درس سوم :سیاست و حکومت در عصر قاجار
(از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه)
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شاید بهتر باشد این درس را با یک سؤال شروع کنیم :شما چه دیدگاهی نسبت به سلسلة قاجار دارید؟ پاسخ برایتان به روشنی روز
است؛ سلسلهای ضعیف که مرز ایران را بهصورت امروزی مشخص کرد و از وسعت ایران کاست؛ ولی آیا این اطالعات دقیق است؟ با
اطمینان میتوانم بگویم چنین نیست .من دادههای قطعی ذهنی شما را زیر سؤال نمیبرم؛ بله ،در این دوران مرز ایران بهصورت امروزی
مشخص شد و مناطق قفقازیه ،آسیای مرکزی و بخشی از مناطق شرقی از ایران جدا شد؛ ولی آیا این موارد بهدلیل ضعف سلسله است؟
این سؤال پاسخی نسبی دارد .این رویدادها تنها بهدلیل ضعف سلسله بهوقوع نپیوسته است؛ بلکه بهدلیل شرایط جدید جهان که در
درس قبل خواندید ،است.

تحوالت سیاسی

بهتر است از این در وارد شویم و ابتدا مروری سریع بر شرایط جهانی در دورۀ قاجار داشته باشیم تا بتوانید تحوالت این سلسله را بهخوبی درک
کنید .جهان همعصر با قاجاریه شامل فرانسهای میشود که انقالب کرده و میخواهد جایگاه خویش را در اروپا تثبیت کند؛ برای همین در تالش
بود با انگلیس بر سر هند به رقابت بپردازد .انگلیسی که عصر طالیی خود را طی میکند هند را مستعمره کرده و برای حفظ آن نیاز دارد با
قدرتهای بزرگ منطقه مواجه شود و روسیهای که بعد از پترکبیر تالش میکند هرچه بیشتر قدرت و سرزمینهای خود را گسترش دهد و
درنتیجه با انگلیس بهعنوان قدرت بزرگ مناطقی که روسیه میتواند بر روی آنها دست بگذارد به رقابت بپردازد و در نهایت ،منطقهای که
چهارراه اصلی تمام این رویدادها قرارداشت ،ایران در زمان حکومت قاجاریه بود.

آقامحمدخان قاجار

نام قاجار را در درس دوم در بخشی که مربوط به تحوالت ایران در زمان افشاریه و زندیه بود؛ بارها خواندید .قاجارها از جمله ایالت مهم
این زمان ایران بودند .محمدحسنخان قاجار که در زمان زندیه کشته شد؛ فرزندی داشت به نام آقامحمدخان قاجار ،او بهعنوان گروگان در دربار
کریمخان زند زندگی میکرد؛ تا زمان مرگ کریمخان.
برای درک بهتر چگونگی بهقدرترسیدن سلسلۀ قاجاریه به نمودار زیر دقت نمایید:
مرگ کریمخان

رفتن آقامحمدخان از شیراز به استرآباد

تاجگذاری در تهران

تصرف نواحی شمالی و مرکزی

سرکوب طغیان گرجستان

قصد دستیابی به غنایم و گنجینههای نادر

برچیدن افشاریه

برچیدن زندیه
لشکرکشی به قفقاز

انتخاب تهران بهعنوان پایتخت
غلبه بر لطفعلیخان زند
کشتهشدن توسط همراهانش

توجه داشته باشید که آقامحمدخان دو سلسلۀ رو به انحطاط را از میان برمیدارد و ایران را یکپارچه میکند که این یکپارچی باعث نظمیافتن کشور
شد و در نهایت پایههای یک سلسله را محکم کرد.
براساس نمودار ،آقامحمدخان بهدست همراهانش در زمان لشکرکشی به قفقاز کشته شد؛ اما چطور شاهی که توان یکپارچگی کشور را داشت؛
به این سرنوشت دچار شد؟
آقامحمدخان دارای روحیۀ سختکوشی بود و با این روحیه توانست ایران را یکپارچه کند؛ ولی بیرحمی خاص خود را داشت که این بیرحمی احتماال ً
ریشه در ستمهایی است که در زمان کودکی به او روا رفته بود .این باعث شد غیر از اینکه نامی نیک برایش نماند؛ توسط همراهانش کشته شود.

فتحعلیشاه

سلسلۀ قاجاریه بهدلیل وجود تحوالت عجیب ،نمیتواند شامل دستهبندی سنتی تأسیس ،تثبیت و سقوط باشد برای همین هریک از شاهان را
براساس ویژگیهای آنها بررسی میکنیم.
به این دلیل که آقامحمدخان قاجار فرزندی نداشت؛ برادرزادهاش که باباخان یا فتحعلی نام داشت؛ جانشین او شد و بعد از مرگش بر تخت نشست.
در ابتدای این بخش باید گفت که ،جنگهای ایران و روسیه در این زمان بهوقوع پیوست؛ ولی در اینجا ،این جنگها را بررسی نمیکنیم؛ تنها به مقایسۀ
موفقیت او در فرونشاندن تهاجمات میپردازیم:
داخلی
214

خارجی

در سالهای نخستین درگیر شورشهای بود که در نهایت موفق به یکپارچه در جنگها و رقابتهایی که با روسیه ،انگلیس و فرانسه داشت شکست
خورد.
کردن ایران شد.

محمدشاه

ولیعهد فتحعلیشاه ،عباسمیرزا بود که پیش از به سلطنت رسیدن در زمان فتحعلیشاه به مرگ طبیعی از دنیا رفت و این باعث اختالف بین
شاهزادههای قاجار در زمان خود فتحعلی شاه شد و در نهایت محمدمیرزا با کمک میرزا ابوالقاسمخان قائممقام فراهانی ،توانست به ولیعهدی و در
نهایت به قدرت برسد .دوران این شاه به دو دورۀ وزارت قائممقام و وزارت میرزا آقاسی تقسیم میشود.
دوران قائممقام فراهانی :در این زمان با تدابیر او وضع کشور سروسامان گرفت و در نهایت با زیادهخواهی انگلیسیها مقابله شد؛ ولی با توطئههای
مخالفان این اقدامات قائممقام بعد از  7ماه از مقام وزارت خلع و کشته شد.
م درویشمسلک شاه بهجای او نشست .در دوران صدارت میرزا آقاسی،
دوران میرزا آقاسی :بعد از قتل قائممقام ،حاجی میرزا آقاسی ،مراد و معل ِ
حکومت قاجار تحت نفوذ قدرتهای روسیه و انگلستان قرار گرفت.
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ناصرالدینشاه

ولیعهد محمدشاه ،ناصرالدینمیرزا بود که با درایت میرزاتقیخان فراهانی که بعدها به نام امیرکبیر شناخته میشود؛ به حکومت رسید .امیرکبیر
تربیتیافتۀ قائممقام بود و دقیقاً به سرنوشت او دچار شد .در ادامه ،برخی از اصالحات او را خواهید خواند.
نوگرایی در اندیشۀ ناصرالدینشاه :میتوان ناصرالدینشاه را شاهی نوگرا نامید که تالش میکرد به تمدن اروپایی دستیابد .این تالش شاید زاییدۀ سه
سفر خارجی بوده که در دوران شاهی خود داشته و تحتتأثیر اروپای پیشرفته قرارگرفته است .این مواجهه با اروپا باعث درک ضرورت نوگرایی
و جبران عقبماندگی شده است؛ اما با این حال او در برابر تغییر اساسی مقاومت میکرد.
دلیل مقاومت شاه برای تغییر چه بود؟

او از کاهش اختیارات شاه وحشت داشت .با ذکر نمونهای میتوان به این نکته اشاره کرد :او مدرسۀ دارالفنون را نماد ترقی قلمداد میکرد و عالقۀ
فراوانی به انتشار کتاب و روزنامه داشت؛ اما در عین حال از نشر اندیشۀ سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطهطلبی و جمهوریخواهی در ایران
سخت بیمناک بود.

رقابت دولتهای اروپایی :در زمان ناصرالدینشاه نیز نفوذ سیاسی و اقتصادی دولتهای اروپایی در ایران افزایش یافت .دولتهای روسیه و
انگلستان و یا اتباع آنان برای کسب امتیازات اقتصادی در کشور ما به رقابت پرداختند.
مرگ :در آستانۀ پنجاهمین سالگرد سلطنتش ،توسط میرزا رضا کرمانی ،از هواداران ستمکشیدۀ سیدجمالالدین اسدآبادی کشته شد.
صدراعظمهای بزرگ
نام

دوران

قائممقام فراهانی

محمدشاه

میرزا تقیخان
(امیرکبیر)
میرزا حسینخان
سپهساالر

اقدامات

نتایج

سروساماندادن به امور کشور
ایستادگی در مقابل زیادهخواهیهای انگلیسیها
مخالفت با دخالت ناروای محمدشاه در امور کشور

ناتمام ماند

کشتهشدن توسط شاه

ناتمام ماند

کشتهشدن توسط شاه

ناتمام ماند بهدلیل کارشکنیهای
داخلی و تردیدهای شاه

-----------------

تربیتیافتۀ قائممقام
ناصرالدینشاه ساماندادن اوضاع کشور
اعمال اصالحات سیاسی و اجتماعی
نقشداشتن در تشویق شاه به سفر فرنگ،
ناصرالدینشاه ترغیب شاه به اخذ تمدن اروپایی و اعطای امتیازات
به انگلیس و روسیه

سرنوشت

نظام حکومتی ایران

شما در دو کتاب دهم و یازدهم خود سلسلههای بسیاری را بررسی کردهاید و قطعاً دریافتهاید که شیوۀ ادارۀ ایران پادشاهی بوده که در رأس
آن شاه قرار داشت.
 1نامحدود
اختیارات

 ۲عزل و نصب مقامهای حکومیت
 ۳اعالن جنگ و صلح

 1قوۀ قانونگذاری
انحصارات

 ۲اجرایی
 ۳قضاوت

قدرت شاهان قاجار

شاهان قاجار در این زمان دارای قدرت بسیاری و بهنوعی مالک جان و مال تمام نفوس بودند و توقع اطاعت بیچون و چرا از مردم را داشتند .نکتۀ
حائز اهمیت این است که با وجود اینکه ادعا میشود قدرت شاهان مطلقه بوده است؛ ولی برای اعمال این قدرت نیاز به نظام اداری کارآمد ،ارتش
ثابت و حرفهای است؛ ولی حکومت قاجار فاقد این ویژگیها بود و در نهایت ،عوامل گوناگونی در کاستن از قدرت شاه تأثیر داشت.
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نفوذ داخلی
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نفوذ خارجی

عوامل تأثیرگذار

دربار

نفوذ اجتمایع و دیین روحانیت و مراجع شیعه ،قدرت سیایس و نظایم ایالت
نفوذ و دخالت قدرتهای استعمارگر
شاهان قاجار همچنین حرمسرای بزریگ داشتند.
زنان حرمسرا بههمراه ندیمهها و خدمتاکران نفوذ زیادی در دربار و بیرون از آن داشتند.

صدراعظم

در تحوالت سیاسی از چند صدراعظم بزرگ نام برده شده که منشأ تحوالت و تغییرات بودند؛ در کتاب یازدهم نیز بارها از وزرایی نام برده شد
که تأثیر بسیاری در ادارۀ کشور و پیشرفت فرهنگ داشتند .این عوامل نشاندهندۀ تأثیری است که فردی در سمت صدراعظم میتواند ایفا کند.
به دادههای زیر دقت نمایید:
مرتبه :بعد از شاه ،وزیر اعظم یا صدراعظم
در تمام امور کشور اظهارنظر و مداخله کند.
اختیارات

به حضور شاه برسد.
برای شاه نامه یمنوشت.

فرصت :بهرهبردن از موقعیت خویش در جهت اصالح امور کشور ،رونق کسبوکار و رفاه مردم
خطرات :امنیت جانی و مالی نداشت و در خطر ازدستدادن جان و دارایی خود با دسیسۀ درباریان ،بدگمانی و خشم شاهان بود.

حکومت ایاالت و والیات

شیوۀ ادارۀ والیات از نکات مهم این دوره است .در این دوره والی از میان خاندانهای زمیندار ،اعیان یا بزرگان محلی ،سران ایالت ،عشایر و شاهزادگان
قاجاری انتخاب میشد .والیان نیز؛ مانند شاه در والیت و ایالت تحت پوشش خود مستبدانه رفتار میکرد .باید توجه کرد ،در بخش مقام شاه
گفته شد که شاه با وجود قدرت مطلقهای که داشت؛ ولی توان اعمال برخی از کارها را نداشت .از جمله مواردی که اعمال قدرتکردنش منوط
بهواسطه است ،والیات بود .شاه از طریق برقراری پیوند ازدواج با خاندانهای زمیندار ،بزرگان محلی و مقامهای بلندپایۀ حکومتی ایالت سعی در ادارۀ
غیرمستقیم والیات داشت.

اختیارات

تا حدودی خودمختار بودند.

بخش اعظم درآمد حوزۀ تحت فرمان خویش را برای خود ناگه یمداشتند.

تشکیالت اداری

این مورد به دو دورۀ قبل و بعد از ناصرالدینشاه تقسیم میشود؛ ولی دلیل این تقسیمبندی چیست؟ اولین شاه ایرانی که پا از مرزهای آسیا
فراتر گذاشت ،ناصرالدینشاه بود .او با تمدن غربی بهصورت مستقیم روبهرو شد .تفاوتهای موجود در نوع حکومتداری را دید و براساس این
مشاهدات دست به تغییراتی در شیوۀ ادارۀ کشور زد.
پیش از ناصرالدینشاه ،تشکیالت اداری محدود به چهار اداره یا وزارتخانۀ قدیمی مالیه ،جنگ ،عدلیه و امور خارجه میشد.
دوران ناصرالدینشاه :تعداد وزارتخانهها افزایش پیدا کرد که شامل داخله ،تجارت ،معارف ،فواید عامه ،پست و تلگراف بود.
برای درک بهتر شرایط تشکیالت اداری به نکات زیر دقت نمایید:
دامنۀ وزارتخانهها :بهندرت از پایتخت فراتر میرفت.
محدودیتها :عموماً فاقد مکان و تجهیزات ،کارکنان حقوقبگیر ،دوایر محلی و حتی بایگانی منظم بودند.
باید توجه کرد شیوۀ ادارۀ این ادارات بهصورت موروثی و تحت اختیار خانوادههای سرشناس بود؛ این خانوادهها با یکدیگر رقابت داشتند و حتی گاهی
سمتها خریدوفروش میشد.
یک نمونه از وزارتخانه را مثال بزنید.

پرسابقهترین و گستردهترین این وزارتخانهها ،وزارت مالیه به ریاست مستوفیالممالک بود که در پایتخت و مراکز والیات توسط مستوفیانی که
نسلاندرنسل به شغل مستوفیگری اشتغال داشتند ،اداره میشد .مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیاتها و نظارت بر امالک دیوانی
و سلطنتی (خاصه) را برعهده داشتند.
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شیوۀ ادارۀ قضایی کشور دارای دو محکمه است که این ،مانند ادوار سابق بود و فقط در این دوره تداوم یافت.
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جرایم سیایس و امنییت؛ مانند شورش ،سرقت ،نزاع و عدم پرداخت مالیات

عرف

فرمانبرداری و حقوق بگیری قضات و مأموران از مقامهای حکومیت

محاکم

دعاوی مدین؛ مانند دعواهای خانوادیگ ،مِلیک و ارث

شرع

روحانیون؛ هزینههای رسیدیگ برعهدۀ طرفین دعوا

ارتش و تشکیالت نظامی

در کتاب یازدهم خود خواندید که در دورۀ صفویه ،یکی از اصالحات شاهعباس نوسازی تشکیالت سپاه بود .او سپاه دائمی ایجاد کرد؛ ولی در زمان
بر تخت نشستن آقامحمدخان قاجار ،این سپاه دائمی از میان رفت و ارتش مؤسس سلسلۀ قاجار را جنگاوران ایل تشکیل میدادند .تجهیزات این
ارتش نیز بینظم و اولیه بود؛ یعنی شامل تیر و کمان ،گرز ،شمشیر و تفنگهای فتیلهای میشد و بهندرت از توپخانه استفاده میکردند .این ارتش
بینظم و ایلیاتی در برابر قدرت بزرگ روسیه ناکارآمد بود و به این دلیل ،برای پرکردن این ضعف ،مراحلی طی شد .برای درک بهتر روند
تغییرات ارتش به نمودارهای زیر دقت نمایید:
اصالحات زمان عباسمیرزا
شکست در برابر روسها

استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان
فرانسوی و انگلیسی

ب ه فکر افتادن عباسمیرزا برای حل
مشکل ارتش

شکست تالشها

پیمانشکین دولت فرانسه
دالیل شکست اصالحات عباسمیرزا

بدعهدی دولت انلگیس
موانع و مشکالت داخیل

اصالحات زمان امیرکبیر
قصد امیرکبیر برای تشکیل ارتش حرفهای و دائمی

تأسیس دارالفنون

ناتمامماندن اصالحات

اخذ و اشاعۀ دانش نظامی جدید و تقویت توان
جنگی و دفاعی
مرگ امیر کبیر

بریگاد قزاق :امتیاز تأسیس این واحد نظامی که دائمی و حرفهای بود ،به روسیه واگذار شد .این واحد شامل تشکیالتی منسجم و منظم بود که تا اواخر
حکومت قاجار تحت فرماندهی افسران روسی و نفرات این واحد نظامی کمتر از 10هزار نفر بود.

وظیفه
نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت ،برای دفع شورشها و
اعتراضهای داخلی عمل میکرد.

ضعف
کارایی چندانی در حفظ مرزها و مقابله با دشمنان خارجی نداشت.

روابط خارجی

در ابتدای درس اشارهای به وضعیت کشورهای اروپایی و رقابتهای این کشورها و نقش ایران در این رقابتها عنوان شد .براساس این رقابتها
شرایطی برای ایران ایجاد گردید که براساس این شرایط کشور دچار هرجومرج شد .باید اشاره کرد ،بهغیر از شرایط رقابتجویی کشورهای
اروپایی ،ناآگاهی و کماطالعی از شرایط جهانی ،باعث عدم تصمیمگیری صحیح در مقابل رویدادهای واقعشده در این زمان شده است .باز هم باید
تکرار کنیم که دلیل درگیریهای خارجی این زمان بین کشورهای اروپایی و قاجار ،موقعیت سوقالجیشی است که ایران داشت.

روسیه

در درس پیش و اول این درس اشاره شد که روسیه با هدف دستیابی به آبهای آزاد بعد از پترکبیر ،یکسری از جنگها را با ایران و عثمانی آغاز
کرد .اقتدار نظامی نادرشاه و سپس آقامحمدخان برای مدت کوتاهی ،روسها را وادار به عقبنشینی نمود؛ ولی در نهایت در دورۀ فتحعلیشاه،
چند جنگ درگرفت که منجر به جداشدن بخش قفقازیه و آسیای مرکزی از ایران شد.
قفقازیه

ابتدا باید اشاره کرد قفقازیه ،قسمت شمال غرب ایران است که شامل کشورهای امروزی ارمنستان ،گرجستان ،آذربایجان و جمهوریهای کوچک شمال این
کشورها میشود .اگر بهخاطر داشته باشید ،در کتاب دهم یکی از درگیریهای همیشگی حکومتهای ایران باستان با روم و یونان بر سر ارمنستان
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بوده است .در دورۀ تاریخ اسالم نیز این درگیریها بهصورت دیگر ادامه یافت .در کتاب یازدهم نیز خواندید که سردارانی از همین منطقه؛ یعنی
گرجی و چرکسی سپاه شاهعباس را تشکیل داده بودند .این منطقه در نهایت طی دو جنگ در دورۀ قاجاریه از ایران جدا میشود .برای درک
بهتر چرایی آغاز این جنگها در دورۀ قاجار به نمودار زیر دقت نمایید:
حاکم گرجستان خود را تحت
حمایت دولت روسیه قرار داد

روسها به منطقۀ قفقاز
لشکرکشی کردند

گرجستان را تصرف
کردند

شروع
دورة اول

دالیل شکست

در واکنش ،ایران به جنگ و مقابله
با آنان پرداخت

هجوم نظامیان رویس
ضعف سیایس و نظایم ایران
پیمانشکین دولتهای فرانسه و انلگستان

نتیجه
شروع

معاهدۀ لگستان
پس از وقفهای کوتاه ،شروع شد.
خطوط مرزی در عهدنامۀ لگستان مشخص نبود.

دورة دوم

دالیل آغاز

ادعاهای اریض جدید روسها.
کمکخوایه مردم مسلمان شهرها و روستاهایی که با پیروی از قرارداد لگستان ،تحت سیطرۀ روسیه قرارگرفتند.
فتحعیلشاه در تأمین تداراکت سپاه ناتوان بود.

دالیل شکست

بریخ از فرماندهان؛ مانند آصفالدوله یبکفایت و سست بودند.

نتیجه

قرارداد ترکمانچای امضا شد.

نتایج قرارداد گلستان و ترکمانچای

مناطق واگذارشده :سرزمینهای حاصلخیز ایران در غرب دریای خزر که شامل والیات گرجستان ،داغستان ،ارمنستان ،نخجوان و ّاران (مرز :رود ارس)
میشد.
گلستان

محرومیتها
ترکمانچای

داشتن کِشیت جنیگ در دریای خزر
متعهد بهپرداخت 5میلیون تومان غرامت
دادن حق مصونیت قضایی (اکپیتوالسیون) به اتباع آن کشور

آسیای مرکزی

به مناطق شمال شرقی ایران که شامل مناطق شرقی دریای خزر است ،گفته میشود .در ادامۀ دستاندازی روسیه به ایران مناطقی از شرق دریای
خزر (خوارزم و ماوراءالنهر) به موجب عهدنامۀ آخال از ایران جدا شد.
قرارداد تجاری

ارتباط ایران و روسیه محدود به روابط سیاسی و جنگها نبوده و به مباحث اقتصادی نیز گسترش یافته است .از جملۀ این ارتباطات اقتصادی،
ضمیمهشدن یک قرارداد تجاری به عهدنامۀ ترکمانچای است که باعث افزایش نفوذ اقتصادی روسها در بازار نیمۀ شمالی کشور شد .بهتر است در همینجا
یک نکتۀ کلی را بدانید :بحث رقابت روسیه و انگلیس در ایران تنها به مباحث سیاسی خالصه نمیشد؛ بلکه در نتیجۀ قراردادی که بین ایران و یکی
از این دولتها بستهشد؛ باعث میشد که کشور دیگر نیز توقع همان امتیازات را داشته باشد .براساس دادۀ تاریخی که گفته شد؛ انگلیس نیز در
جریان این رقابتجوییها ،امتیازات اقتصادی دیگری از ایران گرفت.
تأسیس بانک استقرایض
امتیازات

شیالت شمال
تأسیس نیروی قزاق
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انگلیس

در تمام ادوار تاریخ ایران در زمان اوج قدرت خود به هند لشکرکشیهای موفقی داشته است از طرف دیگر بهدلیل اینکه دروازۀ هند ،ایران محسوب
میشد؛ انگلیس برای حفظ موقعیت خود در هند تالش میکرد تا ایران را از قدرتگیری دور کند و سلطۀ خود را بر کشور ما بیشتر نماید و از
نفوذ دیگر کشورها جلوگیری به عمل آورد .از همین رو با افزایش سلطۀ استعماری انگلستان بر هندوستان در سدۀ 18م ،توجه بیشتر انگلیسیها به
ایران شد.
اقدامات برای نفوذ در ایران
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اعزام سفیران اکرکشته به ایران؛ مانند سِر جان ملکم ،سِر هارد فورد جونز و سر گور اوزیل

افزایش زمینه برای گسترش نفوذ

فصل
امضای معاهدات ُمج َمل و ُم َ
حضور در خلیج فارس
تسلط بر بریخ از جزایر ایراین

جداشدن شرق ایران :توجه داشته باشید ،این رویداد از آن جهت حائز اهمیت است که نتیجۀ آن فراهمشدن حریم امن برای هندوستان بود .برای
درک بهتر این رویداد به دادههای تفکیکشدۀ زیر دقت نمایید:
آغاز :اواخر فتحعلیشاه
دلیل :ایجاد منطقهای حائل و تحت نفوذ خود در مرزهای هندوستان
در زمان محمدشاه و ناصرالدینشاه
حمایت از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان
مراحل

مانعشدن برای سرکوب شورشها با اقدامات سیاسی و نظامی خود
تحمیل معاهدۀ پاریس به حکومت قاجار و در نتیجه جداشدن افغانستان و هرات از ایران
جداشدن مناطقی از سیستان و بلوچستان و ضمیمۀ خاک هندوستان شدن با قرارداد گلداسمیت انگلیسیها

امتیازات اقتصادی :پیشتر گفته شد که انگلیسیها در رقابت تنگاتنگ با روسها امتیازاتی دریافت کردند .از جملۀ این امتیازات که در دوران
سلطنت ناصرالدینشاه به انگلیسها اعطا شد؛ میتوان به امتیاز رویتر ،بانک شاهنشاهی و توتون و تنباکو (رژی یا تالبوت) اشاره کرد.
واکنشها به امتیازات اعطاشده :باعث نگرانی مردم بهویژه بازرگانان و روحانیان شد .دلیل این نگرانی ترس از تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع تولید
کشور بود .این نگرانیها به جنبشهایی انجامید.
جنبش علیه امتیاز توتون و تنباکو

مبلغ ناچیز و یکچهارم سود ساالنه ،انحصار

توضیحات کلی قرارداد :یکی از مهمترین جنبشها بود .در این امتیاز ناصرالدینشاه به ازای دریافت
خریدوفروش تنباکو و توتون در داخل و خارج از کشور به مدت پنجاه سال به یک انگلیسی به نام تالبوت واگذار کرد؛ به همین دلیل این قرارداد به
تالبوت مشهور است .شرکتی که تالبوت از طرف آن قرارداد را امضا کرد رژی نام داشت به همین دلیل به این قرارداد رژی هم گفته میشود.
واکنشها :مردم این قرارداد را نوعی از استثمار اقتصادی میدانستند و به همین دلیل شروع به قیام و اعتراض به این قرارداد کردند .در این
اعتراضات ،علما و روحانیون ،رهبری را برعهده گرفتند.
آیتاهلل میرزای شیرازی :او مرجع بزرگ شیعه بود که با صدور فتوای تاریخی خود ،همراه با اعتراضات مردمی ،شاه را مجبور به لغو قرارداد کرد.
بأی نح ٍو کان ،در حکم مبارزه با امام زمان عج اهلل تعالی فرجه است.
متن فتوا :بسماهلل الرحمن الرحیم ،الیوم استعمال تنباکو و توتون ّ
امتیاز رویتر (برای آگاهی)

در زمان ناصرالدینشاه قراردادی با یک یهودی انگلیسی به نام بارون رویتر با تالش میرزاحسینخان سپهساالر بسته شد.
مفاد قرارداد :در این قرارداد ،حق احداث راهآهن ،تراموا و بهرهبرداری از کلیۀ معادن ایران بهجز طال ،نقره و سنگهای قیمتی و نیز بهرهبرداری
از جنگها و احداث قناتها و کانالهای آبیاری به مدت هفتاد سال به ادارۀ گمرک و حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران به مدت
بیستوپنج سال به رویتر واگذار شد .در ازای این امتیازات ،رویتر مبلغ دویستهزار لیره برای تأمین هزینههای سفر ناصرالدینشاه به اروپا به
صورت وام به ایران پرداخت کرد.
واکنشها :در برابر این قرارداد دو دسته به مخالفت پرداختند 1 :روسیه بهعنوان یک قدرت خارجی و در رقابت با انگلیس  2 /مردم
بهخصوص حاج مال علی کنی
نتیجۀ اعتراضات :سرانجام این قرارداد لغو شد و رویتر موفق شد امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال بهدست آورد.

فرانسه

در دوران قاجار یکی از راههای مبارزه با قدرتطلبیهای انگلیس و فرانسه ارتباط با کشور ثالث و یکی از این کشورها فرانسه بوده است که در
آن زمان ،دوران انقالب را پشت سر گذاشته بود و بناپارت بر آن حکومت میکرد .البته باید اشاره کرد که فرانسه نیز همانگونه که در ابتدا
اشاره شد ،هدفش از ارتباط با ایران قدرتنمایی در برابر انگلیس بوده است .این کشور توان رویارویی مستقیم با انگلیس را نداشته و تالش کرد
مستعمرات این کشور را بهدست آورد که مهمترین این مستعمرات هند بود .دلیل ناتوانی فرانسه برای شکست انگلیس در دو عامل خالصه
میشود؛  1جزیرهایبودن انگلیس  2 /داشتن نیروی دریایی قوی
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تصرف مصر

تالش برای حمله به هندوستان

اعزام هیئت نظامی به ایران برای
تعلیم و تجهیز سپاه ایران
مفیدبودن برای مدت کوتاهی

راهیکردن نمایندگان به ایران

بستهشدن قرارداد
فینکنشتاین
بستهشدن قرارداد بین
روسیه و فرانسه

همزمانبودن با دوران جنگهای ایران
و روسیه

قبول پیشنهاد ارتباط با فرانسه

نیاز به متحدداشتن ایران

فراخواندهشدن هیئت نظامی
فرانسه از ایران

روابط غیرسیاسی :در حوزۀ قراردادهای بازرگانی و همکاریهای فرهنگی ،بهخصوص در زمینۀ واگذاری امتیاز کاوشهای باستانشناختی ادامه
یافت.

عثمانی

برخالف سلسلههای پیشین در این زمان بین ایران و عثمانی کشمکش خاصی وجود نداشت و دلیل این موضوع هم درگیری هر دو حکومت با
کشورهای اروپایی بوده است .در دوران قاجار تنها در اوایل این سلسله؛ یعنی دوران فتحعلیشاه و محمدشاه اختالفاتی وجود داشته است.
اختالفات مرزی
دالیل اختالف

بدرفتاری عثمانیان با زائران ایراین ِ عتبات عالیات
مشکالت تجاری

این اختالفات با وساطت دو دولت انگلیس و روسیه به مذاکره انجامید و در نهایت به دو قرارداد صلح؛ ارز ّنةالروم اول و دوم ختم شد.
روابط بازرگانی و فرهنگی :کشور عثمانی یکی از مسیرهای آشنایی ایرانیان با پیشرفتهای اروپا و تحوالت نظام جهانی بود.
اتحاد اسالمی :در اواخر دورۀ قاجار با شکلگیری دستهبندیهای سیاسی  -نظامی تازه در اروپا و نفرت تاریخی مردم ایران از انگلستان و روسیه.
عثمانی توانست با شعار اتحاد اسالم ،بخشی از اندیشمندان ایرانی را بهسمت خود جلب نماید.

سایر کشورها

دلیل

اکستن از نفوذ و دخالتهای روزافزون روسیه و انلگستان در امور ایران

کشورها

برقراری ارتباط با کشورهای دیگر؛ مانند آمریاک ،اتریش ،ایتالیا ،بلژیک و…

علت شکست

سنگاندازی روسها ،انلگییسها و یبرغبیت این کشورها

پرسشهای چهار گزینهای
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درس  3تاریخ دوازدهم

1241249آغاز قدرتگیری قاجاریان ساکن استرآباد (گرگان) بعد از کدام مجموعه وقایع بود؟
 2قدرتگیری نادرشاه افشار و تصرف خراسان
 1سقوط صفویه و فتح اصفهان توسط افغانها
 4مرگ کریمخان و به قدرت رسیدن جانشینانش
 3مرگ شاه عباس و آغاز ضعف حکومت صفویه
1251250کدام واقعۀ زیر برای آقامحمدخان این فرصت را فراهم کرد تا به نزد ایل خود در استرآباد رفته و آنها را بر علیه زندیه متحد کند؟
 2مرگ کریمخان زند
 1ضعف و سستی جانشینان کریمخان
 4نزاع لطفعلیخان زند و حاج ابراهیمخان کالنتر
 3بیلیاقتی و درگیریهای لطفعلیخان
1251251آقامحمدخان قاجار نخست چه نواحیای از ایران را تصرف کرد و پایتخت او کجا بود؟
 2نواحی جنوبی و مرکزی  -استرآباد
 1نواحی جنوبی و مرکزی  -تهران
 4نواحی شمالی و مرکزی  -استرآباد
 3نواحی شمالی و مرکزی  -تهران
1251252تمام گزینهها از جمله اقدامات آقامحمدخان قاجار است؛ بهجز:
 2سرکوب طغیان حاکم گرجستان
 1شکست اقوام مهاجم ازبک
 4شکست لطفعلیخان زند
 3تصاحب غنائم نادر در کالت

1251253محمدشاه در چه زمانی و با کمک چهکسی بر تخت نشست؟
 2بعد از مرگ عباسمیرزا  -قائممقام فراهانی
 1بعد از مرگ فتحعلیشاه  -قائممقام فراهانی
 4بعد از مرگ عباسمیرزا  -میرزا تقیخان فراهانی
 3بعد از مرگ فتحعلیشاه  -میرزاتقیخان فراهانی
1251254پس از قتل قائممقام فراهانی چهکسی به صدراعظمی رسید؟���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(آزاد )90
 4میرزا شفیع مازندرانی
 3میرزا تقیخان فراهانی
 2میرزا آقاخان نوری
 1حاج میرزا آقاسی
1251255کدام پادشاه قاجار به اخذ تمدن اروپایی دلبستگی نشان میداد و فرد مؤثر بر اخذ این تمدن که بود؟
 2ناصرالدینشاه  -میرزاحسینخان سپهساالر
 1ناصرالدینشاه  -میرزا تقیخان فراهانی
 4مظفرالدینشاه  -میرزاحسینخان سپهساالر
 3مظفرالدینشاه  -میرزا تقیخان فراهانی
1251256ناصرالدینشاه قاجار توسط چهکسی به قتل رسید و او از هواداران چهکسی بود؟
 2سیدجمالالدین اسدآبادی  -میرزا رضا کرمانی
 1میرزا رضا کرمانی  -سیدجمالالدین اسدآبادی
 4سیدجمالالدین اسدآبادی  -شیخ محمد نوری
 3میرزا رضا کرمانی  -شیخ محمد نوری
1251257تمام گزینهها از اختیارات محمد شاه بهعنوان شاه قاجار میکاست؛ بهجز:
 4وجود دیوانساالری
 3نفوذ زنان حرمسرا
 2عدم وجود ارتش ثابت
 1نفوذ اجتماعی مراجع شیعه
1251258شیوۀ ادارۀ کدام شهر در دورۀ قاجار متفاوت بود؟
 4تبریز
 3شیراز
 2تهران
 1استرآباد
1251259در دورۀ قاجار اولین مکانی که ولیعهد در آنجا حکومت میکرد؛ کدام شهر بود؟
 4تبریز
 3شیراز
 2تهران
 1استرآباد
1261260گستردهترین و پرسابقهترین وزارتخانۀ دورۀ قاجار چه بود و رئیس آن چه خوانده میشد؟
 2وزارت عدلیه  -مستوفیالممالک
 1وزارت مالیه  -مستوفیالممالک
 4وزارت عدلیه  -قاضیالقضات
 3وزارت مالیه  -قاضیالقضات
1261261کدام منصب معموال ً در اختیار بزرگان ایل قاجار بود؟
 4حکومت والیات
 3مستوفیالممالکی
 2وزارت جنگ
 1صدارت عظمی
1261262در دورۀ قاجار زمانی که برادری ،برادر دیگر را متهم به دزدی میکند در کدام محکمه به شکایت او رسیدگی میشود و قاضی این محکمه
کیست؟
 2شرع  -روحانیون
ُ 1عرف  -روحانیون
 4روحانیون  -دارای حکم حکومتی
ُ 3عرف  -قضات دارای حکم حکومتی
1261263تمام گزینهها دربارۀ بریگاد قزاق درست است؛ بهجز:
 2کارایی اصلی آنان حفاظت از مرزها بود.
 1در دفع شورشهای داخلی کارآمد بود.
 4در اوج گسترش کمتر از 10هزار نفر بودند.
 3تا اواخر قاجاریه فرماندهی آن روسها بودند.
1261264سرآغاز جنگهای ایران و روس چه بود و در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟
 2تصرف منطقۀ آسیای مرکزی  -فتحعلیشاه
 1تصرف منطقۀ قفقاز و گرجستان  -عباسمیرزا
 4تصرف منطقۀ آسیای مرکزی  -عباسمیرزا
 3تصرف منطقۀ قفقاز و گرجستان  -فتحعلیشاه
1261265کدام عهدنامهها در دورۀ اول و کدام در دورۀ دوم جنگهای ایران و روس به امضا رسید؟
 4ترکمانچای  -گلستان
 3گلستان  -ترکمانچای
 2آخال  -گلستان
 1گلستان  -پاریس
1261266بر طبق کدام قراردادها بهترتیب ایران متعهد به پرداخت 5میلیون غرامت به روسیه و دادن حق مصونیت قضایی به اتباع آن کشور شد؟
 4ترکمانچای  -ترکمانچای
 3گلستان  -پاریس
 2ترکمانچای  -گلستان
 1گلستان  -گلستان
1261267تمام گزینهها از عوامل آغاز دور دوم جنگهایی ایران و روس است؛ بهجز:
 2ادعاهای جدید دولت روس
 1اعالم فتوای جهاد از سوی مجتهدین
 4درخواست کمک مسلمانان ناحیۀ قفقاز
 3عهدشکنی فرانسه و انگلیس
1261268با کدام قرارداد مناطق شرقی دریای خزر از ایران جدا شد و کدام عهدنامه متضمن منافع اقتصادی دولت روس بود؟
 ۴آخال  -گلستان
 3ترکمانچای  -گلستان
 2آخال  -ترکمانچای
 1ترکمانچای  -آخال
1261269تمام گزینهها جزء اقدامات رقیب روسیه در ایران برای گسترش نفوذ است؛ بهجز:
 2تسلط بر برخی از جزایر خلیج فارس
فصل
جمل و ُم َ
 1امضای معاهدات ُم َ
ِ
 4تأسیس بانک استقراضی در ایران
 3اعزام سفیرهایی مانند سر جان ملکم
1271270طبق کدام قراردادها مناطق سیستان و بلوچستان ،افغانستان و هرات از ایران جدا شد؟
 4پاریس  -آخال
 3آخال  -پاریس
 2پاریس  -گلداسمیت
 1گلداسمیت  -پاریس
1271271امتیازات دادهشده به رویتر چه بود؟
 1حق احداث راهآهن ،جنگلها و احداث کانالهای آبیاری به مدت  70سال و ادارۀ گمرکات به مدت  25سال به شخصی به نام رویتر واگذار شد.
 2انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو به مدت  50سال در برابر پانزدههزار لیر و یکچهارم سود ساالنه به فردی انگلیسی به نام رویتر واگذار شد.
 3تأسیس بانک شاهنشاهی و مداخالت ارزی به مدت  70سال به رویتر واگذار شد.
 4انحصار گمرک و شیالت شمال به مدت  70سال به شخصی به نام رویتر واگذار شد.
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1271272ناپلئون بناپارت در زمان کدام پادشاه قاجار با ایران ارتباط برقرار کرد و کدام عهدنامه مابین دو دولت بسته شد؟
 4محمدشاه  -پاریس
 3محمدشاه  -فینکنشتاین
 2فتحعلیشاه  -فینکنشتاین
 1فتحعلیشاه  -پاریس
1271273تمام گزینهها علل بروز اختالفات میان دو دولت قاجار و عثمانی است؛ بهجز:
 4بدرفتاری با زائران ایرانی
 3اختالفات مذهبی
 2مشکالت تجاری
 1اختالفات مرزی
1271274تصویر روبهرو صحنۀ چه نبردی را نمایش میدهد و فاتح این نبرد که بود؟
 1نبرد سلطانآباد  -روسها
 2نبرد سلطانآباد  -عباسمیرزا
 3نبرد اصالن دوز  -روسها
 4نبرد اصالن دوز  -عباسمیرزا
1271275در نقشۀ روبهرو مناطقهاشورخورده بهموجب کدام عهدنامه از ایران جدا شدهاند؟
 1آخال
 2ترکمانچای
 3گلستان
 4گلداسمیت

1271276در نقشۀ روبهرو مناطق «الف» و «ب» بهترتیب بهموجب کدام عهدنامهها از ایران جدا شدند؟
 1آخال  -ترکمانچای
 2ترکمانچای -آخال
 3گلداسمیت  -پاریس
 4پاریس  -گلداسمیت
1271277کدام گزینه دربارۀ آقامحمدخان درست است؟
 1او بعد از مرگ کریمخان به خراسان لشکر کشید.
4
 3مرگ او در زمان لشکرکشی به قفقاز روی داد.
1271278تمام گزینهها دربارۀ فتحعلیشاه درست است؛ بهجز:
 2پسر و جانشین آقامحمدخان قاجار بود.
 1در تنظیم امور داخلی موفق؛ اما در امورخارجی ناتوان بود.
 4شاه سوم قاجار نوۀ پسری فتحعلیشاه بود.
 3ولیعهدش عباسمیرزا بود.
1271279از عبارتهای زیر کدامها درست هستند؟
الف) میرزا تقیخان فراهانی بهدنبال جلب سرمایهگذاری خارجی در ایران بود.
ب) میرزا تقی فراهانی معروف به امیرکبیر دستپرودۀ قائممقام فراهانی بود.
پ) ناصرالدینشاه سالهای پایانی حکومت خود را به تالش برای نوساختن ایران گذراند.
ت) ناصرالدینشاه به نشر کتاب و روزنامه و نوگرایی ایران بهشکل تمدنهای اروپایی عالقهای وافر داشت.
 4پ-ت
 3ب-ت
 2ب-پ
 1الف  -ب
ً
1281280کدام گزینه تماما به موانع قدرت مطلقۀ پادشاهان قاجار اشاره دارد؟
 1نفوذ مجتهدان شیعه  -نفوذ سران قبایل  -وجود نظام اداری کارآمد
 2نفوذ سران قبایل  -نفوذ کشورهای خارجی  -نفوذ زنان حرمسرا
 3نفوذ زنان حرمسرا  -نفوذ مجتهدان شیعه  -وجود ارتش ثابت
 4وجود ارتش ثابت  -وجود نظام اداری کارآمد  -نفوذ مجتهدان شیعه
1281281تمام گزینهها دربارۀ حکومتداری در زمان قاجار درست است؛ بهجز:
 1قاجاریه از طریق ازدواج با خانوادۀ زمینداران قدرت خود را گسترش میدادند.
 2مسعودمیرزا ّظلالسلطان پسر ناصرالدینشاه و والی اصفهان بود.
 3در محاکم عرفی مسائل خانوادگی ،ملکی و ارثی مطرح میشد.
 4ادارۀ ایالت آذربایجان همواره بر عهدۀ ولیعهد بود.
1281282کدام گزینه تماماً به تخلفات عرفی اشاره دارد؟
 2ارث و میراث  -مسائل خانوادگی  -نزاع  -سرقت
 1جرایم سیاسی  -شورش  -سرقت  -عدم پرداخت مالیات
 4نزاع  -سرقت  -شورش  -دعاوی ملکی
 3ارث و میراث  -مسائل خانوادگی  -عدم پرداخت مالیات
2
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در شیراز تاجگذاری کرد و تهران را بهعنوان پایتخت برگزید.
کوچکترین فرزند محمدحسنخانقاجار رئیس ایل قاجار بود.

1281283کدام گزینه تماماً به وزارتخانههای ایجادشده تحتتاثیر غربیان اشاره دارد؟
 2تجارت  -داخله  -فواید عامه
 1عدلیه  -معارف  -تجارت
 4امور خارجه  -پست و تلگراف  -فواید عامه
 3عدلیه  -داخله  -امور خارجه
1281284کدام گزینه به وزارتخانههای قدیمی و قبل از نفوذ تمدن غربی اشاره دارد؟
 2تجارت  -عدلیه  -جنگ  -امور خارجه
 1عدلیه  -تجارت  -جنگ  -مالیه
 4عدلیه  -مالیه  -جنگ  -معارف
 3عدلیه  -مالیه  -جنگ  -امورخارجه
1281285از عبارتهای زیر کدامها درست هستند؟
الف) بریگاد قزاق توسط عباسمیرزا ایجاد شد.
ب) ارتش ایران در مواجه با روسها فاقد سالحهای آتشین مجهز بود.
پ) امیرکبیر در پی تقویت قوای نظامی ایران بود.
ت) بریگاد قزاق در ابتدا فرماندهان روس داشت؛ اما سپس به دست ایرانیان سپرده شد.
 4پ-ت
 3ب-پ
 2ب-ت
 1الف  -ب
1281286کدام گزینه تماماً به امتیازات اقتصادی روسیه در ایران اشاره دارد؟
 2امتیاز رژی  -تأسیس بانک شاهنشاهی  -تأسیس نیروی قزاق
 1تأسیس نیروی قزاق  -تأسیس بانک شاهنشاهی  -شیالت شمال
 4شیالت شمال  -تأسیس نیروی قزاق  -امتیاز رژی
 3تأسیس بانک استقراضی  -شیالت شمال  -تأسیس نیروی قزاق
1281287در کدام قرارداد بخشی از ایران توسط دولتی جدا و ضمیمۀ کشور ثالث شد؟
 4پاریس
 3گلداسمیت
 2گلستان
 1ترکمانچای
1281288کدامیک از گزارههای زیر دربارۀ روابط خارجی دوران قاجار درست است؟
الف) علت شکست ایرانیان در دورۀ دوم جنگهای روس بدعهدی انگلستان بود.
ب) بیکفایتی آصفالدوله باعث شکست در دور دوم جنگهای ایران و روسیه شد.
پ) سرزمین امروزی ترکمنستان بهموجب عهدنامۀ ترکمانچای از ایران جدا شد.
ت) براساس معاهدات ایران و روس رود ارس مرز بین دو کشور تعیین شد.
 4ب-پ
 3الف  -پ
 2ب-ت
 1الف  -ب
1281289کدام امتیاز رسماً تمامی منابع کشور ایران را در اختیار بیگانگان قرار میداد؟
 4تأسیس بانک شاهنشاهی
 3رویتر
 2تالبوت
 1رژی
1291290کدامیک از مفاد عهدنامۀ رژی نیست؟
 2انحصار به داخل محدود میشد.
 1مدت قرارداد  50سال بود.
 4دریافتی شاه مبلغی ناچیز و یکچهارم سود بود.
 3مربوط به انحصار توتون و تنباکو بود.
1291291اولین قدم ناپلئون در مقابله با انگلستان چه بود؟
 2رویارویی مستقیم با این کشور در جنگ دریایی
 1در دست گرفتن قدرت در فرانسه و مستعمراتش
 4بستن پیمان با ایران برای مقابله با انگلیس
 3حمله به مستعمرات این کشور در مصر
1291292در جهت حمله به مهمترین مستعمرۀ انگلیس ناپلئون چه اقدامی انجام داد؟
 4گرفتن امتیاز از ایران
 3بستن قرارداد فینکنشتاین
 2مقابلۀ مستقیم با انگلیس
 1حمله به مصر
1291293از مفاد عهدنامۀ فینکنشتاین  ...............بود.
 3اتحاد اقتصادی بین ایران و فرانسه  4تعلیم و تجهیز سپاه ایران
 2همراهی در جنگ با روسیه
 1برقراری نظم در منطقه
1291294دلیل بدعهدی فرانسه به قرارداد فینکنشتاین چه بود؟
 4شکست انگلیس در مصر
 3صلح با انگلستان
 2عدم همراهی سپاه ایران
 1صلح با روسیه
1291295بیشترین بخش از حوزۀ قراردادهای ایران و فرانسه بعد از فینکنشتاین چه بود؟
 4تجهیز مالی ایران
 3مقابله با انگلیس
 2کاوشهای باستانشناسی
 1همکاری اقتصادی
1291296کدام عهدنامه میان ایران و عثمانی بسته شد و واسطههای خارجی آن چه کشورهایی بودند؟
 3گلداسمیت  -انگلستان و فرانسه  4گلداسمیت  -روسیه و انگلستان
 1ارزنةالروم  -انگلستان و فرانسه  2ارزنةالروم  -انگلستان و روسیه
1291297مهمترین تأثیر دولت عثمانی در سالهای آخر حکومت قاجار در میان ایرانیان چه بود؟
 2شعلهورکردن کینه نسبت به روسیه و انگلیس
 1آشنایی با پیشرفتهای اروپا
 4تسهیل راههای ارتباطی با اروپا
 3جذب روشنفکران ایرانی با شعار اتحاد اسالمی
1291298تمام گزینهها دربارۀ روابط خارجی ایران درست است؛ بهجز:
 1انگلستان و روسیه مانع برقراری ارتباط ایران با سایر کشورهای اروپایی؛ مانند ایتالیا یا آمریکا میشدند.
 2بهموجب عهدنامۀ ترکمانچای ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد.
 3بهموجب عهدنامۀ فینکنشتاین مستشاران نظامی ناپلئون وارد دربار ایران شدند.
 4بخش عمدۀ درآمد هر ایالت و والیت نزد والی آن باقی میماند.
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اول سؤال را سادهسازی میکنیم .امپراتور فرانسه در
121217
قرن 18م ،از خاندان شاهی نبود (منظور ناپلئون است) و نقش او در انقالب و
صفحه 29
وقایع بعد از آن ،برعهدهداشتن فرماندهی ارتش فرانسه بود .
نظامی که بعد از انقالب کبیر فرانسه در این کشور
121218
صفحه 29
شکل گرفت؛ مشروطۀ سلطنتی بود .
انقالب صنعتی ابتدا با اختراع و تکمیل ماشین بخار
121219
در انگلستان آغاز شد و در ابتدا صنایع نساجی و پارچهبافی را تحت تأثیر قرار
صفحه 30
داد.
121220

اجتماعی هستند.

استعمار و استثمار ،هر دو پدیدههایی اقتصادی و
صفحه 30

روسیه با مناطق شمال اروپا ارتباطی نداشته و عمدۀ
121221
صفحه 31
تالش این کشور ارتباط با آبهای آزاد بوده است .

در این زمان ،روسیه با زمینداری مشکلی نداشته و
121222
صفحه 31
بیشترین تالشش در جهت رشد اقتصادی کشور بوده است.

گزینۀ «:»2کریمخان زند به اقدامات گستردۀ نظامی
121223
دست نزد / .گزینۀ « :»3هیچیک از دو سلسله خود را به خاندان صفوی
منسوب نکردند / .گزینۀ « :»4طایفۀ افشار از اقوام قزلباش در دورۀ صفویه
صفحههای  19و 20
بودند؛ اما طایفۀ زند ،خیر.

این متن از کتاب تاریخ جهانگشای نادری نوشتۀ
121224
میرزامهدیخان استرآبادی ،در شرح فتوحات و وقایع دوران نادرشاه نگاشته
شده است که این بخش اشارهای به درخواست صلح مذهبی با دولت عثمانی
از طریق ایجاد شورای نجف با شرکت  70تن از علمای شیعه و سنی دارد.
صفحه 18



نادرشاه افشار و فتحعلیخان قاجار از همراهان
121225
تهماسب دوم برای بازپسگیری سلطنت بودهاند .لطفعلیخان زند آخرین
فرمانروای زند از آقامحمدخان قاجار شکست خورد .جانالتون مشاور نظامی
نادرشاه در امور دریایی بود.صلح عثمانی و ایران که در زمان نادرشاه اتفاق
صفحههای  17تا 21
افتاده بود؛ با حملۀ کریمخان به بصره پایان یافت .
٭ نکته :بازسازی آرامگاه سعدی ،حافظ و باغ دلگشا
121226
صفحه 24
در دورۀ زندیه اتفاق افتاد.
توضیح .1 :دانشآموزان و طالب در پی حملۀ افغانان
121227
به عتبات عالیات پناهنده شدند .به سبک اصفهانی سبک دورۀ بازگشت
صفحه 22
میگویند .کالت در مشهد ،محل نگهداری خزانۀ نادر بود .
از جمله شاعران و نویسندگان سبک اصفهانی
121228
میتوان به مشتاق اصفهانی ،هاتف اصفهانی و آذربیگدلی اشاره کرد  .صفحه 23

احیاگر فقه اصولی محمدوحید بهبهانی و میرزا
121229
صفحه 23
محمدنصیر اصفهانی پزشک کریمخان زند بودند .
آذربیگدلی از پیشگامان سبک اصفهانی ،تذکرهنویس
121230
صفحه 23
برجستۀ قرن 12ق است .

مکتب نقاشی شیراز که در دوران مغول پایهگذاری
121231
شده بود؛ در دورۀ زندیه پیشرفت کرد و چهرههای برجستۀ این مکتب
صفحه 24
اشرف ،میرزابابا و محمدصادق هستند .
121232

است.

کاخ خورشید در کالت ،متأثر از معماری هندی
صفحه 23

توضیح :گزینۀ « :»2عمارتهای کاله فرنگی از ویژگیهای
121233
معماری دوران زندیه هستند / .گزینۀ « :»3در دوران نادر ،شهر اصفهان بازسازی
صفحه24
شد / .گزینۀ « :»4میرزابابا از نقاشان مشهور عصر زندیه بود.
121234
121235

سیاسی خود بوده است.

عثمانی با کشورهای اروپایی تجارت نداشت  .صفحه 25

هدف اصلی اروپاییان ،تأمین منافع اقتصادی و
صفحه 25

رقابت بین دولتهای اروپایی مانع شد که عثمانی
121236
صفحه 25
بهطور کامل تحت سلطۀ یکی از آنان دربیاید.
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علت اصلی فروپاشی امپراتوری گورکانیان در هند،
121237
ورود استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی در ابتدا و سپس فرانسویان و انگلستان
صفحههای  25و 27
بود ایالت آمریکا زیر نفوذ انگلستان بود نه اسپانیا .

سرازیرشدن ثروت افسانهای سرزمینهای
121238
استعمارشده؛ مانند هند و آمریکا و همچنین نظام گستردۀ بردهداری و تجارت
صفحه 30
پرسود آن نیز ،به شکلگیری انقالب صنعتی کمک کرد.
یکی از اقدامات ایاالتمتحده که باعث پیشرفت آن
121239
صفحه 27
شد ،پیشروی به غرب بود.

سه دلیل برای بروز جنگهای استقالل وجود دارد:
121240
گزینۀ « :»۱وضع قوانین سخت توسط دولت انگلیس  /گزینۀ « :»2تمایل
صفحه 26
اشراف به بیرونراندن رقیب  /گزینۀ « :»3تحرکات فرانسویان .
در جنوب آمریکا مکزیک قرار داشت و آمریکاییها
121241
صفحه 27
با آنها به جنگ پرداختند.

توضیح :گزینۀ « :»۱طبقۀ اشراف در فرانسه از
121242
دادن مالیات معاف بودند .ولتر بیش از هرچیز بر اصالت عقل تأکید داشت
انقالبیون فرانسه لویی شانزدهم پادشاه آن کشور را مجبور به پذیرش نظام
سلطنت مشروطه کردند .٭ نکته :پس از استقرار نظام سلطنت مشروطه بر
اثر تحریکات و اختالفات مخالفین ،انقالبیون لویی شانزدهم و همسرش ماری
آنتوانت را اعدام کرده و نظام جمهوری را برقرار میسازند .صفحههای  ۲۸و ۲۹
در این زمان کشورهای اروپایی با فرانسه وارد
121243
مبارزه نشده بودند و این مبارزات بعد از انقالب کبیر و اعدام پادشاه و ملکه
صفحههای  28و 29
آغاز شد .
از جمله مشاغل طبقۀ متوسط در فرانسه قرن 17م
121244
میتوان به طبابت ،نویسندگی ،روزنامهنگاری ،تجارت و وکالت اشاره کرد.
٭ نکته :زمینداری جزء مشاغل اشراف و دستورزی جزء مشاغل طبقۀ فقیر
صفحه 28
محسوب میشده است.

انقالب صنعتی موجب افزایش فاصلۀ طبقاتی شد
121245
(صفحۀ  .)29ایاالت آمریکایی تحت سلطۀ انگلستان در قسمت شرقی این
قاره قرار داشتند .تا قرن 18م 13 ،ایالت آمریکایی ،مستعمرۀ انگلستان در
صفحه 27
سواحل اقیانوس اطلس بودند.
انقالب صنعتی در ابتدا موجب پیشرفت صنایع
121246
صفحه 30
نساجی و سپس کشاورزی و حملونقل شد.

در جریان انقالب صنعتی دو پدیدۀ اجتماعی -اقتصادی
121247
شکل گرفت .1 :استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی  .2 -استثمار و بهرهکشی
کارگران در داخل کشورهای اروپایی( .بهادرشاه آخرین پادشاه گورکانی بود که
به سرزمین برمه تبعید شد و اولین استعمارگرانی که به شبهقارۀ هند پا گذاشتند،
اسپانیاییها و پرتغالیها بودند .کشور فرانسه پس از اعدام لویی شانزدهم و استقرار
نظام جمهوری با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت دوباره شاهد دورهای از پادشاهی
صفحههای  25تا 30
و سلطنت میشود) .
تصویر کاخ خورشید در کالت را نشان میدهد که
121248
صفحه 23
از آثار متأثر از معماری هندی در دورۀ افشاریه است.

آقامحمدخان پس از مرگ کریمخان فرصت را
121249
غنیمت شمرد و از شیراز به استرآباد گرگان رفت و با متحدکردن افراد ایل
صفحه 32
قاجار ،آمادۀ رویارویی با زندیان شد .
آقامحمدخان؛ پس از مرگ کریمخان فرصت را
121250
غنیمت شمرد و از شیراز به استرآباد گرگان رفت و با متحدکردن افراد ایل
صفحه 32
قاجار ،آمادۀ رویارویی با زندیان شد .
آقامحمدخان پس از مرگ کریمخان به استرآباد
121251
فرار کرد و با متحدکردن قبیلۀ قاجار ابتدا نواحی شمالی و مرکزی ایران را
صفحه 32
تصرف نمود و تهران را پایتخت خود قرار داد.
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121252

آقامحمدخان جنگی با ازبکان نداشته است.

صفحههای  32و 33

محمدشاه نوۀ فتحعلیشاه بود که پس از او با تدابیر
121253
صفحه 34
قائممقام فراهانی به تخت نشست .
121254

صدراعظمی رسید .

براساس قرارداد گلداسمیت مناطق سیستان و بلوچستان
121270
و براساس قراداد پاریس مناطق افغانستان و هرات از ایران جدا شدند .صفحه 44

پس از قتل قائممقام فراهانی ،حاجی میرزا آقاسی به
صفحه 35

گزینۀ « :»۲امتیاز تالبوت یا رژی یا تنباکو را مطرح
121271
میکند / .گزینۀ « :»۳امتیاز شیالت ایران مربوط به دولت روسیه میشود.
 /گزینۀ« :»۴امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ربطی به امتیاز رویتر ندارد.
صفحههای  ۴۴و 45



ارتباط ایران و فرانسه در زمان فتحعلیشاه روی داد
121272
صفحه 45
و عهدنامۀ فینکنشتاین بین دو دولت بسته شد.

ناصرالدینشاه به نوگرایی عالقه داشت و
121255
صفحه 36
میرزاحسینخان سپهساالر نیز او را به این امر ترغیب میکرد.

ناصرالدینشاه توسط میرزا رضا کرمانی از پیروان
121256
سیدجمالالدین اسدآبادی که از ظلم و ستم به ستوه آمده بود به قتل رسید.
صفحه 37



برعکس این گزینه بهدلیل عدم وجود دیوانساالری
121257
صفحه 37
کارآمد از قدرت شاه قاجار کاسته میشد .
ادارۀ والیت آذربایجان به مرکزیت تبریز در سراسر
121258
صفحه 38
دورۀ قاجار برعهدۀ ولیعهد بود.
121259

ولیعهد والی شهر تبریز بوده است.

صفحه 38

پرسابقهترین و مهمترین دستگاه وزارت دورۀ قاجار،
121260
وزارت مالیه بود که سرپرست آن را مستوفیالممالک میخواندند و مستوفیان
در سراسر کشور مشغول ثبت و ضبط اموال سلطنتی و جمعآوری و محاسبات
صفحه 39
مالیات بودند .

والیان و حاکمان ایاالت و والیات ،شهرها و روستاها
121261
عمدتاً از میان خاندانهای زمیندار ،اعیان یا بزرگان محلی ،سران ایالت و
صفحه 38
عشایر و شاهزادگان قاجاری برگزیده میشدند .
این سؤال دو بخش دارد ،در ابتدا باید توجه داشته
121262
باشید با وجود اینکه دعوا خانوادگی است؛ ولی دربارۀ سرقت است و این جزء
وظایف محاکم عرف است و محاکم عرف توسط قضات حکومتی و محاکم
صفحه 40
شرع توسط روحانیون اداره میشد .
121263

است.

در این زمان اختالفات مذهبی تأثیری در بروز
121273
صفحه 46
اختالفات میان دو دولت نداشته است.

تصویر مربوط به تابلو نقاشی نبرد سلطانآباد را
121274
نشان میدهد و پیروزی عباسمیرزا را که در ابتدا در کاخ عباسمیرزا
صفحه 41
نگهداری میشد و سپس به روسیه منتقل گشت .
121275

ایران جدا شدند .



ایران بهواسطۀ عهدنامۀ ترکمانچای تعهد به
121266
پرداخت  5میلیون تومان غرامت به دولت روسیه و دادن حق مصونیت
صفحه 43
قضایی کاپیتوالسیون به اتباع آن کشور گشت.

فتحعلیشاه برادرزاده و جانشنین آقامحمدخان بود.
121278
صفحه 34
* نکته :آقامحمدخان فرزندی نداشت.
«الف» :میرزا حسینخان سپهساالر بهدنبال جلب
121279
سرمایۀ خارجی در ایران بود« .پ» :ناصرالدینشاه سالهای پایانی حکومت
صفحههای  36و 37
خود را به نقاشی ،شکار و سرودن شعر گذارند.
از جمله عواملی که محدودکنندۀ قدرت مطلقۀ پادشاه
121280
ایران در عمل بودند ،میتوان به .1 :عدم وجود نظام اداری و دیوانساالری
کارآمد  .2 -عدم وجود ارتش ثابت در کشور  .3 -نفوذ اجتماعی روحانیت
شیعه در میان مردم  .4 -قدرت سیاسی و نظامی ایالت  .5 -دخالت
قدرتهای خارجی  .6 -دخالت زنان حرمسرا در امور کشورداری  .صفحه 37

در محاکم شرعی مسائل خانوادگی ،ارثی و ملکی
121281
مطرح میشد * .نکته :مسعود میرزا ّظلالسلطان پسر ناصرالدینشاه  34سال
متوالی حاکم اصفهان و حدود  45سال متناوب حاکم مازندران ،اصفهان و
صفحه 40
فارس بود صفحۀ  38کتاب زیر عکس را نگاه کنید .

محاکم عرف در دورۀ قاجار به تخلفات و جرایم
121282
سیاسی و امنیتی؛ مانند شورش ،سرقت ،نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی
صفحه 40
میکرد و محاکم شرع به مسائل خانوادگی ،ملکی و ارثی .
چهار وزارتخانۀ عدلیه ،جنگ ،مالیه و امورخارجه
121283
از دیرباز در حکومت قاجار وجود داشته؛ اما وزارتخانههای تجارت ،معارف،
داخله ،پست ،تلگراف و فواید عامه به تقلید از کشورهای اروپایی در کشور
صفحه 39
ایجاد شد.

پیمانشکنی فرانسه و بدعهدی انگلستان در کمک
121267
به ایرانیان در جنگهای ایران و روس از عوامل مهم شکست ایران در این
صفحه 42
جنگها است .
بهموجب عهدنامۀ آخال مناطق شرقی دریای خزر
121268
از ایران جدا شد و روسیه قراردادی تجاری را ضمیمۀ عهدنامۀ ترکمانچای
کرد که نتیجۀ آن گسترش نفوذ اقتصادی روسها در ایران و خصوصاً نواحی
صفحه 44
شمالی ایران بود.
121269
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روسیه است .

امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی مربوط به دولت
صفحه 44

صفحه 42

گزینۀ « :»۱آقامحمدخان پس از مرگ کریم خان
121277
به استرآباد گریخت و قبیلۀ قاجار را متحد کرد / .گزینۀ « :»۲آقامحمدخان
تهران را پایتخت خود قرار داد و در تهران تاجگذاری کرد / .گزینۀ «:»۴
آقامحمدخان بزرگترین پسر محمدحسنخان قاجار بود که در دربار کریم
صفحه 32
خان گروگان بود.

صفحه 40

عهدنامۀ گلستان در دور اول جنگهای ایران و
121265
روس و عهدنامۀ ترکمانچای و آخال در دورۀ دوم جنگها بسته شد * .نکته:
عهدنامۀ پاریس میان ایران و انگلستان در موضوع جدایی افغانستان بسته
صفحههای  42و 43
شد.

صفحه 42

مناطق هرات و هیرمند براساس قرارداد گلداسمیت
121276
و مناطق قندهار ،سمرقند و کابل براساس قرارداد پاریس از ایران جدا شدند.

بریگاد قزاق در حفاظت از مزرها نقشی نداشته

در زمان فتحعلیشاه حاکم گرجستان خود را
121264
تحتالحمایه روسیه قرار داد و بدین ترتیب روسها منطقۀ قفقاز و گرجستان
را تصرف کردند و جنگهای ایران و روس آغاز شد * .نکته :عباسمیرزا،
ولیعهد فتحعلیشاه قاجار هرگز به تخت ننشست؛ اما شاهزادهای توانا در امور
صفحه 41
جنگهای ایران و روس خواهان نوگرایی ایران بود .

مناطق شرق دریای خزر بهموجب عهدنامۀ آخال از

چهار وزارتخانۀ عدلیه ،جنگ ،مالیه و امورخارجه از
121284
صفحه 39
دیرباز در حکومت قاجار وجود داشته است.


121285

بریگاد قزاق در توسط ناصرالدینشاه ایجاد شد.
صفحه 40

از جمله امتیازات دولت روسیه در ایران امتیاز تأسیس
121286
بانک استقراضی ،شیالت شمال و تأسیس نیروهای قزاق بوده است.

صفحه 44

در قرارداد گلداسمیت بخشی از سیستان و بلوچستان
121287
صفحه 45
توسط انگلستان جدا و ضمیمۀ هندوستان شد.
بدعهدی انگلیس در تشکیل ارتش منظم رویداد،
121288
ترکمنستان جزء سرزمینهای شرق دریای خزر است که در قرارداد آخال
صفحه 42
جدا میشود.
در امتیاز رویتر حق احداث راهآهن ،بهرهبرداری از
121289
معادن و جنگلها و احداث کانالهای آبیاری به مدت  70سال و ادارۀ گمرکات به
مدت  25سال به شخصی به نام رویتر واگذار شد .این یعنی تمامی منابع طبیعی
صفحه 45
کشور ایران در دست قوای بیگانه قرار میگرفت.
قرارداد به انحصار خریدوفروش توتون و تنباکو در
121290
صفحه 45
داخل و خارج از کشور اشاره داشت.
ناپلئون در اولین قدم به مستعمرات انگلستان حمله
121291
صفحه 45
و نخست مصر را تصرف کرد.
ناپلئون برای دستیابی به هند نیاز بود با ایران در
121292
ارتباط باشد و در نهایت در زمان فتحعلیشاه با ایران قرارداد فینکنشتاین را
صفحه 45
امضا کرد .

از جمله مفاد عهدنامۀ بین ایران و فرانسه تعالیم و
121293
صفحه 45
تجهیز سپاه ایران بوده است.


121294

دلیل بدعهدی فرانسه به ایران صلح با روسیه بود.
صفحه 45

در این زمان بیشترین زمینههای همکاری ایران و
121295
صفحه 45
فرانسه در جهت کاوشهای باستانشناسی است.

عهدنامۀ ارزنةالروم برای حل اختالفات میان ایران
121296
و عثمانی در عصر قاجار بسته شد و شاهدین این قرارداد دو کشور روسیه و
صفحه 46
انگلستان بودند .

در اواخر دورۀ قاجار با شکلگیری دستهبندیهای
121297
سیاسی  -نظامی تازه در اروپا و نفرت تاریخی مردم ایران از انگلستان و
روسیه ،عثمانی توانست با شعار «اتحاد اسالم» بخشی از اندیشمندان ایرانی را
صفحه 46
بهسمت خود جلب نماید .
بهموجب عهدنامۀ گلستان ایران از داشتن کشتی
121298
صفحه 43
جنگی در دریای خزر محروم شد .
121299

روستاییان جای داشتند .

در دورۀ قاجار« ،اربابان و زمینداران» در طبقۀ
صفحه 48

در دورۀ قاجار کاالهای اروپایی ،بهویژه محصوالت
131308
صفحه 50
صنعتی انگلستان صدمۀ شدیدی به صنایع ایران وارد آورد .

در دورۀ صدارت امیرکبیر (دورۀ ناصرالدینشاه)
131309
تالشهای زیادی به منظور احیای صنایع دستی ایران صورت گرفت.

صفحه 50

جنگهای استقالل آمریکا موجب افزایش تولید پنبه
131310
صفحه 51
و صادرات آن به روسیه شد .

بازرگانان روسی و ارمنی با حمایتهای مالی ،نصب
131311
دستگاههای پنبهپاککنی ،توزیع بذر و باالبردن استانداردهای تولید به روند
صفحه 51
افزایش صادرات پنبه در ایران عصر قاجار کمک کردند.

تجاریشدن کشاورزی ایران در عصر قاجار فرصت
131312
درآمد بیشتر برای مالکان و مشارکت روزافزون تجار ایرانی و خارجی در امر
صدور تولیدات انواع خاص از محصوالت کشاورزی نظیر پنبه و تریاک را در
صفحه 51
پی داشت .

در دورۀ سلطنت ناصرالدینشاه محصوالتی همچون
131313
صفحه52
گوجهفرنگی ،نخودفرنگی و سیبزمینی وارد سبدغذایی ایرانیان شد.
در زمان مظفرالدینشاه برای مقابله با قحطی،
131314
صفحه 52
کشاورزان به کشت سیبزمینی تشویق میشدند.
فرش ایرانی در دورۀ قاجار سهم عمدهای از صادرات
131315
صفحه 52
ایران به اروپا و آمریکا را به خود اختصاص داده بود .

در این زمان ،ما مهاجرت بهمعنای امروزی را
131316
نداشتیم و حتی سفرهایی که روی میداد تأثیر چندانی در صادرات فرش
صفحه 52
نداشته است.

توجه داشته باشید :٭ نکتۀ این تست تفاوت شهر و
131317
والیت است .هر چهار گزینه از مراکز مهم قالیبافی بودند؛ ولی تنها گزینۀ
صفحه 52
« »۴والیت است .

در شهر تبریز و اراک سرمایهگذاران خارجی و تجار
131318
صفحه 52
داخلی کارگاههای کوچک و بزرگ دایر کردند .
سوادآموزی مقدماتی در مکتبخانهها و یا از طریق
131319
معلمان خصوصی یا معلمان سرخانه انجام میگرفت .٭ نکته :دارالفنون
صفحه 53
مختص تحصیالت ابتدایی نبود .
131320

ساخته شد.

اولین مدارس توسط میسونرهای اروپایی و آمریکایی
صفحه 53

افراد ایل بهواسطۀ خدماتی که به رهبران خود انجام
131300
میدادند از وضعیت بهتری نسبت به روستاییان برخوردار بودند .صفحه 48

دو دلیل برای تغییر شیوۀ تعلیموتربیت وجود داشت:
131321
 .1نگاه حاکمان داخلی و روشنفکران به پیشرفتهای کشورهای اروپایی .2 -
صفحه 53
تالش استعمارگرها برای پیشبرد اهداف خودشان.

تیمچۀ مظفریۀ از بناهای دورۀ قاجار است که در

اولین مدارس ابتدایی توسط میرزا حسن رشدیه

روحانیون بهدلیل بافت و ساختار مذهبی جامع ۀ سنتی
131301
صفحه 48
دورۀ قاجار در میان اقشار مختلف مردم نفوذ فراوانی داشتند.
131302

شهر تبریز قرار دارد .
131303

ایران بازار بود .

صفحه 48

هستۀ اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرهای
صفحه 49

در ایران عصر قاجار سه شیوۀ تولید وجود داشت:
131304
شبانی یا ایلیاتی ،سهمبری دهقانی و خردهکاالیی دولتی و خصوصی  .صفحه 49
131305

اقتصاد شهری بود .

شیوۀ تولید خردهکاالیی دولتی و خصوصی ویژۀ
صفحه 49

بحرانهای شدید سیاسی و نظامی؛ پس از سقوط
131306
صفحه 49
صفویان ایران را در عرصۀ اقتصادی و تولید دچار رکود کرد .

در این زمان ،بهعلت جنگهای ناپلئون چندان کاالهای
131307
اروپایی به ایران وارد نمیشد و صنایع دستی ایران با کیفیت خوب ساخته و تولید
صفحه 49
میشد و از لحاظ کیفیت و دوام در وضعیت مطلوبی بود.

تـاریــــــــــــخ

مدارس جدید با فرهنگ ایرانی همخوانی نداشت.
131322
صفحههای  53و 54
امیرکبیر نتیجۀ تالشهای خود را ندید.
131323

تأسیس شد.

131324

بوده است.

صفحه 54

هدف میرزا حسن رشدیه تعلیم تمام اقشار جامعه
صفحه 54

دانشآموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید ،نقش
131325
مؤثری در ترویج افکار نو و بهویژه تفکر مشروطهخواهی و حکومت قانون
صفحه 54
داشتند.
در ایران عصر قاجار ،نخستین مدرسههای جدید
131326
صفحه 54
توسط مسیونرهای خارجی تأسیس شدند .
میرزا حسن رشدیه تالش زیادی در جهت تأسیس
131327
صفحه 54
مدارس جدید در شهرهای مختلف ایران انجام داد.
در دورۀ قاجار حمایت پادشاهان و ارتباط با غرب
131328
صفحه 56
موجب ایجاد تحول اساسی در نقاشی شد.
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