندن کرد  اقوام
تاگ و تخت به تضعی  هرچه بیشتر جامعه مدن  پس از مشروطیت دامن 

 .زد

 01و فرقه گرایی 9شکاف های عقیدتی
و سـتیز میـان  11ترقه گرای  مذهب  عامل مهم تفرقه در جامعـه مـدن 
وده اسـت؛ از مهـم جماعت های مختل  در شهرها و محله های ایران ب

سـه ترین آنها م  توان به اختلاف حیدری و نعمتـ   شـیع  و سـن   و 
 .شیخ  و کریم خان  اشاره کرد متشرعهدسته 

در روز عاشورای اولین سال استقرار مشروطه  جنگ حیدری و نعمت  در 
قزوین دو کشته و دهها زخم  برجـای گذاشـت. نعمتـ  هـا از پیـروان 

الله ول  و حیدریها از پیروان صوت  دیهری به صوت  معروف شاه نعمت 
ی  بودند و دودسته  میـان ونام قطب الدین حیدر  از نیاکان سلسله صف

دو دسته  (. 21و  21) این دو ترقه در بیشتر شهرهای ایران رواگ داشت
شیع  و سن  که از زمان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمـان  

ینه و دشمن  کر نتیجه جنگ های پیاپ  رنگ وبوی سیاس  یاتته بود  د
را صد چندان کرد. نمایش های مذهب  شیعیان و دشنام گوی  به خلفای 

در «لعنتهـ »سه گانـه در کوچـه و بـازار توسـط عـده ای معـروف بـه
آذربایجان خشم بخش های کردنشین را بر م  انهیخت و آتش کینه را 

عقیدت  میان ترقـه  شکاف های. در میان آنان همواره شعله ور م  کرد
های مذهب  مانند جنگ حیدری و نعمتـ   شـیعه و سـن   و شـیخیه و 

هرچـه  متشرعه به بن بست عمل  در انسجام و اتحاد اجتماع  و تصلب
 بیشتر جامعه مدن  منجر شد.

ناشی از جنگ جهانی اول و قیام های  05بحران های اخلاقی

 داخلی 
نگ در جهت اجـرای مقاصـد نیروهای روسیه تزاری پنج سال قبل از ج
م در آذربایجان مستقر شـده 1097سیاست استعماری و بر اساس قرارداد 

م 1091بودند و عثمان  ها نیز که از گذشته به آذربایجان نظر داشـتند از 
(. 27) به بهانه اختلاتات مرزی در حدود ایران تاخـت و تـاز مـ  کردنـد

ران جلو آمدند و این ش تا پشت دروازه های ته120۱روس ها در مرداد 
حرکت موجب تعطیل  مجلس شد.احمدشاه در صدد انتقـال پایتخـت از 
تهران به اصفهان برآمد وزیران مختـار روس و انهلـیس او را از اجـرای 
این تصمیم بازداشتند و روس ها به قزوین عقب نشـین  کردنـد.در ایـن 

 کـرد مدت روسای دولت در تهران تحت تشار بیهانهان مرتب تیییر م 
با پیش روی نیروهای انهلیس  در جنوب ایران در نیمه اول سـال (. 22)

 م ایران عملا تحت اشیال قوای سه کشور بیهانه قرار گرتت.1011

روسیه و انهلستان در خلال جنگ جهان  اول عملا با انعقاد قراردادهـای  
امه ایران را به مناطق تحت نفوذ خود در آورده بودند.یک  از این تواتق ن

م بود.این پیمان قلمرو نفوذ دو کشور را بیش از قـرارداد 1011ها پیمان 
م توسعه داد.به نحوی که دو کشور حقـوق و امتیـازات بیشـتری  1097

برای خود در ایران قائل شدند و هزینه نههداری نیروهای خود در ایران 
 (.1) را نیز به عهده ی دولت تهران گذاشتند

اجتماع  ایران بر اثر ورود نیروهای متفقین و متحـدین  و وضع سیاس  
و اشیال خاک ایران و بـروز قحطـ  غـذا و گرسـنه  و بیمـاری هـای 

دولت مرکزی در نهایت ضع   مسری در ایران توق العاده بحران  بود و
و ناتوان .به نحوی که در طول سه سال و چند ماه دوره جنـگ جهـان  

 روی کار آمدند.اول دوازده کابینه در ایران 

 شاهزادگان 06قدرت طلبی
دادنـد  از قشـرهای شاهزادگان قاجار که جمعیت کثیـری را شـکل مـ 

مسلط و صاحب قدرت و امتیاز در ساختار دولت قاجار به شمار م  رتتند. 
اگـر کـس » تتحعل  شاه قاجار زنان تراوان  داشت که به نوشته سـپهر:

خاوری  مورخ دستهاه تتحعلـ   (.20)« تن راست آید 1999شمار کند با 
تعـدد (. 39)دانـد شاه نیز شمار زنان او را خارگ از حوصـله تحقیـق مـ 

شاهزادگان و انتصـاب آنهـا بـه حکومـت ایالـات و ولایـات دردسـرها و 
مشکلات  را در ساختار سیاس  قاجار ها به وجود م  آورد. بخش عمـده 

دربارهای با شـکوه  ای از درآمد دولت صرف رقابت شاهزادگان در ایجاد
-در محل حکومت خود م  شد و خزانه عملاً به ایـن شـیوه خـال  مـ 

 (. 31)ماند
موقعیت ی  شاهزاده قاجاری به ماهیت روابط او با شاه  سمت پـدرش  
پیشینه خانوادگ  مادرش و دستاوردهای شخص  خودش بسته  داشت 

تعـداد ولایـات و البته  تعداد زیاد شاهزادگان مانع از این بـود کـه (. 32)
 ایالات با تعداد آنها برابرآید. 

  07نخبه کشی
ــاب  ــه بعــد از انقل ــاق  مهــم در دوره قاجاری یکــ  از چــالش هــای اخل
مشروطیت  عدم حضور نخبهان در نظام حکومت  بود که در واقع همین 

پـس در دوره قاجـار مساله هم تاثیر زیادی در سقوط این سلسله داشت. 
که با قدرت مطلقه خود امکان هرگونه خلاقیت و   تعلاوه بر نظام سلطن

تجربه زندگ  جمع  را در کشور با حضور نخبهان با سلایق مختل  بـه 
داران ترین حد ممکن کـاهش داده  شـاهزادگان و دیوانیـان و زمـینکم

منظومه اصل  قدرت سیاس  و ابزاری و به دنبال آن تکری را در اختیار 
ار  دایره نخبه  بسته بود و اتردی از نخبهـان در دوره قاج(. 13) داشتند

م  توانستند وارد این دایره شوند که توجیه گـر نظـام و سیاسـت هـای 
نظام باشند و از سیاست های دولت قاجار حمایت کنند. به نظر م  رسید 
در منظومه قدرت سیاس  دولـت قاجـار  جایهـاه نخبهـان حکـومت  در 

ودند از:نخبهان درباری و نخبهـان نزدیک  به مرکز هرم قدرت عبارت ب
نظام .حکومت قاجار   تلاش داشت با این دایره نخبه  بسته به توسـعه 
دست یابد. از سوی دیهر نخبهان منتقد بـه سـاختار قـدرت و وضـعیت 
سیاس  و اجتماع  جامعه  امکان ورود به دایره نخبه  حکومت  جهـت 

نیـز مـورد عقوبـت کم  به سیاست های توسعه ای را نداشتند و بعضا 



  هیاز انقلاب مشروطه تا سقوط قاجار رانیا یاسیس اختلالاتاز  یناش ی و اجتماعیاخلاق : چالش هایو همکاران دکتر مرتضی دهقان نژاد
 

 01 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
3 ،

93
11

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

قـــرار مـــ  گرتتنـــد.بنابراین  از نظـــر شخصـــیت نخبه  حکومـــت 
 قاجار اتوکرات  بوده است.

 استفاده ابزاری از دین
شاهان قاجار استفاده ابزاری زیادی از دین در جهت کسـب مشـروعیت 

برای شاهان قاجار کسب مشروعیت دین  و مقبولیت مردمـ  از داشتند. 
ای داشت. اتـزون ق  روحانیت  اهمیت ویژهطریق ارتباط مستحکم با طب

بر این  هجوم روسی  تزاری به ایران و نیاز به حمایـت مـذهب  علمـا از 
حکومت نیز  به اتزایش اقتدار علما انجامید و آنان را به قطـب نیرومنـد 

  (.33)اجتماع  تبدیل کرد. 

چالش های اخلاقی پادشاهان )مظفر الدین شاه، احمد شاه، 

 اه(محمد علی ش
مظفرالدین شاه مانند پدرش مشتاق سفر به ترنهستان ـ اروپـا ـ بـود و 

 23کـرد. روز مانند او به دشـواریهای تـامین هزینـه سـفرها اعتنـا نم 
وی اولین سفر پرهزینه خود را بـه کشـورهای اروپـای   1270تروردین 

السـلطان )اتابـ  اعظـم( صـدراعظم امین 1272بهمـن  0آغاز کرد.روز 
برای دومین بار با وعده تامین مخارگ سفر شاه بـه ایـن مقـام وقت  که 

میلیون و پانصد هزار روبل  23منصوب شده بود  قراردادی برای دریاتت 
قرضه از روسیه امضا کرد و عایدات گمرکات ایـران را کـه ممـر اصـل  
درآمد خزانه بود در ازاء آن به وثیقـه گذاشـت. بـا دریاتـت ایـن قرضـه 

الدین شاه به ترانسه تراهم شد و موکب ملوکانـه بـا مقدمات سفر مظفر
السلطان در راس آنـان قـرار داشـت در جمع کثیری همراه که خود امین

 (.3۱) راه  اروپا شد 1270تروردین سال  23روز 

اولین سفر مظفرالدین شاه به اروپا هفت ماه به طول انجامیـد و در ایـن 
ه و اتـریش و سـوئیس و مدت پنجمین پادشاه قاجار از کشورهای روسی

آلمان و بلژیـ  و ترانسـه و در راه بازگشـت از ترکیـه عثمـان  دیـدن 
کرد.سفر مظفرالدین شاه به اروپا کـه بخـش اعظـم قرضـه دریـاتت  از 
ان روسیه صرف آن شد کمترین ثمره سیاسـ  یـا اقتصـادی بـرای ایـر

 (. 31)نداشت

ه ترنهسـتان دو سال بعد  مظفرالدین شاه هوس سفر پرهزینه دیهری بـ
کرد. در جریان دومین سفر مظفرالدین شاه به اروپا نارضای  عمـوم  در 
ایران بالا گرتت و مظفرالدین شاه بعد از بازگشت از این سفر مجبور شد 

ی اداره امور السلطان را از کار برکنار و هیئت  مرکب از پنج وزیر براامین
خـرداد  11وپـا روز مساترت سوم شـاه بـه ار(. 3۱) مملکت تعیین نماید

ماه به طول انجامید. این سفر نیـز متعاقـب دریاتـت  ۱آغاز شد و  122۱
 ای از بان  شاه  انهلیس عمل  شد. هزار لیره 209ی  وام 

احمدشاه در آغازین سالهای سلطنت خود به اقتضای جوان  و نـاپخته  
در عرصه سیاس  و وضعیت سیاس  اجتماع  و اقتصادی خـا  ایـران 

اشیال در جنگ اول جهان   از قدرت چندان  برخـوردار نیسـت و  پس از
در ازاء دریاتت و به همین دلیل در حال آزمون و تراگیری سیاست است. 

کـرد و بـا حقوق از روسیه و انهلیس در برابر طرحهای آنان سـکوت م 
الوزراهـای مـورد نظـر آنـان در کشـور مخالفـت روی کار آمـدن رئیس

در  139۱ای که در آبـان نهایتاً به موجب مصوبهجار قاسلسله  .نمودنم 

مجلس شورای مل  به تصویب رسید  منقرض گردید.بدین ترتیب احمد 
شاه که دو سال قبل از این مصوبه و مقارن کودتـای رضـاخان در اروپـا 

برد از سلطنت خلع و بـرادر و ولیعهـد او محمدحسـن میـرزا بـه بسر م 
 (. 31) یران خارگ شدندآمیزی از اشکل موهن و تحقیر

 

 گیرینتیجه
تـوان چـالش هـای اخلـاق  ناشـ  از چه آمد  م با مطالعه و بررس  آن

ی پایان  حکومـت قاجـار را برآمـده از چنـد های سیاس  دو دههبحران
مسئله دانست؛ نخست عدم وجود ی  سیسـتم واحـد نظـری در جهـت 

ت دقیق وظای  تعری  صحیح روابط حکومت و جامعه که بتواند به صور
و حقوق هر ی  از آنها مشخص نماید. همـین عامـل بـه خـودی خـود 
موجب شد تا قاجاریان به صورت سیستماتی  از ی  بحران مشـروعیت 

 رنج برند.
 ماننـدهمان ابتدای حکومـت از  قاجاریهبحران مشروعیت نظام سیاس  

 یانمـدع ظهـور و جانشین  ی مسسله بروز شاهد ایران  تاریخ ادوار دیهر
بـه سـه شـکل است.و با گذشـت زمـان  بوده و جانشین  قدرت مختل 

 عاری از امنیت نظـام  و مشـروعیت اعتقـادیپایهاه محدود اجتماع   
نمود. در چنین شرایط   هر عـامل  کـه ابـزار کـاربرد زور را از بروز م 

گرتـت باعـث قطعـ  شـدن بـروز تروپاشـ  م  قاجاریهدست حاکمان 
انقلـاب مشـروطیت و بـ  تـوجه  بـه  ل  همهونعوامل داخگردید.م 

 سیاسى تمایلات حاکمیت   همزمانى با روشنفکران چرخش نخبهان  قهر
« مرکـز از گریـز تمایلـات حکـومتى و گرایـى تمرکز» کشور در متضاد
 بـزرگ قاجـار  قحطـ  هـای  شـاه احمـد دوره در قدرت نامؤثر کاربرد
 تـا 1279) (قمری هجری 1227–1222) شمس  هجری 12۱0–1219
ــری 1202–1201و  1271 ــ  هج ــا 1017) شمس ــادی 1010 ت و  (میل

تحت عنوان متفقین و متحدین عوامل شتابزا شامل حمله نیروی خارج  
 نـاامن  در جنگ جهان  اول به ایران و پیامدهای آنان در ایران از قبیل

در مجمـوع  تروپاشـ   قحطـ  و... غذای   مواد کمبود اجتماع  تشدیدِ
محصول مستقیم تحول ویژه در نظام اجتمـاع  ایـران اجاریه حکومت ق

در حد عامل شتابزا و شرط  متفقین و متحدینبود و حمله  عصر قاجاریه
.علاوه بر این موارد  از مهم ترین چالش های کات  تروپاش  دخیل است

اخلاق  ناش  از بحران سیاس  که در سقوط قاجاریه تاثیر بسزای  داشت  
رت طلب  شاهزادگان  نخبه کشـ  و اسـتفاده ابـزاری از م  توان به قد
 دین اشاره کرد.

 

                 خالقیا یمالحظهها
 مانتا دهتفاــسا ردوــم ابعـمن معرت  با   ـخالقا لـصا حاضر مقال  در

 هشد دهشمر مرـمحت راـثآ ؤلفینـم یوـمعن قـحو  تـعایر علم داری 
 .ستا

 

 هنام واژه
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 Political Government.1 حاکمیت سیاس 

 Constitutional period.2 دوران مشروطه

 Tyranny.3 استبداد

 Substitution.4 جانشین 

 Social crisis.5 بحران های اجتماع 

 Political modernity.6 نوگرای  سیاس 

 Ethnic gaps.7 شکاف های قوم  

 Tribalism.8 قبیله گرای 

 Ideological gaps.9 شکاف های عقیدت 

 Sectarianism.10 ترقه گرای 

 Civil Society.11 جامعه مدن 

 Class gaps.12 شکاف های طبقات 

 Landlords.13 زمین داران

 Liberals.14 آزادی خواهان

 Ethical crisis.15 بحران های اخلاق 

 Power-seeking.16 قدرت طلب 

 Elite killings.17 نخبه کش 
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