
دانش آموزان و دبيران عزيز
با توجه به تغييرات اخير در قانون پذيرش دانشگاه ها و اهميت مضاعف امتحانات نهايی و اثر قطعی آن در نتيجۀ پذيرش دانشگاه ها، 
وجود منبعی استاندارد، اهميت دوچندان پيدا كرده است. در اين كتاب برای اولين بار عالوه بر سؤاالت امتحانات نهايی، امتحانات 
خارج كشور نيز گردآوری و بررسی گرديده است. سؤاالت به صورت درس به درس طبقه بندی گرديده است تا هم زمان با پيشروی 

كالس، منبعی برای سؤاالت امتحانی استاندارد وجود داشته باشد. 
هم چنين در ابتدای هر درس نامه در قالب مشاوره در مورد اهميت آن درس صحبت شده است. 

ويژگی های کتاب در يک نگاه:
 ارائۀ كتابی با رويكرد اقتصادی و قيمت مناسب و در عين حال كامل

 ارائۀ بانک كامل سؤاالت امتحانات نهايی (داخل و خارج كشور) در نظام آموزشی جديد 
 چيدمان سؤاالت به صورت تيپ بندی شده و متناسب با پيشروی متن درس

 ادغام سؤاالت تكراری و مشابه برای پرهيز از حجيم شدن كتاب
 ارائۀ درس نامه های كامل ولی در عين حال جمع و جور

 ارائۀ چند دوره امتحانات نهايی سال های اخير در انتهای كتاب با ريز بارم بندی برای آشنايی با نحوۀ تصحيح اوراق

در پايان بايد از تمامی عزيزانی که در به ثمر رسيدن اين کتاب نقش داشتند تشکر نمايم:
 آقايان دكتر ابوذر نصری و دكتر كميل نصری مديران ارشد مجموعه 

 مهندس بقايی و تيم خوب توليد كه بار سنگينی از كار روی دوش اون ها بود. 
 خانم  لوالو مرادی كه امور مربوط به پيگيری كتاب را انجام دادند.

 ويراستاران خوب كتاب، خانم ها فاطمه فوقانی، پريسا ايزدی و آقای عليرضا كاهيدوند
در پايان متمنی است هرگونه پيشنهادی برای بهتر شدن اثر داريد از طريق روابط عمومی انتشارات با مؤلف در ميان بگذاريد.

با آرزوی بهترين ها  

بهروز يحيی

  
دخترم بهار  
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پس از تسلط افغان ها بر اصفهان، يكی از پسران شاه سليمان به نام تهماسب برای گردآوری نيرو و بازگرداندن حكومت صفويان از پايتخت گريخت.- ۵۱
روس ها با مشاهدۀ توان نظامی نادر و جنگجويانش، پيش از برخورد نظامی، نيروهای خود را از ايران بيرون بردند.- ۵۲
نادر پس از رسيدن به سلطنت، برای حل مشكالت سياسی و مذهبی، به ويژه رفع اختالفات مرزی با عثمانی، بسيار تالش كرد.- ۵۳
در دورۀ نادرشاه مذهب شيعه تضعيف گرديد.- ۵۴
با مرگ كريم خان زند، سلسلۀ زنديه منقرض شد.- ۵۵
چهره های ادبی دورۀ زنديه به سبک خراسانی شعر می گفتند.- ۵۶
باغ دلگشا از آثار دورۀ كريم خان زند است.- ۵۷
امپراتوری بيمار لقب امپراتوری روسيه بود.- ۵۸
كرامول نظام پادشاهی انگلستان را برانداخت و خود رئيس جمهور شد.- ۵۹
پس از مرگ چارلز يكم، مجلس و نظام سلطنت در انگلستان دوباره احيا شد.- ۶۰
(خرداد و شهریور ٩٩)- ۶۱ يكی از پيامدهای انقالب باشكوه انگلستان، نفی منشأ الهی سلطنت بود.  
(دی ٩٧)- ۶۲ طبقۀ فقير جامعۀ فرانسه در آستانۀ انقالب كبير در قرن ۱۸ م. از پرداخت ماليات معاف بودند. 
ناپلئون بناپارت پس از اعدام لوئی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت به قدرت رسيد.- ۶۳
جورج واشينگتن نخستين رئيس جمهور اياالت متحدۀ آمريكا است.- ۶۴

الف) زنديهدر زمان نادرشاه اين شهر بازسازی شد.- ۶۵
ب) افشاريهمكتب نقاشی شيراز در اين دوره شكل گرفت.- ۶۶
پ) اصفهانگسترش ساخت عمارت كاله فرنگی مربوط به اين دوره است.- ۶۷
ت) مغوالنعمارت كاخ خورشيد مربوط به اين دوره است.- ۶۸
ث) مشهديكی از پيامدهای اين انقالب، نفی منشأ الهی سلطنت و تعيين اختيارات پادشاه از طرف مجلس بود. (دی ٩٧)- ۶۹
انقالب، گسترش بی رويۀ شهرها، رشد سريع جمعيت و به وجود آمدن فاصلۀ - ۷۰ از مسائل و مشكالت داخلی اين 

طبقاتی بود.
ج) انقالب صنعتی
چ) انقالب فرانسه
ح) انقالب باشكوه

عثمانی ـ محمدحسن خان قاجار ـ ازبكان ـ اصفهان ـ فتحعلی خان قاجار ـ خراسان ـ خيانت ـ 
افشاريه ـ اسپانيايی ها ـ بی كفايتی ـ انگليسی ها ـ فرانسوی ها ـ زنديه

در عصر صفوی، بخشی از ايل افشار به منظور محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ............... به نواحی شمال آن ديار كوچانده شدند.- ۷۱
پس از كشته شدن ...............، نادر ابتكار عمل را به دست گرفت و فرماندهی سپاه تهماسب صفوی را بر عهده گرفت.- ۷۲
پس از تسلط افغان ها بر اصفهان، نادر افشار و فتحعلی خان قاجار پس از پيوستن به سپاه تهماسب صفوی در نخستين گام ............... را تصرف كردند.- ۷۳
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نادر، تهماسب دوم را به بهانۀ ............... از سلطنت خلع كرد.- ۷۴
(دی ٩٧)- ۷۵ كشورهای اروپايی، در قرن ۱۸ م. به بهانۀ دفاع از حقوق اقليت ها در امور داخلی ............... دخالت می كردند. 
(دی ٩٩ خارج)- ۷۶ پرتغالی ها و ............... نخستين استعمارگرانی بودند كه به هند وارد شدند. 
(خرداد ١٤٠١)- ۷۷ انقالب صنعتی با اختراع و تكميل ماشين بخار توسط ............... آغاز گرديد.  
هم زمان با روی كار  آمدن حكومت ...............، حكومت عثمانی دورانی از ضعف را می گذراند.- ۷۸

كدام يک از جانشينان نادرشاه، به شهر مشهد بسنده كرد و عاقبت حكومتش توسط چه كسی از بين رفت؟- ۷۹
 شاهرخ ـ كريم خان زند  شاهرخ ـ آقامحمدخان قاجار  عادل شاه ـ كريم خان زند  عادل شاه ـ آقامحمدخان قاجار

صلح ميان ايران و عثمانی تا اواخر حكومت كريم خان كه سپاه زنديه، ............... را تصرف كرد، دوام آورد.- ۸۰
 بصره  نجف  كاظمين  سامرا

در كدام عصر، نقاشان به تدريج هنر خود را با معيارهای هنر اروپا تطبيق دادند؟- ۸۱
 صفويه  افشاريه  زنديه  قاجاريه

چه عاملی موجب شتاب گرفتن و گسترش استعمار اروپاييان گرديد؟- ۸۲
 رنسانس  انقالب كبير فرانسه  اكتشافات جغرافيايی  انقالب صنعتی

(دی ٩٩ خارج)- ۸۳ كدام يک از روشنفكران فرانسوی در آستانۀ انقالب كبير، از «اطاعت انسان از عقل مادی و مبارزه با خرافات» سخن گفت؟ 
 روسو  مونتسكيو  ولتر  واشينگتن

افغان ها به چه دليل نتوانستند حاكميت مقتدری را پس از ساقط كردن صفويه در ايران تشكيل دهند؟- ۸۴
(دی ٩٩ خارج)- ۸۵ به چه دليل بخشی از ايل افشار در عصر صفوی به خراسان كوچانده شدند؟ 
چه عاملی زمينۀ نشستن نادر بر تخت شاهی را فراهم آورد؟- ۸۶
نادر پس از خلع تهماسب دوم، دست به چه اقدامی زد؟- ۸۷
نادرشاه در جريان كدام واقعه، با توطئۀ نزديكان و سردارانش كشته شد؟- ۸۸
كريم خان زند با اتخاذ چه سياستی زمينۀ رونق و شكوفايی علمی و فرهنگی نسبی قلمرو خود را فراهم كرد؟- ۸۹
به چه دليل مناسبات سياسی و اقتصادی ايران با جهان خارج در دوران افشاريه و زنديه نسبت به عصر صفوی كاهش چشمگيری يافت؟- ۹۰
مهم ترين مسائل خارجی ايران در دورۀ افشاريه و زنديه چه بود؟- ۹۱
نادرشاه به چه منظوری جان التون انگليسی را استخدام كرد؟- ۹۲
(دی ٩٩ خارج)- ۹۳ حكومت نادرشاه غير از اقتدارگرايی، بر چه چيزی متكی بود؟ 
در زمان نادرشاه چه عاملی نابسامانی های اقتصادی را تشديد كرد؟- ۹۴
چه عاملی در دورۀ نادرشاه موجب تلفيق هنر ايرانی و هندی شد؟- ۹۵
چه عاملی در دورۀ كريم خان زند موجب رونق هنر و معماری گرديد؟- ۹۶
دو تن از نقاشان معروف دورۀ زنديه را نام ببريد.- ۹۷
امپراتوری عثمانی در قرن ۱۸ م. بر چه بخش هايی از جهان حكومت می كرد؟- ۹۸
كدام كشورهای اروپايی در قرن ۱۸ م. در امور داخلی عثمانی دخالت می كردند؟- ۹۹

چه عاملی مانع گرديد تا عثمانی به طور كامل تحت سلطۀ يكی از كشورهای اروپايی درآيد؟- ۱۰۰
چه كسی حكومت گوركانيان هند را تأسيس كرد؟- ۱۰۱
حكومت گوركانيان هند در چه زمينه ای در هندوستان نقش مهمی داشتند؟- ۱۰۲
استعمارگران اروپايی چگونه بخش هايی از سرزمين هند را تصرف كردند؟- ۱۰۳
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انگليسی ها برای حفظ سلطۀ خويش بر هندوستان دست به چه اقدامی زدند؟- ۱۰۴
پس از كدام واقعه دولت انگلستان، رسماً هند را جزئی از قلمرو خويش اعالم كرد؟- ۱۰۵
كرامول به چه داليلی با مجلس درگير شد و آن را منحل كرد و پس از مرگ او چه اتفاقی افتاد؟- ۱۰۶
مردم اياالت متحدۀ آمريكا به چه داليلی با انگلستان وارد جنگ شدند؟ (دو مورد كافی است.)- ۱۰۷
دولت اياالت متحدۀ آمريكا پس از استقالل دست به چه اقدامی زد؟- ۱۰۸
دولت اياالت متحدۀ آمريكا پس از استقالل چگونه اقتصاد خود را توسعه بخشيد؟- ۱۰۹
تا اواخر قرن ۱۸ م. عامل اصلی توليد چه بود؟- ۱۱۰
پس از انقالب صنعتی، نخستين تحول صنعتی در چه صنايعی صورت گرفت؟- ۱۱۱
يكی از برنامه های پتر كبير برای قدرتمند شدن روسيه چه بود؟- ۱۱۲

(خرداد ٩٩ و خرداد ١٤٠١ خارج)- ۱۱۳ وكيل الرعايا:  
نهضت بازگشت ادبی:- ۱۱۴
كاله فرنگی:- ۱۱۵
مكتب نقاشی شيراز:- ۱۱۶
كمپانی هند شرقی:- ۱۱۷
اصحاب دايرة المعارف:- ۱۱۸
انقالب صنعتی:- ۱۱۹

(دی ٩٨)- ۱۲۰ عملكرد نادرشاه افشار و كريم خان زند بعد از رسيدن به قدرت را با يكديگر مقايسه كنيد. 
وضعيت دوگانۀ متضاد شرق و غرب را در سده های هفدهم تا نوزدهم ميالدی با يكديگر مقايسه كنيد.- ۱۲۱
(خرداد ١٤٠١ و دی  ٩٩ خارج)- ۱۲۲ نظرات «ولتر» و «مونتسكيو» دو تن از مشهورترين روشنفكران فرانسه را در دوران انقالب با هم مقايسه كنيد. 
نظرات «مونتسكيو» و «روسو» دو تن از مشهورترين روشنفكران فرانسه را در دوران انقالب با هم مقايسه كنيد.- ۱۲۳

به نظر شما، به چه دليل تالش های نادرشاه برای رفع مشكالت سياسی و مذهبی با عثمانی به نتيجۀ مطلوب نرسيد؟- ۱۲۴
به نظر شما، به چه داليلی لطفعلی خان زند از آقامحمدخان قاجار شكست خورد؟- ۱۲۵
به نظر شما، پس از سقوط صفويان به چه علت كشاورزی و تجارت ايران دچار ركود و ضعف شديدی شد؟- ۱۲۶
به نظر شما، چه عواملی موجب رونق اقتصادی در دورۀ كريم خان زند گرديد؟- ۱۲۷
(دی ٩٩)- ۱۲۸ به نظر شما، كشورهای اروپايی به چه بهانه ای در امور داخلی امپراتوری عثمانی دخالت می كردند؟  
به نظر شما، دليل اصلی دخالت كشورهای اروپايی در امور داخلی عثمانی چه بود؟- ۱۲۹
به نظر شما، دليل اين كه دولت فرانسه در قرن ۱۸ م. با ورشكستگی اقتصادی و ضعف سياسی و نظامی روبه رو شد، چه بود؟- ۱۳۰
به نظر شما، چه عواملی موجب ترس و خشم دولت های اروپايی نسبت به فرانسه و در نهايت جنگ با اين كشور گرديد؟- ۱۳۱
به نظر شما، چرا انقالب صنعتی موجب تغيير مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان شد؟- ۱۳۲

(شهریور ٩٩ و خرداد ٩٩)- ۱۳۳ مهم ترين شرايط نادر افشار در دشت مغان برای پذيرفتن سلطنت چه بود؟ (ذكر دو مورد كافی است.) 
علل و عوامل ناكامی نادرشاه برای ايجاد ثبات و امنيت پايدار و تثبيت حكومت افشاريه چه بود؟- ۱۳۴
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چه عواملی آتش خشم مردم فرانسه را نسبت به لويی شانزدهم شعله ور كرد؟- ۱۳۵
آثار و پيامدهای انقالب صنعتی را بيان كنيد.- ۱۳۶
با كدام اقدامات، پتر كبير روسيه را وارد مسابقۀ استعمار كرد؟- ۱۳۷

:1  كاربست 
(خرداد ٩٩ خارج)- ۱۳۸ نقشه های تاريخی ايران در دوره های نادرشاه افشار و سلسلۀ زنديه را با هم مقايسه كرده، سه مورد از تفاوت های آن ها را بنويسيد.  

                                    

:2 كاربست   
ـ نادرشاه از ابتدای حكومت تالش می كرد اختالفات مذهبی ميان دو كشور ايران و عثمانی را حل كند. آخرين و مهم ترين اقدام او، برپايی شورای نجف با 

شركت ۷۰ تن از علمای شيعی و سنی ايران و مناطق هم جوار بود. در اين شورا پس از مباحث گسترده سرانجام بيانيه ای تنظيم شد.
هدف نادر از برپايی شورای نجف چه بود؟- ۱۳۹

به چه داليلی سازمان اداری و ديوانی ايران در عصر افشاريه و زنديه اعتبار و قوت سابق را نداشت؟- ۱۴۰
پيامدهای سقوط صفويان در زمينۀ علم و آموزش چه بود؟ - ۱۴۱
چه عواملی موجب ضعف حكومت گوركانيان هند گرديد؟- ۱۴۲
طبقۀ ممتاز فرانسه در قرن ۱۸ م. را توضيح دهيد.- ۱۴۳
طبقۀ متوسط جامعۀ فرانسه در قرن ۱۸ م. را چه كسانی تشكيل می دادند؟- ۱۴۴
طبقۀ فقير جامعۀ فرانسه در قرن ۱۸ م. را توضيح دهيد.- ۱۴۵
انگلستان پس از انقالب باشكوه دست به چه اقداماتی زد؟- ۱۴۶
(شهریور ٩٨)- ۱۴۷ انقالب صنعتی سبب دو پديدۀ اقتصادی و اجتماعی شد. يک مورد آن را بنويسيد.  
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منابع نوينی را پيش روی مورخان قرار داد و زمينۀ تحولی عميق و اساسی را . ۳۳
در تاريخ نگاری فراهم آورد (مثبت). اما در برخی موارد فعاليت های باستان شناسان 
و شرق شناسان، از اعتبار و صحت كافی برخوردار نبود و از سوی ديگر، زمينۀ غارت 

آثار باستانی و استعمار ملت ها را فراهم ساخت (منفی).
اساس كار تاريخ نگاری سنتی، غالباً بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات . ۳۴

آنان بود اما در تاريخ نويسی معاصر، به برخی جنبه های سياسی، نظامی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی حيات انسانی بيشتر توجه می شود.

در دوران پهلوی اگرچه شاهد وجود برخی مجالت تخصصی هستيم، اما در . ۳۵
مجموع، تعداد مطبوعات و شمار نشريات، نسبت به عصر احمدشاه قاجار، كاهش 

قابل توجهی پيدا كرد.
به دليل ماهيت استبدادی حكومت قاجار و نبود آزادی بيان. ۳۶
با . ۳۷ غالباً  آثاری  تأليف  آن ها،  امور  و  شاهان  وقايع  ثبت  به  بيشتر  همت 

خصوصيات ادبی، سخن گفتن به زبان تملق و مدح شاهان، كاتب دربار  بودن به 
جای مورخ حقيقت بودن، سخت بودن سبک نگارش در بسياری موارد، كم تر 

ديده شدن تحليل و تفسير در آن ها 
گسترش مدارس جديد، تأسيس دانشگاه و رواج آموزش تاريخ به عنوان . ۳۸

يک رشتۀ علمی در دورۀ معاصر
انقالب مشروطيت، نفوذ و دخالت كشورهای استعمارگر، جنگ های جهانی اول . ۳۹

و دوم و اشغال ايران، جنبش ملی شدن نفت، انقالب اسالمی (چهار مورد كافی است.)
انواع كتاب ها، نشريات، اسناد و منابع آرشيوی، بناها و وسايل و ابزارها . ۴۰
رعايا (رعيت ها) راضی بودند ولی اعيان مملكت ناراضی بودند.. ۴۱
چون مجال تعدی و خودسری نداشتند.. ۴۲
از . ۴۳ ترجمه شده  آثار  نخستين  از  توجهی  قابل  بخش  تاريخی  نوشته های 

زبان های اروپايی به زبان فارسی را تشكيل می دادند و ترجمۀ آن ها تأثير بسزايی 
در آشنايی نويسندگان و مورخان ايرانی با بينش و روش مورخان اروپايی داشت.

تاريخ نويسی . ۴۴ حوزۀ  در  بلندی  گام های  بود،  درباری  تاريخ نويس  اگرچه  او 
و  پرده پوشی ها  از  حدودی  تا  را  خود  آثار  كرد  سعی  و  برداشت  قاجار  عصر 

مداحی های رايج مورخان رسمی دور سازد.
از شعر در . ۴۵ او  استفادۀ  به دليل  را  تاريخ نويسی رضاقلی خان هدايت  شيوۀ 

بيان رويدادها و به كار بردن الفاظ مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد.
با استفاده از روش تحقيق علمی، بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک . ۴۶

معتبر و گزينش و نقد آن ها و نگارش يافته های علمی به زبانی ساده
خاطرات حاوی اطالعات ارزشمندی دربارۀ اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی . ۴۷

و فرهنگی و شرح حال رجال اين دوره اند كه به ندرت در ساير منابع يافت می شوند.
مانند . ۴۸ اقتصادی  موضوع های  دربارۀ  ارزشمندی  اطالعات  حاوی  سفرنامه ها 

ماليات، گمرک، راه ها، مسائل اجتماعی از قبيل آداب و رسوم، پوشاک و تغذيه و 
مباحث فرهنگی، دينی، هنری و معماری هستند.

سياسی، . ۴۹ معاهدات  فرمان ها،  حكومتی،  مكاتبات  كليۀ  شامل  تاريخی  اسناد 
فرهنگی،  اقتصادی،  و قضايی، گزارش های  مالی  اسناد  اداری،  و  نامه های شخصی 

نظامی و حقوقی می شوند.
موضوع های . ۵۰ و  مسائل  دربارۀ  منحصربه فرد  ارزشمند  اطالعات  حاوی  اسناد 

سياسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی، ديدگاه و عملكرد افراد، شخصيت ها، احزاب و 
گروه های سياسی، اجتماعی و مذهبی است.

2 ايران و جهان در آستانة دورة معاصر

پاياىن  امتحانات  در  و  نمره   ۴ اول  نيم سال  در  درس  اين  عزيز!   دانش آموزان 
مطالب  و  ن꙲ت  درس  اين  اما  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  نمره   ۱ خردادماه 
با دقت زياد اين  از حجيم ترين درس ها ىم باشد، لذا ىم بايسىت  بسياری دارد و يىك 

درس مطالعه شود.

ايـران از نادرشاه افشار تـا آقامحمدخان قاجار

آشفتگی امور و بروز هرج ومرج و 
آشـوب های داخـلی بـه دلـيـل

سقوط اصفهان
فروپاشی حكومت صفويان

در  افغان ها  موفقيت  عدم  داليل 
ايجاد حاكـمـيت مقتدر در ايـران

ناتوانی در تسلط بر تمامی قلمرو صفويان
ناآشنايی با اصول كشورداری

 روسيه و عثمانی فرصت را مغتنم شمردند و بخش هايی از شمال و غرب 
ميهن ما را اشغال كردند.

تـأسيس حكومت افشاريه
برای  بود  قزلباش  ايل های  از  كه  افشار  ايل  از  بخشی  در عصر صفوی،   
آن  نواحی شمالی  به  ازبكان  برابر هجوم  در  مرزهای خراسان  از  محافظت 

ديار كوچانده شدند.

نادر، سرداری 
در ركـــاب 
شـاهــزادۀ 
صــفــوی

از  تهماسب  نام  به  از پسران شاه سلطان  حسين  يكی  فرار 
گردآوری  برای  اصفهان  بر  افغان ها  تسلط  پی  در  اصفهان 

نيرو و بازگرداندن حكومت صفويان
پيوستن نادر افشار و فتحعلی خان قاجار به تهماسب

تصرف خراسان در نخستين گام
عهده دار شدن فرماندهی سپاه تهماسب به دنبال كشته شدن 

فتحعلی خان قاجار 
شكست افغان ها در چندين جنگ

شكست سپاه قدرتمند عثمانی توسط نادر
با  نظامی  برخورد  از  قبل  ايران  از  روس  نيروهای  خروج 

مشاهدۀ توان نظامی نادر و جنگجويانش
نادر، شاه ايران

 پيروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی زمينۀ نشستن 
او بر تخت شاهی را فراهم آورد.

 نادر نخست تهماسب دوم را به بهانۀ بی كفايتی از سلطنت خلع كرد.
 نادر، بزرگان كشور، علما و سران ايل ها و طوايف را به شورای دشت مغان 

فراخواند و شرايطی را برای پذيرفتن سلطنت مطرح كرد.

شرايط نادر برای پذيرش سلطنت

۱- موروثی شدن سلطنت در خاندان او

۲- حمايت نكردن بزرگان و رؤسای طوايف از خاندان صفوی

۳- حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی
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اختالفات  رفع  به ويژه  مذهبی،  و  سياسی  مشكالت  حل  برای  نادرشاه   
مذهبی با عثمانی بسيار تالش كرد.

داليل ناموفق بودن نادرشاه 
برای رفع اختالفات با عثمانی

۱- كارشكنی های عثمانی 
۲- گرفتاری های داخلی و خارجی نادر 

شيعه  مذهب  يعنی  ايران  مردم  انسجام بخش  عامل  نادرشاه،  زمان  در   
تضعيف گرديد.

 نادرشاه افشار سرانجام هنگامی كه مشغول سركوب شورشی در خراسان 
بود، با توطئۀ نزديكان و سردارانش كشته شد.

علل و عوامل ناكامی نادرشاه 
امنيت  و  ثبات  ايجاد  برای 
پايدار و انتقال آرام قدرت و 

تثبيت حكومت افشاريه

۱- اشتغال پيوستۀ نادرشاه به جنگ
تأمين  برای  اضافی  ماليات های  دريافت   -۲

هزينه های جنگ
كشور  بزرگان  و  نزديكان  به  نادر  بدگمانی   -۳
پايانی  سال های  در  آنان  با  خشن  برخورد  و 

حكومتش (مهم ترين عامل) 
۴- توجه نادر به تقويت قوای نظامی و غفلت از 

ديگر عوامل مؤثر بر پايداری حكومت

افشاريان پس از نادر 
 پس از نادرشاه، دو تن از برادرزادگان او به نام های عادل شاه و ابراهيم شاه 

برای مدت  كوتاهی حكومت كردند.
 شاهرخ نوۀ نادرشاه از قلمرو وسيع او به شهر مشهد بسنده كرد و باألخره 

حكومتش توسط آقامحمدخان از ميان برداشته شد.

به قدرت رسيدن زنديان

 كريم خان زند از طايفه های ُلر، با از ميان برداشتن رقيبان و مدعيان قدرت، 
كرد. تأسيس  را  زنديه  سلسلۀ  ايران،  از  وسيعی  بخش  بر  تسلط  به  دنبال 

با  نادر  برخالف  كريم خان   
و  لشكركشی  از  دست كشيدن 
رونق  آرامش،  موجبات  جنگ، 
آبادانی قلمرو خويش به ويژه  و 

شيراز را فراهم آورد.
 كريم خان، از پذيرفتن عنوان 
شاه امتناع كرد و خود را وكيل 
مردم ايران (وكيل الرعايا) خواند.

نتايج كشمكش ها پس از 
مرگ كريم خان زند

فروپاشی سياسی و اقتصادی
آسيب ديدن توان نظامی و اداری كشور

ايـران پس از كريم خان 

 لطفعلی خان، آخرين فرمانروای زند، با وجود شجاعت، لياقت و محبوبيت 
نسبی در بين مردم نتوانست سلسلۀ زنديه را حفظ كند.

داليل شكست لطفعلی خان زند 
از آقامحمدخان قاجار

الف) اشتباهات نظامی
ب) رويگردانی افرادی چون ابراهيم خان كالنتر 

از دربارش
 لطفعلی خان پس از شكست از آقامحمدخان دستگير و كشته شد و بدين  

ترتيب سلسلۀ زنديه به پايان رسيد.

روابط خارجى ايـران در دورة افشاريه و زنديه
داليل كاهش چشمگير مناسبات سياسی و 
اقتصادی با جهان خارج در دورۀ افشاريه و 

زنديه نسبت به عصر صفوی

درگيری های داخلی
بی ثباتی سياسی

برخوردهای  زنديه:  و  افشاريه  دورۀ  در  ايران  خارجی  مسائل  مهم ترين   
سياسی ـ نظامی با همسايگان غربی (عثمانی) و شمالی (روسيه)

 اختالفات با زمامداران عثمانی در اين دوران، سرانجام با عقد معاهده ای 
ميان دو طرف منجر به صلحی شد كه تا اواخر حكومت كريم خان كه سپاه 

زنديه بصره را تصرف كرد، دوام آورد.

در  اروپا  و  ايران  روابط 
دورۀ افشـاريه و زنديه

رونق چندان نداشتن مناسبات سياسی، اقتصادی و 
ارتباطات فرهنگی ايران با اروپاييان 

در نظر گرفتن معافيت های گمركی برای انگليسی ها 
توسط نادر

برای  نادرشاه  انگليسی توسط  التون  استخدام جان 
نيروی  تأسيس  زمينۀ  در  آنان  دانش  از  استفاده 

دريايی در دريای مازندران و خليج  فارس
آمدن هيئت هايی از فرانسه و انگلستان به ايران برای 
گرفتن امتياز و ايجاد مراكز تجاری در دورۀ كريم خان 

زند و به توافق نرسيدن با آن ها
نظام ادارى و سياسى

متكی بودن حكومت نادرشاه بر
اقتدارگرايی مطلق شاه

تمركز بر امور نظامی و ارتش 
 نادرشاه در امور اداری و اقتصادی، بيشتر از دوستان و نزديكانش به عنوان 

مشاور استفاده می كرد.
 نادرشاه حتی برای خود شهری به عنوان پايتخت انتخاب نكرد.

 مشهد و كالت محل گردآوری خزائن و غنايم نادر بوده اند.
اقتصاد، تجارت و كشاورزى

داليل ضعف و ركود شديد كشاورزی 
و تجـارت پس از سـقوط صـفويان

الف) جنگ ها و آشوب های داخلی
ب) اشغال بخش هايی از نواحی غربی و 
شمالی ايران (توسط عثمانی و روسيه)

در  انسانی  نيروی  كاهش  داليل 
بخش كشاورزی در دورۀ نادرشـاه

الف) تداوم جنگ های داخلی و خارجی
ب) نياز تشكيالت نظامی به نيروی رزمنده

 ماليات های سنگينی كه از مردم در 
هزينه های  تأمين  برای  نادرشاه  دورۀ 
نابسامانی های  می شد،  گرفته  نظامی 

اقتصادی را تشديد می كرد.
زند، شهرهای   در دورۀ كريم خان 
مهم  مراكز  به  بوشهر  بندر  و  شيراز 
تجارت داخلی و خارجی تبديل شدند.



۵۰

ايران و جهان در آستانۀ دورۀ معاصر

علم، ادبيات و آموزش
 در عصر افشار و زنديه به سبب آشفتگی های سياسی و اجتماعی، علم و 

آموزش رونق دوران صفويان را نداشت.
 عده ای از علما و طالب كه از هجوم افغان ها جان سالم به در برده بودند، 

به عتبات عاليات مهاجرت كردند.
 شعر و ادب فارسی در دورۀ زنديه تحول چشمگيری يافت و محققان از 

آن با عنوان «نهضت بازگشت ادبی» ياد كرده اند.
 چهره های اين سبک ادبی به سبک خراسانی شعر می سرودند.

هنر و معمارى
 ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات نادر در هند، موجب 

تلفيق هنر ايرانی و هندی شد.
 مدارا و احترام كريم خان نسبت به هنرمندان و علما موجب رونق هنر و 

معماری در زمان او شد.
اقدامات دورۀ نادرشاه در 
زميـنۀ هـنر و معـماری

بازسازی شهر اصفهان 
ساخت بنای كاخ خورشيد در منطقۀ كالت مشهد

كريم خان  دورۀ  اقدامات 
در زمينۀ هنـر و معماری

ساخت مجموعۀ مسجد، بازار و حمام وكيل
ساخت ارگ كريم خانی

بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی و باغ دلگشا
 بنای كاله فرنگی، بنايی كوچک و گاهی تزيينی بود كه در وسط باغ ها يا 

تفريحگاه ها در دورۀ كريم خان زند ساخته می شد.
 نقاشان در دورۀ كريم خان زند به تدريج هنر خود را با معيارهای هنری 

اروپا تطبيق دادند.
 مكتب نقاشی شيراز كه در دورۀ مغوالن شكل گرفته بود، در دورۀ زنديه 

به اوج رونق و زيبايی رسيد.

نقاشان معـروف مكتـب 
شيـراز در دورۀ زنـديه

محمدصادق
اشرف

ميرزا بابا
جهان در آستانۀ دوران معاصر:

الف) حكومت هاى مسلمان در گرداب مشكالت

متضاد  دوگانۀ  وضعيت 
سده هـای در  جهـان 
هـفدهم تا نـوزدهـم

ــف سه  دوران ضع ــرق:  ش
حكومت مسلمان

ايران
عثمانی

گوركانيان هند

غرب: دوران قدرت شكوفايی
روسيه

انگلستان
فرانسه

۱- عثمانی (امپراتوری بيمار)

در  عثمانی  مسلمان  امپراتوری  حاكميت 
قـرن ۱۸ م. بـر بـخـش هـای وسيـعـی از 

شمال آفريقا
آسيای غربی
اروپای شرقی

هم زمان با روی كار  آمدن افشارها، عثمانی 
دچــار ضـعـف و زوال شــد بـه  دلـيـل 

الف) عوامل داخلی
مداخلۀ  و  نفوذ  ب) 
قدرت های استعماری

 كشورهای اروپايی به ويژه انگلستان، روسيه، فرانسه و اتريش به بهانۀ دفاع از 
حقوق اقليت ها در امور داخلی عثمانی مداخله می كردند، اما در واقع به  دنبال 
گسترش مستعمرات و تأمين منافع اقتصادی و سياسی خود در اين امپراتوری 

وسيع بودند.

 رقابت  بين دولت های اروپايی مانع شد كه عثمانی به طور كامل تحت سلطۀ 
يكی از آنان درآيد.

 امپراتوری عثمانی تا پايان جنگ جهانی اول به حيات خود ادامه داد.
۲- گوركانيان هند، اسير استعمار غربی

تيمور  نوادۀ  بابر،  محمد  توسط  كبير)  (مغوالن  هند  گوركانيان  حكومت   
گوركانی تأسيس شد.

در  فارسی  زبان  و  اسالم  گسترش  در  مهمی  نقش  گوركانيان  حكومت   
هندوستان داشت.

استعمارگران 
در هــنـد

پرتغالی هانخستين استعمارگران واردشده به هند
اسپانيايی ها

اروپاييان  به  توجه  قابل  گمركی  و  تجاری  امتيازات  دادن 
توسط دولت گوركانيان

ورود دولت های فرانسه، هلند و انگلستان به هندوستان در 
قرن ۱۸ م. و تأسيس كمپانی هند شرقی توسط آنان

تصرف بخش هايی از سرزمين هندوستان توسط استعمارگران 
اروپايی با دامن زدن به اختالفات دينی و قومی در هند 

پيروزی انگلستان بر رقيبان خود در هندوستان
دست اندازی بر سرزمين های مجاور هند و مداخله در امور 
انگلستان  توسط  ايران  جمله  از  هند  همسايۀ  كشورهای 

برای حفظ سلطۀ خود بر هند 
اعالم رسمی ضميمه كردن هند به خاک انگلستان پس از 

سركوب شورش سربازان هندی
ملقب شدن ملكۀ انگلستان به امپراتريس هند و بريتانيا

ب) اروپا و آمريكا؛ انقالب و استعمار
 ظهور انقالب صنعتی موجب شتاب گرفتن و گسترش استعمار گرديد.

۱- انگلستان، انقالبی برای نظام مشروطه 
اليور كرامول و چارلز يكم،  به رهبری   در سال ۱۶۴۶ م. ميان مجلس 

پادشاه انگلستان جنگی درگرفت كه به پيروزی مجلس انجاميد.
 كرامول نظام پادشاهی را برانداخت و خود رئيس جمهور شد.

 كرامول به داليل مذهبی با مجلس درگير شد و آن را منحل كرد.
اما  شدند،  احيا  دوباره  سلطنت  نظام  و  مجلس  كرامول،  مرگ  از  پس   

پادشاه انگلستان، به مجلس توجهی نداشت.
تاريخ  در  م.   ۱۶۸۸ سال  در  انگلستان  پادشاه  و  مجلس  بين  درگيری   

انگلستان به انقالب باشكوه شهرت دارد.
و  نفی  سلطنت  الهی  منشأ  كه  بود  اين  انقالب  اين  پيامدهای  از  يكی   

مجلس منشأ قدرت و تعيين كنندۀ اختيارات پادشاه شناخته شد.

وقـايع پس از انقـالب 
باشـكوه در انگلستان

شكست دادن رقبای بزرگی مانند اسپانيا و فرانسه 
اقيانوسيه و  آفريقا، آسيا،  گسترش مستعمرات در 

آمريكای شمالی
تبديل شدن به قدرت اول جهان در دوران حكومت 

طوالنی ملكه ويكتوريا 
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۲- آمريكا در راه استقالل 
 سرزمين آمريكا تا قرن ۱۸ م. شامل تنها چند ايالت در ساحل اقيانوس 

اطلس بود.

داليل جنگ های استقالل
مردم آمريكا با انگلستان

الف) وضع قوانين سخت توسط دولت انگليس
ب) تمايل اشراف آمريكايی به بيرون راندن رقيب

پ) تحريكات فرانسويان
 جنگ های استقالل با پيروزی مستعمره نشينان و استقالل آمريكا به پايان رسيد.

پس  آمريـكا 
از اسـتقـالل 

انتخاب جورج واشنگتن به عنوان نخستين رئيس جمهور
پيشروی به سوی غرب و كشتار وسيع سرخ پوستان و تصاحب 

سرزمين های وسيع
اشغال سرزمين پهناوری از مكزيک و ايالت های كاليفرنيا و تگزاس

توسعۀ اقتصاد با بهره گيری از نيروی كار بردگان آفريقايی
تبديل شدن به رقيبی برای كشورهای استعمارگر اروپايی در 

پايان قرن ۱۹ م.
۳- فرانسه، انقالبی برای آزادی و برابری

داليل ورشكستگی اقتصادی 
و ضـعف سيـاسی و نظـامی 

فـرانـسـه در قــرن ۱۸ م.

شكست نظامی از انگلستان
صرف منابع مالی هنگفت در سرزمين آمريكا 

برای عقب نماندن از مسابقۀ استعماری
طبقات اجتماعی فرانسه در قرن ۱۸ م.

ـ شامل اشراف و زمينداران بزرگطبقۀ ممتاز
ـ داشتن امتيازات بسيار ـ معاف از پرداخت ماليات

طبقۀ متوسط

نويسندگی،  وكالت،  مانند  تحصيل كرده  افراد  شامل  ـ 
طبابت، روزنامه نگاری و تجارت

ـ ناراضی از وضع موجود به  دليل قائل نشدن هيچ امتيازی 
از طرف طبقۀ ممتاز برای آن ها

طبقۀ فقير

ـ شامل بخش اعظم جامعه
ـ تحمل بار اصلی ماليات و خدمات نظامی 

ـ حكومت لويی شانزدهم و طبقۀ ممتاز را عامل سيه روزی 
خود دانستن

 گروهی از روشنفكران فرانسوی كه به اصحاب دايرة المعارف شهرت داشتند، 
با طرح مباحث علمی و ادبی شروع به انتقاد از وضع موجود در فرانسه كردند.

مشهورترين 
روشنفكران 
سـه فـراـن

ولتر: از اطاعت انسان از عقل مادی و مبارزه با خرافات سخن می گفت.
مونتسكيو: از تفكيک قوای سياسی و حقوق بشر دفاع می كرد.

روسو: بر اهميت انتخابات تأكيد می كرد و تشكيل حكومت را 
حاصل قرارداد اجتماعی می دانست.

داليل شعـله ورشدن خشـم 
مردم فـرانسـه در قرن ۱۸ م.

غفلت لويی شانزدهم از احوال مردم
تجمالت و ولخرجی های پادشاه و درباريان

قالب  اـن
فـرانسه 
در سـال 
۱۷۸۹ م.

آغاز انقالب با حملۀ مردم بينوا و خشمگين پاريس به زندان باستيل 
وادار كردن لويی شانزدهم به امضای قانون اساسی جديد و پذيرش 

نظام مشروطۀ سلطنتی
عزل لويی شانزدهم توسط انقالبيون و ايجاد نظام جمهوری

اعدام لويی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت 

از  اروپايی  خشم دولت های 
انقالبيون فرانسوی به دليل

اعدام لويی شانزدهم و همسرش 
و بسياری از مخالفان

شعارهای آزادی خواهانۀ انقالبيون
حملۀ كشورهای اروپايی به فرانسه

به شهرت رسيدن يكی از فرماندهان فرانسه در طول جنگ به نام 
ناپلئون بناپارت به دليل پيروزی های درخشان

كودتای ناپلئون و به دست گرفتن قدرت و امپراتور خواندن خود

۴- انقالب صنعتی، دگرگونی جهان 
 تا اواخر قرن ۱۸ م. عامل اصلی توليد نيروی بازوی انسان بود.

 در انقالب صنعتی نيروی محركۀ آب و سپس بخار جايگزين نيروی جسمی 
انسان شد.

 انقالب صنعتی با اختراع و تكميل ماشين بخار در انگلستان آغاز گرديد.

مـؤثر  عـوامـل 
شـكل گيری  در 
انقالب صـنعتی

اختراع و تكميل ماشين بخار
سرازير شدن ثروت افسانه ای سرزمين های استعمارشده ای 

مانند هند و آمريكا
نظام گستردۀ برده داری و تجارت پرسود آن 

 نخستين تحول صنعتی در نساجی و پارچه بافی صورت گرفت.

انـسـانی،  منـاسـبات  تغـيير 
اجتـماعی و اقتصـادی در اثـر 
انقـالب صنعتی به  علت نيـاز به

مواد اوليه
نيروی كار ارزان

بازار فروش محصوالت
سرمايۀ مادی فراوان

حمايت دولت ها

دو پيـامـد مهـم 
انقـالب صـنعتی

الف) گسترش استعمار و غارت كشورهای آسيايی و آفريقايی
ب) افزايش استثمار و بهره كشی از كارگران در داخل اروپا

۵- روسيه در مسير توسعه طلبی نظامی
 روسيه تا پيش از به قدرت رسيدن پتر كبير، در رقابت استعماری اروپاييان 

جايگاهی نداشت.

اقدامات پتر كبير برای واردكردن 
روسـيه به مسـابقۀ اسـتعماری

استخدام كارشناسان اروپايی
تأسيس مدارس و دانشگاه های جديد

تقويت ارتش به ويژه نيروی دريايی
 يكی از برنامه های پتر كبير برای قدرتمندشدن روسيه، گسترش سرزمين 

روسيه و دستيابی به درياهای آزاد برای كسب منافع تجاری و سياسی بود.
اروپا،  شرقی  نواحی  در  او  جانشينان  كبير،  پتر  برنامه های  عملی ساختن   
حوزۀ درياهای بالتيک، سياه و مازندران (خزر) اقدامات نظامی وسيعی انجام 
دادند كه موجب جنگ های متعدد روسيه با ايران، عثمانی و برخی كشورهای 

اروپايی، مانند فرانسه شد.

2 
غلط (پس از تسلط افغان ها بر اصفهان، يكی از پسران شاه سلطان حسين صفوی، . ۵۱

به نام تهماسب برای گردآوری نيرو و بازگرداندن حكومت صفويان از پايتخت گريخت.)
صحيح. ۵۲
غلط (نادر پس از رسيدن به سلطنت، برای حل مشكالت سياسی و مذهبی . ۵۳

به ويژه رفع اختالفات مذهبی با عثمانی، بسيار تالش كرد.)
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صحيح. ۵۴
غلط (با مرگ لطفعلی خان زند، اين سلسله منقرض شد.). ۵۵
صحيح. ۵۶
صحيح. ۵۷
غلط (امپراتوری بيمار لقب عثمانی بود.). ۵۸
صحيح. ۵۹
غلط (پس از مرگ كرامول، مجلس و نظام سلطنت دوباره احيا شد.). ۶۰
صحيح. ۶۱
غلط (طبقۀ ممتاز جامعۀ فرانسه در آستانۀ انقالب كبير در قرن ۱۸ م. از . ۶۲

پرداخت ماليات معاف بودند.)
غلط (ناپلئون پس از پيروزی فرانسه در جنگ با اروپايی ها طی كودتايی . ۶۳

قدرت را به دست گرفت.)
صحيح. ۶۴
پ (اصفهان). ۶۵
ت (مغوالن). ۶۶
الف (زنديه). ۶۷
ب (افشاريه). ۶۸
ح (انقالب باشكوه). ۶۹
ج (انقالب صنعتی). ۷۰
ازبكان. ۷۱
فتحعلی خان قاجار. ۷۲
خراسان. ۷۳
بی كفايتی. ۷۴
عثمانی. ۷۵
اسپانيايی ها. ۷۶
انگليسی ها. ۷۷
افشاريه. ۷۸
گزينۀ «۲» (شاهرخ ـ آقا محمدخان قاجار). ۷۹
گزينۀ «۱» (بصره). ۸۰
گزينۀ «۳» (زنديه). ۸۱
گزينۀ «۴» (انقالب صنعتی). ۸۲
گزينۀ «۳» (ولتر). ۸۳
ناتوانی در تسلط بر تمام قلمرو صفوی و ناآشنايی با اصول كشورداری. ۸۴
برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبكان. ۸۵
پيروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی. ۸۶
فراخواندن بزرگان كشور، علما و سران ايل ها و طوايف به شورای دشت مغان. ۸۷
سركوب شورشی در خراسان. ۸۸
پرهيز از سياست جنگ و لشكركشی. ۸۹
درگيری های داخلی و بی ثباتی سياسی در كشور. ۹۰
برخوردهای سياسیـ  نظامی با همسايگان غربی (عثمانی) و شمالی (روسيه). ۹۱
دريای . ۹۲ در  دريايی  نيروی  تأسيس  زمينۀ  در  انگليسی ها  دانش  از  استفاده 

مازندران و خليج  فارس
تمركز بر امور نظامی و ارتش . ۹۳

ماليات های سنگين برای تأمين هزينه های نظامی. ۹۴
ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات نادر در هند. ۹۵
مدارا و احترام كريم خان نسبت به هنرمندان و علما. ۹۶
محمدصادق، اشرف و ميرزا بابا (دو مورد كافی است.). ۹۷
بخش های وسيعی از شمال آفريقا و آسيای غربی تا اروپای شرقی. ۹۸
روسيه، فرانسه، انگلستان و اتريش. ۹۹
وجود رقابت بين دولت های اروپايی . ۱۰۰
محمد بابر از نوادۀ تيمور گوركانی. ۱۰۱
گسترش اسالم و زبان فارسی. ۱۰۲
با دامن زدن به اختالفات دينی و قومی در هند. ۱۰۳
دست اندازی به سرزمين های مجاور و مداخله در امور كشورهای همسايۀ . ۱۰۴

هند از جمله ايران 
پس از سركوب شورش سربازان هندی. ۱۰۵
داليل مذهبی ـ مجلس و نظام سلطنت دوباره احيا شد.. ۱۰۶
به . ۱۰۷ آمريكايی  اشراف  تمايل  انگليس،  دولت  توسط  سخت  قوانين  وضع 

بيرون راندن رقيب و تحريكات فرانسويان (دو مورد كافی است.)
پيشروی به سوی غرب و تصاحب سرزمين های وسيع با كشتار گسترده . ۱۰۸

سرخ پوستان
با بهره گيری از نيروی كار بردگان آفريقايی. ۱۰۹
نيروی بازوی انسان . ۱۱۰
نساجی و پارچه بافی. ۱۱۱
منافع . ۱۱۲ كسب  برای  آزاد  درياهای  به  دستيابی  و  روسيه  قلمرو  گسترش 

تجاری و سياسی 
كريم خان زند برخالف سنت معمول از پذيرفتن عنوان شاه امتناع كرد و . ۱۱۳

خود را وكيل مردم ايران يا وكيل الرعايا خواند.
شعر و ادب فارسی در دورۀ زنديه تحولی چشمگير يافت كه محققان از آن . ۱۱۴

با عنوان «نهضت بازگشت ادبی» ياد كرده اند.
كاله فرنگی بنايی كوچک و گاهی تزئينی بود كه در دورۀ كريم خان زند در . ۱۱۵

وسط باغ ها يا تفريحگاه ها ساخته می شد.
اوج . ۱۱۶ به  بود، در زمان زنديه  اين مكتب كه در دورۀ مغوالن شكل گرفته 

رونق و زيبايی رسيد.
در سدۀ ۱۸ م. دولت های فرانسه، هلند و انگلستان با تأسيس شركت های . ۱۱۷

تجاری با نام كمپانی هند شرقی فعاليت های استعماری خود را گسترش دادند.
گروهی از روشنفكران فرانسوی كه با طرح مباحث علمی و ادبی شروع به . ۱۱۸

انتقاد از وضع موجود كردند.
اين انقالب با اختراع و تكميل ماشين بخار در انگلستان آغاز گرديد.. ۱۱۹
نادر در زمانی كه آشوب های داخلی و هجوم ارتش های بيگانه موجوديت . ۱۲۰

ايران را به خطر انداخته بود، وارد ميدان شد و ايران را از خطرها و تهديدهای 
جدی نجات داد. با اين حال توفيق نيافت كه زمينه را برای ثبات و امنيت پايدار، 

انتقال آرام قدرت و تثبيت حكومت افشاريه پس از خود فراهم آورد.
عوض  در  كرد،  پرهيز  و جنگ  لشكركشی  از سياست  كريم خان  كه  حالی  در 
موجبات آرامش، آسايش، رونق و رفاه و شكوفايی علمی و فرهنگی قلمرو خود 

به ويژه شيراز پايتخت زنديان را فراهم آورد.
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در شرق سه حكومت مسلمان يعنی ايران، عثمانی و گوركانيان هند دوران . ۱۲۱
روسيه،  امپراتوری های  در غرب  در حالی كه  را سپری می كردند،  ضعف خود 

فرانسه و انگلستان در مسير قدرت و شكوفايی قرار داشتند.
ولتر از اطاعت انسان از عقل مادی و مبارزه با خرافات سخن می گفت اما . ۱۲۲

مونتسكيو از تفكيک قوای سياسی و حقوق بشر دفاع می كرد.
مونتسكيو از تفكيک قوای سياسی و حقوق بشر دفاع می كرد، در حالی كه . ۱۲۳

روسو بر اهميت انتخابات تأكيد می كرد و تشكيل حكومت را حاصل قراردادی 
اجتماعی می دانست.

به دليل كارشكنی های عثمانی و گرفتاری های داخلی و خارجی نادر . ۱۲۴
ابراهيم خان كالنتر . ۱۲۵ به دليل اشتباهات نظامی و رويگردانی افرادی چون 

از دربارش 
به دليل جنگ ها و آشوب های داخلی و اشغال بخش هايی از نواحی غربی . ۱۲۶

و شمالی ايران توسط عثمانی و روسيه
به دليل آرامش و ثبات سياسی نسبی، كاهش ماليات ها، دربار كم تجمل . ۱۲۷

و تالش كريم خان برای تثبيت قيمت كاالها
به بهانۀ دفاع از حقوق اقليت های اين كشور. ۱۲۸
به دليل گسترش مستعمرات و تأمين منافع اقتصادی و سياسی خود در . ۱۲۹

اين امپراتوری وسيع 
در . ۱۳۰ هنگفت  مالی  منابع  صرف  و  انگلستان  از  نظامی  شكست  سبب  به 

سرزمين آمريكا برای عقب نماندن از مسابقۀ استعماری به راه افتاده
نيز . ۱۳۱ و  مخالفان  از  بسياری  و  همسرش  و  شانزدهم  لوئی  اعدام  دليل  به 

شعارهای آزادی خواهانۀ انقالبيون
زيرا در نتيجۀ صنعتی شدن، كشورهای اروپايی به مواد اوليه، نيروی كار ارزان، . ۱۳۲

بازار فروش محصوالت، سرمايۀ مادی فراوان و حمايت دولت ها نياز پيدا كردند.
موروثی شدن سلطنت در خاندان او ـ حمايت نكردن بزرگان و رؤسای طوايف . ۱۳۳

از خاندان صفوی ـ حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی (دو مورد كافی است.)
تأمين . ۱۳۴ برای  اضافی  ماليات های  دريافت  ـ  جنگ  به  نادر  پيوستۀ  اشتغال 

هزينۀ جنگ ـ بدگمانی وی به نزديكان و بزرگان كشور و برخورد خشن با آنان در 
سال های پايانی حكومتش (عامل مهم تر) ـ تقويت قوای نظامی و غفلت از ديگر 

عوامل مؤثر بر پايداری حكومت 
غفلت لويی شانزدهم از احوال مردم و نيز تجمالت و ولخرجی های او و درباريان. ۱۳۵
گسترش بی رويۀ شهرها ـ رشد سريع جمعيت ـ به وجود آمدن فاصلۀ . ۱۳۶

طبقاتی ـ نارضايتی های اجتماعی و اقتصادی ـ آلودگی های زيست محيطی
اروپايی ـ تأسيس مدارس و دانشگاه های جديد ـ . ۱۳۷ استخدام كارشناسان 

تقويت ارتش به ويژه نيروی دريايی
كاهش قلمرو ايران در دوران زنديه نسبت به افشاريهـ  خارج شدن خوارزم . ۱۳۸

از قلمرو ايران در دوران زنديهـ  عدم تسلط حكومت زنديه بر نواحی شرقی ايران
حل كردن اختالفات مذهبی ميان دو كشور ايران و عثمانی. ۱۳۹
به سبب حاكميت عناصر ايلی، غلبۀ تفكر نظامی گری، بی ثباتی سياسی و . ۱۴۰

كوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذكور
در پی سقوط صفويه، مدارس و حوزه های علميۀ اصفهان و شهرهای ديگر . ۱۴۱

تعطيل شدند يا از رونق افتادند. عده ای از طالب و علما كه از هجوم افغان ها 
جان سالم به در برده بودند به عتبات عاليات مهاجرت كردند.

اختالف و دشمنی ميان هندوها و مسلمانان، سوء مديريت و ضعف شاهان، . ۱۴۲
دسته بندی و توطئه های درباريان و ورود استعمارگران به اين سرزمين

داشتن . ۱۴۳ بر  عالوه  كه  بود  بزرگ  زمينداران  و  اشراف  شامل  طبقه  اين 
امتيازات فراوان، از پرداخت ماليات معاف بودند.

اين طبقه را اغلب افراد تحصيل كرده تشكيل می دادند و مشاغلی همچون . ۱۴۴
اين كه طبقۀ  از  وكالت، نويسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند و 

ممتاز برايشان امتيازی قائل نبود، به شدت ناراضی بودند.
خدمات . ۱۴۵ و  ماليات ها  اصلی  بار  و  بود  زياد  بسيار  جمعيتشان  طبقه  اين 

عامل  را  ممتاز  طبقۀ  و  شانزدهم  لويی  حكومت  و  بود  آنان  دوش  بر  نظامی 
سيه روزی خود می دانستند.

رقبای بزرگی همچون اسپانيا و فرانسه را شكست داد و مستعمرات خود . ۱۴۶
را گوشه و كنار جهان گسترش داد و در دوران حكومت طوالنی ملكه ويكتوريا 
به قدرت اول جهان تبديل شد و به بخش های بزرگی از آفريقا، آسيا، اقيانوسيه 

و آمريكای شمالی دست يافت.
گسترش استعمار و غارت كشورهای آسيايی و آفريقايیـ  افزايش استثمار . ۱۴۷

و بهره كشی از كارگران در داخل اروپا (يک مورد كافی است.)

سياست و حكومت در عصر قاجار
3 (از آغاز تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه)

و  به دقت  و  پرنکته است  و  مهم  از درس های  يىك  دانش آموزان عزيز! درس ۳ 
مطالعۀ بيشتر نياز دارد. از آن جاىي که برای نيم سال اول ۳ نمره و برای امتحانات 
و خالصۀ  مطالب  گرفته شده است، الزم است  نظر  در  نمره   ۱ اين درس  از  خرداد 

درس را اكمل بياموزيد.

تحوالت سياسى
آقامحمدخان قاجار

 پسر بزرگ محمدحسن خان قاجار كه بعد از كشته شدن پدرش، به عنوان 
گروگان در شيراز پايتخت كريم خان به سر می برد.

اقدامات آقامحمدخان

بعد از تاج گذاریقبل از تاج گذاری

از  بعد  (�رگان)  استرآباد  به  رفتن  ـ 
مرگ كريم خان و متحدكردن افراد ايل 

قاجار برای رويارويی با زنديان
ـ تصرف نواحی شمالی و مركزی ايران

ـ انتخاب تهران به عنوان پايتخت
ـ شكست لطفعلی خان زند

ـ سركوب طغيان حاكم گرجستان
ـ تاج گذاری در تهران

خراسان  به  لشكركشی  ـ 
برای برچيدن بساط حكومت 
جانشينان نادر و دستيابی به 

غنائم و گنجينۀ جواهرات او
به  قفقاز  به  لشكركشی  ـ 
منظور برقراری نظم و امنيت

 آقامحمدخان به دست چند تن از همراهانش به قتل رسيد.
حاكميت  بازگرداندن  و  سياسی  يكپارچگی  ايجاد  برای  آقامحمدخان   

دولت مركزی به سرتاسر قلمرو ايران بسيار كوشيد. (چهرۀ مثبت)
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