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درس اول 

حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد  شاه
در اين درس ابتدا با شكل گيرى سلسله ى قاجار و سپس با جنگ هاى ايران و 
روس و پيامدهاى آن آشنا مى شويد. تداوم تالش هاى استعمارگران، و جنگ هرات، 
ً الروم» بحث پايانى اين درس را  از ديگر موضوع هاى اين درس است. «معاهده ى ارزنْهًْ

تشكيل مى دهد. 

سلسله ی قاجار بنياد 
ايل قاجار۱ مانند ساير ايل ها و عشاير بزرگ ايران، يکی از عوامل مؤثر در تحوالت سياسی 
و اجتماعی ايران به شمار می آيد. اين ايل از ترکمانان بود و در زمان مغوالن به ايران کوچ کرد. به 
هنگام تشکيل سلسله ی صفوی توسط شاه اسماعيل، ايل قاجار در شمار ايل هايی بود که به ياری 

او پرداخت و بعدها در جرگه ی قزلباش ها درآمد.۲
پس از سقوط حکومت صفوی، نادرشاه افشار ميانه ی خوبی با قاجاريان نداشت. زيرا آنان 
مدافع حکومت قبلی يعنی حکومت صفوی بودند. پس از مرگ نادرشاه، قاجارها، مانند ديگر ايالت 
کوشيدند قدرت را در ايران به دست بگيرند. اما رهبر قاجارها يعنی، محمد حسن خان، جان خود را 
بر سر دست يابی به قدرت، از دست داد، و فرزندش، آقا محمد خان، به اسارت کريم خان زند درآمد 

و حکومت به خاندان زند منتقل شد. 
با مرگ کريم خان زند، آقا محمد خان از دربار او گريخت، و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان، 

آخرين فرمانروای زند، حکومت را در کشور به دست گرفت. 
١ــ واژه  قاجار برگرفته از واژه ی ترکی قاج يا قاچ (کاچ) است که از مصدر قاجمک (گيتمک) به معنی فرار کردن می باشد و پسوند «ار» 
نشانه اسم فاعلی آن است. بنابراين واژه (قاج + ار) به معنی کسی که فرار می کند، يا کسی که در کوهستان می دود و نيز مرد دونده و به عبارت 

روشن تر مردی که تند می دود، آمده است.
٢ــ  در جنگ با عثمانی ها نيز، شاه اسماعيل از ياری قاجارها بهره  جست. ر. ک. به: نفيسی،  «تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در 

دوره ی معاصر»، ج١، ص    ٢٨.
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 ، تـيـب تـر يـن  ا بــه 
نست  ا تـو ن  خـا محـمـد قـا  آ
ايران  در  را  قاجار  ی  سلسله 
در  که  را  تهران  وی  نهد.  بنياد 
آن زمان روستايی در حومه ی ری 
بود به پايتختی برگزيد. اين سلسله 
١٣٠٤  ش.  تا   ١١٧٤ سال  از 
بر  سی سال،  و  صد  قريب  يعنی 

ايران فرمانروايی کرد. 

تالش برای اعاده ی حاکميت ايران بر قفقاز
قاجارها درست در زمانی به قدرت رسيدند که ايران درگير رقابت های دولت های اروپايی شده بود. 
کاترين کبير امپراتريس روسيه و جانشينان او می خواستند بر گرجستان که تحت حاکميت مسيحيان بود و 
خان نشين های قفقاز که تحت کنترل مسلمانان بود، استيالی کامل خود را برقرار سازند. درحالی  که اين ها 
سرزمين هايی بودند که زمانی تحت حاکميت صفويه قرار داشت و آقا محمد خان و قاجاريه مدعی آن بود. وی 
برای ِاعمال حاکميت دوباره بر ايالت های شروان و گرجستان که در دوران زند به زير سلطه ی روس ها رفته 
بودند، دست به تالش هايی زد. يکی از موفقيت های وی، بازپس گيری شهر تفليس از دست روس ها، در 

سال ١١٧٤ ش. بود.۱ اما بعدًا در لشکر کشی به قفقاز، توسط عده ای از همراهانش به قتل رسيد.۲

هجوم سياسی ــ نظامی استعمارگران اروپايی به ايران
الف) جنگ های ايران و روس: قتل آقا محمد خان در قفقاز، موجب بروز هرج و مرج در 
نيروی نظامی ايران شد. فتحعلی شاه برادر زاده ی او در شرايطی به سلطنت رسيد که روسيه با حمله های 
پی درپی، ابتدا گرجستان و سپس ايالت های ديگر را مورد تاخت و تاز قرار داد، و باعث بروز دوره ی اول 

١ــ  آصف، رستم التواريخ، ص ٤٢٣؛ کدی، ايران دوران قاجار، ص ٣٩ ــ٤١.
٢ــ  در سال ١١٧٦ ش./١٢١٢ ق.

آقا محمد خان مؤسس حکومت قاجاريه
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جنگ های ايران و روس شد. اين جنگ ها از سال ١١٨٢ تا ١١٩١ ش. به درازا کشيد، و به بسته شدن 
«عهد نامه ی گلستان»۱ انجاميد. به موجب اين عهد نامه، ايران حاکميت روسيه را بر واليت هايی که تا آن 
زمان اشغال کرده بود به رسميت شناخت. به اين ترتيب اياالت داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، 
دربند، شيروان، قره باغ، شّکی، گنجه، موقان و قسمت باالی طالش، به روسيه واگذار شد. به عالوه، 
حق کشتی رانی در دريای خزر، از ايران سلب گرديد، در برابر، روسيه نيابت سلطنت عباس ميرزا را در 
ايران به رسمّيت شناخت و رساندن او به سلطنت را تعهد کرد. اين بند که ظاهرًا امتيازی برای ايران به 

١ــ  چون اين معاهده در روستای گلستان از توابع قره باغ نوشته شد، به اين نام مشهور گرديد.

فتحعلی شاه، دومين پادشاه قاجاريه
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حساب می آمد، در واقع به منزله ی ناديده گرفتن استقالل کشور و به رسميت شناختن دخالت روسيه 
در امور داخلی آن بود. 

در اين جنگ ها، علمايی هم چون آيت الّله شيخ  جعفر نجفی کاشف الغطاء و آيت الّله سيد محمد مجاهد، 
که مقيم عتبات عاليات بودند، و مال احمد  نراقی و برخی از علمای ايران، فتوای جهاد عليه روس ها 
دادند، و بعضی از آن ها خود نيز درجبهه های جنگ شرکت کردند. اين امر موجب شد که مردم ايران 
و حتی شهرهای نجف و کربال، مشتاقانه در مناطق اشغالی به مقابله با روس ها بپردازند و جلو پيشروی 

آنان را بگيرند. 
عباس ميرزا در اين جنگ ها از خود شجاعت و کاردانی زيادی نشان داد. اما متأسفانه، به سبب 
ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربارش و خيانت انگلستان به ايران، سرانجام اين دوره از جنگ ها، به 
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نفع دولت روسيه و زيان مردم ايران خاتمه يافت.۱ 
بدرفتاری روس ها با ساکنان واليت هايی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود، 
موجب نارضايتی اين مردم شد؛ و آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی ديگر، معاهده ی گلستان در 
مورد تعيين خط های مرزی بين ايران و روسيه، مبهم بود. همين مسأله نيز، موجب دست درازی روس ها 

به خاک ايران، از جمله اراضی اطراف ايروان و آذربايجان شد. 
اين عوامل سبب بروز جنگ های دّوم ايران و روس، طی سال های ١٢٠٤ تا ١٢٠٦ ش. شد. 
در ابتدا، در اثر فتوای علمايی هم چون آيت الّله سيد محمد هاشم مجاهد، مردم مسلمان، مشتاقانه وارد 
جنگ با روس ها شدند، و عباس ميرزا موفق شد مناطق بسياری را از دست دشمن آزاد کند. اما بار ديگر 
خيانت دولت انگلستان و بی کفايتی دربار ايران، سرنوشت جنگ را به نفع دولت روسيه تزاری رقم زد. 
اين دوره از جنگ ها، با بسته   شدن قرارداد ننگين ديگری به نام «ترکمانچای» خاتمه يافت. مطابق اين 
معاهده، عالوه بر سرزمين هايی که در عهد نامه ی گلستان به روس ها واگذار شده بود، ايروان، نخجوان 
و بخشی از دشت مغان نيز از ايران جدا شد و به روسيه تعلق گرفت؛ ايران متعهد به پرداخت پنج ميليون 
تومان غرامت به روسيه شد. هم چنين، برقراری حق کاپيتوالسيون يا قضاوت کنسولی، بر ايران تحميل 
گرديد. به موجب اين حق، هرگاه اتباع روسی مقيم ايران مرتکب جرمی می شدند، دادگاه های ايران حق 

رسيدگی نداشتند، بلکه مراجع قضايی دولت روسيه می بايست به آن جرم رسيدگی می کردند. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد : 
چرا روس ها خواستار اجرای کاپيتوالسيون در ايران شدند؟ 

ب) ايران در دام رقابت و توسعه طلبی فرانسه و انگلستان: عالوه بر روس ها که توسعه طلبی 
و منفعت خواهی آنان سبِب تحميل جنگ های زيانبار بر ايران شد، دو دولت فرانسه و انگليس نيز در جهت 

کسب منافع خود در ايران، با يکديگر به رقابت پرداختند.
ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، که از حمله مستقيم به انگلستان ناتوان بود،۲ قصد داشت با 
تصرف مستعمره  های انگليس، اين کشور را شکست دهد. مهم ترين مستعمره ی انگليس، هندوستان بود؛ 
١ــ  ضعف دستگاه اداری کشور نيز در اين شکست ها تأثير داشت. زيرا در آن زمان، بار اصلی جنگ با روس ها بر دوش چهار 

ايالت شمالی ايران بود.
٢ــ  چون انگلستان يک جزيره و دارای نيروهای دريايی قوی بود، قدرت دفع هرگونه تهاجم دريايی را داشت.
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که دسترسی به آن، از راه ايران امکان پذير بود. به 
اين منظور، ناپلئون قرار داد «فين کن  اشتاين۱» را 
با ايران بست. براساس اين معاهده، فرانسه متعهد 
کند.  کمک  روسيه  با  جنگ  در  را  ايران  که  شد 
در مقابل، ايران برای حمله به متصرفات انگلستان 
در هند، با افغان ها و قبايل هرات و قندهار متحد 
شود، و به انگلستان، اعالن جنگ دهد. هم چنين، 
به  لشکر کشی  بر  ناپلئون  تصميم  که  صورتی  در 
هندوستان قرار گيرد، اجازه ی عبور لشکر او از 

ايران، به آن کشور داده شود. 
دنبال  استعمارگران به  از آن جا که همه ی 
منافع، و نه دوستی دايمی با ايران بودند، پس از آن 

که ناپلئون با تزار روس عهد نامه ی «تيلسيت۲» را بست، تعهدهای خود نسبت به ايران را زير پا گذاشت؛ 
و دربار ايران که از حمايت فرانسه نا  اميد شده بود، به انگلستان روی آورد. 

انگلستان ايران را سّد محکمی در برابر تهاجم به مستعمره های خود در هندوستان می دانست، 
و عالقه مند بود که در دربار ايران نفوذ کند. دولت ايران، با امضای توافق نامه ای با انگلستان درسال 
١١٨٧ ش، کوشيد که حمايت اين کشور را جلب کند. به موجب اين توافق نامه که به عهد نامه ی «مجمل» 
مشهور است، انگلستان تعهد کرد که هرگاه نيروی نظامی دولت های اروپايی به ايران حمله کنند، نيروی 

نظامی در اختيار ايران قرار دهد، و يا در عوض آن، به دولت ايران کمک مالی کند. 
در سال ١١٩٠ش، پس از پيروزی روس ها در مرحله ی اّول جنگ، انگلستان معاهده ای با ايران 
منعقد کرد که به عهدنامه ی «مفصل» معروف شد. اين عهدنامه در سال ١١٩٢ ش. به امضای فتحعلی شاه 

رسيد؛ و مفاد آن به گونه ای بود که استقالل ايران را بر باد می داد. 
برخی از تعهدهای ايران در اين عهدنامه عبارت بودند از: 

١ ــ  قبول َحَکميت نماينده ی انگليس در اختالف های مرزی خود با روسيه 
ـ خودداری از بستن قرارداد با روسيه يا هر دولت سومی که دشمن انگليس باشد.  ٢ ـ

Finkeneshtien ــ١
Tilsit ــ٢

ناپلئون بناپارت
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٣ــ استخدام نکردن افسر و افراد نظامی برای آموزش سپاه ايران، از کشورهايی که با انگلستان 
روابط دوستانه ندارند. 

در برابر، انگليس به تعهدات مبهم و پيش  آمدهای احتمالی ملزم شد. برای مثال: 
١ ــ اگر دولت ثالثی به خاک ايران تعرض کند، انگلستان حتی المقدور از کمک و مساعدت به 

ايران خودداری نکند. 
٢ ــ انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که عليه تاج و  تخت پادشاه قاجار قيام کنند، 

خودداری کند. 
انگلستان نيز مانند فرانسه، در مقابل سازشی که با روسيه انجام داد، به تعهدات خود عمل نکرد.

اين کشور نه تنها روابطی دوستانه با ايران برقرار نکرد، بلکه به منظور جلب دوستی دولت استعماری 
روسيه، مستشاران خود را از ارتش ايران فراخواند؛ از کمک به ايران خودداری کرد، و داوری سفير 

خود را در پيمان صلح ايران و روسيه، به ضرر ايران، بر کشور ما تحميل کرد. 

جنگ هرات
شهر هرات دروازه ی هندوستان شمرده می شد، و در آن زمان جزء ايران بود. اما حکمران آن جا، 
کامران ميرزا، با تحريک انگليس ها عليه حکومت مرکزی ايران شورش کرده بود، و حتی گاهی به مناطق 

ديگر ايران دست اندازی می کرد. 
پس از پايان جنگ های ايران و روسيه، فتحعلی شاه برای جبران ناکامی های خود متوجه شرق 
ايران و باز پس گيری هرات شد. فتحعلی شاه، وليعهد خود، عباس  ميرزا، را به سوی هرات روانه کرد. 
ولی او قبل از انجام مأموريت فوت کرد و فتحعلی شاه نيز پس از زمان کوتاهی درگذشت. روس ها نيز 
ايران را در حمله به هرات تشويق می کردند. زيرا از سويی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن 
مستعمره های انگليس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی ديگر، مشغول شدن ايران در 

جنگ هرات را مايه ی فراموشی ايالت های از دست رفته ی شمالی، توسط دولت ايران می دانستند. 
پس از مرگ فتحعلی شاه، محمد ميرزا (فرزند عباس  ميرزا) به پادشاهی رسيد. محمد شاه پس از 
سرکوب مدعيان سلطنت، صد راعظم خوشنام و شايسته ی خود ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی را به 
قتل رساند. پس از آن که کامران ميرزا حاکم هرات دوباره نافرمانی کرد، محمد شاه اقدام به محاصره ی 

هرات کرد. 
انگلستان به کمک عامالن خود در دربار ايران، تالش زيادی کرد که ايران را از حمله به هرات باز 
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دخالت های  و  تحريک ها  به  محمد شاه  دارد. 
اعتراض  انگليس،  سفير  «مک نيل»  آشکار 
کرد. در پی اين اعتراض، مک نيل با اعالم قطع 
ايران  انگليس (١٢١٧ ش) از  ايران و  روابط 
خارج شد؛ و هشدار داد که در صورت خاتمه 
نيافتن محاصره ی هرات، جنگ بين انگلستان 

و ايران، آغاز خواهد شد. 
را  خارک  جزيره   سرانجام  انگليسی ها 
صورت  در  که  کردند  تهديد  و  کردند  اشغال 
ايران  خاک  در  هرات،  محاصره ی  ادامه ی 
توان  که  محمد شاه  کرد.  خواهند  پيشروی 
رويارويی با انگليسی ها را در خود نمی ديد و از 
جانب روس ها هم، حمايت عملی دريافت نکرده 

بود. دست از محاصره ی هرات برداشت. 

محمد شاه قاجار

بيش تر بدانيد
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی  (قائم مقام ثانی) 

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی وزير عباس ميرزا نايب السلطنه و صدر اعظم محمد شاه، پسر ميرزا 
عيسی فراهانی مشهور به ميرزا بزرگ از رجال بزرگ ادب و سياست ايران است. وی مدتی وزارت 
عباس ميرزا را بر عهده داشت و پس از مرگ پدرش در سال ١٢٣٧ ق، منصب قائم مقامی نيز به او 
اعطا شد. از اين تاريخ به بعد، بيش تر اوقات همراه عباس ميرزا بود. در آن مدت، فتحعلی شاه اورا به 
وزارت و سرپرستی پسر خود فرخ ميرزا نير الدوله که حاکم همدان بود، منصوب کرد.ميرزا  ابوالقاسم که 
از اوايل دوره دوم جنگ های ايران و روس وارد دستگاه عباس ميرزا شده بود، مخالف از سرگيری 
جنگ با روسيه بود. وی در ابتدای سلطنت محمد شاه به منصب صدارت منصوب شد. اما در حالی که 
در صدد انجام اصالحات درمملکت بود، محمد شاه فرمان قتل او را در ماه صفر ١٢٥١ق صادر کرد. 

منشآت از جمله آثار قائم مقام فراهانی است. 
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فکر کنيد و پاسخ دهيد : 
چرا انگليسی ها ايران را از محاصره  و تصرف   هرات     باز     داشتند؟ 

معاهده ی دّوم ارزنة الروم۱
دو کشور ايران و عثمانی، از دوره ی حکومت صفوی با يکديگر اختالف داشتند. دولت های 
استعمارگر نيز به اين اختالف ها دامن می زدند. چون جنگ بين دو کشور مسلمان را، به نفع خويش 
می دانستند. در زمان قاجارها نيز، اين اختالف ها ادامه پيدا کرد. در دوره ی فتحعلی شاه، عباس ميرزا 
به خاک عثمانی لشکر کشی کرد. اما با وجود پيشروی قابل توجه، اين لشکر کشی برای ايران نتيجه ای 

به دنبال نداشت، و دو کشور، تن به سازش دادند.
در زمان حکومت محمد   شاه، اختالف های مرزی بين ايران و عثمانی افزايش يافت، و درگيری های 
پراکنده ای بين دو کشور روی داد. سر انجام در شهر ارزنة الروم مذاکراتی بين نمايندگان ايران و عثمانی 
با حضور نمايندگان روسيه و انگلستان برای حل اختالف ها انجام شد. نماينده ی ايران در اين مذاکره ها 
ميرزا تقی خان فراهانی امير نظام بود که بعدها صدراعظم ناصر الدين شاه شد و به «امير کبير» مشهور 

گرديد. 
اين مذاکره ها به عهد نامه ی دوم ارزنة  الروم انجاميد. به موجب اين قرارداد، ايران از ادعاهای 
خود درباره ی بعضی مناطق، از جمله سليمانيه، دست برداشت. در مقابل، دولت عثمانی، حاکميت ايران 
بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود، نيز کشتی رانی در اين رودخانه را، به رسميت شناخت. عالوه بر 
آن، دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذيت زائران ايرانی عتبات عاليات جلوگيری کند، و تسهيالت 

الزم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمين، فراهم آورد.

١ــ  عهدنامه اول ارزنة    الروم درسال ١٢٠٢ ش بين نمايندگان ايران و عثمانی به امضاء رسيد. با اين حال به دليل عدم تعيين دقيق 
مرزهای دو کشور، مدتی بعد مذاکرات دوباره آغاز و سرانجام به امضای معاهده ی دوم ارزنة الروم منجر شد. 
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۱ــ مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟ 
٢ ــ چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ايران و روسيه شد؟ 

٣ ــ مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟ 
٤ ــ براساس کاپيتوالسيون، اتباع دولت روسيه در ايران از چه حقی برخوردار شدند؟ 

٥ ــ هرکدام از دو دولت فرانسه و ايران براساس معاهده ی فين کن اشتاين چه تعهداتی داشتند؟ 
٦ ــ چرا روس ها ايران را به لشکر کشی به سوی هرات تشويق می کردند؟ 

٧ ــ مفاد عهد نامه دوم ارزنة  الروم چه بود؟

گل عهدنامهی مفاد ۱

پرسش های نمونه
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درس دوم

دوران ناصرالدين شاه
دوران ناصرالدين شاه، چهارمين پادشاه قاجار، كه پنجاه سال به طول انجاميد، 
موضوع اين درس است. در اين درس هم چنين با سه شخصيت بزرگ دوران معاصر، 

يعنى ميرزاى شيرازى، امير كبير و سيد جمال الدين اسد آبادى آشنا خواهيد شد. 

چند  با  ناصر الدين شاه  سلطنت  طوالنی  دوران 
موضوع شناخته می شود: 

دوست،  ايران  و  دانشمند  صد راعظم  قتل  ١ ــ 
و  فاسدان  تحريک  به  امير کبير،  ميرزا تقی خان 

بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود. 
با  ايرانيان  از  گروهی  تدريجی  آشنايی  ــ   ٢

پيشرفت های اروپاييان. 
به  فرهنگی  و  اقتصادی  امتيازات  واگذاری  ٣ ــ 
بيگانگان؛ نظير امتياز رويتر، امتياز التاری و امتياز خريد 

و فروش تنباکو.

صدارت امير کبير
پس از مرگ محمد شاه، فرزند شانزده ساله اش، ناصرالدين ميرزا، به سلطنت رسيد. او امير کبير 

را به صدارت برگزيد. 
ميرزا تقی خان فراهانی ملقب به امير کبير از شخصيت های استقالل طلب و ميهن دوست تاريخ 
معاصر ايران به شمار می آيد. او در دوران زندگی سياسی خود، چه قبل از صدارت و چه در زمان 

ناصر الدين شاه
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کوتاه صدارت، برای حفظ تماميت ارضی و مبارزه با دخالت بيگانگان، تالش زيادی کرد. در روزگار 
او، سياست داخلی و خارجی ايران به شّدت تحت تأثير دولت های بيگانه، به ويژه روسيه و انگليس 

قرار داشت، و کار امير کبير در اتخاذ سياست 
بر انگيز  تحسين  و  دشوار  بسيار  مستقل، 

بود. 
ايران  تاريخ  بزرگ  مردان  از  امير کبير 
امور  اصالح  به  استوار  اراده ی  با  او  است. 
پرداخت و در مدت سه سال و سه ماه صدارت، 
اقدام های بزرگی انجام داد. که به گوشه ای از 

آن ها اشاره می شود: 
بی معنی،  و  طوالنی  لقب های  لغو  ـ   ١ ـ
مقام  نسبت به  جناب، حتی  کلمه ی  اکتفا به  و 

صدارت.
برقراری  و  رشوه خواری،  منع  ـ   ٢ـ

حقوق ثابت برای مأموران دولت. 
٣ ــ فرستادن شاگردانی به اروپا، برای 

کسب مهارت ها و دانش های جديد. 
استادان  و  معلمان  استخدام  ــ   ٤
خارجی، به ويژه از کشورهايی غيراز انگليس 

و روس. 
٥ ــ ترجمه ی کتاب، نشر روزنامه. 

ـ تأسيس مدرسه ی عالی در تهران و  ٦ ـ
ارائه ی طرح مدرسه ی دارالفنون؛ که پس از 

برکناری او شروع به کار کرد. 
نمايندگان  دخالت  از  جلوگيری  ـ  ٧ ـ

خارجی در امور داخلی ايران. 

ميرزا تقی خان امير کبير

مدرسه ی دارالفنون
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ـ دفع فتنه ی ساالر۱ در خراسان، و فرقه بابّيه.  ٨ ـ
٩ ــ تقويت ارتش ملی کشور. 

ـ تالش در جهت استقالل اقتصادی و توسعه ی صنعتی ايران.  ١٠ـ

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
در  خارجی  دولت های  نمايندگان  دخالت  با  مقابله  از  امير کبير  هدف  شما  نظر  به 

امور داخلی ايران چه بود؟ 

بيش تر بدانيد
اسالمی،  کشورهای  فرهنگی  و  اعتقادی  بنيان های  بين   بردن  از  برای  استعمار  ترفندهای  از  يکی 
به وجود آوردن فرقه های منحرف مانند مسلک بابی در دوره ی محمد شاه و فرقه ی بهايی در دوره ی ناصری، در 
ايران بود. سيد علی محمد باب، رهبر فرقه ی گمراه و منحرف بابيه، که ابتدا ادعا می کرد باب، يعنی واسطه ی 
ميان امام   زمان (عج) و مردم است، در نهايت مدعی پيامبری و آوردن دين جديد شد. او پس از آن که در 
مجلس مناظره نتوانست از ادعاهای واهی خود دفاع کند، توسط علمای شيعه  تکفير گرديد. وی در زمان 
ناصر الدين شاه در قلعه ی چهريق آذربايجان زندانی بود؛ و پس از سرکوب اغتشاش های بابيان در مازندران 
و زنجان، به دستور امير کبير، به اتفاق يکی از همراهانش، در ميدان صاحب الزمان (عج) تبريز اعدام شد.۲ 

واگذاری امتيازات به بيگانگان
به  رسيده    بودند،  اقتصادی  شکوفايی  و  رشد  به  صنعتی  انقالب  اثر  در  که  اروپايی  کشورهای 
روز به روز  استعماری،  دولت های  بنابراين،  داشتند.  نياز  ارزان    قيمت  اوليه  مواد  و  مصرف  بازارهای 
برنفوذ خود در کشورهای ديگر می افزودند. دولت ايران، به ويژه از عهد    ناصر الدين شاه، که با هزينه های 
سرسام آور خوش گذرانی ها و مسافرت های او به اروپا رو به رو بود، با واگذاری امتيازات به دولت های 
استعماری، سعی در تأمين اين مخارج داشت. بنابراين دو دولت استعماری روس و انگليس، ده ها امتياز 

سياسی و اقتصادی و حتی فرهنگی در ايران برای خود کسب کردند. 
١ــ ساالر؛ پسر آصف الدوله، والی خراسان در زمان محمد شاه قاجار بود، که َعَلم شورش و تجزيه طلبی را در آن ايالت برافراشت. 
شورش او تا زمان ناصرالدين شاه ادامه داشت. امير کبير با اعزام سپاهيان زيادی، سرانجام موفق به ختم غائله شد؛ و ساالر و همراهانش به قتل 

رسيدند. (ن.ک. به: بينا، «تاريخ سياسی و ديپلماسی ايران» هم چنين: سپهر، «ناسخ التواريخ»، ص ١٧١ به بعد.)
از  جستارهايی  شهبازی،  بعد؛  به   ٤٥ ٢، ص  بهائی گری، ج  درباره  مدارک  اسناد و  خسروشاهی،  ٤٤٩؛  اميرکبير، ص  آدميت،  ٢ــ 

تاريخ بهائی گری، ص ١٣.
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دولت های  اين  نفوذ  زير  که  افرادی  بی ترديد 
نقشی  امتياز ها  اين  دادن  در  بودند،  استعماری 
ميرزا حسين خان  که  هم چنان  داشتند.  چشمگير 
سپهساالر و ميرزا ملکم خان، عامالن اصلی واگذاری 
استعماری  دولت  به  التاری  امتياز  و  رويتر  امتياز 

انگليس بودند. 
مردم  پناهگاه  که  دين  علمای  ديگر،  سوی  از 
گذاردن  ناکام   در  بودند،  بيگانگان  با  مبارزه  در 
استعمارگران و عامالن آنان در رسيدن به هدف های 

شومشان، تأثير بسيار داشتند.
رويتر،  استعماری  امتياز  سه  به  اين جا  در 

التاری و توتون و تنباکو اشاره می شود: 

امتياز رويتر
ميـرزا حسين خان  تالش  بـا  ش./ ١٨٧٢م.)   ١٢٥٠) ناصر الـدين شاه  زمـان  در  امتياز  ايـن 
سپهساالرصدر اعظم وقت و همکاری ميرزا  ملکم خان به يک يهودی به نام بارون جوليوس دو رويتر 
واگذار شد. به موجب قرارداد رويتر، حق احداث راه  آهن وتراموا و بهره برداری از کليه معادن و منابع 
ايران به جز طال و نقره و سنگ های قيمتی، نيز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها و کانال های 
آبياری به مدت هفتاد سال و اداره گمرک ها و حق صدور همه نوع محصوالت انگليسی به ايران، به مدت 
بيست   و  پنج سال به رويتر واگذار شد. در مقابل رويتر تنها مبلغ دويست هزار ليره برای تأمين هزينه های 

سفر ناصرالدين شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد.۱ 

١ــ بعدًا معلوم شد که ميرزا حسين خان سپهساالر٥٠ هزار ليره، ميرزا ملکم خان ٢٠ هزار ليره، معين الملک ٢٠ هزار ليره و مبالغی 
٢٢ــ٣٤؛  ص  امين الدوله،  سياسی  خاطرات  کرده اند.  دريافت  انگليسی ها  سوی  از  قرارداد  اين  عقد  برای  رشوه  عنوان  به  اقبال الملک  نيز 

اعتماد السلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ايران، ص ٤٠٧ــ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهساالر اعظم، ص ١٧٠.

ميرزاملکم خان
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بيش تر بدانيد
وقتی خبر اعطای اين امتياز منتشر شد، شگفتی و حيرت بسياری را برانگيخت. به طوری که 
لرد کرزن يکی از مأموران امپراتوری انگليس در هند و خاورميانه، درباره ی اين امتياز نوشت: «عجيب ترين 
امتيازی که در طول تاريخ نظير ندارد و به موجب آن، تمام منابع طبيعی کشوری به يک خارجی تسليم 

گشته است».۱

روس ها از منافع سرشاری که اين قرارداد برای رقيب آن ها در پی داشت ناراضی بودند و به آن 
اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. در داخل کشور نيز مخالفت های شديدی با اين امتياز صورت 
کرد.  مخالفت  رويتر  قرارداد  با  شدت  به  کنی  علی  حاج مال  آيت الله  تهران،  بزرگ  مجتهد  گرفت؛ 
سرانجام ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتياز شد. هم چنين ميرزا حسين خان سپهساالر را از صدارت 
برکنار کرد.۲ رويتر که امتياز بزرگی را از دست داده بود به تالش برای جبران اين خسارت پرداخت و 

در نهايت موفق شد امتياز بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال، از شاه بگيرد.  

امتياز التاری
در سال ١٢٦٧ش. ميرزا ملکم خان (معروف به ناظم الدوله) که خود را از روشنفکران مخالف 
استبداد و مدافع قانون می شمرد، ناصرالدين شاه را قانع کرد که امتياز تأسيس قمار خانه (التاری) را، 
بدون ذکر نام صاحب امتياز، به او واگذار کند. در آن امتياز   نامه شرط شده بود که ميرزاملکم خان بدون 
اجازه نهايی شاه آن را به کسی انتقال ندهد. اّما او در ازای دريافت چهل هزار ليره، آن را به يک کمپانی 
انگليسی واگذار کرد. پس از آشکار    شدن امتياز التاری، علمای دينی ايران با اعالم حرام بودن التاری 

به عنوان يک قمار، انگليسی ها را در دست يابی به منافع آن ناکام گذاشتند. 
شاه و دربار نيز وقتی متوجه سوء استفاده ی ملکم خان از اين امتياز شدند، از همان تاريخ او را 
از تصّدی به کليه مقام های مهم دولتی محروم کردند و سهام داران شرکت سرمايه گذاری، ملکم خان را 

به تقلب و کالهبرداری متهم و از وی به مراجع قانونی شکايت کردند. 

١ــ کرزن، ايران و قضيه ی ايران، ص ٦٢١ ــ٦٤٤.
٢ــ اسناد وزارت خارجه، صندوق ١٤؛ يکصد سند تاريخی، گزارش مشير الدوله، ص ٢١٠ــ٢١١.
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بيش تر بدانيد
ميرزاملکم خان در سال ١٢٣٧ ش. به پيروی از لژهای فراماسونری اروپايی، در ايران اقدام به 
تأسيس فراموش خانه (نوع ايرانی فراماسونری) کرد. او با استفاده از موقعيت تدريس در دارالفنون، 
عده ای از دانش  آموزان آن مرکز را به عضويت فراموش خانه در آورد. ملکم خان ايرانيان را فاقد شعور 
می دانست، و با عبارت هايی زننده و توهين آميز از مردم ايران سخن می گفت. او معتقد بود که بايد بدون 

هيچ دخل و تصرفی، در همه چيز از غرب تقليد کرد.۱

نهضت تحريم تنباکو؛ نخستين حرکت مردمی فراگير بر ضد استعمار
يکی از امتيازاتی که در دوره ی قاجار به دولت استعماری انگليس واگذار شد، انحصار خريد و 
فروش توتون و تنباکو۲ در داخل و خارج ايران به مدت پنجاه سال بود، که به يک انگليسی به نام «تالبوت» 
داده شد. از اين رو، اين قرارداد به «قرارداد تالبوت» مشهور شده است؛ و از آن جا که نام شرکت او 

«ِرژی» بود، اين عهد نامه را رژی نيز می نامند. 
سود ساالنه، به تالبوت واگذار  ١   

  ٤ـــــ
ناصرالدين شاه اين امتياز را برابر دريافت ساالنه پانزده هزار ليره و 

کرده بود. در حالی که دولت عثمانی، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری برخوردار بود، 
اين امتياز را برابر دريافت ساالنه هفتصد هزار ليره، به يک کمپانی خارجی واگذار کرده بود. 

مردم ايران که می ديدند محصول توتون و تنباکوی خود را بايد به بهای کمی به بيگانه بفروشند 
نسبت به  اعتراض  قيام و  بخرند، شروع به  قيمتی گزافی  دوباره آن را به  داخلی،  مصارف  برای  و 
اين قرار داد کردند. اين مخالفت، در شهرهايی مانند، تبريز، شيراز، اصفهان و تهران، به اوج خود 
رسيد. عالمان دين، در شهرهای مختلف رهبری اين نهضت را به دست گرفتند. آيت الّله آقا نجفی 
اصفهانی در اصفهان، آيت الّله سيد علی اکبر فال اسيری در شيراز۳، آيت الّله ميرزا حسن آشتيانی 
١ــ ن.ک. به: الگار، «ملکم خان»، ص ١١٤ــ١٢٠؛ تيموری، «عصر بی خبری»، ص ١٩١؛ مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»، 

ج١، ص ٣٨ ــ٣٥؛ کتيرايی، «فراماسونری در ايران»، ص ١٤٧ــ١٤٠.
٢ــ بايد توجه داشت که توتون و تنباکو، از کاالهای مهم بازرگانی آن دوران به حساب می آمد، و نقش زيادی در اقتصاد کشور بازی 

می کرد.
٣ــ در آن زمان، اهميت محصول توتون و تنباکو در فارس بيش از نقاط ديگر ايران بوده است. سيد علی اکبر فال اسيری، در شيراز، پس 
از تجمع مردم در مسجد وکيل، بر باالی منبر رفت و سخنانی آتشين عليه دولت و صاحب امتياز آن بيان کرد. در پايان سخنرانی، شمشيری را از زير 
عبا بيرون آورده و اظهار داشت: «موقع جهاد عمومی است. ای مردم، بکوشيد! من يک شمشير و دو قطره خون دارم. هر بيگانه ای که برای انحصار 

دخانيات به شيراز بيايد، شکمش را با اين شمشير پاره خواهم کرد.» تيموری،  تحريم تنباکو، اّولين مقاومت منفی در ايران، ص ٦٩.
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آيت الّله  و  تهران  در  نوری  فضل الّله  شيخ  و     آيت الّله 
ميرزا جواد آقا مجتهد تبريزی در تبريز، از جمله ی اين 
روحانيون بودند. آنان خطر سلطه ی استعمار انگليس 
را به مردم گوشزد کردند. در اين ميان، شيخ فضل الّله 
مرجع  شيرازی،  ميرزای  نماينده ی  عنوان  به  نوری، 
بزرگ شيعيان، در ايران عمل می کرد و نقش اساسی 
بزرگ  مرجعيت  از  تنباکو  تحريم  فتوای  گرفتن  در 

شيعه داشت.
مخالفت  به  نيز  اسد   آبادی  سيد  جمال الدين 
به  نامه ای  اين باره،  در  او  برخاست،  قرارداد  اين  با 
آيت الّله ميرزای شيرازی که در سامرا بود، نوشت. 

صاحب  و  بزرگ  مجتهد  اين  تاريخی  حکم  سرانجام 
نفوذ صادر شد، و نهضتی بزرگ در سراسر ايران پديد آورد که حتی به درون دربار شاه نيز نفوذ 
کرد.۱ نهضت تحريم تنباکو، نمونه ای از دفاع روحانيت از حقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی 
و استعمار خارجی بود، که آثار و پيامدهای مهمی بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی و سياسی تاريخ 

معاصر گذاشت.
حکم مذکور چنين بود: 

«بسم الّله الرحمن الرحيم
اليوم، استعمال تنباکو و توتون ِبَایِّ َنحو کان، در حکم محاربه با امام زمان عج الله 

تعالی فرجه است.۲
حررة االحقر، محمد حسن الحسينی.» 

ـ  ١٠٨، ١٣٠ و ١٣٦؛ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج   ١،  ١ــ کرباليی، شيخ حسن، تاريخ دخانيه، ص ٦٢ــ٦٥، ١٠٤ـ
ص ٤٤ــ٤٦.

٢ــ ترجمه ی اين حکم چنين است: امروز استعمال تنباکو و توتون به هر شکلی در حکم دشمنی و ستيز با امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
است.

  آيت الّله ميرزای شيرازی
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بيش تر بدانيد
خودداری زنان دربار از استعمال تنباکو 

اعتمادالسلطنه يکی از شخصيت های مشهور زمان سلطنت ناصر الدين شاه است. يکی از آثار 
اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اوست. او در روزنامه ی خاطرات نوشته است: 

«طوری مسأله تنباکو  مهم است که حتی اندرون شاه، به هيچ وجه قليان نمی کشند. شنيدم شاه 
به زنان خودش فرموده بود: «چه کسی قليان را حرام کرده؟ بکشيد ...» يکی از خانم ها عرض کرد: 
«همان کسی که ماها را به شما حالل کرده.» شاه فرمود: «من می کشم؛ شما هم بکشيد!» يکی از آنان 

گفت: «تکليف مردم اين نيست که تقليد شما را بکنند.»۱
هم گرايی مسيحيان و يهوديان ايران در حمايت از تحريم تنباکو

بنا به روايت رساله دخانيه، حکم ميرزای شيرازی در همان نيم   روز اول تا صد هزار نسخه رسيد 
و مايه ی شگفتی ايرانيان و اعجاب خارجيان شد. حتی بانوان و نوکران ناصر الدين  شاه از کشيدن توتون 
و تنباکو امتناع کردند، به طوری که هيچ کس را يارای آن نبود که در خيابان به معامله يا مصرف تنباکو 

مشغول شود. تا جايی که مسيحيان و يهوديان هم تحريم شرعی را رعايت می کردند.۲

ـ   ١٢٧٥ ش.)  سيد جمال الدين اسد آبادی (١٢١٧ـ
محمد بن سيد   صفدر، معروف به «سيد جمال» 
رهبران  از  و  انقالبی،  بزرگ  سخنور  و  انديشمند 
ضد  استعماری ملت های مسلمان در عهد قاجار بود. 
وی در سال ١٢١٧ ش. در اسد آباد همدان به دنيا آمد. 
هرچند سيد جمال ايرانی و شيعه است، ولی درباره ی 
دارند.  ديگر  عقيده ای  برخی  او،  مذهب  و  ملّيت 
سيد جمال الدين اسد آبادی، از آن جا که از بنيانگذاران 
و  ايرانی  ملّيت  عمدًا  بود،  اسالمی  ملت های  وحدت 

مذهب تشيع خـود را مخفی نگاه می داشت. 
فلسفه،  از  و  داشت؛  نيرومند  حافظه ای  سيد جمال 

١ــ اعتمادالسلطنه، «روزنامه ی خاطرات اعتماد السلطنه»، ص ٨٩٣.
٢ــ هيدجی، رساله دخانيه،ص ٥٢ــ٥٣.

برگی از تاريخ
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نجوم، علوم دينی و دانش های زمان خود بهره های فراوان برد. او مسافرت های زيادی به شرق و غرب 
عالم کرد؛ و در سراسر عمر، با استبداد و استعمار در مبارزه بود. درپاريس مجله ی «العروة الوثقی» را 
انتشار داد و در آن، به سياست انگلستان در شرق حمله کرد. و به همين دليل با فشار انگليسی ها، دولت 

فرانسه که مّدعی دفاع از آزادی عقيده و مطبوعات آزاد بود مجله  او را توقيف کرد! 
در قاهره، استانبول، هند و افغانستان، با سخنرانی های آتشين خود، افکار آزادی خواهی را 

در بين مردم مسلمان پراکنده ساخت. 
تأثير سخنان او موجب ترور ناصر الدين شاه، پادشاه خودکامه ی قاجار، توسط ميرزا  رضا کرمانی 

شد. 
سيد جمال  در لندن روزنامه ی «ضياء الخائفين» را به زبان های عربی و انگليسی منتشر کرد. اما 

از سوی دولتمردان انگليسی مورد تعقيب قرار گرفت، تا آن که مجبور به ترک خاک اروپا شد. 
او عاقبت در سال ١٢٧٥ ش. به طورمشکوکی فوت کرد. 

صدور اين حکم سبب شد که شاه ناچار به تسليم گردد؛ و ابتدا امتياز داخلی دخانيات و سپس 
امتياز خارجی آن، لغو شد. ميرزای شيرازی، تا زمانی که به وسيله شيخ   فضل الّله نوری از لغو قرارداد 

تنباکو مطمئن نشد، تحريم تنباکو را لغو نکرد.۱
اين پيروزی بزرگ به رهبری روحانيون، سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران و عامالن 
داخلی آنان وارد آيد؛ و مردم باور کنند که توانايی ايستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی 
مشروطه  نهضت  طليعه ی  و  ايرانيان  بيداری  سرآغاز  را  قيام  اين  تاريخ نويسان،  از  بسياری  دارند.  را 

دانسته اند.۲
نهضت تحريم تنباکو، در شرايطی باور نکردنی به بار نشست. آن زمان، اوج اقتدار امپراتوری 
انگليس بود؛ گستردگی اين امپراتوری به اندازه ای بود که ملکه ی انگلستان ادعا می کرد که در قلمرو 
کشورش، آفتاب هرگز غروب نمی کند. در واقع در اين نهضت، مردم ايران توانستند برای نخستين 
بار، در برابر مقتدرترين دولت عالم، در آن زمان، ايستادگی کنند، و آن را وادار به پذيرش 

خواسته های خود کنند.۳

١ــ حسين زاده، «شيخ فضل الّله نوری در ظلمت مشروطه»، ص ٢٣٩.
٢ــ ناظم االسالم کرمانی، کتاب خود، «تاريخ بيداری ايرانيان»، را با شرح اين واقعه آغاز کرده است.

٣ــ درباره ی نهضت تحريم تنباکو، نسخه ای خطی با عنوان: «رساله ی دخانيه و اجازه ی کمپانی و تلگرافات» از شيخ حسن کرباليی 
برجا مانده است. هم چنين رساله ديگری به همين نام، تأليف حکيم حاج محمد علی هيدجی به کوشش علی اکبر واليتی در اين  باره منتشر شده 

است.
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۱ــ امير کبير در دوره ی صدارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد؟
ـ چرا کشورهای اروپايی در ديگر کشور ها نفوذ می کردند؟  ٢ ـ

٣ ــ براساس قراردادی که با رويتر بسته شد، چه امتيازاتی به اين شخص داده شد؟ 
٤ ــ در داخل و خارج از ايران چه مخالفت هايی عليه امتياز رويتر ايجاد شد؟ 

٥ ــ امتياز توتون و تنباکو با چه شرايطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتيازی که دولت عثمانی 
به يک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقايسه کنيد. 

دنبال  به  نتيجه ای  چه  فتوا  اين  و  کرد  صادر  را  تنباکو  و  توتون  تحريم  فتوای  کسی  چه  ٦ ــ 
داشت؟ 

۱ــ مطلبی درباره ی نقش درباريان و عوامل بيگانه نقش اصلی در بدبينی ناصر الدين شاه نسبت 
به امير کبير تهيه کنيد. 

در  اصالحات  انجام  از  جلوگيری  در  آن  تأثير  ناصر الدين شاه و  مورد «خودکامه بودن»  در  ٢ ــ 
ايران، مطلبی تهيه کنيد. 

٣ ــ در مورد يکی از مدارسی که در زمان ناصر الدين شاه به شيوه ی جديد ايجاد شد، مطلبی 
تهيه کنيد.

نقش دربارهی مطل ۱

انديشه و جست  و جو

هی دو د ک ام ۱

پرسش های نمونه


