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 چکیده

حکومت قاجار  هم زمان با اوج رقابت دولت های اروپایی برای تسلط بر کشورهای مشرق زمین، حکومت قاجار در ایران تأسیس شد.

این تحوالت در دوران سیاسی در ایران است که نقش دوران گذار از تحوالت سیاسی از سنتی به مدرنیته را داشته است، از جمله 

تا  ورود اشکال  تأسیس دارالفنون به توپ بستن مجلس و  ، مشروطه فرمان گیری از شکل همه ابعاد خود را نشان داده است. 

نظام حکومتی ایران تا پیش از انقالب مشروطه؛ پادشاهی   مدرنیته به زندگی مردم که ناشی از سفر شاهان ایرانی به اروپا بود.

ی اجتماعی نبود. به عبارتی از لحاظ نظری و  پادشاه، متکی به هیچ طبقه سیاسی  در ایران قاجاری قدرت مطلقه و استبدادی بود.

ی  های جاافتاده گرفت. همین مسئله خود دلیل بر ناپایداری طبقات و لذا سنت ه مبانی قدرت خود را از جامعه نمیعملی، شا

انجامید و نبود این  نفوذ اجتماعی می شد. به عبارتی فردی بودن ماهیت سلطه، به ناپایداری طبقات قدرتمند و ذی تاریخی می

با با  ایران سیاسی تحوالت در قاجار حکومت نقشژوهش حاضر با هدف؛  بررسی پ .بخشید طبقات خودکامگی قدرت را تداوم می

 بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی تدوین شده است.

 تحوالت تاریخی، سیاسی، قاجار، ایران.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 این چهار حلقه عبارتند از: اندیشه سیاسی در عصر قاجار تحت تاثیر چهار حلقه متمایز است،

 

 : اندیشه سیاسی قاجار1شکل

را سازمان اسی عصر قاجار دو الگوی عالم قدیم و مدرن نظریه سیاسی دو الگوی ایده آلی هستند که دو حلقه دیگر سازنده تفکر سی

مواجهه با دنیای جدید و عصر قاجار، عصر کشمکش بر سر سنت و تجدد است.  در واقع (.34: 1333زمهریر، کاظمی  می دهند)

 (.1337)شریفی شکوه، غرب، تأثیر بسزایی در تحوالت فکری و فرهنگی جامعه ایران در این دوره داشت

 1210خورشیدی ) 1304تا  117۱های  میان سال تاریخ ایرانساله از  130ای  ایران قاجاری نامی مستعار است که اشاره به دوره

ایران و ممالک محروسه ایران   در این دوره دولت عَلیّه ایرانهای رسمی  دارد. نام دودمان قاجارو تحت سلطه  قمری ( 1344الی

 آقامحمدخان قاجارگذار ایران قاجاری،  بنیان . شد های پیشین از ایران به عنوان پارس یاد می مانند دوره جهان غربو در  . بود

و  تمدن غربمستقر شد و آن را پایتخت نامید. آشنایی با  تهرانو سرکوب کلیه امراء و حکام داخلی در  قفقاز فتحاست. او پس از 

 شاه محمدعلیانجام شد،  شاه مظفرالدینشد. بعد از انقالب مشروطه که در زمان  انقالب مشروطههای مهم موجب آغاز  معاهده

های داخلی و خارجی موجب ناآرامی در مملکت شد و آخرین  پادشاه بعدی، با آن مخالفت کرد و مجلس را به توپ بست. کشمکش

 .شاه ایران شد رضا پهلویبرکنار شد و  1304بود که در سال  احمدشاه قاجاراه قاجار، پادش

ی شاهان بیش از آنکه برخاسته از  مشروعیت سلطه .شود بندی می نظام سیاسی قاجاری جزء الگوهای سنتی اقتدار و سلطه طبقه

ویژگی سلطه در این رژیم، ترین  های شخصی و فردی آنها بود. مهم های دیرپای جامعه باشد، متأثر از کامیابی قوانین و سنت

های دیگر  دری بودن مقام سلطنت از ویژگی العنانی و محدود نبودن قدرت شاه به هیچ ضابطه و قانونی بود. شه خودکامگی، مطلق

 تفکر قدیم

 روشن فکری

 تفکر فقهی نوسازی شده

 تفکر مدرن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B5_%28%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4_%28%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%28%D8%AC%D9%86%DA%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
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از لحاظ نظری و عملی، شاه مبانی  . سوم قدرت عدم اتکای آن به طبقات اجتماعی بود  شود. ویژگی سلطه در این رژیم محسوب می

های حکومتی درون  گرفت. عالوه بر این سلطه در ایران همواره رنگ و بوی ایلی داشته است و سنت خود را از جامعه نمی قدرت

گردید و با سرنگونی یک ایل و روی کار آمدن ایل دیگر، نوعی  ی حکومت می ایالت، با مسلط شدن یک ایل، تبدیل به سنت و رویه

 .آمد سنت جدید پدید می

 قاتی که ارتباط موضوعی با عنوان تحقیق دارند، می توان به مواردی از قبیل زیر اشاره نمود.از جمله تحقی

تدوین تاملی در تحوالت تاریخ نگاری عصر قاجار و عوامل آن تا پیش از انقالب مشروطه مقاله ای با عنوان   (،1811پرتوی مقدم)

 نمودند. 

 انقالب تا قاجار دوره آغاز از ایران مذهبی و اقتصادی اجتماعی سیاسی، تحوالت تاریخکتابی با عنوان (،  1831قریشی  کرین)

 تدوین نموده اند. (تاریخ رشته) مشروطیت

تدوین نمودند،  مقاله ای با عنوان  ساختار قدرت در ایران عصر ناصری، جستارهای سیاسی معاصر (،1831لطفی)ربانی زاده و 

یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که سید الری از تشکیل مجلس شورای اسالمی که ریاست آن را فقیه جامع الشرایط 

جلس باید بر اساس قوانین شرعی اسالم به نگارش درآید. به همین دالیل با برعهده بگیرد حمایت می کرد و اعتقاد داشت قانون م

استناد به آیات قرآن و کالم معصومان، مخالف خود با مشروعیت سلطنت را اعالن داشت و حتی حکم جهاد علیه حکومت 

 .محمدعلی شاه قاجار صادر کرد

تاثیر تحوالت اجتماعی و فرهنگی دوران مشروطه بر تن پوش مردمان عصر مقاله ای با عنوان:  (،1831رهبرنیا و نیک چری)

 غرب فرهنگ نفوذ و تجددطلبانه افکار تسلط سبب که مشروطیت دوران اجتماعی و فرهنگی تحوالت نهایت درتدوین نمود، قاجار 

 سوی به را آن و کرد گیری چشم تغییرات دستخوش فرهنگ، اصلی مظاهر از یکی عنوان به را پوشاك شد، ایران جامعه در

 .است مشهود زنان پوشش و حجاب دگرگونی در تجددخواهان قلم تاثیر طور همین. داد سوق اروپایی الگوهای

 ده ها در ایران معاصر، بازخوانی و تحلیل تاثیر توده ها در تحوالت سیاسی نقش سیاسی تومقاله ای با عنوان:   (،1831سمیعی)

در این پژوهش ضمن کاوش در مبانی نظری حرکت های سیاسی توده ها، با بازخوانی تدوین نمودند، نتایج تحقیق نشان می دهد، 

ام داده اند، تالش شده است که ویژگی و تحلیل مقاطع مهمی از تاریخ معاصر که در آن توده های مردم حرکت های سیاسی انج

های این حرکت ها و نیروهای بسیج کننده توده ها و نیز حرکت های توده ای متقابل مطالعه شود. در پایان، با مطالعه اصول حاکم 

توده ها بر حرکت های توده ها نتیجه گیری می شود که در مقاطع مختلف تاریخ ایران، نیروهای سیاسی گوناگون قادر به بسیج 

بوده اند، ولی در مجموع، می توان ادعا کرد که موفق ترین شبکه ای که توانسته توده ها را به خوبی و با تداوم بسیج کند و از 

 .نیروی سیاسی آنان بهره ببرد، شبکه روحانیت دست در دست شبکه بازاریان و اصناف بوده است

 قاجاریه حکومت دوران در مهم رخدادهای و اقدامات

ناپذیر آقامحمدخان است که ایران )در وسعت امروزی خود( سرانجام تحت سلطنت یک  به دلیل هجده سال فتح و تثبیت خستگی

تا  17۷۱های قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم عبور کند. بین سالهای  پادشاه واحد قرار گرفت و بدین ترتیب توانست از طوفان

. قاجارها باعث وحدت کشوری شدند که پیش از آن سالها در آشوب بود، و تصویری از ، ایران تحت سلطنت قاجار متحد شد132۱

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F963229&type=0&id=1077183
https://elmnet.ir/article/1347376-52195/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/article/1347376-52195/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/article/1347376-52195/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/article/2073713-12703/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ها  ها و ترتیب آن رنگ .دیده شده بود، دوباره زنده کردند 17شکوه و عظمت شاهنشاهی را که آخرین بار در دوران صفویه در قرن 

مدون گردید و برای اولین بار نیز در  امیرکبیرو در زمان صدارت  ناصرالدین شاه قاجاردر زمان زمان پادشاهی  پرچم کنونی ایراندر 

 .ایران برافراشته شد شیر و خورشیددن، پرچم در سفارت ایران در لن 1۷43دوران صدارت امیرکبیر به سال 

در اروپا بود، ایران با دنیای غرب آشنا گردید. بسیاری از  انقالب صنعتیزمان با دوران حکومت قاجاریه که مصادف با اوج  هم

راغ برق، شهرسازی های تولید انبوه، تولید الکتریسیته، چاپخانه، تلگراف، تلفن، چ دستاوردهای دنیای صنعتی همچون کارخانه

سازی مدرن، خط آهن، سالن اپرا )که در ایران به سالن تعزیه تغییر کاربری داد( در کشورهای صنعتی بوقوع پیوسته  مدرن، راه

ها به اجرا گذاشته یا احداث گردد. تمامی اولین اقدامات در جهت  بودند، بنابراین در ایران نیز تالش گردید که مشابه آن

مرگ نابه هنگام وی عقیم ماند و بعدها امیرکبیر این اقدامات آغاز شد اما به علت  تبریزدر  عباس میرزاهای  ا کوششمدرنیزاسیون ب

دارت امیرکبیر، در هفت شعبه تأسیس شد و اولین مدرسه جدید ایران بود. در زمان ص مدرسه دارالفنون. را در تهران پی گرفت

های مهندسی، پزشکی و فنون به  شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان دارالفنون بودند. در دارالفنون اصول علمی جدید و دانش

و فرانسه به کار  ایتالیای چون اتریش، اسپانیا، های آن از اروپا و به ویژه از کشورهای شد و بسیاری از معلم جوانان آموزش داده می

ان حکومت های پزشکی و مهندسی در زم ها از دانشجویان ایرانی به اروپا جهت تحصیل در شاخه اعزام اولین گروه .گرفته شده بودند

 . قاجاریه و توسط عباس میرزا انجام پذیرفت

قاجار و پس از قرارداد  شاه فتحعلیدر طی قرارداد بازسازی ارتش ایران جهت مقابله با ارتش امپراتوری روس در زمان حکومت 

در دوره  . افزار نوین اروپایی آغاز شد بازسازی ارتش با روش مشق و تجهیز آن به جنگ فرانسهامپراتور  ناپلئون بناپارتاش با  نظامی

رتش قاجاریه با همت و تالش عباس میرزا و سپس امیر کبیر، سازمان ارتش ایران مجدداً به صورت منسجم و هماهنگی درآمد و ا

ایران به ده تومان تقسیم شد که هر تومان متشکل از چهار تا یازده فوج و فرمانده هر فوج یک سرتیپ بود. بعد از شکست ایران از 

 :دادند های زیر تشکیل می طور کلی نیروی زمینی ارتش را بخش روسیه و تشکیل دیویزیون قزاق در ایران، به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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 : نیروی ارتش زمان قاجار1شکل

شد و سرانجام ایران در ایران برپا  جنبش مشروطهه و بعد از کشمکش بسیار بین شاهان قاجار و آزادی خواهان، لزمان این سلسدر 

در زمان قاجار، ایران بسیار »نویسد:  می احمد کسروی . پارلمان( شد و بخشی از قدرت شاه به مجلس واگذار گردید) مجلسدارای 

ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه آن بسیار کاسته شد و انگیزه این بیش از همه یک چیز بود و آن اینکه جهان دیگر شده و 

کردند و  اینان خود کاری نمی»افزاید:  کسروی در ادامه می . ماند کشورها به تکان آمده، ولی ایران به همان حال پیشین خود بازمی

ابوالقاسم قائم مقام وزیر کاردانی بود و به شایستگی کارها را پیش ، میرزا محمدشاه قاجارگذاردند. در زمان  دیگران را هم نمی

برد؛ ولی محمد شاه او را کشت و جایش را به حاجی میرزا آقاسی داد. در زمان ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان امیرکبیر به  می

میرزا حسین خان سپهساالر به  حاجی هم سپس ،… کشت را او شاه ناصرالدین ولی ،…کوشید  پیراستن و آراستن ایران می

 ناصرالدین پادشاهی اوائل از. «ندانستند را کارهایش و او ارج نیز مردم و نداشت نگه را او شاه ناصرالدین ولی ،…کارهایی برخاست 

تغییرات و  با ایرانیان تدریجی آشنایی و دارالفنون تأسیس. بود افزایش به رو حکومت وابستگان ستم از مردم ناخشنودی قاجار شاه

کشته شدن ناصرالدین شاه به دست  . تحوالت جهانی، اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید

که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند  میرزا رضا کرمانی

 .مشروطه خواهی را سبب شد

 

 

 

قشون جنوب 
 ایران 

دیویزیون 
 قزاق 

 بریگاد مرکزی 

نظام ایاالت و 
 والیات 

قوای داوطلب 
 شرقی

 ژاندارمری

امنیه و قوای 
 مشابه  

 پلیس منظم

پلیس ایاالت 
 و والیات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


اسالم  و ایران تمدنِ و تاریخ مطالعات  

13-20، صفحات 1401تابستان ، 2، شماره 7دوره   

31 
 

 نتیجه گیری

 عرصه در را خویش رمق تمام که رسید  معاصر ى دوره به ورود ى آستانه در و کرد  آغاز را خود معاصر تاریخ وقتى ایران ى جامعه

 خود معاصر دوران وارد اقتصادى  و سیاسى انحطاط و ضعف اوج در و بود داده دست از اجتماعى و فرهنگى اقتصادى، سیاسى، ى

 د.ش

 جامعه انفعال باید که اى دوره. گیرد برمى در را تاریخى برشدوره ى قاجار اگر تمام عصر معاصر را شامل نشود، بخش اعظم این 

 آن در اروپایى ممالکبا   ار آن اجتماعى اقتصادى،ی سیاس هاى فاصلهق تعمی دالیل از بزرگى بخش و حاضر دوران در را ایران ى

 . یافت بخش و ورهد

مطلوب نبود. دهد که در دوره قاجاریه اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم چندان  نگاهی به تاریخ اجتماعی عصر قاجاریه، نشان می

شد که نتوانند نارضایتی خود علیه حکومت را نشان دهند تا اینکه سرانجام، رضاشاه به عمر  ظلم حاکمان قاجاریه به مردم سبب می

 .این حکومت پایان داد

ر سال در ایران پادشاهی کرد. حکومت قاجا ۱0اوج قدرت سیاسی قاجارها در دوره ناصرالدین شاه صاحب قران بود. وی مدت 

حکومتی نبود که ایران را از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رشد و توسعه خاصی بدهد. اساس این حکومت از یک فرهنگ ایلی 

توان گفت بیشترین ارتباط با دول خارجی در دوره  گرفته شده بود و با مفهوم توسعه، آشنایی چندانی نداشتند. در عین حال می

توان گفت ارتباط ایران با دنیای مدرن بیرون در زمان قاجاریه شکل گرفت و امیرکبیر و عباس  بنابراین می .قاجاریه شکل گرفت

 هایی در دولت قاجاریه بودند که بیشترین تالش را برای متجدد کردن ایران انجام دادند میراز شخصیت
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Abstract  

At the same time as the peak of European governments' competition to dominate the countries of the Middle East, 

the Qajar government was established in Iran. The Qajar rule is one of the political eras in Iran, which played the 

role of a transition period from political transformations from tradition to modernity; these transformations have 

shown themselves in all dimensions. From the formation of the constitutional decree, closing the parliament and the 

establishment of Dar al-Funun to the introduction of forms of modernity into people's lives, which was caused by 

the journey of Iranian kings to Europe. Iran's government system before the constitutional revolution; It was an 

absolute and despotic kingdom. In Qajar Iran, the king's political power did not depend on any social class. In other 

words, theoretically and practically, the king did not take the foundations of his power from society. This issue itself 

was the reason for the instability of the classes and therefore the established historical traditions. In other words, the 

individuality of the nature of domination leads to the instability of powerful and influential social classes, and the 

absence of these classes perpetuates the autocracy of power. The present research aims; The investigation of the role 

of the Qajar government in the political developments of Iran has been compiled by using library sources and 

analytical methods.  

Keywords: historical, political developments, Qajar, Iran. 

 


