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نکات مهم درس

دوران ناصرالدین شاه•

صدارت امیرکبیر•

واگذاری امتیازات به بیگانگان•

امتیاز رویتر•

امتیاز التاری•

نهضت تحریم تنباکو؛ نخستین حرکت مردمی فراگیر برضداستعمار•



د باچندوران طوالنی سلطنت ناصرالدین شاه 

:موضوع شناخته می شود
دوست، میرزا قتل صدراعظم دانشمند وایران •

به تحریک فاسدان امیرکبیرتقی خان 

وبدخواهانی که منافعشان به خطر افتادبود

های پیشرفتبااز ایرانیان آشنایی تدریجی گروهی •

اروپاییان

به و فرهنگی اقتصادی واگذاری امتیازات •

والتاری ،امتیاز رویتر بیگانگان؛ نظیرامتیاز 

.خرید و فروش تنباکوامتیاز 



صدارت امیرکبیر
سلطنتبهشاه،ناصرالدیناش،سالهشانزدهفرزندمحمدشاه،مرگازپس

.برگزیدصدارتبهراامیرکبیراو.رسید

طلباستقاللشخصیتهایازامیرکبیربهملقبفراهانیخانتقیمیرزا

خود،سیاسیزندگیدوراندراو.آیدمیشماربهمعاصرتاریخدوستومیهن

وارضیتمامیتحفظبرایصدارت،کوتاهزماندرچهوصدارتازقبلچه

.کردزیادیتالشبیگانگان،دخالتبامبارزه

هایدولتتأثیرتحتشدتبهایرانخارجیوداخلیسیاستاو،روزگاردر

تسیاساتخاذدرامیرکبیرکاروداشت،قرارانگلیسوروسیهویژهبهبیگانه،

.بودبرانگیزتحسینودشواربسیارمستقل



:اصالحات و اقدامات امیرکبیر
امور                          به اصالح ارادۀ استوار او با .کبیراز مردان بزرگ تاریخ ایران استامیر 

.                                                        دادهای بزرگی انجام ، اقدام سال وسه ماه صدرات ودرمدت سه پرداخت 

:که به گوشه ای از آنها اشاره می شود

حتی نسبت به مقامکلمۀجناب به ،واکتفا لقب های طوالنی وبی معنی لغو -1

صدرات

.منع رشوه خواری، و برقراری حقوق ثابت برای مأموران دولت-2

.جدیدکسب مهارت هاودانش های ، برای شاگردانی به اروپا فرستادن -3

استخدام معلمان و استادان خارجی، به ویزه از کشورهایی غیر از انگلیس و -4

.روس



.ترجمۀکتاب ،نشرروزنامه-5
تاسیس مدرسۀ عالی در تهران وارائۀ طرح مدرسۀ -6

.دارالفنون ؛که پس از برکناری او شروع به کار کرد
جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور -7

.داخلی ایران
.دفع فتنۀساالردر خراسان، و فرقۀ بابیه-8
.تقویت ارتش ملی-9

تالش در جهت استقالل اقتصادی و توسعۀ -10

.صنعتی ایران



:فکر کنید و پاسخ دهید
به نظر شما هدف امیرکبیر از مقابله با دخالت نمایندگان دولت

های خارجی در امور داخلی ایران چه بود؟ 

بدانیدبیشتر
،اسالمیکشورهایفرهنگیواعتقادیهایبنیانبردنبینازبرایاستعمارترفندهایازیکی

ناصری،دورۀدربهاییفرقۀومحمدشاهدورۀدربابیمسلکمانندمنحرفهایفرقهآوردنبوجود
یعنیباب،کردمیادعاابتداکهبابیه،منحرفوگمراهفرقۀباب،رهبرمحمدسیدعلی.بودایراندر

ازپساو.شدجدیددینآوردنوپیامبریمدعینهایتدر.استمردمو(عج)زماناماممیانواسطه
.گردیدتکفیرشیعهعلمایتوسطکند،دفاعخودواهیادعاهایازنتوانستمناظرهمجلسدرآنکه
هایاغتشاشسرکوبازپسوبود؛زندانیآذربایجانچهریققلعۀدرشاهناصرالدینزماندروی

صاحبمیداندرهمراهانشازیکیاتفاقبهامیرکبیر،دستوربهزنجان،ومازندراندربابیان
.شداعدامتبریز(عج)الزمان



واگذاری امتیازات به بیگانگان
دیاقتصاشرایطتوانستند،آفریقاییوآسیاییهایملتغارتازحاصلثروتوگستردهداریبردهبااروپاییکشورهای

.کنندپیدادستاقتصادیرشددرجهشیبهوکردهفراهمراوصنعتیعلمیانقالببرایاجتماعیو

.داشتندنیازقیمتارزاناولیهمواد-2ومصرفبازارهای-1به،نتیجهدر

.افزودندمیدیگرکشورهایدرخودبرنفوذروزبهروزاستعماری،هایدولت،بنابراین

اروپابهاوهایمسافرتوهاگذرانیخوشآورسرسامهایهزینهباکهشاه،ناصرالدینعهدازویژهبهایران،دولت
امتیازهادهاوزماندر.داشتمخارجاینتأمیندرسعی،استعماریهایدولتبهامتیازاتواگذاریبابود،روروبه

.بودکشورهاسایرازبیشانگلستانوروسیهسهمکهشدواگذاربیگانگانبهاقتصادی

باکه(...وشیالتبنادر،گمرکات،صنایع،ها،جنگلمعادن،)ایرانداراییوثروتامتیازات،اینواگذارینتیجۀدر
.رفتتاراجبهبودآیندهوحاضرنسلبهمتعلقوکشورپشتوانۀ

هکهمچنان.داشتندچشمگیرنقشیامتیازاتایندادندربودند،استعماریهایدولتایننفوذزیرکهافرادیتردیدبی
استعماریدولتبهالتاریامتیازرویتروامتیازواگذاریاصلیعامالن،خانملکممیرزاوسپهساالر،خانحسینمیرزا

.بودندانگلیس

آنانعامالنواستعمارگرانگذاردنناکامدربودند،بیگانگانبامبارزهدرمردمپناهگاهکهدینعلمایدیگر،سویاز
.داشتندبسیارتأثیرشومشان،هایهدفبهرسیدندر



استعماری،                                                                                                                    اینجا به سه امتیاز در 

رویتر                                                                                                                        -1

التاری                                                                                                                       -2

وتنباکو توتون -3

:        می شوداشاره 



امتیاز رویتر
خانحسینمیرزاتالشبا(.م1872/.ش1250)شاهناصرالدینزماندرامتیازاین

باروننامبهیهودییکبهخانملکممیرزاهمکاریووقتصدراعظمسپهساالر
.شدواگذاررویتردوجولیوس

:رویترقراردادموجببه

طالجزبهایرانومنابعمعادنکلیۀازبرداریبهرهوترامواوآهنراهاحداثحق
هایوکانالهاقناتاحداثوهاجنگلازبرداریبهرهنیزقیمتی،هایسنگوونقره

وسال75مدتبهآبیاری

بهسال25مدتبهایرانبهانگلیسیمحصوالتنوعهمهصدوروحقهاگمرگاداره
.شدواگذاررویتر

اهشسفرناصرالدینهایهزینهتأمینبرایلیرههزاردویستمبلغتنهارویتر،مقابلدر
.کردپرداختوامصورتبهاروپابه



بیشتربدانید

وقتی خبر اعطای این امتیاز منتشر شد،شگفتی و 

به  طوری که لرد کرزن یکی. حیرت بسیاری را برانگیخت

از مأموران امپراتوری انگلیس در هند و خاورمیانه، 

عجیب ترین امتیازی که در » : دربارۀ این امتیاز نوشت

طول تاریخ نظیر ندارد و به موجب آن، تمام منابع طبیعی 

.  «کشوری به یک خارجی تسلیم گشته است 



:رویترامتیازمخالفان

؛برانگیختراعلمامخالفتواعتراضرویتر،امتیازواگذاری-1

هندهمچونایرانبرانگلستانکاملسلطۀزمینۀامتیاز،آناجرایصورتدرکهچرا
.آمدمیفراهم

.داشتعهدهبررامخالفانرهبریتهران،بزرگمجتهدکنی،علیمالحاجهللاآیت

مخالفنیزوقتصدراعظمسپهساالر،خانحسینمیرزابارویتر،امتیازبرعالوهایشان
پیشدرراغربیمدنیتوزندگیاصولقوانین،ازتقلیدآشکاراسپهساالرزیرا؛بود

.کردمیترغیبخودهایسیاستاجرایبهراشاهناصرالدینوبودگرفته

بودندناراضیداشت،آنهارقیببرایقرارداداینکهسرشاریمنافعازنیزهاروس-2
.شدندآنلغوخواستارو

حسینمیرزاهمچنین-2.شدامتیازلغوبهمجبورشاهناصرالدین-1:رویترامتیازسرانجام
.کردبرکنارصدراتازراسپهساالرخان

وپرداختخسارتاینجبرانبرایتالشبهبوددادهدستازرابزرگیامتیازکهرویتر
.بگیردشاهازسال،شصتمدتبهراشاهنشاهیبانکامتیازشدموفقنهایتدر



سیزدهمقرندرایرانمبارزومعروفعلمایاز(.ش1267-1184)المجتهدینرئیسبهملقبکنیعلیمالهللاآیت

چهاردهمقرناوایلو

ناصری،عصردولتمردانباخویشرابطۀوجودباکهبودانصاریمرتضیشیخشاگردانازوی

توسطفراموشخانهتأسیسوارمنیخانملکممیرزابهامورسپردندردولتهایسیاستاز

.دانستمیدولتودینویرانیموجبراآنوکردمیانتقادوی

مناهیموجبراآنوبودنیزسپهساالرگرایانۀغرباصطالحاتجدیمخالفانازکنیهللاآیت

ووابستگینهایتدرواجتماعینظمخوردنبرهمودینوشریعتمخالفتومحرماتو

بودرویتراستعماریقراردادسرسختمخالفانازکنیهللاآیت.دانستمیایرانالحمایگیتحت

تحمیلازراانگلیسمقاصدبرانگیزیتحسینسیاسیهوشمندیباودانستمیزیانبارراآنو

شاهناصرالدینبهزمینهایندرمختلفیهاینامهوی.کردمیافشااستعماریقراردادهایچنین

مرقدجواردرودرگذشتسالگیهشتادوششدر.ش1267مهر12درعاقبت.نوشت

.شدسپردهخاکبه(ع)حسنیعبدالعظیمحضرت

برگی از 

تاریخ



ازراخودکه(الدولهناظمبهمعروف)خانملکممیرزا.ش1267سالدرامتیازالتاری

هککردقانعراشاهناصرالدینشمردمیقانونمدافعواستبدادمخالفروشنفکران

واگذاراوبه،امتیازصاحبنامذکربدونرا(التاری)خانهقمارتاسیسامتیاز

آنشاهنهاییاجازۀبدونخانملکممیرزاکهبودشدهشرطنامهامتیازآندر.کند

کمپانییکبهراآن،لیرههزارچهلدریافتازایدراواما.ندهدانتقالکسیبهرا

.کردواگذارانگلیسی

:امتیازسرانجاموالتاریامتیازمخالفان

بهالتاریبودنحراماعالمباایراندینیعلمایالتاری،امتیازشدنآشکارازپس

.گذاشتندناکامآنمنافعبهیابیدستدرراهاانگلیسی،قماریکعنوان

هماناز،شدندامتیازاینازخانملکماستفادۀسوءمتوجهوقتینیزدرباروشاه

دارانسهاموکردندمحرومدولتیمهمهایمقامکلیۀبهتصدیازرااوتاریخ

مراجعبهویوازمتهموکالهبرداریتقلببهراخانملکم،گذاریسرمایهشرکت

.کردندشکایتقانونی



بدانیدبیشتر 

اروپایی،فراماسونریلژهایازپیرویبه.ش1237سالدرخانملکممیرزا

بااو.کرد(فراماسونریایرانینوع)فراموشخانهتأسیسبهاقدامایراندر

رامرکزآنآموزاندانشازایعده،دارالفنوندرتدریسموقعیتازاستفاده

ودانست،میشعورفاقدراایرانیانخانملکم.درآوردفراموشخانهعضویتبه

کهبودمعتقداو.گفتمیسخنایرانمردمازآمیزتوهینوزنندههاییباعبارت

.کردتقلیدغربازچیزهمهدرتصرفی،ودخلهیچبدونباید



استعمارحرکت مردمی فراگیر بر ضد نخستین نهضت تحریم تنباکو؛ 

شد،واگذارانگلیساستعماریدولتبهقاجاردورۀدرکهامتیازاتیازیکی

کهبودسالپنجاهبمدتایرانوخارجداخلدروتنباکوتوتونانحصارخریدوفروش

«قراردادتالبوت»بهقراردادرواینازاین.شددادهتالبوتنامبهانگلیسییکبه

نیزمیرژیراعهدنامهاینبودرژیاوشرکتنامکهآنجاازو.استشدهمشهور

.نامند



:دادخارجیشرکتیکبهعثمانیدولتکهامتیازیباآنتفاوتوتالبوتامتیازواگذاریشرایط

وهزارلیرهپانزدهساالنه،برابردریافتراامتیازاینشاهناصرالدین
𝟏

𝟒
تالبوتبهساالنه،سود

.بودواگذارکرده

عثمانی،دولتدرحالیکه

ساالنهدریافتبرابرراامتیازاینبودبرخوردارکمتریوتنباکوتوتونمحصولازکهوجودیبا

.بودکردهواگذارخارجیکمپانییکبه،لیرههزارهفتصد

:تالبوتامتیازباهامخالفتعلت

دبفروشنبیگانهبهکمیبهایبهبایدراخودوتنباکوتوتونمحصولدیدندمیکهایرانمردم

اینبهنسبتواعتراضقیامبهشروعبخرند،گزافیقیمتبهراآندوبارهداخلی،مصارفوبرای

.قراردادکردند



.  ، به اوج خود رسیدتهرانو اصفهان، شیراز، تبریزاین مخالفت، در شهرهایی مانند 

. در شهرهای مختلف رهبری این نهضت را به دست گرفتندعالمان دین، 

 اصفهانآیت هللا آقا نجفی اصفهانی در ،

 شیرازآیت هللا سید علی اکبر فال اسیری در ،

 تهران آیت هللا میرزا حسن آشتیانی و آیت هللا شیخ فضل هللا نوری در

 تبریزو آیت هللا میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در ،

را به مردم گوشزد خطر سلطۀ استعمار انگلیس آنان . از جملۀ این روحانیون بودند
.کردند

شیخ فضل هللا نوری، به عنوان نمایندۀ میرزای شیرازی، مرجع بزرگ در این میان، 
شیعیان، در ایران عمل می کرد و نقش اساسی در گرفتن فتوای تحریم تنباکو از 

.      مرجعیت بزرگ شیعه داشت



شد؟صادرکسیچهتوسطتنباکوتحریمفتوای

واقراردادبرخاست،اینبامخالفتبهنیزاسدآبادیالدینسیدجمال

بود،سامرادرکهشیرازیمیرزایهللاآیتبهاینامهباره،ایندر

آیت)نفوذصاحبوبزرگمجنهداینتاریخیحکمسرانجام.نوشت

شد،صادر(شیرازیمیرزایهللا

:بودچنینمذکورحکم







صدور فتوای تحریم تنباکو توسط آیت هللا میرزای شیرازی چه نتایجی داشت؟

.بزرگ در سراسر ایران پدید آورد که حتی به درون دربار شاه نیز نفوذ کردنهضتی 

صدور این حکم سبب شد که شاه ناچار به تسلیم گردد؛ 

و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات 

.  و سپس امتیاز خارجی آن، لغو شد

نباکو میرزای شیرازی، تا زمانی که به وسیله شیخ فضل هللا نوری از لغو قرارداد تنباکو مطمئن نشد، تحریم ت
.را لغو نکرد

:نتایج نهضت تحریم تنباکو

 نهضت تحریم تنباکو موجب انسجام بیشتر مرجعیت شیعه، علما و مردم متدین ایران شد

و نشان داد که بیداری اسالمی در ایران به بلوغ فکری و سیاسی رسیده است.

 این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون، سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران

و عامالن داخلی آنان وارد آید؛

 مقتدرترین دولت آن)و مردم باور کنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی
.  را دارند(زمان یعنی انگلستان

.  دانسته اند طلیعۀ نهضت مشروطه و سرآغاز بیداری ایرانیان بسیاری از تاریخ نویسان، این قیام را 



بود؟چگونهوتنباکوتوتونامتیازلغوزماندرانگلستانوضعیت

اقتداراوجزمان،آن.بارنشستبهباورنکردنیدرشرایطیتنباکو،تحریمنهضت

تانانگلسملکۀکهبودایاندازهبهامپراتوریاینگستردگی؛بودانگلیسامپراتوری

نهضت،دراینواقعدر.نمیکندغروبهرگزفتابآکشورش،درقلمروکهمیکردادعا

زمانآندرعالم،دولتمقتدرترینبرابردربار،نخستینبرایتوانستندایرانمردم

.خودکنندهایخواستهپذیرشبهوادارراآنوکنند،،ایستادگی







پرسش های نمونه

امیرکبیر در دورۀ صدارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد؟-1

چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشورها نفوذ می کردند؟-2

براساس قراردادی که با رویتر بسته شد چه امتیازاتی به این شخص داده شد؟-3

در داخل و خارج از ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد؟ چرا؟-4

به امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی-5

یک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقایسه کنید؟

چه کسی فتوای تحریم توتون وتنباکو را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای بدنبال داشت؟-6




