
کات مهم مطالعات اجتماعی                                                                                               ردسناهم و ن

 نهم ( 6فصل )اریان از عهد انردشاه ات انصرالدین شاه                           

 (11ردس )   تالش ربای حفظ استقالل و اتحاد سیاسی اریان                    

 صفىی: دبیر                                                                 

تحصیلی                                                                                            
 افرس ، جهرم                                    1044  -1041: سال 



در پی تسلط 
افغان ها بر 

 اصفهان

و قتل شاه سلطان 
 حسین صفوی

ایران گرفتار تجزیه و 
 .تفرقه شد

افغان ها توان 
حکومت بر سراسر 

 .ایران را نداشتند

به همین دلیل ، در  -1
گوشه و کنار ایران 

افرادی مدعی حکومت 
 .شدند

روسیه و عثمانی با  -2
استفاده از آشفتگی 

اوضاع، قسمت هایی از 
شمال و غرب ایران را 

 .اشغال کردند

 

 

 

 

 

 

 



نادر سرداری از ایل افشار ،  -1
 نخست مهاجمان افغان راسرکوب و

 .تار و مار کرد 

سپس برتخت نشست  -3
و سلسله افشاریه را پایه 

 .گذاری کرد

نادر شاه در تعقیب گروهی از  -6
افغان ها به هندوستان لشکرکشی کرد 
و تا دهلی پیش روی کرد و غنیمت 
های زیادی با تصرف آنجا به دست 

 .آورد

بیشتر دوران  -5
حکومت نادر به نبرد 

با بیگانگان و 
فرونشاندن شورش 

 .های داخلی گذشت

سپس نیروهای  -2
روسیه و عثمانی را 
 .از ایران بیرون کرد

نادر مشهد را  -4
پایتخت خود قرار 

سال بر  12داد و 
ایران حکومت کرد 

. 

 : بعد از حکومت صفوی حکومت هایی به ترتیب در ایران به وجود آمدند          

 حکومت ناپایدار                      افشاریه 

  آرامش و آسایش گذرا                         زندیه 

  گسترش نفوذ و دخالت های کشورهای استعمارگر                        قاجاریه 

 

 حکومت ناپایدار: افشاریه 
 ...مسلط شده بودند و ایران دچار تجزیه و تفرقه شده بود و  اصفهاندر شرایطی که افغان ها بر         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .تبدیل کند یکپارچه و قدرتمندنادرشاه کوشید ایران را به کشوری  -7       

 آگاه بود ، به  از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریاییاو  -8            

  تاسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس ،کارهایی انجام دادهمین دلیل  برای          

 .با مرگ وی این کارها متوقف شد اما        

 نافرمانی و شورش ها تاثیر نامطلوبیدرسال های پایانی حکومت نادر ،  -9             

 .بر او گذاشت            

 .روی آورد رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانهشده بود ، و به  اطرافیان و سرداران خود بدگماننادر به  -11            

 .نادر که از جان خود می ترسیدند ، او را به قتل رساندندفرماندهان سپاه در نتیجه  -11            

          

                                                                                                                                                                                                                                                   

 .به دنبال قتل نادر شاه، ایران بار دیگر صحنه جنگ حاکمان محلی و سران ایل ها تبدیل شد

                                                                                                                                Gsafavi 



، توانست بر مدعیان پیروز شودو برای مدتی به نزاع و  کریم خان از ایل زند آرامش و آسایش گذرا: زندیه             
 .پایان بخشد درگیری های داخلی

 .را به دست گرفت ( در دست نوه نادر بود)او حکومت بخش بزرگی از ایران به جز خراسان  

 .را تاسیس کرد زندیه سلسله 

 .بر ایران حکومت کرد سال 31او  

 .را برای خود برگزید (نماینده مردم)وکیل الرعایالقب  

 .آنها اهمیت می داد صلح ،آسایش و آرامشمردم توجه می کرد و به  رفاه عمومیبه  

 .جلوگیری کند ناامنی و شورش های داخلیاو سعی کرد از بروز  

نتیجه اوضاع اجتماعی و در سراسر کشور به وجود آمد، در  او ثبات و آرامش نسبیدر دوران  

 .بهترشد اقتصادی

در شیراز  ارگ کریم خانو  حمام وکیل بازار و مسجد و: در دوران او بناهای مهمی مانند 

 .ساخته شد

 .در شیراز رونق گرفت علمی و فرهنگیفعالیت های  

 

  .مسلط شده بود با به قدرت رسیدن خاندان زند               انگلستان بر هندوستان همزمان                  
 .شده بود دسترسی بیشتر انگلستان بر اقیانوس هند و دریاهای جنوبی ایران انگلستان بر هند باعثتسلط          

 .انگلستان در ایران بیشتر شدنفوذ تجاری  و در نتیجه           
                  

 
   
      .با مرگ کریم خان افراد خاندان او برای کسب قدرت با یکدیگر درگیر شدند و بار دیگر جنگ داخلی کشور را فرا گرفت   

                                                                  



 گسترش نفوذ و دخالت های کشورهای استعمارگر: قاجاریه 

 

 یکی از ایل های ترک تبار ایران بود ایل قاجار. 

  بود( گرگان) استرابادمحل ایل قاجار در. 

 آقا محمد خان پسر یکی از روسای ایل قاجار بود.  

 پس از مرگ کریم خان برای رسیدن به حکومت تالش کرد. 

  آخرین فرمانروای زند را شکست داد و او را به قتل رساند لطفعلی خان زنداو. 

 کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان ، بی رحمانه مجازات کرد و همچنین مردم. 

 پس از لشکرکشی های پیاپی بر سراسر ایران مسلط شد آقا محمد خان. 

 را به عنوان پایتخت انتخاب کردتهران او حکومت قاجار را تاسیس کرد و. 

   بود تند خو و بی رحمآقا محمد خان فردی. 

  رانجام به دست خدمتکارانش کشته شدس. حکومت کرددو سال او . 

  به قدرت رسید( باباخان)برادر زاده اش فتحعلی شاه و بعد از او. 

 فتحعلی شاٌ قاجار                                                                                                                                                                                                     

 

 در ایران فراوسٍي اوگلستان  ، ريسیٍآغاز وفًذ ي دخالت گستردٌ کشًرَای  ديرٌ حکًمت فتحعلی شاٌ ، َمسمان شد با    



                         

 

 

 

 

 

  

 

 74صفحه  4فعالیت                                         

                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  72صفحه  3و  2پاسخ فعالیت      



      

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 به قلمرو ایران در زمان حکومت های    

 اوایل حکومت قاجاریهافشاریه ، زندیه و 

 .توجه کنید و مقایسه نمایید

 

 

Gsafavi                                                                                         



عواملی که به شکل 
گیری انقالب صنعتی 

 .در اروپا کمک کرد

سرازیر شدن ثروت  - 1
افسانه ای سرزمین های 
استعمار شده مانند هند و 
 قاره آمریکا توسط اروپاییان

نظام گسترده برده  -2
 داری و تجارت پرسود آن 

 اوضاع اروپا     

 .اوضاع کشورهای اروپایی تغییر کرده بود قاجاریه روی کار آمدنتا  سقوط صفویهدر فاصله                   

 .آغاز شد و در کشورهای دیگر اروپایی گسترش یافت انگلستانبود که از  انقالب صنعتییکی از دالیل عمده این تغییرات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقالب صنعتی در اروپا    

 ابزارهای دستینیروی انسانی و به جای  نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جایگزین شدن 

  افزایش یافت سرعت تولید و میزان تولیددر نتیجه. 

 



 اثیر انقالب صنعتی بر کشورهای اروپاییت

  کشورهای اروپایی شد،در نتیجه طغیانگری آن کشورها ظامی و سیاسیقدرت اقتصادی ، نموجب افزایش 

   بازار مصرفو   مواد اولیه،  نیروی کار انسانیتوجه کشورهای اروپایی به کشورهایی که  

 .مناسبی داشتند جلب شد

بیشتر و نابرابری در سطح جهان خود را افزایش دادند رقابت های استعماری  به این ترتیب بیشتر کشورهای اروپایی 

 .و بیشتر شد

                                        

 در انقالب صنعتی تنها هدف اصلی ، افزایش تولید و فروش بیشتر بود                                        

 . این امر سبب رواج نگاه ابزاری به انسان شد                                              

 .در نتیجه مصرف گرایی رواج یافت                                                

 یکی از پیامدهای مخرب این دوران به بعد ، آسیب شدید به                                             

 .محیط زیست بود                                            

                    

 

 

                                                                                                                             Gsafavi 



 

 

 

 

 

 حمله روسیه به ایران

 مانده بود ،  ضعیف و عقبکشوری  پترکبیر فرمانرواییروسیه تا پیش از                                             

  قدرتمند و استعمارگراو به کشوری  نتیجه برنامه ها و فعالیت هایاما در                                               

 .تبدیل شد                                             

 .به کشورهای همسایه ، قلمرو خود را گسترش دادروسیه پس از قدرتمند شدن با حمله            

 .بود اقیانوس هندو  خلیج فارسروسیه ، رسیدن به آب های  اهداف استعماریاز                            

  

  با سپاهی مجهز به سالح های جدید و آشنا با فنون جنگی در زمان فتحعلی شاه قاجار روسیه       

 .حمله کرد قلمرو ایران در قفقازبه                    

 

 :در آن زمان سپاه ایران 

  جنگاوران ایل های مختلفتشکیل شده بود از 

  به مقابله با نیروهای متجاوز روسیه پرداختسالح های ابتدایی این سپاه با. 

  روسیه پیروز شد سال جنگ نابرابر 11سرانجام پس از،. 

                                                                                                                                Gsafavi 



                         

 .بر ایران تحمیل شد    عهدنامه گلستان      پس از شکست ایران از روسیه                          

 

 ایالت های گرجستان و داغستان                                         
 از حاکمیت ایران خارج شدند و تحت حاکمیت                     به موجب این عهدنامه                                            

 .روسیه قرار گرفتند                                                                                           
 و شهرهای باکو و گنجه                                              

 
    

 برای آزاد سازی مناطق اشغالی فتوای علماپس از عهدنامه گلستان با         
 تشکیل شده بود ، جنگاوران ایل ها و نیروهای داوطلب مردمیسپاه ایران که از         

 را آزاد کرد مناطق اشغالیبه سرعت          
      .و ایران را شکست داد تمام قوا و تجهیزات خود وارد جنگ شدروسیه با ولی         

                 
 .که ننگین تر از عهدنامه گلستان بود بر ایران تحمیل شد ترکمانچای پس از شکست مجدد ایران عهدنامه   

 

 : ترکمانچای بر اساس این قرارداد       

 .درآمد به تصرف روسیهایرانی شمال رود ارس سرزمین های  -1

 .گردید کشتی جنگی در دریای مازندران محروم، ایران از داشتن   همچون معاهده گلستان -2

 . به روسیه شد پرداخت غرامتایران مجبور به  -3

 مطالعات اجتماعی ، فارس  ، جُرمصفًی دبیر                                                                                                     



                       

 علل شکست ایران در جنگ با روسیه و معاهدات خسارت بار گلستان و ترکمان چای                               

 

  قائم مقام انزوای برخی شخصیت های کارآمد مانند     خیانت برخی از درباریان   عف در فرماندهی و بخشی از لشکرض  

 

             میانجیگری خائنانه انگلیس                 فریب کاری روس ها                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 اهداف و برنامه های استعماری انگلستان در ایران      

 .در اوایل دوره قاجار ، مهم ترین مستعمره انگلستان هندوستان بود 

 .آن زمان هندوستان با ایران همسایه بوددر  

 .حفظ هندوستان به عنوان مستعمره برای انگلستان بسیار اهمیت داشت 

 یکی از هدف های اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با ایران در زمان حکومت قاجار 

 :این بود که  

  دسترسی پیدا کننداز طریق ایران به هندوستان ( روسیه و فرانسه)نگذارد کشورهای رقیبایران. 

 

 ایران و انگلستان در زمان قاجار های عهدنامه                                          

               

 در زمان حکومت فتحعلی شاه -1                                                       

  بسته شد ایران و انگلستانچند عهدنامه میان. 

  به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک در آن عهدنامه ها حکومت قاجار تعهد کرد که

 .لشکر کشی کند ایران به هندوستان

  به  در صورت حمله کشورهای دیگر به ایراندر عوض انگلیسی ها متعهد شدند ،

 .نظامی کنندو  کمک های مالیایران 

 .در طول جنگ های روسیه با ایران ، به تعهدات خود عمل نکردالبته انگلستان                                    



  عهدنامه ها در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار -2                        

  به جزایر و بنادر لشکرکشی به خلیج فارس و حملهبا انگلستان در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه 

 .از ایران کرد جدایی افغانستان، حکومت قاجار را مجبور به  ایران

 بلوچستان از ایران جدایی قسمت شرقی سیستان وکه با  انگلیسی ها ناصرالدین شاه را مجبور کردند 

 .موافقت کند

  ، خود تبدیل  نظامی تعداد زیادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاهعالوه بر اینها

 .کردند

 

            .کٍ َمیشٍ خائىیه در رسیدن بٍ اَداف بیگاوگان وقش اساسی داشتٍ اودقابل ذکر است           

 

                                                                                                                                75صفحه  5فعالیت شماره             
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 (زمان حکومت فتحعلی شاه) عهدنامه گلستان و ترکمانچای

 (در زمان حکومت ناصرالدین شاه) عهدنامه گلداسمیت و آخال

 .(از زمان حکومت محمد شاه آغاز و در زمان ناصرالدین بسته شد) عهدنامه پاریس

 

 

 از ایران در زمان حکومت قاجار مناطق جدا شده                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اگر هب آن هچ هک انجام می دهید باور داشتو باشید ،مىفق خىاهید بىد                                                                                                                                                  

                      صفًی دبیر مطالعات اجتماعی. مًفقیت شما آرزيی مه است                                                                                                                                            


