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وقتي ميرزا ملکم خان در مقابل دريافت چهل هزار ليره اين امتياز  ۱۲گلبرگ
را به يک کمپاني انگليسي واگذار کرد، علماي ديني التاري را حرام 
اعالم کردند و شاه هم که متوجه سوء استفاده ميرزا ملکم خان شده 
بود او را از مقام هاي دولتي محروم کرد  و سهامداران التاري هم از 

ميرزا ملکم خان به عنوان کالهبردار شکايت کردند.

انحصار خريد و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج ايران به  ۱۳
مدت ۵۰ سال به يک انگليسي به نام تالبوت داده شد که به قرارداد 

»رژي« هم معروف است.

1 سود ساالنه بود درحالي که عثماني ها با محصول  ۱۴
4

پانزده هزار ليره و 

کم تر، ۷۰۰ هزار ليره از کمپاني خارجي مي گرفتند.

مردم ايران در شهرهايي مانند تهران، تبريز، شيراز، اصفهان و ...  ۱۵
اصفهان،  در  نجفي  آيت اللّه  مانند  عالماني  پرداختند.  مخالفت  به 

آيت اللّه فال اسيري در شيراز و آشتياني و شيخ فضل اللّه نوري در 
تهران، آقا مجتهد تبريزي در تبريز به مردم پيوستند.

سيد جمال الدين نامه اي به آيت الله ميرزاي شيرازي که در سامرا  ۱۶
بود نوشت و سرانجام حکم تاريخي تحريم تنباکو توسط آيت اللّه 
شيرازي صادر شد، اين حکم مي گفت از امروز استفاده از توتون و 

تنباکو در هر شکلي، دشمني با امام زمان )عج( مي باشد.

و  ۱۷ دخانيات  داخلي  امتياز  و  شد  تسليم  ناچار  شاه  فتوا،  صدور  با 
سپس امتياز خارجي آن لغو شد و ميرزاي شيرازي تا به وسيلة 

شيخ فضل اللّه مطمئن نشد، تحريم تنباکو را لغو نکرد.

انسجام بيشتر مرجعيت شيعه و علما با مردم، وارد شدن ضربه اي  ۱۸
سخت به استعمارگران و عامالن آن در داخل، مردم به اين باور 
رسيدند که مي توانند در مقابل استعمار و استبداد ايستادگي کنند 
دولت  مقتدرترين  مقابل  در  بار  نخستين  براي  توانستند  مردم  و 

عالم ايستادگي کنند.

 درس ۳ زمينه هاي نهضت مشروطه

سؤاالت امتحاني درس سوم

در بررسي ريشه هاي پيدايش نهضت مشروطه به چه مسائلي بايد توجه کنيم؟ نام ببريد.. 1
سرزمين هايي که توسط روسيه و انگليس از ايران جدا شد، شامل چه مناطقي بود؟. 2
چه مسائلي احساسات ملي مردم ايران را در زمان قاجارها جريحه دار کرد؟. 3
واگذاري اياالت در زمان حکومت قاجاريه چگونه بود؟. 4
مردم و علما مخالفت خود را با استبداد و استعمار چگونه نشان مي دادند؟. 5
هم زمان با حکومت قاجار در ايران چه تحوالتي در کشورهاي ديگر روي داد؟. 6
زمينه هاي ورود تفکر مشروطه خواهي در ايران چگونه فراهم شد؟. 7
دستاورد مسافرت ها و مأموريت ها به خارج از کشور به چه شکلي به مردم منتقل مي شد؟. 8
کدام روزنامه ها در عصر قاجار در داخل ايران منتشر مي شد؟ دسته بندي کنيد.. 9

روزنامه هاي ايراني که در خارج منتشر مي شد، کدام بودند؟. 10
آثار روشنفکران عصر قاجار به چند شکل منتشر مي شد؟. 11
در مورد سفرنامه نويسي در عهد قاجار توضيح دهيد.. 12
آثار کدام مؤلفان در دوره قاجار در جنبش مشروطه خواهي  نقش داشتند؟ نام ببريد؟. 13

پاسخ

از دست رفتن سرزمين هايي از ايران ـ غلبه استعمار بر مملکت  ـ  ۱
استبداد و  با  استبداد دستگاه حاکم ـ مخالفت هاي مردم و علما 

استعمار ـ ورود انديشه هاي جديد.

)شامل  ۲ شمال شرقي  در  ماوراء النهر  و  شمال غربي  در  قفقاز  کل 
و  روسيه  توسط  امروزي(  ترکمنستان  و  تاجيکستان  قزاقستان، 
ايالت هاي هرات و قندهار و بخش بزرگي از بلوچستان توسط انگليس.

به طور کلي دادن امتيازات، گرفتن وام و اعمال حق کاپيتوالسيون،  ۳
دخالت هاي دولت هاي بيگانه در ايران.

حکومت اياالت در ازاي گرفتن پول زياد به شاهزادگان داده مي شد  ۴
و شاهزادگان که به حکومت اياالت مي رسيدند ماليات هاي سنگين 
داشته  آن ها سود  براي  اياالت  بر  تا حکومت  مردم مي گرفتند  از 

باشد. فشار مالياتي کمرشکني بر مردم تحميل مي شد.
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گلبرگ مردم و روحانيون با توجه به آموزه هاي اسالم نسبت به عدالت خواهي  ۵
احساس تکليف مي کردند. در جريان تحريم تنباکو آن ها خط بطالني 
بر قدرت شاه و استعمار کشيدند و اين تفکر در زمان مظفرالدين 
شاه هم ادامه يافت و به نهضتي بزرگ به رهبري آيت اللّه طباطبايي، 
آيت اللّه  خراساني،  آيت اللّه  نوري،  فضل اللّه  شيخ  بهبهاني،  آيت اللّه 
عبداللّه مازندراني و آيت اللّه خليل تهراني انجاميد تا با ايجاد عدالت خانه 

»دارالشورا« قدرت شاه و حکام را محدود کنند.

عصر خودکامگي قاجاريه در ايران با تحوالت آزادي خواهي و ايجاد  ۶
حکومت مشروطه در کشورهاي ديگر همراه بود. کشورهايي مانند 
يا  و  مشروطه  حکومت  به   ... و  اتريش  ايتاليا،  دانمارک،  انگليس، 

جمهوري دست يافتند.

به شکل هايي نظير اعزام دانشجو، سفرهاي درباريان و سياستمداران  ۷
و مهاجرت برخي از ايرانيان به خارج فراهم شد.

دستاوردهاي اين سفرها و مهاجرت ها از راه انتشار روزنامه و چاپ  ۸
کتاب و در خالل نامه ها به مردم منتقل مي شد.

روزنامه هاي داخلي به دو دسته دولتي و غيردولتي تقسيم مي شدند.  ۹
کاغذ اخبار اّولين روزنامة ايران توسط ميرزا صالح شيرازي منتشر شد. 
روزنامه هاي وقايع اتفاقيه ، شرف و شرافت از جمله روزنامه هاي دولتي 
بودند. تربيت و ادب از جمله روزنامه هاي غيردولتي چاپ ايران بودند.

عروة الوثقي، اختر، قانون، حبل المتين، حکمت و ثريا از مشهورترين  ۱۰
روزنامه هاي فارسي زبان بود که در خارج چاپ مي شد و به ايران مي آمد.

سفرنامه ها، کتاب ها و آثار ديگر. ۱۱

سفرنامة ميرزا صالح شيرازي از معروف ترين سفرنامه هايي است که از  ۱۲
حکومت مشروطه در کشورهاي اروپايي تعريف کرده است. سياحت نامة 

ابراهيم بيگ اثر زين العابدين مراغه اي هم از سفرنامه هاي ديگر است.

و  ۱۳ طالبوف  مستشارالدوله،  خان،  ملکم  ميرزا  نوشته  کتاب هايي 
آخوندزاده از معروف ترين آثاري هستند که در جنبش مشروطه خواهي 

ايران مؤثر بود.

 درس ۴ آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزي نهضت مشروطه

سؤاالت امتحاني درس چهارم

عاقبت ناصرالدين شاه چه شد؟ . 1
مظفرالدين شاه چگونه پادشاهي بود؟. 2
محرم سال 1284 ش. چه فرصتي براي اعتراض هاي مردمي فراهم ساخت؟. 3
مهم ترين حوادثي که منجر به پيروزي نهضت مشروطه شد را نام ببريد.. 4
ماجراي مسيونوز بلژيکي چه بود؟. 5
رهبري مخالفان اعتراض به مسيونوز با چه کسي بود؟. 6
علل نارضايتي مردم اياالت چه بود؟. 7
ماجراي بانک استقراضي روسيه چه بود؟. 8
فلک شدن بازرگانان چگونه شروع شد؟. 9

ماجراي فلک شدن بازرگانان به کجا کشيد؟. 10
مهاجرت صغري را شرح دهيد.. 11
مهم ترين خواسته هاي مردم در مهاجرت صغري چه بود؟. 12
مهاجرت کبري را بررسي کنيد.. 13
سنت بست نشيني را توضيح دهيد.. 14
چرا مردم به سفارت انگليس رفتند؟. 15
مهم ترين خواسته هاي مردم در آستانه پيروزي انقالب مشروطه چه بود؟. 16
چگونه فرمان مشروطيت صادر شد؟. 17
اّولين دورة مجلس شوراي ملي و قانون اساسي مشروطه چگونه شکل گرفت؟. 18

پاسخ

او که پادشاهي خودکامه بود در پنجاهمين سال سلطنتش ترور شد  ۱
و پسرش مظفرالدين شاه به جانشيني او رسيد.

او شاهي سست عنصر، بي اراده و بيمار بود که توانايي ادارة کشور را  ۲
نداشت اما در عين حال فردي رئوف و مهربان بود. عين الدوله را به 


