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رسياست و حكومت در عصر قاجا

(شاهناصرالدين پايان سلطنت آغاز تا از )

3درس



محمد حسن خان قاجار پدر آقامحمدخان

حسنمحمدبزرگپسرآقامحمدخان

شدنکشتهازپسکهبودقاجارخان

دراسارتبهزندياندستبهپدرش

عنوانبهطوالنیهایمدتوآمد

.بودشيرازدرگروگان

فرصتاينازخانکريممرگازپساو

)انگرگ)استرآبادبهوکرداستفاده

ايلافرادکردنمتحدباوگريخت

.رفتزنديانجنگبهقاجار،

آقامحمدخانمحمد حسن خان قاجار 



قاجارپادشاهی آقامحمدخان 

درآقامحمدخانتاجگذاری مراسم

خورشيدی۱۱74ماهفروردين۱

.شدبرگزارتهراندر



پایتخت شدن تهران توسط آقامحمدخان



قاجارآقامحمدخان کشته شدن

ماهارديبهشت۲7درآقامحمدخان

بهلشكرکشیهنگامدر۱۱77

ندچتوسطشوشهقلعهدرگرجستان

.رسيدقتلبههمراهنشازنفر

سنگ قبر منتسب به آقامحمدخان در نجف



پادشاهی فتحعلی شاه بردار زاده آقامحمدخان

برادرزادهآقامحمدخان،مرگازپس

وفمعرشاهفتحعلیبهکهباباخاناش

.گرفتدستبهراامورزمامشد،

وشورکيكپارچگیحفظدرشاهفتحعلی

،دبوموفقداخلیاوضاعبهدادنسامان

نفوذونظامیتهاجمبامقابلهدراما

.ماندناکاماروپايیکشورهایسياس



جنگ های اول و دوم ایران و روس

تحمایتحتراخودگرجستانحاکمکهآنازپسوقاجارشاهفتحعلیحکومتزماندر
صرفتراگرجستانوکردندلشکرکشیقفقازمنطقهبهروسهاداد،قرارروسیهدولت

..آیدمیحساببهروسیهوایرانهایجنگسرآغازاقداماین.نمودند



هاروسباجنگدرایرانفرمانده

عباس میرزا ولیعهد الیق قاجار



ایرانباجنگدرهاروسفرماندهان

فرمانده روس در جنگ اولپاول سیسیانوف  فرمانده روس در جنگ دومژنرال پاسکویچ 



شکست ایران در جنگ با روس ها

بهنگلستان،اوفرانسههایدولتشکنیپیمانوایراننظامیوسیاسیضعفسبببه
.انجامیدگلستانمعاهدۀانعقادوروسیهپیروزی



ارضیادعاهایوگلستانعهدنامهدرمرزیخطوطنبودنمشخص-1

روسهاجدید

بهکهبودروستاهاییوشهرهامسلمانمردمخواهیکمکفریاد-2

.ندبودگرفتهقرارروسهاستموسلطهتحتگلستانمعاهدهواسطه

دجهاآمادهایرانیاناززیادیعدهعلما،ازبرخیجهادفتوایصدوربا

انیایرسرزمینهایآزادیبراینظامیاقدامبهراقاجارحکومتوشدند

..کردندترغیب

علت شروع جنگ دوم ایران با روس ها



ازبرخیجهادفتوایصدوربا

ایرانیاناززیادیعده،علما

قاجارحکومتوشدندجهادآماده

آزادیبراینظامیاقدامبهرا

..دندکرترغیبایرانیسرزمینهای

نقش برخی از علما در جنگ دوم ایران با روس ها



ازرخیبسستیوکفایتیبیوسپاهتدارکاتتأمیندرشاهفتحعلیناتوانی
..بودتأثیرگذارشکستایندرالدولهصفمانندآفرماندهان

روس هادوم با ایران در جنگ شکست علت 



معاهده های جنگ های ایران و روس

گلستان

ترکمانچای



(ایلچی)شیرازی میرزاابولحسن خان -مذاکره کننده ایران

مذاکرات قرارداد گلستان و ترکمانچای



هایمینسرزازوسیعیمناطقترکمانچای،وگلستانقراردادهاینتیجهدر

،گرجستانوالیاتشاملکهمازندراندریایغربدرایرانحاصلخیز

معیتپرجوآبادروستاهایوشهرهاباارانونخجوان،ارمنستان،داغستان

.گرفتقرارکشوردومرزارسرودوشدواگذارروسیهبه

ایدریدرجنگیکشتیداشتنازگلستانعهدنامهدرایرانعالوه،به

5لغمبکهگردیدمتعهدنیزترکمانچایمعاهدهدروشدمحروممازندران

حقنیزکشورآناتباعبهوبپردازدروسیهدولتبهغرامتتومانمیلیون

..بدهد(کاپیتوالسیون)قضاییمصونیت

مفاد معاهده گلستان و ترکمانچای



ازگلستانو ترکمانچایسرزمین هایی که در قرادادهای 
.ایران جدا شدند

،داغستان،گرجستانایرانازشدهجداوالیات

یروستاهاوشهرهاباارانونخجوان،ارمنستان

رسارودوشدواگذارروسیهبهپرجمعیتوآباد

.گرفتقرارکشوردومرز



جانشینی محمدشاه فرزند عباس میرزا

نیجانشیبهرا،میرزاعباسپسرش،شاهفتحعلی

یناهنگامزودمرگدنبالبهامابود،برگزیدهخود

ندفرزمحمدمیرزا،بهولیعهدیمقامالیق،شاهزاده

.رسیدمیرزاعباس

میرزاتدابیرباشاهفتحعلیمرگازپسمحمدمیرزا

تندچنسرکوبوفراهانیمقامقائمخانابوالقاسم

هببودند،سلطنتمدعیکهخودبرادرانوعموهااز

موجبممقاقائمتدابیراگرچه.نشستپادشاهیتخت

.شدکشوراموریافتنسامانوسر



صدراعظم محمدشاه قاجار

قائم مقام فراهانی

وانگلیسهایخواهیزیادهمقابلدر

ناروایدخالتازکاستنبرایتالش

کشور،اموردردرباریانومحمدشاه

همفرارامخالفانشگریدسیسهاسباب

وزیراینبهنسبترامحمدشاهوآورد

قاممقائمنتیجه،در.کردبینبدبزرگ

هکشتوبرکناروزارتمقامازماه7ازپس

.شد



میرزا آقاسیصدر اعظم حاج 

حاجمقام،قائمقتلبعدازمحمدشاه

ودبمسلکدرویشیککهآقاسیمیرزا

.نشساندصدارتبهرا

دولتنفوذآقاسیصدارتدوراندر

ایشافزایراندرانگلستانوروسیههای

.یافت



سفرهای ناصر الدین شاه به فرنگ

انیفراواشتیاقوشورشاهناصرالدین

اننشاروپاییتمدناخذونوگراییبه

.دادمی

سهطیخودپادشاهیدوراندراو

کشورچندینازخارجی،مسافرت

تأثیرتحتوکرددیدناروپایی

اییاناروپصنعتیوعلمیهایپیشرفت

.گرفتقرار



ظمصدراعازیکی،سپهساالرخانمیرزاحسین

اهشتشویقدرمؤثرینقشناصری،عصرهای

اروپاییتمدناخذوافرنگبهسفربرای

.داشت

بهمصممخواهترقیونوگراصدراعظماین

جلبوکشوراداریوسیاسیتشکیالتاصالح

امابود،ایراندرخارجیگذاریسرمایه

وداخلیهایمخالفتسبببهاوهایبرنامه

.نرسیدجاییبهشاهتردیدهای

در دوره ناصر الدین شاهسپهساالر نقش میرزا حسین خان 



(امیرکبیر،امیرنظام) میرزا تقی خان فراهانی

،سلطنتشآغازدرجوانشاهناصرالدین
قاممبهامیرکبیرلقبباراخانمیرزاتقی

امورادارهدراوبهوبرگزیدصدراعظمی
.بخشیدتاماختیارکشور

اسیسیهایتجربهازاستفادهباامیرکبیر
بهدادنسامانبرعالوهخود،ارزشمند

برایرامنسجمیبرنامهکشور،اوضاع
هیهتکشوراقتصادیوسیاسیاموراصالح

.درآورداجرابهراآنازبخشیوکرد
داخلیمخالفاندسیسهوتوطئهباامیرکبیر

وشددچارمقامقائمسرنوشتبهخارجیو
.نرسیدمطلوبنتیجهبهاصالحاتش



به ناصرالدین شاهمنسوب امیرکبیر نامه 



طراحان قتل امیرکبیر

میرزا آقاخان نوری جانشین امیرکبیر طراح قتل امیر کبیرمهدعلیا



دختر امیرکبیر و مادر محمدعلی شاهتاج الملوک همسر امیرکبیر(عزت الدوله )خانم ملكه نسا 

خانواده امیر کبیر



روزگارعمر دو بايست در اين هنر پيشه را خردمند مرد 
كاردگری تجربه بردن بدر تا به يكی تجربه آموختن    

حمام فين کاشان



عالقه نقاشی ناصرالدین شاه

یهاسالواپسیندرشاهناصرالدین

نسرودبهراوقتشبیشترحکومت،

..گذراندمیشکارونقاشی،شعر



جایگاه شاه قبل از قاجار

در.ودباستبدادیومطلقهپادشاهیمشروطه،انقالبازپیشتاایرانحکومتینظام

برخوردارنامحدوداختیاراتازوداشتقرارقدرتهرمرأسدرشاهنظامی،چنین

بهاواساسیاختیاراتجملهازصلحوجنگاعالموحکومتیهایمقامنصبوزلعبود؛

ارانحصدرراقضاوتواجراییگذاری،قانونقوهسههرشاهواقع،در.رفتمیشمار

.داشتخود

ان،همگکهداشتندانتظاروشمردندمیایرانیانمالوجانمالکراخودقاجارشاهان

.کننداطاعتچراوچونبیرافرمانشانعادی،مردمتاصدراعظماز



پایهبراعظمصدر.داشتقرارصدراعظمیااعظموزیر،شاهازبعد

رنظراظهاکشورامورتمامدرتوانستمی،دادمیاوبهشاهکهاختیاراتی

.بنویسدنامهویبرایوبرسدشاهحضوربهکند،مداخلهو

عیتموقازکهداشترااینامکانهمچنینمرتبهعالیمنصبصاحباین

.ببردبهرهمردمرفاهوکاروکسبرونقکشور،اموراصالحبرایخود

مالیوجانیامنیتهاصدراعظمووزیرانآن،ازقبلوقاجارعصردر

ودگمانیبودرباریاندسیسهباآنانازتوجهیقابلشمارونداشتندکافی

.دادنددستازراخودداراییوجان،شاهانخشم

جایگاه صدراعظم در دوره قاجار



انخاندمیانازعمدتاًروستاهاوشهرهاوالیات،وایاالتحاکمانووالیان

انشاهزادگوعشایروایالتسران،محلیبزرگانیااعیان،زمیندارهای

.شدندمیبرگزیدهقاجاری

ددرآماعظمبخشوبودندمختارخودحدودیتاوالیاتوایاالتحاکمان

.داشتندمینگهخودبرایراخویشفرمانتحتمنطقه

،زمیندارهایخاندانباازدواجپیوندبرقراریطریقازقاجارشاهان

ووذنفگسترشدنبالبهحکومتیپایهبلندهایمقامومحلیبزرگان

.بودندخودسلطنتاستحکام

والياتواياالتحكومت



وزارت خانه های اولیه ایران در دوره قاجار

ماليه

جنگ

عدلیه

خارجهامور 



امتیازات اقتصادی دوره ناصرالدین شاه

رويتر

توتون و تنباکو

(قيمتیهایسنگونقرهوطالجز(معادنازبرداریبهره،آهنراهاحداثحق
مدتبهگمرکاتۀاداروسال70مدتبهآبياریهایکانالاحداثوهاجنگلو

.شدواگذاررويترجوليوسبارونبهسال۲5

لیرههزارپانزدهبرابردرسال50مدتبهتنباکووتوتونفروشوخریدانحصار
.شدواگذارتالبوتنامبهانگلیسیفردیبهساالنهسودچهارمیکو



جرالد تالبوتبارون جولیوس دورویتر

امضا کنندگان قرارداد های دوره ناصرالدین شاه



ميرزا حسن آشتياني میرزاحسن شیرازیحاج مالعلی کنی 

رهبران مخالف قرارداد های دوره ناصرالدین شاه



فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو

.است(جع)زمانامامبامحاربهحکمدرکاننَحوِایِّبهتوتونوتنباکواستمالالیوم



قرارداد قاجار با انگلیس

مُجمَل

مفصل

سدهدرهندوستانبرانگلستاناستعماریسلطه
رانایبههاانگلیسیبیشترتوجهموجبم،18
.شد
ابکوشیدانگلیسدولتقاجار،دورهاوایلدر

امضایوایرانبهکارکشتهسفیراناعزام
ادیاقتصوسیاسینفوذ،مُفصَلومُجمَلمعاهدات

شودآنمانعودهدگسترشمامیهندرراخود
بهایرانطریقازرقیبشکشورهایکه

.برسندهندوستان
وفارسخلیجدرحضورباهمچنینکشوراین

رایبرازمینهایرانی،جزایرازبرخیبرتسلط
ونظامیسیاسی،دخالتونفوذگسترش

راهبردیمنطقهایندرخوداقتصادی
.آوردفراهم(استراتژیک)



.قراردادهای قاجار که نواحی شرقی ایران را جدا کرد

تژنرال گلد اسمي

قرارداد پاريس

همینبه.آوردوجودبههندوستانمرزهایدرخود

ناحاکمازشاهناصرالدینومحمدشاهزماندرمنظور،

ردکحمایتافغانشورشیامیراندیگروهراتفرمان

نایسرکوبمانعخودنظامیوسیاسیاقداماتباو

.شدایرانسپاهتوسطهاشورش

کومتحبهپاريسمعاهدۀتحمیلباسرانجامانگلستان

.کردجداایرانازراهراتوافغانستانقاجار،

ازیمناطق،گلداسميتقراردادباسپسهاانگلیسی

خاکهضمیموجداایرانازنیزرابلوچستانوسیستان

.راندندمیفرمانآنبرخودکهکردندهندوستان



ناپلئون بناپارت با ایرانقرارداد 

برایهفرانسازنظامیهیئتیشاهفتحعلیزماندر

وتاهیکمدتدروآمدایرانبهسپاهتجهیزوتعلیم

.شدانجامزمینهایندرمفیدیاقدامات

امدوزیادفرانسهوایراننظامیوسیاسیاتحاد

خودتتعهداتمامبعداندکیناپلئونزیرانیاورد؛

لحصروسیهباوگذاشتپازیرراایرانبرابردر

ودفراخوانایرانازرافرانسوینظامیهیئتکرد؛

.گذاشتتنهاهاروسمقابلدرراقاجارحکومت

اينعهدنامۀ فين کنشت



.سرزمین هایی که در دوره قاجار از ایران جدا شدند



هبمحمدشاه،وشاهفتحعلیزماندر
رفتاریبد،مرزیاختالفاتسبب

عتباتایرانیِزائرانباعثمانیان
اییهتنش،تجاریمشکالتوعالیات

بااماکرد،بروزکشوردومیان
یهروسوانگلستانهایدولتوساطت

عثمانیوایرانمیانمذاکراتی
صلحقراردادهایوگرفتصورت

تهبسآنهامیاندومواولالرومارزنه
.دادپایانهاکشمکشبهوشد

قرار داد ارزنه الروم بین ایران و عثمانی



وروسیهروزافزونهایدخالتونفوذازکاستنبرایقاجارحکومت

ندماندیگرکشورهایباکهکردمیتالشایران،اموردرانگلستان

سنگببسبهاماکند،برقرارارتباطبلژیکوایتالیا،اتریش،آمریکا

هبارایندرکشورهااینرغبتیبیوهاانگلیسیوروسهااندازی

.نیاورددستبهچندانیموفقیت

کشورهاسايرباايرانروابط
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