
  یازدهم پایه ایران معاصر تاریخ آموزشی درسنامه

محمدشاه تا خان آقامحمد از قاجار حکومت:1درس  

 خالصه درس

 به( گیتمک) قاجمک مصدر از که است( کاچ) قاچ یا قاج ترکی ی واژه از برگرفته قاجار ی واژه) قاجار ایل
 کسی معنی به( ار+  قاج) واژه بنابراین. است آن فاعلی اسم نشانه «ار» پسوند و باشد می کردن فرار معنی

 می تند که مردی تر روشن عبارت به و دونده مرد نیز و دود می کوهستان در که کسی یا کند، می فرار که
 و سیاسی تحوالت در مؤثر عوامل از یکی ایران، بزرگ عشایر و ها ایل سایر مانند.( است آمده دود،

 هنگام به. کرد کوچ ایران به مؽوالن زمان در و بود ترکمانان از ایل این. آید می شمار به ایران اجتماعی
 و پرداخت او یاری به که بود هایی ایل شمار در قاجار ایل اسماعیل، شاه توّسط صفوی ی سلسله تشکیل
.درآمد ها قزلباش ی جرگه در بعدها  

 حکومت مدافع آنان زیرا. نداشت قاجاریان با خوبی ی میانه افشار نادرشاه صفوی، حکومت سقوط از پس
 در را قدرت کوشیدند ایالت دیگر مانند قاجارها، نادرشاه، مرگ از پس. بودند صفوی حکومت یعنی قبلی

 از قدرت، به یابی دست سر بر را خود جان خان، محمدحسن یعنی، قاجارها رهبر اّما. بگیرند دست به ایران
 با.شد منتقل زند خاندان به حکومت و درآمد زند خان کریم اسارت به محّمدخان، آقا فرزندش، و داد، دست
 آخرین خان لطفعلی بر ؼلبه با سرانجام و گریخت، او دربار از محّمدخان آقا زند، خان کریم مرگ

.گرفت دست به کشور در را حکومت زند، فرمانروای   

 زمان آن در که را تهران وی. نهد بنیاد ایران در قاجاررا ی سلسله توانست محّمدخان آقا ترتیب، این به
 133 قریب یعنی ش، 1331 تا 1111 سال از سلسله این. برگزید پایتختی به بود ری ی حومه در روستایی

.کرد روایی فرمان ایران بر سال،  

 سا سّعیَ حبکویت ایشاى ًبهَ، ػِذ ایي هْجب بَ جٌگ ُبی اّل  ایشاى ّ سّعیَ هٌجش بَ اًؼقبد ػِذًبهَ گلغتبى ؽذ.

 ّ داغغتبى ایبالت تشتیب ایي بَ. ؽٌبخت سعویت بَ بْد کشدٍ اؽغبل گلغتبى ی ًبهَ ػِذصهبى  تب کَ ُبیی ّالیت بش

 . ؽذ ّاگزاس سّعیَ بَ طبلؼ، ببالی قغوت ّ هْقبى گٌجَ، ؽّکی، ببؽ، قشٍ ؽیشّاى، ببکْ،دسبٌذ، ؽِشُبی ّ گشجغتبى

 ایي ًبسضبیتی بْد،هْجب ؽذٍ ّاگزاس کؾْس آى بَ گلغتبى ی هؼبُذٍ طبق کَ ُبیی ّالیت عبکٌبى بب ُب سّط بذسفتبسی

 ایشاى بیي هشصی ُبی خظ تؼییي دسهْسد گلغتبى ی هؼبُذٍ دیگش، عْی اص. کشدًذ دادخْاُی بَ ؽشّع آًبى ّ ؽذ؛ هشدم

 ّ ایشّاى اطشاف اساضی جولَ اص ایشاى، خبک بَ ُب سّط دساصی دعت هْجب ًیض، هغألَ ُویي. بْد هبِن سّعیَ، ّ

 .ؽذ آرسببیجبى

 بَ ّ ؽذ جذا ایشاى اص ًیض هغبى دؽت اص بخؾی ّ ًخجْاى ایشّاى، جٌگ ُبی دّس دّم ًیض بب ؽکغت ایشاى ُوشاٍ بْد.

 حق بشقشاسی چٌیي، ُن. ؽذ سّعیَ بَ غشاهت تْهبى هیلیْى پٌج پشداخت بَ هتؼِذ ایشاى گشفت؛ تؼلق سّعیَ

 هشتکب ایشاى هقین سّعی اتببع ُشگبٍ حق، ایي هْجب بَ. گشدیذ تحویل ایشاى بش کٌغْلی، قضبّت یب کبپیتْالعیْى

 جشم آى بَ ببیغت هی سّعیَ دّلت قضبیی هشاجغ بلکَ ًذاؽتٌذ، سعیذگی حق ایشاى ُبی دادگبٍ ؽذًذ، هی جشهی

 .کشدًذ هی سعیذگی

  :دُیذ پبعخ ّ کٌیذ فکش

 ؽذًذ؟ ایشاى دس کبپیتْالعیْى اجشای خْاعتبس ُب سّط چشا

 تحقیش ایشاًیبى ّ اثببت بشتشی سّط ُب بش ایشاى - 2 - بشای حوبیت اص اتببع هجشم خْد دس ایشاى - 1پبعخ : 

 سّعیَ بب جٌگ دس سا ایشاى کَ هتؼِذ ؽذ فشاًغَ هؼبُذٍ، ایي بشاعبط. بغت ایشاى داد فیي کٌؾتبیي سا بب قشاس ًبپلئْى

 بَ ّ هتحذؽْد، قٌذُبس ّ ُشات قببیل ّ ُب افغبى بب ٌُذ، اًگلغتبى دس هتصشفبت بَ حولَ بشای ایشاى هقببل، دس.کٌذ کوک



 ی اجبصٍ گیشد، قشاس بَ ٌُذّعتبى کؾی لؾکش بش ًبپلئْى تصوین کَ صْستی چٌیي،دس ُن. دُذ جٌگ اػالى اًگلغتبى،

 .ؽْد دادٍ کؾْس آى بَ اصایشاى، اّ لؾکش ػبْس

 : دُیذ پبعخ ّ کٌیذ فکش

 ببصداؽتٌذ؟ ُشات ی هحبصشٍ اص سا ایشاى ُب اًگلیظ چشا

 ببػث ُشات دس ایشاى حضْس ّ بْد سّعیَ تْعظ ٌُذ تصشف ی هقذهَ,  ُشات تصشف اًگلیظ ًظش اص صیشا:  پبعخ

 .ؽذ هی ٌُذ هشصُبی بَ ایشاى دس ًفْرػ بَ تْجَ بب سّعیَ ؽذى ًضدیک

.ُشات ًیض هؼبُذات هجول ّ هفصل کوک چٌذاًی ًکشدفتحؼلی ؽبٍ دس کؾبکؼ جِبًی تٌِب هبًذ ّ اًگلغتبى ًیض دس 

 ؽْسػ کشدّ دس ًِبیت ػِذًبهَ اسصًَ الشّم دس صهبى هحوذؽبٍ بب ػثوبًی هٌؼقذ ؽذ.

 همراه پاسخ پرسش های نمونه

 مفاد عهد نامه گلستان چه بود؟-1
پاسخ : به موجب این عهد نامه , ایران حاکمیت روسیه را بر والیت هایی که تا آن زمان اشؽال کرده بود به رسمیت شناخت.به 

موقان و قسمت باالی طالش , به  ,این ترتیب ایاالت داؼستان , گرجستان و شهرهای باکو , دربند , شیروان , قره باغ , گنجه 

 .روسیه واگذار شد
از ایران سلب گردید , در برابر روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به  , کشتی رانی در دریای خزربه عالوه حق 

 .رسمیت شناخت و رساندن او را به سلطنت تعهد کرد
 
 چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟-2

معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود , موجب نارضایتی این  پاسخ : بد رفتاری روس ها با ساکنان والیت هایی که طبق
مردم شد و آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی دیگر , معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و 

 .اطراؾ ایروان و آذربایجان شدموجب دست درازی روس ها به خاک ایران از جمله اراضی  , روسیه مبهم بود. همین مسئله نیز
 .این عوامل سبب بروز جنگ های دوم ایران و روس گردید

 
 مفاد عهد نامه ترکمنچای چه بود؟-3

پاسخ : مطابق این عهد نامه عالوه بر سرزمین هایی که در عهد نامه گلستان به روس ها واگذار شده بود , ایروان و نخجوان و 
واگذار شد. همچنین حق برقراری حق کاپیتوالسیون یا قضاوت کنسولی بر ایران تحمیل  بخشی از دشت مؽان نیز به روسیه

 .گردید. و همچنین ایران متعهد به مبلػ پنج میلیون تومان ؼرامت به روسیه شد
 
 بر اساس کاپیتوالسیون , اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی برخوردار شدند؟ -1

ه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند , دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشت بلکه پاسخ : به موجب این حق , هر گا
 .مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی می کردند

 
 هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟-5

فرانسه متعد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل , ایران برای حمله به  پاسخ : بر اساس این معاهده ,
متصرفات انگلستان در هند , با افؽان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود و به انگلستان اعالن جنگ دهد. هم چنین , در 

 .عبور لشکر او از ایران به آن کشور داده شودصورتی که ناپلئون تصمیم بر لشکرکشی به هندوستان را داشت , اجازه 
 
 چرا روس ها ایران را برای لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند؟-6

 , پاسخ : زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند , و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود میدانستند
ر جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی , توسط دولت ایران و از سوی دیگر مشؽول بودن ایران د

 .می دانستند
 
 مفاد عهدنامه دوم ارزنه الروم چه بود؟ -1
اسخ : به موجب این قرار داد , ایران از ادعای خود درباره ی بعضی مناطق از جمله سلیمانیه دست برداشت. در مقابل دولت پ

ت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود , نیز کشتی رانی در این رودخانه را به رسمیت شناخت. عالوه بر حاکمی ,عثمانی 

آن دولت عثمانی متعد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند و تسهیالت الزم را برای بازرگانان 

 ؽشقی آرسببیجبى                                         .کشور ما در آن سرزمین فراهم آورد


