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مهدی رضا خادملو

تهیه و تنظیم از



یاقتصاداوضاع اجتماعی، 
و فرهنگی عصر قاجار

4درس



انواع شیوه های زندگی عصر قاجار

روستائی

ایالت و عشایری

شهرنشینی



داران،زمینوارباباناستثنایبه

ندبودافرادیاغلبروستاییجمعیت

انمالکاراضیدرونداشتندزمینکه

.کردندمیکار

داردآنازنشانهاگزارشازبرخی

تمستحتبیشوکمروستاییانکه

.اندبودهمالیاتیمأمورانواربابان

روستاییان-الف



ودداشتنقرارایلسرانایالترأسدر
ایلوحکومتروابطومناسباتتمام
.گرفتمیانجامآنهانظرزیر

ایبرکهکارهاییسبببهایلافراد
هبنسبتدادند،میانجامخودرهبران

آنان.دداشتنبهتریوضعیتروستاییان
درمسلحنیروهایعنوانبههمواره

یروینتأمینمنابعازیکیجنگمواقع
میشماربهقاجارحکومتنظامی

.رفتند
وذنفتحتمناطقدراغلبایالتسران
میحکومتمستقلطوربهخود

.کردند

عشایروایالت-ب



اجتماعیهایگروهشهرهادر

وهامقامقبیلازمختلفی

وعلما،حکومتیکارگزاران

افاصن،بازرگانان،دانشمندان

میکارگرانوورانپیشهو

.زیستند

شهرنشینان-ج



.ی دادندتشکیل متهیدستو بیکاررا افراد از شهرنشینان شماری 

شهرنشینانازشماری



زندگیروستاهاوشهرهادرکهقاجارعصراجتماعیهایگروهازیکی

.بودندروحانیونکردند،می

میاندرایرانسنتیجامعهمذهبیساختاروبافتدلیلبهدیربازازآنان

.ندبوددینیامورمتکفلوداشتندفراوانینفوذمردممختلفاقشار

ظرنازشرعیوجوهاتدریافتوموقوفاتبرنظارتسبببهروحانیون

بهتگیوابسعدمدلیلبهقشراینمعمولا .بودندحکومتازمستقلمالی

خارجیهایقدرتبرابردرایرانمعاصرتاریخازمقاطعیدرحکومت،

.یدندکشچالشبهراقاجاردرباریانوشاهاناقداماتوکردندایستادگی

نقش روحانیون در دوره قاجار



نقش بازار در دوره قاجار



:دهقانیبَریسهمتولیدشیوه-1

:خصوصیودولتیکالییخردهتولیدشیوه-2

واصنافوکارگرانازگروهاین.بودشهریاقتصادمخصوصشیوهاین

تغالاشکاربهشهریتولیدمراکزوهاکارگاهدرشهریتولیدکنندگان

.داشتند

:(شبانی)شبانکارگیتولیدشیوه-3

،گلیمم،پشپوست،گوشت،تولیدنظیربود؛نشینانکوچوایالتمختص

.لبنیاتوفرشایالتی

تولید در دوره قاجار سه شیوه 



کشاورزی در دوره قاجار

رزانکشاووروستاهاساکنانشیوهایندر

میدریافترامعینیسهمتولید،از

یرواغلبزمینبیروستاییان.کردند

درآنان.کردندمیکارمالکاناراضی

تاگاهارباب،ملکازبرداریبهرهازای

انهمالکبهرهعنوانبهرامحصولسومیک

.دادندمیتحویلاوبه

میتدولبهمالیاتعنوانبهنیزرابخشی

میخودشانسهمهمبخشیوپرداختند

.شد



نابودی صنایع دستی ایران در دوره قاجار

ی،صنایعاروپایهایکالسیلشدنسرازیرواروپادرجنگیافتنپایانبا

.رفتانحطاطبهروتدریجبهایراندستی

ودینابازاند،کردهدیدنایراناززمانایندرکهازاروپاییانبسیاری

،فهانکاشان،اصمثلایراندستیصنایعپررونقوقدیمیمراکزوضعف

.انددادهخبریزدوکرمانشیراز،

بهدیدیشصدمه،انگلستانصنعتیمحصولتویژهاروپایی،بهکالهای

.آوردواردایرانصنایع



افزایشموجبآمریکااستقاللهایجنگ

.شدروسیهبهایرانازپنبهصادراتوتولید

هایحمایتباارمنیوروسیبازرگانان

توزیع،کنیپاکپنبههایدستگاهنصبمالی،

وندربهتولیداستانداردهایبردنبالوبذر

.کردندکمکپنبهصادراتافزایش

هایزمیناول،جهانیجنگآستانهدر

یزانموبودهپنبهکشتزیرایرانازوسیعی

.استشدهبرآوردتنهزار30ازبیشتولید

دلیل افزایش صادرات  پنبه ایران به خارج 



ابشاهناصرالدینسلطنتدورهدر
ازکشاورزیجدیدمحصولتورود
یوهشدرعظیمتحولیایران،بهاروپا

اینهگوبهشد؛ایجادایرانیانتغذیه
مثلجدیدیغذاییمحصولتکه

بسیونخودفرنگی،فرنگیگوجه
ایرانیخانوارهایغذایدرزمینی

ییکبهزمینیسیبوکردخوشجا
تبدیلکشاورزیمهممحصولتاز

برایشاهمظفرالدینزماندروشد
شتکبهکشاورزان،قحطیبامقابله

.شدندمیتشویقآن

ایرانبهکشاورزیجدیدمحصوالتورود



قاجاردورهدرفرشجایگاه
داپیجهاندرفراوانیطالبانقاجاردورهدرایرانفرش

واروپامردموتاجرانتوجهاروپاییگردشگرانوکرد

.کردندجلبایراندستباففرشسویبهراآمریکا

متنوع،وزیباهاینقشوطرح،کارنیرویارزانی

اضایتقوسویکازایرانیبافندگانظرافتوهنرمندی

،تجارتوتولیددرخارجیگذاریسرمایهوجهانیبازار

.شدقاجاردوراندرفرشصادراتوتولیدرشدسبب

والطکمبودوابریشمصادراتصنعترکودآن،برعالوه

شورهاکسایرواروپاازکالوارداتمالیتأمینبراینقره

کالیعنوانبهفرشصادراترونقبربسزاییتأثیرنیز

.داشتجایگزین



قاجاردورهدرتحصیلهایمکانانواع

مکتب خانه

مدرسه

حوزه علمیه



قاجاردورهدرخانهمکتب





قاجاردورهدرمدرسه

باایرانیانارتباطگسترشنتیجهدر

ورودوقاجاردورهدراروپاییکشورهای

هبما،کشوربهغربیمدرنتمدنمظاهر

آمدوجودبهجدیدیهایمدرسهتدریج

کامالا ایشیوهبهآموزشآنهادرکه

یمانجامسنتیآموزشروشبامتفاوت

.گرفت

هایمسیونرراجدیدهایمدرسهنخستین

.کردندتأسیسایراندراروپایی



مرویوسپهساالرهایمدرسه

مرویمدرسه(مطهریشهیدعالی)سپهساالرمدرسه



دارالفنونمدرسه

جدید،هایمدرسهسرسبدگل
متهبهکهبوددارالفنونمدرسۀ

ومعلآموزشهدفباوکبیرامیر
دانشجویانبهجدیدفنونو

بنیانکشور،داخلدرایرانی
.شدنهاده

نخستینواقعدردارالفنون
رشتهدرکهبودعالیمدرسه

وریاضی،پزشکی،نظامیهای
نمعدوشیمی،فیزیک،هندسه
.کردمیفعالیت



دارالفنونمدرسه





تشخصیازیکیرشدیهحسنمیرزا
ایبرکهبودقاجارعصرفرهنگیهای

ردویژهبهجدیدهایمدرسهتأسیس
شهرهایدرابتداییتحصیلیدوره

ردوکردتالشبسیارایرانمختلف
فراوانیهایسختیوهارنجراهاین

.کشید
یآموزشمراکزبرپاییازرشدیههدف

برایشرایطآوردنفراهمجدید،
ایقشرهتمامفرزندانبهسوادآموزی

.بودجامعهمختلف

میرزا حسن رشدیه 



شاگردان مدرسه رشدیه



زنانازبرخیقاجار،دورهدر

مدارستأسیسدرنیزفاضل

.داشتندمشارکتجدید

بیبهتوانمیزناناینجملهاز

کهکرداشارهاسترآبادیخانمبی

منظوربهرادوشیزگانمدرسه

ستأسیتهراندردخترانتحصیل

.کرد

تحصیل دختران در زمان قاجار

بی بی خانم استرآبادی



فلسفهدرچشمگیرتحولیقاجاردورهدر

ییکزُنوزیعبداهللّمال.آمدوجودبهاسالمی

مؤسس،نوریمالعلیبرجستهشاگرداناز

میشناختهدورهایندرتهرانفلسفیحوزه

.شود

دیگریهبرجستفیلسوفانراتهرانفلسفیحوزه

هفلسفتوسعهورشدموجبودادندگسترش

مکتبمثلآنگوناگونهایشاخهواسالمی

ویصدرایمتعالیهحکمتواشراقحکمت،مَشاء

.شدندعرفانی

فلسفه

مال عبداهللّ زُنوزی

مالعلی نوری



حاج مال هادی سبزواری

استدرخوبهاو.بودشماربهقاجاردورهنامدارفیلسوفانازیکیسبزواریهادیمالحاج
عالمانتدریجبهدورهآندر.نوشتفارسیبهرااسرارالحکمکتابقاجارشاهناصرالدین

.شدندآشناغربجدیدفلسفهباایرانی



نقاشی در دوره قاجار

درنیزنگارگریهنرصفویان،سقوطدنبالبه

.نهادافولبهروداخلیهایجنگسایه

وحدتدنبالبهقاجاریهعصردرنقاشی

یتحماسایهدروامنیتاستقراروسیاسی

ربغباارتباطوسوازیکدرباروپادشاهان

.شداساسیتحولیدچاردیگر،سویاز

نقاشهنرمندانترینبرجستهشاهفتحعلی

کشیدنبهراآنهاوآوردگردتهراندررا

هاکاخدرنصببرایبزرگهایپرده

.کردتشویق



نقاشی در دوره قاجار



نقاشی در دوره قاجار



تعزیه در دوره قاجار

دولتتکیۀ 

هایآییندرریشهتعزیه
عصردروداشتباستانی

بزرگداشتبرایصفوی
امامشهادتوکربالحماسه
.یافترواج(ع)حسین

نناصرالدیدورهدرهنرتعزیه
.کردپیداگسترششاه

اجرایهایمکانازیکی
تدولتکیهتهران،درتعزیه

.بود





یه دولتکمراسم تعزیه در ت



یه دولتکحضور زنان درتعزیه های ت



قمه زنی در تکیه دولت





معماری در دوره قاجار

ودربارسفارشبهمعمارانازبسیاری

اصرعنازبرخیازاستفادهباثروتمندان

ریمعماباآنتلفیقوفرنگیمعماری

وجودبهرامعماریازسبکیایرانی،

هایویژگیوعناصردرآنکهآوردند

دهشترکیباروپاییوایرانیمعماری

زاتقلیدبهبیشترشد،معروف.بود

اهایبنبهکهبناهااین«پستالیکارت»

.شدندمیساختهاروپاییبناهای شمس العماره





تاالر آینه کاخ گلستان



نتلفخانه،تلگرافخانه،پست

،هاروزنامهدفاترها،بانکخانه،

،جدیدهایخیابانها،تماشاخانه

ها،فروشگاهجدید،مدارس

هایبیمارستاننظمیه،مراکز

یرتأثتحتهاخانهسفارتوجدید

.شدندساختهاروپاییمعماری

. مظاهر تمدن غرب که در دوره ناصری به سبک غرب ساخته شد



تهران18دبیر منطقه –مهدی رضا خادملو 

متهیه و تنظی


