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 درس هفدهم : زمینه های انقالب مشروطه

  است. چيزی برای گذاشتن شرط يا شدن دار شرط معنای به لغوی نظر ازچيست؟ مشروطيت

  مشروطه ویژگی های حکومت

 می شود. شده بينی پيش کردن شرايطی حکومت برای آن در  -1

 دهد. انجام خود ميل خواهد به می که را هرکاری تواند نمی پادشاه يا حاکم  -2

 می شود. انجام است، شده پيش بينی اساسی در قانون که شرايطی مبنای بر کشور درباره امور گيری تصميم  -3

 .پردازد می گذاری قانون کار به و شود می تشکيل مردممنتخب  نمايندگان از مرکب مجلسی  -4

 گيرند. می دست در را کشور اداره امور وزيران  وزيران هيئت و وزير نخست -5

 است. فردی يا استبدادی حکومت مشروطه نقطه مقابل حکومت  -6

 : مشروطیت انقالب وقوع ها زمینه و علل
 مشروطه انقالب فکری های زمينه -۱

 بود. تنباکو جنبش شد، مشروطه نهضت ساز زمينه که بارز آنه : نموناسالم ضداستعماری و ضداستبدادی های الف(آموزه

 ديگر نظام کشورهای با ايران مقايسه اوضاع با مسافر و مهاجر ايرانيان برخی حکومت:ه دربار نو های انديشه پيدايش ب(

 و خان ملکم ميرزا خان آخوندزاده، فتحعلی جمله ميرزا از کشوره می دانستند. پيشرفت يا و ماندگی عقب را عامل حکومتی

 مبلغان بر وارد شمردند. ايراد می اروپاييان پيشرفت عامل قانون را بر مبتنی مستشارالدوله. آنها حکومت خان يوسف ميرزا

 حيث از اروپايیجامعه  و جامعه ايرانی تاريخی های تفاوت به توجهی کم ويا گرفتن ناديده جديد، سياسی های انديشه

 بود. اجتماعی و فرهنگی

 ايران: اوضاع مورد در انتقادی آثار انتشار پ(

 ايران بدبختی ماندگی و عقب عامل قاجار، حکومت و گرفت می قرار اعتراض و نقد مورد موجود وضع ها، نوشته اين در

 جمله آنها بود. ای از مراغه العابدين زين شد، کتاب سياحتنامه ابرهيم بيک اثر حاج می شمرده

روسيه از جمله ان  .م 1۰۹5 انقالب و ژاپن از روسيه شکست ژاپن، مشروطيت :نايرانيا افکار بر جهانی حوادث تأثير ت(

 سال ژاپن می نوشتند.در های پيشرفت و ترقی ژاپن، روزنامه هايحکمت وحبل المتين از از انقالب ميجی موارد بود. با شروع 

 حکومتی نظام مناسب عملکرد از نمايشی را پيروزی مزبور ايران مردم .روسيه از ژاپن شکست خورد .ش 12۲3 / .م 1۰۹5

 در انقالبی حرکت اين اخبار ،رسيدن کشور اين در مجلس تأسيس و :روسيه .م 1۰۹5 با وقع انقالب.دانستند می ژاپن

 .مؤثری داشت نقش قاجاريه استبدادی حکومت عليه ايرانيان برانگيختن

 

 مشروطه انقالب اقتصادی های زمينه- ۲

 ايران: به خارجی کاالهای پيامد افزايش  ورود

 و يافت نزولی سير به تدريج داخلی کاالهای توليد لذا و نبودند خارجی کاالهای با رقابت به قادر داخلی محصوالت -1

 .شد آنها جايگزين خارجی کاالهای

 .شدند کار بی و دست دادند از را خود مشاغل تدريج به ايران مختلف شهرهای در ها حرفه و صنايع صاحبان  -2

 داخل: بُعد

 يافت. می شد، کاهش تأمين ماليات طريق از که دولت درآمد عمومی، فقر و کاری بی گسترش با  -1

 يافزودند. م خود بيرحمی و گيری سخت شدت بر مالياتی مأموران -2
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 کشورهای يا شهرها به ناچار آنان از زيادی شمار که شد موجب روستاييان، به دولت نسبت مأموران ستم و ظلم  -3

 .شوند متواری همجوار

 .گذاشت توليد و کار بر نناپذيری جبرا منفی آثار آنان، کار حاصل رفتن غارت به و روستاييان شدن آواره -4

 لذا نبود؛ دولت و دربارهزينه های  و کننده مخارج تأمين ديگر مردم از دريافتی تهای ماليا شاه، ناصرالدين دوران اواخر از

 افتاد. انگليس و روس کشور دو وام)استقراض( از گرفتن فکر به دولت

 : شاه خويی مظفرالديننتيجه نرم

 ديدند.می مناسب های خود خواسته تأمين برای را وضع اين الف: مخالفان داخلی،

  .کردند می تلقی ايراندر  سلطه خود و حضور گسترش برای های مساعد زمين را آن بيگانگان ب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


