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گفت وگوو بحث 

شناختکهموضوعایندربارهوشویدتقسیمنفره5تا3گروهچندبه

رهدواینازماتاریخیفهمدرجهاتیچهازقاجارٔەدوراجتماعیگروههای

جمعگروهرهنمایندهسپس،.کنیدوگوگفتوبحثیکدیگربادارد،اهمیت

.دهدارائهکالسدرراگروهنظراتبندی



عبداهلل مستوفی:شرح زندگانی من

یحیی دولت آبادی:حیات یحیی

القاسم سریویلم فلور؛ابو:جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار

علی اصغر شمیم:ایران در دوره سلطنت قاجار



اوضاع اجتماعی

 کار می کردندمالکانبودند که زمین نداشتند و در اراضی افرادی اغلبجمعیت روستایی.

ن نیروی نظامی قاجار  یکی از منابع تأمی. افراد ایل  نسبت به روستاییان وضعیت بهتری داشتند.در رأس ایالت سران ایل قرار داشتند
.در مناطق خود مستقل بودند.بودند

وورانپیشهوافاصنبازرگانان،دانشمندان،وعلماحکومتی،وکارگزارانهامقامقبیلازمختلفیاجتماعیگروههایشهرهادر
.زیستندمیکارگران

بودندروحانیون،کردندمیزندگیوروستاهاشهرهادرکهقاجار،عصراجتماعیهایگروهازیکی.

بودهاشهراجتماعیواقتصادینظاماصلیهستهبازار.

شدمیگوناگونمحالتدرشهریکاهالیمیانتفاوتوتمایزسببشغلیومذهبیقومی،گوناگونعوامل.



دریافتراعینیمسهمتولید،ازکشاورزانوروستاهاساکنانآندر:دهقانیبریسهمتولیدشیوه

.کردندمی

.بودندکارلمشغوشهریمراکزتولیدوهاکارگاهدر:خصوصیودولتیکاالییخردهتولیدشیوه

پشم،پوست،گوشت،تولیدرنظیبود؛نشینانکوچمخصوص:ایلیاتییا(شبانی)شبانکارگیتولیدشیوه

.لبنیاتوایالتیفرش،گلیم



:وضعیت صنایع و تأثیر واردات خارجی بر آن

اصفهان
شیراز
 کرمان
یزد
 کاشان

اف،  منسوجات ابریشمی، شال، مخمل، زری ب

لعابدار،منبت  کاری،ظروف سفالی و 

خاتم کاری،انواع اسلحه گرم وسرد

:نایرادردستیصنایعوضعیت
هنگاموقاجاردورهآغازدر

:ناپلئونهایجنگ
دلیلهبخوبکیفیتباتولید

اروپاییکاالهایورودعدم
:اروپادرهاجنگاتمامازبعد
ووپااردرجنگیافتنپایانبا

کاالهایسیلشدنسرازیر
بهانایردستیصنایعاروپایی،

.رفتانحطاطبهروتدریج



نبودتیمعیشکشاورزییکگذشتهمانندمیالدیبیستمقرناوایلونوزدهمقرناواخرایرانکشاورزی.

هویژبهکشاورزی،محصوالتاقالمازبرخیتولیدشدنبرابرچندازحکایتهاگزارشازبرخی

.داردبرنج،وپنبهتنباکو،تریاک،ابریشم،مانندصادراتیمحصوالت

شدروسیهبهایرانازپنبهصادراتوتولیدافزایشموجبآمریکااستقاللجنگهای.

بردناالبوبذرتوزیع،کنیپاکپنبهدستگاههاینصبمالی،حمایتهایباارمنیوروسیبازرگانان

.کردندکمکپنبهصادراتافزایشروندبهتولیداستانداردهای

تنهزار30ازبیشتولیدمیزانوبودهپنبهکشتزیرایرانازوسیعیهایزمیناولجهانیجنگآستانهدر

.استشدهبرآورد



ایرانبهاروپاازکشاورزیجدیدمحصوالتورودوشاهناصرالدینسلطنتدوره

زمینیسیبونخودفرنگی،فرنگیگوجه

کشاورزیمهممحصوالتازیکیبهزمینیسیبتبدیل

میتشویقنیزمیسیبکشتبهکشاورزان،قحطیبامقابلهبرایشاهمظفرالدینزماندر

.شدند



قاجاره دورفرش در 

فرشصادراترشد

:قاجاردوراندرفرشصادراتوتولیدرشدعلت

قاجاردورهدربافیقالیمراکزترینمهم

.ودندبکردهدایرفرشبزرگوکوچکهایکارگاهاراکوتبریزشهرهایدرخارجیگذارانسرمایهوداخلیتجار

 کارارزانی نیروی
 متنوعزیبا و نقش های و طرح
انی هنرمندی و ظرافت بافندگان ایر
 اری  سرمایه گذبازارجهانی و تقاضای

تجارتخارجی در تولید و 
 صادرات ابریشم رکودصنعت
 الی مبرای تامین و نقره طال کمبود

ها اروپا و سایر کشورکاالاز واردات 

، تبریز، کاشان، همدان، اصفهان
والیتهایکرمان، اراک و 

و آذربایجانکردستان 



کارگاه قالی بافی



قاجاردرعصر نگاهی به اوضاع علمی و فرهنگی ایران 

:قدیممراکز آموزشی 

می ام معلمان خصوصی و یا معلمان سرخانه انجازطریق یا مکتب خانه ها آن زمان سوادآموزی مقدماتی در در 
.گرفت

(مدرسه های مروی و سپهساالر: )مدرسه های قدیم و حوزه های علمیه

:جدیدمراکز آموزشی 

.  نخستین مدرسه جدید توسط میسیونرهای اروپایی تاسیس شد: میسیونریمدارس 

معدن فعالیت می نخستین مدرسه عالی در رشته های نظامی، پزشکی، ریاضی و هندسه، فیزیک، شیمی و: مدرسه دارالفنون
.کرد

اد آموزی  مدرسه ای جدید بویژه برای دوران تحصیلی ابتدایی با هدف سومیرزا حسن رشدیه : رشدیهمدرسه 
.فرزندان تمام اقشار جامعه تاسیس کرد

.بی بی خانم استرآبادی جهت تحصیل دوشیزگان تاسیس کرد: مدرسه دوشیزگان



مکتب خانه









فلسفه

مال عبداهلل زنوزی موسس حوزه فلسفی تهران

عرفانی و حوزه فلسفی تهران موجب رشد فلسه مشاء،حکمت متعالیه صدرایی و

.حکمت اشراق شد

مال هادی سبزواری صاحب کتاب اسرارالحکم: فیلسوف نامدار این دوره



 امنیتوحدت سیاسی و استقرار
 شاه و دربار حمایت
 با غربارتباط

سنتدورهدر،
مدرننقاشیهنرتاثیرتحتنگارگری

.گرفتقراراروپایی
غفاریمحمددورهاینبزرگنقاش

.دباشمیبهمعروف



تعزیه





اعزامیاندانشجویهمتبهقاجارازدورهاروپاییسبکبهتئاترهنر

.یافتاروپا،گسترشبه

(باشینقاش)الدولهمزیناکبرخانمیرزاعلی

زاراللهخیاباندرملیتئاترتاسیس



تداوم سنت معماری سلجوق،تیموری،صفوی در دوره قاجار

 (تلفیقی از هنر اروپایی و ایرانی مثل کاخ شمس العماره)پستالیکارت

 دالیل  گسترش سبک معماری اروپایی در ایران

توجه به معماری سنتی ایرانی مثل خانه بروجردی ها در کاشان



وضعیت تجارت خارجی ایران را در دوره قاجار چگونه ارزیابی می کنید؟ .1

نظام تولیددر دوره قاجار بر چه محورهایی استوار بود؟ .2

تأثیر عناصر فرنگی را بر معماری عصر قاجارچگونه ارزیابی می کنید؟.3

.وضعیت نگارگری را در عصر قاجاریه تجزیه و تحلیل کنید .4

.علل رشدو ترقی صنعت فرش را در دوره قاجار بررسی کنید.5




