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 چكیده

تهرران رررًای یر     . لقی کررد نمادی برای هویت ملی ایرانی تتأسیس تهران را باید 
کره   اسرت ای  بلکه عالوه برر نن پدیرده   ،ر نیستهای دیگ پایتخت در عداد پایتخت

ویژ رری . سررازد مرریزنررد ی ًلسررای دارد و احکررای ًلسررای را  رراهر   وحیررا  
. توان در این جهت مرثرر دانسرت   تهران و اناراد ساکنان نن را می بودن ساز مهندسی

جایگراهی در  . د و تخیال  و انتظاراتی را سرب  درد  کرتهران، انتظاری را برنورده 
ادراک واقعبینانه از تهران  ذدته . المللی یاًت داخل کشور و موقعیتی در عرره بین

ایرانی با همره زوایرای نن من رر    هر  زند ی امروزتر  به درک مناس و مآالی کنونی، 
تهران هم مربوط به جغراًیرای نن اسرت و هرم در  ررو زمران       ةاین دادت. ددو می

 اجتماعی و سیاسی های تخیّل به دهی دکل .استتأسیس و تحوال  و پیشرًت نن 
 از تری تازه اجتماعی های برساخت و جدیدتر تاریخی های بازنًرینی نیازمند جدید،
پایتختی تهران به سراغ امر  ،یاین مقاله با چنین هدً .است  ذدته تاریخی واقعیّا 
تحوال  نیمره او  قررن   در بستر  است و نن را رًته  یری هویت جدید نن و دکل

 .دهد توجه قرار می سیزدهم ه ری مورد
 .ایران ،قاجار ،ًلساه ،هویت ملی ،تهران: ها كلیدواژه
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 مقدمه.1
 بسرتر  در را ایرانری  جامعه کنونی سیاسی نظای  یری دکل های زمینه تاریخی، تحوال 
 درد  باعثهم  اسالمی جمهوری ت ربه. ًراهم نورده است ملی، هویت تکامل و تکوین

 و متروازن  مالرو،،  نحو به ایرانی ًرهنگی و تمدنی تاریخی، میراث  ونا ون ادکا  که
 ایرن . دهنرد ارائره   را سیاسی جدید نظای دهی دکل موًق ت ربه و دوند ادغای رمربخشی

  ذدرته،  میران  منس می و مستحکم راباه معارر، ت ربه در تاریخی ت ربه موًق ادغای
 مناسربا   و اسرالمی  جمهروری  نظرای   یرری  دکل. است نورده بوجود را نینده و حا 
 نروعی  کره  اسرت   ردیرده  مبنرایی  ،وجرود دارد  ایران سیاسی جامعه در اکنون که نوینی
 ایرانری  تراریخی  های ت ربه  ونا ون وجوه تمای در نًرینی باز و بازتعریف اندیشی،باز

 جامعره  تراریخی  ت ربره  بر ایران هویتی امروز وضعیت به تعبیر دیگر سایه. دکل بگیرد
 وضرعیت  منظرر  از هرم  هرا  ت ربره  نن انتقرادی  ارزیابی و بازبینی است و  سترده ایرانی

 نیازمنرد  جدید، اجتماعی و سیاسی های تخیّل به دهی دکل اما . یرد می ان ای امروزین
 تراریخی  واقعیّا  از تری تازه اجتماعی های برساخت و جدیدتر تاریخی های بازنًرینی
ی؛ مورد پایتختی تهران و درکل  یرری هویرت    این مقاله با چنین هدً .بادد می  ذدته

تحروال  نیمره او  قررن سریزدهم     در بسرتر   را انتخا، نمروده اسرت و نن را   جدید نن
  .توجه قرار می دهد ه ری مورد

 
 :سیزدهم قرن اول نیمه در قدرت روابط ساختار. 2
 ،ه رری  قررن دوازدهرم   ًضرای  ترداوی  در قاجرار  دولت ،قرن سیزدهم ه ری نغازدر 

 .کنرد  بازسازی را راویه دوره نوعی به و م ددا کرد سعی و  رًت دست در را قدر 
 عصرر  از متمرایز  ای دوره کره هرچنرد   ؛درد  می تلقی راویه به باز شت قاجاریه، دوره

 دررای   ترین مناس  قاجار ایل راوی، حکومت نبود در . ذادت نمایش به را راوی
 هم حدی تا و کند پر را قدر  خأل بتواند که بود دارا قزلباش بزرگ طوایف میان در را
 ملروک  و مرر   و هرر   دوران. دهرد  پاسرخ  برود،   رًتره  دکل که جدیدی ماالبا  به

 علیرغم اینکه مضاًای. بود اًزوده طایاه این اجتماعی اعتبار به هم دوازدهم قرن الاوایای
 خرود  از دیگرر  طوایرف  به نسبت را بیشتری تشرّع و مذهبی وجهه خود، روًیانه سنّت
 مردیریت  و سرماجت  دناسی، موقع هوش، از توان نمی حا  عین در البته. داد می نشان
 سلسرله  ایرن  نمردن  کرار  روی هرحا  به. پودید چشم قاجاری سلسله بنیانگذار سیاسی
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 سرابقه  بی خود نوع در که  ردید ایرانی جامعه در قدر  جدید مناسبا  پیدایش باعث
 . بود
 حرس  توأی  ردید؛ قاجاریه سلسله تأسیس باکه  دوازدهم قرن بار محنت دوران از عبور

 ایرران  حکومتی سنّتهای که دادت وجود نسبی اطمینان .دنور پدید جامعه دررا  رضایتی
 بره  قرائم  کره  خران  کریم و نادر قدر  چون نامامئنّی های اقتدار دوره و دود مراعا 
 بره  تشربه . بادرد  درده  سررری  ان امیرد؛  مری  بیشرتر  تشنّج به ننها مرگ با و بود دخص
 ایرانری  جامعره  بررای  حردی  ترا  رراوی،  داهان خاطره بزر دادت و راوی حکومت
 دوران کره  دینری  علمرای  جایگراه  دناختن رسمیت به دیگر طرف از. بود بخش نرامش
 کیران  اًترادن  خار به داهد و بودند کرده سرری راویه از پس ًتر  دوره در را سختی
 علمرای  و ، مردیدولت راباه تنظیم نظر از را مساعدی بسیار ًضای بودند؛ تشیع مذه 
 .داد می نوید دینی

 مرردی  ارتبراط  تقویتو  به مردی اتکای بیشتر روحانیت موج ، داه نادر دورهتضییقا  
 دولرت  و موقوًرا   بره  دیگرر  علمرا  زنرد،  و اًشاری دوره از پس. را باعث دد علما و

 که علمرا و مرردی را تکیره    بود نادری های سیاست ناخواسته دستاورد این. ندنبود وابسته
 دینری  رهبرری  حروزه  در کره  هرم  جدیردی  بازسازی البته .قرار داد همدیگر یاور و  اه

 تکرار امکان بود، نمده ًراهم که اقتداری و سازمان و بود  رًته رور  ارولیین توس 
 از قاجرار  خران  محمرد  نقرا  ًراغرت  واقرع  در .کرد می کم زیادی حد تا را ها مضیقه نن

 اجتمراعی  سرازمان  دردن  نمایران  برا  همزمران  قردر ،  تصاح  به مربوط کشمکشهای
 جدیدی ساختار  یری دکل به من ر خود نوبه به امر این.  ردید نن اقتدار و روحانیت

نمایان مری   را روحانیتو متکی به مردی  دولتی غیر قدر  که دد می سیاسی قدر  از
 مردّعی  طوایرف  و قبایرل  بره  نسربت  نگرانری  از عبور برای قاجاریه درای ، این در. کرد

 همرین . برنمد دینی علمای و روحانیت جایگاه از سیاسی برداری بهره درردد حکومت،
 . دادت پی در را علما سیاسی و اجتماعی قدر  ردد خود، نوبه به نیز امر
 تحروال   در را براال  دسرت  نظرامی،  عوامرل  قاجار، سلسله تأسیس اولیه مراحل در البته

 برا  قرابتری  چنردان  ناسره  ًری  طوایف، دیگر همانند قاجارها و دادت اختیار در سیاسی
 محمردخان  نقرا  دوره ابتدای در قاجار، حکومت ای عشیره اساس. ندادتند دینی علمای
  ذادرت  نمی باقی روحانیت مالحظه قابل ناوذ برای جایی ننان ایلی نظای و بود مشهود

 قاجرار  دولرت  .نورنرد  دست به دولتی امور در زیادی ناوذ که داد نمی امکان علما به و
  رًرت  دکل روحانیت ًعا  حضور ومردی  مشارکت بدون ایرانی های دولت اکثر مثل
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. نبرود  مارر   دینی علمای سیاسی اختیارا  حدود و نقش درباره سثالی وجه هیچ به و
 کره  نبرود  معلروی  هنروز  کره  زمانی در و قاجارها قدر   یری دکل مراحل نخستین در

 دوران چرون  روحانیرت  یاًت، خواهد قوای و استمرار میزان چه خان نقامحمد حکومت
 قابرل  ناروذ  کره  حرا   عرین  در. دادت قرار مرکزی سیاسی قدر  حادیه در نن از پیش

 . دادت دهری مراکز در عمدتای و کشور  ونا ون مناطق و والیا  در توجهی
 بره  هم جریاناتی دد، من ر قاجار حکومت استقرار به که ًرایندی با همزمان حا  هر به

 روحانیرت .  ردیرد  من رر  روحانیت ردد حا  در نهاد اجتماعی و سیاسی دعاوی طر 
 تالش. دد کشیده سیاست عرره به که بود خود اجتماعی موقعیت بر تکیه با و تدری ای
 بررای  را بهترری  موقعیرت  توانسرت  مری  اجتماعی، موقعیت این تعمیق و  سترش برای

 در تحرکری  کلّری  باور. دهد تغییر او ناع به را ها رقابت مسیر و نورد بوجود روحانیت
 ناروذ  دایرره  توانند می زیادتر ًعالیت با کردند می ًکر همه که بود دده پیدا کشور همه
 علمرای  نادرناخته  نسبتای و نو هور قدر  مورد در بویژه امر این. دهند  سترش را خود
 .بود تزاید به رو مردمی حمایتهای با که دادت وجود دینی
 میران  نره  کره  برود  ای پدیرده  همکراری،  و تعامل با توأی قدر  نوین منازعا  این بنابر
 درکل  سلانت نهاد و روحانیت دولتی غیر قدر  میان بلکه  ونا ون، طوایف و ایال 
 احتیراط  رًترار  و بود نادناخته طرف دو برای جدید ساختار این ابعاد که هرچند.  رًت
 مردمری  اقتردار  با بار این مردی، و دولت بین تاریخی ًارله. دادت پی در را دو هر نمیز
 نهادینره  بره  هرم  دولت ناکارنمدی پدیده. کرد پیدا جدیدتری ابعاد روحانیت،اًزون  روز
 جای به سیاسی، عرره در ترتی  این به. دکر کم  مردی و دولت بین دکاف این ددن
 یر   در را سرلانت  قدر  که نمد پدید ای دو انه نظای راوی، عصر ساحتی ت  نظای
 این. داد می قرار دیگر طرف در را دینی علمای رهبری به مردمی و ملّی قدرتهای و سو

درد و   ایرانری  ملّری  هویّرت  ویژ ری  بتردریج  بود؛ سابقه بی ایران تاریخ در که وضعیت
  .داد قرار تأریر تحت را ایران سیاسی مناسبا 
 ننها پادداهی ایران مردی که دانست می خود تأسیس ابتدای در خصورای قاجار حکومت

 بنابراین. نماید خود مشروعیت مبانی تدارک به اقدای که بود الزی و دانند نمی مشروع را
 خرود  عریران  قدر  و نورند دست به را ندادته مشروعیتِ تا خواستند می وسیله هر به
 الگروی  از پیرروی  و رراویه  به انتسا،. کنند تبدیل جامعه نزد دده پذیرًته اقتدار به را
 ترأمین  برای قاجار که بود راهبردی تشیع، مذه  نشر و دینی علمای از حمایت در ننها

 دراه  نسرل  از را خران  محمد نقا که ای دایعه. نمودند انتخا، خود حکومت مشروعیت
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 پایگراه  بتواننرد  مبنرا  ایرن  برا  ترا  درد  داده روا  کررد،  می معرًی راوی حسین سلاان
 بررای  دیانرت  ا هار کلی باور. نمایند تدارک خود حکومت برای را وسیعتری اجتماعی
 راهری بررای   قاجرار،  دراه  دینی مواضع و نمود می الزی حتی و ماید عامه، احترای جل 
 بره  نسربت  مردی میان در دینی و سیاسی مقبولیت و مشروعیت کس  و حاکمیت تثبیت
 وتحکریم  تثبیرت  بررای  علمرا،  روزاًرزون  ناروذ  بره  باتوجههم  داه ًتحعلی .بود دولت

 رراویه  الگروی  برا  مارابق  ننران  نظر جل  درردد خود، حکومت به دادن ومشروعیت
 از تهرران  در اقامرت  بره  ایران، بالد سایر و مقدسه عتبا  علمای از عای دعو  که برنمد

 :نویسد می نوری پیتر. بود نن برجسته مصادیق
 حار   و تأسریس  بررای  دو هر که داه ًتحعلی و نقامحمدخان که رسید می نظر به

 ایرران  در را علمرا  ترا  دادتند این بر تمایل دادتند، نیاز علما حمایت به خود سلسله
 . کردند رًتار راویه سالطین مانند ای زیرکانه  ونه به زمینه این در و دارند نگه

 (31: 8931 نوری،)
 در ننهرا  دخالرت  داد، مری  نشان روحانیت به زیادی توجه داه ًتحعلی اینکه رغم به اما
 روسریه  چون خارجی کشور با جنگ مانند اموری در دخالت از کمتر کشور داخلی امور
 سیاسری  امور در روحانیون دخالت به داه واقعی تمایل عدی دهنده نشان مسأله این. بود

 علمرا  پیوسته نظار  به محکوی که بود پذیرًته ضمنی باور که هرچند بود کشور داخل
 :دنویس می الگار حامد. بادد می

 احتررای  علمرا  بره  نسربت  دراه،  کره  بینیم می داه ًتحعلی حکومت دوره سراسر در
 دررکت  به و دارد دوامی با و نزدی  دوستی ننان از بسیاری با است؛ قائل پایداری
 برا  برود  ای خودکامره  وضرع،  ایرن  رغرم  بره  اما است، راضی حکومت امور در ننان

 ا هرار  نیرا  کره  بررسیم نا زیریم بنابراین،. ماند چنین و لگای بی راستی به اقتداراتی
  چیست؟ نن علت  رنه و است نبوده بیش ادعایی علما به نسبت او اراد 

 (822-8931 الگار،)
 هرم  برا  ررمیمی  روابر    راهر،  در دولرت  و علما که دد می نادی نن ا از تناقض این

 را قاجراری  حکومرت  علمرا،  سرویی،  از. نبودند دلخوش یکدیگر از واقع در اما دادتند،
 تعبیرر  «جور حکومت» به نن از رراحت به موارد برخی در حتی و دانستند نمی مشروع

 دیگرر،  سروی  از و بودنرد  نورده رو نن برا  ممادرا   بره  ناچرار  بره  واقع در. کردند می
 بررای  و ندادرت  سیاسرت  در ننهرا  دخالرت  و روحانیرت  به چندانی تمایل نیز حکومت
. برود  داده تن تعامل و راباه این به خویش سلاه تحکیم و مقبولیت و مشروعیت کس 
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 نن عریران  چهره و دد می  ذادته کنار تعارًا  بود، قدر  اقتضای که هم مواردی در
 مرردی  و روحانیان با او رًتار تغییر و داه ًتحعلی دوره پایانی حوادث.  ردید می نمایان
 دوران در کره  وضرعیّتی . رود بین از او حکومت به نسبت اولیه  ن حسن که دد باعث
. داد مری  نشران  را قاجراری  حکومرت  ماهیت نوعی بهو  رسید او  به قاجار داه محمد
 دولرت  نن با خود مناسبا  از تری واقعبینانه درک توانستند می هم دینی علمای و مردی
 .بادند دادتهرا 

 و درود  مری  ای حادریه  جهرانی،  سیاسرت  عررره  در ایران نقشدر این دوره تاریخی، 
 هندوسرتان  تسرخیر .  رردد  مری  بیشرتر  روز بره  روز پیشرًت، و ردد مرزهای از ًارله
 در هرم  روس و ایرران  جنگهرای  نررار  و ایران جنو، در حضوردان و انگلیسیها توس 
 اروپرا،  در پروتسرتانتیزی  ت ربره  برا  هم غربی استعمار. کند می خودنمایی ایران سیاست
 مواجره  اسرالمی  کشورهای و کند می اسالی جهان در مداخله و سازی مذه  به دروع

 ایران جنگهای در دکست. دوند می بابیّه و وهّابیّت چون  ونا ونی های ًرقه بحران با
 جامعره  دخصریت  بر منای نرار خود نوبه به که بود مردی برای ملی تلخ خاطره روس، و

  .دادت جامعه، هویت ارال  و تکوین ًرایند در مستقیم غیر نرار که چند هر. دادت
، ارائه ددنیمه او  قرن سیزدهم و دینی  اجتماعی سیاسی، بستر و ًضا با تصویری که از

همچنرین انتظراری را درک    .مورد توجه قرار دادرا  تهران پایتختی نقش اهمیت توان می
 نمود که ناخواسته بر تهران تحمیل می دد تا بتواند  ره  شرای ًکرری و عملری بررای    

ه چونان هر ًررتی که امکان تبدیل دردنش بر  البته .  ردد ایرانی ملی هویّت یها تکاپو
تهدید قابل پیش بینی است؛ تهران هم می توانسرت چنرین نقرش دو انره ای را دادرته      

      .بادد
 

 قاجاری دولت جدید پایتخت. 3
 چررا  کره  پرسش این به پاسخ.  ذرد می تهران پایتختی از سا  سی و دویست به قری 

 چنردان  نه دهری ر ده زمان، نن پررونق و تاریخی بزرگ دهرهای میان در نقامحمدخان
 انتخرا،  پایتختی به را ایران سرزمینی پهنه در نادناخته حدی تا حتی و خودنای متمدن،

 معنرادار  ت ربره  بردون  و کوچر   تهرران  .است تخیلی های رودنگری نیازمند کند؛ می
 دمسری،  ه رری  دوازدهرم  قررن  اواخرر  در توجه قابل دهرنشینیِ عقبه حتی و سیاسی
 غربری  مدرنیتره  جانبه همه ه وی عصر در بتواند تا  ردد می کهن سرزمین این پایتخت

 حاکمان .دود موًق نن سرزمینی کلیت و یکرارچگی و ایرانی ملی هویت از حاا ت به
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 بره  را تهرران  کره  دادتند مشکالتشان و زمان اوضاع از تصوری چه و نرمان چه قاجاری
 چره . بادد دادته را خود تاریخی نًرینی نقش توانست چگونه تهران و  زیدند پایتختی
 حاررل  و نبود پایتختی سابقه با دهرهای در که نمد می بوجود تهران تأسیس در امکانی
  .کرد تلقی قاجار طایاه برای حکومت تسهیل ررف از ًراتر باید را امکان این. دد نمی
 جغراًیایی مرکزیت و موقعیت جهت از که نمود انتخا، را تهران ،خان قاجار محمد نقا

 کره  ندادت همراه به را حکومتی و سیاسی سنت  ونه هیچ که این مهمتر و بود مناس 
 نیروهرای  دارای بادرد،   رًتره  درکل  قبرل  از کره  پایتختی .کند تحمیل جدید دولت بر

 توانرد  نمری  حکومت و دهند می قرار ًشار تحت را حکومت که است مثرری اجتماعی
 احسراس  قبلری  حکومتهرای  سنگین سایه همچنین و کند پیاده را خود منویا  راحتی به
 رعایرت  بره  م بور و کند تحمل را سنگین سایه این خواست نمی قاجار خان. دود می

 ویژ یهرای  و سروابق  برا  مردمری  محی  ی  در ایران، جدید پایتخت. دود قبلی سنتهای
 حکومرت  برر  را خرود  خصورریا   بتواننرد  سروابق  نن که نیامد بوجود تاریخی خاص
جال  است که این سنت تغییر پایتخت توسر  سلسرله هرای حکرومتی     . نمایند تحمیل

برای اولین بار سقوط سلسله های قاجرار و پهلروی،   . جدید، در مورد تهران محقق نشد
واقعیّتری ًراترر از سلسرله هرای     و پایتختی تهران بره   باعث تغییر پایتختی ایران نگردید

 تغییرر  در را معنرایش  که دود می ایرانی معارر جامعه ت لی تهران .دد تبدیل حکومتی
 بره  اتکا با که زمانه تحوال  با مواجهه. کند می جست و تاریخی مواجهه ی  با متناس 

 را نرمانی دهری.  یرد می رور  اسالمی و ایرانی تاریخ از ای یاًته تکامل یاد ارهای
 را اجتمراعی  هرای  عررف  و مناسربا   پیچیرده  سراختار  در بازنگری که دهد می نمایش
 .سازد می پذیر امکان

 سرابقه  که بزر ی دهرهای از ی  هیچ سراغ پایتخت، انتخا، برای قاجار نقا محمدخان
 بررای  جدیرد  درهری  تأسریس  بره  اقدای عبارتی به بلکه. نرًت دادتند؛ زمینه این در ای

 درهری  بلکره  خرود،  بررای  مسرتقلی  پایتخت تنها نه توانست قاجار خان. نمود پایتختی
 کره  برود  االحرداث  جدیرد  پایتخرت  و دهر ی  تهران. بسازد ایران پایتختی برای جدید
 عهرده  برر  را بزر ری  هرای  رسرالت  نینده در تا دد طراحی قاجار خان محمد نقا توس 
 تهرران  ولری   یرنرد  مری  دکل ارادی غیر و سنتی طبیعی، دکل به دهرها معموالی. بگیرد
  رًتره  درکل  سرنتی  درکل  به و تاریخی ًرایند ی  در اینکه نه دد مهندسی و طراحی
 همره  مسرکونی  منراطق  و برازار  پاد انهرا،  و نظرامی  مقرهرای  حکومتی، های کاخ. بادد

 تمردن  و هرا  درهر  تراریخ  دسرتاوردهای  هرم . درد  ساخته جدید تهران و ددند طراحی
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 نمرده  پریش  کره  جدیدی مقتضیّا  هم و دادت قرار سازند ان ذهن در اسالمی -ایرانی
 دادرت  وجود جهان در کمی دهرهای زمان نن در. بود نظر مدّ تهران ساختن برای بود،
 پترر  توسر   کره  بود روسیه در پترزبورگ ننها جمله از. دوند ساخته و دده مهندسی که
 و سیاسرتمدار  «اولیویره  مسریو » .درد  سراخته  و طراحری  جدیرد  دهر ی  عنوان به کبیر

 : نویسد می خود های یاددادت در ًرانسوی، پزد 
 و خرو،  اهرای  کاروانسرر  داد، قرار دهر این در را خود پایتخت که داه محمد نقا

 ایرران  مملکرت  هرای  دهر بهترین تهران امروزه چنانکه. کرد بنا مرغو، های مکان
 زینرت  و عمرار   نیکرویی  و وسعت کما  داهی، عمار  و ارک. دود می دمرده
 یر   قردر  به و دده واقع دهر دمالی طرف در ارک این دارد را ن، ًراوانی و باغ

 و بلنرد  دیوارهرای  برا  مربرع  درکل  بره  درهر  خود مانند و دارد بزر ی دهر چهاری
  رل  از حصار این تمامی و است محاوظ و مصون عمیق، و پهن خندقی با عریض
 دو مقردار  به و است مربع دد،  اته که طور همان ، دهر حصار. است دده ساخته
 مسرکون  نن داخرل  نصرف  قردر  بره  اما دارد، دور بیشتر(  متر 8311 میل هر)  میل

 برارو،  از ضلعی هر وس  در و است نن در میوه درخت از پر وسیع باغهای. نیست
 و  ررد  هرای  بر  وسیله به محارره، و ضرور  هنگای به که اند ساخته یی دروازه
 داد، جای توان می نن در توپ عراده دو و است بیشتر قدی سیصد قدر به که مدور،
 طراهر  محمرد  ترجمره  الیویره،  سارنامه الیویه،) .مانند می محاوظ ها دروازه و دهر
 ( 31 ،3۳ رص ،89۳8 او ، چاپ اطالعا ،: تهران میرزا،

 نن سیاسری  و اجتمراعی  معادال  در ای کننده تعیین سهم تهران که قریه یا کوچ  دهر
 بره  وابسرتگان  و درد  قاجراری  درهر  ی  به تبدیل، قاجار خان با ورود ؛ندادت روز ار

 درهر  و پایتخرت  ایرن  بر حکومت سلاه .دهند می تشکیل را دهر ارلی بدنه حکومت،
 غیرر  بخشرهای  در حتی را حکومت از مستقل نهاد هیچ و بود جانبه همه و کامل جدید
 خواسرت  می دد،  ذادته بنیان که جدیدی حکومت. نمود پیدا نن در دد نمی سیاسی،
. نمایرد  حار   و نورده بوجرود  مردمری،   ونرا ون  هرای  الیه و خود بین را الزی ًارلة

 ای ًاررله  چنران  بره  امرر  ایرن  و کند عمل مالقه رور  به توانست می باید حکومت
 مکران  و برود  توجره  مرورد  معنی این هم تهران دهر داخل نقشه ساخت در. بود نیازمند
 بره  سرلانتی  های کاخ و نظامی و دولتی مراکز و مسکونی مناطق و مساجد و بازار یابی
 بره  تهرران . نمایرد  تسرهیل  را جدیرد  حکومرت  اهرداف  بتواند که دد می ان ای ای  ونه

 .  رًت دکل حکومتی دهر ی  رور 
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 عمردتای . بودنرد  حکومرت  مدعیان و دادته حکومت با انس نمدند،  رد نن در که ننهایی
 ددند تهران ساکن که بودند قاجاری دمار بی داهزاد ان بعدها و نن سران و قاجار ایل
 حکومت  رو ان نوعی به که بودند هم قبایل و طوایف سران از بعضی ننها بر عالوه و

 هرحرا ،  بره . کردنرد  مری  سریر  حکومت هوای  و حا  در هررور  به و بودند قاجار
 و درد  تثبیرت  تهران دهر در عمومی ًرهنگ ی   ونة به کشور نقاط سایر بر حکومت
 زبران  .داد نن بره  حکرومتی  رنرگ  و کرد خار  نن عادی حالت از را تهران در سکونت
 ادبیرا   از نوعرای  کره  برود  مستوًیان و ادیبان زبان دد، رایج تهران در که هم ای محاوره
 زبان به تیدیل بنوعی و بود محلّی زبانهای ویژ یهای از عاری و  رًتند می الهای سعدی
 .دد ًارسی معیار
 تشرویق  را تهرران  به مهاجر  خان محمد نقا و دد  ذادته پذیری مهاجر بر تهران بنای
 م وز به احتیا  نن از خرو  ولی بود، نزاد تهران در سکونت و تهران به ورود. کرد می

 می کشور مختلف مناطق ساکنان و اقوای همة و بود نشین مهاجر دهر ی  تهران. دادت
 و تکلّرف  احسراس  امرر،  ایرن  در و دروند  سراکن  نن در و مهراجر   تهران به توانستند
 و درد  مری  یاًرت  تهرران  در نماینرد انی  ایرران،  منراطق  و اقوای همة از. ننمایند مشقّت
.  ردید می برقرار حکومت مرکز با کشور مختلف مناطق بین مساوی نسبت ی  درواقع
 از نروینی  ت ربره  و درود  مری  ایرران  مختلف مناطق و قومیتها از نمایی تمای نئینه تهران

 تهرران  پذیری مهاجر ویژ ی به توجه با «اولیویه مسیو». دهد می دکل را ملی همزیستی
 :نویسد می

 عمرل  بره  درهر  جمعیت ازیاد در داه محمد نقا که زیادی کودش و سعی وجود با
 بره  کره  ننهرایی  خارره  کنرد،  مری  ت ار و کسبه از که اعانتی و حمایت و نورد می

 نن جمعیرت  هنروز  کننرد،  مری  مسرکن  درهر  نن در کرده مهاجر  تهران به تاز ی
. نبرود  کرس  هرزار  پرانزده  از بیشتر( قمری ه ری 8288) ددیم وارد ما که تاریخی
 ایرن  ضرمن  دردند  مری  نارر  هرزار  سره  قدر به که نیز را دیوانی عمل ا  و قراو 

 ایرن  در دراه  محمرد  نقا جانشینان ا ر که رسد می نظر به نوردیم دمار به جمعیت
 (31همان، ص).دود عظیم بسیار دهر این جمعیت کنند سلانت دهر

 :نویسد می کرده اداره تهران از خرو   مقررا  به  اه نن«   اولیویه مسیو»
 بره  قبایرل،  روسرای  و بزر ان از ادخاص، از بسیاری تهران در ننکه علت به

 پایتخرت  از خررو   حق که دارند وجود قاجار خان محمد نقا  رو ان عنوان
 هرر  اما نبود، مانعی دد می داخل تهران به کس هر رور  این در ندارند، را
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 مخصروص  اجرازه  دهر  حاکم از باید رود بیرون دروازه از خواست می کس
 (۳1همان، ص).ددند می مانع اال و  رًت می

 تهرران  در قبلری  اجتمراعی  مناسربا   و پیشینه ًاقد دهر به واردین تازهو  مهاجرین این
 نمری  و ندادرتند  را مردنی  زنرد ی  بررای  الزی هرویتی  و دخصریتی  اسرتحکای  و بودنرد 
 کرردن  حکومرت  بررای  امرر  این. بادند دادته حکومت به وابستگی جز هویتی توانستند
 دارای حرا   هرر  بره  کره  اًرادی. دمی کر کامل را حکومت سلاه و دد می دیده مناس 
 حکومرت  تعررّ   مرورد  خوددان دهر در ا ر و بودند خود دهر در اجتماعی استحکای

 کره  اینر   ددند؛ می حمایت و دادت پی در را اجتماعی العمل عکس  رًتند، می قرار
.  شرتند  مری  غربت احساس دچار و ندادتند اجتماعی  اه تکیه ددند، می تهران ساکن
 برا  را خود ارتباط بودند م بور و دیدند می حکومت به وابسته را خود اجتماعی حیا 

 سکنی تهران در که دیگر دهرهای متشخّصین برای وضعیت این. نمایند تنظیم حکومت
 دارای خوددران  مناقره  و درهر  در کره  بزرگ علمای حتی و دادت وجود  زیدند، می

 را موقعیت نن ًقدان تهران، در اسکان با بودند؛ توجهی قابل اجتماعی و سیاسی جایگاه
 او  طرراز  م تهرد  که کنیم می مشاهده  ریبایدف حادره در چنانکه. کردند می احساس
 در. کننرد  نمی اعتراضی مردی ولی کنند، می تبعید تهران از را م تهد مسیح میرزا مرحوی
 جردی  العمرل  عکرس  اًتاد، می اتااق دیگر دهرهای از یکی در امر این ا ر که رورتی
 حمایت ندادتن و تهران ساکنین غربت و تنهایی این حا  هر به. دادت دنبا  به را تری

 کره  دادرت  را خود خاص اجتماعی و سیاسی نرار حکومت، تعدیا  مقابل در اجتماعی
 .است بیشتر های بررسی قابل
 

  ایرانی ملی هویت مركز تهران،. 4
 مت لری  درهر  یر   قالر   در کره  بود  رًته قرار مسیری در ایرانی ملی هویت تحوال 
 ممتراز  ایرانری،  ملری  هویت ت لّی و پایتخت عنوان به تهران  هور با سیزدهم قرن. دود
 سرابقه  بری  این امرر . دد پیدا ایرانی ملی هویّت برای مرکزی، تهران پایتختیِبا . دود می
 بره  بتواننرد  کره  بودنرد  ویژ یهایی ًاقد  ذدته، حکومتهای در قبلی های پایتخت و بود

 بررای  کره  درهری  عنروان  به تهران. کنند جلوه ایرانی ملّی هویّت پایتخت و مرکز عنوان
 نمایران  بادرد،   رًته دکل تاریخی حوادث  ذر در اینکه نه و دود می ساخته پایتختی

 خروبی  بره  را ایرانری  ملیرت  عنارر توان می تهران، دهر ددن ساخته این در و دود می
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 زمران  خود، دایسته  هور تا و بود تکوین حا  در ویژ یها این که هرچند. کرد مشاهده
 .   دادت الزی را زیادی
 یعنی راویان سابق پایتخت تأریر تحت هویتی لحاظ از دود، می ساخته که تهرانی البته
 روس و ایرران  جنگهای. کند می تلقی نن ادامه را خود نوعی به و دارد قرار قزوین دهر
 اسرتقرار  مقرر  کره  بادرد  نن قاجراری  دولرت  پایتخرت  دیگر ویژ ی که  ردید سب  هم

 مرکرز  از دور را خرود  والیتعهردی  دوره نینرده،  دراه .  یررد  قررار  نن از خرار   ولیعهد،
 همینارور  و برود  کشریده  بدوش را جنگها ارلی بار که تبریز،. کرد می سرری حکومت
 و دد ولیعهد مقر کرد؛ می احساس را عثمانی و روسیه سیاستهای از بعدی های نگرانی
 کره  هرچنرد . نمود می ًراهم پایتخت عر  در نن برای را هویتی جایگاه نوعی امر این

 بره  که کرد می اعما  ولیعهد بر هم نظارتی نذربای ان، حکومت کایل تعیین با حکومت
 .   کرد می نمایان هم را دولت سیاست مسیر نوعی
 بنیانهرای  برا  هرم  وریقری  نسبت دیعه، کشور مرکز و پایتخت عنوان به تهران حا  هر به

 همچنرین  و کررد  پیردا  "دارالخالًه" لق  عثمانیان با رقابت در دهر این. دادت مذهبی
 علنری  طرر  . نمرود  نهادینه خود، اجتماعی و سیاسی ساختار در را دیعه ًقهای حضور
 را سرلانت  قردر   کنرار  در دینی علمای مقتدارنه حضور همچنین و ًقیه والیت بحث
 در هرا  برغرانی  حضور به باید نمونه باور. دانست جدید پایتخت ویژ یهای از توان می

 را پادداهی حکومت و مار  را «ًقیه والیت» نظریه برغانی م تهد که کرد اداره تهران
 تهرران  او  طرراز  علمای بحث، این عملی و علمی تداوی پی در. کند می اعالی نامشروع

 دراه  حضرور  در ًقهری  مرذاکرا   جلسره . دوند می دعو   لستان کاخ به داه سوی از
 عنروان  را «کبرری  غیبرت  عصر در ًقیهان رهبری»نظریه برغانی م تهد و دود می دروع
 از  روهری . کند می بیان را خود ادله  نن، تأیید در نیز رالح محمد دیخ برادرش. کند می

 دریخ  ولی کنند می تصدیق و تأیید را برادرش و برغانی سخنان جلسه، در حاضر علمای
 رهبرری  نقرش  و سلانت مقای از دًاع به «جنگلی» به معروف مازندرانی علی محمد مال

  یررد  می تصمیم داه ًتحعلی نهایت در لاظی، در یری از پس. خیزد برمی داه، ًتحعلی
 مسریح  میررزا  نقرش (. 92ر98 ص تنکابنی،.)کند تبعید عراق به را برادرانش و برغانی که

 خروبی  بره  دد، من ر  ریبایدوف روس سایر قتل به که مردی بسیج در نیز تهران م تهد
 .سازد می نمایان پایتخت در را دیعه ًقهای  ذاری تأریر و حضور این

 داند می و  یرد می دکل قم علمیه حوزة با مناسبت در نوعی به تهران سیاسی مرکزیت
 حکومرت  اوایرل  ترا  کره  هرچنرد . نماید تقسیم نن با را سیاسی حیا  از بخشی باید که
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 و روحرانیون  عمرده  ت مرع  مرکرز  و کشرور  مرذهبی  پایتخرت  ارراهان  داه، ناررالدین
 قرم  بره  ًتحعلیشراه  کره  خارری  توجره  و قمی میرزای حضور با اما بود؛ ایران م تهدان
 را قررم دراه . نمرد  ًرراهم  درهر  نن مرذهبی  مرکزیّررت هرای  زمینره  دادرت،  مری  مبرذو  

( علیهرا  اهلل سرالی ) معصرومه  حضرر   حرری  ترزیین  و تعمیرر  به و نهاد نای «داراالیمان»
 ای مقبرره  درهر  ایرن  در حتی وی. دد ساخته زمان این در نیز ًیضیه مدرسه و پرداخت
 .دد سررده خاک به نن در بعد که کرد بنا خود برای

 مرثمنین  و ًضرال  و علمرا  ایرای  مرور به و دد زیاد قمی میرزای نمدن با قم دهر اهمیت
 در میررزا  مرحروی . درنمد علمی مراکز دمار در و دتاًتند قم به میرزا حضور درک برای
 مرجعیت و بود مسلمین دنیوی و دینی امور رئیس و همه بر مقدی ًقاهت و ورع و زهد
 برزرگ  را او مقرای  و دادت می ابراز زیادی احترای وی به نسبت نیز داه ًتحعلی. دادت
 پایتخرت  تقویت باعث و نورده تهران به را میرزا مرحوی که بود نن پی در و دانست می
 هرم  دراید . برذیرد را تهران جامع مس د جماعت امامت که نمود درخواست او از. دود
 را تقاضرایی  چنین قمی میرزای حا  هر به. بود نگران قم در میرزا استقال  و حضور از

 کشور داخل علمیّة حوزة و روحانیون مستقل مرکز قم(. 849: 8914 تنکابنی،) نرذیرًت
 این که هرچند. دادت قرار نن سیاسی تحوال  جریان در و پایتخت نزدی  البته که دد
 کره  چیرزی  نن. بادرد  دادرته  را مستقلی علمیة حوزة هم پایتخت که نبود نن از مانع امر

 .دد نن ارلی متکال مروی مدرسة
 را ًخریره  یا مروی مدرسه و مس د بود، داه ًتحعلی وزیر که مروی خان حسین محمد
 السلانه، اعتماد.) اًزود نن برنیز  زیادی موقوًا  بعدها و ساخت قمری 8298 سا  در

 معروف مدارس از یکی مدرسه این( 899: ص ،2293 السلانه، اعتماد خاطرا  روزنامه
 ایرران  دانشرمندان  و بزر ان از بسیاری ابتدا همان از. است بوده ایران و تهران مشهور و
 نشران  نن تنظیم در دقت و موقوًه سند متن. اند پرداخته علم تحصیل به مدرسه این در

 بره  او خراص  اراد  و دینری  علروی  تردریس  امرر   رایف به مروی مرحوی توجه دهنده
 در ناروذ  رراح   و م تهد و عالم را متولی که جمله از. بود( ع) حسین امای سو واری

 مدرسره،  اعظرم  مدرس و متولی اولین. که تاکنون رعایت دده است بود داده قرار تهران
 روسها ننگین کاپیتوالسیون به پاسخ در او قاطع ًتوای که بود تهرانی م تهد مسیح میرزا
 دراه  ًتحعلری . اسرت  مشهور  ردید؛ مردی از جمعی توس   ریبایدوف قتل به من ر که

 و کند می تبعید عتبا  به را بزرگ م تهد این روس دولت از خواهی عذر ضمن قاجار
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 میررزا  اهلل نیرت  اختیرار  در و سل  ایشان از مدرسه تولیت تهران از وی خرو  با طبیعتا
 . یرد می قرار اندرمانی محمد
 مبارزا  رهبر و تهران ناوذ ذی و معروف عالم کنی علی مال حا  مرحوی ایشان از پس
 ،مرروی  م موعره  و مدرسره  تولیرت  سومین عنوان به رویترز قرارداد لغو در تهران مردی

 امرور  اداره در مالعلری  حا  ریاست بعد از. د یر می برعهده را علمی مرکز این هدایت
 مرروی  مدرسره  مدیریتی نحوه در و  اهری دکل در بسیاری تغییرا ، مس د و مدرسه

 بعرد ( 312: ص ،2   ،8939 ایرران،  تاریخ سا  چهل السلانه، اعتماد.) پیوست وقوع به
 دارالخالًره  جمعره  امای العابدین، زین میرزا به ًخریه مدرسه اوقاف امور ایشان ًو  از

 حسرن  محمرد  میررزا  اهلل نیرت  نیرز  ایشران  از پس( 812 ص ،8   همان،.) اًتاد موکو 
 میررزای  مرحروی  دریعه  عرای  مرجرع  نماینرده  و تنباکو قیای در تهران مردی رهبر ندتیانی
 . ددند مدرسه و مس د متولی تنباکو، تحریم ًتوای راح  دیرازی

 
 فلسفی شهر تهران،. 5
 خو، را نرامش این قدر حکما و ًقها است؛ بحران از بعد نرامش دوره قاجار، دوره    
 سرقوط  از بعرد  بحرانری  دوره از پرس  و قاجرار  دوره در که عمومی نرامش .دانستند می

. کررد  می ًراهم ًلسای تکاپوهای و نموزدها برای مناسبی محی  بود؛ نمده پدید راویه
 دوره ایرن  در دود، می محسو، طالیی دوره ق،8241 سا  تا 8819 قاجاریه تاسیس از

 عمرومی  رضرایت  دوره این در بود، نشده دروع روس و ایران های جنگ دوی دور هنوز
 برا  - ق829۳ سرا   در زنوزی، عبداهلل نقا مرحوی که است دوره همین در دادت، وجود
 سرا   حردود  یعنی دوره همین در الهیه لمعا  کتا، نمد؛ تهران به اراهان از - دعو 
 کسری  داه ًتحعلی البته. است دده  ت لیل داه ًتحعلی از نن در که دده نودته ق8241
 بره  بودنرد،  امیردوار  او بره  هرم ( عالیرا   عتبا  مانند) ایران از خار  در حتی که است
 دراه  ًتحعلی دادتند انتظار همه کردند؛ حمله ن ف و کربال به ها وهابی وقتی که نحوی

 با ولی است، طالیی ایران برای نیز ایران از خار  در حتی دوره این. کند برخورد ننها با
 برین . درود  مری  وارد بحرران  روس، و ایرران  های جنگ دوی دوره و ترکمنچای نامه عهد
 همرین  بحرران  در نیرز  م تهد مسیح میرزا مرحوی قصه دد؛ ای اد تنش حکومت و علما
 . اًتاد اتااق دوره
 دوره ایرن  در. اسرت  دراه  ًتحعلری  هرای  سیاست از عدو  دوره قاجار داه محمد دوره
 کنرد،  ای راد  را تصوف بر مبتنی نظای کرد می تالش نقاسی میرزا همکاری با داه محمد
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 نگراه  در .باز شرت  نسربی  نرامرش  و داه ًتحعلی ًضای به دوباره داه محمد از بعد اما
 ًلسرای  هرای  بحرث  برای را ًضا و این امر، بود برقرار کشور کل در نسبی نرامش کلی،

 همران  امرا  داریرم؛  را ماند ی عق  ،قاجار دوره در که است درست. نمود می تر مناس 
 رر   مذهبی های بحث رونق به که بود نسبی رضایت و روحی نرامش با توأی ماند ی عق 

 درهر  سرنتی  غیرر  و جدیرد  وضرع  دیگر طرف از. کرد می کم  ًقهی بحثهای و ًلسای 
 عقلری  ًعالیتهرای  مناس  را دهر بود،  رًته رور  نن ساخت در که مهندسی و تهران
 و روانری  ترأریرا   دارای درهر،  یر   بودن ساز مهندسی جنبه که است طبیعی. کرد می

 و متولد دده مهندسی دهر ی  در که اًرادی ذهنی تربیت نوع. بادد می خاری تربیتی
 قاعرده  بدون و نامنظم های خیابان و کوچه با دهرهایی در که اًرادی با دوند می بزرگ
 بیشتری ریاضی ذهنیت انتظار و بود خواهد متااو  کنند، می زند ی بادد؛  رًته دکل
 نمرد،  مری  پدیرد  ندمیران  برای تهران دهر در که تارّدی همچنین. است متصور ننها برای
 . کرد می حِکمی و ًلسای ًعالیتهای مرکزیت مناس  را دهر این

 همچنرین  و نمرد  مری  ًرراهم  سراکنینش  بررای  کره  ریاضری  ذهن با تهران ددن پایتخت
 مختلرف،  اقروای  کنرار  در زیسرتن  با توأی اجتماعی دد ی رها و غربت تنهایی، احساس
 ای ویرژه  کرامالی  درای  نن، قبا  در اجتماعی حمایت عدی با توأی حکومت به وابستگی

 عقلری  و ًلسای تأمّال  برای روحی زمینه و وضعیت بهترین داید که کرد می ًراهم را
 مسراعد  ًضرای  تهرران،  بره  برجسرته  حکیم ی  نمدن با که بینیم می ترتی  این به. بود

 دانرش  رردها  بلکره  و دهها حضور که دهد می ان ای را کاری و نید می بوجود ًلسای
 درهرهای  هرای  حروزه  در و هسرتند  کرارکرد  نن ًاقد دیگر های دهر در ًلساه نموخته
 مری  ای اد تهران در ًلسای مکت . است نیاتاده اتااقی چنین تاریخی دار ریشه و بزرگ
 در را نن کننرده  تعیرین  نررار  و دارد را خرود  خاص عملی و نظری های ویژ ی که دود

  ، دردنش   پایتخرت  برا   که  تهران کوچ  دهر. کرد مشاهده توان می ایرانی امروز زند ی
. درد  نیرز   ًلسرای  و  ًرهنگی مرکز  چندی از  پس  ردید،  ایران  اقتصادی و  سیاسی مرکز
 ، یاًرت  ترداوی  چهراردهم  و  سریزدهم   قررن  طو  در که  تهران  عرًان و  ًلساه  مهم  حوزه
  . ردید تشکیل
 علری  نقرا  پردر  کره ( 822۳ی)زنوزی عبداله مال نمدن با ًلساه، حوزه در تهران مرکزیت
 تقاضرای  بره  او.  ردید دروع است، مدرس علی نقا و حکیم علی نقا به معروف زنوزی
 سرا   در 8نروری  علی مال طرف از داه، ًتحعلی درخواست و مروی خان حسین محمد
 مسراعد  ًضرای  چنرین  درهر،  ایرن  بره  ًیلسروف  ی  ورود با. دد اعزای تهران به 829۳
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 دار ریشره  و برزرگ  درهرهای  هرای  حروزه  در کره  ررورتی  در .نید می بوجود ًلسای
 و بزر ران  درخشرش  دراهد  دوره، ایرن  در هرچنرد  .اسرت  نیاتاده اتااقی چنین تاریخی
 و متعالیره  حکمرت  پرچمردار   نروری  علی مال چون ایرانی ملی هویت معرًتیِ نمادهای
 و بیردنبادی  محمرد  نقرا   شروده  راه توانسرتند  که هستیم وقت تقلید مرجع قمی میرزای
 درهر  ًرهنگری  و علمری  اهمیرت  اما. بخشند تداوی هم قاجار دوره در را بهبهانی وحید
 .      کند می پیدا را متمایزی جایگاه تهران،

  عنروان   بره   ، دانسرت   تهرران  ًلسرای   حروزه   مثسس را او  توان می  که ، زنوزی  مالعبداللّه
  وًراتش  تا ، سا   بیست مدّ  به و نمد  تهران  به  ردرایی  متعالیه  حکمت در توانا  استادی

 بنیران  را تهرران  ًلسرای  مکت  و پرداخت  ًلساه  تدریس  به  مروی  مدرسه در ،822۳ در
  استنساخ را ننها از  برخی و  است  نودته  حادیه مالردرا نرار  برخی بر  زنوزی 2.  ذادت
«  حقیقرت   حردیث »  درر   در  "انوارجلیره " :اوسرت   مسرتقل  نرار  مهمترین از.  است  کرده

 در  "الهیره  لمعرا  " و السالی علیه  علی  حضر  از  نقل  به  نخعی زیاد  بن کمیل  به  منسو،
  داه  ًتحعلی  درخواست  به را  نن  که  متعالیه  حکمت  روش  به و  اخص  معنای  به  االهیا 
 نیرز   زبرانی   لحراظ   به ، ًلسای  اهمیت بر  عالوه و  است  ًارسی  به ارر دو هر.  است  نودته
 و سرینا  ابرن   عالیری   دانشرنامه   نگرارش   زمران  از  کره  ًلسرای   ًارسری   زبران .  اسرت   مهم
 و  سرهروردی  ِ ًارسری  نررار  در و  رًت دکل ناررخسرو نرار   دیگر و  الحکمتین جامع
 ًلسرای  رسرائل  از بعضی نگارش با بود،  رسیده  کما   او   به  طوسی  نصیرالدین  خواجه

  نگادرتن  در  زنروزی   مالعبداللّه  اقدای اما. یاًت تداوی   "ارل  سه" مانند  راویه  دوره در
 هرم  غربری  ًلسرای  تهاجم دروع که معارر دوران دروع در ، ًارسی  به  مهم ارر دو  این

 کره  بود ملی هویت استحکای عاملِ ، ًلسای ًارسی  اعتالی. دارد مضاعف اهمیت هست؛
 ، ًرزندش نرار در بعدها سنّت، این. نمود پر را خأل این ، تهران  حوزه در  نن  دوباره  روا 
 . یاًت تداوی نیز  سبزواری  مالهادی  حا  مانند  ایران دیگر  حکمای و  مدرس نقاعلی
 نشرده  درروع  روس و ایرران  دوی جنگهای هنوز که 8241 سا  در زنوزی مالعبداله    
 کره  کند می تمای را الهیه لمعا  کتا، رًتند، می پیش نسبی رضایت ی  در همه و بود

 کره  نیرز  9مدرس علی نقا او ًرزند. کرد مالحظه نن مقدمه در توان می را رضایتی چنین
 نمرود  تردریس  تهران در 89۳1 حدود از سا  چهل مد  به یاًت، وًا  891۳ سا  در
 سررلانت تالطررم پررر و ارررلی دوران و زد رقررم را تهررران ًلسررای مکترر  دررکوًایی و

  دخصریت  دو  هرور  .برود  دراهد  را تنبراکو  امتیاز تا غربیها ناوذ دوره و داه ناررالدین
  حرا  . درد  مترذکر  بایرد  هرم  کردنرد،  سرار   تهران  به  که را  عرًانی و  ًلسای  مهم بسیار
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  رونرق  سربزوار،  در او  عرًران  و  ًلساه  حوزه  دهه چند  طی  که  است  سبزواری  مالهادی
  قررون   عرًرای   بزر تررین  از ،(82۳1  متوًی)  الری انی  رضی سید  دیگری.  دادت بسیار
  رجرا   از  یکی ،  رکانی  مستوًی  میرزااسماعیل  دعو   به عمر اواخر در  وی. است اخیر،
 از  درا ردانش . کرد  تدریس را  قونوی  ردرالدین و  عربی ابن نرار و نمد  تهران  به قاجار،
 . اند  اته  سخن نیز  غریبه  علوی بر او  تسل 
  حکمرای  درخشرش  برا  ، مالعبداللّه ، نن  مثسس از  پس  تهران  عرًانی و  ًلسای  حوزهاما 
 نقرا  و  4جلوه  ابوالحسن میرزا ، ای قمشه محمدرضا نقا ، زنوزی مدرس  نقاعلی  یعنی  اربعه
چرون مشراو و    ًلسای مکت  هر برای حوزهاین  در  .یاًت تداوی سبزواری  حسین میرزا

 لحراظ  به تهران حوزه اساتید. دادت وجودنن  متخصص استاد ،ادراق و حکمت متعالیه
و  دادرتند  توجه ًلسای و عرًانی تاسیر به می کردند و تصوف از عرًان تاکی  ًکری،

. دادرتند  ندرنایی  غر، ًلساه با تهران حوزه اساتید .را در  می کردند معارًی دیثاحا
. درد  ان رای   وبینو پیشنهاد به یدیهو زار الله مال توس  دکار  روش در  اتار ترجمه
 طبقرا   زنروزی  مردرس  نقراعلی  و ًلسراه برود   تاریخ متوجه تهران مروی علمیه حوزه
 حروزه  .دادرتند  مثنوی به و توجه هستند داعر عالمان تهران، اکثر. نمود تألیف را العلما
 ن رف  بره  کره  تهرران  حروزه  ارکران  و داد انتقا  ادرف ن ف حوزه به را معقو  تهران
 حروزه . دادتند ادتغا  معارف و معقو  تدریس به تحصیل ضمن نن ا در ددند، مشرف
 .ستدان تهران حوزه تبعا  را هم می توان از قم معقو 

 
 تهران فلسفی هویت. 6

 هویرت،  ایرن  و برود  ایرانری  ملری  هویرت  نمرایش  برا  توأی تهران، ًلسای حوزه تکوین
 ایرن  .نورد مری  بدسرت  تهرران  التأسریس  جدیرد  دهر هویت تکوین با را خود مرکزیت
 نمری  ای عمرده  ترأریر  مردی اذهان بر خاری سنت که  رًت می دکل دهری در حوزه

 ایرن  در حروزه  این. بود خود جدید و سنتی غیر هویت نوردن بدست پی در و  ذادت
 ویژ یهرای  از .نمایرد  تأمین را هویتی چنین پیدایش نظری  اه تکیه تا یاًت تکوین ًضا
 درهر  خود در ًلسای مکت  این احکای که است این از عبار  تهران ًلسای مکت  مهم
 تهران، ًلسای حوزه حیا  تداوی مسیر در که  ات توان می. است یاًته تعیّن هم تهران
 تهرران  در ًلسراه . کند می ت ربه را ًلسای پدیده ی   ونه به سرنودتی نیز تهران دهر
 از قرم  و ن رف  حروزه  کره  جرایی  تا دد ًلساه مرکز تهران و نمود ردد و  رًت قوای
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 درهر  ویژ یهرای  برا  ارتبراط  بردون  توانست نمی امر این. کردند می تغدیه تهران ًلساه
 . بیاتد اتااق کرد می برقرار ًلساه با دهر این که نسبتی و تهران
 حردود  از بعد بود، نموده دروع طبیعی وضع ی  از را خود سیاسی حیا  که دهر این
 و اسرت  کررده  پیردا  را خرود  دخصریت  و هویرت  که داد نشان تنباکو قیای با و قرن ی 

 تهرران  درهر . کرد عرضه را "البقا روحانیه و الحدوث جسمانیه" ًرایند از عینی نمایشی
 تهرران . درد  مری  تردریس  اش ًلسرای  حروزه  در که دد متعالیه حکمت و ًلساه مظهر
 حکریم  تهرران،  خرود  و درد  هرم  تهران دهر برای راتی بودن، حکیم اما دادت حکیم
 و رو  دارای حررکتش  مسریر  در امرا   رًرت  دکل طبیعی وضع ی  در تهران، . ردید
 حیرا   دارای اش هرویّتی  بقرای  و طبیعری  حردوث  برا  تهرران .  ردید مادی غیر هویت
 قالر   در متعالیره  حکمرت  و ًلسراه  عینری  تحقق ًرایند نوعی به هسد این. دد ًلسای
 ملّری  رو   یرری  دکل به که مدّ  این طیّ در. بادد می تهران نن، مظهر و ملی هویت
 .نمود پیدا را خود هویت تهران دود؛ می ختم تنباکو نهضت در

 مرادی  غیرر  و انسرانی  پدیرده  یر   را دهر توانیم، می ًلسای لحاظ از اروالی که هرچند
 حیرا   دارای تهران. دارد را ًلسای های پدیده ماهیت ای ویژه طور به تهران اما بدانیم؛
 «البقرا  روحانیره  و الحردوث  جسمانیه» که  ات توان می ًلسای لسان با و است ًلسای
 تهرران،  تحرو   تاریخ و است جوهری حرکت حا  در و متحو  موجودی تهران،. است
 دهر ی  تنها نه تهران درواقع. بادد می متعالیه حکمت ًلسای های نموزه عینی نمایش
 و ًلسراه  بایرد  پرس  نن از و برود  درده  حکمرت  و ًلساه مظهر خود، بلکه بود، ًلسای
 اجتمراعی،  و سیاسری  تهران و نیز نهضرتهای  هویتی و دهری زند ی وضع در حکمت،
  .دد می جست و

 اًتراد  اتااق 891۳ سا  در و تهران تأسیس از سا  رد حدود  ذدت از بعد تنباکو قیای
 درد  مری  تنباکو، قیای از قبل. هست نیز زنوزی مدرس نقاعلی مرحوی رحلت سالگرد که
 در ولری  .ندهرد  رخ اجتمراعی  جردی  اتاراق  هیچ و کرد تبعید را م تهد مسیح میرزا نقا

 کنرد،  تبعیرد  را ندرتیانی  حسرن  میرزا خواست قاجار داه ناررالدین وقتی ،تنباکو واقعه
 و نمرده  وجرود  به تهران دد معلوی. بیاتد اتااق کار این نگذادت و نمود مقاومت تهران
 را خرود  منویرا   راحتری  بره  حکومت مانع می دود که است  رًته دکل تهران هویت
 کنری  علری  مرال  حا  چون علمایی یاًتن قدر  در هم را هویت این نمود. دکن اجرائی
 کره  اًتاد اتااق ع یبی حوادث قاجار، حکومت سا   رد طی در. کرد مالحظه توان می

 و خرورد  رقرم  تهرران  در که تیپیشرً دد؛ یایران ملی هویت چنین رددی برای موج 
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 باعرث  قیرای  این دیرازی بزرگ میرزای مرحوی تعبیر به. داد نشان را خود تنباکو قیای در
 پرس  خرواهی  جمهوری حرکتاز جمله این حوادث می توان به  .دد ملت کلمه اعالی

 .دمار می نید به ایرانی ملی هویت تکاپوی مظاهر ازاداره نمود که  داه محمد مرگ از
 

 تهران در خواهی جمهوریاستبداد قاجاری و . 7
 برر  عرالوه  قاجار، حکومتی نظای در. بود توأی سلانتی خاندان معضل با قاجاری استبداد
 کشرور  سیاسرت  عرررة  در  رذاری  ترأریر  حضور هم سلانتی خاندان قاجاری، حاکمان
 حکومرت  نخررین  حاکمیت تثبیت ردد در قاجار خاندان و بود ای ویژه درای . دادتند
 بره  هرا  قاجرار . بودنرد  مردی مشارکت بدون و سنتی دیوة به ایران و قلمرو مردی بر ایلی
 موجرود  وضرع  برر  را خود ارادة قدر ، تصاح  سر بر داخلی کشمکش دهه ی  دنبا 
 اتحراد  بره  ننکره  جرای  بره  قاجار داهان. بودند نورده پدید را نوینی نظم و کرده تحمیل
 قاجاریرره برره را حکرومتی  مقامررا  بیندیشررند؛ قردر   در ننهررا دادن مشررارکت و قبایرل 

 اِعمرا  . بودنرد  مصرر  خرود  ایرل  بره  حکرومتی  منار  اختصاص در و دادند اختصاص
 اکیرد  تورریه  دیگرر  طررف  از.  رًرت  مری  ررور   قاجرار  ایرل  واسراة  بره  حکومت،

 هرکردای  که داهزاد انی و ًرزندان دادتن برای داه، ًتحعلی جانشینش به نقامحمدخان
 اداره در را نظیرری  بری  سیاسرت  توانسرت  بادرند؛  دادرته  را کشرور  از بخشی حکومت
 او که کند می مشخص داه ًتحعلی زنان ًهرست به نگاهی. نورد پدید جامعه استبدادی

 ادعاهرای  کررد  مری  سرعی  متنارذ،  هرای  خانواده و قبایل و ایال  بین از ننان انتخا، با
 . کرد می نسان را امر این داهزاد ان، زیاد تعداد و کند خنثی را ها خاندان این حکومتی
 غیرر  و رسیدند می قدر  به هم با سلانتی، خانواده و طایاه ی  که بود بار اولین برای

 کره  قاجراری  دراهزاد ان  کثیرر  تعرداد . دادنرد  مری  دراکت هم را متناّذین بقیّه مستقیم،
 در مشارکت امکان حتی که  ردید باعث بودند، دار عهده را ای مناقه حکومت هرکدای
 کرامالی  قاجراری  استبداد نوع. نشود ًراهم عادی مردی برای هم حکومت تر پایین ساو 
 وجرود . برود  هرم  خانردان  این ناحیه از بلکه قاجار داه استبداد ررًای نه و بود سابقه بی
 کشرور  جرای  همه در حا  عین در و بود قداستی  ونه هر ًاقد که سلانتی خاندان ی 

 زنرد ی  بررای  معضلی کرد؛ می تحمیل مردی زند ی بر را خود سنگینی و دده  سترده
 کره  بود نن با متناس  ًرهنگی دادتن مستلزی ایران سلانت. بود دده ایران مردی سیاسی
 و قاجاریره  از تروقعی  چنین اما. بادد دادته مردی به نسبت را دأنی خور در رًتار بتواند
 دارى مملکررت نیرین  تعبیررری بره  قاجاریرره. برود  انتظررار از دور متحردش،  قبایررل دیگرر 
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 سرلانت   خانردان  اعضراى  بره  والیرا ،  حکومت دیگر بار و نمودند زنده را سل وقیان
 . بودند برانداخته تقریبا راویه که است رسم  و راه همان این و دد سررده
 کره  بود نن کرد، می کم  قاجاری حکومت استبدادی وضعیت این به که دیگری جهت
 و مرردی  ناحیره  از کشرور،  و مرردی  سرنودرت  در حکومت و سلانت کننده تعیین نقش

 درد  مری  احسراس  قاجاریه، رسیدن قدر  به با. دد می  رًته کم دست جامعه بزر ان
 نن تقویت جهت در بلکه و ندارد دینی دستگاه و مردی با جدی معارضه حکومت، وقتی
 وارد کشرور  بره  جردی  لامه توانست نخواهد حکومت استبداد دیگر کند؛ می اقدای هم

 جامعه در را خود اقتدار توانست خود داری حکومت جدید دیوه با که قاجار اما. نماید
 عنروان  بره  خرود  و رایف  به خارجی ه وی با مقابله در تنها نه نماید؛ مستحکم و بس 

 قررار  ننران  با همراهی در را خود سیاست بلکه نکرد؛ عمل ایرانی ملی هویت نمایند ی
 را مرردی  دیرن  نهایت، در و نمود دار خدده را ملی حیثیت و اعتبار وضعیّتی، چنین. داد
 . کشید چالش به هم

 میران  از سرلانت  زیراد  مردعیان  و بودنرد  هرم  حکومرت  برای معضلی سلانتی، خاندان
 ًتحعلر   ولیعهرد  میررزا  عباس. بود قاجاری حاکمان برای همیشگی مشکل داهزاد ان،

 اینکره  بررای  او و دادرتند  را دراه  جانشرین   داعیه کدای هر که بود برادرانی  رًتار داه،
 اسرتااده  روس و ایران جنگهای ًررت از حتی راند، بیرون رحنه از را خود هماوردان

 مری   رره  روسریّه  تضرمین  به را خود اعقا، سلانت ترکمانچای، نامه عهد در. کند می
 عبراس  ا ر .دادت قرار رباتی بی وضع در هم ولیعهد با داه راباه که این بر مضاًای. زند
 دوره در وی. کنرد  حار   را سرلانت  ابهرت  توانسرت  مری  دراید  مانرد  مری  زنده میرزا

 مررگ  برا . کرد ماند ار را خود نای داد ان ای که اهمیتی با اقداما  با نیز خود والیتعهدی
 اتاراق  کشور پیشرًت جهت در ای عمده تحو  چند هر محمدداه دورة در میرزا، عباس
 خرود  کرارکرد  به نامحسوس طور به اقل حد ًکری و اجتماعی تحوال  ولی اًتاد، نمی
 . داد می ادامه
 میررزا  حاجی خود مردد و مراد و کودکی دوران معلم داه محمد مقای، قائم قتل از پس

 همچنرین . کررد  انتخا، وزار  به را نقاسی میرزا حاجی به معروف ایروانی بیا  عباس
 و رایف  وزار  بره  را اردبیلری  نصرراهلل  میرزا و لشکر وزار  به را نوری خان نقا میرزا

 اوایرل  خرد رایانره  و متشررّعانه  تظراهرا   علیررغم  کره  داد نشران  انتخا، این. بر زید
. اسرت  بروده  کننرده  تعیرین  و دادت ارالت دولت این روًیانه عقبه قاجاری، حکومت
 از طبقرا   دیگرر  همچنرین  و دینری  علمرای   ررًتن  ًارله که دد باعث دااًیتی چنین
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 در. نیرد  بوجرود  هرایی  تردیرد  قاجراری  نظای تداوی به نسبت و  یرد قرار نظر مدّ دولت
 خرود  نوبه به هم وضعیت این و بود اعظم ردر کشور ارلی  رداننده داه، محمد دوره
 . بگیرند دکل دیگری قدرتهای و دود کاسته سلانت جایگاه از که دد می باعث
 همچنرین  و او جانشرین  کرم  سرن  بره  توجه با و قاجار داه محمد مرگ با ترتی  این به

 ریختگری  هرم  بره  برر  عالوه که نمد بوجود ًضایی قاجار، دولت اقتدار و ابهت تضعیف
 و نیرد  پدیرد  جامعره  نخبگران  عمرل  و اندیشره  در هرم  تغییراتری  اًتراد،  اتااق که هایی

 در عمرده  بارور  امرر  ایرن  که نماند نا اته البته. دود مار  جدیدی اًکار و موضوعا 
 اندیشره  در تحرو   و تغییر این عینی نمود اولین. بود مشاهده و درک قابل نخبگان ساح
 بدیع دکلی به اما  ذرا و کوچ   روهی خواهی جمهوری حرکت در ایرانیان، سیاسی

 در اررال   و تغییرر  ای اد درردد محمدداه مرگ از پس که یاًت ت لی توجه جال  و
 خرواهی  جمهوری دهر زیاد، داهزاد ان حضور علیرغم تهران .بودند ایران سیاسی نظای
 برر  جلروس  و تهرران  بره  تبریز از داه ناررالدین رسیدن تا داه محمد ًو  از. دد هم

 ادراف، و اعیان قاجار، داهزاد ان مد ، این در کشید؛ طو  روزی 42 پادداهی، تحت
 جهرانگیر . کردند جمهوری حکومت اعالن اقتصادی رجا  و روحانیون طوایف، رؤسای
 : است نورده چنین خود کتا، در را واقعه این میرزا
 دولترداری  ندا، از و نرًتره  خارجره  دو  بره  و مایل خودسری به بالابع که ایران اهالی و امرا

 وقرت  نن در. نماینرد  مری  را خودسریها جوره این  هور ًررت هنگای در اوقا  اکثر و غاًلند
 باید که نمایند می کنکاش کرده اجتماع ردرالممال  نصراله میرزا برسر خودخواهان از جمعی
 و سراخت  بایرد  جمعی دید مصلحت به منوط را دولتی امورا  و نموده جمهور را ایران دولت
 و مهردعلیا . نمایند می ساز را ترانه این ساز بوده، خودخواهان نن خود وجود مراد جمع این از
 و دارالخالًره  مبارکرة  ارگ حار   بررای  دروند  مری  مستحضرر  احرواال   این از که کبری ستر

 خودخواهران  نن تسرخیر  و قردر   در روز نن در که دًاین و خزاین ضب  و همایون دولتخانة
 نن رأی تصردیق  بره  ساخته ملبس ایشان مواًقت لباس به را خود دوراندیش، عقل قو  به بود

 الناس عوای غوغای تسکین و رب  و ضب  به دده پادداه ورود منتظر  شوده زبان خودخواهان
 مسراعد  بخرت  از و خردا  ًضرل  از کودریده  دود؛ می  اهر کاری اندک به اوقا  چنان در که

 ورود ترا  دانرایی  و عقرل  قرو   به بود؛ مختلف  روه و طوایف م مع که را دارالخالًه پادداه،
 (.                    981-98۳نو،رص تاریخ). ًرمودند نگهداری امان و امن لباس در جهان پادداه

 بررای  بردیلی  برار  اولرین  بررای  ایرانیان نید می بر میرزا جهانگیر روایت از که هماناور
 تردبیر  بره  تغییرر  طرًدار و ارالحگر بدیع، کوچ  حرکت این اما. کردند ارائه سلانت
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 و امیرکبیرر  نقرش  البتره . رود مری  بین از و دود می متوقف داه ناررالدین مادر مهدعلیا
 ا رر  . رًرت  نادیده توان نمی داه ناررالدین حکومت تثبیت در هم را نذربای ان لشگر
 سرلانت  برار  زیرر  ایرران  کررد،  نمری  سررکو،  را همه نذربای ان، از لشکری با کبیر امیر

 امیرر  ًق  بودند، کرده جمهوری اعالن قاجار داهزاد ان حتی. رًت نمی داه ناررالدین
 بره  سرا   9 از بعرد  ولی کرد؛ نیز سرکو، و کند، سرکو، را نن توانست می که بود کبیر
  .دد کشته داه ناررالدین همین دست
 ًرو   از پس جمهوریخواهی زمزمة ارلی  ردانند ان از را 2ردرالممال  نصراله میرزا

: اند بوده معتقد که کند می متهم را اطراًیانش و او میرزا، جهانگیر. برند می نای محمدداه،
 «جمعری  دیرد  مصلحت به منوط را دولتی امورا  نموده، جمهوری باید را ایران دولت»

 میررزا  حا  با وی دخصی مخالات را ردرالممال  های مخالات علت سرهر، ولی. کرد
 نشرده  موًرق  و دادرته  ردراعظمی مقای به رسیدن برای وی که داند می تالدی و نقاسی
 .است
 قصردی  و نیرت  هر با دد، مستع ل دولت که خواهی جمهوری حرکت این حا  هر به
 در تأمّل و سلانت نظای از عبور برای اندیشه که دهد می نشان بادد؛  رًته رور  هم

 مقارع  در مردمسراالری،  هرای  زمینره  طر  همچنین و جمهوریت چون بدیلی نظامهای
 رجرا   برین  در عمردتای  کره  اتاراق  ایرن  که است جال . است اًتاده اتااق روز نن زمانی
 و نظرامی  قدر  به سلانت بیشتر اتکای بود؛  رًته دکل ناراضی داهزاد ان و سیاسی
 نن از بعرد  قاجاریره  سرلانت  که است این اقل حد. را باعث دد عمومی اقناع از دوری
 و ایمران  و درود  نمایران  ایرانری  ملی هویت پرچم و مظهر عنوان به توانست نمی دیگر

 برود   رًتره  قرار مسیری در مردی وًاداری و ایمان. بادد دادته خود با را مردی وًاداری
؛ بادرد  دینری  و معنوی ملّی، قدر  معاوف سلانت، مادی قدر  از  رًتن ًارله با که

 .نن چیزی که در قیای تنباکو رخ نمود
 بردون حالرت  را  دراه  ًتحعلری  دوره نسربی  هرچند کره نرامرش   داه، ناررالدین دوران
بری پنراهی    احسراس  نمد می تهران به کس هر که نبود سابق مثل ولی نن دادت، مذهبی
 انردازه  بره  کنی علی مال حا  دوران همین در. بادد حکومت تابع ًق  باید که  کرد می
 چنرین  برا . دادرت  می نگه را ایشان احترای نیز دولت نمود و می اندای عر  قاجار، داه
 دوره ناررری  دوره. ندادت وجود براًکنی بنیان و انقال، برای دلیلی تهران، در یوضع
 تنبراکو  هقضریّ  در را ارر خرود  که است تهران در دولتی غیر و مدنی نهادهای  یری دکل
 حسرن  میررزا  تبعیرد  مرانع  کردند و ایستاد ی داه مقابل در مردی بگونه ای که داد؛ نشان
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سراختار حکومرت    در استعمار و ناوذ قاجار اساسی ضعف تنباکو، قضیه. ددند ندتیانی
 مقابرل  در نکرردن  مقاومرت  به روس و ایران های جنگ در که قاجار دولت. داد نشان را

 . دد علنی اجان  با اش همدستی تنباکو، قضیه در بود؛ متهم خارجی های دولت
بره تعبیرر   . و درروع مشرروطیت را باعرث درد     دکست را سلانت کمر نهضت تنباکو،

 دیگرر  کره  زد ایرران  در سرلانت  درخرت  بر ای ضربه تنباکو قصه مدرس، دهید مرحوی
 بره  نظرر  عارف  برا  پایتخرت  تهرانِ از قیای تنباکو پس .کنند احیاو را نن دوباره ستندنتوان
 اش عمرومی  ًضراهای  و دینی های انگیزه حمایت با را اجتماعی  روههای مردی، سوی
 مردنی  و عمرومی  هرای  خواسرته  و دهند سر خواهی مشروطه ًریاد تا نماید می همگرا
 اسرت  کارکرد و چرخش این با. دوند خواستار را عدالت برقراری و قانون اجرای چون
 هرای  کنش و کند می تثبیت ایرانی ملی هویّت مظهر عنوان به را خود جایگاه تهران، که

 تهرران  پرایتختی  منزلت ترتی ، این به. یابد می معنی ایرانی پایتخت اجتماعیِ و سیاسی
 .  ردد می تقویت پیش از بیش ایرانی جامعه تاریخیِ و جمعی حاًظه در
 و او  جهرانی  هرای  جنرگ  مرتالطم،  دوره ی  بان در ایرانی جوان پایتخت نن از پس
 و کنرد  مری  ت ربره  را مررداد  21 کودتای و نات ددن ملی رضاخان، دیکتاتوری و دوی

  راهر  هم اجتماعی و ًرهنگی دینی، های حوزه در سیاست بر عالوه را خود توانمندی
 بردنبا   همچنران  ملری،  نهضرت  و مشرروطه  جنبش دکست از پس که تهران. سازد می

 بیست در سرس و خرداد پانزده در بود؛ خود انقالبی کارکرد اربا  جهت ًررتی کس 
 بره  را اسالمی انقال، مردی،دینی  و ایمان روزمره ت ربه خال  از دیگر بار بهمن، دوی و
 و پشرتیبانی  به تهران. برد بین از همیشه برای را بود پادداهی ننچه هر که رساند می رمر
 ایرران،  همررای  و جنرگ  خرمشهر، همرای اش، عمومی های حوزه و ها عرره بستر در

 ایرن . ننمایرد  رخ اسرالمی  انقرال،  عظمرت  نمایش در خللی تا نورد می تا، را تحریم
 و نهادهرا  حمایرت  و پشرتیبانی  بره  که است دهر نقّادِ کارکردِ با توأی زدنی مثا  مقاومت
 الگرویی  کره  درود  می نماده و دهد می رور  را جدید معناهای خلق نوینش، ًضاهای
 پرچمرداری  را اسرالمی  نروین  تمردن  تحقرق  و کند عرضه را پیشرًت از ایرانی اسالمی
 .نماید

 
 گیری نتیجه. 8

محیاری مناسر  حکمرت و    . دهر کوچ  تهران برای پایتختی مهندسی و سراخته درد  
و باعرث  ندادرت   وجود دیگر دهرهای و اراهان درزند ی حکیمانه ًراهم می نمد که 
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 از تهرران  محیاری  و اجتمراعی  سیاسری،  دررای  و عوامرل   .دد تهران به حکما ه ر 
 مسرائل  در کمتح .تهران بود در حکمت  رًتن پا کرد و از دالیل می پشتیبانی حکمت
کررد و   ایارا  را نقشری  نن روز هرای  بحران و ها طوًان با مواجهه درو  اجتماعی ،سیاسی
  .بگیرد را دوره نن های سازی ًرقه جلوی توانست

 حکومرت  و مردی با روحانیّت و ًقاهت دستگاه ارتباط از جدیدی پایتختی تهران، ت ربه
.  ردید ندکار مشروطیّت نهضت و تنباکو قیای در بعدها کارکردش که کرد می محقق را

محی  مناس  برای ارتباط با ًضای بین الملل و سیاستهای خرارجی هرم از ویژ یهرای    
مختلرف   قراردادهرای  با ایران از هایی بخش ای که  دوره درنن هم . پایتختی تهران است

 بره  تهرران  نقش .دود می تر کوچ  قراردادها، این از ی  هر امضای باایران دد و  جدا
 و سیاسری  جدیرد  ماراهیم  طرر   چون دیگری ابعاد در را ایرانی ملی هویت نماد عنوان
به هر حا  تهران هم خودش هسرت  . نمود جست و توان می هم نن تحقق برای پیگیری

عالوه بر کالبد درهری اش، تخیّرل هویّرت    و  و هم نئینه تمای نمایی برای ایران می دود
 .ملّی ایرانی را هم پشتیبانی می کند

 هرویّتی  اسرتحکای  و  یرد می پی نن ابتدائی سازند ان از جدای را خود راه تهران، این 
. دارد نینرده  بره  هرم  نگراهی  و نمایرد  مری  را جامعه امروز تهران. دهد می نشان را خود
 جامعه مسائل و  شاید می نینده برای را اًقی و دارد کنونی دنیای در  اتن برای حرف
 کره  دهرد  مری  قررار  توجه مورد را ایرانی تهران،. نماید می طر  نینده اًق در را معارر
  ذدته حوادث. کشد خود بسوی را ما و دود  اهر کند؛ پیدا تحقق نینده در است قرار
 اسرت  تخیرل  تهرران، . کننرد  مری  پیدا معنی نینده هویت کاربرد و تحقق با نسبت در هم
 نینرده  بلکره  و امرروز  بادرد؛  تاریخ و  ذدته به مربوط که نن از بیش نن از بحث چون
 . نمایاند می را جامعه
 ای نینرده . نمایرد  می استقبا  را نینده سنگین، نزمایشا  و حوادث با مواجهه در تهران
 تهرران،  تخیل. کند می توجیه هم را امروز که است زند ی ددن المللی بین از عبار  که

 در دیگرران  برا  مواجهره  نمراد ی  برای را ایرانی  جامعه در ملی وًاق و اجتماعی انس ای
. اسرت  نینرده  انتظرار  و انقالبری  تحررک  ایمان، ی  تهران. نورد می بوجود کنونی دنیای

 تهرران  با نینده انتظار. دود می سب  را انتظاراتی و تخیال  و نموده برنورد را انتظاراتی
 حکومت انتظار. کند می تعریف انتظار ویژ ی با نیز را ایرانی ملی هویت و است ع ین
   .بادد می امروز بشر برای ایرانی ملیت و تهران پیای جهانی، و کلی رلح و عد 
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 نوشت پی
 

 اًررادی  معردود  از و اسرالمی  حکمای بزر ترین از را او ماهری استاد که( 8243ی)نوری علی مال 8
 درسری،  حروزه  تشرکیل  و تردریس  نظرر  از دمارد، می است کرده ناوذ ردرا ًلساه عمق به که

 بزر رانی . است بوده نظیر بی بلکه و نظیر کم( سا  هاتاد قری ) تدریس کار مد  بودن طوالنی
 نن در دیگرر  بزرگ حکمای وجود با و کردند می احترای را او کلباسی حاجی و داتی سید چون
 علری  مرال  ًرزنرد  نروری  حسرن  میرزا. بود بزرگ مرد این طریق از یاًت ادامه ها بعد ننچه زمان
 .  کرد منتقل بعدی نسل به را ًلساه و داده ادامه را پدر راه نوری

 مالعبرداهلل  مغاور مرحوی» که کند می بیانچنین  مدرس علی نقا ًرزندشدر  حا  مختصر او را  2
 از مرنرد  توابرع  و مضاًا  از زنوز قریه رأسش مسق ) باباخان به ملق  بیرمقلی، ًرزند مدرس،
 و درد  مشرغو   وادبیه عربیه علوی تحصیل به و رًت خوی به زنوز از سن، بدایت در( تبریز قراو
 و رًرت  کرربال  به خوی از. دد معروف نحوی مالعبداهلل به چنانکه نمود تحصیل الغایة اقصی به
 اررو   علم بتحصیل کبیر بشر  مشهور ریا ، کتا، راح  طباطبایی علی سید نقا خدمت در
 قمری  ابوالقاسرم  میرزا مرحوی خدمت در و رًت قم داراالیمان به چندی از پس. دد مشغو  ًقه

 رًرت  ارراهان  به ًراغ از پس. نمود موا بت کتا، نن خواندن به االرو  قوانین کتا، راح 
 سریدمحمد  نقرا  مرحروی  خردمت  در و حکمیه علوی تحصیل به نوری مالعلی مرحوی خدمت و
 محمرد  سید حا  مرحوی خدمت و ًقه ارو  علم تحصیل به مذکور طباطبایی علی سید نقا ولد

 «     .نمود تحصیل امکان بقدر ریاضیه علوی در و دد مشغو  ًقه علم بتحصیل باقرردتی

 از دراه  ًتحعلری  دعرو   دلیرل  بره  سرالگی  سره  در وی. است دده متولد ق8294 سا  در نقاعلی 9
 8221 سرا   ترا  و رسرید  پاددراهی  به ق8282 سا  در قاجار داه ًتحعلی. نمد تهران به پدرش،
 در و کررد  حکومرت  سا  84 رسید، پادداهی به قاجار داه محمد ایشان از بعد. بود ایران پادداه
 یعنری  ق8989 سا  تا رسید، سلانت به قاجار داه ناررالدین او از بعد رًت؛ دنیا از 8234 سا 
 از مختلاری  نقراط  به تحصیل برای پدرش، ًو  از بعد مدرس نقاعلی. بود ایران پادداه سا  21

 دوره ق،891۳ سرا   در و باز شرت  تهرران  بره  ق82۳1 سرا   در و رًرت  ادررف  ن رف  جمله
 دراه،  ًتحعلری  ًو  هنگای نقاعلی، ًوق؛ های تاریخ بررسی با. است رًته دنیا از داه، ناررالدین

 ایشران  رسرید،  پادداهی به داه ناررالدین وقتی بود، ساله 91 داه محمد ًو  هنگای و ساله 83
 سرا   یعنری  داه، ناررالدین سلانت دروع از بعد سا  3 تقریبای وی. بود بازنگشته تهران به هنوز
 تهرران  در( 891۳) عمررش  نخرر  تا( 82۳1) ورودش از ا ر براین بنا. باز شت تهران به ق82۳1
 .بود مشغو  تدریس به نارری دوره تهران در سا  9۳ بادد، بوده مشغو  تدوین و تدرس به

 بره  دراه  نارررالدین  وقتی دادت؛ ح ره مدرسه در و بود م رد عمر نخر تا جلوه ابوالحسن میرزا 4
 برویرد،  نیسرت،  خروش  حرالم  اآلن:  ارت  مری  جلوه نقای. ببینید را جلوه نقای تا نمد می مدرسه
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 و تهیدسرتی  دریوع  جهرت  به اراهان اقامت از تا: است نودته جلوه میرزای .بیایید دیگری وقت
 خرود  برخری  دانستن االطاعة واج  و یکدیگر به مردمان ددن متعر  و جویی عی  در اررار
 بره  حرده،  علری  منز  بر قدر  عدی و عاد  و انس برحس  و نمدی تهران به و ددی دلتنگ را،

 .نمدی ًرود دارالشااو مدرسه
 و رًرت  ارراهان  بره  اردبیرل  از تحصریل  بررای  عمر اوایل در ردرالممال  به ملق  نصراله میرزا 2

 خردمت  بره  و داد نشران  تمایرل  تصروف  بره  سرس و کرد رسمی علوی ًرا یری ررف را مدتی
 بره  میررزا  محمرد  ًرزنردش  تعلیم برای را وی میرزا، عباس السلانه نای . رسید داه    علی حسین
 تصردی  بررای  مار  اًراد از نصراله میرزا رسید، سلانت به میرزا محمد چون و خواند ًرا تبریز

 ماتخرر  رردرالممال   لقر   به نیز وی. رسید نقاسی میرزا به دانس این که بود عظمی ردار 
 از بعرد  و دد ًرستاده قم به نصراله میرزا امیرکبیر، وزار  و قاجار محمدداه مرگ از بعد.  ردید
 نن را  در و کردنرد  تبعید کرمانشاهان به هواخواهانش همراه به را وی تهران، در سربازان دورش

  .دد سررده خاک به و منتقل ادرف ن ف به اش جنازه که رًت دنیا از
 

 نامه كتاب
 .دیرلماسی تاریخ و اسناد مرکز تهران، ،روس و ایران های جنگ ایرانی روایت (.8911) حسین نبادیان،
 تهرران،  نذر، امیرهودرنگ  تصحیح ،روس و ایران های جنگ تاریخ سروش (.8931) نهنگ حسین؛ نذر،

  .مصحح نادر
 .  یجام: تهران ًر، راق  مرتضی ،ترجمه(قاجاریه و زندیه و اًشاریه)ایران تاریخ (.891۳) پیتر نوری،
 . 821ر841رص کتا،، دنیای تهران، ،نارری منتظم (.893۳)حسن محمد السلانه، اعتماد
 . سوی امیرکبیر،: تهران ،السلانه اعتماد خاطرا  روزنامه (.8923) حسن محمد السلانه، اعتماد
 .او  اساطیر؛: تهران ،واآلرار المآرر یا ،ایران تاریخ سا  چهل (.8939) حسن محمد السلانه، اعتماد
. اسرالمی  اردراد  و ًرهنگ وزار : تهران امین، حسن: تحقیق ،الشیعه اعیان (.89۳4) محسن سید امین،
 . 814 ص ،9 
 زوار، ًرودری  کترار : تهران ،ق. هر 84 و89 و82 قرن در ایران رجا  حا  در  (.892۳) مهدی بامداد،
 . دوی
 برن  محمرد  تنکرابنی، ) ؛اسرالمیه  علمیره  انتشرارا   تهران، ؛العلما قصص (.8934) محمد میرزا تنکابنی،

 ،ًرهنگری  و علمری  انتشرارا   تهرران،  برز رر،  محمدرضا تصحیح ،العلما قصص (.8919) سلیمان
 .( 28ص
 .للنشر دارالمرتضی: مشهد البرره، الکرای یا ،89 قرن ،الشیعه اعالی طبقا  (.8414) بزرگنغا تهرانی،
 درکاو و علمی اکبر علی کتابخانه تهران، ،اقبا  عباس کودش به ،نو تاریخ(. 892۳) میرزا جهانگیر
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  .(ع)رضا امای بنیاد انتشارا  ؛ایران روحانیون نهضت (.8931) علی دوانی،
 .کتا، دنیای تهران،  یالنی، ترجمه ،ایران تاریخ (.89۳1) سرپرسی سایکس،
 ناسرخ  سررهر؛  ،اسراطیر  ،تهران ،8  ،کیانار جمشید اهتمای به ،التواریخ ناسخ (.89۳8) تقی محمد سرهر،

 .4۳2ص ،29 اسالمیه، کتابارودی تهران، التواریخ،
 .او  الزهرا، ی مکتبه: قم ،المقابر تذکره یا طهران ری ًروزان اختران (.تا بی) محمد رازی، دریف
 . 814ص ،22 توس، تهران، ،قاجار دوره در پیشرو روحانیت نقش (.8921) حامد الگار،
 .، تهران، توسسری ابوالقاسم ترجمه ،ایران در دولت و دین (.8913) حامد الگار،
 عصرر  نغرازین  دوران در ایرران  اقتصرای  ر اجتماعی تاریخ: اولیویه سارنامه (.89۳8) ویهاولی ننتوان  یوی

  .8 چاپ اطالعا ، ،میرزا محمدطاهرترجمه ؛ قاجاریه
 .چهاری خیای، تهران، ،االد، ریحانه (.89۳4) علی محمد تبریزی، مدرس
 محمرد  کودرش  بره  ،السرلانه  نای  میرزا عباس زند انی تاریخ ،(8941) میرزامسعود، انصاری، مستوًی
 .مستوًی تهران،  لبن،

 غالمحسرین  اهتمرای  بره  ،روس و ایرران  جنگهای تاریخ (.8928) سلاانیه مآرر عبدالرزاق؛ دنبلی، ماتون
  .سینا ابن ،تهران ،اًشار ردری

 تراریخ ، 8911 ،ملکم. )کتا، دنیای: تهران داعی، ًخر ترجمه ، 2  ،ایران تاریخ (.8932) سرجان ملکم،
 .( 819ص ،اًسون تهران، ایران، تاریخ حیر ، اسماعیل ترجمه ،ایران کامل

  سا  8 ؛ معین، چاپزند عصر در ایران  اجتماعی و سیاسی تاریخ (.8912) ورهرای، غالمرضا
 .8 ؛ معین؛ چاپقاجار عصر در ایران اجتماعی  های سازمان و سیاسی نظای  (.8912) ورهرای، غالمرضا


