
چگونگی تاسیس سلسله قاجاریه
پادشاهان قاجار

جایگاه شاهنظام سیاسی و اداری                         
صدراعظم

حکومت ایاالت و والیات



1فعّـالـیت 

 گفت وگوو بحث

تأثیر وقوع ٔە، دربارخوانده اید2با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس

بر روابط آن ( م18قرن )کشورهای  اروپایی سیاسی و صنعتی در انقالبهای 

.کنیدگفت وگو قاجار بحث و ٔەکشورها با ایران در دور













ش    .ه11۶1–1175

اقدامات آقامحمدخان قاجار
انقراض حکومت زندیه وافشاریه

تاسیس قاجاریه

لشکرکشی به خراسان

علت لشکرکشی به گرجستان

کدام اقدام آقامحمد خان قابل ستایش است؟

چرا در تاریخ از آقا محمد خان به نیکی یاد نمی شود؟





(ق1۲50ـ 1۲1۲)ش.ه117۶–1۲1۳

پادشاهیتحکیموداخلیطغیانهایسرکوب

فرانسهوانگلستانهایرقابتوروسیهنظامیتهاجمبامواجه

ایرانقلمروحفظوخارجیدشمنانبامقابلهدرناکامی

بهدادنسامانوکشوریکپارچگیحفظدرشاهفتحعلی

.بودموفقداخلیاوضاع

کشورهایسیاسینفوذونظامیتهاجمبامقابلهدراما

.ماندناکاماروپایی



(ق1۲۶4ـ1۲50)

صدارت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

دالیل برکناری وقتل وی

صدارت حاج میرزا آقاسی











(ق1۳1۳ـ1۲۶4)ش  .ه1۲۲۶–1۲75

ساله پادشاهی ناصرالدین شاه50اهم نکات دوره 

صدارت واقدامات امیر کبیر
دالیل قتل امیر کبیر
عصر امتیازات وسلطه اقتصادی استعمارگران
مرگ وی به دست میرزا رضا کرمانی از

شاگردان سید جمال اسدآبادی







سیاسی و اداری حکومت قاجارنظام

شاهجايگاه(الف:
داشتقاجاردورهدرنامحدودیاختیاراتوقدرتمقام،باالترینعنوانبهشاه.

صلحوجنگاعالمولشکریوکشوریمقاماتنصبوعزل:شاهاختیارات

شاهاستبدایقدرتازردنببهرهعدمدالیل:

ثابتارتشوکارآمدادارینظاممانند،الزمابزارهاینداشتن1.

استعماریهایقدرتدخالتونفوذ2.

روحانیتاجتماعیودینیاقتداروجایگاه3.

ایالتنظامیقدرت4.



:  صدارت اعظم

.داشتقرار(وزیراعظم)صدراعظمشاه،ازبعد

تامنیهاصدراعظمووزیراناماکشوراموراصالحومردموضعکشور،بهبوداموردرنظراظهار:

نداشتندکافیمالیوجانی



تشکیالت  اداری

 وزارت قدیمیاداره یا چهار

افزایش وزارت خانه ها در دوره ناصری

(وزارت مالیه)گسترده ترین و پرسابقه ترین وزارت خانه

 ت به همراه عده ای مستوفی مسئولیمالیه به عنوان وزیر :الممالک مستوفی

را (خاصه)دیوانی و سلطنتی امالک و نظارت بر مالیات ها محاسبه و گردآوری 

.داشتبرعهده 



ورش، که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند ش

.سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند

ی، که بیشتر دعاوی حقوقی و مدنی مانند دعواهای ملک

.ودندقضات این محاکم، روحانیون ب.خانوادگی و ارث را حل و فصل می کرد



وضعیت ارتش وسپاه در آغاز دوره قاجار
تالش های عباس میرزا در زمینه ارتش

وضعیت سپاه در دوره ناصرالدین شاه
اقدامات امیرکبیر در زمینه ارتش
نیروی بریگاد قزاق و کارایی آن



روابط خارجی

روسیه 
 توسعه طلبانه روسیهسیاست
 علت  آغاز دوره اول جنگ های

روسیهایران و 
 دالیل شکست ایران ومعاهده

گلستان   
 آغاز دوره دوم جنگ های علل

ایران و روسیه                 
 شکست ایران وقرارداد علل

ترکمانچای
قراردادآخال
سایر امتیازات

نگلستانا
معاهدات مجمل و مفصل
معاهده پاریس
قراردادگلد اسمیت
امتیازات اقتصادی:
شاهیتنباکو ،رویتر،بانک شاهن

:فرانسه
علت توجه ناپلئون به ایران
قرارداد فین کنشتاین
سرانجام  قراردادفین کنشتاین
یامتیاز کاوش های باستان شناخت

:عثمانی
دالیل اختالفات ایران وعثمانی
قرارداد ارزنه الروم اول و دوم



خارجی با روسیهروابط 
 توسعه طلبانه روسیه سیاست

 علت  آغاز دوره اول جنگ های ایران و
روسیه

 گلستان   دالیل شکست ایران ومعاهده

 علل آغاز دوره دوم جنگ های ایران و
روسیه                 

علل شکست ایران وقرارداد ترکمانچای

قراردادآخال

سایر امتیازات

ر دالیل شکست ایران در دو
:اول
ضعف سیاسی  و نظامی

ایران 
ای پیمان شکنی دولت ه

فرانسه و انگلستان

علل آغاز دوره دوم جنگ 
:های ایران و روسیه

 مشخص نبودن خطوط
مرزی 

 ادعاهای ارضی جدید
روسها 

کمکخواهی مردم مسلمان

دالیل شکست ایران در دور
:دوم
لی ضعف و ناتوانی فتحع

شاه
 بیکفایتی برخی

فرماندهان
پیمان شکنی انگلیس

:قراردادهای
گلستان
ترکمانچای
آخال



نخارجی با انگلستاروابط 

نگلستانا
معاهدات مجمل و مفصل

معاهده پاریس

قراردادگلد اسمیت

امتیازات اقتصادی:

 تنباکو ،رویتر،بانک
شاهنشاهی

:7فعالیت
مفاد قرارداد مجمل 
ومفصل و نتایج آن

معاهده پاریس و 
جدایی افغانستان و

هرات از ایران

:قراردادگلداسمیت
جدایی مناطقی از 

تانسیستان و بلوچس

گرفتن امتیازات اقتصادی:
هیتنباکو،رویتر،بانک شاهنشا

نتایج این امتیازات

اعتراض علما،مردم وبازرگانان
سرانجام این امتیازات



مشخص کنید هر قسمت از ایران طبق کدام قراردادها جدا شده است؟



خارجی با فرانسهروابط 
علت اعزام 
وی نمایندگانی از س

ناپلئون به ایران

این عهدنامه فین کنشت
و نتیجه آن

:فرانسه
به علت توجه ناپلئون

ایران
اینقرارداد فین کنشت
سرانجام  قراردادفین

کنشتاین
 امتیاز کاوش های

باستان شناختی

ادامه روابط 
با فرانسه



خارجی با عثمانیروابط 

:عثمانی

وعثمانیدالیل اختالفات ایران 

دومو اول  ارزنه الروم قراردادهای صلح  

مشکالت تجاریات بدرفتاری با زائران عتباختالفات مرزی



خارجی با سایر کشورهاروابط 

روزافزونهایدخالتونفوذازکاستنبرایقاجارحکومت

هایکشورباکهکردمیتالشایران،اموردرانگلستانوروسیه

کند،اربرقرارتباطبلژیکوایتالیااتریش،آمریکا،ماننددیگر

اینرغبتیبیوهاانگلیسیوروسهااندازیسنگسبببهاما

.نیاورددستبهچندانیموفقیتبارهایندرکشورها

رقرار کند؟حکومت ایران در دوره قاجار نتوانست بجز انگلیس و روس  با سایر کشورها ارتباطی مستمر بچرا 

ارتباط .......قاجار به چه منظور تالش نمود با کشورهای آمریکا ، اتریش، ایتالیا، بلژیک وحکومت 
برقرارکند و نتیجه این تالش چه بود؟



تفاوت ه شرایط سیاسی ــ نظامی ایران با کشورهای اروپایی روسیه و انگلستان در عصر قاجار چ.1

اساسی داشت؟های 

چرا شاهان قاجار قادر به اعمال کامل قدرت استبدادی خود نبودند؟ .2

به نظر شما مهم ترین آثار و پیامدهای زیانبار عهدنامة ترکمانچای چه بود؟ .3

ایران در دورة قاجار از چه جهاتی برای انگلستان اهمیت داشت؟ .4

در زمان اساسی توجه فرانسه به ایران در زمان ناپلئون چه بود؟ و چرا روابط ایران و فرانسهعلت .  5

فتحعلی شاه به شکست انجامید؟ 

.مورد استناد در این درس را استخراج و فهرست کنیدمنابع .    6




