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دومدرس 

دوران ناصرالدین شاه



:وددوران طوالنی سلطنت ناصر الدین شاه با چند موضوع شناخته می ش

ظیر واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان؛ ن. ٣
.وامتیاز رویتر، امتیاز التاری و امتیاز خرید و فروش تنباک

آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با پیشرفت های . ٢
.اروپاییان

قتل صد راعظم دانشمند و ایران دوست، میرزا تقی خان . ١
به امیر کبیر، به تحریک فاسدان و بدخواهانی که منافعشان

.خطر افتاده بود



اش،سالهشانزدهفرزندشاه،محمّدمرگازپس

بهراکبیرامیراو.رسیدسلطنتبهمیرزا،ناصرالدین

.برگزیدصدارت

ازکبیرامیربهملقبفراهانیخانتقیمیرزا

تاریخدوستمیهنوطلباستقاللهایشخصیت

زندگیدوراندراو.آیدمیشماربهایرانمعاصر

کوتاهزماندرچهوصدارتازقبلچهخود،سیاسی

دخالتبامبارزهوارضیتمامیتحفظبرایصدارت،

سیاستاو،روزگاردر.کردزیادیتالشبیگانگان،

هایدولتتأثیرتحتشدّتبهایرانخارجیوداخلی

ارکوداشت،قرارانگلیسوروسیهویژهبهبیگانه،

واردشوبسیارمستقل،سیاستاتخاذدرکبیرامیر

.بودبرانگیزتحسین

صدارت امیر کبیر



سهمدتدروپرداختاموراصالحبهاستوارٔ  ارادهبااو.استایرانتاریخبزرگمردانازکبیرامیر

:شودمیاشارهآنهاازایگوشهبهکه.دادانجامبزرگیهایاقدامصدارت،ماهسهوسال

.دارتجناب، حتّی نسبت به مقام صٔ  لغو لقب های طوالنی و بی معنی، و اکتفا به کلمه

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

.فرستادن شاگردانی به اروپا، برای کسب مهارت ها و دانش های جدید

.استخدام معلّمان و استادان خارجی، به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس و روس

.کتاب، نشر روزنامهٔ  ترجمه
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.رددارالفنون؛ که پس از برکناری او شروع به کار کٔ  طرح مدرسهٔ  عالی در تهران و ارائهٔ  تأسیس مدرسه

.جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران

.بابیّهٔ  ساالر  در خراسان، و فرقهٔ  دفع فتنه

.تقویت ارتش ملی کشور

.صنعتی ایرانٔ  تالش در جهت استقالل اقتصادی و توسعه
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گانبیگانبهامتیازاتواگذاری

ی،آفریقایوآسیاییهایملتغارتازحاصلثروتوگستردهداریبردهبااروپاییکشورهای

درهشیجبهوکردهفراهمراصنعتیوعلمیانقالببرایاجتماعیواقتصادیشرایطتوانستند

زنیاقیمتارزاناولیهموادومصرفبازارهایبهدرنتیجه،.کنندپیدادستاقتصادیرشد

.ودندافزمیدیگرکشورهایدرخودبرنفوذروزبهروزاستعماری،هایدولتبنابراین،.داشتند

وهاگذرانیخوشآورسرسامهایهزینهباکهشاه،الدینناصرعهدازویژهبهایران،دولت

درسعیاستعماری،هایدولتبهامتیازاتواگذاریبابود،روبهرواروپابهاومسافرت های

سهمکهشدواگذاربیگانگانبهاقتصادیامتیازهادهاوزماندر.داشتمخارجاینتأمین

.بودکشورهاسایرازبیشانگلستانوروسیه



وثروتامتیازات،اینواگذاریٔ  درنتیجه

صنایع،ها،جنگلمعادن،)ایراندارایی

ٔ  پشتوانهکه(...وشیالتبنادر،گمرکات،

هببودآیندهوحاضرنسلبهمتعلقوکشور

.رفتتاراج

هایدولتایننفوذزیرکهافرادیتردیدبی

نقشیامتیازهاایندادندربودند،استعماری

حسینمیرزاکههمچنان.داشتندچشمگیر

عامالنخان،ملکممیرزاوسپهساالرخان

بهالتاریامتیازورویترامتیازواگذاریاصلی

.بودندانگلیساستعماریدولت



گانبیگانبامبارزهدرمردمپناهگاهکهدینعلمایدیگر،سویاز

هبرسیدندرآنانعامالنواستعمارگرانگذاردنناکامدربودند،

ازامتیسهبهاینجادر.داشتندبسیارتأثیرشومشان،هایهدف

:شودمیاشارهتنباکووتوتونوالتاریرویتر،استعماری



امتیاز رویتر

خانحسینمیرزاتالشبا(.م١٨٧٢/.ش١٢50)شاهالدینناصرزماندرامتیازاین

دوجولیوسباروننامبهیهودییکبهخانملکممیرزاهمکاریووقتاعظمسپهساالرصدر

ٔ  کلیهازبرداریبهرهووترامواآهنراهاحداثحقّرویتر،قراردادموجببه.شدواگذاررویتر

اثاحدوهاجنگلازبرداریبهرهنیزقیمتی،هایسنگونقرهوطالجزبهایرانمنابعومعادن

نوعهمهصدورحقّ وهاگمرکٔ  ادارهوسالهفتادمدّتبهآبیاریهایکانالوهاقنات

تنهاویتررمقابل،در.شدواگذاررویتربهسالپنجوبیستمدّتبهایران،بهانگلیسیمحصوالت

رداختپوامصورتبهاروپابهشاهناصرالدینسفرهایهزینهتأمینبرایلیرههزاردویستمبلغ

.کرد



از،امتیآناجرایدرصورتچراکهبرانگیخت؛راعلمامخالفتواعتراضرویتر،امتیازواگذاری

مالعلیحاجاللّهآیت.آمدمیفراهمهندهمچونایرانبرانگلستانکاملٔ  سلطهٔ  زمینه

با،رویترامتیازبرعالوهایشان.داشتعهدهبررامخالفانرهبریتهران،بزرگمجتهدکنی،

ازیدتقلآشکاراسپهساالرزیرابود؛مخالفنیزوقتاعظمصدرسپهساالر،خانحسینمیرزا

سیاستاجرایبهراشاهناصرالدینوبودگرفتهپیشدرراغربیمدنیتوزندگیاصولقوانین،

،داشتآنهارقیببرایقرارداداینکهسرشاریمنافعزنیزهاروس.کردمیترغیبخودهای

.دشامتیازلغوبهمجبورشاهناصرالدینسرانجام.شدندآنلغوخواستاروبودندناراضی

ازرابزرگیامتیازکهرویتر.کردبرکنارصدارتازراسپهساالرخانحسینمیرزاهمچنین

کبانامتیازشدموفقنهایتدروپرداختخسارتاینجبرانبرایتالشبهبوددادهدست

.بگیردشاهازسال،شصتمدّتبهراشاهنشاهی





امتیاز التاری

میقانونمدافعواستبدادمخالفروشنفکرانازراخودکه)الدولهناظمبهمعروف(خانملکممیرزاش١٢٦٧سالدر

واگذاراوبهامتیاز،صاحبنامذکربدونرا،(التاری)خانهقمارتأسیسامتیازکهکردقانعراشاهناصرالدینشمرد،

دراواامّ.ندهدانتقالکسیبهراآنشاهنهاییٔ  اجازهبدونخانمیرزاملکمکهبودشدهشرطنامهامتیازآندر.کند

مایعلالتاری،امتیازشدنآشکارازپس.کردواگذارانگلیسیکمپانییکبهراآنلیره،هزارچهلدریافتازای

شاه.ذاشتندگناکامآنمنافعبهدستیابیدرراهاانگلیسیقمار،یکعنوانبهالتاریبودنحراماعالمباایراندینی

مقامٔ  کلّیهبهتصدّیازرااوتاریخهمانازشدند،امتیازاینازخانملکمٔ  استفادهسوءمتوجهوقتینیزدربارو

ویازومتّهمکالهبرداریوتقلّببهراخانملکمگذاری،سرمایهشرکتدارانسهاموکردندمحرومدولتیمهمّهای

.کردندشکایتقانونیمراجعبه



د استعمارنهضت تحریم تنباکو؛ نخستین حرکت مردمی فراگیر بر ض

نحصاراشد،واگذارانگلیساستعماریدولتبهقاجارٔ  دورهدرکهامتیازاتیازیکی

بههکبود،سالپنجاهمدتبهایرانخارجوداخلدرتنباکووتوتونفروشوخرید

«بوتتالقرارداد»بهقرارداداینرو،ازاین.شدداده«تالبوت»نامبهانگلیسییک

نیزرژیرانامهعهداینبود،«رژی»اوشرکتنامکهآنجاازواست؛شدهمشهور

یکوهلیرهزارپانزدهساالنهدریافتبرابرراامتیازاینشاهناصرالدین.نامندمی

وجودیباعثمانی،دولتکهحالیدر.بودکردهواگذارتالبوتبهساالنه،سودچهارم

یافتدربرابرراامتیازاینبود،برخوردارکمتریتنباکویوتوتونمحصولازکه

.بودکردهواگذارخارجیکمپانییکبهلیره،هزارهفتصدساالنه



بهیکمبهایبهبایدراخودتنباکویوتوتونمحصولدیدندمیکهایرانمردم

شروعد،بخرنگزافیقیمتبهراآندوبارهداخلی،مصارفبرایوبفروشندبیگانه

انندمشهرهاییدرمخالفت،این.کردنددادقراراینبهنسبتاعتراضوقیامبه

شهرهایدردین،عالمان.رسیدخوداوجبهتهران،واصفهانشیراز،تبریز،

دریاصفهاننجفیآقااللّهآیت.گرفتنددستبهرانهضتاینرهبریمختلف

نحسمیرزااللّهآیتشیراز،دراسیریفالاکبرعلیسیّداللّهآیتاصفهان،

قاآجوادمیرزااللّهآیتوتهراندرنوریاللّهفضلشیخاللّهآیتوآشتیانی

ٔ  سلطهخطرآنان.بودندروحانیوناینٔ  جملهازتبریز،درتبریزیمجتهد

بهوری،ناللّهفضلشیخمیان،ایندر.کردندگوشزدمردمبهراانگلیساستعمار

وکردمیعملایراندرشیعیان،بزرگمرجعشیرازی،میرزایٔ  نمایندهعنوان

.تداششیعهبزرگمرجعیتازتنباکوتحریمفتوایگرفتندراساسینقش



خاست،برقرارداداینبامخالفتبهنیزاسدآبادیالدینجمالسیّد

سامرادرکهشیرازیمیرزایاللّهآیتبهاینامهباره،ایندراو

فوذنصاحبوبزرگمجتهداینتاریخیحکمسرانجام.نوشتبود،

هبحتیکهآوردپدیدایرانسراسردربزرگنهضتیوشد،صادر

:بودچنینمذکورحکم.کردنفوذنیزشاهدرباردرون







یازامتسپسودخانیاتداخلیامتیازابتداوگردد؛تسلیمبهناچارشاهکهشدسببحکماینصدور

اکوتنبقراردادلغوازنوریاللّهفضلشیخوسیلهبهکهزمانیتاشیرازی،میرزای.شدلغوآن،خارجی

وعلماشیعه،مرجعیتبیشترانسجامموجبتنباکوتحریمنهضت.نکردلغوراتنباکوتحریمنشد،مطمئن

.استرسیدهسیاسیوفکریبلوغبهایراندراسالمیبیداریکهدادنشانوشدایرانمتدینمردم

آنانیداخلعامالنواستعمارگرانبهسختایضربهکهشدسببروحانیون،رهبریبهبزرگپیروزیاین

.ددارنراخارجیاستعماروداخلیاستبدادبرابردرایستادگیتواناییکهکنندباورمردموآید؛وارد

نهضت.داندانستهمشروطهنهضتٔ  طلیعهوایرانیانبیداریسرآغازراقیامایننویسان،تاریخازبسیاری

ود؛بانگلیسامپراتوریاقتداراوجزمان،آن.نشستباربهنکردنیباورشرایطیدرتنباکو،تحریم

آفتاب،کشورشقلمرودرکهکردمیادعاانگلستانٔ  ملکهکهبودایاندازهبهامپراتوریاینگستردگی

درترینمقتبرابردربار،نخستینبرایتوانستندایرانمردمنهضت،ایندرواقعدر.کندنمیغروبهرگز

.کنندخودهایخواستهپذیرشبهوادارراآنوکنند،ایستادگیزمان،آندرعالم،دولت







دموفق باشي


