
  یازدهم پایه معاصرایران تاریخ آموزشی درسنامه

 مشروطه نهضت های زمینه :3سدر

 خالصه درس:

نهضت مشروطه یکی از حوادث بزرگ تاریخ معاصر ایران است، که تأثیر عمیق و پایداری در 
در بررسی ریشه های پیدایش این نهضت، عواملی .تحوالت فکری و سیاسی جامعه ی ما گذاشته است

 قابل تأمل اند که به تشریح آن ها می پردازیم.چند 

قسمت هایی که توسط روسیه از ایران جدا شد عبارت بودند از: کل قفقاز در شمال غربى و منطقه  
ی ماوراء النهر در شمال شرقی )شامل کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان کنونی( به این 

 .و ایالت هاى وسیع و زرخیزى از ایران جدا شدترتیب، در شرق و غرب دریاى خزر، مناطق 

سرزمین هایی که توسط انگلستان از ایران جدا شد عبارت بودند از: ایالت هاى هرات و قندهار؛ و 
دادن امتیازات، گرفتن وام و اعمال حق کاپیتوالسیون که از عهدنامه ی  بخش بزرگی از بلوچستان.

ای دولت هاى بیگانه در امور داخلی ایران احساسات ملّى ترکمانچاى برقرار شد و هم چنین دخالت ه
در ایالت ها )استان( وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ایالت ها از  را جریحه دار کرده بود.

میان شاه زادگان انتخاب مى شدند و درمنطقه ی خود مانند یک شاه عمل مى کردند. روش انتصاب 
ود که این ایالت ها در ازاى دریافت مالیات هاى سنگین ثابت سالیانه، حاکمان ایالت ها به این طریق ب

به طور کامل در اختیار شاه زادگان قرارمى گرفتند. این نوع واگذاری شبیه به فروش ایالت ها بود؛ 
ن گونه فشار مالیاتى کمرشکنى بر مردم تحمیل مى شد. به این دلیل مردم از حکومت قاجار یبد

لین ثمره فعالیت علما  پیروزى در نهضت تنباکو بود که عالوه بر لغو قرارداد اوّ  ناراضی بودند.
توتون و تنباکو، قدرت و رهبرى روحانیون شیعه را در صحنه ی سیاسى کشور آشکار کرد و آسیب 
پذیرى استبداد داخلى و استعمار خارجى را در برابر اراده ی ملّت نشان داد. این جریان فکرى و 

از دوره ی ناصرالدین شاه به دوره سلطنت مظفرالدین شاه منتقل شد و به تدریج به  اعتراض آمیز
نهضتى عظیم به رهبرى روحانیون تبدیل گردید که آیت هللا سّیدمحّمد طباطبایى، آیت هللا سّیدعبدهللا 
بهبهانى و آیت هللا شیخ فضل هللا نورى در داخل ایران و مراجعى هم چون آیت هللا محّمدکاظم 
خراسانى، آیت هللا شیخ عبدهللا مازندرانى و آیت هللا حاج میرزاحسین فرزند میرزا خلیل تهرانی در 
نجف اشرف آن را رهبرى مى کردند. اساس این نهضت بر مبارزه با استعمار خارجى و استبداد 

« ورادارالش»داخلى و تالش براى برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ایجاد عدالت خانه 
قدرت و اختیارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانین اسالمى از لجام گسیختگى آن ها 

  جلوگیرى کند.

زمینه هاى ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران، به شکل هاى مختلف نظیر اعزام دانش جو به 
ان به کشورهاى خارج، سفرهاى درباریان و سیاست مداران به خارج، و مهاجرت برخى از ایرانی

تقسىم « غیر دولتی»و « دولتی»روزنامه هاى داخلى به دو دسته ی روزنامه هاى  مختلف فراهم شد.
از جمله روزنامه هاى دولتى « شرافت»و « شرف»، «وقایع اتفاقیه»، «کاغذ اخبار»مى شدند. 

تشار یافت. اولین روزنامه ی ایران بود که توسط میرزاصالح شیرازى ان« کاغذ اخبار»بودند. 
، «عروة الوثقی»از معروف ترین روزنامه هاى غیر دولتى چاپ ایران « ادب»و « تربیت»
از مشهورترین روزنامه های فارسی زبان « ثریا»و « حکمت»، «حبل المتین»، «قانون»، «اختر»

  بودند که در خارج از کشور چاپ و وارد ایران مى شدند.



د به روشنى از اندیشه هاى نوین غربى، به ویژه نظام میرزا صالح شیرازی در سفرنامه ی خو
حکومت مشروطه ی انگلیس، تعریف و تمجید کرده است. سیاحت نامه ی ابراهیم بىگ اثر حاج زین 
العابدین مراغه اى، یکى دیگر از آثار است. در این سفرنامه، اوضاع نابسامان کشور به زبان ساده 

نوشته هاى میرزاملکم  .هاى مثبت تمدن غرب سخن گفته استبیان گردیده و در مقابل، از ویژگى 
خان، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، عبدالرحیم خان طالبوف و میرزافتحعلى آخوند زاده معروف 

 .ترین آثارى هستند که در پیدایش مشروطه خواهى مؤثر بودند

 

 

 : پرسش های نمونه

 کزد؟. چَ عْاهلٔ سهیٌَ ُآ ًِضت هطزّطَ را فزاُن 1

 ایزاى سزسهیي اس ُایی تخص رفتي دست اس

 هولکت تز استعوار ی غلثَ

 حاکن دستگاٍ استثذاد

 استعوار ّ استثذاد تا علوا ّ هزدم ُای هخالفت

 . اًذیطَ ی سیاسٔ اسالم ّ فعالیت عالواى دیٌٔ چَ ًقطٔ در پیذایص هطزّطَ خْأُ داضت؟2

لیي ّّ  رُثزٓ ّ قذرت تٌثاکْ، ّ تْتْى قزارداد لغْ تز عالٍّ کَ تْد تٌثاکْ ًِضت در پیزّسٓ ُا، فعالیت ایي ی ثوزٍ ا

 تزاتز در را خارجٔ استعوار ّ داخلٔ استثذاد پذیزٓ آسیة ّ کزد آضکار کطْر سیاسٔ ی صحٌَ در را ضیعَ رّحاًیْى

 داد ًطاى هلّت ی ارادٍ

تز چَ پایَ ُایی استْار تْد ّ چَ . ًِضت تحت رُثزی رّحاًیْى در دّرٍ ی ًاصزالذیي ضاٍ ّ هظفزالذیي ضاٍ 3

 اُذافی را دًثال هی کزد؟

 داضت، قزار هولکت در عذالت تزقزارٓ تزآ تالش ّ داخلٔ استثذاد ّ خارجٔ استعوار تا هثارسٍ تز ًِضت ایي اساص

 لجام اس اسالهٔ قْاًیي اجزای تا ّ هحذّد را حکام ّ پادضاٍ اختیارات ّ قذرت «دارالطْرا» خاًَ عذالت ایجاد تا تا

 .کٌذ جلْگیزٓ ُا آى گسیختگٔ

 . در دّرٍ ی قاجار اًذیطَ ُآ سیاسٔ جذیذ اس چَ طزیقٔ تَ ایزاى راٍ یافت؟4

 سفزُآ خارج، تَ جْ داًص اعشام ًظیز هختلف ُآ ضکل تَ ایزاى، تَ خْاُی هطزّطَ تفکز ّرّد ُآ سهیٌَ

 .ضذ فزاُن هختلف کطْرُآ تَ ایزاًیاى اس تزخٔ هِاجزت ّ خارج، تَ هذاراى سیاست ّ درتاریاى

 . در آثار رّضي فکزاى ایزأً دّرٍ ی قاجار، تَ چَ هسائلٔ تْجَ ضذٍ است؟5

 غزب توذى هثثت ُآ ّیژگٔ کطْر، ًاتساهاى اّضاع ، هطزّطَ حکْهت ًظام غزتٔ، ًْیي ُآ اًذیطَ

 

 شرقی آذربایجان


