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شناخت تحوالت تاریخ نگاری و نیز آگاهی و شناخت منابع پژوهش تاریخی دورۀ معارص یکی از محورهای کلیدی و مهم در بررسی های تاریخی این 

دوره محسوب می شود. آشنایی با دیدگاه های تاریخ نگاری سنتی و نوین در ایران شام را در درک و فهم روش و بینش مورخان این دوره یاری خواهد 

کرد. در این درس با توجه به شواهد و مدارک تاریخی، ضمن آشنایی با گونه های منابع تاریخی دورٔه معارص، تحوالت تاریخ نگاری این دوره را به صورت 

اجاملی مورد بحث و بررسی قرار خواهید داد.

تاریخ  نگاری و آشنایی با گونه   های منابع دورۀ معاصر

تحوالت تاریخ نگاری دورۀ معاصر
1ـ تاریخ نگاری سنتی

نوع  این  متمایز می سازد.  نوین  بینش و روش مورخان  با  را  آن  تاریخ نگاری سنتی دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که 
تاریخ نگاری ادامه و استمرار وقایع نگاری ها و مجلس نویسی های دورٔه صفوی و ما قبل آن بوده است. این دسته از مورخان اغلب 
اهل شعر و ادب بودند و آثارشان با خصوصیات ادبی تألیف شده است. از برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
ـ شرح زندگی پادشاهان و مبالغه در بیان ویژگی های آنان

ـ عدم توجه به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم
ـ تأکید بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طوالنی جنگ ها و فتوحات

ـ بی توجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی
ـ رواج روحیٔه تملق و چاپلوسی

ـ تأکید بر مصنوع و متکلف نویسی و پرهیز از ساده نویسی
ـ بی توجهی به سنجش و نقد منابع

شیوهٔ تاریخ نگاری دوران افشاریه و زندیه استمرار تاریخ نویسی عصر 
صفویان بود. میرزا مهدی خان استرآبادی مورخ دربار نادرشاه افشار 
در کتاب های جهانگشای نادری و دّرهٔ نادره به شرح فتوحات نادر و 
تاریخ  ستایش وی می پردازد. میرزا محمد صادق موسوی نویسندهٔ 
گیتی گشا، تاریخ زندیه را با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق گویی 

شاهان زند نوشت. 
موسوی،  محمدصادق  میرزا  نوشتۀ  گیتی گشا  تاریخ 

زند کریم خان  وقایع نگار 

نسخۀ خطی کتاب جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی استرآبادیـ  
موزٔه آرامگاه نادرشاه



2

2ـ تاریخ نگاری جدید ایران
دوران  در  روسیه  و  ایران  جنگ های  پیدایش:  زمینه های 
و  زمامداران  گوش  و  چشم  قاجار،  فتحعلی شاه  پادشاهی 
نخبگان ایران را به دنیای غرب گشود. آنان با مقایسٔه وضعیت 
جوامع  پیشرفت  علت  درک  جست وجوی  در  غرب  و  ایران 
نتیجٔه  در  برآمدند.  ایران  جامعٔه  عقب ماندگی  دلیل  و  غربی 
)ولیعهد  عباس میرزا  زمان  از  که  بود  کنجکاوی هایی  چنین 
سپس  و  شد  آغاز  آرامی  به  اروپایی  آثار  ترجمٔه  فتحعلی شاه( 
و  دولتی  دارالطباعٔه  ایجاد  و  دارالفنون  مدرسٔه  تأسیس  با 

یافت.  گسترش  ناصرالدین شاه  زمان  در  همایونی  دارالترجمٔه 
محمد حسن خان اعتمادالسلطنه از مورخان مشهور عصر قاجار 
یکی از چهره های برجسته فرهنگی این دوره بود که به ریاست 
دارالترجمٔه همایونی برگزیده شد. در دورهٔ ریاست او آثار فراوانی 
به فارسی ترجمه شد. بخش قابل  توسط وی و دیگر مترجمان 
توجهی از نخستین آثار ترجمه شده از زبان های اروپایی به زبان 
فارسی را نوشته های تاریخی تشکیل می دادند و ترجمٔه آنها تأثیر 
بسزایی در آشنایی نویسندگان و مورخان ایرانی با بینش و روش 

داشت. اروپایی  مورخان 

کتاب تاریخ انحطاط امپراتوري روم نوشتۀ گیبون کتاب تاریخ پتر کبیر اثر ولتر

تصویر روي جلد کتاب تاریخ پتر کبیر اثر 
ولتر

انحطاط  تاریخ  کتاب  جلد  روي  تصویر 
امپراتوري روم نوشتۀ گیبون

فّعـالـیت  1

بحث وگفت وگو
به چند گروه چهار نفره تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود با مالحظۀ ویژگی های تاریخ نویسی سنتی، ارزیابی خود را از این نوع 

تاریخ نویسی بیان کنید و دیدگاه های خود را با یکدیگر مقایسه و وجوه شباهت و تفاوت های آن را معین و مشخص کنید.



عالوه بر آن، با گسترش فعالیت علمی شرق شناسان، کتیبه های 
بیستون و طاق بستان رمزگشایی شد و اطالعات دقیق و جدید 
دربارهٔ تاریخ ایران به دست آمد.گسترش کشفیات باستان شناسی 

در ایران منابع نوینی را پیش روی مورخان قرارداد و زمینٔه تحولی 
عمیق و اساسی را در تاریخ نگاری سنتی ایران فراهم آورد.

کتیبۀ بیستون

بیشتـر بدانیـم

ترجمۀ آثار فلسفی
عالوه بر ترجمۀ نوشته های تاریخی، ترجمۀ آثار فلسفی نیز تأثیر چشمگیری بر بینش و روش نویسندگان و مورخان ایرانی در عصر 
قاجار و پس از آن نهاد. یکی از این آثار که از فرانسه به ایران ارسال و پس از چندی ترجمه شد، کتاب »گفتار در روش به کار 
بردن عقل« اثر معروف دکارت1بود. دکارت از پیشگامان تفکر علمی در جهان غرب محسوب می شد او بسیاری از اندیشه های 
پیشینیان خود را مورد نقادی قرار داده بود. این کتاب در سال )1279 ق( در دوره ناصرالدین شاه به نام »حکمت ناصریه« یا 
کتاب دیاکرت به فارسی ترجمه شد. در این دوره نوشته هایی از ولتر2 و منتسکیو3 )دو فیلسوف و مورخ فرانسوی قرن 18م( به 

فارسی ترجمه شد.
1- Decartes   2- Wolter (Voltaire)  3- Monteskio (Montesqieu)
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سر هنري راولینسون، دیپلمات انگلیسي در 
عصر قاجار، نخستین شرق شناسي بود که با 
مطالعۀ کتیبۀ بیستون موفق به خواندن خط 

میخي شد.
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انتقاد به تاریخ نویسی سنتی
قبل از ظهور تاریخ نگاری نوین در ایران برخی از تاریخ نگاران سنتی دورهٔ قاجار علی رغم حفظ ساختار کلی تاریخ نویسی سنتی، منتقد 
جنبه هایی از ویژگی های تاریخ نویسی سنتی شدند. یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلّف نویسی، خاوری شیرازی مورخ مشهور 
زمان فتحعلی شاه و نویسندهٔ تاریخ ذوالقرنین است. او به ساده نویسی، حقیقت نویسی و مختصر نویسی عالقه نشان  داد و به نکوهش 
تملق گویی پرداخت. وی می نویسد: »تاریخ نگار را هم الزم است که راست گفتاری پیشه کند … فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته 

نداند…«.1
میرزا محمد جعفر خورموجی از مورخان عصر ناصری و مؤلف کتاب حقایق االخبار ناصری با انتقاد از تملق گویی، نخستین کسی 
است که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه نیز اگر چه تاریخ نویسی درباری بود، اما با آگاهی 
از روش و بینش تاریخ نگاری اروپایی گام های بلندی را در حوزهٔ تاریخ نویسی عصر قاجار برد اشت و سعی کرد آثار خود را تا حدودی 
از پرده پوشی ها و مداحی های تعّمدی مورخان رسمی دور سازد. او در یکی از آثار خود به نام صدرالتواریخ، امیر کبیر را ستایش می کند. 

اعتمادالسلطنه را می توان نمایندهٔ شاخص تاریخ نگاری جدید در دورهٔ قاجار قلمداد کرد.

1ــ خاوری شیرازی،تاریخ ذوالقرنین،ج1،نامه خاقان،ص 70

فّعـالـیت 2
بررسی شواهد و مدارک

متن های زیر را بخوانید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
متن 1ـ »در عهد امیر چنان نظمی به کار بود که گرگان را از گوسفندان هراس بود،و جمیع رعایا به بودن امیر راضی بودند ولی 
اعیان مملکت چون مجال تعّدی و خودسری نداشتند به عزل او کوشش نمودند و به مقصد رسیدند و آخر همه پشیمان شده 

قدر و رتبه امیر را شناختند،که بقا و دوام او باعث نظام ملک و ملت بود« )اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ص230(.
متن2ـ »پس از یک اربعین برحسب صوابدید امناوامرا فنایش بربقا مرجح گردید.حاجی علیخان فراشباشی به کاشان شتافت روز 
هجدهم ربیع االول درگرمابه بدون ظهور عجزوالبه، ایادی1 که مدتی متمادی از یمین و یسار2 اعادی و اشرار3 را مقهور و خوار 

می داشت. فصاد4 دژخیم نهاد … به دیار عدمش روان ساخت« )خورموجی حسینی فسایی، حقایق االخبار ناصری، ص 327(.

1ـ در متن یک، چه کسانی از امیر راضی و خشنود بودند و چه کسانی دشمن او محسوب می شدند؟ چرا؟
2ـ از متن دوم، چه ویژگی هایی از امیر قابل استخراج است و در مورد چگونگی مرگ وی چه حقیقتی را می توان دریافت؟ 

بحث و استدالل کنید.
3ـ با کمک دبیر خود بررسی کنید خورموجی بعد از فاش کردن این حقیقت آیا با مشکالتی روبه رو شد؟

1ـ دست هایی 2ـ راست و چپ 3ـ دشمنان و آدم های بد 4ـ رگ زدن

برخی از متفکران دورهٔ قاجار نظیر میرزا فتحعلی خان آخوندزاده 
)1295ـ  1228ق( با اینکه مورخ نبود، اما به شیوهٔ علمی تاریخ نویسی 
سنتی را نقد کرد. وی در رسالٔه ایراد، شیوهٔ تاریخ نویسی رضا قلی خان 

هدایت را به دلیل استفاده از شعر در بیان رویدادها و به کاربردن الفاظ 
مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد. میرزا آقاخان کرمانی مورخ عصر 
قاجار نیز در رواج تاریخ نگاری جدید گام های مؤثری برداشت. او 
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معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعه 
علل و نتایج رویدادها به قوانینی دست یافته اند که آن را »حکمت 

تاریخی« می نامند.

روش تاریخ نگاری جدید
مجموعٔه زمینه ها ی مطرح شده، شرایط و بستر مناسبی را برای ظهور 
تاریخ نگاری جدید در ایران فراهم کرد. در شیوهٔ تاریخ نگاری نوین 
ایران، تاریخ نویسان و پژوهشگران با استفاده از روش تحقیق علمی، 
بهره برداری از منابع، اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقادی آنها، 
به ارزیابی رویدادهای تاریخی می پرداختند و یافته های علمی خود را 
به زبانی ساده و بدون تکلف می نوشتند . تاریخ نگاران جدید همچنین 
تالش می کردند که از نتایج تحقیقات علومی چون باستان شناسی، 
زبان شناسی، جغرافیا، جامعه شناسی، اسطوره شناسی و… در مطالعٔه 

تاریخ بهره مند شوند.
آموزش  شدن  رایج  و  دانشگاه  تأسیس  جدید،  مدارس  گسترش 
تاریخ به عنوان یک رشتٔه علمی در دوران حکومت پهلوی، کمک 
شایانی به ترویج و توسعٔه روش پژوهش علمی تاریخ در ایران کرد. 
این روند در سال های اخیر با رشد کمی و کیفی آموزش تاریخ در 
مراکز دانشگاهی شتاب بیشتری گرفته است. عالوه بر این، ایجاد 
مراکز تحقیقاتی و نشریات تخصصی در حوزهٔ مطالعات تاریخی و 
تألیف، ترجمه و نشر کتاب ها و مقاله های علمی فراوان، تأثیر بسزایی 

در ارتقای روش  تاریخ نگاری جدید در ایران داشته است. 

بینش تاریخ نگاری جدید
 اساس بینش مورخان سنتی با تأکید بر بررسی زندگی پادشاهان و شرح 
فتوحات استوار بود، اما در تاریخ نویسی نوین جنبه های گوناگون 
حیات انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
مورد بررسی قرار گرفت. این بینش به تدریج در نوشتن کتاب های 
تاریخی اهمیت یافت. انقالب مشروطیت تأثیر عمیقی بر دگرگونی 

تاریخ  کتاب  روي جلد  تصویر 
بیداري ایرانیان
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بینش مورخان ایرانی داشت و موجب شد که آنان به ابعاد گوناگون 
رویدادهای تاریخی و به ویژه نقش مردم توجه نشان دهند. این تأثیر 
به بهترین شکل آن در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشتٔه محمد علی 
ناظم االسالم کرمانی )1337ـ1280ق( به روشنی پدیدار شده است. 
او در این کتاب ضمن توجه به مردم، نقش طبقات گوناگون اجتماعی 

را در انقالب مشروطیت به روشنی نشان داده است.

عالوه بر انقالب مشروطه، رویدادهای مهم دیگری همچون نفوذ و 
دخالت کشورهای استعمارگر، جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال 
ایران، کودتاهای 1299 و 1332ش، جنبش ملی شدن نفت، انقالب 
برجای  ایران  بینش مورخان جدید  در  تأثیر عمیقی  اسالمی و… 
گذاشت و هر کدام با توجه به دیدگاه ها و جنبه های گوناگون به بررسی 

علل و نتایج این حوادث پرداختند.

برخی از نمایندگان شاخص تاریخ نگاری جدید ایران

اثر و تألیفمورخ / پژوهشگر

حسن پیرنیا )مشیرالدوله(
)1314ـ1251ش. تهران(

سیاستمدار و تاریخ نگار؛ مؤلف تاریخ ایران باستان در سه جلد

احمد کسروی
)1269. تبریز ــ1324ش. تهران(

تاریخ نگار، زبان شناس و حقوق دان؛ نویسندٔه تاریخ مشروطٔه ایران، تاریخ هیجده سالٔه آذربایجان، تاریخ 
پانصد سالٔه خوزستان

محمد قزوینی )عالمه قزوینی(
ـ  1328ش. تهران( )1256. تهران ـ

تاریخ جهانگشای  مهم وی تصحیح  آثار  از جمله  ایران؛  فرهنگ  و  تاریخ  پژوهشگر  و  ادیب، مصحح 
جلد. چندین  در  تاریخی  یادداشت های  و  مقاالت  مجموعه  و  جوینی 

غالمرضا رشیدیاسمی
ـ1330ش. تهران( )1275. داالهو کرمانشاهـ 

مؤلف، مصحح و مترجم آثاری در موضوع تاریخ و ادبیات؛ نویسندٔه تاریخ ملل و نحل و تاریخ مختصر 
ایران، مترجم چندین اثر مهم تاریخی مانند ایران در زمان ساسانیان اثر کریستن سن و تاریخ قرن هیجدهم، 

انقالب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون نوشتٔه آلبر ماله و ژول ایزاک

عباس اقبال آشتیانی
)1275. آشتیان ــ 1334ش. رم(

تألیف، ترجمه و  به صورت  تاریخی  آثار دیگر  انقراض قاجاریه و  تا  ایران از صدر اسالم  تاریخ مفصل 
پهلوی دوران  در  تاریخ  درسی  کتاب های  مؤلف  متون؛  تصحیح 

سعید نفیسی
ـ 1345ش. تهران( )1274ش. تهرانـ 

ادیب، تاریخ نگار، مترجم و شاعر، استاد دانشگاه؛ مؤلف تاریخ تمدن ساسانی، تاریخ اجتماعی و سیاسی 
ایران در دورٔه معاصر و ده ها اثر دیگر در موضوع تاریخ و ادبیات

نصرالله فلسفی 
)1280. تهران ــ1360ش. تهران(

تألیف زندگانی شاه عباس اول در پنج جلد و نویسنده و مترجم آثار متعدد دیگر در تاریخ ایران و جهان؛ 
مؤلف کتاب های درسی تاریخ و جغرافیا در دوران پهلوی

عبدالحسین زرین کوب
ـ 1378ش. تهران( )1301ش. بروجردـ 

ادیب، تاریخ نگار و مترجم و استاد دانشگاه؛ نویسنده و مترجم آثار متعدد در تاریخ و ادبیات از جمله 
تاریخ مردم ایران، روزگاران، دو قرن سکوت، بامداد اسالم و تاریخ در ترازو

فریدون آدمیت
)1299ش. تهران ــ1387ش. تهران(

تاریخ نگار؛ مؤلف آثار تاریخی متعدد از جملٔه آنهاست: امیرکبیر و ایران، اندیشه های طالبوف، اندیشه های 
میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران و …

محمد ابراهیم باستانی پاریزی
ـ 1393ش. تهران( )1304ش. پاریز سیرجانـ 

تاریخ نگار، استاد دانشگاه و موسیقی پژوه؛ مؤلف، مصحح ده ها اثر تاریخی و ادبی، از آن جمله است 
تاریخ کرمان، فرماندهان کرمان، سیاست و اقتصاد عصر صفوی و یعقوب لیث
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گونه های منابع تاریخی در دورۀ معاصر
منابع پژوهش دورٔه معاصر تاریخ ایران نسبت به دوران پیش از آن، از کثرت و تنوع فراوانی برخوردار است. عمده ترین منابع مهم 
این دوره شامل انواع کتاب ها )تاریخی، ادبی، خاطرات، سفرنامه ها، زندگی نامه ها )تَراِجم( و …(؛ نشریات )روزنامه ها و مجالت(؛ 

اسناد)بناها، وسایل و ابزارها( می شود. 

الف( کتاب ها
1ــ تاریخی؛ در دورهٔ معاصر و به ویژه عصر قاجار کتاب های 
متعددی در موضوع تاریخ توسط مورخان ایرانی با دو رویکرد 
سنتی و جدید نوشته شده است که پیش از این با برخی از آنها آشنا 
شدید. عالوه بر این، در دورهٔ قاجار چند تن از اروپاییان که بیشتر 
آنان مدتی را در ایران به سر برده بودند، کتاب هایی دربارهٔ تاریخ 

ایران نوشتند که جزو منابع آن دوره به شمار می روند. 

     برخی از کتاب های تاریخی عصر قاجار

مؤلفعنوان کتاب

محمد تقی سارویتاریخ محمدی

عبدالرزاق بیگ دنبلی خوییمآثرالسلطانیه

جهانگیر میرزاتاریخ نو

علیقلی میرزا اعتضادالسلطنهاکسیر التواریخ

میرزا صادق وقایع نگارتاریخ جهان آرا

میرزا محمدتقی سپهر )لسان الملک(ناسخ التواریخ

رضاقلی هدایتروضة الصفای ناصری

نادر میرزاتاریخ تبریز

محمد حسن خان اعتمادالسلطنهتاریخ منتظم ناصری

محمد حسن خان اعتمادالسلطنهصدرالتواریخ

غالمحسین افضل الملکافضل التواریخ

سر جان ملکمتاریخ کامل ایران

سرپرسی سایکستاریخ ایران
تاریخ منتظم ناصري ـ  نوشتۀ 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
تاریخ کامل ایران ـ  نوشتۀ سرجان ملكم 

فّعـالـیت  3

به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری سه دلیل برای کثرت و تنوع زیاد منابع مکتوب در دورۀ معاصر تاریخ ایران بنویسید.
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2ــ خاطرات؛ در دورهٔ معاصر عدهٔ زیادی از شخصیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی و یا مردم عادی اقدام به نگارش 
خاطرات خویش اغلب در قالب وقایع نگاری های روزانه کردند. محتوای این آثار، حاوی برخی اطالعات ارزشمند دربارهٔ اوضاع 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرح حال رجال آن دوره است که به ندرت در سایر منابع یافت می شود. 
تعدادی از خاطرات متعلق به دورهٔ معاصر را در جدول زیر مالحظه می کنید.

3ــ سفرنامه ها؛ در عصر قاجار سفرنامه نویسی گسترش فراوانی 
یافت و تعداد قابل مالحظه ای از شخصیت های این عصر، دیده ها 
خارجی  و  داخلی  سفرهای  جریان  در  را  شنیده های خویش  و 
مظفرالدین شاه  و  ناصرالدین شاه  از  آوردند.  در  تحریر  رشتٔه  به 
سفرنامه های متعددی به جا مانده است. برخی از مقام ها و رجال 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دورهٔ قاجار نیز سفرنامه های جالبی 
نوشته اند. عالوه بر آن، عده ای از سفرا، مأموران، بازرگانان و 
جهانگردان خارجی نیز خاطرات سفر خود به ایران را در قالب 

مطالعٔه  از جهت  منتشر کرده اند. سفرنامه ها  و  نگارش  سفرنامه 
فوق العاده ای  اهمیت  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تاریخ 
دارند و حاوی اطالعات ارزشمندی درخصوص موضوع های 
از  اجتماعی  مسائل  راه ها،  گمرک،  مالیات،  مانند  اقتصادی 
قبیل آداب و رسوم، پوشاک و تغذیه و مباحث فرهنگی، هنری 
و معماری هستند. از جمله این سفرنامه ها می توان به سفرنامه و 

کرد. اشاره 

دورۀ جمهوری اسالمیدورۀ پهلویعصر قاجار

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانیخاطرات سلیمان بهبودی، رئیس دفتر رضاشاهروزنامٔه خاطرات ناصرالدین شاه

خاطرات محمدعلی فروغی، متفکر و سیاستمدار دوران روزنامٔه خاطرات اعتمادالسلطنه
قاجار و پهلوی

از  بینا  علی  شهید  همسر  آباد،  فاطمه  خاطرات 
مقدس دفاع  فرماند هان 

معصومه خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدقخاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله اسارت  دوران  خاطرات  زنده ام،  من 
آباد

صنعتی خاطرات تاج السلطنه )دختر ناصرالدین شاه( دانشگاه  مؤسس  مجتهدی،  محمدعلی  خاطرات 
البرز شریف و رئیس مدرسٔه 

خاطرات آیت الله مهدوی کنی، رئیس فقید مجلس 
خبرگان رهبری

شرح زندگانی من )خاطرات عبدالله مستوفی 
از خاندان مستوفیان قاجار(

یادداشت های َعلَم، نخست وزیر و وزیر دربار محمد رضا شاه 
پهلوی

خاطرات آیت الله ابراهیم امینی، نمایندٔه مجلس 
خبرگان رهبری و امام  جمعٔه سابق قم

کاوش خارج از کالس

با مراجعه به یکی از کتابخانه ها، یکی از کتاب های خاطرات دورۀ معاصر را انتخاب کرده و چند سطر از آن را که به نظرتان جالب 
و مهم است، یادداشت و در کالس گزارش کنید.
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فّعـالـیت 4

بررسی شواهد و مدارک
 متن های زیر از سفرنامۀ اوژن اوبن1 سفیر فرانسه و بنجامین2 نخستین سفیر آمریکا در ایران در عصر قاجار را بخوانید و به پرسش 

مربوط به آن پاسخ دهید.
متن 1ـ »در شیوۀ نفوذی انگلیسی ها، تلگراف همان نقش را دارد که راه ها در شیوۀ نفوذی روس ها دارند. اگر عملکرد سیم ها و 
دستگاه های مخابراتی ضعیف باشد معنایش این است که باید حوزۀ عملیات انگلیسی را گسترش بیشتری داد. در برابر ایلغار 
روسی،که گام به گام و حساب شده و یک دست در شمال ایران و اخیراً در حوالی جنوب هم آثار نفوذ و رسوخ تدریجی شان 
مشهود است. انگلیسی ها هم در هر شهری با تشکیالت کم وبیش مشابه هم، مانند استقرار بانک شاهنشاهی، ایجاد تلگراف، تأسیس 
نمایندگی های تجارت خانه های بزرگ که حمل و نقل ایران را در اختیار خود دارند، اعزام هیئت های مذهبی پروتستان و … در 

همه جا حاضر و ناظرند« )اوبن، ایران امروز،1907ــ1906، ص 280(.
متن 2ـ »یکی از هنرهای شکوفای ایران که به هیچ وجه از رکود در آن اثری نیست هنر معماری است. ایران در دوران گذشته 
در رشتۀ معماری شهرت زیادی در دنیا داشته و آثار مهم و فناناپذیری خلق کرده است و اکنون هم در این رشته قدرت و 
نبوغ خود را حفظ کرده است.یکی از خصوصیات مهم و جالب توجه هنر معماری ایران، چه در گذشته و چه در زمان حال، 
تطابق کامل با شرایط موجود است. در جنوب ایران که سنگ های زینتی و خوب از جمله مرمر زیاد است از آنها در ساختمان ها 
استفاده می کنند. در شهرستان های ساحلی دریای خزر که چوب فراوان است، از چوب به عنوان مادۀ اولیه در ساختمان ها استفاده 
می شود… معماران ایران شرایط آب و هوا را در فرم و شکل پنجره های ساختمان رعایت می کنند. مثاًل در تهران و مناطق دیگر 
گرمسیری پنچره ها را طوری می سازند که وقتی آنها را باز کنند یک طرف اتاق به هوای آزاد و حیاط راه پیدا کند، و بدین ترتیب 

هوا به آسانی جریان یابد و خنک شود )بنجامین، ایران و ایرانیان، ص 273(.
1ـ محتوای اطالعات هر متن در چه حوزه ای از مطالعۀ تاریخی کاربرد دارد و از چه جهاتی حایز اهمیت است؟ مقایسه و 

ارزیابی کنید.

1- Eugene Aubin       2- Benjamin

کاوش خارج از کالس

1ـ به یکی از کتاب خانه های عمومی شهر محل زندگی خود رجوع کنید و سفرنامه های مربوط به دورۀ معاصر آن کتابخانه  را 
فهرست کنید.

بیشتـر بدانیـم

سفرنامۀ خراسان ناصرالدین شاه 
»خودمان سواره آمده داخل دروازۀ ارگ ]سمنان[ شدیم…این ارگ و عمارت را حاجی بهاء الدوله پسر… فتحعلی شاه … در زمانی 
که در اینجا حکومت داشته ساخته است.ارگ را تماشا کرده داخل عمارت شدیم بنیان عمارت محکم اما ظاهر آن قدری محتاج 

به تعمیر است.
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عالوه بر کتاب های فوق، آثار ادبی، زندگی نامه ها )تذکره ها(، کتا ب های جغرافیایی و متون کالمی، فقهی، فلسفی و حقوقی مربوط به دوران 
معاصر نیز حاوی اخبار و اطالعات سودمندی برای پژوهش های تاریخی محسوب می شوند. 

برخی از آثار ادبی عصر قاجار

دیوان ملک الشعرا صبا؛ گلشن صبا؛ مثنوی شاهنشاهنامٔه صبا؛ دیوان وصال شیرازی؛ دیوان قاآنی؛ باغ بهشت، دیوان اشعار طنز سید شرف الدین شعر
حسینی )نسیم شمال( شاعر آزادی خواه عصر مشروطه؛ دیوان اشعار میرزادٔه عشقی، شاعر عصر مشروطه؛ مجموعٔه اشعار عارف قزوینی، شاعر 

مشروطه خواه

مجموعٔه رسائل و منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که حاوی چند رساله، نامه های دوستانه، عهدنامه ها و وقف نامه هاست؛ منشآت امیرنظام منشآت
گروسی مشتمل بر نامه های دوستانه و رسمی، 

داستان و 
رمان

کتاب احمد یا سفینۀ طالبی نوشتٔه عبدالرحیم طالبوف، مشتمل بر داستان گفت وگوی پدری با فرزند خیالی خود، نویسنده ضمن شرح اختراعات 
و اکتشافات جدید، در هر فرصتی از پیشرفت اروپاییان و پس ماندن ایرانیان سخن به میان آورده و درس اخالق و میهن پرستی به احمد پسر خردسال 

خود می آموزد و از رسوم و عادات ناپسند و خرافات و اوهام انتقاد می کند.
مسالک المحسنین نوشتٔه طالبوف، داستان یا سفر خیالی گروهی از جوانان برای مقاصد علمی به قلٔه دماوند و در خالل آن مسائل اجتماعی و 

تعلیماتی را در قالب بحث ومناظره در میان همسفران بیان می کند و بی شباهت به کتاب احمد نیست.
سیاحت نامۀ حاج زین العابدین مراغه ای، سفرنامه ای خیالی یا نخستین رمان اصیل اجتماعی به زبان فارسی است که ضمن توصیف زندگانی 
مردم ایران، جنبه هایی از آن را مورد نقد قرار می دهد. این اثر در آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم ایران و جنبش آنان علیه نظام استبدادی و برقراری 

مشروطه تأثیر بسزایی داشت )آرین پور، از صبا تا نیما، ج 1،ص 310ـ293(.

…سپس برای مسجد راندیم از کوچه مستقیم و خوبی عبور شد که نهر آب خوبی از میان آن جاریست و اصناف مختلف از همه 
صنف طرفین خیابان دکان دارند. جمعیت زیادی از زن ها باالی بام ها بودند. شهر سمنان پاکیزه است رعایا و مردم اینجا بسیار 
مردم نجیب، بی صدای شاکر، کم حرف به قاعده هستند. همینطور می راندیم رسیدیم به مسجد شاه پیاده شده داخل مسجد 
شدیم. علمای سمنان همه خلعت پوشیده با اتباعشان توی مسجد ایستاده بودند این مسجد بسیار با روح و باصفا و از بناهای … 

دورۀ فتحعلی شاه است« )ناصرالدین شاه، سفرنامۀ خراسان، ص 269ـ266 (.
سفرنامۀ دوم مظفرالدین شاه به فرنگ

»امرز بنا است برویم به رامبوی1 نهار را مهمان جناب موسیو لوبه2 رئیس جمهوری فرانسه هستیم. صبح برخاستیم چایی خوردیم 
رخت هامان را پوشیدیم، دعاهامان را خواندیم. آمدیم پایین، جناب اشرف اتابک اعظم و… با ما بودند. ترن حاضر بود سوار شدیم 
از پهلوی شهر ورسایل3 گذشتیم … راه آهن خیلی تند می رفت ساعتی چهارده پانزده فرسخ می رفت.رفتیم تا رسیدیم به گار.

موسیو دلکاسه وزیر امور خارجه فرانسه هم حاضر بودند رفتیم به رامبوی، جناب موسیو لوبه و بعضی از جنرال های فرانسه بودند 
دست دادیم و احوال پرسی کردیم با کمال گرمی و مهربانی ما را پذیرایی کردند. نهار خوردیم بعد قدری در پارک گردش کردیم 
… شام در منزل خوردیم. ساعت هشت و نیم به تئاتر رفتیم. بازی های غریب کردند. بعد از تماشا آمدیم منزل، نماز شب جمعه 

خواندیم روضه هم خواندند بعد خوابیدیم« )سفرنامهٔ دوم مظفرالدین شاه به فرنگ، ص162(.

1ـ Rambouile، روستایی در جنوب غربی ایالت ورسای فرانسه  
2ـ موسیو امیل فرانسوا لوبه، هشتمین رئیس جمهور فرانسه )1906ـ1899م(

3ـ شهری در شمال فرانسه و در جنوب غربی پاریس که کاخ مشهور ورسای در آن قرار دارد.
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ب( نشریات
ابداعات  از  یکی  گروهی  رسانٔه  عنوان  به  )روزنامه(  نشریه 
تأثیرگذار تمدن جدید غربی بود که در دورهٔ قاجار به ایران راه 
یافت. نشریات از طریق آگاهی بخشی عمومی، تأثیرات فکری، 
نهادند.  ایرانی  جامعٔه  بر  زیادی  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
از  یکی  میرزا صالح شیرازی،  توسط  ایران  در  روزنامه  اولین 
در  اخبار1  کاغذ  عنوان  با  انگلستان  به  اعزامی  دانشجویان 
به منظور  تهران منتشر شد )1253ق(. چند سال بعد امیرکبیر 
و  فکری  توسعه  و  مردم  اجتماعی  و  سیاسی  آگاهی های  رشد 
فرهنگی جامعه، روزنامٔه وقایع  اتفاقیه را چاپ کرد که بعدًا به 
روزنامٔه دولت علیه ایران تغییر نام داد. پس از آن روزنامه های 
دلیل  به  یافت.  انتشار  ایران  در  دیگری  غیردولتی  و  دولتی 
ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان، برخی از 
روزنامه نگاران در خارج از کشور اقدام به نشر روزنامه هایی به 
زبان فارسی کردند2 که نسخه هایی از آنها به صورت مخفیانه به 
انقالب مشروطه شاهد  پیروزی  از  ایران می رسید. پس  داخل 
جمهوری  و  پهلوی  دوران  در  هستیم.  نشریات  سریع  رشد 
اسالمی با وجود آنکه فعالیت های مطبوعاتی نوسان داشت، اما 
در مجموع نشریات توسعه و تنوع فراوانی یافتند و مجله هایی 
کردند.3  انتشار  به  شروع  تاریخی  موضوع های  در  تخصصی 
تاریخ  مطالعات  در  ارزشمندی  پژوهشی  منبع  قدیمی  نشریات 
گروه های  و  احزاب  از  بسیاری  می شوند.  محسوب  معاصر 
را  خود  به  مخصوص  نشریات  مذهبی  و  اجتماعی  سیاسی، 
پژوهشگران هستند که  برای  منبع سودمندی  و  منتشر کرده اند 

کنند. بررسی  را  آنها  مواضع  و  دیدگاه 

1ــ عنوان کاغذ اخبار ترجمٔه تحت الفظی واژٔه انگلیسی Newspaper است.
2 ــ روزنامه های قانون و حبل المتین از جمله روزنامه های فارسی زبان معروف بودند که در دوران قبل از انقالب مشروطه در خارج از ایران منتشر می شدند. روزنامٔه قانون از سال 
1307ق توسط میرزا ملکم خان در لندن شروع به انتشار کرد و به تندی حکومت قاجار را مورد انتقاد قرار می داد. روزنامٔه حبل المتین به صورت هفتگی توسط سیدجالل الدین 

کاشانی در کلکتٔه هندوستان منتشر می شد و نقش مؤثری در بیداری افکار ایران و ترویج اندیشٔه آزادی خواهی و مشروطه طلبی داشت.
3ــ مجلٔه یادگار )1342ـ 1328ش( به مدیریت و سردبیری عباس اقبال آشتیانی، مجلٔه وحید )1357ـ 1342ش( به مدیریت سیف الله وحیدنیا و نشریٔه بررسی های تاریخی )1357ـ 1345( از جمله 

قدیمی ترین نشریات تخصصی تاریخی به شمار می روند. هم اکنون ده ها نشریٔه علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات تخصصی تاریخی در کشور در حال انتشار هستند.

صفحۀ اول روزنامۀ وقایع اتفاقیه

روي جلد مجلۀ یادگار
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پ( اسناد1 و منابع آرشیوی
معاهدات سیاسی،  فرمان ها،  مکاتبات حکومتی،  کلیٔه  و شامل  می آیند  به شمار  تاریخی  پژوهش  منابع  مهم ترین  از  تاریخی  اسناد 
اهمیت  به  نظر  و حقوقی می شوند.  نظامی  فرهنگی،  اقتصادی،  گزارش های  و قضایی،  مالی  اسناد  اداری،  و  نامه های شخصی 
اسناد در پژوهش های تاریخی، در بسیاری از کشورهای جهان محلی برای نگهداری، حفاظت، مرمت، طبقه بندی و آماده سازی 
آنها برای استفادٔه محققان ایجاد شده است. به این مکان آرشیو گفته می شود. آرشیو ملی هر کشور محل نگهداری اساسی ترین 
و مهم ترین اسناد و مدارک با ارزش و معتبر مربوط به آن کشور است. در سال های اخیر مجموعه های زیادی از اسناد مربوط به 

دوران معاصر منتشر شده است.
اسناد حاوی اطالعات بسیار ارزشمند و منحصر به فردی در خصوص مسائل و موضوع های سیاسی، اداری، اقتصادی )مالی، 

ملکی و معامالت( و فرهنگی، دیدگاه و عملکرد افراد، شخصیت ها، احزاب  و گروه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی هستند.

1 ــ سند تاریخی اوراق یا برگ نوشته هایی هستند که دیگر ارزش اداری و روزمره ندارند اما به دلیل اهمیت خاص خود و محتوای مهم، در پژوهش های تاریخی مورد استناد قرار 
می گیرند و قابلیت نگهداری دائمی دارند.

ساختمان آرشیو اسناد ملي ایران
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.....................................

تصویري از مردم در دورۀ قاجار

.....................................

تصویري از یك برگ سند قدیمي

بیشتـر بدانیـم

انواع آرشیوهای اسنادی
امروزه اسناد، فقط شامل اسناد مکتوب نیست بلکه هر نوع اطالعات ثبت شده در هر سازمانی که به اشکال نوشتاری، دیداری، 
شنیداری، مغناطیسی، الکترونیکی و غیره تنظیم شده باشد و بتوان از آنها در مطالعات تاریخی بهره برداری کرد را شامل می شود. 

به همین دلیل آرشیو های گوناگونی در هر کشور وجود دارد به عنوان مثال:
ـ آرشیو مکتوب: محل نگهداری انواع سندهای مکتوب است و از قدیمی ترین نوع آرشیو های جهان است.

ـ آرشیو سمعی: محلی است که نوارهای صوتی جمع آوری شده اند؛ مانند آرشیو صدای جمهوری اسالمی ایران.
ـ آرشیو فیلم: محلی است که انواع فیلم های خبری، داستانی و مستند نگهداری می شوند؛ مانند آرشیو فیلم سیمای جمهوری 

اسالمی ایران.
ـ آرشیو عکس: امروز عکس و تصویر در مطالعات تاریخی از اهمیت ممتازی برخوردار است. در آرشیو عکس، انواع عکس های 

نایاب دربارۀ رویدادهای مهم تاریخی و شخصیت ها و مردم عادی حفظ و نگهداری می شود.
آرشیوهای پوستر و نقشه و سکه را نیز می توان به این مجموعه ها اضافه کرد.

امروزه بسیاری از وزارت خانه ها و سازمان ها آرشیو هایی به طور مجزا ایجاد کرده اند؛ نظیر ادارۀ کل آرشیو وزارت  امورخارجه، 
آرشیو سازمان میراث فرهنگی و مرکز آرشیو اسناد صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و … .

کاوش خارج از کالس

با تهیه چند عکس قدیمی از حوادث دوران معاصر، با تکیه بر آنچه در تصاویر آمده است، رویداد یا رویدادهایی را گزارش و 
در کالس ارائه دهید.
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ت( بناها، اشیاء و وسایل
آثار معماری شامل بناها، خیابان ها، کوچه ها و میدان ها؛ اشیا و لوازم به جامانده؛ سکه ها، جواهرآالت، مهرها، نشان ها و سایر وسایلی 

که از عصر قاجار و حتی پهلوی به جا مانده است، به پژوهشگران در مطالعه و شناخت آن دوره کمک می کند.

پرسـش هـای  نمـونـه

1ــ ویژگی های تاریخ نویسی سنتی ایران چه بود؟

2ــ  زمینه های پیدایش تاریخ نگاری نوین ایران چگونه فراهم شد؟

3ــ  ویژگی های روش تاریخ نگاری نوین و تفاوت آن با روش تاریخ نگاری سنتی را توضیح دهید.

4ــ  بینش تاریخ نگاری نوین ایران برچه محورهایی استوار بود؟

5ــ  نقش اسناد آرشیوی را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید.



ایل افشار از جمله ایل های قزلباش بود که در روی کار آمدن 
حکومت صفویان نقش داشتند. در عصر صفوی بخشی از این 
ایل برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبکان 

به نواحی شمال آن دیار کوچانده شد.
به دنبال تسلط  نادر، سرداری در رکاب شاهزادۀ صفوی؛ 
افغان ها بر اصفهان و قتل شاه سلطان حسین صفوی، یکی از 
پسرانش به نام تهماسب دوم از اصفهان گریخت و خود را شاه 

ایران در فاصلۀ میان سقوط صفویه تا تأسیس حکومت قاجار )1210ـ 1135ق( فراز و نشیب های زیادی را پشت رس گذاشت. در این دوره 

سلسله های افشاریه و زندیه برای مدت کوتاهی حکومت کردند. تا حدودی هم زمان با آن، در دیگر کشورها نیز رویدادهای رسنوشت سازی به وقوع 

پیوست که بر تحوالت جهان در دوران معارص تأثیرگذار بود. در این درس شام علل، آثار و نتایج مهم ترین تحوالت ایران و جهان در دورٔه مذکور را 

بررسی و تحلیل خواهید کرد.

ایران و جهان در آستانۀ دوران معاصر

ایران از نادرشاه افشار تا آقامحمدخان قاجار
سقوط اصفهان و فروپاشی حکومت صفویان )1135ق/1102ش/1723م( موجب آشفتگی امور، بروز هرج و مرج و آشوب های 
داخلی شد. افغان ها به دلیل ناتوانی در تسلط بر تمام قلمرو صفوی و ناآشنایی با اصول کشورداری، نتوانستند حاکمیت مقتدری 
نیز فرصت را مغتنم شمردند و بخش هایی از شمال و  غرب میهن ما را اشغال کردند. در چنین  تشکیل دهند. روسیه و عثمانی 

شرایطی بود که سرداری از ایل افشار به نام نادر، اسب خود را برای نجات ایران از آن شرایط خطرناک زین کرد.

تأسیس حکومت افشاریه

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر در خصوص زمینه ها، علل و عواملی که موجب 
شد ایالت و عشایر در تاریخ ایراِن دوران اسالمی به خصوص 
پس از صفویه نقش مهمی در تحوالت سیاسی و برآمدن و 

زوال حکومت ها داشته باشند، بحث و گفت وگو کنید.

2

نگارۀ نادر شاه افشار
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نقشة لشکركشي و جنگ هاي نادر

و  افشار  نادر  مانند  ایل ها  و سران  از سرداران  برخی  خواند. 
فتحعلی خان قاجار )پدر بزرگ آقامحمدخان( به او پیوستند و در 
نخستین گام خراسان را تصرف کردند. با حذف شدن رقیبانی 
متهور  و  که جنگاوری شجاع  نادر  قاجار،  فتحعلی خان  چون 

بود، ابتکار عمل را به دست گرفت و فرماندهی سپاه تهماسب 
افغان های شورشی را  را عهده دار شد. او طی چندین جنگ 
شکست داد و تار و مار کرد )مسیر لشکرکشی ها و جنگ های 

داخلی و خارجی نادر را بر روی نقشه بررسی کنید(.

تحت  سپاه  شد.  عثمانی  و  روسیه  با  نبرد  مهیای  سپس  نادر 
پیروز  عثمانی  قدرتمند  ارتش  بر  جنگ،  چندین  در  او  فرمان 
نیز  ایران را آزاد کرد. روس ها  شد و سرزمین های اشغال شدٔه 
برخورد  از  پیش  و جنگجویانش،  نادر  برق شمشیر  مشاهدٔه  با 

نظامی، نیروهای خود را از ایران بیرون بردند.
در جنگ های  نادر  برق آسای  پیروزی های  ایران؛  شاه  نادر، 
فراهم  را  شاهی  تخت  بر  او  نشستن  زمینٔه  خارجی  و  داخلی 
آورد. او نخست تهماسب دوم را به بهانٔه بی کفایتی از سلطنت 
خلع کرد. سپس بزرگان کشور، علما و سران ایل ها و طوایف را 
به شورای دشت مغان فراخواند و این شرایط را برای پذیرفتن 

سلطنت مطرح کرد:

1ــ موروثی شدن سلطنت در خاندان او؛
2ــ عدم حمایت بزرگان و رؤسای طوایف از خاندان صفوی؛

3ــ حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی؛ 
4ــ پذیرش مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی کشور؛

نادر پس از رسیدن به سلطنت تالش های وسیعی برای حل مشکالت 
سیاسی و مذهبی به ویژه رفع اختالفات مذهبی با عثمانی انجام داد، 
گاهی با جنگ و زمانی با زبان مصالحه و مذاکره در صدد حل مشکل 
برآمد. اما این تالش ها به دلیل کارشکنی های عثمانی و گرفتاری های 

داخلی و خارجی نادر به نتیجٔه مطلوب نرسید.

لشکركشي و جنگ هاي نادر
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فّعـالـیت 2

بررسی شواهد و مدارک
نادرشاه از ابتدای حکومت تالش می کرد اختالفات مذهبی میان دو کشور ایران و عثمانی را حل نماید. آخرین و مهم ترین 
اقدام او برپایی شورای نجف در سال 1155ق/1743م با شرکت 70 تن از علمای شیعی و سنی ایران و مناطق هم جوار بود. 

در این شورا پس از مباحث گسترده سرانجام بیانیه ای تنظیم شد که مواد مهم آن چنین بوده است:
»اوالً آنکه اهل ایران از عقاید سالفه1 و سب و رفض2 نکول3 و مذهب جعفری را که از مذاهب حقه است قبول نموده و 

قضات و علما و افندیان4 کرام روم اذعان کرده و آن را خامس مذاهب شمارند.
دوم اینکه چون در کعبه معظمه ارکان اربعه مسجدالحرام به ائمه و مذاهب اربعه تعلق دارد ائمه مذهب جعفری در رکن 
شافعی با ایشان شریک بوده بعد از ایشان علی حده با امام خود به آیین جعفری نماز گزارند...« )میرزا مهدی استرآبادی، 

جهانگشای نادری، ص391(
در مورد متن فوق اندیشه نموده و به این سؤاالت پاسخ دهید:

1ـ متن نقل شده از میرزا مهدی استرآبادی را به فارسی روان برگردانید.
2ـ هدف نادر از برپایی این شورا چه بود؟

3ـ به نظر شما آیا این اقدام نادرشاه در آن زمان درست بود؟

1ــ عقاید گذشته
2ــ لعن و نفرین کردن خلفای سه گانه

3ــ روی گرداندن، دست کشیدن
4ــ صاحب منصبان عثمانی

بیشتـر بدانیـم

نبرد َکرنال )1151ق/ 1739م(
یکی از اقدامات نادر لشکرکشی به هندوستان و جنگ َکرنال بود. او به بهانۀ 
تعقیب افغان ها و حمایت و پناه دادن به آنها از سوی پادشاه گورکانی هند، به این 
کشور لشکرکشی کرد. البته او انگیزۀ مالی و اقتصادی نیز داشت و ادارۀ  ارتش 
بزرگ و پرشمار او بدون منابع مالی کافی ممکن نبود. نادر با پیروزی در جنگ 
کرنال، دهلی را تصرف کرد و غنایم گران بهایی همچون الماس دریای نور، تخت 
طاووس و گنجینه های بزرگ جواهرات و کتب نفیس به همراه هزاران هنرمند 

و صنعتگر هندی را با خود به ایران آورد.

الماس دریاي نور
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سرکوب شورشی  مشغول  که  هنگامی  سرانجام  افشار  نادرشاه 
شد  کشته  سردارانش  و  نزدیکان  توطئٔه  با  بود،  خراسان  در 
نبوغ  دارای  و  بی باک  سرداری  عنوان  به  او  )1160ق(. 
هجوم   و  داخلی  آشوب های  که  زمانه ای  در  فوق العاده،  نظامی 
ارتش های بیگانه، موجودیت کشور ما را به خطر انداخته بودند، 
وارد میدان شد و ایران را از خطرها و تهدیدهای جدی نجات 
داد. با این حال وی به عنوان پادشاه مملکت، توفیق نیافت که 

زمینه را برای ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت 
و  علل  جملٔه  از  آورد.  فراهم  خود  از  پس  افشاریه  حکومت 
عوامل این ناکامی می توان به اشتغال پیوستٔه نادرشاه به جنگ و 
زیاده ستانی هایی که از مردم برای تأمین هزینه های جنگ صورت 
بزرگان  و  نزدیکان  به  نسبت  او  بدگمانی  آن  از  مهم تر  و  گرفت 
پایانی حکومتش،  در سال های  آنان  با  برخورد خشن  و  کشور 

اشاره کرد.

افشاریان پس از نادر
گرفتن  به دست  برای  و جنگ  رقابت  از  دورانی  نادر  مرگ  با 
و سران  و سرداران  نادر  خاندان  از  افرادی  آغاز شد.  قدرت 
که خرابی  برخاستند  به ستیز  یکدیگر  با  طایفه ها  و  ایل ها  برخی 
و کشتار زیادی به بار آورد. به عالوه افرادی با ادعای انتساب 
به خاندان  بازگرداندن حکومت  نیز خواهان  به خاندان صفوی 
نادر  برادرزادگان  از  تن  دو  شرایطی  چنین  در  بودند.  صفوی 
)عادل شاه و ابراهیم شاه( یکی پس از دیگری به عنوان جانشین 
به  نوبت  سپس  شدند؛  حکومت  مدعی  کوتاهی  مدت  برای  او 
نؤه او )شاهرخ( رسید. وی از قلمرو وسیع نادر، به شهر مشهد 
بسنده کرد و حکومت او تا زمانی که توسط آقا محمدخان قاجار 

از میان برداشته شد )1212ق(، ادامه یافت. 

به قدرت رسیدن زندیان
پس از کشته شدن نادرشاه، کریم خان زند رئیس طایفٔه زند که از 
طایفه های لر بود برای کسب قدرت اتحادی با دو تن از سرداران 
آنان  برقرار کرد.  ابوالفتح خان(  ایل بختیاری )علی مراد خان و 
برخی از مدعیان حکومت از جمله رئیس ایل قاجار )محمدحسن 
اختیار  در  را  ایران  از  زیادی  مناطق  و  دادند  را شکست  خان( 

گرفتند.
کریم خان در گام بعدی متحدین بختیاری خود را نیز کنار زد و 
سلسلٔه زندیه را به پایتختی شیراز تأسیس کرد. وی پس از آن 
آرامش،  موجبات  کشورگشایی،  و  جنگ  سیاست  از  پرهیز  با 
آسایش، رونق و رفاه و شکوفایی علمی و فرهنگی نسبی قلمرو 

فّعـالـیت  3

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما فقدان وزیران و مشاوران برجسته در کنار نادرشاه چه آثار و پیامدهای سیاسی داشت؟
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کریم خان  آورد.  فراهم  ناامنی  و  جنگ  سال ها  از  پس  را  فارس  ویژه  به  خود 
برخالف سنت معمول از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را وکیل  مردم 
ایران )وکیل الرعایا(1 خواند. پاره ای از خصوصیات اخالقی و سلوک او مانند 
مدارا با دشمنان، همدردی با مردم، ساده زیستی و رفتار مناسب با اقلیت های 

دینی و مذهبی، نام و نشان نیکی از او در تاریخ ایران به جای گذاشته است. 

1ــ کریم خان در آغاز خود را وکیل الدوله خواند که به منزلٔه وکالت از طرف شاهزاده ای صفوی بود، اما اندکی بعد لقب وکیل الرعایا را که به معنای نمایندٔه مردم ایران بود، برای خود 
برگزید )سفرنامٔه نیبور، ص 207؛ آصف، رستم التواریخ، ص 383(.

نگارۀ كریم خان زند هنگام دیدار با فرستاده عثماني

نقشة ایران در دوران زندیه

فّعـالـیت  4

نقشه های تاریخی ایران در دوران نادرشاه و ایران در عصر زندیه را مقایسه و تفاوت های آنان را با ذکر دلیل بیان کنید.
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ایران پس از كریم خان 
با مرگ کریم خان زند )1193ق/1779م( دوباره دورانی از آشوب 
ایران را فراگرفت. جانشینان کریم خان برای کسب تاج و تخت 
به رقابت و جنگ با هم پرداخته و صفحٔه خونین دیگری را در 
تاریخ ایران رقم زدند. به گونه ای که در کمتر از 15 سال هفت تن 
از خاندان زند به قدرت رسیدند. نتایج این کشمکش ها، فروپاشی 

سیاسی و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور 
و  شجاعت  وجود  با  زند  فرمانروای  آخرین  لطفعلی خان  بود. 
لیاقت نتوانست سلسلٔه زند را حفظ کند و به دلیل غرور، اشتباهات 
نظامی و روی گردانی بزرگان دربارش به ویژه ابراهیم خان کالنتر، 
از آقامحمدخان قاجار شکست خورد و به اسارت او درآمد. با 

مرگ او سلسلٔه زندیه منقرض شد )1209ق/1794م(.

روابط خارجی ایران در دورۀ افشاریه و زندیه
دوران  در  خارج  جهان  با  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات 
افشاریه و زندیه به دلیل درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی 
نسبت به عصر صفوی کاهش چشمگیری یافت. مهم ترین مسائل 
با  نظامی  ــ  سیاسی  برخوردهای  دوره،  این  در  ایران  خارجی 
تر  پیش  که  بود  )روسیه(  شمالی  و  )عثمانی(  غربی  همسایگان 
مورد بحث قرار گرفت. به دنبال مخالفت زمامداران عثمانی با 
دو کشور  میان  مذهبی  اختالفات  برای حل  نادرشاه  تالش های 
مسلمان، سرانجام با عقد معاهده ای میان دو طرف صلح برقرار 
شد و تا اواخر حکومت کریم خان که سپاه زندیه بصره را تصرف 

کرد، دوام آورد.
در دورهٔ افشاریه و زندیه، مناسبات سیاسی و اقتصادی و ارتباطات 
با کشورهای اروپایی چندان رونقی نداشت. در  ایران  فرهنگی 
این دوره نمایندگانی از سوی برخی کشورهای اروپایی به ایران 

آمدند. نادر برای انگلیسی ها معافیت های گمرکی در نظر گرفت و 
در صدد برآمد از دانش انگلیسی ها در زمینٔه تأسیس نیروی دریایی 
در دریای مازندران و خلیج فارس استفاده کند. به همین منظور 
زند  کریم خان  دورهٔ  در  کرد.  استخدام  را  انگلیسی  التون  جان 
هیئت هایی از فرانسه و انگلستان برای اخذ امتیاز و ایجاد مراکز 
به پذیرش خواسته های  ایران آمدند، اما چون حاضر  به  تجاری 

خان زند نشدند، گشایشی در روابط صورت نگرفت.
نظام اداری و سیاسی

تا  زندیه  و  افشاریه  عصر  در  ایران  دیوانی  و  اداری  سازمان 
حدودی به خاطر حاکمیت عناصر ایلی، غلبٔه تفکر نظامی گری، 
سلسله های  استقرار  دوران  بودن  کوتاه  و  سیاسی  بی ثباتی 

مذکور، اعتبار و قوت سابق را نداشت.
حکومت نادرشاه بر اقتدارگرایی، استبداد مطلق شاه و تمرکز بر 
امور نظامی و ارتش متکی بود و نهادهای اداری رونق چندانی 

بیشتـر بدانیـم

لطفعلی خان زند از نگاه مردم
سرهار فورد جونز انگلیسی که در زمان فتحعلی شاه قاجار به عنوان سفیر انگلستان در ایران انتخاب شد، در واپسین روزهای 
زندگی لطفعلی خان زند به خدمت او رسید تا ترتیب فروش برخی جواهرات سلطنتی و از جمله دو الماس مشهور دریای نور و 
تاج ماه را که در اختیار لطفعلی خان بود، بدهد. توصیف او از لطفعلی خان خواندنی است: »مردم لطفعلی خان را به خاطر صفات 
شایسته اش بسیار دوست داشتند. شهامت، پایداری، شجاعت و کفایتی که او به هنگام بال و سختی از خود نشان می داد هنوز 
موضوع ترانه هایی است که شاید تا زبان فارسی زنده است، زنده بمانند.... « )سرهار فورد جونز، آخرین روزهای لطفعلی خان 

زند، ص8(.



نداشت. نادرشاه برای اداره امور اداری و اقتصادی از مشاورانی که بیشتر دوستان و نزدیکانش بودند، استفاده می کرد و توجهی 
به وزارت و دیوان ساالری نمی کرد. این بی توجهی به نظام اداری تا جایی بود که نادر شهری را به عنوان پایتخت خود انتخاب 
نکرد. اگرچه منابع از مشهد و کالت به عنوان پایتخت او یاد کرده اند ولی این مراکز بیشتر محل گردآوری خزاین و غنایم نادر بود.

البته شیؤه ادارٔه ایاالت، والیات، شهرها و روستاها در عصر افشاریه و زندیه همانند دورٔه صفویه بود و صاحب منصبانی با همان 
عناوین سابق این مراکز را اداره می کردند.

اقتصاد، تجارت و كشاورزی 
پس از سقوط صفویان به دلیل جنگ ها و آشوب های داخلی و اشغال بخش هایی از نواحی غربی و شمالی ایران توسط عثمانی و 
روسیه، کشاورزی و تجارت ایران دچار ضعف و رکود شدیدی شد. تداوم جنگ های داخلی و خارجی در زمان نادرشاه و نیاز 
تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده موجب کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی گردید. همچنین مالیات های سنگینی که 

از مردم برای تأمین هزینه های نظامی گرفته می شد، نابسامانی های اقتصادی را تشدید کرد.
در دورٔه کریم خان زند اقداماتی برای بهبود وضع کشاورزی و بازرگانی انجام گرفت و شهرهای شیراز و بندر بوشهر به مراکز مهم 
تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند. آرامش و ثبات سیاسی نسبی، کاهش مالیات ها، دربار کم تجمل و تالش کریم خان برای تثبیت 

قیمت کاالها از جمله عوامل مؤثر در رونق اقتصادی این دوره بود.
علم، ادبیات و آموزش

در عصر افشار و زند به دلیل آشفتگی های سیاسی و اجتماعی، علم و آموزش رونق دوران صفویان را نداشت. در پی سقوط 
صفویه، مدارس و حوزه های علمیٔه اصفهان و شهرهای دیگر تعطیل شد و یا از رونق افتاد. عده ای از علما و طالب که از هجوم 
افغان ها جان سالم به در برده بودند، به عتبات عالیات مهاجرت کردند. در نتیجٔه آرامش و ثبات نسبی که در زمان زندیه به وجود آمد، 

فعالیت های علمی و آموزشی کمی رونق گرفت و مدرسه های جدیدی ساخته شد.
شعر و ادب فارسی در این دوره تحول چشمگیری یافت که محققان از آن به نهضت بازگشت ادبی یا سبک اصفهانی یاد نموده اند. 
چهره های برجستٔه این سبک ادبی، در برابر سبک هندی که در دورٔه صفویه به وجود آمده بود به سرائیدن شعر به سبک خراسانی 

و شعرایی هم چون فرخی، عنصری، سعدی و حافظ پرداختند.

مدرسة آقاباباخان شیراز؛ ساخت این مدرسه به دستور كریم خان زند شروع 
شد و پس از او تکمیل شد.

مدرسة علمیة خان یزد؛  این مدرسه توسط محمدتقي خان والي خیراندیش 
یزد در سال 1186ق بنا شد.
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كاخ خورشیدـ كالت مشهد

فقیهان، فیلسوفان، پزشکان و ادیبان سرشناس عصر افشاریه و زندیه

آثار و اقدامات علمیدانشمندان و ادیبان

ـ  1205ق( محمد وحید بهبهانی )1117ـ
سید محمد مهدی بحرالعلوم )1115ــ1212ق(

آقامحمد بیدآبادی )د: 1198ق(
میرزا محمد نصیر اصفهانی )د: 1191ق(

مشتاق اصفهانی )1101ــ1171ق(
لطفعلی خان آذربیگدلی )1134ــ1195ق(

هاتف اصفهانی )د: 1198ق(

فقیه و مجتهد بزرگ شیعه و احیاگر مکتب اصولی و صاحب آثار متعددی در فقه و اصول
فقیه اصولی و مفسر برجستٔه شیعه و صاحب آثاری در فقه، علم رجال و تاریخ مکه

فقیه، حکیم و فیلسوف برجسته و صاحب آثاری در تفسیر، حکمت و کالم
پزشک کریم خان، عالم به علوم پزشکی، ریاضی، نجوم و حکمت و فنون شعر و موسیقی

شاعر بزرگ عهد نادرشاه و از بنیان گذاران نهضت بازگشت ادبی
شاعر و تذکره نویس برجستٔه قرن 12ق و از بنیان گذاران نهضت بازگشت ادبی
شاعر نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه و از مؤسسان نهضت بازگشت ادبی

هنر و معماری 
به دلیل آشفتگی سیاسی و اجتماعی کشور پس از صفویان امکان رشد و ترقی هنر و معماری دور از انتظار بود. با این حال در زمان 
حکومت نادر شاه و دورهٔ استقرار کریم خان زند در شیراز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. ورود هنرمندان و صنعتگران هندی 
پس از فتوحات نادر در هند موجب تلفیق هنر ایرانی و هندی شد. مدارا و احترام کریم خان نسبت به هنرمندان و علما نیز موجب رونق 
هنر و معماری در زمان او شد. در دوران نادر شهر اصفهان بازسازی شد و در منطقه کالت که محل نگهداری خزاین نادر بود بناهای 

باشکوهی مانند کاخ خورشید ساخته شد.



جهان در آستانة دوران معاصر
الف( امپراتوری های مسلمان در گرداب مشکالت

یعنی  تا نوزدهم میالدی دو سوی عالم وضعیت دوگانه متضادی داشت. در جانب شرق سه حکومت مسلمان  سده های هفدهم 
ایران، عثمانی، و گورکانیان هند دوران ضعف خود را سپری می کردند و در جانب غرب، امپراتوری ها و دولت های روسیه، فرانسه 
و انگلستان در مسیر قدرت و شکوفایی قرار داشتند. ضعف امپراتوری های مسلمان هر کدام دالیل خاص داشت اما می توان 

عمده ترین این دالیل را در موارد زیر دانست:
1ــ استبداد سیاسی و نادیده گرفتن حقوق اقوام و پیروان مذاهب مختلف 

2ــ عقب ماندگی علمی و صنعتی و بی توجهی یا مخالفت نسبت به اصالحات
3ــ غفلت از حوادث جهانی و قدرت رو به رشد استعمار.

داشت.  باشکوه  بناهای  ساخت  به  زیادی  عالقه  زند  کریم خان 
ساخت مجموعٔه مسجد، بازار و حمام وکیل، ارگ کریم خانی 
و بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی و باغ دلگشا، گوشه ای از 
اقدامات عمرانی کریم خان زند در شیراز است. نوعی از بناها با 
فرنگی  کاله  به  که  یافت  زند گسترش  تفریحی در دورهٔ  کاربرد 
معروف بود. در این نوع معماری بنای کوچک و گاهی تزئینی در 

وسط باغ یا تفریحگاه ها ساخته می شد.
تحولی  زند  کریم خان  عصر  در  ویژه  به  نگارگری  و  نقاشی  در 
با  خود  هنر  تطبیق  به  نقاشان  تدریج  به  و  آمد  وجود  به  بزرگ 
معیارهای هنری اروپا پرداختند. مکتب نقاشی شیراز که از 
و  رونق  اوج  به  زندیه  زمان  در  بود  گرفته  شکل  مغوالن  دورٔه 
زیبایی رسید و نقاشان برجسته ای مانند محمد صادق، اشرف 

سلطان سلیم سوم)1807-1789م( هنگام به حضورپذیرفتن و میرزا بابا آثار زیبایی آفریدند. 
مقام هاي امپراتوري در كاخ توپ كاپيـ  استانبول 

حمام وكیل ـ شیراز
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1ـ عثمانی مرد بیمار اروپا؛ امپراتوری عثمانی در قرن 18م 
بر بخش های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای 
شرقی حکومت می کرد. هم زمان با روی کار آمدن افشارها این 
دولت دورانی از ضعف را می گذراند. گستردگی قلمرو و تنوع 
اقوام، ادیان و مذاهب، سیاست های خشن و نادرست عثمانی ها 
مذهبی، دخالت های  و  قومی  اقلیت های  با حقوق  برخورد  در 
سبب  سپاه  سران  فساد  و  کشوری  امور  در  حرم سرا  و  زنان 
اروپایی  کشورهای  شرایطی  چنین  در  بود.  ضعف  این  اصلی 
برای کسب  اتریش هرکدام  انگلیس، فرانسه و  به ویژه روسیه، 
منافع و به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها در امور داخلی عثمانی 
دخالت کرده و این امر به ضعف بیشتر منجر شد تا جایی که این 

کشور در قرن 19م لقب مرد بیمار اروپا گرفت.
دولت عثمانی در برابر هر نوع اصالحات و حتی دستاوردهای 
و حل  نادر  مذهبی  پیشنهاد وحدت  قبول  از  و  مقاومت  علمی 
اختالفات مذهبی درون جهان اسالم نیز خودداری کرد. افول 
عثمانی که هم زمان با دگرگونی های سیاسی و شکوفایی تمدنی 
پیشبرد سیاست های استعماری  تأثیر زیادی در  بود،  اروپاییان 

غرب در مشرق زمین داشت.
یا  هند  گورکانیان  استعمارغربی؛  اسیر  هند  گورکانیان  2ـ 
مغوالن کبیر توسط محمد بابر نوادهٔ تیمور گورکانی تأسیس شد 
و بر بخش بزرگی از هندوستان حکومت می کرد. این حکومت نقش 
مهمی در گسترش اسالم و زبان فارسی در هندوستان داشت. در 
قرن 18م گورکانیان هند همانند امپراتوری عثمانی رو به ضعف نهاد. 
اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان، سوء  مدیریت و ضعف 
شاهان، دسته بندی و توطئه های درباریان و ورود استعمارگران به این 

سرزمین از عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان هند بود. 
پرتغالی ها و اسپانیایی ها نخستین استعمارگرانی بودند که به هند وارد 
شدند. دولت گورکانیان به اروپاییان امتیازات تجاری و گمرکی قابل 
توجهی داد. در سدهٔ 18م کشورهای فرانسه، هلند و انگلستان نیز 
وارد هندوستان شده و با تأسیس شرکت های بزرگ تجاری با نام 

کمپانی هند شرقی فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند.
استعمارگران اروپایی به تدریج با دامن زدن به اختالفات دینی 
و قومی در هند، بخش هایی از سرزمین هند را تصرف کردند. 
وجود  شدیدی  رقابت  استعمارگران  میان  حال چون  همان  در 
داشت و جنگ هایی میان آنان درگرفت که با پیروزی انگلستان 
به پایان رسید. انگلیسی ها با غارت وسیع سرزمین ثروتمند هند 
توانستند پایه های قدرت خود در جهان را توسعه داده و برای 
کشورهای  به  دست اندازی  و  دخالت  به  خویش  سلطٔه  حفظ 
همسایٔه هند از جمله ایران پرداختند. سرانجام در سال 1857م. 
پس از سرکوب شورش سربازان هندی دولت انگلستان رسماً 
هند را جزئی از قلمرو خویش اعالم نموده و ملکه انگلستان به 

امپراتریس هند و بریتانیا ملقب گردید.

بهادرشاه دوم، آخرین فرمانروای گوركانی هند )1837ــ1857م( كه توسط 
كمپانی هندشرقی انگلستان از قدرت بركنار و به برمه تبعید شد.
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ب( اروپا و آمریکا؛ انقالب و استعمار
انقالب که در اصل یک اصطالح نجومی بود وارد فرهنگ سیاسی اروپاییان شد. انقالب به معنای  در قرون 18 و 19م واژه 
دگرگونی سریع همراه با تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه است. هدف اصلی 
غالب انقالب های سیاسی تغییر حکومت و برقراری عدالت و آزادی بوده است. اروپا در سده های 18 و 19م شاهد انقالب های 
سیاسی، اجتماعی و صنعتی بزرگی بود. این انقالب ها به گسترش استعمار اروپاییان کمک شایانی کرد. استعمار در لغت به معنی 
این عنوان  از  انسانی ملل ضعیف  از ثروت های طبیعی و  بهره برداری  برای  آبادانی است. کشورهای استعماری  طلب عمران و 

فریبنده استفاده می کردند. 
1ـ انگلستان؛ انقالبی آرام برای نظام مشروطه؛ در اواخر 
قرن 17م تحول سیاسی بزرگی در انگلستان رخ داد که بر جهان 
پس از خود تأثیر چشمگیری گذاشت. اگرچه از قرن 13م در 
نهاد قدرت  این  اما  )پارلمان( وجود داشت،  انگلستان مجلس 
چندانی نداشت. در سال 1646م میان پارلمان به رهبری الیور 
کرامول1 و چارلز یکم2 پادشاه جنگ درگرفت که به پیروزی 
و خود  برانداخت  را  پادشاهی  نظام  کرامول  انجامید.  پارلمان 
رئیس جمهور شد. او سپس به دالیل مذهبی با پارلمان درگیر 

شد و آن را منحل کرد.
پس از مرگ کرامول اگرچه پارلمان و نظام سلطنت دوباره احیا 
شد اما پادشاه انگلستان که سلطنت را موهبت الهی می دانست 
به پارلمان توجهی نداشت. ازاین رو، بار دیگر با یکدیگر به ستیز 
پرداختند که پارلمان پیروز شد )1688م(. این اتفاق در تاریخ 
انگلستان به انقالب با شکوه شهرت دارد. بزرگ ترین دستاورد 
بود  این  اهداف خود رسید،  به  بدون خشونت  که  انقالب  این 
که منشأ الهی سلطنت نفی و پارلمان منشأ قدرت و تعیین کنندٔه 

اختیارات پادشاه شناخته شد.
انگلستان پس از انقالب باشکوه، رقبای بزرگی همچون اسپانیا 
گوشه  در  مستعمرات  گسترش  به  و  داد  شکست  را  فرانسه  و 

ملکه  تبدیل شد.  اول جهان  به قدرت  ملکه ویکتوریا  ویژه در دوران حکومت طوالنِی  به  این کشور  پرداخت.  و کنار جهان 
به نیروی دریایی قدرتمندش بر  با اتکا  ویکتوریا از طریق پیوندهای خانوادگی در اروپا نفوذ زیادی کسب کرد و از سوی دیگر 

Oliver Cromwell ــ1
Charles I ــ2

ملکه ویکتوریا
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بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی 
دست یافت.

ایاالت  2ـ ایاالت متحده آمریکا در راه استقالل؛ سرزمین 
متحده آمریکا تا قرن 18م شامل سیزده ایالت در ساحل اقیانوس 
اطلس بود. این سیزده ایالت مستعمرٔه انگلستان بودند. جمعیت 
به دالیل مذهبی،  این سرزمین شامل مهاجران اروپایی بود که 
نتیجٔه  در  بودند.  کرده  مهاجرت  آنجا  به  اقتصادی  و  سیاسی 
تحریکات  و  انگلیس  دولت  توسط  سنگین  مالیات های  وضع 
فرماندهی جورج واشینگتن1  به  این سرزمین  فرانسویان، مردم 
این  شدند.  انگلستان  با  جنگ  وارد  استقالل  به  رسیدن  برای 
ایاالت  استقالل  و  مستعمره نشینان  پیروزی  با  سرانجام  جنگ 
نخستین  عنوان  به  واشینگتن  جورج  و  رسید  پایان  به  متحده 

رئیس جمهور این کشور انتخاب شد )1776م(.
و  غرب  سوی  به  پیشروی  با  استقالل  از  پس  متحده  ایاالت 
سرزمین  این  اصلی  ساکنین  که  سرخپوستان،  وسیع  کشتار 
بودند، به تصاحب سرزمین های وسیع آنان پرداخت. این کشور 
در طی سده های 19 و 20م با گسترش قلمرو و استثمار بردگان 
سیاه پوستی که از آفریقا به این سرزمین آورده شده بودند توانست 

به پیشرفت های وسیع سیاسی، اقتصادی و صنعتی دست یابد.

George Washington ــ1

جورج واشینگتن

.....

تصویركشتار سرخ پوستان

فّعـالـیت  5

بررسی شواهد
در ژوئیه 1776م اعالمیۀ استقالل ایاالت متحده از سوی 
انگلستان  با  استقالل  کسب  برای  که  مستعمره نشینان 
می جنگیدند صادر شد. در مقدمۀ این اعالمیه آمده است: 
»ما این حقایق را بدیهی می انگاریم که همه انسان ها برابر 
آفریده شده اند و آفریدگارشان حقوق سلب نشدنی معینی به 
آنها اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جست وجوی 

خوشبختی از جملۀ آنهاست...«
که  سرخ پوستان  با  آمریکا  سفیدپوستان  رفتار  بررسی  با 
ساکنین اصلی آن سرزمین بودند و نیز بردگان سیاه پوست 
میزان پایبندی ایاالت متحده به اعالمیۀ استقالل را تجزیه 

و تحلیل نمایید.
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3ـ فرانسه؛ انقالبی برای آزادی و برابری؛ کشور فرانسه در 
منابع  و صرف  انگلستان  از  نظامی  دلیل شکست  به  18م  قرن 
و  اقتصادی  ورشکستگی  با  آمریکا  سرزمین  در  هنگفت  مالی 
نظامی روبه رو گردید. از نظر اجتماعی نیز در فرانسه مشکالتی 
به وجود آمد. جامعٔه فرانسه دارای سه طبقٔه اجتماعی مشخص 

بود:
1ـ طبقٔه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که عالوه بر 

داشتن امتیازات بسیار از پرداخت مالیات معاف بودند. 
2ـ طبقٔه متوسط که غالباً تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون 
وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشته و 
شدت  به  نبود،  قائل  امتیازی  آنان  برای  ممتاز  طبقٔه  اینکه  از 

ناراضی بودند.
3ـ طبقٔه فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی بودند 
اینان  بود.  آنان  بر دوش  نظامی  و خدمات  مالیات  بار اصلی  و 
عامل  را  ممتاز  طبقٔه  و  فرانسه  پادشاه  شانزدهم  لویی  حکومت 

سیه روزی خود می دانستند.
تحوالت فکری جامعٔه فرانسه نقش بزرگی در پیدایش انقالب 
 ، اروپا  روشنگری  عصر  تأثیر  تحت  کشور  این  در  داشت. 
مردم  آنان  اندیشه های  که  یافتند  روشنفکرانی ظهور  و  فالسفه 
را به سوی انقالب رهنمون ساخت. گروهی از این روشنفکران 
که به دایرة المعارف نویسان شهرت داشتند با مباحث علمی و 
ادبی به انتقاد از وضع موجود پرداختند. ولتر1، مونتسکیو2 
روشنفکران  مشهورترین  از  تن  سه   3 روسو  ژاک  ژان  و 
فرانسه این دوره بودند. ولتر از اطاعت انسان از عقل و مبارزه 
با خرافات سخن می گفت. مونتسکیو از تفکیک قوای سیاسی 

و حقوق بشر دفاع می کرد. روسو بر اهمیت انتخابات تأکید می کرد و تشکیل حکومت را حاصل یک قرارداد اجتماعی می شمرد. 
این گونه نظریات دیدگاه مردم فرانسه را تغییر داد. غفلت لویی شانزدهم از احوال مردم و تجمالت و ولخرجی های او و درباریان نیز 

خشم مردم را شعله ورتر ساخت.

Voltaire ــ1
Montesqieu ــ2
Jacques Roursseau ــ Jean ــ3

نگارۀ ژان ژاك روسو
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نماد  باستیل  زندان  به  فرانسه  انقالبیون  حملة 
استبداد در 1789م 

خشمگین  و  بی نوا  غالباً  مردم   1789 ژوئیه   14 در  سرانجام 
پاریس با حمله به زندان باستیل انقالب خویش را آغاز کردند. 
را  فرانسه  مستبد  پادشاه  شانزدهم  لویی  سرانجام  انقالبیون 
نظام مشروطٔه  پذیرش  و  اساسی جدید  قانون  امضای  به  وادار 
سلطنتی کردند. مدتی بعد انقالبیون تندرو پادشاه را عزل و نظام 
جمهوری را برقرار کردند. آنان سپس لویی و همسرش ماری 
آنتوانت را اعدام کردند. اعدام این دو و افکار و شعارهای 
آزادی خواهانٔه انقالب موجب ترس و خشم کشورهای اروپایی 

در  شدند.  جنگ  وارد  فرانسه  با  کشورها  این  نتیجه  در  شد. 
طی این جنگ ها یکی از فرماندهان ارتش فرانسه به نام ناپلئون 
به شهرت  آورد  به دست  که  پیروزی های درخشانی  با  بناپارت 
رسید. او با انجام یک کودتا به قدرت دست یافت )1799م( و 
سپس به عنوان امپراتور فرانسه انتخاب شد. در دوران امپراتوری 
او )1814ــ1804م( تحوالت سیاسی و نظامی زیادی در اروپا و 

ایران رخ داد.

بیشتـر بدانیـم

نامه های ایرانی
شارل مونتسکیو یکی از متفکران عصر انقالب فرانسه است. روح القوانین و 
نامه های ایرانی مهم ترین آثار اوست. او در کتاب نامه های ایرانی از زبان دو 
مسافر ثروتمند ایرانی در فرانسه به شکل غیرمستقیم آموزه های کلیسا و اخالق 
عمومی فرانسویان را زیر سؤال برده و به انتقاد از استبداد حاکمه می پردازد. او 
در مقدمۀ کتاب به کوته فکری فرانسویان طعنه می زند که نمی دانستند ایران 
کجاست و همچنین نمی دانستند غیر از فرانسوی ها، ملت های دیگری نیز در 

جهان وجود دارند.
نگارۀ مونتسکیو



4ـ انقالب صنعتی جهان را دگرگون می سازد؛ تا اواخر قرن 18م عامل اصلی تولید نیروی بازوی انسان بود.صنعتگران برای تولید کاالی 
بیشتر مهارت های فکری، جسمی و هنری خود را به کار می بستند و از دیگر نیروهای طبیعت مانند آب و باد کمتر استفاده می کردند. در انقالب 
صنعتی نیروی محرکٔه آب و سپس بخار جایگزین نیروی جسمی انسان شد. این انقالب با اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان آغاز 
گردید. نخستین تحول صنعتی در نساجی و پارچه بافی اتفاق افتاد. پس از آن این انقالب در کشاورزی، حمل و نقل و دیگر تولیدات صنعتی 

رخ داد و در نتیجٔه آن تولیدات صنعتی افزایش قابل توجهی یافت.
و  اجتماعی  انسانی،  مناسبات  تغییر  موجب  صنعتی  انقالب 
اقتصادی در اروپا و جهان گردید؛ زیرا در نتیجٔه صنعتی شدن، 
بازار  ارزان،  کار  نیروی  اولیه،  مواد  به  اروپایی  کشورهای 
دولت ها  حمایت  و  فراوان  مادی  سرمایٔه  محصوالت،  فروش 
نیاز پیدا کردند. به همین دلیل دو پدیدٔه اقتصادی و اجتماعی 

مهم به وجود آمد:
1ــ توسعٔه استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی

2ــ افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران )در داخل اروپا(
اگرچه انقالب صنعتی موجب قدرت بیشتر اروپاییان شد اما مسائل 
و مشکالت بزرگی همچون: گسترش بی رویه شهرها، رشد سریع 
جمعیت، به وجود آمدن فاصلٔه طبقاتی، نارضایتی های اجتماعی و 

اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی به وجود آورد.
تابلوی آهن و زغال سنگ اثر نقاش اسکاتلندی ویلیام بل اسکات 

در اواسط سدۀ 19م

یکی از كارخانه های صنعتی بزرگ آلمان در 1868م
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5  ـ روسیه در مسیر توسعه طلبی نظامی؛ روسیه در قرن 17م کشوری عقب مانده و منزوی بود، اما پترکبیر1  )1725ــ1682م( 
این کشور را متحول کرد و در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرار داد. او با استخدام کارشناسان اروپایی و تأسیس 
مدارس و دانشگاه های جدید و تقویت ارتش و نیروی دریایی این کشور را به قدرت بزرگی تبدیل کرد. یکی از برنامه های پتر برای 
قدرتمند شدن روسیه گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد برای کسب منافع تجاری و سیاسی بود. به همین دلیل 
جانشینان او تالش کردند تا به این برنامه عمل کنند و به همین سبب روس ها در نواحی شرقی اروپا، حوزٔه دریاهای بالتیک، سیاه و 
خزر اقدامات نظامی وسیعی انجام دادند. این اقدامات موجب جنگ های متعدد روسیه با ایران، عثمانی و برخی کشورهای اروپایی 

نظیر فرانسه شد.

Peter the Great ــ1

پتركبیر پدر روسیة جدید

17

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ وضعیت سیاسی و نظامی ایران در دوران افشاریه و زندیه را با عصر صفویه مقایسه کنید. 

2ــ قضاوت خود را در بارۀ شخصیت نادر و نقش او در تاریخ ایران در 5 سطر بیان کنید. 

3ــ علل، آثار و نتایج ضعف و ناکارآمدی نظام اداری )دیوانساالری( ایران در دوران افشاریه و زندیه را توضیح دهید. 

4ــ به نظر شما انقالب شکوهمند انگلستان چه تأثیراتی بر اروپای قرن هجدهم گذاشت؟ 

ـ سیاسی و فکری و فرهنگی انقالب بزرگ فرانسه چه بود؟  5ــ علل اجتماعیـ 

6ــ انقالب صنعتی چه آثار و پیامدهایی داشت؟ 
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ـ اقتصادی بر کشورهای مرشق زمین، حکومت قاجار در  در آغاز قرن 13ق/19م، همزمان با اوج گرفنت رقابت  دولت های اروپایی  برای تسلط سیاسیـ 

ـ نظامی، تشکیالت و نهادهای حکومتی  و روابط خارجی ایران را  ایران تأسیس شد. در این درس شام با استفاده از شواهد و مدارک، تحوالت سیاسیـ 

در عرص قاجار بررسی و تحلیل خواهید کرد.

سیاست و حکومت در عصر قاجار 
)ازآغازتاپایانسلطنتناصرالدینشاه(

تحوالت سیاسی 

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس2 خواندید دربارۀ این موضوع با یکدیگر بحث و  گفت وگو کنید که وقوع 
انقالب های سیاسی و صنعتی در کشورهای اروپایی )قرن 18م( چه تأثیری بر روابط آن کشورها با ایران در دورۀ قاجار می توانست 

داشته باشد؟

پیشینۀ ایل قاجار
قاجارها از جمله ایل های ترک بودند که شاه اسماعیل صفوی را در تأسیس حکومت یاری رساندند. شاه عباس یکم برای مقابله 
با حمالت ازبکان ایل قاجار را مانند بسیاری از ایل های دیگر در مناطق شمال شرقی ایران، خصوصاً در ناحیۀ استراباد )دشت 
گرگان( اسکان داد. قاجاریان پس از سقوط صفویه، به منظور مقابله با افغان های شورشی به تهماسب دوم صفوی پیوستند. سران 
ایل قاجار در درگیری های گستردۀ پس از مرگ نادرشاه افشار تا روی کار آمدن کریم خان زند همواره در اندیشۀ به دست گرفتن 
قدرت با دیگر مدعیان کشمکش داشتند و دو تن از آنان )فتحعلی خان و پسرش محمد حسن خان( جان بر سر این هدف نهادند.

یـک توضیـح

آقامحمدخان قاجار )1210ـ 1211ق(
 آقامحمدخان پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار بود که پس 
پایتخت  ــ  شیراز  در  گروگان  عنوان  به  پدرش  شدن  کشته  از 
به سر می برد و حتی مورد مشورت کریم خان  ــ  زند  کریم خان 

غنیمت  را  فرصت  کریم خان  مرگ  از  پس  او  می گرفت.  قرار 
با متحد کردن افراد ایل  شمرد و از شیراز به استرآباد رفت و 
نخست  آقامحمدخان  شد.  زندیان  با  رویارویی  آمادٔه  قاجار، 
نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کرد و تهران را پایتخت 
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سرکوب  و  زند  لطفعلی خان  بر  غلبه  با  سپس  داد،  قرار  خود 
طغیان حاکم گرجستان، در سال 1210ق/1174ش در تهران 

تاجگذاری کرد. 

بیشتـر بدانیـم

تهران چگونه پایتخت شد؟
تهران تا دویست سال پیش آبادی خوش آب و هوایی 
در در دامنۀ رشته کوه البرز در شمال شهر کهن ری 
قرار داشت و شاه راه هایی که شرق و غرب ایران را به 
هم متصل می کرد، از کنار آن می گذشت. شاه تهماسب 
صفوی به این آبادی توجه خاصی نشان داد و به دستور 
او بارو و خندقی به دور آن کشیده شد. در اواخر عصر 
اقامتگاه موقت دربار بود. تهران برای نادرشاه  صفوی 
اهمیتی نظامی داشت و پسرش رضاقلی میرزا را حاکم 
آنجا کرد. او پس از بازگشت از هندوستان مجلسی از 
علمای مذهبی در این محل تشکیل داد. کریم خان زند 
نیز به تهران توجه داشت چنان که در سال 1172ق در 
تهران بر تخت سلطنت جلوس و برای آباد کردن آن 
کوشش کرد. او قصد داشت آنجا را پایتخت خود کند. 
به این ترتیب تهران به تدریج با مجهز شدن به بناهایی با 
کارکردهای سیاسی، نظامی، مذهبی و اقتصادی و داشتن 
جمعیت کافی در اواخر دورۀ زندیه ویژگی یک شهر را 
یافت آقامحمدخان قاجار با انتخاب تهران به پایتختی در 
این شهر تاجگذاری کرد و به نام خود سکه زد و بناهای 

سلطنتی و تأسیسات دفاعی این شهر را گسترش داد. 
علل انتخاب شهر کوچک تهران به عنوان پایتخت توسط 
آقامحمدخان قاجار چنین برشمرده شده: نزدیک بودن 
به خاستگاه ایل قاجار در مازندران و استرآباد؛ موقعیت 
استراتژیک و ارتباطی؛ وجود منابع آب کافی و آب و 
هوای مناسب و همجواری آن با سکونتگاه ایالت افشار 
و ساوجبالغ و خلج های ساوه و عرب های ورامین که 
طرفدار آقامحمدخان بودند )دانشنامۀ جهان اسالم، ج8، 

مدخل تهران با تلخیص و تصرف(.

بساط حکومت جانشینان  برچیدن  عزم  به  آقامحمدخان سپس 
نادرشاه و دستیابی به غنایم و گنجینٔه جواهرات وی راه خراسان 
را در پیش گرفت. او سپس به منظور برقرارکردن نظم و امنیت 
به منطقٔه قفقاز لشکرکشی کرد و در جریان آن به دست چند تن 

از همراهانش به قتل رسید )1211ق/1175ش(.
بی تردید سخت کوشی و تالش های بی وقفٔه آقامحمدخان برای ایجاد 
یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر 
قلمرو ایران درخور ستایش است، ولی بی رحمی و کینه توزی وی در 
برخورد با مخالفان و رقیبان خود که تا حدودی ریشه در ستم هایی 
داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، سبب شد تا در 

تاریخ  از او به نکویی نام برده نشود.

نگارۀ آقا محمدخان قاجار
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قلمرو حکومت قاجار در زمان آقامحمدخان

نقشه قلمرو حکومت قاجار در زمان آقامحمدخان

فتحعلی شاه )1212ــ1250ق(
زمام  فتحعلی شاه  برادرزاده اش  آقامحمدخان،  مرگ  از  پس 
امور را به دست گرفت. سال های نخست سلطنت فتحعلی شاه 
در خاندان  پادشاهی  تحکیم  و  داخلی  به سرکوب شورش های 
او حکومت  طوالنی  نسبتاً  سلطنت  دوران  در  گذشت.  قاجار 
سوی  از  و  روسیه  نظامی گستردٔه  تهاجم  با  سو  یک  از  قاجار 

دیگر با رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای نفوذ سیاسی 
و اقتصادی در ایران مواجه شد.  فتحعلی شاه هر چند در حفظ 
بود،  موفق  داخلی  اوضاع  دادن  سامان  و  کشور  یکپارچگی 
اما در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی 

شکست خورد.  

نگارۀ فتحعلی شاهـ  اثر مهرعلی شاه                            نگارۀ عباس میرزا ـ اثر میرزا بابا نقاش                نگارۀ محمدشاه
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محمد شاه )1250ــ1264ق(
برگزیده  والیتعهدی  به  را  میرزا  عباس  پسرش  فتحعلی شاه 
تا  شد  موجب  الیق  شاهزادٔه  این  زودهنگام  مرگ  اما  بود، 
برسد.  میرزا  عباس  فرزند  محمدمیرزا،  به  والیتعهدی  مقام 
محمدمیرزا پس از مرگ فتحعلی شاه با تدابیر قائم مقام فراهانی 
و بسرکوب چند تن از عموها و برادران خود که مدعی سلطنت 
بودند، به تخت پادشاهی نشست. اگرچه تدبیر قائم مقام موجب 
سر و سامان یافتن امور کشور گشت، اما ایستادگی او در مقابل 

ناروای  دخالت  با  مخالفتش  و  انگلیسی ها  زیاده خواهی های 
وی  مخالفان  دسیسه گری  اسباب  کشور،  امور  در  محمدشاه 
بدبین کرد.  این وزیر بزرگ  به  را فراهم آورد و شاه را نسبت 
و  معزول  وزارت  مقام  از  ماه  هفت  از  پس  قائم مقام  بدین گونه 
مقتول شد و حاجی میرزا آقاسی، مراد و معلِم درویش مسلک 
آقاسی،  میرزا  صدارت  دوران  در  نشست.  او  جای  به  شاه 
حکومت قاجار تحت نفوذ قدرت های روسیه و انگلستان قرار 

گرفت. 

فّعـالـیت  2

بررسی شواهد و مدارک
توصیف یکی از شاه زادگان قاجاری را در بارۀ قائم مقام فراهانی بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

»از عهد کیومرث که بنای سلطنت در ایران شد چنان وزیری باتدبیر و دستوری بی نظیر به نظر ارباب بصیرت نرسیده. الحق 
که از جمیع علوم و کماالت آراسته، در علم عربیت و حکمت الهی استاد و در علوم ریاضی رایض میدان بالغت و استحضار… 
اشعار َدری و تازیش ُدّر شاهوار… باری با وجود کثرت مشاغل نهایت غرابت را دارد که شخصی به این قسم بتواند از هر علمی از 
علوم با بهره باشد … از هنگام حرکت محمدشاه از آذربایجان تا پنج ماه توقف در دارالخالفۀ طهران قائم مقام به اقتدار گذرانیده، 
به طریقی که احدی بدون اذن وی قدرت رفتن خدمت شاه را نداشته و محمدشاه بدون اذن او دیناری به کسی نداده، چنانچه 
اگر هم مایل به بخشش بود هرآینه موجب مالمت قائم مقام می گردید. در این موارد که گرفت و گیر قائم مقام از حد اعتدال 
گذشت جمعی دوستان بدو گفتند که اینقدر بر پادشاه تنگ گرفتن و قدغن نمودن که هیچ کس نزد او آمد و رفت نکند و پادشاه 
معاشرت با احدی ننماید درست نیست، عاقبت به تو کم مرحمت خواهد شد. در جواب گفته بود که این امور سلطنت را پادشاه 
درست مطلع نیست چون که اول دولت است می ترسم غافل شوم و غفلتی به هم رسد و کارهای پخته خام گردد. دلم به جهت 

زحمت های خودم خواهد سوخت« )سفرنامۀ رضاقلی میرزا نوۀ فتحعلی شاه، ص 31ــ32(.
1ـ با توجه به این که قائم مقام برای به سلطنت رساندن محمد شاه، پدر رضاقلی میرزا را از میان برداشت، آیا نویسنده انصاف 

را دربارۀ او رعایت کرده است؟
2ـ قضاوت و تحلیل شما از اقدام قائم مقام در ممانعت از دخالت ناروای شاه، حرمسرا و درباریان در ادارۀ امور کشور چیست؟

ناصرالدین شاه )1264ــ1313ق(
با درایت  ناصرالدین میرزا  او  پس از مرگ محمدشاه، ولیعهد 
ناصرالدین شاه  نشست.  شاهی  تخت  بر  فراهانی  میرزاتقی خان 
جوان در آغاز سلطنتش، میرزا تقی خان را با لقب امیرکبیر به 
به او در ادارٔه امور کشور اختیار  مقام صدراعظمی  برگزید و 
تام بخشید. امیرکبیر که تربیت یافتٔه قائم مقام بود، با استفاده از 

تجربیات سیاسی ارزشمند خود، عالوه بر سامان دادن اوضاع 
کشور، برنامٔه منسجمی را برای اصالح امور سیاسی و اقتصادی 
امیرکبیر  درآورد.  اجرا  به  را  آن  از  بخشی  و  کرد  تهیه  کشور 
به سرنوشت  با توطئه  و دسیسٔه مخالفان داخلی و خارجی  نیز 

قائم مقام دچار شد و اصالحاتش به نتیجٔه مطلوب نرسید.
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مسافرت ناصرالدین شاه به انگلستان

ناصرالدین شاه شور و اشتیاق فراوانی به نوگرایی و اخذ تمدن 
سه  طی  خود  پادشاهی  دوران  در  او  می داد.  نشان  اروپایی 
اروپایی دیدن کرد و تحت  از چندین کشور  مسافرت خارجی 
تأثیر پیشرفت های علمی و صنعتی اروپاییان قرار گرفت. میرزا 
ناصری  عصر  صدراعظم های  از  یکی  سپهساالر  حسین خان 
تمدن  اخذ  و  فرنگ  به  برای سفر  تشویق شاه  در  مؤثری  نقش 
به  مصمم  ترقی خواه  و  نوگرا  صدراعظم  این  داشت.  اروپایی 
اصالح تشکیالت سیاسی و اداری کشور و جلب سرمایه گذاری 
مخالفت های  دلیل  به  او  برنامه های  اما  بود،  ایران  در  خارجی 
داخلی و تردیدهای شاه به جایی نرسید. ناصرالدین شاه اگرچه 
کرده  را درک  و جبران عقب ماندگی کشور  نوگرایی  ضرورت 
اختیارات  و  قدرت  کاهش  که  آن  سیاسی  نتایج  از  اما  بود، 
نامحدود شاه بود، به شدت وحشت داشت. به عنوان مثال او 
مدرسٔه دارالفنون را نماد ترقی قلمداد می کرد و عالقٔه فراوانی 
به انتشار کتاب و روزنامه داشت، اما در عین حال از نشر اندیشٔه 
سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطه طلبی و جمهوری خواهی 
در ایران سخت بیمناک بود. ازاین رو، اصالحات عهد او منجر 

به تغییر اساسی نشد.

ناصرالدین شاه و لویی پاستور
»امشب پاستور معروف را که برای آدِم سِگ  هار گرفته معالجه 
و عالج پیدا کرده است دیدم، شرح احوال او را در روزنامه جات 
خوانده بودم، حاال هم او را دیدم و با او خیلی صحبت کردم. 
می گفت معالجۀ این کار را خوب پیدا کرده ام… حاال پاستور در 
اینجا مدرسه دارد و درس می گوید و مردم مشغول تحصیل این 
کار هستند. حقیقت این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده 
است« )روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان، 

کتاب دوم، ص191(.

یـک توضیـح



کاوش خارج از کالس

با راهنمایی دبیر هر کدام بخشی از سفرنامه های ناصرالدین شاه به فرنگستان را انتخاب کنید و گزارشی از خاطرات و بازدیدهای 
او از کشورهای اروپایی در یک صفحه تهیه کنید.

میرزا رضاي كرماني

در زمان ناصرالدین شاه نیز نفوذ سیاسی و اقتصادی دولت های 
اروپایی در ایران افزایش یافت. دولت های روسیه و انگلستان 
و یا اتباع آنان برای کسب امتیازات اقتصادی در کشور ما به 

رقابت پرداختند. 
ناصرالدین شاه در واپسین سال های حکومت، بیشتر وقت خود 
آستانٔه  در  او  می  گذارند.  شکار  و  نقاشی  شعر،  سرودن  به  را 
از  کرمانی،  رضا  میرزا  توسط  سلطنتش،  سالگرد  پنجاهمین 

هواداران ستم کشیدٔه سیدجمال الدین اسدآبادی کشته شد. 

نظام سیاسی و اداری
مقام و جایگاه شاه

به صورت  مشروطه  انقالب  از  پیش  تا  ایران  حکومتی  نظام 
هرم  رأس  در  شاه  نظامی،  چنین  در  بود.  استبدادی  پادشاهی 
بود؛  برخوردار  نامحدود  اختیارات  از  و  داشت  قرار  قدرت 
از  صلح  و  جنگ  اعالن  و  حکومتی  مقام های  نصب  و  عزل 
شاه  واقع  در  می رفت.  شمار  به  او  اساسی  اختیارات  جملٔه 
انحصار  در  را  قضاوت  و  اجرایی  قانون گذاری،  قؤه  سه  هر 
خود داشت. شاهان قاجار خود را مالک جان و مال ایرانیان 
مردم  تا  صدراعظم  از  همگان  که  داشتند  انتظار  و  می شمردند 
عادی فرمانشان را بی چون و چرا اطاعت کنند. با این حال آنان 
در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی 
و اختیارات نامحدود خود را به کار بندند؛ زیرا از یک سو فاقد 
ابزارهای الزم مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرفه ای 
برای اعمال قدرت مطلقه بودند و از سوی دیگر نفوذ اجتماعی 

و دینی روحانیت و مراجع شیعه، قدرت سیاسی و نظامی ایالت 
و نفوذ و دخالت قدرت های استعمارگر دامنٔه قدرت و اختیار 

شاهان را تا حدودی محدود می کرد. 
شاهان قاجار همچنین حرمسرای بزرگی داشتند. زنان حرمسرا 
به همراه ندیمه ها و خدمتکاران نفوذ زیادی در دربار و بیرون از 

آن داشتند. 
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صدراعظم
بعد از شاه وزیر اعظم یا صدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پایٔه اختیاراتی که شاه به او می داد می توانست در تمام امور کشور اظهار 
نظر و مداخله کند، به حضور شاه برسد و برای وی نامه بنویسد. این صاحب منصب عالی مرتبه همچنین فرصت داشت تا از موقعیت 
خویش در جهت اصالح امور کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد. البته صدراعظم نیز امنیت جانی و مالی نداشت و تاریخ 

قاجار آکنده از نام وزیرانی است که با دسیسٔه درباریان و بدگمانی و خشم شاهان، جان و دارایی خود را از دست دادند. 

 حکومت ایاالت و والیات
 والیان و حاکمان ایاالت و والیات، شهرها و روستاها عمدتاً از 
میان خاندان های زمین دار، اعیان یا بزرگان محلی، سران ایالت 
حاکمان  می شدند.  برگزیده  قاجاری  شاهزادگان  و  عشایر  و 
اعظم  بخش  و  بودند  تا حدودی خودمختار  والیات  و  ایاالت 
درآمد حوزٔه تحت فرمان خویش را برای خود نگاه می داشتند. 
خاندان های  با  ازدواج  پیوند  برقراری  طریق  از  قاجار  شاهان 

ملك نساء خانم عزت الدوله دختر ناصرالدین شاه و همسر امیركبیر

مسعود میرزا ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه 34 سال متوالی حاكم اصفهان 
و حدود 45 سال متناوب حاكم مازندران، اصفهان و فارس بود.

مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه از زنان بانفوذ دربار قاجار



9

دنبال  به  بلندپایٔه حکومتی  مقام های  و  محلی  بزرگان  زمین دار، 
ایالت  ادارٔه  بودند.  خود  سلطنت  استحکام  و  نفوذ  گسترش 
بود.  ولیعهد  به عهدٔه  تبریز همواره  به مرکزیت شهر  آذربایجان 

طور  به  خود  زیردستان  با  پادشاه  همچون  نیز  حکام  و  والیان 
مستبدانه رفتار می کردند. 

بیشتـر بدانیـم

صاحب منصبان شهری
در دورۀ قاجار برقراری نظم و امنیت در شهرها بر عهدۀ کالنتر بود که تحت فرمان حاکم شهر و به کمک داروغه، میرشب، 
گزمه و محتسب انجام وظیفه می کرد. کالنتر همچنین بر کار مالیات گیری و عملکرد بازاریان و پیشه وران نظارت داشت. منصب 
کالنتر در بیشتر شهرها موروثی بود و او برای نظارت بیشتر در هر محله یک نفر را به عنوان کدخدا برمی گزید. وظایف کالنتر 

بعد از تشکیل نیروی نظمیه در زمان ناصرالدین شاه به رئیس نظمیه سپرده شد.

تشکیالت اداری
نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار بسیار کوچک بود و محدود به چهار اداره یا وزارتخانٔه قدیمی مالیه، جنگ، عدلیه و امور خارجه 
می شد. در دوران ناصرالدین شاه و تحت تأثیر مواجهٔه ایران با تمدن غربی وزارتخانه های دیگری1 به تشکیالت اداری افزوده شد. دامنٔه فعالیت 
این وزارتخانه ها به ندرت از پایتخت فراتر می رفت و عموماً فاقد مکان و تجهیزات، کارکنان حقوق بگیر، دوایر محلی و حتی بایگانی منظم بودند. 
ادارهٔ این نهادها اغلب به شکل موروثی در اختیار خانواده های سرشناسی بود که با یکدیگر رقابت داشتند و گاه سمت های اداری را میان خود 
خرید و فروش می کردند. پرسابقه ترین و گسترده ترین این وزارتخانه ها، وزارت مالیه به ریاست مستوفی الممالک بود که در پایتخت و مراکز 
والیات توسط مستوفیانی که نسل اندر نسل به شغل مستوفی گری اشتغال داشتند، اداره می شد. مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری 

مالیات ها و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی )خاصه( را برعهده داشتند2. 

1ــ داخله، تجارت، معارف و فواید عامه و پست و تلگراف
2ــ آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 28ــ32؛ فوران، مقاومت شکننده…، ص 214ــ215.

فّعـالـیت  3
بررسی شواهد و مدارک

توصیف مورگان شوستر آمریکایی 1 را در بارۀ نحوۀ عملکرد مستوفیان بخوانید و اشکاالت نظام مالیاتی را از آن استنباط و 
استخراج کنید.

»از نسل ها و ازمنۀ سالفه 2 مردمانی در ایران می باشند که آنها را مستوفی می خوانند، پیشه و شغل اکثر آنها ارثی است که از پدر 
به پسر رسیده است. آنها از وضع این کتابچه ها ]کتابچه های میزان مالیات هر منطقه[ مسبوق و از طریقۀ پیچیده و درهمی که 
مالیات هر محل به وسیلۀ آن حساب یا وصول می شود، مطلع بودند. هر یکی از پیشکاران یا مأمورین جزء کتابچه های مالیاتی نقاط 
ابواب جمعی خودشان را ملِک ِطلق3 خود می دانست، نه متعلق به دولت، اگر کسی می خواست از تفصیل آن کتابچه ها مسبوق 
شود، یا بداند که مالیات هر محل چقدر وصول شده و چقدر آن را برای خود ذخیره و پس نهاد نموده اند، مستوفیان مزبور متغیر 

و غضبناک می شدند« )شوستر، اختناق ایران، ص 314(. 
1ـ شوستر در سال 1290ش از سوی دولت ایران برای ساماندهی وزارت مالیه استخدام شد و برای مدت کوتاهی فعالیت کرد.

 2ـ گذشته       3ـ ملکی که شش دانگ آن متعلق به یک شخص باشد.



سازمان قضایی عصر قاجار از دو گونه محاکم تشکیل شده بود:
1ـمحاکمُعرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کرد. این 

محاکم توسط قضات و مأمورانی که از مقام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند، اداره می شد.
2ـمحاکمشرع که دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردند. در این محاکم روحانیان به 

قضاوت می پرداختند و هزینه های رسیدگی برعهدٔه طرفین دعوا بود.

ارتش و تشکیالت نظامی
آقامحمدخان قاجار با استفاده از جنگاوران ایل خود و دیگر ایل های متحد آن قدرت را به دست گرفت. این ارتش شصت هفتاد 
هزار نفره، مسلح به تیر، کمان، گرز، شمشیر و تفنگ فتیله ای بود و به ندرت از توپخانه استفاده می کرد. ارتش ایلیاتی قاجار در 
جنگ با ارتش های اروپایی و به خصوص ارتش روسیه که ارتشی حرفه ای، آموزش دیده و مجهز به سالح های آتشین جدید بود، 
با  برآمد  و روس، درصدد  ایران  فرمانده جنگ های  و  فتحعلی شاه  ولیعهد  ازاین رو، عباس میرزا،  داد.  نشان  را  ناکارآمدی خود 
استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان نظامی فرانسه و انگستان، ارتش ایران را تجدید سازمان و مجهز به سالح های مدرن کند، 
پیمان شکنی دولت فرانسه و بدعهدی دولت انگلیس بی نتیجه ماند. در اوایل عصر ناصری، امیرکبیر،  به دلیل  اما تالش های او 
تأسیس  از  او  از مقاصد  انجام داد. یکی  اقداماتی  برای تشکیل ارتش حرفه ای و دائم  تمام  با جدیت  ایران  باکفایت  صدراعظم 
مدرسٔه دارالفنون، اخذ و اشاعٔه دانش نظامی جدید و تقویت توان جنگی و دفاعی کشور بود. پس از امیرکبیر این اقدام نوگرایانٔه 
او همچون سایر اقدام هاتش به فراموشی سپرده شد، تا اینکه ناصرالدین شاه امتیاز تأسیس یک واحد نظامی دائم و حرفه ای را با 
عنوان بریگادقزاق به روسیه واگذار کرد. نیروی قزاق تشکیالت نظامی منسجم و منظمی بود که تا اواخر حکومت قاجار تحت 
فرماندهی افسران روسی فعالیت می کرد. نفرات این نیرو در اوج گسترش کمتر از 10 هزار نفر بود و بیشتر به عنوان نیروی نگهبان 
شخص شاه و خاندان سلطنت و دفع شورش ها و اعتراض های داخلی عمل می کرد و کارآیی چندانی در حفظ مرزها و مقابله با 

دشمنان خارجی نداشت.
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رژۀ واحدهای نظامی در میدان مشق ـ تهرانرژۀ نیروهاي قزاق
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فّعـالـیت  4

بحث و گفت وگو
با توجه به سخن ناصرالدین شاه: »… نه قشونی داریم و نه مهمات قشونی« و گفتۀ میرزا علی خان امین الدوله1: »ایران قشون منظم 
آبرومند می خواهد. ایران باید معابرش منظم باشد. هر ساعت سفارتخانه ای مراسلۀ باال بلند به وزارت خارجه نفرستد که فالن 
ایل در فالن راه مال التجارۀ تبعۀ مرا سرقت کرد« )امین الدوله، خاطرات سیاسی، ص 69 و 258(، در بارۀ آثار و پیامدهای داخلی 

و خارجی فقدان ارتش حرفه ای و ثابت در دورۀ قاجار بحث و گفت وگو کنید.

 روابط خارجی
قدرت های  ایران،  در  قاجار  حکومت  شکل گیری  با  هم زمان 
اروپایی )روسیه، انگلستان و فرانسه( به اتکای تغییر و تحوالت 
سیاسی و اجتماعی و به پشتوانٔه پیشرفت های علمی، صنعتی و 
از  کشورها  دیگر  بر  تسلط  برای  را  شدیدی  رقابت  اقتصادی، 
تغییر و  از  ایران که  ایران آغاز کردند. زمام داران و مردم  جمله 
تحوالت و پیشرفت های جوامع و کشورهای اروپایی ناآگاه یا کم 
اطالع بودند، در مقابل هجوم اروپایی ها به نوعی غافلگیر شدند و 

آمادگی الزم را برای مقابله با چنین رویارویی سنگینی نداشتند.

روسیه
به  را  توسعه طلبانه ای  کبیر، سیاست  پتر  زمان  از  دولت روسیه 
کرد.  آغاز  عثمانی  و  ایران  شمالی  سرحدات  بر  تسلط  هدف 
اقتدار نظامی نادرشاه و سپس آقامحمدخان برای مدت کوتاهی 
حکومت  زمان  در  اما  نمود،  عقب نشینی  به  وادار  را  روس ها 
را  خود  گرجستان  حاکم  آنکه  از  پس  و  قاجار  فتحعلی شاه 
به منطقٔه قفقاز  تحت حمایت دولت روسیه قرار داد، روس ها 
لشکرکشی و گرجستان را تصرف کردند. این اقدام سرآغازی 

بر جنگ های ایران و روسیه به حساب می آید.

و   1812 سال  در  سلطان آباد  نبرد  كه  نقاشی  تابلوی 
پیروزی سپاه عباس میرزا را نشان می دهد. این تابلو 
اما  می شده  نگهداری  میرزا  عباس  قصر  در  اصل  در 
بعدها توسط روس ها به روسیه برده شده است. تابلو در 

سال 1815-1816 ترسیم شده است.

1ـ امین الدوله )1259ــ1322ق( سیاستمدار نوگرا و روشن فکر عصر ناصری و صدراعظم مظفرالدین شاه
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ـ  1228ق/  )1218ـ روس  و  ایران  جنگ های  اول  دور 
1803ــ1813م( که با هجوم نظامیان روسی آغاز شد، در نهایت به 
سبب ضعف سیاسی و نظامی ایران و پیمان شکنی  دولت های فرانسه 
و انگلستان، به پیروزی روسیه و انعقاد معاهدۀگلستان انجامید. 
عباس میرزا، فرمانده سپاه ایران در این جنگ ها، هر آنچه در توان 

داشت برای جلوگیری از شکست ایران انجام داد.
روسیه  و  ایران  جنگ های  دوم  دور  کوتاه،  وقفه ای  از  پس 
جمله  از  شد.  شروع  ـ  1828م(  1826ـ )1241ــ1243ق/ 
عللی که برای شروع این دور از جنگ می توان بیان کرد، یکی 
مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامٔه گلستان و ادعاهای 
کمک خواهی  فریاد  دیگری  و  است  روس ها  جدید  ارضی 
معاهدٔه  واسطٔه  به  که  بود  روستاهایی  و  شهرها  مسلمان  مردم 

گلستان تحت سلطه و ستم روس ها قرار گرفته بودند. با صدور 
فتوای جهاد برخی از علما، عدٔه زیادی از ایرانیان آمادٔه جهاد 
شدند و حکومت قاجار را ترغیب به اقدام نظامی برای آزادی 
سرزمین های ایرانی کردند. در ابتدای جنگ، نیروهای ایرانی 
به فرماندهی عباس میزرا به سرعت بسیاری از مناطق اشغالی را 
آزاد کردند، اما روسیه با تمام قوا و تجهیزات نظامی وارد عرصٔه 
از  تعهداتش  برخالف  انگلستان  که  شرایطی  در  و  شد  کارزار 
کمک نظامی و مالی به ایران خودداری می ورزید، سپاه ایران را 
شکست داد و حکومت قاجار را وادار به پذیرش معاهدٔه ننگین 
ترکمانچایکرد. ناتوانی فتحعلی شاه در تأمین تدارکات سپاه و 
بی کفایتی و سستی برخی از فرماندهان مانند آصف الدوله نیز در 

این شکست تأثیرگذار بود.

سرزمین هاي جداشده از ایران در دورۀ قاجار

مناطقیکهبهموجبعهدنامۀ
گلستانازایرانجداشد.

مناطقیکهبهموجبعهدنامۀ
ترکمانچایازایرانجداشد.

مناطقیکهبهموجبعهدنامۀ
آخالازایرانجداشد.

مناطقیکهبراساسعهدنامۀ
پاریسازایرانجداشد.

قرارداد موجب به که مناطقی
گلداسمیتازایرانجداشد.

مسیرهـایپیشرویروسهـا

دریاچهآرالرودسیحون

بخارا
رودجیحون

عشقآبادسمرقند

مرو

هرات

کابل

قندهار

رودهیرمند

بلوچستانرودسند

دریایعمان

خلیجفارسبندرعباس

بوشهر
شیراز

عربستان

اصفهان

تهران
تبریز

رودارس
باکو

تفلیس

قشم

ابوموسی

خارک

کیش
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در نتیجٔه قراردادهای گلستان و ترکمانچای، مناطق وسیعی از 
شامل  که  خزر  دریای  غرب  در  ایران  حاصلخیز  سرزمین های 
با  اران  و  نخجوان  ارمنستان،  داغستان،  گرجستان،  والیات 
شهرها و روستاهای آباد و پرجمعیت می شد، به روسیه واگذار 
آن،  بر  عالوه  گرفت.  قرار  کشور  دو  مرز  ارس  رود  و  گردید 

دریای  در  جنگی  کشتی  داشتن  از  گلستان  عهدنامٔه  در  ایران 
خزر محروم شد و در معاهدٔه ترکمانچای نیز متعهد به پرداخت 
5 میلیون تومان غرامت به دولت روسیه و دادن حق مصونیت 

قضایی )کاپیتوالسیون( به اتباع آن کشور گشت.

فّعـالـیت  5

فکر کنیم و پاسخ دهیم
با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس ها 2 و 3 خواندید، با یکدیگر همفکری کنید و دالیل شکست ایران از روسیه را 

در چارچوب محورهای مشخص شده بیان کنید.
الف( نظامی:
ب( سیاسی:

پ( اقتصادی:
ت( مناسبات خارجی:

فّعـالـیت  6

تحلیل و قضاوت 
پاسخ ناصرالدین شاه به اعتراض دولت انگلستان نسبت به امضای قرارداد آخال توسط ایران را بخوانید و تحلیل و قضاوت 

خود را درخصوص سیاست و کشورداری ناصرالدین شاه و موقعیت بین المللی حکومت قاجار بیان کنید
»باید جواب نوشت: ما چیزی به روس ندادیم، شما که انگلیس هستید در این فقره داده اید. اگر از اول روس را از این همه پیش 
آمدن به سمت آخال و ترکمان رسماً و قویاً مانع می شدید البته روس ها میدان جوالن بازی خودشان را کمتر می کردند، بلکه 
هیچ نمی توانستند داخل شوند. وقتی که مثل شما دولتی قوی نتواند سد راه و خیال روس ها را بکند ما به طریق اولی نمی توانیم. 
روس آمد آخال را گرفت ما چه می کردیم؟ بعد گفت سرحد طبیعی خراسان و ترکمان را باید معلوم بکنید و قرار بدهید، ما چه 
می کردیم اگر قبول نمی کردیم؟ به رضایت خودش همان طور که آخال را تصرف کرد حد طبیعی ترکمان را هم با خراسان به زور 
تصرف می کرد، آن وقت آیا ما باید با روس ها جنگ کنیم، آیا شما به ما امداد قشونی و پولی و اسلحه می کردید یا نه؟« )نورائی، 

»گفت وگوی ملکم خان با لرد سالیسبوری«، بررسی های تاریخی، ص153ــ154(.

دست اندازی روسیه به خاک ایران بعد از معاهدٔه ترکمانچای همچنان ادامه پیدا کرد و روس ها مناطق وسیعی از سرزمین های ایرانی 
در شرق دریای خزر )خوارزم و ماوراءالنهر( را تسخیر و عهدنامۀآخال)1299 ق/1881 م( را بر حکومت قاجار تحمیل کردند.
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قرارداد تجاری را ضمیمٔه عهدنامٔه  نمی شد. روس ها یک  نظامی   و  به روابط سیاسی  با روسیه محدود  قاجار  ارتباط حکومت   
ترکمانچای کردند که نتیجٔه آن گسترش نفوذ اقتصادی آنان در ایران و تسلط بر بازار نیمٔه شمالی کشور ما بود. عالوه بر آن روسیه 
در رقابت با انگلستان امتیازات اقتصادی و سیاسی متعددی مانند تأسیسبانکاستقراضی، شیالتشمال و تأسیسنیروی

قزاق را گرفت.

انگلستان 
سلطٔه استعماری انگلستان بر هندوستان در سدهٔ 18م، موجب توجه بیشتر انگلیسی ها به ایران شد. در اوایل دورهٔ قاجار، دولت انگلیس 
کوشید با اعزام سفیران کارکشته1 به ایران و امضای معاهدات ُمجَمل و ُمفَصل، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در میهن ما گسترش 
دهد و مانع رسیدن رقبایش به هندوستان از طریق ایران شود. این کشور همچنین با حضور در خلیج فارس و تسلط بر برخی از جزایر 

ایرانی، زمینه را برای گسترش نفوذ و دخالت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در این منطقٔه استراتژیک فراهم آورد.

جداکردن  با  برآمد  صدد  در  انگلیس  دولت  فتحعلی شاه،  عهد  اواخر  از  ایران؛  شرق سرزمینهای جداکردن برای تالش
سرزمین های شرقی ایران، منطقه ای حائل و تحت نفوذ خود در مرزهای هندوستان به وجود آورد. به همین منظور این دولت در 
زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه به حمایت از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان پرداخت و با اقدامات سیاسی و 
نظامی خود مانع سرکوب این شورش ها توسط سپاه ایران شد. انگلستان سرانجام با تحمیل معاهدۀپاریس به حکومت قاجار، 
افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد )1273ق(. انگلیسی ها سپس با قرارداد گلداسمیت مناطقی از سیستان و بلوچستان را نیز 

از ایران جدا و ضمیمٔه خاک هندوستان که خود بر آن فرمان می راندند، کردند.  
گرفتن  به  موفق  با روس ها،  تنگاتنگ  رقابتی  در  انگلیسی ها  ناصرالدین شاه،  دوران سلطنت  در  اقتصادی؛ امتیازات گرفتن  
امتیازات اقتصادی متعددی شدند. امتیازهای رویتر، بانک شاهنشاهی و توتون و تنباکو )رژی یا تالبوت( از جمله مهم ترین آنها بود

1ــ ِسرجان ملکم )Sir John Malkom( و سر هارد فورد جونز )Sir Hardford Jones( و سر گور اوزلی )Sir Goure Ouseley( از جملٔه این سفرا بودند.

فّعـالـیت  7

بررسی شواهد و مدارک
مفاد عهدنامه های مجمل و مفصل را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، بخوانید و ضمن استخراج، تلخیص و مقایسۀ تعهدات 

ایران و انگلستان، با توجه به محتوای درس، موارد نقض این تعهدات توسط طرفین را مشخص کنید.



 حق احداث راه آهن، بهره برداری از معادن )جز طال و نقره و سنگ های قیمتی( و جنگل ها و احداث کانال های آبیاری به مدتامتیازرویتر
70 سال و ادارۀ گمرکات به مدت 25 سال به بارون جولیوس رویتر واگذار شد.

توتون امتیاز
وتنباکو

 انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو به مدت 50 سال در برابر پانزده هزار لیره و یک چهارم سود ساالنه به فردی انگلیسی به
نام تالبوت واگذار شد.

واگذاری امتیازات موجب نگرانی مردم به ویژه بازرگانان و روحانیان نسبت به تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع تولید کشور شد 
و اعتراضات و جنبش هایی را برانگیخت. مهم ترین این جنبش ها، قیام هایی بود که به رهبری علما علیه امتیازهای رویتر و تنباکو 

صورت گرفت و منجر به عقب نشینی حکومت مستبد قاجار و لغو امتیازات مذکور شد.  
فرانسه

هم زمان با روی کار آمدن قاجارها در ایران، ناپلئون بناپارت در فرانسه قدرت گرفت. ناپلئون که هدف های توسعه طلبانه ای را در 
اروپا و جهان دنبال می کرد با مانع بزرگی همچون انگلستان روبرو شد که به دلیل جزیره ای بودن و برخورداری از نیروی دریایی 
قدرتمند، توان رویارویی مستقیم با  آن را نداشت. بنابراین، تصمیم گرفت رقیب خود را با هجوم به مستعمراتش از پای درآورد. 

از این رو، نخست مصر را تصرف کرد و سپس در صدد حمله  به هندوستان برآمد. 
هند  به  ناپلئون  دستیابی  راه  مناسب ترین  ایران  که  آنجایی  از 
قاجار  دربار  راهی  دیگری  از  پس  یکی  او  نمایندگان  بود، 
متحد  به  و  بود  روسیه  با  درگیر جنگ  که  فتحعلی شاه  شدند. 
برای  فرانسه  امپراتور  پیشنهاد  از  داشت  نیاز  قدرتمندی 
برقراری رابطه استقبال کرد. در نهایت عهدنامۀفینکنشتاین  
)1222ق/1807م( بین دو کشور بسته شد. پس از آن هیئتی 
نظامی از سوی فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمد و 
در مدت کوتاهی اقدامات مفیدی در این خصوص انجام شد. 
زیرا  نیاورد،  زیاد دوام  فرانسه  و  نظامی ایران  و  اتحاد سیاسی 
ناپلئون اندکی بعد تمام تعهدات خود در پیمان با ایران را زیر 
پا گذاشت و با روسیه صلح کرد، هیئت نظامی فرانسوی را از 
تنها  مقابل روس ها  در  را  قاجار  فرا خواند و حکومت  ایران 
گذاشت. پس از این روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی 
همکاری های  و  بازرگانی  قراردادهای  حوزٔه  در  و  داشت 
کاوش های  امتیاز  واگذاری  زمینٔه  در  خصوص  به  فرهنگی، 

باستان شناختی ادامه یافت. 

15
ناپلئون امپراتور فرانسه
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عثمانی
سبب  به  عثمانی  و  ایران  مسلمان  کشور  دو  قاجار  عصر  در 
درگیری و گرفتاری مستمر با دولت های اروپایی، مجال کمتری 
برای دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند. با این حال در زمان 
سبب  به  کشور  دو  میان  تنش هایی  محمدشاه،  و  فتحعلی شاه 
عتبات  ایرانِی  زائران  با  عثمانیان  بدرفتاری  مرزی،  اختالفات 
عالیات و مشکالت تجاری بروز کرد.، اما با وساطت دولت  های 
انگلستان و روسیه مذاکراتی میان ایران و عثمانی صورت گرفت 
آنها بسته  ودوم میان  ارزنهالروماول و قراردادهای صلح 

شد و به کشمکش ها پایان داد.
جدا از مواجهٔه سیاسی ــ نظامی، همواره میان ایران و عثمانی 
روابط بازرگانی و فرهنگی وجود داشت و کشور عثمانی یکی از 

مسیرهای آشنایی ایرانیان با پیشرفت های اروپا و تحوالت نظام 
جهانی بود. در اواخر دورٔه قاجار با شکل گیری دسته بندی های 
از  ایران  مردم  تاریخی  نفرت  و  اروپا  در  نظامی تازه  ــ  سیاسی 
انگلستان و روسیه، عثمانی توانست با شعار اتحاد اسالم بخشی 

از اندیشمندان ایرانی را به سمت خود جلب نماید.

روابط با سایر كشورها
حکومت قاجار به منظور کاستن از نفوذ و دخالت های روزافزون 
روسیه و انگلستان در امور ایران، تالش هایی را برای برقراری 
ارتباط با کشورهای دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا، بلژیک 
و… انجام داد، اما بواسطٔه سنگ اندازی روس ها و انگلیسی ها 

و بی رغبتی این کشورها موفقیت چندانی حاصل نشد.

پرسـش هـای نمـونـه

ـ نظامی ایران با کشورهای اروپایی روسیه و انگلستان در عصر قاجار چه تفاوت های اساسی داشت؟ 1ـــ شرایط سیاسیـ 

2ـــ چرا شاهان قاجار قادر به اعمال کامل قدرت استبدادی خود نبودند؟

3ـــ به نظر شما مهم ترین آثار و پیامدهای زیانبار عهدنامة  ترکمانچای چه بود؟

4ـــ ایران در دورة قاجار از چه جهاتی برای انگلستان اهمیت داشت؟

5  ـــ علت اساسی توجه فرانسه به ایران در زمان ناپلئون چه بود؟ و چرا روابط ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه به شکست انجامید؟

6  ـــ منابع مورد استناد در این درس را استخراج و فهرست کنید.
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قشرها و گروه هاي اجتماعي

خیابان چراغ گاز ) امیرکبیر کنونی( تهران ـ دورة قاجار

آشنایی با اوضاع اجتامعی، تحوالت اقتصادی و جنبه های مختلف حیات علمی و فرهنگی ایران دورۀ قاجار نظیر هرن و معامری، از مباحث مهم و 

کلیدی در مطالعات تاریخی این دوره محسوب می شود. شام در این درس با استفاده و بهره گیری از شواهد و مدارک تاریخی به اجامل برخی از وجوه 

زندگی اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی عرص قاجار را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
به چند گروه 3 تا 5 نفره تقسیم شوید و دربارهٔ این موضوع که شناخت گروه های اجتماعی دورهٔ قاجار از چه جهاتی در فهم 
تاریخی ما از این دوره حائز اهمیت است، با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید. سپس نمایندهٔ هر گروه جمع بندی نظرات گروه را 

در کالس دهد.
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گوناگون  اقوام  و  گروه ها  شامل  قاجار  دورٔه  در  ایران  جامعٔه 
می شد که در قالب سه شیؤه زندگی روستایی، ایلی ــ عشایری 

و شهری می زیستند.
الف( روستاییان

به استثنای اربابان و زمین داران، طبقات روستایی اغلب افرادی 
از  برخی  می کردند.  کار  مالکان  اراضی  در  که  بودند  بی زمین 
گزارشات نشان از آن دارد که روستاییان کم و بیش تحت ستم 

اربابان و مأموران مالیاتی بودند.
ب( ایالت و عشایر

در رأس ایالت سران ایل قرار داشتند و تمام مناسبات و روابط 
حکومت و ایل زیر نظر آنها انجام می گرفت. افراد ایل به واسطٔه 
بهتری  از وضعیت  انجام می دادند  به رهبران خود  که  خدماتی 
عنوان  به  همواره  آنان  بودند.  برخوردار  روستاییان  به  نسبت 
نیروهای مسلح در مواقع جنگ یکی از منابع تأمین نیروی نظامی 
استقالل  با  نفوذ خود  مناطق تحت  بودند ودر  قاجار  حکومت 

بیشتری حکومت می کردند.
پ( شهرنشینان

و  مقام ها  قبیل  از  مختلفی  اجتماعی  گروه های  شهرها  در 
کارگزاران حکومتی، علما و دانشمندان، بازرگانان، اصناف و 
پیشه وران، کارگران می زیستند. شماری از شهرنشینان را افراد 

بیکار و تهیدستی تشکیل می دادند.
یکی از گروه های اجتماعی عصر قاجار که در شهرها و روستاها 
زندگی می کردند، روحانیون بودند. آنان از دیرباز به دلیل بافت و 
ساختار مذهبی جامعه سنتی دورٔه قاجار در میان اقشار مختلف 
مردم نفوذ فراوانی داشتند و متکفل امور دینی بودند. روحانیون 
از  شرعی  وجوهات  دریافت  و  موقوفات  بر  نظارت  واسطٔه  به 
به دلیل عدم  این قشر  مالی از حکومت استقالل داشتند.  نظر 
وابستگی به حکومت در مقاطعی از تاریخ این عصر، در برابر 
قدرت های خارجی ایستادگی کرد و اقدامات شاهان و درباریان 

قاجار را به چالش کشید.

تیمچة امین الدولهـ  بازار کاشان از بناهای دورة قاجارصراف دورة قاجار
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بازارها هستٔه اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرها بودند و 
شالودٔه زندگی اجتماعی و اقتصادی در مراکز شهری را تشکیل 
می دادند. هر حرفه کسب وکاری در بازار داشت و هر صنف 
در یک راسته فعالیت می کرد. اهالی شهرها در محالت مختلف 

زندگی می کردند. افراد نسبت به محالت خود شدیدًا احساس 
تعلق و افتخار می کردند. عوامل گوناگون قومی، مذهبی و شغلی 
سبب تمایز و تفاوت در بین اهالی یک شهر در محالت گوناگون 

می شد.

اوضاع اقتصادی 
نظام تولید 

در این دوره سه شیؤه تولید وجود داشت:
1ــ شیوهٔ تولید شبانکارگی )شبانی( یا ایلیاتی که مختص ایالت و 
کوچ نشینان بود. نظیر تولید، گوشت، پوست، پشم، گلیم ، فرش 

ایالتی، لبنیات و غیره.

و  زارعین  و  ساکنان  که  دهقانی،  سهم بری  تولید  شیؤه  2ــ 
کشاورزان از تولید، سهم معینی را دریافت می کردند. روستاییان 
در  آنان  می کردند.  کار  مالکان  اراضی  بر روی  اغلب  بی زمین 
ازای بهره برداری از ملک ارباب گاه تا یک سوم محصول را به 
عنوان بهره مالکانه به او تحویل می دادند. بخشی نیز به عنوان 

مالیات به دولت پرداخته و بخشی نیز سهم خودشان می شد.

بیشتـر بدانیـم

لوطیان
در میان مردمان شهر گروهی از مردم می زیستند که به لوطی شهرت داشتند. لوطی ها افرادی بودند که میان آنها و عیاران و اهل 
فتوت در قرون گذشته ارتباطاتی وجود داشت. آنان با زورخانه ارتباط زیادی داشتند و در محله ها حافظ منافع مردم محله خود 
بودند. لوطیان در دورۀ قاجار به دو گروه تقسیم می شدند یک گروه خود را پاسدار میراث پهلوانی و عیاری و فتوت می دانستند و 
با تکیه بر شجاعت و دالوری خویش از تهیدستان در برابر ستم فرادستان یعنی مأموران حکومتی، کالنترها و داروغه ها پشتیبانی 
می کردند. گروهی دیگر با بی اعتنایی به خصلت های پهلوانی و جوانمردی به عنوان بازوی ظلم در خدمت صاحبان قدرت و ثروت 
بودند. لوطیان در سراسر دورۀ قاجار در بیشتر آشوب های ضد حکومتی نقش فعال داشتند. ستارخان و باقرخان لوطیانی بودند که 
در نهضت مشروطه در صف اول مبارزه با ستم استبداد جنگیدند و به شخصیت های ملی تبدیل شدند. صنیع حضرت و مقتدر 

نظام نیز در جبهه استبداد، از پادشاه مستبد، محمد علیشاه حمایت کردند.

بیشتـر بدانیـم

شکل های زمین داری در دورۀ قاجار
1ـ زمین های خالصه: معموالً این زمین ها مستقیماً از سوی دولت به مالکان بزرگ واگذار می شد.

2ـ زمین های دیوانی: این زمین ها معموالً در برابر خدمات نظامی و اداری به رؤسای ایالت و سران ارتش و کارمندان عالی رتبه 
واگذار می شد.

3ـ زمین های موقوفه: این اراضی متعلق به نهادها و مؤسسات مذهبی بود و اداره آنها توسط روحانیون صورت می گرفت.
4ـ زمین های خصوصی: این زمین ها از طریق خرید یا ارث، اهدای شاه و یا در مواردی با احیا کردن اراضی بایر به دست می آمد.

5ـ زمین های خرده مالکان: این زمین ها بر اساس سند به روستاییان تعلق می گرفت البته میزان این اراضی بسیار کمتر از سایر 
زمین ها بود.
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3ــ شیؤه تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی که ویژه اقتصاد 
تولیدکنندگان  و  اصناف  و  کارگران  از  گروه  این  بود.  شهری 
شهری در کارگاه ها و مراکز تولید شهری به کار اشتغال داشتند.

وضعیت صنایع و تأثیر واردات خارجی بر آن
نظامی،  و  بحران های شدید سیاسی  آغاز  و  با سقوط صفویان 
فراوانی  رکود  دچار  تولید  و  اقتصادی  عرصٔه  در  ما  کشور 
با قدرت رسیدن قاجاریه و فروکش کردن جنگ های  شد، اما 
داخلی مجددًا در اوایل دورٔه قاجار شاهد رشد و رونق صنایع 
دستی در ایران هستیم. در این زمان به علت جنگ های ناپلئون 
چندان کاالهای صنعتی اروپایی به ایران وارد نمی شد و صنایع 
دستی ایران مانند منسوجات ابریشمی، شال، مخمل، زری باف، 
ظروف سفالی و لعاب دار، منبت کاری، قلم کاری، خاتم کاری، 
انواع اسلحه گرم و سرد، با کیفیت خوب ساخته و تولید می شد 
و از لحاظ کیفیت و دوام در وضعیت مطلوبی بود. با فروکش 

کردن جنگ در اروپا و سرازیر شدن سیل کاال های اروپایی، صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط رفت. بسیاری از اروپاییان 
که در این زمان از ایران دیدن کرده اند از نابودی و ضعف مراکز قدیمی و پررونق صنایع دستی ایران مثل کاشان، اصفهان، شیراز، 
کرمان و یزد خبر داده اند. کاالهای اروپایی، به ویژه محصوالت صنعتی انگلستان صدمٔه شدید به صنایع ایران وارد آورد. در دورٔه 

صدارت امیرکبیر تالش های زیادی به منظور احیای صنایع دستی ایران صورت گرفت، اما با مرگ او این تالش ها پیگیری نشد.

نمونه ای از پارچه های دورة قاجار

فّعـالـیت  2

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر که هر دو در مورد اصفهان عصر قاجار است را بخوانید و ضمن مقایسه با یکدیگر به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
متن 1ــ »مشاهدهٔ کاروان های مملو از کاال هر فرد انگلیسی را خشنود می سازد، منچستر پارچه های بازار اصفهان را تأمین می کند و 
این کاال رو به افزایش است دو کمپانی زلگر و هرتز و نیز کمپانی تجارتی خلیج فارس در اینجا تجارت کاالهای ما را بر عهده دارند 

و تمام نفع آنان عاید مؤسسات اقتصادی ما می شود.« )کرزن، ایران و قضیه ایران، ج 2، صص 52-51(.
متن 2ــ »جماعت چیت ساز: که صنفی بزرگ بود و سابقاً بسیار رواج داشت اکنون متروک شده است زیرا قماش فرنگی خیلی 
بازارشان را شکسته، نصف از ایشان باقی نمانده است. جماعت زری باف: سابقاً ارج و عظمت داشت و اکنون ندارد. حاال این صنف 

شکسته و منسوخ شد، صانعش حقیر و صناعتش قلیل است.

نمونه ای از لباس های دورة قاجار
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کشاورزی
با وجود آنکه مناسبات حاکم بر بخش کشاورزی، شیوه و ابزارها 
)تکنولوژی( تولید این بخش دچار تغییر و تحول اساسی نشد، اما 
کشاورزی ایران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی مانند 
گذشته یک کشاورزی معیشتی نبود. برخی از گزارش ها حاکی 
از اقالم محصوالت کشاورزی  برخی  تولید  برابر شدن  از چند 
و به ویژه محصوالت صادراتی مانند ابریشم، تریاک، تنباکو، پنبه 

و برنج دارد. جنگ های استقالل آمریکا موجب افزایش تولید و 
صادرات پنبه از ایران به روسیه شد. بازرگانان روسی و ارمنی با 
حمایت های مالی، نصب دستگاه های پنبه پاک کنی، توزیع بذر و 
باال بردن استانداردهای تولید به روند افزایش صادرات پنبه کمک 
کردند. در آستانه جنگ جهانی اول زمین های وسیعی از ایران 
زیر کشت پنبه بود و میزان تولید بیش از 30 هزار تن برآورد شده 

است.

تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار تغییر چندانی در فنون کشاورزی ایران ایجاد کند اما فرصت درآمد بیشتر برای 
مالکان و مشارکت روزافزون تجار ایرانی و خارجی در امر صدور تولیدات انواعی خاص از محصوالت کشاورزی نظیر پنبه و 

تریاک را در پی داشت. 

صنف نّساج: کار این صنف از همه بدتر است. سابق که پارچه های فرنگی نبود ثروتمند و فقیر و حتی افراد دولت و بعضی 
شاهزادگان از پارچه های وطنی می پوشیدند بدین جهت نوعی پارچه بسیار خوب به نام قدک در اصفهان می بافتند که تار و پود 
آنها از ریسمان اصفهانی رشته بود. رنگ های پخته و رنگرزان اصفهانی را که هم بر آن می افزودند شکلی پیدا می کرد و در کمال 

لطف و هرچه بیشتر مصرف می شد مرغوب تر می گردید. چندین سال است.
پارچه های زرد و سرخ ،باطن سست فرنگستان رواج گرفته و چون طرح های تازه داشت مردم ایران جسم جان خود را رها کردند 

و به دنبال رنگ و بوی دیگران رفتند ... به همین دلیل متاع اصفهانی کم خریدار شده است.
صنف تفنگ ساز: در سابق تفنگ سازی رواج کلی داشت. در عهد فتحعلی شاه تفنگ های ساخت استاد حسین خیلی بهتر از تفنگ 
روسی بود، اما اکنون این شخص از بیکاری در اسلحه خانه تهران تفنگ تعمیر می کند « )تحویل دار، جغرافیای اصفهان، ص 66، 

.)124
1ــ برداشت شما از متن یک چیست؟ چه چیزی سبب خشنودی این انگلیسی شده است؟

2ــ با مقایسۀ این دو متن علت انحطاط صنایع دستی ایران از نیمۀ دوم عصر قاجار را چگونه تحلیل می کنید.

فّعـالـیت  3

بحث و گفت وگو
به نظر شما افزایش تولید در برخی از شاخه های کشاورزی و عدم توجه به تولید کافی غالت چه نتایجی را می توانست به دنبال 
داشته باشد؟ آیا ارتباطی میان افزایش تولید برخی محصوالت کشاورزی با قحطی های پیاپی و کمبود مواد غذایی به ویژه نان در 

دورهٔ قاجار وجود دارد؟ بحث و استدالل کنید.
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ورود محصوالت جدید کشاورزی به ایران
جدید  محصوالت  ورود  با  شاه  ناصرالدین  سلطنت  دورٔه  در 
غذایی  سبد  در  عظیم  تحولی  ایران  به  اروپا  از  کشاورزی 
ایرانیان ایجاد شد به گونه ای که محصوالت غذایی جدیدی مثل 
گوجه فرنگی، نخودفرنگی و سیب زمینی در غذای خانوارهای 
محصوالت  از  یکی  به  سیب زمینی  کرد.  خوش  جای  ایرانی 

مهم کشاورزی تبدیل شد. در زمان مظفرالدین شاه برای مقابله 
می شدند.  تشویق  زمینی  سیب  کشت  به  کشاورزان  قحطی،  با 
غذاهای  تکمیل  در  نقشی  چه  امروزه  سیب زمینی  کنید  تصور 
اصیل ایرانی مثل آبگوشت و قیمه دارد؟. آیا تصور این غذاها 

بدون سیب زمینی آسان است؟

فرش در دورۀ قاجار
نیمه دوم عصر  از  به ویژه  ایران  به رغم رکود در صنایع دستی 
به  آن  تولید فرش و صادرات  اما شاهد رشد چشمگیر  قاجار، 
کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا هستیم. فرش ایران که 
این دروه طالبان  از روزگاران دور آوازه ای جهانی داشت در 
فراوانی در جهان پیدا کرد و گردشگران اروپایی توجه تاجران 
جلب  ایران  دستباف  فرش  به سوی  را  آمریکا  و  اروپا  مردم  و 
متنوع،  و  زیبا  نقش های  و  طرح  کار،  نیروی  ارزانی  نمودند. 
هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی از یک سو و تقاضای بازار 

جهانی و سرمایه گذاری خارجی در تولید و تجارت سبب رشد 
تولید و صادرات فرش در دوران قاجار شد. عالوه بر آن، رکود 
صنعت صادرات ابریشم و کمبود طال و نقره جهت تأمین مالی 
واردات کاال از اروپا و سایر کشورها، نیز تأثیر بسزایی بر رونق 
مهم ترین  داشت.  جایگزین  کاالی  عنوان  به  فرش  صادرات 
مراکز قالی بافی در دورٔه قاجار تبریز، کاشان، همدان، اصفهان، 
کرمان، اراک، کردستان، آذربایجان و برخی نواحی دیگر بود. 
در شهرهای تبریز و اراک کارگاه های کوچک و بزرگ فرش 

توسط تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی دایر شد.

فّعـالـیت  4
بررسی شواهد و مدارک

متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید:
»در هر جایی که زراعت این نبات معمول و متداول شد بالی قحط و مجاعه1 آنجا 
راه ندارد و هیچ یک از حبوبات جای گندم را نمی گیرد. گیاه سیب زمینی که قوتش 
جزیی کمتر از گندم است. پس هرگاه در تمام نقاط ایران زراعتش را چنانچه شایسته 
است، معمول و مجری دارند. فواید عمدهٔ عاید زارعین و مالکین خواهد شد.« )روزنامه 

فالحت مظفری، نمره 8، سنبله2 یونت3 ئیل 41341 قمری )ص 109(
1ــ به نظر شما مطالعه در مورد غذاها چه نقشی در فهم تاریخ اجتماعی یک دوره 

می تواند داشته باشد؟
2ــ با مطالعهٔ متن برداشت خود را با دیگر دوستان در میان بگذارید و در مورد نظرات خود بحث و گفتگو کنید.

1ــ گرسنگی
2ــ صورت فلکی، خوشۀ گندم برابر با ماه شهریور

3ــ سال نهنگ در تقویم دوازده حیوانی
4ــ 1301 ش

روزنامة فالحت مظفري

صفحة اول روزنامة فالحت 
مظفري



8

نگاهی به اوضاع علمی و فرهنگی ایران در عصر قاجار
در دورٔه قاجار نیز نظام تعلیم و تربیت سنتی ایران تداوم و گسترش 
یافت. در آن زمان سوادآموزی مقدماتی در مکتب خانه ها و یا 
از طریق معلمان خصوصی یا معلمان سرخانه انجام می گرفت. 
دانش آموزان که توانایی مالی و عالقه به ادامٔه تحصیل داشتند، 
می شدند.  علمیه  حوزه های  سپس  و  قدیم  مدرسه های  وارد 

تعلیم داده می شد.  نقلی و عقلی  این مراکز آموزشی، علوم  در 
مطهری  عالی شهید  )مدرسٔه  سپهساالر  و  مروی  مدرسه های 
این  بزرگ  و  مهم  آموزشی  و  علمی  مراکز  جمله  از  کنونی( 
دوره به شمار می روند که در پایتخت تأسیس شدند. عالمان و 
اندیشمندان برجسته ای در این مراکز به تدریس پرداختند و یا از 

آنها دانش آموخته شدند.

مدرسة سپهساالر

قالیچة بافته شده در آذربایجان  ـ  دورة قاجارقالیچة کرمان ـ  دورة قاجار
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فلسفه
در دورٔه قاجار شاهد تحولی چشمگیر در فلسفٔه اسالمی هستیم. به دنبال تأسیس 
مدرسٔه مروی در تهران، فتحعلی شاه قاجار، یکی از حکیمان برجسته به نام مالعلی 
نوری را از اصفهان به تهران دعوت کرد تا در این مدرسه به تدریس علوم عقلی 
بپردازد؛ اما وی به علت کهولت سن و داشتن تعداد زیادی شاگرد در اصفهان، 
دعوت شاه را نپذیرفت و در عوض شاگرد برجستٔه خود مال عبدالله ُزنوزی را به 
تهران فرستاد. او مؤسس حوزٔه فلسفی تهران شد و دو اثر ارزشمند در موضوع 
فلسفه به زبان فارسی نوشت. نگارش آثار فلسفی به زبان فارسی در دورٔه صفویه 
از رونق افتاده بود. حوزٔه فلسفی تهران را فیلسوفان برجستٔه دیگری1 گسترش 
دادند و موجب رشد و توسعٔه فلسفه اسالمی و شاخه های گوناگون آن مثل مکتب 

مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه صدرایی و عرفانی شدند.
حاج مالهادی سبزواری )1212-1289ق( یکی از فیلسوفان نامدار دورٔه قاجار به شمار می رود. او کتاب »اسرارالحکم« را به 

درخواست ناصرالدین شاه قاجار به فارسی نوشت. در آن دوره به تدریج عالمان ایرانی با فلسفه جدید غرب آشنا شدند.

مراکز آموزشی جدید
به تدریج  به کشور ما،  با کشورهای اروپایی در دورٔه قاجار و ورود مظاهر تمدن مدرن غربی  ایرانیان  نتیجٔه گسترش ارتباط  در 
مدرسه های جدیدی به وجود آمد که در آنها آموزش به شیوه ای کامالً متفاوت با روش آموزش سنتی انجام می گرفت. نخستین 
فرهنگی،  قاجار و شخصیت های  توسط حکومت  بعدها  و  تأسیس شد  ایران  در  اروپایی  توسط مسیونرهای2  مدرسه های جدید 
سیاسی و خّیر گسترش یافت. گل سرسبد مدرسه های جدید، مدرسۀ دارالفنون بود که به همت امیر کبیر و با هدف فراگیری علوم 
و فنون جدید توسط دانشجویان ایرانی در داخل کشور، بنیان نهاده شد. دارالفنون در واقع نخستین مدرسٔه عالی یا دانشگاه ایرانی 

بود که در رشته های نظامی، پزشکی، ریاضی و هندسه، فیزیک، شیمی، معدن به فعالیت پرداخت.

1ــ آقا علی مدرس تهرانی، آقامحمدرضا قمشه ای، میرزا ابوالحسن جلوه و آقا میرزا حسین سبزواری كه به حكمای اربعه )چهارگانه( معروف بودند.
2ــ مسیونرها به اعضای هیئت های دینی گفته می شد كه برای تبلیغ مسیحیت به كشورهای دیگری می رفتند.

حاج مال هادي سبزواري

معلمان و استادان مدرسة علوم سیاسي
این مدرسه در زمان مظفرالدین شاه توسط میرزا 
کادر  تربیت  منظور  به  مشیرالدوله  خان  نصراهلل 

سیاسي وزارت امورخارجه تأسیس شد.
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عصر  فرهنگی  شخصیت های  از  یکی  رشدیه  حسن  میرزا 
تأسیس مدرسه های جدید  برای  زیادی  که کوشش  بود  قاجار 
ایران  مختلف  در شهرهای  ابتدایی  تحصیلی  مقطع  در  ویژه  به 
فراوانی کشید. هدف  و سختی های  رنج ها  راه  این  در  و  کرد 
شرایط  آوردن  فراهم  جدید،  آموزشی  مراکز  برپایی  از  رشدیه 

برای سوادآموزی فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه بود. 
دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید، نقش مؤثر در 
تفکر مشروطه خواهی و حکومت  ترویج  ویژه  به  نو  افکار  نشر 

قانون داشتند.

دانش آموزان مدرسة رشدیه

تندیس میرزا حسن رشدیه

فّعـالـیت  5

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا امیرکبیر دستور داد، استادان و معلمان مدرسهٔ دارالفنون از کشورهای غیر از روسیه و انگلستان، مانند فرانسه، 

اتریش و.. استخدام شوند؟
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بیشتـر بدانیـم

برخی از عالمان سرشناس عصر قاجار در یک نگاه

رشته علمی و 
هنری

ویژگی هاعالمان سرشناس

ادبیات
شعلٔه اصفهانی، وصال شیرازی، 

فروغی بسطامی و...

چون،  شعرایی  سبک  به  چهارم(  قرن  اواسط  تا  سیزدهم  قرن  )اوایل  دوره  این  شاعران  ادبی:  بازگشت  ــ 
فردوسی، نظامی، خاقانی، فرخی و منوچهری جنبشی در راه احیای سبک کالسیک برپا نمودندکه به دورٔه 

بازگشت ادبی شهرت یافت.
ــ از دورهٔ ناصرالدین شاه به مرور ادبیات انتقادی وارد حیات فرهنگی جامعه شد و به صورت مالیم و در دورٔه 
مظفری به صورت )هجو( و در دورٔه مشروطه با مضامین )وطن پرستی، مبارزه با استبداد و استعمار( جلوه گر 

شد. عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار در زمرهٔ این دسته از شاعران قرار دارند.

خوشنویسی
محمدرضا کلهر، میرزا وصال 

شیرازی، محمد حسین سیفی قزوینی 
)عمادالکتاب(

ــ در قرن سیزدهم خوشنویسی رونق گرفت به ویژه در خط نسخ آثار نفیسی بر جای مانده است.
ــ از اوایل قرن چهاردهم خوشنویسی از رونق افتاد و سیر نزولی را در پیش گرفت.

پزشکی
ناظم االطباء، سلطان الحکما، 

میرزاحسین افشار، بهرام خان طبیب 
و ...

ــ قبل از رواج پزشکی نوین ، در ایران ، طب سنتی در قرن سیزدهم رواج داشت.
ــ از زمان تأسیس مدرسه دارالفنون پزشکی نوین وارد ایران شد.

ــ با ورود پزشکان اروپایی و اعزام دانشجویانی به اروپا برای تحصیل پزشکی، این علم دچار تحول اساسی شد.
ــ میرزاحسین افشار نخستین کسی است به دریافت درجٔه دکتری از دانشگاه پاریس نایل شد.

ریاضیات و 
فیزیک

میرزا نظام الدین غفاری، عبدالغفار 
نجم الدوله، 

پاریس تحصیل کرد و معلم  پلی تکنیک  به اروپا اعزام شد و در مدرسٔه  نظام الدین غفاری در درؤه قاجار  ــ 
ناصرالدین شاه شد. او راه شوسٔه تهران به آمل را به دستور ناصرالدین شاه کشید و ملقب به مهندس الممالک 

شد.

تذهیب
میرزا عبدالوهاب ملقب به 

»مذهب باشی« محمدعلی شیرازی، 
میرزایوسف شیرازی

ــ تذهیب هنر تزئین کتاب ها، نامه ها واسناد و قباله ازدواج اشراف با طال و سنگ های قیمتی است.
ــ هنر تذهیب در اوایل دورٔه قاجار رونق زیادی یافت ولی بعدًا به تدریج بعد به افول گرایید.

موسیقی
محمدحسن سنتورخان، میرزا 
عبدا...، غالمحسین درویش، 

علینقی وزیری، 

ــ تا قبل از تأسیس دارالفنون موسیقی رونق چندانی نداشت.
ــ در دارالفنون امیرکبیر رشته ای به نام هنر موسیقی اختصاص داد.

ــ به دستور ناصرالدین شاه استادی فرانسوی به نام موسیو لومر به استادی موسیقی در دارالفنون استخدام 
شد.

ــ بعدها با اختراع گرامافون موسیقی رونق تازه ای یافت.
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هنر و معماری
نقاشی 

به دنبال سقوط صفویان، هنر نگارگری نیز در سایٔه جنگ های 
دنبال  به  جاریه  قا  عصر  در  نقاشی  نهاد.  افول  به  رو  داخلی 
وحدت سیاسی و استقرار امنیت و در سایه حمایت پادشاهان 
و دربار از یک سو و نیز ارتباط با غرب دچار تحولی اساسی 
تهران  در  را  نقاشی  هنرمندان  برجسته ترین  شاه  فتحعلی  شد. 
گرد آورد و آنها را به  کشیدن پرده های بزرگ جهت نصب در 

کاخ ها تشویق کرد. 

در دورٔه ناصرالدین شاه، سنت نگارگری ایرانی تحت تأثیر هنر 
به  نقاشی  در  نوینی  و سبک  گرفت  قرار  اروپایی  مدرن  نقاشی 
به  پا  کمال الملک  مانند  بزرگی  نقاش  هنرمندان  و  آمد  وجود 

عرصه نهادند.

نقاش باشي  )صنیع الملك(  غفاري  ابوالحسن  اثر  شب  یك  و  هزار  تابلوي 

ناصرالدین شاه

تابلوي تاالر آینه اثر هنرمند برجسته محمد غفاري )کمال الملك(، نقاش عصر 
قاجار و پهلوی

نگاره امیرکبیر اثر محمد ابراهیم نقاش باشی
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تعزیه
تعزیه که ریشه در آیین های باستانی داشت در عصر صفوی برای بزرگداشت حماسٔه کربال و شهادت امام حسین علیه السالم رواج یافت. 
هنر تعزیه در دورهٔ ناصرالدین شاه گسترش پیدا کرد. یکی از مکان های اجرای تعزیه در تهران، تکیه دولت بود. زنان زیادی در این تکیه 

به تماشای تعزیه گردانان می نشستند.

مراسم تعزیه خوانی در تکیه دولت ـ تهران

نقاره خوان دوره گرد - دوره قاجار

نمایش کمدی
در دورهٔ قاجار به جز نمایش مذهبی توسط گروه های هنرمند نمایش های دیگری مثل نمایش روحوضی )سیاه بازی( و بقال بازی در 
مراسم شادی در روی حوض خانه ها که با تخته آن را می پوشانیدند و یا در برخی قهوه خانه ها اجرا می شد. گاهی اوقات هنرمندان 

با استفاده از نمایش کمدی، مضامین جدی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی را به صورت طنز به گوش مقامات می رساندند.
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تئاتر
هنر تئاتر به سبک اروپایی از دورۀ قاجار به همت دانشجویان اعزامی به اروپا، در ایران گسترش یافت. میرزاعلی اکبرخان 
مزین الدوله )نقاش باشی( به دستور ناصرالدین شاه در محل فعلی دارالفنون به ساختن تاالر نمایش اقدام کرد. این تماشاخانه 
بیشتر یک مکان خصوصی بود که شاه و برخی از درباریان از آن دیدن می کردند. در این دوره نمایشنامه های زیادی ترجمه 

شد. مدتی بعد تئاتر ملی در یکی از ساختمان های تهران در خیابان الله زار تشکیل شد.

فّعـالـیت  6
بررسی شواهد و مدارک

متن زیر را بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
»زمانی که به تأدیب1 جهال و رفع اغتشاش والیت، مرکب همایون شاهنشاه )محمدشاه(... با چهل اراده توپ و چهل هزار قشون 
... تشریف فرمای اصفهان گردید ... معبرها2 و قراول خانه های شهر جمیعاً چاتمه3 سرباز مستحفظ، از خان ها تفنگ می خواستند و از 
اعیان و مالها مقصر، از ساکنین بلده و دهات سیورسات4، از مالکین و عمال شهر و بلوکات هشتاد هزار تومان بقایای الوصول سنوات 
و زارعین مستأصل5، سلطان زمان در غضب، ... توپچیان و سربازان قیامت به پا کردند. میرغصبان6 خون اشرار ریخته ... احاد7 
ناس به ذکر »وانفسا« گرفتار، فردی از افراد را یارای گفتار نبود عاقبت تدبیر شفاعت به دست تقلید این جماعت بود که روزی جهت 
تفریح شاهنشاه مبرور بقال بازی و اسباب خوانچه به حضور مبارک بردند ... بی عدالتی های ... مستحفظین و محصلین و مستوفیان و 
مباشران تمام ظاهر کردند، همان روز از خاصیت این حکمت عملی، موکلین ممنوع، متهمین معاف، بقایا بخشیده شدند )تحویلدار 

اصفهانی، جغرافیای اصفهان، ص 86(.
1ــ برداشت آزاد شما از متن چیست؟

2ــ هنرمندان چگونه پیام مظلومان و ستم مأموران حکومت را به گوش محمدشاه رساندند؟

1ــ تنبیه، مجازات
2ــ راه ها، ورودی ها

3ــ محاصره، چاتمه، مجموعه ای از تفنگ ها را گویند که ته آنها را با کمی فاصله از هم بر روی زمین می گذارند و سر آنها را به هم تکیه دهند و به شکل مخروط درآید. اما در 
اینجا به معنی )در محاصره سربازان مسلح( معنا می دهد.

4ــ خواربار برای لشکر
5ــ درمانده
6ــ جالدان

7ــ افراد مردم
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معماری در دورۀ قاجار
سنت معماری ایرانی اسالمی که در دوران سلجوقی، تیموری و 
صفویان از درخشش بی نظیری برخوردار بود، در عصر قاجار 
با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نوع مصالح ساختمانی 
تداوم یافت. در پی اختراع دوربین عکاسی، تصاویر زیادی از 
بناهای اروپایی توسط مسافران در عصر ناصری به ایران آورده 
شد. بسیاری از معماران به سفارش دربار و ثروتمندان با تأسی 
و تقلید از معماری فرنگی و تلفیق آن با معماری ایرانی، سبکی 
از معماری را در این دورهٔ به وجود آوردند که در آن عناصر و 
یژگی های معماری ایرانی و اروپایی در آن ترکیب شده بود. این 
بناها که به بناهای »کارت پستالی« معروف شد، بیشتر به تقلید از 
بناهای اروپایی ساخته می شد. یکی از این بناهای معروف، کاخ 

شمس العماره واقع در مجموعٔه کاخ گلستان است که به دستور 
ناصرالدین شاه ساخته شد )1280ق(. عالوه بر آن، ورود مظاهر 
روزنامه،  بانک،  پست،  تلفن،  تلگراف،  مانند  غربی  تمدن جدید 
تئاتر، نیز در گسترش سبک معماری اروپایی در ایران مؤثر بود. 
مثل پست خانه،  تمدنی، ساختمان هایی  مظاهر  این  از رواج  پس 
تلگراف خانه، تلفن خانه، بانک ها، دفاتر روزنامه ها، تماشاخانه ها، 
نظمیه،  مراکز  فروشگاه ها،  جدید،  مدارس  جدید،  خیابان های 
بیمارستان های جدید، سفارت خانه ها تحت تأثیر معماری اروپایی 
ساخته شدند. با وجود تأثیر و نفوذ سبک های فرنگی بر عناصر 
معماری ایرانی، بسیاری از معماران می کوشیدند قواعد و اصول 
و  حفظ  همچنان  را  ایرانی  معماری  فرهنگی  و  سنتی  معماری 

پاسداری نمایند.

شمس العماره )کاخ گلستان(ـ تهران
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بیشتـر بدانیـم

شاهان قاجار و فناوری مدرن اروپایی
ناصرالدین شاه نخستین پادشاه قاجار بود که با هدف آشنایی با پیشرفت های تمدنی اروپاییان و اخذ فناوری مدرن غربی سه 
مرتبه به اروپا سفر کرد. در دوران سلطنت او، تلگراف، تلفن، بانک، موزه، دوربین عکاسی و برخی دیگر از جلوه های تمدن جدید 
غرب علی رغم برخی مخالفت ها وارد ایران شد. ناصرالدین شاه به مقولهٔ عکس و عکاسی عالقهٔ فراوانی داشت و یکی از دالیل 
رواج آن در ایران، عالقهٔ وی به عکاسی بود. او خود عکاسی می کرد و در این زمینه مهارت داشت. این پادشاه قاجاری بعد از 
آنکه خط تلفنی از کاخ شمس العماره تا باغ سپهساالر کشیده شد )1302ق(، درتوصیف آن نوشت: »تلفن یک قسم تلگرافی است 
که با دهن حرف می زنند و با گوش می شنوند. این سفر که معین الملک آمد، یک دستگاه آن را همراه پیشکش آورده است. از 
اتاق شمس العماره تا اینجا که باغ سپهساالر است کشیده ایم. یک صفحه سوراخ سوراخی دارد که انسان به همان سوراخ ها حرف 
می زند و دو اسباب است که به گوش گذاشته می شوند. از اینجا با میرزا محمد و آقا محمد نایب سرایدار صحبت شد مثل این 
است که در حضور حرف می زنند، بلکه هم می توان گفت بهتر در صحبت حضوری می توان حرف را شنید و فهمید ... خیلی چیز 

غریبی است ما تا به حال این اسباب را ندیده بودیم.« )یادداشت های روزانه ناصرالدین شاه، ص 146(.
مظفرالدین شاه نیز وقتی در سال 1278ش/ 1900م، به پاریس رفت، در نمایشگاهی با دوربین فیلم برداری آشنا شد و یک 
دستگاه از آن را خریداری کرد و این دوربین را در اختیار ابراهیم خان عکاس باشی که همراه او به اروپا رفته بود قرار داد . او از شاه 
و همراهان فیلم برداری کرد. عکاس باشی بعدها در ایران به دستور مظفرالدین شاه با این دوربین فیلم های صامتی ساخت. توصیف 
مظفرالدین شاه از سینما بعد از دیدن فیلمی در پاریس جالب است:»پرده بزرگی در وسط تاالر بلند کردند و تمام چراغ های 
الکتریک را خاموش و تاریک نموده و عکس سینه ماتوگراف را به آن پرده بزرگ انداختند. خیلی تماشا دادند من جمله مسافرین 
آفریقا و عربستان را که در صحرای آفریقا راه می پیمایند نمودند که خیلی دیدنی بود ... به عکاس باشی دستور دادیم همه قسم 
آنها را خریده به طهران بیاورند که انشاءاهلل همان جا درست کرده به نوکرهای خودمان نشان بدهیم« )تهامی نژاد، سینمای ایران، 

ص 14(.

پرسـش هـای نمـونـه

1ـــ وضعیت تجارت خارجی ایران را در دورۀ قاجار چگونه ارزیابی می کنید؟

2ـــ نظام تولید در دورۀ قاجار بر چه محورهایی استوار بود؟

3ـــ تأثیر عناصر فرنگی را بر معماری عصر قاجار چگونه ارزیابی می کنید؟

4ـــ وضعیت نگارگری را در عصر قاجاریه تجزیه و تحلیل کنید.

5ـــ   علل رشد و ترقی صنعت فرش را در دورۀ قاجار بررسی کنید.
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زمینه ها و علل انقالب مشروطه

انقالب مشروطه، جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده و قدرتمندی 
نشیب  و  فراز  با  و  شد  آغاز  شاه  مظفرالدین  زمان  در  که  بود 
زیادی در دورٔه محمدعلی شاه ادامه یافت. این جنبش، آرمانی 
مترقیانه ای  هدف های  تحقق  پی  در  و  می کرد  دنبال  را  متعالی 
مستبد،  تبدیل حکومت  مشروطه،  انقالب  هدف  و  آرمان  بود. 
کارآمد  و  سالم  قانونمند،  به حکومتی  قاجار  ناسالم  و  ناکارآمد 

از طریق ایجاد قانون اساسی و برپایی مجلس شورای ملی بود. 
در واقع ایرانیان با این انقالب، برای نخستین بار، خواهان تغییر 
شیؤه ادارٔه کشور شدند و در صدد برآمدند حکومت خودکامٔه 
در  مشروطه،  سلطنتی  به  را  او  مستبد  زیردستان  و  قاجار  شاه 
مجلس  در  نمایندگان خویش  نظارت  تحت  و  قانون  چارچوب 

شورای ملی درآورند.

ملي  شوراي  مجلس  ساختمان 
در میدان بهارستان تهران

انقالب مرشوطه یکی از رویدادهای مهم تاریخ معارص ایران به شامر می رود که تأثیر عمیقی در زندگی سیاسی، اجتامعی و فرهنگی ایرانیان بر جای 

گذاشت. در این درس، شام با استفاده از منابع و مطالعات مربوط به این رویداد رسنوشت ساز، زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای سیاسی و اجتامعی آن 

را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

انقالب مشروطه

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر، دربارهٔ این موضوع با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید که چرا مطالعهٔ انقالب مشروطه در تاریخ معاصر ایران 

دارای اهمیت است؟
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انقالب مشروطه، زمینه ها و علل متعدد و پیچیده ای داشت که در 
طول زمام داری سلسلٔه قاجار و عمدتاً تحت تأثیر مواجهٔه ایران 
با کشورهای اروپایی و نفوذ تمدن غرب در جامعٔه ایرانی شکل 
گرفت. این زمینه ها و علل در سه بخش سیاسی، اقتصادی و 

فکری و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف( زمینه ها و علل سیاسی
عملکرد حکومت قاجار در سیاست داخلی و خارجی در دوران 
پیش از مشروطه، نارضایتی و در موارد زیادی خشم مردم را 
حکومت  این  سیاسی  مشروعیت  و  مقبولیت  به  و  برانگیخت 
دلیل  به  قاجار  حکومت  داخلی،  بُعد  در  زد.  اساسی  ضربٔه 
فقدان تشکیالت منسجم و کارآمد اداری با مشکالت زیادی در 
ادارٔه امور کشور مواجه بود. عالوه بر آن رفتار مستبدانٔه شاه 
و زیردستاِن اغلب ناالیق او که توأم با بی عدالتی و زیاده ستانی 
دیگر  سوی  از  موجود  افزود.  کاستی های  بر  بود،  مردم  از 
مانند  نوگرا  اقدام هایی که برخی از صدراعظم های  ناکام ماندن 
و  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  فراهانی،  قائم مقام  ابوالقاسم  میرزا 
کشورداری  روش  اصالح  برای  سپهساالر  حسین خان  میرزا 
باعث سرخوردگی  کردند،  آغاز  نهادهای حکومتی  نوسازی  و 

بیشتر ایرانیان و ناخرسندی آنان از خاندان حاکم شد.
در عرصٔه خارجی، شکست های سیاسی نظامی سنگین حکومت 
قاجار در برابر دولت های اروپایی که منجر به جدایی سرزمین های 
پهناور، آباد و پر جمعیتی از خاک ایران در شمال و شرق کشور 
اعتبار  به  بیگانگان شد، ضربٔه مهلکی  نفوذ و دخالت  و گسترش 
و حیثیت آن حکومت وارد کرد. وقتی ژاپن به عنوان یک کشور 
کوچک آسیایی در جنگ با روسیه که در انظار ایرانیان کشوری 
)1903م(،  رسید  پیروزی  به  می کرد،  جلوه  شکست ناپذیر 

حقارت و ضعف سلسلٔه قاجار بیش از پیش آشکار شد.

ب( زمینه ها و علل اقتصادی
عصر  در  ایران  نابسامان  و  آشفته  اقتصادی  شرایط  و  اوضاع 
قاجار نیز به طور چشمگیری زمینه ساز ناخشنودی مردم از نظام 
حاصلخیز  مناطق  رفتن  دست  از  شد.  آن  بر  شورش  و  حاکم 
و  گلستان  معاهده های  خصوص  به  مختلف  عهدنامه های  در 
ترکمان چای، اعطای حقوق ویژٔه تجاری و واگذاری امتیازات 
از  انگلستان  و  روسیه  بیگانگان، خاصه  به  گوناگون  اقتصادی 
جمله عوامل مؤثر بر ضعف و انحطاط اقتصادی ایران در دورٔه 
حمایت  عدم  و  خارجی  کاالهای  بی رویه  واردات  بود.  قاجار 
محلی  صنایع  تعطیلی  و  رکود  باعث  داخلی،  صنایع  از  دولت 
بیکاری  افزایش  آن  نتیجٔه  که  شد  نساجی  کارگاه های  ویژه  به 
گرانی  و  کمبود  بود.  ایرانی  پول  ارزش  بیشتر  کاهش  و  فقر  و 
آذوقه به خصوص نان، بارها در دورٔه قاجار منجر به ناآرامی و 
شورش های پراکنده در شهرهای مختلف ایران شد. در چنین 
شرایطی، حکومت قاجار برای تأمین مخارج روزافزون خود به 
ویژه هزینٔه هنگفت سفر شاهان به اروپا، اقدام به فروش مناصب 
حکومتی، باال بردن مالیات ها و استقراض از روسیه و انگلستان 
کرد که تنها بر وخامت وضعیت اقتصادی افزود و خشم و نفرت 
جامعه  از  بخش هایی  برآن،  عالوه  برانگیخت.  را  مردم  بیشتر 
و  نامسلمانان  سلطٔه  نگران  شدت  به  بازرگانان  و  علما  ویژه  به 
کشور  اقتصادی  منابع  و  خارجی  تجارت  بر  بیگانه  دولت های 
بودند. به همین دلیل آنان در مقابل اعطای امتیازهای رویتر و 
تنباکو ایستادند و با هدایت جنبش اعتراضی مردم علیه این دو 

امتیاز، ناصرالدین شاه را وادار به لغو آنها کردند.

پ( زمینه ها و علل فکری و فرهنگی
1ــ آموزه های عدالت خواهانه و ظلم  ستیزانۀ دین اسالم: 
در طول دوران تاریخ ایراِن اسالمی، باورها و آموزه های دینی، 
قیام کربال،  به خصوص خاطرٔه  پیشوایان مذهبی  سیره و سنت 
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نقش بسزایی در برانگیختن روحیٔه عدالتخواهی، ظلم ستیزی و مبارزه 
با سلطه طلبی بیگانگان داشته است. تأثیر آموزه های اسالمی و نقش 
عالمان شیعی در بسیاری از خیزش های سیاسی ــ اجتماعی دورٔه 
قاجار مانند بسیج مردم در جنگ های ایران و روس، مجازات سفیر 
متجاوز روسیه در تهران و قیام علیه امتیاز رویتر و جنبش تنباکو 

آشکار است.
 یکی از منادیان بیداری و وحدت اسالمی و مبارزه با استبداد 
سیدجمال الدین اسدآبادی بود.  داخلی و استعمار خارجی، 
بر  زیادی  تأثیر  مبارز مسلمان،  اندیشمند  این  اقدامات  و  افکار 
جنبش مشروطه خواهی ایران و جنبش های اعتراضی در دیگر 

کشورهای اسالمی گذاشت.
آثار  نشر  و  حکومت  دربارۀ  نو  اندیشه های  ترویج  2ــ   
انتقادی: در نتیجٔه انقالب های فکری و سیاسی که در اروپا به 
وقوع پیوست، بیشتر حکومت های مستبد و خودکامٔه آن دیار در 
سده های 18 و 19م جای خود را به نظام های سیاسی مشروطه 
و دمکرات دادند. به دنبال مواجهٔه گستردٔه ایران با کشورهای 
اروپایی در عصر قاجار، به تدریج ایرانیان با تمدن جدید غرب و 
اندیشٔه سیاسی مبتنی بر آن آشنا شدند. باب این ارتباط و آشنایی 

با جنگ های ایران و روسیه و آمدن اروپاییان به ایران در سمت 
فرستادٔه سیاسی )دیپلمات( و مستشار نظامی گشوده شد و بعدها 
با مسافرت عده ای از هم وطنان ما به فرنگ در نقش دیپلمات، 
دانشجو، بازرگان، گردشگر و... گسترش یافت. شکست های 
کرده  کنجکاو  را  ایرانیان  از  گروه  این  روسیه،  از  ایران  نظامی 
دلیل  و  اروپایی  دولت های  نیرومندی  و  پیشرفت  راز  که  بود 
بیش  آنچه  کنند.  جست وجو  را  خویش  کشور  عقب ماندگی 
و  کشورداری  روش  کرد،  جلب  خود  به  را  آنان  نظر  همه  از 
از  پس  اینان  از  برخی  بود.  اروپا  در  قانون  بر  مبتنی  حکومت 
بازگشت به ایران، دیده ها و شنیده های خود را از پیشرفت ها و 
ترقیات تمدنی اروپاییان به ویژه اصول حکومت داری آنان برای 
هموطنان خود بازگو کردند و به مرور اندیشٔه مشروطه خواهی را 
رواج دادند. ورود صنعت چاپ به ایران، رونق نشر کتاب و نیز 

انتشار روزنامه کمک شایانی به نشر و ترویج افکار جدید کرد.

در  انتقادي  آثار  برجسته ترین  از جمله  بیك  ابراهیم  سیاحتنامة 
خصوص وضعیت ایران در دوران پیش از مشروطه است که توسط 

بازرگان روشنفکر، حاج زین العابدین مراغه اي نوشته شد.
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تفکر  ترویج  و  تبلیغ  انگیزٔه  به  که  آثاری  و  افکار  بر  عالوه   
قالب  در  نیز  نوشته هایی  می گرفت،  صورت  مشروطه خواهی 
به  اعتراض  در  ایران  از  خارج  و  داخل  در  روزنامه  و  کتاب 
منتشر  بیگانگان  سلطٔه  و  نفوذ  نقد  و  داخلی  نابسامان  اوضاع 
می شد. نویسندگان این آثار اغلب، استبداد سیاسی، نبود قانون 
و  ایران  عقب ماندگی  عامل  را  زمامداران  بی لیاقتی  و  فساد  و 
ناتوانی آن در برابر دولت های اروپایی می شمردند. در این میان، 
روزنامه ها سهم بسزایی در آگاهی بخشی به مردم و آشنا ساختن 

آنها با مفاهیم جدید سیاسی داشتند.

ایرانیان فرنگ رفته، نخستین هستٔه گروهی موسوم به »روشنفکران« 
تحصیل کردگان  از  شماری  پیوستن  با  بعدها  دادند؛  تشکیل  را 
مدرسه های جدید به آن، تبدیل به جریان فکری و سیاسی نیرومند 
و تأثیرگذاری در تاریخ معاصر ایران شد. میرزا صالح شیرازی، 
میرزا  ملکم خان،  ایلچی، مستشارالدوله،  ابوالحسن خان  میرزا 
جمله  از  طالبوف  عبدالرحیم  میرزا  و  آخوندزاده  فتحعلی 
به شمار می روند. برخی  مشهورترین روشنفکران عصر قاجار 

از آنان عضو انجمن های فراماسونری بودند.

فّعـالـیت  2

بررسی شواهد و مدارک
الف( توصیف میرزا صالح شیرازی از نظام سیاسی انگلستان و شیوۀ ادارۀ کشور را بخوانید و تأثیر آن را بر ترویج تفکر 
مشروطه خواهی بیان کنید. وی از نخستین دانش آموختگان ایرانی در اروپا و ناشر اولین روزنامه با عنوان »کاغذ اخبار« در ایران بود.
»بالجمله دولت انگریز ]انگلیس[ منقسم به این سه فرقه ]پادشاه، مجلس اعیان و مجلس عوام[ می باشد. و هیچ حکمی و امری نمی شود 
اعم از جزوی و کلی، مگر به رضای هر سه فرقه. فرضاً اگر پادشاه حکمی صادر کند که موافق مصلحت والیتی نباشد وکیل رعایا 
]مجلس عوام[ مقاومت و ممانعت در جریان حکم مزبور نموده... جاری نخواهد شد. و همچنین اگر خوانین ]مجلس اعیان[ و پادشاه 
متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبود، ایضاً حکم آنها اگر مقرون به مصلحت بوده جاری نخواهد شد. و اگر پادشاه و وکیل رعایا اراده 
در انتظام مهمی نمایند و خوانین قبول نکنند، مهم مزبور بدون تأثیر می ماند. بالجمله دولت انگریز را مثل دستگاهی قیاس کرده اند 
سه گوشه، در صورتی که هر سه گوشه منتظم بوده، امور دستگاه برقرار و اال مختل می ماند« )سفرنامهٔ میرزا صالح شیرازی، ص 

323ـ324(.
ب( میرزا یوسف خان مستشارالدوله، یکی از روشنفکران دورهٔ ناصرالدین شاه قاجار است که به دلیل انجام مأموریت های سیاسی در 
اروپا با نهادهای سیاسی غرب آشنا بود. او رسالهٔ کوچکی با عنوان »یک کلمه« نوشت و در آن اندیشهٔ تدوین قانون اساسی و تأسیس 
مجلس شورای ملی را پیشنهاد کرد. در بخشی از این رساله آمده: »... یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است، 
کتاب قانون است که جمیع شرایط که انتظامات معمول به امور دنیویه تعلق دارد در آن محرر و مسطور است و دولت و امت کفیل 
بقای آن است، چنانکه هیچ فردی از سکنهٔ فرانسه یا انگلیس یا پروس مطلق التصرف ]دارای اختیار مطلق و نامحدود[ نیست، یعنی 
در هیچ کاری که به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن می باشد به هوای نفس خود نمی توان عمل کرد. شاه و گدا و رعیت 

و لشگری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون را ندارد« )رسالهٔ یک کلمه، ص 8(.
1ـ منظور مستشارالدوله از عنوان یک کلمه چه بوده و چرا این عنوان را برای رسالۀ خود انتخاب کرده است؟

2ـ به نظر شما چرا ناصرالدین شاه از افکار مستشارالدوله استقبال نکرد و دستور به زندانی و شکنجۀ او داد تا در زندان بمیرد؟
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بیشتـر بدانیـم

فراماسونری1
فراماسونری از نظر لغوی به معنای »بنای آزاد« است و اصطالحاً به جمعیت و تشکیالت مخفی گفته می شود که در قرن 18م 
تأسیس شد و همگام با تکاپوهای استعماری در سرتاسر جهان گسترش یافت. جدایی دین از سیاست و ارزش های حقوق بشری از 
جمله آموزه های مورد تأکید تشکیالت فراماسونری بود. برای ورود به این تشکیالت شرایطی وجود داشت و اعضا پس از عضویت 
در لژهای فراماسونری تعهد می سپردند که از افشای اسرار لژ خودداری نمایند. به همین دلیل، ایرانیان به تشکیالت فراماسونری، 
فراموش خانه نیز می گفتند. فراماسون ها در هر کشوری سعی می کردند که شخصیت های برجستهٔ سیاسی، اقتصادی و علمی را 

جذب خود کنند.
 سابقهٔ آشنایی ایرانیان با جمعیت های فراماسونری به اوایل دورهٔ قاجار بر می گردد و میرزا عسکرخان ارومی افشار، فرستادهٔ 
فتحعلی شاه به دربار ناپلئون بناپارت، نحستین ایرانی بود که به عضویت لژ فراماسونری درآمد. در دوران ناصرالدین شاه، لژهای 
فراماسونری در ایران شکل گرفت و میرزا ملکم خان از مؤسسان و فعاالن آن بود. پس از فعالیت این لژها گسترش یافت و در 

دوران حکومت پهلوی نیز ادامه داشت.

Free Masonery ــ1

رویدادها و تحوالت مهم انقالب مشروطه
اوج گیری انقالب و صدور فرمان مشروطه

به باور برخی از مورخان، کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار در آستانٔه پنجاهمین سال  سلطنتش توسط یکی از مریدان سیدجمال الدین 
اسدآبادی به نام میرزا رضای کرمانی، نقطٔه عطف و رویدادی مهم بود. »گلوله قاتل فقط به زندگی ناصرالدین شاه پایان نداد؛ بلکه این 
گلوله در واقع پایان نظم کهن بود«.1 مظفرالدین شاه، پسر و جانشین او، خلق و خویی متفاوت با پدر داشت. وی فردی نرم خو و فاقد 
توانمندی الزم برای ادارهٔ امور بود. او حتی در جریان بسیاری از مسائل کشور قرار نمی گرفت و یا تمایلی به مواجه شدن با مسائل و 

مشکالت را نداشت. از این رو، در دوران سلطنت او اوضاع ایران بی ثبات تر و مشکالت اقتصادی پیچیده و فزون تر شد. 
در چنین شرایطی بود که منتقدان و مخالفان، فرصت و جسارت یافتند که حکومت قاجار و عملکرد مقام های آن را بیش از گذشته 
مورد انتقاد و اعتراض جدی قرار دهند. آنان با تأسیس انجمن های مخفی و نیمه  مخفی، انتشار روزنامه و کتاب و برپایی مجالس وعظ 

اقدام ها،  این  پی  در  افزودند.  خود  فعالیت های  بر  سخنرانی  و 
ـ اجتماعی ایران ملتهب و مهیای خیزش عمومی  فضای سیاسیـ 
شد. به دنبال آن، یک سلسله رویدادهای اعتراضی که همراه با 
برخوردهای خشونت آمیز بود، در تهران و سایر نقاط کشور به 
وقوع پیوست )1323-1324ق/ 1284-1285ش( و در نهایت 
مرداد   14 در  مظفرالدین شاه  توسط  مشروطه  فرمان  صدور  به 
1285 / )1324ق( و پیروزی انقالب در گام نخست منتهی شد. 
مهم ترین رویدادهای منتهی به صدور فرمان مشروطه را در جدول 

صفحه بعد بخوانید.

1ــ آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 84.

مظفرالدین شاه به همراه جمعی از درباریان و مالزمان
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ماجرای نوز 
بلژیکی

نام نوز به ریاست گمرک  به  در زمان مظفرالدین شاه تعدادی از کارشناسان بلژیکی به استخدام گمرک درآمدند و یکی از آنان 
منصوب شد. برخی از بازرگانان به دلیل اقدام نوز در افزایش حقوق گمرکی و بدرفتاری و تبعیض نسبت به مسلمانان معترض 
بودند. به همین دلیل وقتی عکسی از نوز به دست آمد که در یک میهمانی لباسی شبیه لباس روحانیت به تن کرده، مخالفان آن را 
دستاویز قرار دادند و سر و صدای زیادی به پا کردند. برخی از سخنرانان مذهبی از جمله مجتهد برجسته سیدعبدالله بهبهانی این 
اقدام نوز را توهین به اسالم شمردند و خواهان برکناری او شدند؛ عده ای از بازرگانان نیز در اعتراض به نوز در حرم حضرت 

عبدالعظیم بست نشستند. اما عین الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه در برابر این مخالفت ها سخت ایستادگی کرد. 

اعتراض سایر 
شهرها 

این  پایتخت و سایر شهرها داشت. از جملٔه  انعکاس وسیعی در  ایالت ها رخ داد که  پاره ای از رویدادهایی در برخی  هم زمان 
رویدادها می توان به فلک شدن و تبعید سه تن از علمای بزرگ کرمان به سبب مقابله با فرقٔه شیخیه و نیز اعتراض مردم خراسان به 
کمبود نان و ستمگری آصف الدوله حاکم آن ایالت و نیز قضیٔه فروش دختران قوچانی اشاره کرد. این موضوع ها در ماه رمضان 

1323ق/ 1284ش، محور اصلی سخنرانی واعظان به خصوص در تهران بود.

بانک  ماجرای 
استقراضی

روس ها که امتیاز تأسیس بانک استقراضی را از دولت ایران اخذ کرده بودند، زمینی موقوفه و متروکه در تهران که قبرستانی نیز 
در آن قرار داشت را برای بنای ساختمان بانک خریداری و با وجود مخالفت عمومی، اقدام به ساختمان سازی کردند. این اتفاق 
حتی اعتراض علمای نجف را برانگیخت و موجب شد گروهی از مردم خشمگین تهران با هدایت برخی روحانیان در یک شورش 

عمومی ساختمان مذکور را ویران کنند.

بستن  چوب  به 
بازرگانان

بر اثر جنگ روسیه و ژاپن و افزایش حقوق گمرکی، قند گران شد و نارضایتی مردم را برانگیخت. عین الدوله گرانی قند را بهانه 
قرار داد تا بازرگانان معترض به عملکرد نوز را گوشمالی دهد. به اشارٔه صدراعظم، عالءالدوله حاکم تهران، تعدادی از بازرگانان 
خوشنام و سرشناس تهرانی را به چوب بست. در اعتراض به این اقدام، بازاریان مغازه  ها را تعطیل کردند و به همراه جمعی از 

مردم در مسجد شاه حضور یافتند و خواستار عزل حاکم تهران شدند. مأموران نظامی با چوب و چماق به جان مردم افتادند.

مهاجرت صغرا

در پی حوادث فوق، نشست های مختلفی در منزل های علمای تهران بر پا شد. به پیشنهاد آیت الله سید محمد طباطبایی، یکی از 
مجتهدان بزرگ تهران، علما و مردم به نشانٔه اعتراض به حکومت قاجار، به ری مهاجرت و در حرم حضرت عبدالعظیم بست 
نشستند. مهاجران از طریق سفیر عثمانی خواسته های خود را که شامل: ایجاد عدالت خانه در همٔه شهرها برای رسیدگی به 
شکایت مردم، عمل به قوانین اسالمی به طور دقیق و عزل عالءالدوله از حکومت تهران بود به گوش مظفرالدین شاه رسانند. 

پس از موافقت شاه با خواسته های مهاجران، آنان به تهران بازگشتند.

مهاجرت کبرا

حکومت قاجار نه تنها به قول و تعهد خود عمل نکرد، بلکه اقدام به دستگیری و تبعید برخی از رهبران معترض کرد. از این رو، بار 
دیگر شعله های قیام برافروخته شد. در نتیجٔه حملٔه مأموران حکومت به معترضان، تعدادی مجروح و طلبه ای به نام سیدعبدالحمید 
به شهادت رسید. رهبران قیام پس از تبادل نظر، تصمیم گرفتند که به قم مهاجرت کنند. حضور شیخ فضل الله نوری، مجتهد 

طراز اول پایتخت به همراه سایر علمای برجسته در مهاجرت کبرا، بر قّوت و استحکام قیام افزود.

بست نشینی در 
سفارت 
انگلستان

هم زمان، شمار زیادی از بازرگانان و اعضای صنف های مختلف تهران در مقر تابستانی سفارت انگلستان در شمال شهر تهران 
بست نشستند. تعدادی از دانش  آموزان مدرسٔه دارالفنون و دیگر مدارس جدید به بست نشینان پیوستند و با سخنرانی در مزایای 
دولت مشروطه و حکومت جمهوری، سفارت را به یک مدرسٔه باز علوم سیاسی تبدیل کردند.1 مهم ترین خواستٔه بست نشینان در 

قم و تهران عبارت بود از: تأسیس عدالت خانه، برکناری عین الدوله از صدارت و تشکیل مجلس شورای ملی؛
مظفرالدین شاه، چند هفته پس از بست نشینی معترضان، صدراعظم مستبد را برکنار و فرمان مشروطه را صادر کرد.

1ــ تفرشی حسینی، روزنامٔه اخبار مشروطیت، ص 40
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بست نشیني در سفارت انگلستان

شکل گیری مجلس شورای ملی و هیئت وزیران
نمایندگان  شامل  هیئتی  مشروطه،  فرمان  از صدور  پس  بالفاصله 
نظام نامٔه  و  تشکیل  روشنفکران  و  روحانیان  اصناف،  بازرگانان، 
انتخابات مجلس شورای ملی را تدوین کرد. در این نظام نامه کسانی 
که می توانستند در انتخابات شرکت کنند به شش گروه )قشر( تقسیم 
شده بودند. زنان، دارندگان مشاغل دارای دستمزد پایین، کشاورزان 
فاقد زمین و اعضای ایالت و عشایر از حق انتخاب شدن و انتخاب 
با  ملی  شورای  مجلس  دورٔه  نخستین  ماندند.  محروم  کردن 
جمله  از   .)1285 )مهر  یافت  گشایش  مظفرالدین شاه  حضور 
مصوبه های مهم این دوره، اصالح نظام مالیاتی و لغو تیول داری 
یا نظام اجاره داری زمین های کشاورزی با حق دریافت مالیات، 
انتقال مالکیت زمین های دولتی از خزانٔه شاهی به وزارت مالیه 

و کاهش بودجٔه دربار شاهی بود.
تشکیل هیئت وزیران به ریاست رئیس الوزرا )نخست وزیر( یکی 
دیگر از نتایج مهم انقالب مشروطه به شمار می رود. اعضای این 
هیئت که توسط شاه منصوب می شدند، با تأیید مجلس شورای 
ملی شروع به کار می کردند و در صورت عدم رضایت مجلس از 

کار برکنار می شدند.

تدوین و تصویب قانون اساسی
یکی از اقدام های شاخص مشروطه خواهان پس از صدور فرمان 
مشروطه، تدوین قانون اساسی بود. قانون اساسی مشروطه که 
با عجله تدوین و به امضای مظفرالدین شاه رسید، بیشتر به طرز 
به همین دلیل متممی  کار مجلس شورای ملی مربوط می شد. 

فّعـالـیت  3

استنباط و تحلیل تاریخی
الف( چند مورد از نکات مشترک و یا ویژگی مهم رویدادهای فوق را استخراج و فهرست کنید.

ب( مهم ترین تحول خواستۀ معترضان از مهاجرت صغرا تا مهاجرات کبرا چه بود؟
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نمایندگان نخستین دورة مجلس شورای ملی

برای آن تدوین گردید که مشتمل بر اصول اساسی دربارٔه حقوق 
اکراه  با  شاه  محمدعلی  و  بود  ملت  و  دولت  متقابل  تکالیف  و 
ناگزیز به تأیید آن شد. عمدٔه اصول این قانون، از اصول قانون 
قانون  بود.  اقتباس شده  فرانسه و سوئیس  اساسی کشورهای 

اساسی مشروطه و متمم آن با اصالحیه هایی جزئی که در دوران 
حکومت پهلوی در آن صورت گرفت، به طور رسمی تا پیروزی 

انقالب اسالمی )1357ش( رسمیت داشت.

گسترش روزنامه و روزنامه نگاری
یکی از دستاوردهای انقالب مشروطه که خیلی زود به بار نشست، 
گسترش سریع نشریات و توسعٔه فعالیت های روزنامه نگاری بود. 
تعداد  یکباره  به  مشروطه،  فرمان  صدور  از  پس  ماه  چندین  در 
روزنامه ها و شمارگان )تیراژ( آنها چندین برابر شد. روزنامه نگاران 

چون  مفاهیمی  دربارهٔ  فراوان  شعف  و  شور  با  خواه  مشروطه 
آزادی، آدمیت، برابری، عدالت، بیداری، حقوق، ترقی، وطن، 
استقالل و... مطلب می نوشتند و نام اغلب روزنامه های جدید 
از همین مفاهیم گرفته شده بود. این در حالی بود که در دوران 
مفاهیم  این  به  نداشتند  اجازه  روزنامه نگاران  مشروطه،  از  پیش 

کاوش خارج از کالس

جست وجو و بررسی شواهد و مدارک
به پنج گروه تقسیم شوید و هر گروه با استفاده از نسخه ای از قانون اساسی مشروطه که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، اصول 
مربوط به یکی از موضوع های زیر را از آن استخراج و فهرست نمایید و در کالس ارائه دهید: 1ــ جایگاه اسالم و مذهب شیعه؛ 2ــ 
حقوق و تکالیف شاه؛ 3ــ جایگاه، اختیارات و تکالیف مجلس شورای ملی؛ 4ــ حقوق شهروندی و مدنی؛ 5  ــ قضاوت و دادگستری؛
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بزنند. همانند هر  آنها قلم  یا جرأت نمی کردند دربارهٔ  بپردازند و 
انقالبی با برداشته شدن سانسور و رفع محدودیت ها، تندروی هایی 
نقد  از  روزنامه نگاران  از  برخی  کرد.  بروز  نشریات  عرصٔه  در 
اشخاص و نهادها فراتر رفته و به تخریب، توهین و ناسزاگویی 
روی آوردند. این تندروی ها بر روند رویدادها و تحوالت بعدی 
انقالب مشروطه و تشدید اختالف ها و دشمنی های داخلی تأثیر 

چشمگیری داشت.

صفحة اول روزنامة وطن

اختالف و جنگ داخلی
 کشمکش محمدعلی شاه و مشروطه خواهان

محمدعلی شاه که به دنبال مرگ پدر به تخت سلطنت نشسته بود 
)دی 1285( از همان آغاز بنای ناسازگاری را با مجلس شورای 
ملی در پیش گرفت. در این میان، حمایت  آشکار دولت روسیه از 
شاه جدید پس از سرکوب انقالب 1905 و امضای قرارداد 1907 
تند برخی از مشروطه  خواهان و  نیز برخوردهای  انگلستان و  با 
روزنامه نگاران افراطی با شاه و خانوادهٔ او، روابط دربار و مجلس 
را خصمانه تر کرد و امکان سازش و مصالح پایدار میان دو طرف 
را از بین برد. محمدعلی شاه، سرانجام سوءقصد نافرجام به جان 
توقیف  نظامی،  حکومت  برقراری  با  و  داد  قرار  بهانه  را  خود 
روزنامه ها و منع تجمع ها، فرمان حمله به مجلس را صادر کرد. 
نیروی قزاق که تحت فرمان افسران روسی بود، مجلس را به توپ 

بست. در پی آن، تعدادی از مشروطه خواهان از جمله آیت الله 
سیدمحمد طباطبایی و آیت الله سیدعبدالله بهبهانی تبعید شدند، 
گروهی نیز به سفارت کشورهای خارجی پناه بردند )تیر 1287(. 
چند تن از مشروطه خواهان پر شور مانند میرزا جهانگیرخان 
و  میرزا نصرالله ملک المتکلمین  صوراسرافیل، حاجی 

جمعی از مشروطه خواهانی که پس از به توپ بستن مجلس در باغ شاه در 
غل و زنجیر شدند.
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سیدجمال الدین واعظ دستگیر و به دستور شاه مستبد به فجیع ترین شکل کشته شدند. بدین گونه با انحالل مجلس شورای ملی، 
بار دیگر استبداد برقرار شد. این دوره که حدود یک سال طول کشید به دورٔه استبداد صغیر معروف است.

مخالفت فکری ــ سیاسی با مشروطه
شیخ فضل الله نوری، مجتهد برجستٔه تهران در آغاز با مشروطه همراهی می کرد. او در جریان تدوین متمم قانون اساسی، نقش 
فعالی را به عهده گرفت و اصل دوم آن به پیشنهاد و اصرار وی به تصویب رسید. این اصل الزام می کرد که مصوبات مجلس 

شورای ملی توسط پنج نفر از مجتهدان طراز اول مورد نظارت قرار گیرد. 
شیخ فضل الله نوری در اواسط سال 1286ش پیوندش را با دو مجتهد مشروطه خواه پایتخت )طباطبایی و بهبهانی( گسست و 
کمر همت به مخالفت با مشروطه خواهان بست. او اصول و مبانی مشروطه را مغایر و ناسازگار با اسالم شمرد و خواستار برپایی 
مشروطۀ مشروعه شد. وی ادعا می کرد که انقالب مشروطه از مواضع اصیل و اولیٔه خود منحرف شده است و برخی افراِد 

مخالف با اسالم در پوشش مشروطه خواهی قصد دارند مبانی و ارزش های اسالمی را تضعیف و نابود کنند. 
در یک سو  کردند.  برابر هم صف آرایی  در  قدرتمند  ــ سیاسی  دو جریان فکری  مقابل مشروطه،  در  نوری  از جبهه گیری  پس 
شیخ فضل الله نوری و شمار زیادی از روحانیان و طالب در تهران و سایر شهرهای ایران و عتبات عالیات قرار داشتند که با مشروطه 
به مخالفت برخاستند. آیت الله سیدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع بزرگ ساکن نجف نیز از جملٔه این مخالفان بود. اعضای این 
جریان فکری، عالوه بر بست نشینی و برپایی گردهمایی های اعتراضی، کتاب ها و رساله های متعددی در نقد و رد مشروطه نوشتند. 

در سوی دیگر، طرفداران مشروطه بودند که شامل طیف گسترده ای 
از روشنفکران، روحانیان و... می شدند. به جز دو مجتهد برجستٔه 
تهران )طباطبایی و بهبهانی(، سه تن از مراجع بزرگ نجف )محمد 

کاظم آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی 
تهرانی( نیز به دفاع از انقالب و نظام مشروطه برخاستند. هواداران 
مشروطه نیز آثار متعددی در تأیید و وجوب مشروطه و رد دیدگاه 

ستارخان و باقرخان
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فتح تهران و برقراری مجدد مشروطه
پس از کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس، شهر تبریز با هدایت انجمن ایالتی و پایمردی مجاهدان مشروطه خواه آذربایجانی، پایگاه 
آزادی خواهی و مقاومت در برابر استبداد و مستبدان شد. در رأس این مجاهدان ستارخان و باقرخان قرار داشتند. نیروهای 
مستبد محلی با پشتیبانی قوای پرشماری که از تهران به تبریز اعزام شده بود، شهر را در محاصره گرفتند و نبرد سخت و شدیدی 
در گرفت. احمد کسروی، مورخ برجستٔه معاصر، وضعیت آن روزهای ایران را این گونه توصیف می کند: »از ایران آذربایجان 
ماند، از آذربایجان تبریز، از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز کوچه ای که ستارخان در آن می  جنگید؛ سپس 

کوچه به کوی، کوی به تبریز، تبریز به ایالت و ایالت به ایران مبدل شد«.1
در پی ایستادگی دالورانٔه مجاهدان آذربایجانی در برابر استبداد و اعالمیٔه مراجع ساکن نجف در پشتیبانی از مشروطه، آزادی خواهان 
در سایر نقاط ایران قوت قلب یافتند و مهیای خیزش علیه حکومت محمدعلی شاه گشتند. در گیالن مشروطه خواهان با جلب 
حمایت یکی از زمین داران بزرگ به نام محمد ولی خان تنکابنی )سپهدار(، قدرت را به دست گرفتند و آمادٔه حرکت به سوی تهران 

1ــ کسروی، تاریخ مشروطٔه ایران، ج 2، ص 693، با اندکی تلخیص.

رسالة مقیم و مسافرکتاب تنبیه االمه و تنزیه المله نوشتة میرزای نائینی

مخالفان نوشتند. یکی از شاخص ترین آثار در تأیید مشروطه توسط آیت الله میرزای نائینی به رشتٔه تحریر درآمد.

فّعـالـیت  4

اجرای نمایش
قسمت هایی از رسالهٔ مقیم و مسافر را انتخاب و به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.
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شدند. در مرکز ایران نیز بختیاری ها به سمت انقالبیون گرایش 
یافتند. علیقلی خان سردار اسعد، پسرعمویش صمصام السلطنه، 
ایل خان بختیاری را به هواداری از مجلس و مشروطه  فراخواند. 
جنگاوران ایل بزرگ بختیاری پس از تصرف اصفهان به قصد 

تسخیر پایتخت به حرکت درآمدند.

سرانجام نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد و مجاهدان 
گیالنی با هدایت سپهدار و یپرم خان ارمنی در عملیاتی هماهنگ 
تهران را فتح کردند و با پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیه، 

دورهٔ استبداد صغیر به سر آمد )تیر 1288(.

اقدامات فاتحان تهران: پس از فتح تهران، مجلسی تشکیل 
شد. این مجلس محمدعلی شاه را از سلطنت برکنار کرد و پسر 
این مجلس  برگزید.  او  به جانشینی  را  میرزا  خردسالش احمد 
همچنین با تعیین مقرری برای شاه برکنار شده، به او اجازه داد 
برای  را  موقت  دولت  برآن یک  از کشور خارج شود. عالوه 
ادارٔه امور کشور انتخاب کرد. مجلس مذکور، همچنین دادگاه 
برای محاکمه و مجازات مخالفان مشروطه تشکیل  ویژه ای را 
به  نفر دیگر را  شیخ فضل الله نوری و چند  این دادگاه  داد. 
اعدام محکوم کرد. اعدام مجتهد طراز اول تهران در حالی با 
تبلیغات و هیاهوی فراوان انجام گرفت که بسیاری از مستبدان 
رهایی  مجازات  و  محاکمه  از  تنها  نه  محمدعلی شاه  جمله  از 
به  یا  و  کردند  دریافت  نیز  سخاوتمندانه  مستمری  بلکه  یافتند، 

سمت های مهمی منصوب شدند. شهادت شیخ فضل الله نوری 
و  جامعه  بر  زیانباری  تبعات  و  آثار  مشروطه خواهان،  دست  به 
اختالفات  گسترش  موجب  و  گذاشت  ایران  سیاسی  فضای 

داخلی و یأس و سرخوردگی روحانیان موافق مشروطه شد.

نیروهای اجتماعی در انقالب مشروطه
طیف گسترده ای از گروه ها و قشرهای اجتماعی عمدتاً شهری 
مانند روحانیان، بازرگانان، روشنفکران، اصناف و پیشه وران، 
زنان و کارگران در انقالب مشروطه مشارکت داشتند و رهبری 
و  روحانیان  بود.  نخست  گروه  سه  اختیار  در  بیشتر  انقالب 
بازرگانان یکپارچه نبودند و با گذشت زمان عده ای از آنان دست 
از مشروطه خواهی کشیدند و برخی حتی در برابر آن ایستادند.

پیروزي  جشن هاي دومین سالگشت 
انقالب مشروطه

فّعـالـیت  5

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا محمدعلی شاه، سفارت روسیه را برای پناه جستن انتخاب کرد؟
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اصناف و پیشه وران )صنعتگران و مغازه داران( و قشر کارگر شهری نقش مؤثری در انقالب مشروطه داشتند. آنان با عزم و 
ارادهٔ محکمی در تمام رویدادهای انقالب از جمله بست نشینی ها و تظاهرات ها به طور گسترده حضور یافتند و با نیروهای مستبد 

درگیر  شدند. بیشترین و داغ ترین نطق های دورهٔ اول مجلس شورای ملی به نمایندگان اصناف و پیشه وران اختصاص داشت.
زنان نیز نقش فعال و مؤثری را در انقالب مشروطه به عهده گرفتند. آنان در بسیاری از رویدادهای کلیدی انقالب در پایتخت و 
شهرهای دیگر حضوری پرشور داشتند و در مواردی حتی در کنار مردان با مستبدان جنگیدند. زنان مشروطه خواه به رغم محروم 

شدن از حق رأی، همچنان به فعالیت های اجتماعی مانند تأسیس انجمن، روزنامه و مدرسه ادامه دادند.1

چالش ها و تنگناهای حکومت مشروطه
مشروطه خواهان پس از فتح تهران و به دست گرفتن قدرت، در ادارٔه امور کشور و اجرای اصول قانون اساسی با چالش ها و 

مشکالت اساسی رو به رو شدند. عمده ترین این چالش ها و مشکالت عبارت بودند از:
1ـ فرهنگ کهن استبدادی یعنی تفکر و روحیٔه انحصارطلبی، خودمحوری، بی اعتنایی به قانون، عدم تحمل افکار و سلیقه های 
آرمان ها و هدف های  بزرگ در مسیر تحقق  مانعی اساسی و  منافع جمعی و ملی،  بر  منافع فردی و خانوادگی  ترجیح  متفاوت و 
مشروطه خواهی بود. بسیاری از افراد و گروه های صاحب قدرت و ثروت هر کجا که نظام مشروطه منافع خصوصی آنها را محدود 
می کرد، در صدد کارشکنی و مقابله با آن بر می آمدند. افراط و تفریط های سیاسی، حزبی و مطبوعاتی و تسویه حساب های شخصی 
و گروهی نیز مانعی اساسی بر سر راه سازش و مصالحٔه افراد، گروه ها و حزب های درون حکومت مشروطه بر محور منافع ملی بود.

1ــ فوران، مقاومت شکننده، ص 276-273.

2ـ فقدان تشکیالت منظم و منسجم اداری و اقتصادی به حکومت مشروطه اجازه نمی داد تا حاکمیت خود را بر سرتاسر کشور برقرار 
و برنامه هایش را پیش ببرد. هیئت وزیران شکل گرفت، اما وزارتخانه و تشکیالت منسجمی وجود نداشت. از نظر مالی نیز دولت 
مشروطه در تنگاهای وسیعی قرار داشت و خزانٔه آن تقریباً خالی بود. کار گردآوری درآمدهای حکومتی مختل بود. نمایندگان دومین 
دورهٔ مجلس شورای ملی )1288ـ 1289 ش ( چارهٔ رفع این مشکالت را در استخدام کارشناسان خارجی دیدند. ازاین رو، چندین 
کارشناس امور اداری ــ مالی به ریاست مورگان شوستر از کشور آمریکا و تعدادی کارشناس نظامی سوئدی برای تأسیس نیروی 
ژاندارمری به استخدام دولت ایران درآمدند. پس از شروع به کار کارشناسان آمریکایی در ایران، دولت های انگلستان و به خصوص 
روسیه با این اقدام مخالفت کردند. در نتیجٔه دخالت و تهدید نظامی روسیه، دولت ایران مجبور شد به رغم مخالفت مجلس شورای 

ملی، کارشناسان آمریکایی را برکنار و روانٔه کشورشان سازد.

فّعـالـیت  6

بحث و گفت وگوی کالسی
الف( با هم فکری نمونه هایی از مشکالت فوق را که دامن گیر جامعهٔ امروز ما نیز هست، بیان کنید.

ب( به نظر شما چرا جامعهٔ ما پس از گذشت بیش از یک قرن، هنوز نتوانسته بر این موانع و مشکالت غلبه کند؟
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اقتصادی  مشکالت  و  کارآمد  نظامی  و  اداری  سازمان  فقدان 
در  ایالت  سران  ویژه  به  محلی  متنفذان  که  شد  موجب  مالی  و 
مناطق مختلف کشور قدرت خود را گسترش دهند و حاکمیت 
مأموران  با  آنان حتی  از  برخی  کنند.  متزلزل  را  مرکزی  دولت 
دولت های خارجی مانند انگلستان رابطه برقرار کردند و خود را 

تحت حمایت آن قرار دادند.
3ـ یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ناکامی حکومت مشروطه، 
مداخله و فشار خارجی بود. انقالب مشروطٔه ایران در شرایطی 

شکست  از  پس  روسیه  استبدادی  دولت  که  رسید  پیروزی  به 
نظامی از ژاپن، گرفتار انقالب مشروطه در داخل کشور خود 
داخلی،  انقالب  سرکوب  از  پس  دولت  این  بود.  )1905م( 
دوباره دخالت های استعماری خود را در ایران که همواره توأم 
با تهدید و خشونت بود، از سر گرفت. قرارداد 1907 روسیه 
و انگلستان، دست روس ها را برای دخالت بی حد و حصر در 

امور ایران باز گذاشت.

کتاب اختناق ایران نوشتة مورگان شوسترنمایندگان دومین دورة مجلس شورای ملی

ایران را اشغال و  اما نظامیان روس مناطقی از  برکناری شوستر پذیرفت،  برای  ایران اولتیماتوم روسیه را  اینکه دولت  با وجود 
ثقه االسالم تبریزی را به دار  جنایت های هولناکی را مرتکب شدند. آنان در تبریز بیش از 40 نفر از آزادی خواهان از جمله 
آویختند و به شهادت رساندند. در مشهد نیز سربازان متجاوز روس حرم امام رضا  را به توپ بستند و تعدادی از زائران را 

شهید کردند.

فّعـالـیت  7

یادآوری پیش آموخته ها
با توجه به مطالبی که در کتاب مطالعات اجتماعی نهم دربارهٔ قرارداد 1907 خواندید، علت انعقاد و مفاد اصلی آن را بازگو کنید.
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بر  آنان عالوه  پیش گرفتند.  بود، سیاست مزورانه ای در  بسیار سرنوشت ساز  ایرانیان  برای  نیز طی آن سال هایی که  انگلیسی ها 
مماشات با روسیه و نادیده گرفتن دخالت ها و جنایات روس ها، اقدام به تحکیم نفوذ خود در مناطق مرکزی و جنوبی ایران کردند. 

به همین منظور دولت انگلستان با دور زدن دولت مرکزی با خان ها و سران ایالت ارتباط برقرار و معاهده امضا کرد.

به دار آویختن تعدادی از آزادی خواهان تبریزی به دست روس ها

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ زمینه ها و علل سیاسی شکل گیری انقالب مشروطه را تحلیل و تشریح کنید.

2ــ عوامل اقتصادی چگونه زمینه ساز انقالب مشروطه شد؟

3ــ خاستگاه و سرچشمۀ اندیشۀ مشروطه خواهی چه بود؟ و چگونه در ایران اشاعه یافت؟

4ــ چهار مورد از آثار و دستاوردهای مهم انقالب مشروطه را فهرست کنید.

5ــ   علل، آثار و پیامدهای سیاسی قدرت طلبی و خودسری سران ایالت را در دوران انقالب مشروطه شرح دهید.



1

ـ  1918م( که با عنوان های جنگ بین امللل اول یا جنگ بزرگ نیز از آن یاد می شود، یکی از رویدادهای مهم تاریخ برش به شامر  جنگ جهانی اول )1914ـ

می رود. این جنگ نقش تعیین کننده ای بر رخدادها و تحوالت جهان در سدٔه بیستم میالدی داشت. شام در این درس با مطالعٔه زمینه ها و علل این 

رویداد عظیم، آثار و پیامدهای آن را بر کشورهای مختلف جهان به خصوص میهن عزیزمان ایران، بررسی و تحلیل خواهید کرد.

جنگ جهانی اول و ایران

زمینه ها و علل جنگ  جهانی اول

فّعـالـیت 1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر، درخصوص این موضوع با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید که چرا با وجود سابقۀ طوالنی جنگ میان جوامع و 
کشورها در طی تاریخ بشر، جنگی که در فاصلۀ سال های 1914 تا 1918م میان برخی کشورها رخ داد، به جنگ جهانی یا بین الملل 

معروف شد؟ برای دیدگاه خود دلیل بیاورید.

عمدٔه تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن 19م متأثر از 
بود.  صنعتی  انقالب  و  فرانسه  کبیر  انقالب  پیامدهای  و  آثار 
مهم ترین این تحوالت عبارت اند از تداوم و گسترش رقابت های 
ظهور  و  )ناسیونالیسم(  ملی گرایی  اندیشٔه  رشد  استعماری، 

جدید؛  قدرت های 
الف( تداوم و گسترش استعمار

با انقالب صنعتی و ساخت سالح های آتشین مانند تفنگ، توپ 
و کشتی های جنگی، قدرت سیاسی ــ نظامی دولت های اروپایی 
چشمگیری  طرز  به  آنان  استعماری  سیاست های  آن  تبعه  به  و 
توسعه یافت. انگلستان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و سپس آلمان 
و برخی دیگر از دولت های اروپایی، کشورها و مناطق مختلفی 
را در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه مستعمرٔه خود 
کردند و با یکدیگر به رقابت و در مواردی به ستیز برخاستند. 

روسیه نیز با وجود اینکه از نظر علمی و فرهنگی به مراتب از 
در  اما  بود،  عقب مانده تر  غربی  و  مرکزی  اروپای  کشورهای 
قرن 19م قدرت نظامی خود را به طور فوق العاده ای باال برد و 
سیاست توسعه طلبانه ای را نسبت به همسایگان جنوبی خود در 
پیش گرفت. ارتش روسیه در طول این قرن با هدف رسیدن به 
دریاهای گرم و آبراه های مهم، بارها به قلمرو امپراتوری عثمانی 
سرزمین های  نیز  و  سیاه  دریای  حوزٔه  و  بالکان  شبه جزیرٔه  در 
ایرانی در دو سوی دریای مازندران )خزر( یورش آورد و مناطق 

وسیعی را تسخیر و تصرف کرد.
در قارٔه آمریکا، ایاالت متحده در سدٔه 19م به کشوری صنعتی 
و  نظامی  توان  از  بهره گیری  با  و  شد  تبدیل  جهانی  قدرتی  و 
کشورهای  امور  در  مداخله  و  نفوذ  به  اقدام  خود  اقتصادی 

کرد. جنوبی(  )آمریکای  التین  آمریکای 
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نقشة تسلط دولت هاي استعمارگر بر مناطق مختلف جهان در 1914م

نقشه

استعمارگران  برابر ورود  در  از مستعمره ها  بسیاری  مردم  برابر استعمار؛  در  مقاومت   
به سرزمین شان مقاومت ورزیدند و یا علیه سلطٔه استعمارگران جنبش های اعتراضی بر پا 
کردند. قیام مهدیون در مصر به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلیس، مبارزات مردم 
الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه، شورش سپاهیان هندی و مبارزات 
ضداستعماری گاندی در هندوستان و جنبش استقالل طلبی مردم آمریکای التین به رهبری 

سیمون بولیوار1 نمونه هایی از مبارزهٔ مردم در سرزمین های مستعمره بود.

Simon Bolivar ــ1

سیمون بولیوار

مهاتما گاندي
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ب( رشد اندیشة ملی گرایی و ظهور قدرت های جدید
در سدٔه 19م، دو جریان فکری ملی گرایی و آزادیخواهی در بسیاری از سرزمین ها و جوامع اروپایی نضج گرفت و زمینه ساز 
شکل گیری کشورها و دولت های ملی شد. تفکر ملی گرایی، مردمان و گروه های قومی را که تاریخ، فرهنگ و زبان مشترکی داشتند، 
آلمانی ها، لهستانی ها، صرب ها،  ایتالیایی ها،  یکپارچه و مستقل قرار گیرند.  با هم یکی شوند و زیر پرچم حکومتی  تا  برانگیخت 

مجارها و … از جملٔه این مردمان و گروه ها بودند که تحت تأثیر اندیشٔه ملی گرایی، برای تأسیس حکومت ملی به پا خاستند.
یا  و  پاپ ها  مختلف،  خاندان های  آن  قسمت  هر  بر  که  بود  ایتالیا کشوری چندپاره  قرن 19م،  اواسط  تا حدود  ایتالیا؛  وحدت 
کشورهای همسایه )اتریش و فرانسه( حکومت می کردند. در نیمٔه دوم این قرن، ملی گرایان ایتالیایی به رهبری کاوور1 و گاریبالدی2 
قیام کردند و با استفاده از رقابتی که میان اتریش و فرانسه وجود داشت، موفق شدند ایتالیا را متحد کنند و تحت حاکمیت حکومِت 

ملی و مستقلی درآورند.

Cavour ــ1

Garibaldi ــ2

نقشة سیاسي اروپا در 1850م

نقشه

فّعـالـیت 2

بررسی نقشه های تاریخی
نقشۀ فوق را با نقشۀ سیاسی اروپا در سال 1914م که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، مقایسه کنید و تغییرات آن را فهرست 

کنید.
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اتحاد آلمان؛ آلمانی ها نیز همچون ایتالیایی ها تا میانٔه قرن 19م فاقد حکومت یکپارچه بودند و سرزمین های آنان در اتحادیٔه نیم بندی 
موسوم به اتحادیۀ آلمانی در کنار هم قرار داشتند. در آن زمان ملی گرایان آلمانی خواهان یگانگی تمام آلمانی ها و تشکیل کشوری 
واحد بودند؛ اما امپراتوری اتریش ــ مجارستان که نفوذ فراوانی بر این اتحادیه داشت، مخالف چنین وحدتی بود و شکل گیری 
آلمان متحد و نیرومند را تهدیدی برای خویش می شمرد. ایالت پروس که یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین اعضای اتحادیٔه آلمانی 
بود، پیشگام وحدت آلمان شد. ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک بیسمارک، مرد آهنین آن ایالت، سرزمین های آلمانی را 
متحد و امپراتوری آلمان1 را تأسیس کرد ) 1871م(. پروس برای رسیدن به این موفقیت بزرگ، با کشورهای دانمارک، اتریش ــ 

مجارستان و فرانسه جنگید و آنها را شکست داد.

1 ــ آلمانی ها امپراتوری جدید خود را رایش دوم نامیدند. رایش در زبان آلمانی به معنای امپراتوری است. پایتخت این امپراتوری شهر برلین مرکز ایالت پروس بود. براساس قانون 
اساسی امپراتوری آلمان، هر ایالت در امور داخلی مستقل بود و حکومت مرکزی مسئولیت امور مشترک و مهمی چون دفاع ملی، روابط خارجی و تعرفه های گمرکی را به عهده 

داشت )دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص 23(.

تابلوي مراسم تاج گذاري ویلهلم یكم در كاخ ورساي 

از شكست تحقیرآمیز فرانسه پاریس پس 

تابلوي بیسمارك صدراعظم آلمان
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امپراتوری آلمان تحت هدایت ویلهلم یکم و جانشین او ویلهلم 
دوم و مهم تر از آن با درایت صدراعظم مقتدری چون بیسمارک 
به سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهاد. این امپراتوری با 
تأسیس و توسعٔه مدارس و دانشگاه ها، برپایی صنایع جدید و بسط 
شبکٔه حمل و نقل و ارتباطات خیلی زود به یکی از پیشروترین 

کشورهای اروپایی در زمینٔه صنعت تبدیل شد. هم زمان با توسعٔه 
فراوانی  شتاب  با  نیز  آلمان  نظامی  قدرت  صنعتی،  و  اقتصادی 
افزایش یافت؛ آلمانی ها با ساخت تسلیحات مدرن به ویژه توپ ها، 
هواپیماها، کشتی های جنگی و زیردریایی ها، با انگلستان که در 
آن زمان قوی ترین نیروی دریایی را داشت به رقابت برخاستند.

بیشتـر بدانیـم

جنبش استقالل طلبی در اروپای شرقی و خاورمیانه
جنبش ملی گرایی و استقالل طلبی در سدۀ 19م به مردم اروپای شرقی و به خصوص شبه جزیرۀ بالکان که هنوز بخشی از 
امپراتوری های عثمانی، روسیه و اتریش بودند، نیز سرایت کرد. در نتیجهٔ بروز جنبش ها و شورش های ملی گرایانه در قلمرو 
امپراتوری رو به انحطاط عثمانی، یونان به استقالل رسید )1830م(. سپس مصر و عربستان به خودمختاری دست یافتند )1850م(؛ 
رومانی و صربستان نیز در شبه جزیرۀ بالکان خودمختار شدند. مدتی بعد اقوام اسالو هم بر ضد ترکان عثمانی شوریدند؛ روسیه نیز 

به پشتیبانی از شورشیان با عثمانی وارد جنگ شد و پس از شکست عثمانی، کشور جدید بلغارستان به وجود آمد.
گروه های قومی مجار، لهستانی، صرب، چک، کرووات، اسلواک و رومانیایی که تحت سلطۀ امپراتوری اتریش ــ مجارستان و 
همچنین اقوام استونیایی، لیتوانیایی، لهستانی و اوکرانیایی که زیر سیطرۀ روسیه قرار داشتند نیز خواهان استقالل و تأسیس دولت 

ملی بودند، اما سرکوب شدند )دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص 26ــ32(.

تشکیل اتحاد و اتفاق سه گانه؛ آلمان از یک سو با هدف مقابله 
با تهدیدات خارجی به ویژه خطر حملٔه فرانسه و از سوی دیگر 
برای پیشبرد سیاست های توسعه طلبانٔه خود در اروپا و فراسوی 
با برخی  به انعقاد پیمان اتحاد سیاسی و نظامی  دریاها، مبادرت 
ــ  اتریش  امپراتوری  با  نخست  این رو،  از  کرد.  کشورها  از 
مجارستان پیمان اتحاد بست و سپس ایتالیا را نیز وارد این پیمان 
کرد و اتحاد سه گانه )مثلث( را تشکیل داد )1882م(. در مقابل، 
فرانسه برای خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی 
آلمان، نخست با روسیه و سپس با انگلستان پیمان های جداگانه ای 
منعقد کرد که آنها را دو به دو شریک و متحد سیاسی، نظامی و 

اقتصادی یکدیگر قرار می داد. مدتی بعد انگلستان و روسیه نیز با 
بستن معاهدۀ 1907م به اختالفات خود در ایران، افغانستان و 
تبت پایان دادند و عمالً اتفاق سه گانه را در برابر اتحاد سه گانه 
به وجود آوردند. این پیمان ها منجر به نوعی توازن قدرت جدید 
در اروپا شد؛ با این حال تشدید رقابت و دشمنی میان دو طرف 
علل  مهم ترین  انجامید.  اول  جهانی  جنگ  بروز  به  سرانجام 
مسابقٔه  فرانسه،  و  آلمان  شدید  دشمنی  و  مرزی  اختالفات  آن، 
تسلیحاتی، رقابت بر سر مستعمرات و اقدام برای توسعٔه نفوذ و 

دخالت در منطقٔه شبه جزیرهٔ بالکان بود.
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نقشة سیاسي اتحاد و اتفاق سه گانه در آستانة جنگ جهاني اول

نقشه

کاوش خارج از کالس

به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه در خصوص تأثیر یکی از مسائل زیر در بروز جنگ جهانی اول تحقیق و گزارش نهایی آن را 
در کالس ارائه کنید.

»اختالفات مرزی و دشمنی آلمان و فرانسه«؛ »رقابت آلمان با انگلستان بر سر مستعمرات«؛ »جنبش های ملی گرایی در اروپای 
شرقی«؛ »دخالت قدرت های بزرگ در شبه  جزیرۀ بالکان«؛

 جنگ جهانی اول و آثار و پیامدهای آن
شروع جنگ

به حکومت صربستان  به دست یک صرب ملی گرا در شهر سارایوو، مرکز بوسنی، اتریش  در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش 
مستقل اعالن جنگ کرد. طولی نکشید که کشورهای عضو اتحاد مثلث با کشورهای اتفاق مثلث وارد جنگ شدند )اوت 1914/
تابستان 1293ش(. اندکی بعد امپراتوری عثمانی و بلغارستان به صف متحدین و ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و برخی کشورهای 
دیگر به جبهٔه متفقین پیوستند و دامنٔه جنگ به سرعت از اروپا به آسیا و آفریقا کشیده شد. ایتالیا نیز در میانٔه جنگ از متحدین 

جدا و به متفقین پیوست.
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تیتر خبر روزنامة نیویورك هرالد در بارة قتل ولیعهد اتریش

فّعـالـیت 3

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما آیا قتل ولیعهد اتریش و همسرش علت اصلی یا فقط بهانه ای برای بروز جنگ بین الملل بود؟ 
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به  زود  خیلی  بودند  امیدوار  جنگ  طرف های  اینکه  وجود  با 
پیروزی برسند، اما جنگ به مدت 4 سال در زمین، دریا و حتی 
هوا ادامه یافت. در جبهٔه شرقی روس ها به سرعت بسیج شدند 
آلمان شدند.  ارتش  توسط  اشغال کشورشان  و  مانع سقوط  و 

سایر  و  انگلیسی ها  حمایت  با  فرانسوی ها  نیز  غربی  جبهٔه  در 
دولت های متفق مقاومت کردند و جنگ را به حالت فرسایشی 
در آوردند. در خاورمیانه و برخی از مستعمرات نیز شعله های 

شد. برافروخته  جنگ 

ناوگان جنگي آلمان در جنگ جهاني اول

رژة تانك ها در خیابان هاي لندن پس از جنگ جهاني اول
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انقالب روسیه
 اوضاع و شرایط نابسامان دوران جنگ جهانی اول مردم روسیه را که از سال ها قبل نسبت به حکومت خودکامٔه تزارها ناخشنود بودند، 
خشمگین کرد. از این رو عده ای از مخالفان به کمک واحدهایی از ارتش در پتروگراد )پایتخت( دست به شورش زدند و با تشکیل دولت 
موقت، نیکوالی دوم آخرین تزار روس را برکنار کردند. در این اثنا، گروهی از انقالبیون سوسیالیست روسی معروف به بلشویک ها به 

رهبری لنین که در تبعید به سر می بردند، با حمایت آلمانی ها به روسیه بازگشتند. 
لنین پیرو کارل مارکس1، فیلسوف معروف آلمانی بود و با نظام سرمایه داری مخالفت 
می کرد. او با طرح سه شعار اساسی: »صلح، زمین، نان«، »تسلط کارگران بر تولید« 
و »همٔه قدرت از آِن شوراهاست« درصدد جلب پشتیبانی سربازان، کشاورزان و 
کارگران برآمد.2 انقالبیون بلشویکی سرانجام، با تسخیر مقر حکومت موقت در 

پتروگراد، قدرت را به دست گرفتند )نوامبر 1917(.
پایٔه شوراهای  بر  انقالب، حکومتی کمونیستی در روسیه  پیروزی  از  لنین پس 
کارگران و کشاورزان به وجود آورد و تمامی احزاب به جز حزب کمونیست را 
اتحاد جماهیر شوروی تغییر  به  نام روسیه  غیرقانونی اعالم کرد. از آن پس، 
واگذاری  مقابل  در  بود،  داده  صلح  وعدهٔ  مردم  به  لنین  که  آنجایی  از  یافت. 
با دولت های  متصرفات وسیعی در غرب و جنوب غربی کشور، معاهدهٔ صلحی 
متحد منعقد کرد و سربازان روسی را از جبهه های جنگ فراخواند. با این حال، 
صلح واقعی نصیب روس ها نشد و دیری نپایید که آنها درگیر جنگ داخلی شدند.

پایان جنگ
 آمریکا تا 1917م بی طرفی خود را در جنگ حفظ کرد، اما حملٔه پیاپی زیردریایی های آلمانی به ناوگان آمریکایی و غرق کردن 
کشتی های این کشور موجب شد که کنگرٔه ایاالت متحده به آلمان اعالن جنگ دهد. با ورود نیروهای تازه نفس آمریکایی به جبهٔه 
جنگ، ارتش متفقین ابتکار عمل را به دست گرفت و سربازان خستٔه آلمانی را عقب راند. پس از آن، دولت های متحد یکی پس از 

دیگری تسلیم شدند و جنگ جهانی اول پس از چهار سال و اندی به پایان رسید )نوامبر 1918/ پاییز 1297ش(.

آثار و پیامدهای جنگ
پیمان صلح ورسای؛ پس از خاتمٔه جنگ، نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله دولت های پیروز و شکست خورده در جنگ 
به هدف عقد قرارداد صلح در کاخ ورسای پاریس گرد هم آمدند. پس از ماه ها مذاکره، پیمان نهایی صلح که شامل چندین قرارداد 
با آلمان بسته شده اهمیت بیشتری داشت. بر اساس  جداگانه بود، با کشورهای مغلوب به امضا رسید. در این میان، پیمانی که 

Karl Marx  ــ1 
2ــ فوگل، تمدن مغرب زمین، ج 2، ص 1173.

لنین رهبر انقالب نوامبر 1917 روسیه
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بخش هایی  و  تقسیم  متفقین  میان  آلمان  مستعمرات  پیمان،  این 
از خاک این کشور به فرانسه و لهستان واگذار گردید. عالوه 
بر آن، آلمان ها ملزم شدند به دولت های متفق غرامت بپردازند و 

توان نظامی خود را محدود نگه دارند.

پیمان های صلحی که با سایر دولت های مغلوب در جنگ جهانی اول انعقاد یافت، به فروپاشی امپراتوری های اتریش ــ مجارستان 
و عثمانی، تغییر نقشٔه سیاسی اروپای شرقی و خاورمیانه و شکل گیری کشورهای جدید انجامید.

تشکیل جامعۀ ملل؛ در جریان مذاکرات صلح ورسای، ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد کرد که برای تأمین صلح و امنیت 
جهانی و جلوگیری از جنگ، نهادی بین المللی با عنوان جامعٔه ملل تأسیس شود. جامعٔه ملل با عضویت بیش از 50 کشور در شهر 
ژنو در سوئیس تشکیل شد، اما نتوانست از بروز جنگ جهانی دوم جلوگیری نماید و بعدها سازمان ملل متحد جایگزین آن گردید.

فّعـالـیت 4

بررسي و مقایسة نقشه هاي تاریخي
با مقایسۀ نقشۀ سیاسی اروپا و خاورمیانه پیش از قرارداد ورسای و پس از آن، چند مورد از تغییرات مرزهای سیاسی را فهرست 

کنید.

سران كشورهاي پیروز در كنفرانس صلح ورساي
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جهانی  جنگ  اقتصادی؛  و  انسانی  خسارت های  و  تلفات 
بار  به  فراوانی  روحی  و  جسمی  جانی،  مصایب  و  تلفات  اول 
و  تولیدی  اقتصادی،  مراکز  و  منابع  دهشتناکی  به طور  و  آورد 
بر اساس آمار  مالی اروپا و دیگر مناطق جهان را ویران کرد. 
این جنگ کشته شدند و  رسمی، بیش از 9 میلیون نظامی در 

ده ها میلیون سرباز مجروح، اسیر و مفقوداالثر گردیدند. عالوه 
عملیات  اثر  بر  جهان،  سرتاسر  در  غیرنظامی  میلیون ها  آن،  بر 
جنگی و یا به سبب برخی اتفاقات ناشی از جنگ مانند کمبود 
مواد غذایی و شیوع بیماری همه گیر کشته، مجروح، بیمار و یا 

شدند. آواره 

ایران در جنگ جهانی اول
هم زمان با آغاز جنگ بین الملل اول، میهن ما وضعی آشفته داشت و حکومت مشروطه به دلیل اختالف های سیاسی داخلی، ضعف 

تشکیالت اداری و نظامی، مشکالت اقتصادی و دخالت های فزایندٔه خارجی، قادر به تمشیت امور و برقراری نظم و امنیت نبود.
اشغال نظامی ایران 

به رغم اینکه دولت ایران پس از شروع جنگ جهانی اول، اعالن بی طرفی کرد، اما کشورهای درگیر در این جنگ به خصوص 
روسیه و انگلستان به بهانه های مختلفی آن را نقض کردند. در اوایل جنگ، مأموران و جاسوسان آلمانی1 در مناطق مختلف ایران 
دست به تحرکاتی بر ضد دولت های اتفاق مثلث زدند. روسیه و انگلستان همین موضوع را بهانٔه لشکرکشی به ایران قرار دادند.

1ــ از معروف ترین این افراد می توان به واسموس )Wassmuss( و نیدر مایر )Niedermayer( اشاره کرد.

فّعـالـیت 5

تحلیل و قضاوت تاریخی
متن زیر را بخوانید و برداشت و قضاوت خود را از آن در کالس بیان کنید.

»جنگ بر فیلسوفان و هنرمندان عمیقاً تأثیر گذاشت. از آغاز ]عصر[ روشن اندیشی، به نظر می رسید، پیشرفت فنی و عدالت 
سیاسی دگرگونی مثبتی به بار می آورد. فرهنگ اروپا و ایاالت متحده … از فرهنگ های دیگر برتر می نمود. با این حال، مردم این 
فرهنگ ها در خشن ترین و مرگبارترین جنگ تاریخ شرکت کرده بودند. قدرت فنی ]تکنولوژی[، کشتن مردم را کارآمدتر ساخته 
بود. قدرت ویرانگر هواپیماها، تانک ها و زیردریایی ها که در جنگ توسعه یافت و به کار رفت، ارزش پیشرفت فنی جهان را از 

دیدگاه عده ای از مردم با تردید روبه رو ساخت )دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص 98(.

فّعـالـیت 6

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما دلیل گرایش افکار عمومی ایرانیان به آلمان و دولت های متحد آن در جنگ جهانی اول چه بود؟
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نظامیان روسی بخش وسیعی از نیمٔه شمالی کشورمان را که بر 
اساس معاهدهٔ 1907 به عنوان منطقٔه تحت نفوذ روسیه شناخته 
شده بود، اشغال کردند. انگلستان نیز گروهی از افسران انگلیسی 
و مزدوران هندی را به ایران فرستاد و نیروی پلیس جنوب را 
در بخش های جنوبی میهن ما تشکیل داد. این دو دولت اشغالگر 
سپس طی قرارداد 1915 ایران را به دو قسمت تقسیم کردند؛ 
نیمٔه شمالی متعلق به روسیه و نیمٔه جنوبی سهم انگلستان شد. با 

شروع جنگ بزرگ، ارتش عثمانی نیز مناطقی از غرب کشور ما 
را اشغال کرد و به رویارویی با نیروهای دولت های متفق پرداخت.
با نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران، شماری از ملیون، شامل 
برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیران و شخصیت های 
مذهبی به کرمانشاه مهاجرت و دولت موقت ملی را در آن شهر 
نیروهای  از  عثمانی  سپاه  شکست  دنبال  به  اما  کردند،  تأسیس 

متفقین، دولت موقت فروپاشید و اعضای آن پراکنده شدند.

تعدادي از اعضاي دولت موقت ملي دركرمانشاه

مقاومت  در برابر اشغال گران
اگر چه حکومت قاجار از اراده و توان مناسبی برای رویارویی 
با نیروهای اشغال گر برخوردار نبود، اما در قسمت های مختلف 
خصوص  به  مردم  خوزستان،  و  بوشهر  فارس،  مانند  ایران 
برابر  در  تقلید  مراجع  فتوای  تأثیر  تحت  عشایر  نیروهای 
متجاوزان ایستادند و از استقالل وطن خویش تا سرحد جان 
دفاع کردند. دالور مردان تنگستانی و دشتستانی به فرماندهی 
دیوان  ناصر  رهبری  به  کازرون  مردم  و  دلواری  رئیسعلی 
انگلیسی  نیروهای  مقابل  در  شهامت  و  با شجاعت  کازرونی 

نبرد کردند و ضربه های سنگینی به آنان وارد آوردند. عشایر عرب خوزستان نیز در »نبرد جهاد« غیورانه با قوای بیگانه جنگیدند.
ناصر دیوان كازروني
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آثار و نتایج جنگ
جنگ جهانی اول برای کشور ایران که دولت و مردمش هیچ 
فاجعه آمیز  نداشتند،  آن  ادامٔه  و  شروع  در  دخالتی  و  نقش 
اثر  بر  که  ایرانیانی  از  عده  آن  بر  عالوه  بود.  ویران کننده  و 
از  کثیری  شمار  باختند،  جان  نظامی  مستقیم  درگیری های 
از  ناشی  بالهای  و  مصیبت ها  نتیجٔه  در  ایران زمین  ساکنان 
جنگ و اشغال گری مانند قحطی، کمبود و گرانی مواد غذایی و 

بیماری های همه گیر به طرز دلخراشی جان دادند. به دلیل فقدان 
آمار و آمارگیری، نمی توان برآوردی حتی تقریبی از میزان تلفات 
گزارش  اما  داد،  انجام  اول  جهانی  جنگ  دوران  در  انسانی 
برخی از نویسندگان حکایت از آن دارد که جمعیت شهرها و 
مناطق مختلف ایران پس از خاتمٔه جنگ نسبت به ابتدای آن به 

است. یافته  کاهش  محسوسی  طور 

فّعـالـیت 7

بررسی شواهد و مدارک
یحیی دولت آبادی یکی از رجال سیاسی عصر مشروطه، وضعیت روستاهای میان تبریز و زنجان را در دوران پس از جنگ 
بین الملل اول این گونه توصیف می کند: »دهات بی سکنۀ عرض راه، الشۀ بسیار حیوانات بارکش که به واسطۀ قحطی سال پیش 
و ناامنی و غیره در هر چند قدم در اطراف و بلکه در میان راه دیده می شود، قبرستان های تازه احداث شده در نزدیک دهات و 
قصبات به ضمیمۀ احوال پریشان رقت انگیز زن و مرد و بزرگ و کوچک مردم ستمدیده، اگر گاهی در دهات دیده شوند که تازه 

می خواهند سروسامانی بگیرند، حقیقتاً تأثرآور است.
آری در راه تبریز و زنجان، دهاتی دیده می شود که نعش اموات در اتاق های ویرانۀ آنها مانده است و خوراک جانوران شده و اگر 
نظر عمومی به نقاط مختلف مملکت انداخته شود، دیده می شود که همه جای مملکت بی طرف ما در سایۀ جنگ اروپا و بی لیاقتی 

حکومت خود به صورت راه تبریز درآمده است« )حیات یحیی، ج 4، ص 89(.
1ـ آیا مأخذ فوق، یک منبع اصلی و معتبر برای موضوع مورد بحث به شمار می رود یا خیر؟ چرا؟

2ـ چه ارتباطی میان شواهد و مدارک اخذ شده با ادعای نویسندة کتاب درخصوص تأثیرات جنگ جهانی اول بر مردم ایران وجود دارد؟

بیشتـر بدانیـم

ایران و کنفرانس صلح ورسای
پس از پایان جنگ جهانی اول، هیئتی سیاسی به ریاست علیقلی خان مشاورالممالک انصاری، وزیر خارجه به پاریس رفت تا در 
کنفرانس صلح ورسای شرکت کند و دعاوی خود را درخصوص لغو تمامی قرادادهای ناقض استقالل و تمامیت ارضی ایران و تأدیه 
خسارت های ناشی از جنگ، طرح نماید؛ اما دولت های متفق به هیئت نمایندگی ایران اجازهٔ شرکت در کنفرانس مذکور را ندادند.
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بیشتـر بدانیـم

رشوه های انگلیسی     
دولت انگلیس برای انعقاد قرارداد1919 رشوۀ نسبتاً کالنی به وثوق الدوله و دو تن از وزرای کابینۀ او )نصرت الدوله فیروز و 
صارم الدوله( که نقش فعالی در امضای آن قرارداد داشتند، پرداخت کرد )اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ بریتانیا، ج2، ص 290(. 
انگلستان همچنین به عاقدان قرارداد ضمانت کتبی حمایت داد. احمدشاه قاجار نیز که عالقۀ فراوانی به گردآوری مال و تفریح در 

ـ  248(. ـ  199، 247ـ اروپا داشت، به گونه ای تطمیع شد تا مخالفتی با قرارداد نکند)همان، ج 2، ص 198ـ

قرارداد 1919
به دنبال پیروزی انقالب روسیه )نوامبر 1917م/ پاییز 1296ش(، 
دولت بلشویکی این کشور نیروهای خود را از ایران فراخواند. 
نواحی  بر  عالوه  خود،  نظامی  واحدهای  تقویت  با  انگلستان 
در  کرد.  اشغال  نیز  را  ایران  شمالی  نیمٔه  از  مناطقی  جنوبی، 
آن زمان حکومت ایران در نهایت ضعف و انحطاط سیاسی و 
اقتصادی به سر می برد. دولت مرکزی توان اعمال حاکمیت در 
بسیاری از مناطق کشور را نداشت. برخی از سران ایالت و 
حاکمان محلی نافرمانی می کردند و شورش هایی در گوشه و کنار 
مملکت در حال شکل گیری بود. از نظر اقتصادی نیز دولت در 
از  عمده ای  بخش  تأمین  برای  و  داشت  قرار  شدید  تنگناهای 

مخارج روزمرٔه خود نیازمند دریافت پول از انگلستان بود.
 در چنین شرایطی و در حالی که روس ها سرگرم جنگ داخلی 
بودند، انگلیسی ها فرصت را برای تحکیم نفوذ و سلطٔه پایدار و 
قرارداد  ایران مغتنم شمردند و  تأمین منافع درازمدت خود در 
ـ 1299ش( منعقد کردند.  حسن وثوق الدوله1919  را با دولت وثوق الدوله )1297ـ 

به موجب قرارداد 1919، ادارٔه امور دارایی و برخی دیگر از ادارات و وزات خانه های ایران در اختیار قرار می گرفت؛ همچنین 
مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش یکپارچٔه ایران و تأمین اسلحه و تدارکات آن به افسران انگلیسی داده می شد. در عوض 
انگلستان متعهد می شد که وامی را در اختیار دولت ایران قرار دهد تا تحت نظارت کارشناسان انگلیسی هزینه شود. برخی مواد این 

قرارداد با عجله و پیش از آنکه به تصویب مجلس شورای ملی1 برسد به اجرا گذاشته شد.

ـ  سومین دورهٔ مجلس شورای ملی در اوایل جنگ جهانی اول تعطیل شد از آن پس تا گشایش چهارمین دورهٔ مجلس شورای ملی در خرداد 1300، کشور بدون مجلس اداره می شد.  1
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قرارداد 1919 با مخالفت گسترده و شدید شخصیت های ملی، 
سیاسی و مذهبی، گروه ها و احزاب گوناگون در سرتاسر کشور 
با برگزاری نشست ها، ایراد سخنرانی  و  روبه رو شد. مخالفان 
نشان  قرارداد  این  با  را  اعالمیه و شب  نامه مخالفت خود  نشر 
این  جدی ترین  از  یکی  مدرس  حسن  سید  آیت الله  دادند. 
قرارداد  از  دفاع  بر  عالوه  وثوق الدوله  دولت  بود.  مخالفان 
و  پرداخت  مخالفان  به سرکوب  نشریات،  و  در مجامع سیاسی 
تعدادی از آنان را زندانی و تبعید کرد. با این حال اعتراض و 
مخالفت نسبت به قرارداد 1919 تداوم یافت و یکی از علل مهم 

می رود. به شمار  وثوق الدوله  دولت  سقوط 

شهید آیت اهلل سید حسن مدرس

فّعـالـیت 8

بررسی شواهد و قضاوت
با بررسی متن کامل قرارداد 1919 را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، قضاوت خود را درخصوص دیدگاه مخالفان و موافقان 

قرارداد بیان کنید.
مخالفان: قرارداد استقالل کشور را از بین می برد و ایران را تحت الحمایۀ انگلستان قرار می دهد.

موافقان )عاقدان(: تنها راه نجات کشور همکاری نزدیک با انگلستان است و قرارداد موجب حفظ تمامیت ارضی ایران می شود.

پرسـش هـای نمـونـه

1ـــ ارتباط میان انقالب صنعتی و گسترش سیاست های استعماری را توضیح دهید.

2ـــ جنبش های ملی گرایی در اروپای مرکزی چه تأثیری در بروز جنگ جهانی اول داشت؟

3ـــ اتحاد و اتفاق سه گانه چرا شکل گرفت؟

4ـــ تحلیل و قضاوت شما از مهم ترین علت بروز جنگ جهانی اول چیست؟

5ـــ   قوهٔ تخیل خود را به کار گیرید و آنچه را که بر پیشینیان ما در جنگ جهانی اول گذشته است در چند سطر بیان کنید.



در سوم اسفند 1299 کودتایی در تهران به وقوع پیوست که پیامد آن زوال تدریجی سلسلٔه قاجار و برآمدن حکومت پهلوی بود. در این درس، شام 

با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، زمینه ها و علل رویدادهایی را که منجر به شکل گیری حکومت پهلوی شد و نیز تحوالت مهم سیاسی، اجتامعی، 

اقتصادی و فرهنگی ایران را در دوران زمامداری رضاشاه )پهلوی اول( تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

ایران در عصر پهلوی اول

کودتای 1299 و برآمدن حکومت پهلوی

فّعـالـیت  1

پس از همفکری و مرور آموخته های قبلی، در بارۀ شیوه یا شیوه های معمول به قدرت رسیدن خاندان ها و سلسله ها در تاریخ ایران 
بحث و گفت وگو کنید.

زمینه های کودتا
در شرایطی که مخالفت ها با قرارداد 1919 و نفرت نسبت به امضاکنندگان آن رو به افزایش بود، اوج گرفتن قیام جنگلی ها و بروز 
جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز، وثوق الدوله را ناگزیر به استعفا کرد )خرداد 1299(. انگلیسی ها برای نجات قرارداد و کاستن 
مشیرالدوله که وجهٔه ملی خوبی داشت و مورد احترام و اعتماد  به میرزا حسن خان  ایران،  به خود در  تنفر عمومی نسبت  از 

مخالفان قرارداد بود، متوسل شدند و از احمد شاه خواستند که فرمان رئیس الوزرایی او را صادر کند.1  
مشیرالدوله اجرای قرارداد 1919را به گشایش مجلس شورای ملی و تعیین تکلیف آن توسط نمایندگان ملت موکول کرد. وی همچنین 
اقدام به برقراری رابطه با حکومت بلشویکی روسیه )شوروی( کرد و هیئتی را با اختیارات کامل برای مذاکره با دولت شوروی به مسکو 
فرستاد. نتیجٔه مذاکرات چند ماهٔه این هیئت با شوروی ها منجر به انعقاد عهدنامٔه صلح و دوستی میان دو کشور انجامید )اسفند 1299/ 
فوریه 1921(. این معاهده تأثیر بسزایی بر روابط دو کشور نهاد. در آن زمان، حکومت شوروی اقدام های وسیع ضد انقالبیونی را که 
توسط انگلستان پشتیبانی می شدند، دفع کرده و حتی نیروهای خود )ارتش سرخ( را به بهانٔه تعقیب نیروهای ضد انقالبی به گیالن فرستاده 
و با جنگلی ها متحد شده بود. در بُعد داخلی، مشیرالدوله در صدد برآمد به شیوه ای مسالمت آمیز به جنبش خیابانی و قیام جنگلی ها پایان 
دهد، اما چون نتیجه ای نگرفت، مخبرالسلطنه هدایت را به تبریز فرستاد تا جنبش خیابانی را سرکوب کند و رهبر آن را از میان بردارد؛ 

با این حال، نیروهای دولتی در نبرد با جنگلی ها کاری از پیش نبردند. 
1ــ اسناد محرمانٔه وزارت خارجٔه بریتانیا، ج2، ص 164ــ166، 196ــ197، 339ــ341.
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کاوش خارج از کالس

با استفاده از منابعی که دبیر معرفی می کند، دربارۀ یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.
گروه 1: انگیزه و اهداف قیام جنگل، شیوۀ فعالیت، دیدگاه و گرایش مذهبی و سیاسی رهبر قیام، گسترۀ جغرافیایی قیام، سرانجام قیام؛

گروه 2: انگیزه و اهداف جنبش خیابانی، دیدگاه و گرایش مذهبی و سیاسی جنبش، گسترۀ جغرافیایی جنبش؛
گروه 3: مقایسۀ مفاد معاهدۀ صلح و دوستی ایران و شوروی با مفاد عهدنامۀ  ترکمان چای، دالیل و عوامل تفاوت مفاد این دو عهدنامه.

سیدضیاء

وقوع کودتا و روی کارآمدن دولت 
سیدضیاء الدین طباطبایی

3

  احمدشاه، سردار سپه و جمعی از رجال

برکناری  در  انگلستان  اقدام  با  مخالفت  دلیل  به  مشیرالدوله   
افسران  انتصاب  و  قزاق  نیروی  فرماندهی  از  روسی  افسران 
انگلیسی به جای آنان، از سمت خویش استعفا کرد )آبان 1299(. 
پس از آن با دخالت مستقیم سفیر انگلیس، یکی از سیاستمداران 
زمین دار گیالنی به نام فتح الله خان اکبر )ملقب به سپهدار( مأمور 
نتوانست  مشیرالدوله  همانند  نیز  سپهدار  شد.  دولت  تشکیل 
مجلس شورای ملی را تشکیل دهد و قرارداد 1919 را تعیین 

تکلیف نماید. بنابراین، مقامات نظامی و سیاسی انگلیس در ایران 
که از تصویب این قرارداد سرخورده شده بودند، با استفاده از 
نیروهای قزاق، زمینٔه کودتای 1299 را  بر  نفوذ و تسلط خود 
انگلیسی  نماند که در آن دوران مقام های  ناگفته  فراهم آوردند. 
درخصوص چگونگی پیشبرد هدف ها و برنامه های انگلستان در 

ایران اختالف نظر داشتند.



و  مراکز  بودند،  تهران شده  روانٔه  قزوین  از  که  میرپنج رضاخان1  فرماندهی  به  قزاق  نیروی  از  واحدهایی  اسفند 1299  در سوم 
ساختمان های مهم پایتخت را تسخیر کردند. احمدشاه به ناچار سیدضیاءالدین طباطبایی2، مهرهٔ سیاسی کودتا و یکی از عناصر شاخِص 
هوادار سیاست انگلستان در ایران را به سمت رئیس الوزرا منصوب کرد؛ شاه قاجار همچنین رضاخان، مهرهٔ نظامی کودتا را در سمت 
فرماندهی نیروی قزاق تأیید نمود و به او لقب سردار سپه داد. با وقوع این کودتا، عصر تازه ای در تاریخ ایران آغاز شد؛ البته در آن زمان 

دولت مرکزی بر بسیاری از مناطق کشور نفوذ و تسلطی نداشت. 

1ــ رضاخان/ سردار سپه/ رضاشاه پهلوی )1250ــ1323ش( بنیانگذار سلسلٔه پهلوی در یک خانوادٔه نظامی در آالشت سوادکوه مازندران به دنیا آمد. پدرش عباسعلی )عباسقلی( 
معروف به داداش بیگ در واحد نظامی سوادکوه خدمت می کرد. رضاخان پس از درگذشت پدر در خردسالی به همراه مادر به تهران مهاجرت کرد. او در نوجوانی وارد بریگاد قزاق 
شد. وی بعدها به فرماندهی گروهان شصت تیر در فوج اول قزاق رسید و به رضاخان شصت  تیر مشهور شد. رضاخان در عصر مشروطه مأموریت های نظامی متعددی را در تهران 
و خارج از آن انجام داد. گفته شده است که در اواخر جنگ جهانی اول و سال های پس از آن با انگلیسی ها در اخراج افسران روسی از قزاقخانه همکاری کرده و به واسطٔه همین 

همکاری مورد توجه آنان قرار گرفته است )دانشنامٔه جهان اسالم، ج5، مدخل پهلوی، ص 834(.
2ــ سیدضیاءالدین طباطبایی )1267ــ1348ش( فرزند سیدعلی یزدی بود. پدرش روحانی و خطیب برجسته ای بود که بر منبر نخست در هواداری از مستبدان و سپس در پشتیبانی 
از مشروطه خواهان سخن می گفت. سیدضیاء در جوانی با انتشار روزنامٔه شرق، به انتقاد از رئیس الوزراهای وقت پرداخت. به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفت و ناگزیر در سفارت 
اتریش تحصن جست. او پس از اعالن عفو عمومی به بهانٔه تحصیل به فرانسه رفت و مدتی نیز به لندن سفر کرد. وی پس از بازگشت به ایران در 1293ش روزنامٔه رعد را منتشر 
کرد. این روزنامه در دوران جنگ جهانی اول از متفقین طرفداری می کرد )غنی، ایران …، ص 184(. سیدضیاء از حامیان جدی قرارداد 1919 بود و مقاله های زیادی در روزنامٔه 

رعد در پشتیبانی از قرارداد و مزایای آن نوشت. وی به واسطٔه هواداری آشکار از سیاست انگلستان به »انگلوفیل انگشت نما« معروف شد.
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فّعـالـیت  2

 بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و با همفکری به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

متن1: ژنرال آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیسی مستقر در شمال ایران دربارۀ آشنایی و ارتباطش با رضاخان می نویسد: 
»… نام او رضاخان بود، به این ترتیب مردی که قرار بود بر سرنوشت کشورش تأثیری عظیم به جا بگذارد، رفته رفته در 
معرض توجه قرار گرفت… تصمیم گرفتیم که فوراً او را به طور موقت به فرماندهی بریگاد قزاق منصوب کنیم )ص 48(… 
به طور منظم از بریگاد قزاق در آق بابا ]قزوین[ بازدید می کردم. رضاخان اینک سرهنگ دوم شده است و بریگاد به سرعت 
به مرحلۀ کارایی نزدیک می شد. مسئولیت تعیین تاریخی که آنها می بایست از حیطۀکنترل ما خارج شوند به عهدۀ من 
واگذار شده بود… از این رو، من دو مسئله را با رضاخان در میان گذاشتم… از او خواستم قول بدهد که در طی عقب نشینی 
ما به هیچ اقدام خصمانه ا ی علیه ما دست نخواهد زد…. همچنین از او خواستم که نه خود دست به اقدام خشنی برای 
سرنگون کردن شاه بزند و نه اجازۀ چنین اقدامی را به دیگران بدهد )ص 60ــ61(… آقای نورمن ]وزیر مختار انگلستان[ 
را در جریان گفت وگوی طوالنی خود با رضاخان گذاشتم و با همکاری او تاریخ قطعی خارج شدن بریگاد قزاق از زیر چتر 
حمایتی قوای بریتانیا را تعیین کردم )ص66(… در آن سرزمین من تنها یک مرد را دیدم که توانایی رهبری آن ملت 
را داشت؛ او رضاخان بود.. آیا شاه آنقدر عاقل بود که به این مرد اعتماد کند؟« )خاطرات و سفرنامۀ آیرونساید، ص79(.

متن2: یحیی دولت آبادی یکی از سیاستمداران اواخر عهد قاجار می نویسد: »… اسمایس ]افسر انگلیسی[ در قزوین مانده 
به جمع آوری قزاق مشغول است و سید ضیاءالدین ]طباطبایی[ به ظاهر دوسِت سپهدار و واسطه میان او و بانک شاهی 
و سفارت انگلیس است و در باطن همدست اسمایس در اجرای نقشۀ کودتا و رئیس الوزرایی خویش و برای این مقصود 
مکرر از تهران به قزوین می رود و برمی گردد…. ]افسران انگلیسی برای اجرای نقشۀ کودتا[ با عبداهلل خان امیرطهماسبی ]از 
صاحب منصبان ارشد قزاقخانه[ چنان که از خودش شنیده شد داخل مذاکره می شوند، ولی او نمی پذیرد. شاید با دیگران هم 
صحبتی داشته  باشند که نگارنده نشنیده باشم. باالخره با رضاخان امیرپنجهٔ مازندرانی مذاکره می کنند و او می پذیرد و ممکن 
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است آن که نپذیرفت و آن که پذیرفت… هر دو از روی احساسات وطن پرستی بوده باشد )حیات یحیی، ج4، ص 223(.
الف( آیا مآخذ استناد شده از منابع اصلی برای موضوع مورد بحث محسوب می شوند؟ و از اعتبار مناسبی برای موضوع 

مذکور برخوردارند؟ برای گفتۀ خود دلیل بیاورید.
ب( آیا شواهد و مدارک مندرج در این متن ها، مؤید نقش انگلیسی ها در کودتای 1299 است یا خیر؟ برای پاسخ خود 

دلیل بیاورید.
پ( با راهنمایی دبیر، شواهد و مدارک دیگری را در تأیید یا رد ادعای فوق جمع آوری و در کالس ارائه دهید.

اعالمیۀ حکم می کنم
 

سران کودتا به خانوادهٔ سرشناسی از اشرافیت زمین دار یا درباری 
تعلق نداشتند و فاقد القاب اشرافی مرسوم در آن دوره بودند. 
سیدضیاء، برخالف دولت های پیشین بیشتر اعضای کابینٔه خود 
را از میان کارمندان و دیوانیانی که سابقٔه وزارت نداشتند برگزید. 
رضاخان، مهرهٔ نظامی کودتا نیز افسری گمنام، اما سخت کوش و 
جسور بود. نخستین اعالمیٔه او در روز کودتا که با عنوان »حکم 

می کنم« انتشار یافت، مملو از اعتماد به نفس و اقتدار بود. 
وقوع  از  پس  بالفاصله  سیدضیاء  کودتا؛  دولت  اقدام های 
کودتا، به بهانٔه پاکسازی کشور از عناصر فاسد و بی کفایت، اقدام 
به بازداشت گستردهٔ رجال سرشناس از جمله مقام های عالی مرتبٔه 
سیاسی پیشین کرد. دولت کودتا همچنین برنامٔه اصالحی بلند 
لغو  )دادگستری(،  عدلیه  سازمان  تجدید  شامل  را  پروازانه ای 
کاپیتوالسیون و تقسیم زمین میان دهقانان در دستور کار خود 
قرار داد، اما در عمل توفیقی نداشت. عالوه بر آن سیدضیاء در 
اقدام دیگری قرارداد 1919 را لغو کرد، اما از سوی دیگر به 
انگلیسی ها متعهد شد که ادارهٔ امور ارتش و امور دارایی ایران را 

در اختیار آنان خواهد گذاشت.1

1ــ اسناد محرمانٔه وزارت خارجٔه بریتانیا، ج3، ص 253، 240ــ241، 257.
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فّعـالـیت  3

تفکر و تحلیل رویدادها
برداشت و تحلیل شما از عملکرد متناقض سیدضیاء در لغو قرارداد 1919 و تعهد به سپردن امور نظامی و دارایی به 

انگلیسی ها چیست؟

سقوط دولت کودتا؛ اقدام سیدضیاء در زندانی کردن شخصیت های متنفذ و قدرتمند و ناتوانی در محاکمه و محکوم کردن آنان، 
به تضعیف کابینٔه کودتا انجامید؛ اما ضربٔه نهایی را رضاخان به این کابینه وارد آورد. دوستی و اتحاد سران کودتا خیلی زود تبدیل 
به اختالف و رقابت میان آنان شد. سردار سپه که فرماندهی نیروی قزاق را در اختیار داشت، پس از مدتی، رئیس دولت کودتا را 
واداشت که پست وزارت جنگ را نیز به او بسپارد. اختالف و دشمنی این دو در موضوع استخدام افسران انگلیسی در نیروی 
قزاق به اوج خود رسید؛ سردار سپه که حضور افسران انگلیسی را مانعی برای تسلط کامل خود بر نیروی قزاق تلقی می کرد، با 
این اقدام سیدضیاء به مخالفت برخاست و در نهایت با استفاده از دشمنی احمدشاه و رجال سرشناس نسبت به رئیس دولت، او را 

مجبور به استعفا و خروج از کشور کرد )خرداد 1300(.

رضاخان از وزارت جنگ تا تخت پادشاهی
وزارت جنگ؛ سردار سپه در کابینه های متعددی که پس از سقوط دولت کودتا روی کار آمدند1 همچنان وزارت جنگ را در 
اختیار خود داشت و از این موقعیت برای افزایش قدرت و نفوذ خود در کشور نهایت بهره برداری را کرد. او نخست به گردآوری 
و ساماندهی قوای پراکندٔه قزاق پرداخت و در گام بعدی با ادغام نیروهای قزاق و ژاندارمری و ایجاد قشون متحدالشکل، ارتش 
نوین ایران را پایه گذاری کرد. وی برای تأمین هزینٔه این ارتش با ُقلدری مالیات و درآمد زمین های خالصه و انبار غله را در اختیار 

وزارت جنگ قرار داد. یکی از موفقیت های سیاسی ــ نظامی رضاخان در این مرحله، سرکوب جنبش جنگل بود.

1ــ کابینه های میرزا احمدخان قوام السلطنه )خرداد تا بهمن 1300( و )خرداد تا بهمن 1301(، میرزا حسن خان مشیرالدوله )بهمن 1300 تا خرداد 1301( و )خرداد 1302 تا آبان 
1302( و میرزا حسن خان مستوفی الممالک )بهمن 1301 تا خرداد 1302(

بیشتـر بدانیـم

افسری الیق و میهن دوست
کلنل محمد تقی پسیان )1271ــ1300ش( از اهالی آذربایجان بود. پدر و بسیاری از بستگان او در خدمت نظام بودند. محمد تقی 
عالوه بر تحصیل در مدرسۀ نظام تهران، مدتی هم در کشور آلمان در بخش هوانوردی به کارآموزی پرداخت. او پس از بازگشت 
به میهن به سمت ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد و در آن دیار ضمن تجدید سازمان نیروهای مسلح، به نوسازی و 
سامان بخشی ادارات و سازمان های دولتی پرداخت. پس از کودتای سوم اسفند، پسیان به دستور سیدضیاء، قوام السلطنه، والی 
خراسان را دستگیر و به تهران فرستاد و خود کفالت حکومت آنجا را به عهده گرفت. با سقوط دولت سیدضیا و روی کار آمدن 
قوام السطلنه، پسیان که نسبت به رئیس جدید دولت بی اعتماد بود، از فرمان او سرپیچید. قوام نیز وی را یاغی خواند و حاکمان و 
خوانین منطقۀخراسان را تحریک به شورش علیه کلنل کرد. پسیان سرانجام در جنگ با کردان شورشی در حوالی قوچان کشته 
شد. او افسری الیق و میهن دوست بود و در مدتی که در خراسان در مصدر امور قرار داشت، اقدامات سودمندی برای سامان 

یافتن اوضاع و رفاه و آسایش اهالی آن والیت انجام داد.



فّعـالـیت  4

بحث و گفت وگو
دربارۀ اصرار سردار سپه به حفظ سمت های وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح هم زمان با ریاست دولت، بحث و گفت وگو 

کنید.

ریاست دولت؛ دخالت خودسرانٔه سردار سپه و صاحب منصبان 
نظامی تحت فرمان او در امور اجرایی و مالی کشور، موجب 
بی ثباتی دولت و سقوط پی در پی کابینه ها می شد. بنابراین، وقتی 
کمتر   ،)1302 کرد)آبان  استعفا  دولت  ریاست  از  مشیرالدوله 

ازاین رو،  بود.  منصب  این  پذیرش  به  حاضر  سیاستمداری 
با  و  ناگزیر فرمان رئیس الوزرایی رضاخان را صادر  احمدشاه 

عجله راهی اروپا شد.

سردار سپه با در اختیار گرفتن ریاست دولت، امکانات کشور 
را برای برقراری نظم و امنیت و تحکیم قدرت خود از طریق 
تقویت ارتش و واگذاری امور به صاحب منصبان نظامی به کار 
بست. او در پی اجرای سیاست تقویت حکومت مرکزی، قدرت 
و نفوذ رؤسای ایالت و حاکمان محلی را محدود و یا از بین 
ماکویی  اقبال السطلنه  مانند  برد. خوانین و حاکمان خودسری 
و  شدند  سرکوب  خوزستان  در  خزعل  شیخ  و  آذربایجان  در 

قلمرو آنان تحت حاکمیت و ادارٔه دولت مرکزی قرار گرفت.
نظامی،  حکومت  تداوم  مانند،  سردارسپه  اقدام های  از  برخی   
روزافزون وی  قدرت طلبی  و  مالی  و  امور کشوری  در  مداخله 
مورد اعتراض و مخالفت برخی روزنامه نگاران و شخصیت هایی 
همچون آیت الله سید حسن مدرس قرار گرفت؛ اما رضاخان با 
سرکوب مخالفان و بستن روزنامه های منتقد، برنامه های خود را 
پیش می برد؛ در مواقعی نیز در برابر مخالفان قدرتمند و بانفوذ خود 
سیاست نرمش و تطمیع را در پیش می گرفت و یا به حربٔه استعفا 
توسل می جست. هواداران سردار سپه نیز با تبلیغات فراوان وی 
را عامل ایجاد نظم و امنیت و نجات کشور از هرج و مرج معرفی 
می کردند. عالوه بر آن رئیس دولت با حضور در مجالس مذهبی 
و شرکت در مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم می کوشید 

که افکار عمومی را به سوی خود جلب کند.

سید محمد تدین نایب، رئیس مجلس شورای ملی نقش مهمی در تصویب 
ماده واحدۀ انتقال سلطنت به رضاشاه داشت.

7
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انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی1؛ اقامت طوالنی احمدشاه در اروپا که با مانع تراشی های رضاخان برای بازگشت او به کشور 
تبلیغات گسترده ای را علیه شاه و سلسلٔه قاجار  تا  به وجود آورد  برای طرفداران سردار سپه  صورت گرفت، موقعیت مساعدی 
انجام دهند. در پی فضاسازی تبلیغاتی، مجلس شورای ملی ماده واحدٔه برکناری احمد شاه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به 
رضاخان را تا تأسیس مجلس مؤسسان تصویب کرد )آبان 1304(. معدودی از نمایندگان مانند آیت الله مدرس و دکتر مصدق 
با این ماده واحده مخالفت کردند و آن  را خالف قانون اساسی شمردند. در آذر همان سال مجلس مؤسسان تشکیل شد و با تغییر 

چند اصل قانون اساسی، سلطنت را به رضا شاه و نسل او تفویض کرد.

1ــ رضاخان پس از مصوبٔه مجلس در خصوص لغو القاب اشرافی و دریافت شناسنامه، نام خانوادگی پهلوی را که عنوانی برای خط و زبان باستانی ایران بود، برای خود برگزید.

فّعـالـیت  5

جست وجو و بررسی شواهد و مدارک
با رجوع به متن قانون اساسی مشروطه، بگویید چرا مخالفان ماده واحدۀ برکناری احمدشاه از سلطنت، آن را خالف قانون اساسی 

می شمردند؟

دورۀ سلطنت رضاشاه
در دورهٔ سلطنت رضاشاه )1304ــ1320ش(، تغییر و تحوالت 
پیوست.  وقوع  به  ایرانی  جامعٔه  مختلف  جنبه های  در  عمیقی 
انتقال از حاکمیت  این دوره از جنبٔه سیاسی و حکومتی، دورهٔ 
با  متمرکز  حاکمیت  دورهٔ  به  سنتی  دیوانساالری  با  غیرمتمرکز 
نهادها و نظام اداری جدید بود. از جنبٔه فرهنگی ــ مذهبی، دورٔه 
گسترش آموزش های نوین و برخورد ارزش های سنتی و دینی با 
فرهنگ غیردینی و غربی به حساب می آید و به لحاظ عمرانی و 
اقتصادی، دورهٔ انجام طرح های عمرانی بزرگ و تکوین صنایع 

جدید بر پایٔه دانش و فناوری غربی به شمار می رود.

سیاست و حکومت
شکل و ساختار حکومت در دورٔه رضا شاه با وجود رسمیت و 
اعتبار ظاهری قانون اساسی مشروطه، استبدادی و مطلقه بود. 
قؤه مجریه،  هر سه  بر  و  داشت  قرار  قدرت  هرم  در رأس  شاه 
و  فردی  حکومت  واقع  در  می کرد.  ریاست  قضائیه  و  مقننه 

مطلقه، جانشین حکومت مشروطه و نظام پارلمانی شد. قدرت 
شاه  دستورات  تصویب  و  تأیید  مرز  از  معموالً  کابینه  اجرایی 
قدرت  کانون  عنوان  به  ملی  شورای  مجلس  نمی رفت.  فراتر 
از  را  خود  استقالل  اول  پهلوی  عصر  در  مشروطه،  نظام  در 
را  مجلس  نمایندگان،  انتخاب  در  مداخله  با  شاه  و  داد  دست 
میزان  بر  می گذشت  زمان  چه  هر  ساخت.  خود  اوامر  مطیع 
از  عده  آن  دلیل  همین  به  می شد.  افزوده  رضاشاه  استبداد 
نخبگان و سیاستمداران برجستٔه دورٔه قاجار نظیر محمد علی 
فروغی، حسن مستوفی الممالک و مخبرالسلطنٔه هدایت که در 
سال های نخست سلطنت پهلوی اول در رأس کابینه بودند، از 
میطع تری  و  ضعیف تر  افراد  را  آنان  جای  و  گرفتند  کناره  کار 
گرفتند. همچنین شماری از تحصیلکردگان غرب با اندیشه های 
نقش  که  داور  اکبر  علی  و  تیمورتاش  عبدالحسین  نظیر  نوگرا 
مؤثری در سرنگونی سلسلٔه قاجار، استقرار حکومت پهلوی، 
سیاستگذاری و اجرای برنامه های نوگرایی آن داشتند، به دلیل 

سوءظنی که شاه به آنان پیدا کرد از کار برکنار و گرفتار شدند.



بیشتـر بدانیـم

 سازمان پلیس مخفی
حکومت رضاشاه به منظور شناسایی و سرکوب مخالفان، نیروی امنیتی و پلیسی مخوفی را در نظمیه )شهربانی( به وجود 
آورد و افرادی را با عنوان »ُمخبِر« و »مأمور مخفی« به کار گماشت. بسیاری از کسانی که شاه از وجود آنان احساس خطر 
می کرد با اقدامات این نیرو از میان رفتند. از جملۀ آنان تیمورتاش وزیر قدرتمند دربار، سردار اسعد بختیاری، وزیر جنگ 
و فیروز فرمانفرما )نصرت الدوله( وزیر مالیه بودند. علی اکبر داور، وزیر عدلیه و بنیان گذار دادگستری نوین ایران نیز 
چون چنین سرنوشتی را در انتظار خود می دید، خودکشی کرد. سوءقصد به جان آیت اهلل مدرس، توقیف و تبعید وی به 
کاشمر )1307ش( و سرانجام به شهادت رساندن ایشان در تبعیدگاهش )1316ش( نیز دیگر اقدام شهربانی برای از بین 

بردن مخالفان حکومت بود.

حتی  و  منتقد  مطبوعات  و  احزاب  رضاشاه،  سلطنت  زمان  در 
مستقل، آزادی عمل نداشتند. جنبش سوسیالیستی که در اواخر 
دورهٔ قاجار فعالیت گسترده ای داشت و رضاشاه از وجود آن در 

روند قدرت گیری خود بهرهٔ کامل برد، در دوران حکومت پهلوی 
اول آزادی عمل خود را از دست داد و با تصویب قانونی فعالیت 

آن ممنوع شد.

ارتش و تشکیالت نظامی
نیروهای نظامی ستون اصلی حکومت رضاشاه به شمار می رفتند. سردار سپه به خوبی دریافته بود که بدون داشتن یک ارتش منظم و دائمی، 
ـ نظامی سرکش را از میان بردارد و نظم و امنیت را در سرتاسر کشور برقرار  حکومت مرکزی قادر نخواهد بود تا کانون های قدرت سیاسیـ 
سازد. ازاین رو، رضاخان پس از کودتای 1299، بی درنگ تالش خود را برای ادغام بقایای واحدهای نظامی موجود و ایجاد یک نیروی نظامی 
منسجم و واحد آغاز کرد و بخش چشمگیری از درآمدهای دولتی را صرف این کار کرد. بدین گونه ایران چند صد سال پس از شاه عباس اول 
صفوی، دوباره صاحب یک ارتش دائم و حرفه ای شد. ارتش نوین ایران در زمان رضاشاه شامل نیرو های سه گانٔه زمینی، دریایی و هوایی بود. 
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فّعـالـیت  6

تحلیل و تفسیر رویدادها
1ـ چه ارتباطی میان تصویب و اجرای قانون نظام اجباری )سربازگیری( و برنامۀ تأسیس و توسعۀ ارتش نوین در ایران وجود داشت؟

ـ نظامی اقدام حکومت رضاشاه در خلع سالح و اسکان عشایر را ارزیابی کنید. 2ـ پیامدهای سیاسیـ 

برای آموزش،  تأسیسات نظامی متعددی  در عصر پهلوی اول 
می توان  آنها  مهم ترین  از  که  شد  ایجاد  نظامیان  رفاه  و  تجهیز 
به دانشکدٔه جنگ، کارخانٔه اسلحه سازی، مرکز تعمیر هواپیما، 
مسلح  نیروهای  به  وابسته  بانک  و  افسران  باشگاه  بیمارستان، 
برای  افسران  از  تعدادی  زمان  آن  در  همچنین  کرد.  اشاره 

آموزش های بیشتر به اروپا اعزام شدند. رضاشاه مناصب نظامی 
مهم در ارتش را به قزاق هایی پیشین که مورد اعتماد او بودند، 
سپرد. عالوه برآن، فرماندهان نظامی را به مناصب کشوری از 
و  مناطق  فرمانداری  و  استانداری  یا  و  ایاالت  حکومت  قبیل 

شهرستان های مختلف منصوب کرد.

تشکیالت و نظام اداری
در دوران حکومت رضاشاه، به منظور تقویت دولت مرکزی و تمرکز امور اجرایی در پایتخت، وزارتخانه های سابق نوسازی شد و 
وزارتخانه های جدیدی شکل گرفت. در نتیجٔه رشد نهادهای اداری، قشر جدید کارمندان دولتی به ویژه در پایتخت به وجود آمد که 

در تحوالت سیاسی و اجتماعی بعدی ایران تأثیرگذار بود.
یکی از مهم ترین تحوالت عصر رضاشاه، نوسازی تشکیالت وزارت دادگستری )عدلیه( و اصالح ساختار حقوقی و قضایی بود. 
در سازمان جدید دادگستری، محاکم شرع و دادگاه های غیررسمی اصناف و ایالت منحل و سلسله  مراتبی از دادگاه های محلی، 
شهرستان و استان که در رأس آنها دیوان عالی کشور قرار داشت، به وجود آمد. همچنین مرجع ثبت اسناد حقوقی، اعم از اسناد 
مربوط به معامالت امالک، ازدواج و طالق از روحانیون به سردفتران اسناد رسمی انتقال یافت. مجموعه ای از قوانین دادرسی 
که ترکیبی از قوانین شریعت اسالمی و نیز قوانین الگوبرداری شده از نظام قضایی فرانسه، سوئیس و ایتالیا بود، تدوین و تصویب 
شد. شرایط خاصی نیز برای قضاوت تعیین شد و قضات ملزم به دریافت مدرک و یا تأیید علمی از دانشکدٔه حقوق شدند1. پس 
از اصالح ساختار قضایی، دولت ایران حق قضاوت کنسولی )کاپیتوالسیون( را که طی عهدنامه های مختلف در دورٔه قاجار از 

جمله عهدنامٔه ترکمنچای به بیگانگان داده شده بود، لغو کرد.

1ــ آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 164.
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فّعـالـیت  7

بررسی نقشه های تاریخی
با بررسی نقشه بگویید که محل زندگی کنونی شما در کدام  یک از استان های زمان رضاشاه قرار دارد؟

تقسیمات کشوری دورٔه رضاشاه

نقشهٔ تقسیمات کشوری دورهٔ رضاشاه

جدید،  نیازهای  و  شرایط  با  متناسب  اول  پهلوی  عصر  در 
قانون جدید  براساس  یافت.  تغییر  نیز  تقسیمات کشوری  نظام 
تقسیمات کشوری، ایران به 10 استان تقسیم شد و هر استان 
وزیر  واسطٔه  به  مرکزی  دولت  بود.  شهرستان  چندین  شامل 
کشور )داخله( استانداران را تعیین می کرد و آنان نیز از طریق 

انتخاب  را  شهرستان ها  فرمانداران  کشور،  وزیر  با  رایزنی 
می کردند. بدین گونه نفوذ و تسلط حکومت مرکزی در سرتاسر 
کشور توسعه یافت. استانداران دیگر مانند والیان دورٔه قاجار، 
شاهزاده ها یا بزرگ زمین داران نیمه مختار نبودند، بلکه مأموران 

تابع و گوش به فرمان دولت به شمار می رفتند.
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فعالیت های عمرانی و اقتصادی 
سیاست ها و برنامه های اقتصادی حکومت رضاشاه بر پایٔه نوسازی اقتصاد، اجرای طرح های عمرانی بزرگ و ایجاد کارخانه های 
صنعتی با فناوری های مدرن اروپایی بود. در آن زمان، به دلیل تقویت حکومت مرکزی و بازسازی نهادها و ساختارهای اداری 

و مالی، عایدات و منابع درآمد دولت که از طریق درآمد نفت، گمرکات و مالیات تأمین می شد، به طور چشمگیری افزایش یافت.

فّعـالـیت  8

با بررسی نقشه، در پذیرش یا رد انتقاد منتقدان در خصوص مسیر خط آهن دلیل بیاورید؟

مسیر راه آهن سراسری در دورۀ رضاشاه

بندر امام خمینی
)شاهپور(

بندر امام خمینی
)شاهپور(

بندر ترکمن
)شاه(

مشهد

گرمسار

تهران

دریای خزر

دریای عمان

س
خلیـــج فـــار

یزد

شیرازکرمان

اهواز

اندیمشک
اصفهان

اراک
قم

همدان

زنجان

تبریز

زاهدان

بندرعباس

ساری



مهم ترین اقدام عمرانی حکومت، احداث خط آهن سراسری 
می کرد.  متصل  مازندران  دریای  به  را  فارس  خلیج  که  بود 
عملیات احداث این خط آهن از محل مالیات ویژه بر چای، قند 
تکمیل شد.  تا سال 1317ش  و  آغاز  و شکر در سال 1306 
اجرای این طرح انتقاداتی را به همراه داشت که مهم ترین آنها، 
هزینٔه سنگین و عبور نکردن از شهرهای بزرگی چون شیراز و 
شوسه  جادٔه  کیلومتر  صدها  آهن،  راه  بر  عالوه  بود.  اصفهان 
نیز ساخته شد که ارتباط شهرها و به ویژه پایتخت را با مناطق 

ساحلی دریای مازندران امکان پذیر می ساخت.
در عصر پهلوی اول شمار زیادی کارخانه و مراکز صنعتی در 
ایران تأسیس شد که در زمینٔه نساجی، کبریت سازی، تولید برق، 
قند، شکر، چای، روغن، … و بسته بندی مواد غذایی فعالیت 
تولید  ابزارهای  و  شیوه  کشاورزی،  بخش  در  اما  می کردند. 
بدون اصالح و تغییر اساسی باقی ماند و پیشرفتی در صادرات 
بزرگ  زمین داران  نیامد.  به وجود  بخش  این  محصوالت 
همچنان بخش وسیعی از زمین های کشور را در اختیار داشتند 

و اکثریت کشاورزان فاقد زمین بودند.
سیاست حکومت رضاشاه در یکجانشین کردن ایالت، موجب 

تلف شدن خیل عظیمی از دام های آنان و فقر عشایر شد. نتایج 
در  که شاه  بود  به حدی  اقتصاد کشور  بر  این سیاست  زیانبار 

اواخر سلطنت خود ناچار به تعدیل آن گردید.

فرهنگ و آموزش
حوزٔه  در  گسترده ای  تحوالت  و  تغییر  اول،  پهلوی  عصر  در 
حکومت  اصلی  رویکرد  پیوست.  وقوع  به  آموزش  و  فرهنگ 
نسبت به ادارهٔ جامعه و مسائل فرهنگی و آموزشی، غیردینی و 
سکوالر بود. شاه برخالف گرایش های مذهبی که قبل از رسیدن 
به تاج و تخت از خود نشان می داد، در دوران سلطنتش درصدد 
تضعیف پاره ای از آداب و آیین دینی برآمد. به دستور او برگزاری 
مأموران  و  شد  متوقف  دربار  سوی  از  مذهبی  آیین های  برخی 
حکومت در ایام محرم مانع تشکیل دسته های عزاداری می شدند. 
حجاب  اجباری  کشف  و  غربی  سبک  به  مردم  پوشش  تغییر   
از دیگر سیاست های غرب گرای رضاشاه بود که با شدت عمل 
بیشتری اجرا گردید. برنامٔه کشف حجاب از زنان سوغات سفر 
شاه به آنکارا و تحت تأثیر اقدامات آتاتورک، رئیس جمهور ترکیه 
صورت گرفت. از جمله توجیهات حکومت برای اجرای این 
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سردر دانشگاه تهران
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سیاست، بهره گیری از ظرفیت زنان جهت حضور در عرصه های 
اجتماعی و بازار کار بود. ممنوعیت پوشیدن لباس های محلی 
و کشف حجاب از زنان با مخالفت روحانیون و مقاومت مردم 
با مأموران پلیس انجامید. این  آنان  به درگیری  روبه رو شد و 
درگیری ها با قیام مردم مشهد علیه برداشتن اجباری حجاب در 

مسجد گوهرشاد به اوج خود رسید )1314ش(.
 در دوران سلطنت رضاشاه، آموزش همگانی و عالی به سبک 
و  مدارس  شمار  یافت.  گسترش  فوق العاده ای  به طور  جدید 
دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در تهران و سایر شهرها 
آموزشی  نظام  کشور  سرتاسر  در  داشت.  چشمگیری  رشد 
یکپارچه ای با برنامه و کتاب درسی یکسان برقرار شد. تأسیس 
دانشگاه تهران در 1313ش، گامی اساسی در توسعٔه آموزش 
نیز گشایش  عالی بود. در کنار آن مدارس فنی عالی متعددی 
یافت. همچنین تعداد زیادی از جوانان ایرانی برای تحصیل در 

دانشگاه های بزرگ اروپایی، به فرنگ فرستاده شدند.

سیاست خارجی
در زمینٔه سیاست خارجی، حکومت رضاشاه می کوشید که در 
روابط خود با انگلستان و شوروی )روسیه( که سابقه ای طوالنی از 
نفوذ در ایران داشتند، نوعی تعادل و توازن برقرار سازد و در عین 

حال برای جلب رضایت این کشورها تالش هایی انجام می داد.
 روابط با دولت شوروی به دلیل همجواری و پیوند اقتصادی 
بود.  خاصی  اهمیت  دارای  کشور  آن  به  ایران  شمالی  مناطق 
جنبشی  را  پهلوی  حکومت  آغاز،  در  شوروی  زمامداران 

ولی  می کردند،  قلمداد  سرمایه داری  مخالف  و  ضداستعماری 
بعدها در واکنش به سیاست غربگرایی این حکومت و خودداری 
آن از امضای معاهدٔه شیالت شمال، به فشار اقتصادی و تحریم 

کاالهای ایرانی دست زدند.
سیاست انگلستان در این عصر، تداوم نفوذ و سلطٔه خود بر منطقٔه 
خاورمیانه بود. از این رو، انگلیسی ها در فاصلٔه دو جنگ جهانی 
به منظور جلوگیری از نفوذ شوروی و حفظ منافع خود در این 
منطقه، مخصوصاً حوزه های نفتی خلیج فارس، زمینه های انعقاد 
پیمان دفاعی میان کشورهای منطقه را فراهم کردند. در همین 
راستا، »پیمان سعدآباد« میان ایران، ترکیه، عراق و افغانستان 
کشورهای  کردن  دور  پیمان  این  هدف  )1316ش(.  شد  بسته 

عضو از شوروی و اتخاذ سیاست خصمانه در برابر آن بود.
حسن  پایٔه  بر  همسایگان،  قبال  در  رضاشاه  حکومت  سیاست 
در  بود.  استوار  مرزی  دیرینٔه  اختالف های  رفع  و  همجواری 
چارچوب این سیاست، بخشی از ارتفاعات آرارات به ترکیه و 

مناطقی از ایران در شرق به افغانستان واگذار شد.
در دورٔه سلطنت رضاشاه، روابط گسترده ای میان ایران و آلمان 
این  به  ایران  دولت  گردید.  برقرار  اقتصادی  در حوزٔه  ویژه  به 
امید که آلمان بتواند نقش نیروی سوم را ایفا کند و از نفوذ و 
فشار دو رقیب سنتی یعنی انگلستان و شوروی بر خود بکاهد، 
زمینٔه فعالیت اقتصادی آلمان ها را فراهم آورد. با ورود آلمان 
به حیات اقتصادی ایران، روابط دو کشور در فاصلٔه دو جنگ 
جهانی به حدی رشد کرد که این کشور اروپایی به سرعت تبدیل 

به شریک تجاری بزرگ ایران شد.

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ اوضاع ایران از جنبٔه سیاست داخلی و خارجی را در سال 1299ش بررسی کنید و تأثیر آن را بر کودتای سوم اسفند توضیح دهید.

2ــ به نظر شما چه عامل یا عواملی سبب ارتقای موقعیت و قدرت رضاخان در فاصلٔه سال های 1300 تا 1304ش شد؟

3ــ ساختار حکومت و ویژگی های قدرت سیاسی در دورٔه رضاشاه چگونه بود؟

4ــ روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی در عصر پهلوی اول بر چه سیاستی استوار بود؟ 

5ــ منابع تاریخی که در این درس به آنها استناد شده است را استخراج و فهرست کنید.
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