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حکومت های جهان در سده های هفدهم تا نوزدهم

حکومت های ایران

کشورهای ضعیف مسلمان شرق

یامپراتوری عثمان

گورکانیان هند

کشورهای قوی غرب

انگلستان

روسیه

فرانسه



، امپراتوری عثمانیمرد بیمار اروپا



دالیل ضعیف شدن امپراتوری عثمانی

عثمانیامپراتوریقلمروگستردگی-1

مذاهبوادیانواقوامتنوع-2

هبیمذوقومیهایاقلیتبابرخورددرعثمانینادرستوخشنهایسیاست-3

کشوراموردرحرمسرازنانهایدخالت-4

سپاهیانسرانفساد-5



مقاومت امپراتوری عثمانی  

حکومتدراصالحاتبرابردرمقاومت-1

رنادرافشاجانبازدینیوحدتپیشنهادپذیرشعدم-2



(مغوالن کبیر) ومت گورکانیان هندکح



محمد بابرظهیرالدین : مؤسس گورکانیان هند 

بروودبتیمورنوادگانازبابرمحمدظهیرالدین

.کردحکومتهندوستانازبزرگیبخش

درفارسیزبانواسالمدینحکومتشدورهدر

.یافتگسترشهند



دالیل انحطاط و سقوط گورکانیان

مسلمانانوهندوهامیاندشمنیواختالف-1

شاهانضعفومدیریتسوء-2

درباریانهایتوطئهوبندیدسته-3

سرزمیناینبهاستعمارگرانورود-4



ورود استعمارگران به هند

اسپانیا

پرتغال

فرانسه

هلند

انگلیس

استعمارگران بعدی استعمارگران اولین 



توسط استعمارگرانکمپانی هند شرقی تأسیس شرکت 



در هند درجدال با استعمارگرانانگلستان پیروزی 



برای هندوستان توسط انگلیسفرمانداری کل تعیین 



بهادرشاه دوم 
آخرین فرمانروای 

گورکانیان هند



انتحول سیاسی در انگلست

یسانگلپادشاهچارلزیکممیان.م1646سالدر

درجنگیکرامولاولیورریاستبهمجلسبا

.رسیدپیروزیبهمجلسنهایتدروگرفت

پارلمان انگلستانچارلزیکم



، تنها رئیس جمهور تاریخ انگلستانالیور کرامول



تانانقالب باشکوه در انگلس

انپادشاه.شداحیادوبارهسلطنتنظامومجلسکرامول،مرگازپس

توجهیمجلسبهودانستندمیالهیموهبتراسلطنتانگلستان

کهشدمجادلهمجداًپادشاهومجلسبیندوبارهدلیلهمینبه.نداشتند

باقالبان»راانگلستانتاریخدراتفاقاین.شدپیروزمجلسنهایتدر

.گویندمی«شکوه



یاحکومت ملکه ویکتور

دراویکتوریملکهحکومتزماندر

خشببهدورهایندربودانگلستان

ویهاقیانوس،آسیا،آفریقاازهایی

.یافتدستشمالیآمریکای



ایالت متحده در راه استقالل

.م18قرندرمتحدهایالتسرزمین

بوداطلسسواحلایالت13شامل

.بودانگلستانمستعمرهکه

نمهاجراشاملسرزمیناینجمعیت

،مذهبیدالیلبهکهبوداروپایی

ینسرزماینبهاقتصادیوسیاسی

.کردندمهاجرت



جورج واشنگتن

لستان،انگسنگینهایمالیاتوضعدلیلبه

ورججرهبریبهفرانسویانتحریکبامردم

.کردندیامواشنگتن

ریکاآمتاریخجمهوررئیساولینبهاوبعداً

.شدانتخاب



یکاییتوسط مهاجران اروپایی به آمرسرخ پوستان کشتار 



.م1789انقالب کبیر فرانسه در 



نداشتبرعالوهکهبزرگدارانزمینواشرافشامل:ممتازطبقة-1

.بودندمعافمالیاتپرداختازبسیار،امتیازات

وکالت،بهوبودندکردگانتحصیلجزوعمدتاً:متوسططبقة-2

ممتازقهطباز.بودندمشعولنگاریروزنامهو،طبابتتجارتنویسندگی،

.بودندناراضیامتیازنبودنقائلدلیلبه

تخدماومالیاتاصلیبار.بودندجامعهزیادجمعیت:سومطبقة-3

.بودآناندوشبرنظامی

کبیر جامعه فرانسه درآستانه انقالب 



عوامل شکل گیری انقالب کبیر فرانسه

انسهفرنظامیوسیاسیضعفواقتصادیورشکستگی-1

یرفقومتوسططبقهنارضایتیواجتماعیمشکالت-2

شنگریرونهضتتاثیرتحتفرانسهجامعهفکریتحوالت-3



روشنفکران فرانسه، مشهور به دائره المعارف



حمله مردم به زندان باستیل پاریس



شانزدهم، پادشاه مستبد فرانسه لویی 

امضایبهوادارشانزدهملویی

امنظپذیرشوجدیداساسیقانون

.شدسلطنتیمشروطه

وعزلرااوانقالبیونبعدمدتی

.کردندبرقرارجمهورینظام



ماری آنتوانت، همسر لوئی شانزدهم

اولفرانسوایفرزندآنتوانتماری
.بوداتریشپادشاه
فرانسهبهسالگیچهاردهدراو

اینسالهدهزشانولیعهدباتاشدفرستاده
ازدواجایندلیل.کندازدواجکشور
بهوکشوردومیانروابطبهبودبهکمک
وتاجبرایمذکروارثیکآمدنوجود
.بودفرانسهتخت
هایکشورازهافرانسویزمانآندر

خوششانهااتریشیبویژهخودهمسایه
توانستمیازدواجیچنینوآمدنمی

ااروپدرهمسایهکشورهایمیاناختالف
.کندکمتررا



ماری آنتوانتواعدام لوئی شانزدهم



گیوتین وسیله اعدام در فرانسه



تآنتوانماریوشانزدهملوئیاعدام

خواهانهآزادیشعارهایافکارنیزو

هادولتخشموترسموجبانقالبیون

هنتیجدر.شداروپاییکشورهایدر

.شدندجنگواردفرانسهباآنها

تأثیر اعدام لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در اروپا 



ناپلئون بناپارت



ناپلئون ، فرمانده ارتش

ایکشورهباجنگدرفرانسهفرمانده

.بوداروپایی

ودخدرخشانهایپیروزیباناپلئون

زیادیشهرتبههاجنگایندر

.رسید



به قدرت رسیدن ناپلئون در فرانسه

بهکودتااجرایبا1799سالدرناپلئون

.رسیدقدرت

خابانتفرانسهامپراتورعنوانبهسپساو

.شد

با(1814تا1804)ناپلئونحکومتدوران

وااروپدرزیادینظامیوسیاسیتحوالت

.گرفتصورتایران



انقالب صنعتی، دگرگونی جهان

تولیداصلیعاملم18قرناواخرتا

.بودانسانبازوینیروی

روینیازاستفادهیعنیصنعتیانقالب

نیرویجایبهبخاربعدوآبمحرکه

باوانگلستانازصنعتیانقالبانسان

.شدآغازبخارماشینتکمیلواختراع



نساجی

پارچه بافی

کشاورزی

حمل و نقل

نخستین تحوالت صنعتی در اروپا



نیاز کشورهای اروپایی بعداز صنعتی شدن

اولیهموادبهنیاز-1

ارزانکارنیروی-2

محصوالتفروشبازار-3

فراوانمادیسرمایه-4

هادولتحمایت-5



پیامدهای انقالب صنعتی

:صنعتیانقالباجتماعی-اقتصادیپیامددو

آفریقاییوآسیاییکشورهایغارتواستعمارگسترش)الف

(اروپادر داخل (کارگراناز کشی بهرهاستثمار و افزایش )ب
:دیگر انقالب صنعتیپیامدهای 

شداقتصادیواجتماعیانسانی،مناسباتتغییرباعث.
شداروپاییانبیشتررفاهوقدرتموجب.
گردیدشهرهارویهبیگسترشباعث.
گردیدجمعیتسریعرشدباعث.
گردیدطبقاتیفاصلهآمدنوجودبهموجب.
گردیداقتصادیواجتماعینارضایتیباعث.
شدمحیطیزیستهایآلودگیایجادموجب.



پتر کبیرتزار روسیه 

اروپاییکارشناساناستخدام-1

دجدیهایدانشگاهومدارستاسیس-2

یدریاینیرویویژهبهارتشتقویت-3

اقدامات پتر کبیر برای قدرتمند کردن سیاسی



برنامه پتر کبیر برای قدرتمند کردن روسیه

بهبیدستیاوروسیهسرزمینگسترش

ریتجامنافعکسببرایآزاددریاهای

وسیاسی

نواحیدریوسیعنظامیاقدامات

نیزوبالتیکدریایوحوزهاروپاشرقی

دادانجامسیاهدریایوخزردریایدر

وایرانبامتعددهایجنگروسیهو

.داشتعثمانی



تهران18دبیر منطقه –مهدی رضا خادملو 

متهیه و تنظی


