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مقدمه

شاه  و  دادند  تشکیل  را  قزلباشان  نیروی  که  بودند  ترک  طوایف  جمله  از  قاجاریان 

اسماعیل اول صفوی را در رسیدن به قدرت یاری کردند. شاه عباس اول به منظور کاهش 

قدرت قزلباشان، ایل قاجار را در سه منطقۀ شمال خراسان، استرآباد )گرگان( و آذربایجان 

سکونت داد. بعد از مرگ شاه عباس و آغاز ضعف حکومت صفویه، قاجاریان ساکن استرآباد 

قدرت بیشتری یافتند و پس از تصرف اصفهان توسط افغانان، فتحعلی خان رئیس ایل قاجار 

به یاری تهماسب دوم شتافت. اما قتل وی، تالش آن ایل را برای کسب قدرت سیاسی ناکام 

گذاشت. کشته شدن محمد حسن خان قاجار رئیس ایل قاجار در رقابت با کریم خان زند نیز 

آرزوی قاجارها را برای رسیدن به پادشاهی ایران تا زمان آقامحمدخان به تأخیر انداخت. 

تأسیس سلسلۀ قاجاریه 
از  بعد  او  بود.  خان  محمدحسن  بزرگ  پسر  آقامحمدخان 
مرگ پدر، به عنوان گروگان در شیراز به سر می برد. مرگ کریم خان 
زند، فرصتی را در اختیارش نهاد که خود را به استرآباد برساند و با 
نزاع  با خاندان زندیه گردد.  آمادٔه رویارویی  ایل قاجار،  متحد کردن 
بازماندگان کریم خان با یکدیگر این فرصت را برای آقامحمدخان فراهم 
به  ایران را تصرف کند و تهران را  نواحی شمالی و مرکزی  آورد که 
عنوان مرکز فرمانروایی خویش، برگزیند. خان قاجار پس از پیروزی 

درس 14

اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار 
)از تأسیس حکومت تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه(

آقا محمدخان قاجار
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بر لطفعلی خان زند و سرکوب طغیان حاکم گرجستان، به طور رسمی در سال ١٢١٠ ق/١١٧٤ش. در 
تهران تاج گذاری کرد. سپس به بهانٔه زیارت مرقد امام رضا )ع( عازم مشهد شد؛ هدف اصلی او از این 
سفر، پایان بخشیدن به حکومت خاندان افشاریه در خراسان و دست یابی به گنجینٔه غنائم و جواهرآالتی 

بود که توسط نادرشاه در آنجا ذخیره شده بود. 
آقامحمدخان در سال ١٢١١ق/١١٧٥ش. بار دیگر برای برقراری نظم و امنیت عازم قفقاز شد، 
اما در جریان لشکرکشی به آن منطقه توسط چند تن از همراهان خویش به قتل رسید. بدون تردید تالش و 
تکاپوهای بی وقفٔه آقامحمدخان قاجار برای اعادٔه حاکمیت دولت مرکزی بر سرتاسر قلمرو ایران و ایجاد 
یکپارچگی سیاسی، قابل تمجید است، اما از طرف دیگر بی  رحمی و کینه توزی و قساوت قلب وی که ریشه 
در حوادث زمان کودکی و نوجوانی او داشت، سبب شده است که در تاریخ ایران از وی به نیکی یاد نشود. 

قلمرو ایران )در اوایل قاجاریه(
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پادشاهی فتحعلی شاه 
به کمک سران  وی،  برادرزادهٔ  آقامحمدخان،  مرگ  از  بعد 
نظامی و بزرگان قاجار، به نام فتحعلی شاه تاج گذاری کرد. سال های 
و  داخلی  های  فتحعلی شاه صرف سرکوب طغیان  نخست سلطنت 
تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار شد. تغییر اوضاع جهانی و تشدید 
تکاپوهای استعماری سبب شد تا دومین شاه قاجار در مقابله با دشمنان 
خارجی و حفظ قلمرو ایران ناکام باشد. سهل انگاری در ادارهٔ کشور 
و واگذاری بخش هایی از ایران به بیگانگان سبب شده است که قضاوت 
عمومی نسبت به او با نوعی احساس تنفر همراه باشد. تقریباً همٔه منابع 
و تحقیقات تاریخی از دوران سلطنت وی به تلخی یاد می کنند. البته 
این سخن به معنای آن نیست که فتحعلی شاه، هیچ تالشی برای حفظ 
یکپارچگی ایران انجام نداد و به عمد زمینٔه مداخله و حضور بیگانگان را 
در کشور فراهم کرد؛ بلکه می توان گفت که با وجود خواست عمومی و 

نظر مساعد علما، شاه قاجار درایت الزم را برای بهره گیری از توان ملی در مقابله با تهاجم دشمنان خارجی 
نداشت. بخشی از این زبونی و ضعف ناشی از عدم آگاهی او و اطرافیانش از اوضاع جهانی و بخشی نیز 

به سبب داشتن خوی تجمل گرایی و عالقٔه وی به جمع آوری ثروت بود. 

یک توضیح
پادشاهی ناآگاه نسبت به اوضاع جهان

خویش  قدرت  به  دلخوشی  و  جهانی  اوضاع  از  شاه  فتحعلی  بی خبری  و  آگاهی  عدم  اوج 
هنگام  به  قاجار  شاه  دربارة  خود  کتاب  در  مستوفی  که  یافت  سیاسی  طنز  این  در  می توان  را 
قاجار  دودمان  از  نیز  خود  که  نویسنده  این  نقل  به  است.  کرده  بیان  روسیه  و  ایران  جنگ های 
است، فتحعلی شاه در زمان امضای قرارداد ترکمانچای برای نشان دادن قدرت و شوکت خویش 

شمشیر از نیام کشید و فریاد برآورد که  : 
کشم شمشیر مینایی               که شیر از بیشه بگریزد 
زنم بر فرق پسکیویچ               که  دود  از   پطر   برخیزد 

عبداهلل مستوفی  ، شرح زندگانی من  : تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه  ، ج ١، ص ٥١  .

فتحعلی شاه قاجار
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حکمرانی محمدشاه 
فتحعلی شاه در زمان حیات خویش عباس میرزا را به عنوان 
ولیعهد خود معرفی کرده بود، اما مرگ ناگهانی این شاهزادٔه الیق 
باعث شد تا مقام ولیعهدی به فرزند وی، محمدمیرزا برسد. بعد 
از مرگ فتحعلی شاه، محمدمیرزا به کمک میرزا ابوالقاسم قائم 
مقام فراهانی بر مسند پادشاهی تکیه زد. قائم مقام فراهانی به منصب 
صدارت منصوب شد. او با تدبیر، مدعیان تاج و تخت را به جای 
بخشید.  بهبود  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اوضاع  و  نشاند  خود 
ایستادگی وی در برابر دخالت و زیاده خواهی های دولت انگلستان، 
موجب شد که سفیر و عوامل داخلی آن کشور علیه آن وزیر ادیب 

دسیسه کنند و موجبات برکناری و قتل وی را فراهم آورند. 
محمدشاه نیز محبوبیت چندانی در تاریخ ایران ندارد و او 
را به دلیل کشتن قائم مقام، انتصاب فردی درویش مسلک چون 
حاجی میرزاآقاسی به صدارت اعظم و ضعف و سستی در مقابل قدرت های استعماری نکوهش کرده اند. 
گرچه گفته شده که رفتار مؤدبانه ای داشته است. این شاه قاجار به سبب بیماری، چندان دخالتی در 

امور حکومتی نمی کرد و بیشتر اوقات خود را با نقاشی، سرودهای رزمی و مطالعٔه کتاب می گذراند. 

سیاستمداری باهوش و میهن دوست

قائم مقام مردی فوق العاده باهوش و صاحب فکر و عزم ثابت بود. 
و  ایران  همسایگان  احوال  و  اوضاع  خود،  تجارب  و  عات  اطال واسطة  به  او 
اطمینان  استعمارگر  های  دولت  شناخت.  می  به خوبی  ا  ر اروپایی  های  دولت 
داشتند که او مانع جدی برای توسعة نفوذ و دخالت آنان در ایران است. از 
کردند،  می  سیاحت  ایران  در  تاریخ  آن  در  که  انگلیسی  نویسندگان  و،  ر این 
قائم مقام را به سرپیچی از نصایح دولت انگلستان و طرح نقشة تصرف هرات 
متهم می کنند و حس بدبینی و دشمنی فوق العادة خود را نسبت به این مرد 
بزرگ، پنهان نمی کنند. او نمونة بارز تدبیر و تیزبینی آمیخته با انسان دوستی 
میهن پرستانه بود که در آن شرایط می توانست ایران را به خوبی اداره کند. 

محمد شاه قاجار

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

یک توضیح
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سلطنت ناصرالدین شاه 
با  میرزا  ناصرالدین  او  ولیعهد  شاه،  محمد  مرگ  با 
پادشاه  عنوان چهارمین  به  فراهانی  میرزاتقی خان  حمایت 
مقام  به  خان  میرزاتقی  نشست.  طنت  سل تخت  بر  قاجار 
صدراعظمی منصوب و به امیرکبیر ملقب شد. صدراعظم 
ابتدا به سرکشی و طغیان گردنکشان داخلی پایان داد و نظم 
و امنیت را برقرار کرد. او سپس بر پایٔه شناختی که از دیگر 
کشورها داشت، برنامٔه منسجمی را با هدف اصالح امور و 
جبران عقب ماندگی ایران طراحی کرد و به اجرا گذاشت. 
اصالحات موردنظر امیرکبیر به سرانجام مطلوب نرسید؛ زیرا 
مدتی بعد قربانی توطئٔه درباریان ناالیق و طماع و دسیسه های 
روسیه و انگلستان شد. ناصرالدین شاه با وجود عالقه ای 
که به وزیرش داشت، تحت تأثیر دشمنان امیرکبیر، فرمان 

برکناری، تبعید و سرانجام قتل او را صادر کرد. 
ناصرالدین شاه در دوران پادشاهی خود طی سه سفر 
به اروپا، از چندین کشور دیدن کرد و تحت تأثیر فرهنگ 
و تمدن غربی قرار گرفت. وی اگرچه ضرورت اصالحات 
را برای جبران عقب ماندگی درک کرده بود، اما از نتایج 
سیاسی آن که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود، 
به شدت وحشت داشت. برای مثال او دارالفنون را نماد 
ترقی و پیشرفت ایران قلمداد می کرد، اما در عین حال نگران 
آثار و نتایج انتشار افکار سیاسی اروپاییان در ایران بود. 

از این رو، اصالحاتی که در دوران پادشاهی او آغاز شد، نتایج چندان مؤثر و مفیدی برای ایران نداشت. 
در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، قدرت های استعماری نفوذ و سلطٔه اقتصادی خود را بر ایران 
افزایش دادند. دولت های روسیه و انگلستان و یا اتباع آنان رقابت تنگاتنگی را برای کسب امتیازات 
اقتصادی در کشور ما آغاز کردند. ناصرالدین شاه و درباریان در دادن امتیازات اقتصادی بیشتر به منافع 
شخصی خود می اندیشیدند و کمتر به منافع ملی توجه می کردند. در درس های بعدی امتیازات اقتصادی 

میرزا تقی خان امیر کبیر 

ناصرالدین شاه قاجار
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واگذار شده به انگلیسی ها و روس ها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن بررسی خواهد شد. 
ناصرالدین شاه در سال های پایانی سلطنتش، نا  امید و مأیوس از انجام اصالحات، بیشتر وقت 
خود را به سرودن شعر و شکار گذراند. او در آستانٔه پنجاهمین سال پادشاهی در حالی به قتل رسید که 
کشتن امیرکبیر، بدرفتاری با سیدجمال الدین اسدآبادی و دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به بیگانگان، 

چهرهٔ نامطلوبی از وی در تاریخ ایران ترسیم کرده است. 

فکر کنیم و پاسخ دهیم

نظر شما در مورد شخصیت و اعمال و رفتار ناصرالدین شاه چیست؟ 

سازمان سیاسی و اداری حکومت قاجار 
الف( جایگاه شاه: نظام سیاسی ایران تا قبل از انقالب مشروطیت به صورت سلطنت استبدادی 
نامحدودی داشت.  باالترین مقام، قدرت و اختیارات  به عنوان  بود. در چنین ساختار سیاسی، شاه 
عزل و نصب مقامات کشوری و لشکری و اعالم جنگ و صلح از جمله اختیارات مهم او بود. شاهان 
قاجار با عناوین و القابی مثل ظل اللّه، وارث تاج کیانی، شاهنشاه جهان و قبلٔه عالم، خود را مالک جان 
و مال همٔه ایرانیان می دانستند. آنان انتظار داشتند همگان از صدراعظم تا مردم عادی، بی چون و چرا 

فرمانشان را اطاعت کنند. 
با این حال در دوران قاجار، به سبب نفوذ و دخالت قدرت های استعماری، جایگاه و اقتدار 
دینی و اجتماعی روحانیت و نیز قدرت نظامی ایالت، این امکان همیشه برای شاهان وجود نداشت که از 
قدرت استبدادی و مطلقٔه خود بهرٔه کامل ببرند. بنابراین، در بعضی مواقع ناچار می شدند از خواسته های 

خود صرف نظر کنند. 
ب( شاهزادگان: از زمان پادشاهی فتحعلی شاه حکمرانی ایاالت و والیات ایران به شاهزادگان 
به  ایالت  این  ادارٔه  زیرا  ویژه ای داشت؛  اهمیت  تبریز  به مرکزیت  آذربایجان  ایالت  قاجار سپرده شد. 
شاهزاده ای سپرده می شد که ولیعهد پادشاه به شمار می آمد. شاهزادگان نیز به نوبٔه خود با استبداد تمام 
رفتار می کردند. استقرار شاهزادگان در نواحی مختلف ایران، اگرچه موجب استحکام سلطنت خاندان 

قاجار  شد، اما پیامدهای سیاسی و اجتماعی نامطلوبی نیز داشت؛ از آن جمله است: 
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بیشتر بدانیم

با  شاهزادگان  پنهان  و  آشکار  رقابت  ١ــ 
ولیعهد نتایج زیانباری برای کشور داشت.1 

والیات،  بیشتر  حکومت  انحصار  ٢ــ 
آنان  به شاهزادگانی که اغلب  به ویژه والیات مهم 
فاقد لیاقت و کفایت الزم برای ادارٔه امور بودند، 

موجب نابسامانی اوضاع والیات می شد. 
بر والیات  ٣ــ شورش شاهزادگان حاکم 
بعد از مرگ پادشاه، برای مدتی کشور را دچار 

بی ثباتی و جنگ داخلی می کرد. 

١ــ نمونٔه بارز آن عدم همکاری شاهزادگان قاجار با عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه در جریان جنگ های ایران و روس بود.

مسعودمیرزا ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه که 
٣٤ سال متوالی حاکم اصفهان و قریب ٤٥ سال به طور 

متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس بود.

آذربایجان 

آذربایجان ناحیه ای در شمال غربی ایران است که اکنون در تقسیمات کشوری به سه 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تقسیم شده است. نام آذربایجان از نام 
آتروپات، سردار ایرانی، اخذ شده که پس از مرگ اسکندر بر آن منطقه که به »مادکوچک« 
آتروپاتنه،  شکل  به  قدیمی  منابع  در  و  آذربایجان  نام  داشت.  حکومت  بود،  شده  وف  معر
آتورپاتکان، آذربایگاُنن، آتروپاتکان، آُذربادگان، آذرآبادگان آمده است. آذربایگان که تلفظ 
مردم عصر ساسانی بوده است، در زبان عربی به َاُذَربیجان و آذربیجان تغییر یافته و در فارسی 
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امروز تبدیل به آذربایجان شده است. از سرزمین هایی که در شمال رود ارس واقع بوده و 
در خالل جنگ های ایران و روسیه از کشور ما جدا شده اند، در منابع تاریخی با نام های اّران، 
ایران  از دیرباز به  یا سرزمین های شمال ارس  اّران  آلبانیا و آلبانیای قفقاز یاد می شود. 
تعلق داشته و قبل از ورود اسالم به ایران آلبانیا خوانده می شده است. یکی از نتایج دردناک 
جنگ های ایران و روس، اشغال و جداکردن این مناطق از ایران بود. با سقوط رژیم تزاری، 
سران حزب مساوات که در قفقاز تشکیل شده بود، با سوسیالیست ها متحد شدند اما مدتی بعد 
بین آنها اختالف افتاد و آنان ضمن اعالم استقالل نام جمهوری آذربایجان را برای دولت خود 
برگزیدند و از حمایت ترکان عثمانی برخوردار شدند. تغییر نام اّران به آذربایجان که به اصرار 
ترکان عثمانی صورت گرفت، تحریفی تاریخی بود که برای به دست آوردن آذربایجان ایران 
انجام شد. با پیروزی دولت سوسیالیستی بر ترکان عثمانی و مساواتی ها در اّران، آنان نیز 
همچنان به طمعی خام نام آن منطقه را جمهوری آذربایجان باقی گذاشتند. این امر اعتراض 
مردم وطن خواه و متدین آذربایجان را برانگیخت، بعدها تالش دولت سوسیالیستی شوروی 
برای جداکردن آذربایجان از خاک ایران در سال 1324ش. به دلیل همبستگی های دینی 
و فرهنگی موجود در سراسر ایران و با مقاومت مردم قهرمان آن خطه از خاک کشورمان با 

شکست مواجه شد. 

تشکیالت اداری
الف( صدارت اعظم: در نظام حکومتی قاجار بعد از شاه، صدراعظم )وزیراعظم( قرار داشت. 
صدراعظم می توانست به راحتی به حضور شاه برسد و یا برای وی نامه بنویسد. او همچنین اجازه داشت 
که در امور کشور اظهار نظر کند و در صورت تمایل از قدرت سلطنت در جهت بهبود وضع مردم و 
اصالح امور کشور بهره ببرد. البته صدراعظم نیز امنیت جانی و مالی نداشت و به یک اشارهٔ شاه موقعیت 
او دگرگون می شد. تاریخ قاجار آکنده از نام وزیرانی است که گرفتار سوِءظن و خشم شاهان شدند و 

جان و مال و مقام خویش را از دست دادند. 
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صدراعظم های ایران در دورۀ قاجار١

عاقبت کار صدر اعظموقایع مهم زمان صدراعظمنام صدراعظم نام پادشاه 

رویگردانی از خاندان زندیه و کمک به آقامحمدخان برای حاج ابراهیم خان کالنترآقامحمدخان 
تأسیس سلسلٔه قاجاریه

تا پایان پادشاهی آقامحمدخان منصب خود را حفظ 
کرد. 

فتحعلی شاه

١ــ حاج ابراهیم خان کالنتر
١ــ سرکوب مدعیان پادشاهی و کمک به فتحعلی شاه برای 

رسیدن به پادشاهی 
٢ــ جلوگیری از لشکرکشی فتحعلی شاه به افغانستان 

در سال ١٢١٥ق/١١٧٩ش. به فرمان فتحعلی شاه به 
همراه خانواده و نزدیکانش به شکل وحشتناکی به قتل 

رسید.

٢ــ میرزاشفیع مازندرانی
١ــ وقوع جنگ های ایران و روس

٢ــ تالش برای ایجاد روابط خارجی
٣ــ توجه به اماکن متبرکه و شعائر اسالمی

در سال ١٢٣٤ق/١١٩٨ش. به مرگ طبیعی از دنیا 
رفت.

٣ــ حاجی محمدحسین 
صدراصفهانی

١ــ انعقاد عهدنامٔه ارزنه الروم اول با حکومت عثمانی 
٢ــ تشکیل وزارت امور خارجه

در سال ١٢٣٩ق/١٢٠٢ش. به مرگ طبیعی از دنیا 
رفت. 

١ــ افزایش نارضایتی به سبب شکست از روسیه ٤ــ عبدالّله خان امین الدوله
٢ــ قتل گریبایدوف سفیر روس در تهران

در سال ١٢٦٣ق/١٢٢٦ش. بعد از دوبار صدارت در 
نجف به مرگ طبیعی از دنیا رفت.

٥ــ الهیارخان آصف الدوله 
)اولین وزیر از خاندان قاجار(

١ــ شروع دورٔه دوم جنگ های ایران و روس
٢ــ انعقاد قرارداد ننگین ترکمانچای

به دلیل کارشکنی در جریان جنگ های ایران و روس 
تنبیه و در زمان محمدشاه به عراق تبعید شد و در آنجا 

از دنیا رفت.

محمدشاه

١ــ میرزاابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی 

١ــ کمک به محمدشاه برای رسیدن به پادشاهی 
٢ــ اصالح امور مالی کشور 

٣ــ مخالفت با سیاست های استعماری روسیه و انگلیس

در سال ١٢٥١ق/١٢١٤ش. به فرمان محمدشاه در باغ 
نگارستان تهران به قتل رسید.

٢ــ حاجی میرزا آقاسی ایروانی
١ــ بروز فتنٔه علی محمدباب و آقاخان محالتی

٢ــ طغیان ساالرالدوله
٣ــ انعقادعهدنامٔه ارزنه الروم دوم با عثمانی

در سال ١٢٦٥ق/١٢٢٨ش. در عراق به مرگ طبیعی 
از دنیا رفت.

ناصرالدین شاه

١ــ میرزاتقی خان فراهانی 
)امیرکبیر(

١ــ کمک به ناصرالدین میرزا برای رسیدن به قدرت 
٢ــ خاتمه دادن به طغیان ساالرالدوله و فتنٔه باب 

٣ــ انجام اصالحات در زمینه های مختلف 
٤ــ در پیش گرفتن نقش فعال در سیاست خارجی

در سال ١٢٦٨ق/١٢٣١ش. به فرمان ناصرالدین شاه در 
حمام فین کاشان به قتل رسید.

١ــ انعقاد قرارداد پاریس و جدایی افغانستان از ایران٢ــ میرزاآقاخان نوری
٢ــ ایجاد روابط دوستانه با انگلستان

در سال ١٢٨١ق/١٢٤٣ش. در نهایت فالکت و بدبختی 
در شهر قم از دنیا رفت. 

١ــ دادن امتیازات شیالت به روسیه ٣ــ میرزامحمد خان سپهساالر
٢ــ احداث سیم تلگراف 

در سال ١٢٨٤ق/١٢٤٦ ش. به مرگ طبیعی در مشهد 
از دنیا رفت.

٤ــ میرزاحسین خان سپهساالر 
)مشیرالدوله(

١ــ تشویق ناصرالدین شاه برای سفر به اروپا 
٢ــ دادن امتیاز رویتر به یک فرد انگلیسی

درسال ١٢٩٨ق/١٢٦٠ش. به مرگ طبیعی در مشهد 
از دنیا رفت.

٥ــ میرزایوسف
مستوفی الممالک

١ــ سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا
در سال ١٣٠٣ق/ ١٢٦٥ ش. از دنیا رفت. ٢ــ اختالف ایران و انگلیس برسر ناحیٔه کوهک سیستان

٦ــ میرزاعلی اصغرخان اتابک 
)امین السلطان(

١ــ سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا 
٢ــ دادن امتیاز التاری

٣ــ واگذاری امتیاز تالبوت

در سال ١٣٢٥ق/ ١٢٨٦ش. به دلیل همکاری با 
محمدعلی شاه، توسط انقالبیون مشروطه ترور شد.

1ــ برای مطالعٔه بیشتر ن.ک: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ./ پرویز افشاری، صدراعظم های سلسلٔه قاجاریه
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ب( سایر مناصب اداری: بعد از صدراعظم، نایب وی قرار داشت که در غیبت وزیر کارهای 
او را انجام مـی داد. وزیر جنگ نیز منصب مهـمـی محسوب مـی شد و معموالً در اختیار بـزرگـان ایل 
قاجار قرار داشت. مستوفی الممالک به عنوان وزیر دارایی به همراه عده ای مستوفی، بر درآمدها و 
هزینه ها و به خصوص دریافت مالیات نظارت داشت؛ منشی الممالک نیز به کمک تعدادی منشی فرامین 
و دستورات پادشاه را می نوشت. تشکیالت اداری حکومت قاجار در اوایل آن بسیار محدود بود، اما 
به تدریج نظام دیوان ساالری قاجار تحت تأثیر فرهنگ و تمدن اروپایی توسعه یافت و وزارت خانه هایی 
مانند داخله )وزارت کشور کنونی(، خارجه، مالیه و عواید )وزارت دارایی کنونی( و عدلیٔه اعظم )وزارت 

دادگستری کنونی( به وجود آمدند که همگی تحت نظارت صدراعظم قرار داشتند. 
در دورٔه قاجار دو نظام قضایی وجود داشت:

 ١ــ محاکم ُعرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم 
پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. این محاکم، تشکیالتی حکومتی بودند و توسط قضات و مأمورانی 

که از حکومت حقوق می گرفتند، اداره می شدند.
 ٢ــ محاکم شرع که بیشتر دعـاوی حقوقی و مـدنی مانند دعواهای ملکـی، خـانوادگـی و ارث 
را حل و فصل می کرد. قضات این محاکم، روحانیون بودند و طرفین دعوی هزینه های رسیدگی را 

پرداخت می کردند. 
امیرکبیر در نظام قضایی اصالحاتی بـه وجود آورد. بـا تأسیس وزارت عدلیه، محاکم عرف نفوذ 

بیشتری پیدا کردند. 
برقراری نظم و امنیت در شهرها بر عهدٔه کالنتر بود که به کمک داروغه و میرشب امنیت و آرامش 
را در شهرها برقرار می کرد. همچنین وی بر چگونگی گرفتن مالیات و نحؤه خرید و فروش  اهل بازار 
نیز نظارت داشت. منصب کالنتر در بیشتر شهرها موروثی بود و او برای نظارت بهتر در هر محله یک 
نفر را به عنوان کدخـداباشی منصوب مـی کرد. افرادی نیز بـا عنوان محتسب، داروغه و گزمه زیرنظر 
کالنتر مشغول فعالیت بـودند. وظایف کالنتر، بعد از تشکیل نیروی نظمیه در زمان ناصرالدین شاه، به 

رئیس نظمیه سپرده شد. 
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اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ انگیزۀ آقامحمدخان قاجار از سفر به مشهد بعد از تاج گذاری چه بود؟ 
2ـ چرا فتحعلی شاه در مقابله با دخالت بیگانگان عاجز ماند؟ 

3ـ علت آنکه قائم مقام فراهانی از صدارت معزول شد و به قتل رسید، چه بود؟ 
4ـ چرا شاهان قاجار همیشه نمی توانستند از قدرت استبدادی خود استفاده کنند؟ 
5ـ دالیل واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان در زمان ناصرالدین شاه چه بود؟ 

6ـ جایگاه صدراعظم را در دیوان ساالری عصر قاجار شرح دهید. 

1ـ به نظر شما چرا مقام صدارت در ایران عصر قاجار متزلزل بود و کارآیی الزم را نداشت؟ 
2ـ دربارۀ یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا مطلبی تهیه کنید. 
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مقدمه

همزمان با تشکیل حکومت قاجار در ایران قدرت های اروپایی بر تکاپوهای استعماری 

خود افزودند. به طور مشخص دولت های انگلستان، روسیه و فرانسه رقابت سیاسی، نظامی 

و اقتصادی شدیدی را برای تسلط بر دیگر کشورها از جمله ایران آغاز کردند. شاهان قاجار 

که شناخت چندانی از اهداف و اغراض قدرت های استعماری نداشتند، اسیر مکر و مهارت 

سیاسی سیاستمداران بیگانه شدند و با پذیرش شکست و دادن امتیازات متعدد سیاسی 

و اقتصادی، غرور ملی ایرانیان را جریحه دار کردند. در این درس روابط خارجی ایران در 

عصر قاجار مورد بررسی قرار می گیرد. 

الف( روابط ایران و انگلستان 
روسیه،  استعماری  های  رقابت  ایران:  در  اقتصادی  و  نفوذ سیاسی  توسعۀ  برای  تالش 
کرد.  تبدیل  انگلیسی  سیاستمداران  توجه  کانون  به  را  ایران  ١٩م/١٣ق.  قرن  در  سه  فران و  انگلستان 

انگلستان به منظور تحقق اهداف زیر، پیاپی سفیرانی را روانٔه دربار قاجار کرد: 
١ــ ایران را از اتحاد با رقیبان و دشمنان انگلستان باز دارد. 

٢ــ از ایران به عنوان پایگاه دفاعی برای حفظ هندوستان استفاده کند. 
٣ــ با تسلط بر بازار ایران، زمینٔه وابستگی اقتصادی کشور ما را فراهم آورد. 

انگلستان برای نفوذ به دربار ایران از سفیرانی بهره می برد که با اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران آشنا بودند و نقاط ضعف و قوت دولتمردان ایرانی را به خوبی می شناختند. ِسرجان ملکم١ که سه بار 

درس 15

روابط خارجی ایران در دورۀ قاجار
)از آغاز تا پایان عصر ناصرالدین شاه(

Sir John Malkom ــ١
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به ایران آمد، به زبان فارسی تسلط داشت و با دادن هدیه های زیادی به درباریان و شخصیت های متنفذ 
حکومت قاجار، نظر مساعد آنان را جلب کرد. سر هاردفوردجونز١ نیز با بذل و بخشش فراوان، قرار داد 
مجمل را با فتحعلی شاه منعقد کرد. سر گوراوزلی٢ سفیر بعدی انگلستان نیز با زیرکی و چاپلوسی فراوان، 
نه تنها ایران را به تسلیم شدن در برابر روسیه واداشت، بلکه زمینٔه انعقاد قرار داد مفصل را فراهم آورد. 

مهم ترین تعهدات دوکشور در قرارداد مفصل عبارت بودند از: 
١ــ ایران به هیچ کشور اروپایی اجازه عبور از خاک خود را برای رفتن به هندوستان ندهد. 

٢ــ ایران از حملٔه افغانان به هندوستان جلوگیری کند. 
٣ــ در صورت حملٔه یک کشور اروپایی به ایران، انگلستان به ایران کمک مالی و نظامی نماید. 

اما گذشت زمان نشان داد که انگلستان به هیچ یک از تعهدات خود نسبت به ایران پایبند نیست. 
این کشور در جریان دور دوم جنگ های ایران و روس از هر نوع مساعدتی به ایران خودداری ورزید و 
وزیر مختار آن کشور، فتحعلی شاه را به صلح با روس ها و امضای قرارداد ننگین ترکمانچای وادار کرد. 

Sir Gore ouseley ــ٢    Sir Hardford Jones ــ١

یک توضیح

تزویر و نفاق انگلیسیان

بعد از آنکه ناپلئون بناپارت در سال ١٨١٤م/١٢٢٩ق. از نیروهای متحدین شکست 

خورد و به جزیرة الب تبعید شد، سر گوراوزلی به دولت متبوع خود نوشت  : »اکنون که ناپلئون 

تبعید و سرحدات هندوستان تأمین شده است، بهتر است ایران در همان حال توحش و بربریت 

باقی بماند«. 

هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران )از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی(، ص ٢٢٤.

دسیسه برای جداسازی سرزمین های شرق ایران: دولت انگلستان در اواخر دوران سلطنت 
فتحعلی شاه، برخالف تعهدات خود در قراردادهای مفصل و تهران، درصدد برآمد افغانستان و بخشی 
از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا کند. هدف آن کشور از این اقدام، ایجاد منطقه ای تحت نفوذ 
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و سلطٔه خود در مرزهای هندوستان بود. به همین منظور انگلیسی ها به تحریک افغانان پرداختند و حاکم 
هرات را تشویق کردند که از فرمان حکومت ایران سرپیچی کند. گرچه عباس میرزا با قاطعیت یاغیان 
را سرکوب و فرزند خود محمدمیرزا را مأمور تسخیر هرات کرد، اما با مرگ ناگهانی ولیعهد ایران، کار 

فتح هرات ناتمام باقی ماند. 
محمدشاه سه سال بعد از تاج گذاری، عازم فتح هرات شد و این شهر را به مدت ١٠ ماه محاصره 
کرد. انگلستان برای جلوگیری از تصرف هرات توسط سپاه قاجار، به جنوب ایران حمله و جزیرهٔ خارک 
را اشغال کرد. شاه قاجار مأیوس از کمک روسیه، ناگزیر به محاصرٔه هرات پایان داد و انگلیسی ها با 

انعقاد قراردادی، حاکم آنجا را تحت حمایت مستقیم خود گرفتند. 
تیره شد.  به سبب مسئلٔه هرات  بار دیگر  نیز  ایران و انگلستان در عصر ناصرالدین شاه  روابط 
هنگامی که سپاه ایران آن شهر را محاصره کرد، نیروهای انگلیسی به بوشهر و خرمشهر هجوم آوردند و 

شاه قاجار را وادار به قبول معاهدۀ پاریس و جدا شدن افغانستان و هرات از ایران کردند. 
از سرزمین های  هایی  بخش  هندوستان،  غربی  مرزهای  تثبیت  با هدف  انگلستان  آن،  بر  افزون 
ایرانی در مناطق بلوچستان و سیستان را تصرف کرد. سپس ژنرال گلداسمیت را روانٔه ایران کرد که 
دربارٔه تعیین خطوط مرزی در مناطق مذکور با حکومت قاجار مذاکره کند. با موافقت ناصرالدین شاه، 
گلداسمیت به عنوان َحَکۡم تعیین شد و او بلوچستان و سیستان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد 

که بخش شرقی نصیب انگلستان شد. 
انگلستان همچنین از طریق تسلط نظامی بر خلیج فارس، بحرین را نیز عمالً از ایران جدا کرد 

و تحت الحمایٔه خود درآورد. 
اخذ امتیازات اقتصادی: عزل میرزاآقاخان نوری از صدارت اعظمی در دوران ناصرالدین شاه، 
نفوذ انگلستان را در ایران کاهش داد، اما انتصاب میرزاحسین خان سپهساالر به صدارت که همکاری با 
انگلیس را راهی برای پیشرفت ایران می دانست، باعث شد که چند امتیاز مهم اقتصادی به انگلیسی ها 
واگذار شود. مهم ترین اینها، امتیاز رویتر بود که به موجب آن حق احداث راه آهن، بهره برداری از 
معادن )به جز طال و نقره و سنگ های قیمتی( و جنگل ها و احداث کانال های آبیاری به مدت ٧٠ سال و 

ادارهٔ گمرکات به مدت ٢٥ سال به بارون جولیوس رویتر١ واگذار گردید. 
همچنین در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی 
ایران در برابر پانزده هزار لیره و یک چهارم سود ساالنه به مدت ٥٠ سال، به یک فرد انگلیسی به نام 

Baron Julius Reuter ــ١
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تالبوت١ واگذار شد. 
ایران در دورٔه قاجار نه تنها از رابطه با انگلستان منفعتی به دست نیاورد، بلکه آن کشور با استفاده 

از سیاست تطمیع و تهدید بر دامنٔه نفوذ استعماری خود در کشور ما افزود. 
مهم ترین قراردادهای منعقد شده با انگلستان و امتیازات داده شده به انگلیسی ها در دورۀ قاجار

تاریخ انعقاد قراردادنام شاه ایراننام قرارداد

1224ق./1188ش./1809م.فتحعلی شاهقرارداد مجمل
122٧ق./1191ش./1812م.فتحعلی شاهقرارداد مفصل
122٩ق./1193ش./1814م.فتحعلی شاهقرارداد تهران
1273ق./1236ش./1857م.ناصرالدین شاهقرارداد پاریس
1279ق./1241ش./1862م.ناصرالدین شاهامتیاز تلگراف
1289ق./1250ش./1872م.ناصرالدین شاهامتیاز رویتر

1306ق./1267ش./1889م.ناصرالدین شاهامتیاز کشتیرانی در کارون
1306ق./1267ش./1889م.ناصرالدین شاهامتیاز التاری

1306ق./1267ش/1889م.ناصرالدین شاهامتیاز بانک شاهنشاهی
1307ق./1268ش./1890م.ناصرالدین شاهامتیاز توتون و تنباکو

ب( روابط ایران و روسیه 
حکومت روسیه از زمان پطرکبیر٢ )بنیانگذار روسیٔه نوین(، سیاست توسعه طلبانٔه همه جانبه ای را 
در پیش گرفت. هدف این سیاست تبدیل روسیه به یک قدرت برتر جهانی در رقابت با دیگر دولت های 
اروپایی بود. به همین منظور، دست یابی به آب های آزاد و گرم خلیج فارس و اقیانوس هند یکی از اهدافی 

بود که توسط پطر طراحی شد و درصدر برنامه های توسعه طلبانٔه فرمانروایان روس قرار گرفت. 
ضعف حکومت مرکزی ایران از زمان شاه سلطان حسین آخرین شاه صفوی، انگیزهٔ روس ها 
را برای تهاجم به نواحی شمالی ایران بیشتر کرد. اقتدار نظامی ایران در زمان نادرشاه افشار و سپس 
آقامحمدخان قاجار، برای مدت کوتاهی حاکمان روسی را از حمله به مرزهای ایران بازداشت. اما در 
زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و پس از آن که حاکم گرجستان خود را تحت حمایت روسیه قرار 

Talbot ــ١
٢ــ 1672 ـ 1725 م.
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داد، روس ها نیروهای نظامی خود را به منطقٔه قفقاز اعزام و گرجستان را تصرف کردند. تهاجم نظامی 
روسیه به این منطقه که اهمیت حیاتی برای ایران داشت، باعث بروز دو دوره جنگ، میان دو کشور شد. 
١ــ دور اول جنگ های ایران و روسیه: دور اول جنگ های ایران و روسیه که نزدیک به ١٠ 
سال طول کشید١، در نهایت به سبب ضعف سیاسی و نظامی ایران، به پیروزی روسیه انجامید و حکومت 
قاجار مجبور به امضای قرارداد گلستان شد. طبق مفاد آن قرارداد، نه تنها بخش هایی از نواحی شمالی 
میهن ما، شامل والیات گرجستان، داغستان و اران و شهرهایی چون تفلیس، دربند، باکو، گنجه، شکی، 
شیروان و … به روسیه واگذار گردید، بلکه ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر نیز محروم شد.

 

١ــ از سال ١٢١٨ تا ١٢٢٨ ق./ ١١٨٢ تا ١١٩٢ش./ ١٨٠٣ تا ١٨١٣م.

2ــ از سال 1241 تا ١٢43 ق./ 1204 تا ١206ش./ ١٨26 تا ١٨28م.

یک نقاشی از صحنۀ جنگ ایران و روسیه

٢ــ دور دوم جنگ های ایران و روسیه: مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامٔه گلستان، 
نارضایتی مردم مسلمانی که زیر سلطٔه روس ها قرارگرفته بودند و در نهایت ناخشنودی و نارضایتی مردم 
ایران از مفاد قرارداد گلستان، موجب شروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه2 شد. فتوای جهاد علما 
نیز ایرانیان را مهیای نبرد کرد. در آغاز نیروهای ایرانی به فرماندهی عباس میرزا در کمتر از یک ماه تمام 
شهرهای اشغال شده را باز پس گرفتند؛ اما در ادامه، شرایط به سود روسیه و به ضرر ایران تغییر کرد. 
سرانجام این دور از جنگ ها نیز با شکست سپاه قاجار و پذیرش معاهدۀ ننگین ترکمانچای پایان گرفت. 
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مهم ترین دالیل شکست نظامی ایران از روسیه عبارت اند از: 
١ــ عدم حمایت مالی فتحعلی شاه از سپاه عباس میرزا
٢ــ کمبود تسلیحات و تجهیزات نظامی سپاهیان ایران 

٣ــ عدم اطاعت و عدم حمایت شاهزادگان حاکم در والیات از عباس میرزا 
٤ــ بی کفایتی برخی فرماندهان سپاه ایران مانند آصف الدوله 

٥ــ پایان یافتن جنگ های روسیه و عثمانی و آمدن ژنرال پاسکیویچ١ فرمانده کل سپاه روس به 
جبهٔه ایران 

به موجب عهدنامٔه ترکمانچای، افزودن بر مناطق و شهرهایی که در عهدنامٔه گلستان از ایران جدا شده 
بودند، شهرهای ایروان و نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز به روسیه داده شد. همچنین ایران متعهد 
شد که ٥ میلیون تومان غرامت به روسیه پرداخت کند و به اتباع آن کشور در ایران، حق مصونیت قضایی 
)کاپیتوالسیون(٢ بدهد. عالوه بر آن، روس ها یک قرارداد تجاری را نیز ضمیمٔه عهدنامٔه ترکمانچای 

کردند که اقتصاد و بازار ایران را عمالً در اختیار آنان قرار می داد. 

Capitulation ــ٢    Ivan. G. Paskiewitch ــ١

این قرارداد در ایران پیامدهای متفاوتی را به همراه داشت. شاه و سیاستمداران ایرانی دچار 
یأس و سرخوردگی شدند، اما مردم خشم و کینٔه خود را نثار الکساندر گریبایدوف سفیر روسیه کردند 
که با کبر و غرور فراوان به تهران آمده بود تا ناظر اجرای مفاد قرارداد ترکمانچای باشد. پیامد بلندمدت 

مالقات عباس میرزا با فرماندۀ نیروهای روسیه
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قرارداد ترکمانچای، افزایش نفوذ و دخالت سیاسی و اقتصادی روسیه در ایران بود. 
روسیه در زمان محمدشاه قاجار به ظاهر رابطٔه دوستانه ای با ایران برقرار کرد. روس ها برای 
منحرف کردن توجه زمامداران ایران از سرزمین هایی که در دو عهدنامٔه گلستان و ترکمانچای به آن کشور 
واگذار شده بود، شاه قاجار را برای لشکرکشی به هرات تشویق می کردند. این سیاست در زمان ناصرالدین 
شاه نیز ادامه یافت، اما هنگامی که کشور ما به دلیل محاصرٔه هرات، مورد هجوم نظامی انگلستان قرار 

گرفت، روسیه هیچ کمکی به ایران نکرد. 
روسیه سرزمین های ایرانی، شرق دریای خزر )خوارزم و ماوراء النهر( را نیز بدون مزاحمت جدی 
تسخیر و تصرف کرد و با انعقاد قرارداد آخال١ میان روسیه و ایران، حکومت قاجار حاکمیت روس ها 

بر مناطق مذکور را به رسمیت شناخت و رود اترک مرز میان دو کشور تعیین شد. 
امتیازهای تأسیس بانک استقراضی، تشکیل نیروی قزاق و شیالت شمال، مهم ترین امتیازاتی 

بودند که روس ها در دوران ناصرالدین شاه از ایران گرفتند. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
گلستان از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهد نامۀ 
ترکمانچای از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
آخال از ایران جدا شد. 

مناطقی که براساس عهدنامۀ 
پاریس از ایران جدا شد. 

قرارداد  موجب  به  که  مناطقی 
گلداسمیت از ایران جدا شد. 

مسیرهـای پیشروی روس هـا 

دریاچه آرال رود سیحون

بخارا
رود جیحون 

عشق آباد سمرقند

 مرو 

هرات 

کابل

قندهار

رود هیرمند

 بلوچستانرود سند

دریای عمان

خلیج فارسبندر عباس

بوشهر
شیراز  

عربستان

اصفهان

 تهران 
تبریز

   رود ارس
باکو

 تفلیس

قشم

ابوموسی

خارک

کیش
تنب بزرگ      وکوچک

سرزمین های جدا شده از ایران در دورۀ قاجاریه 

١ــ 1299 ق./ ١٨٨١م.
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به نظر شما تأثیر قراردادهای گلستان، ترکمانچای و آخال، بر موقعیت ایران در دریای 
خزر چگونه بوده است؟

ج ( روابط ایران و فرانسه 
همان گونه که در درس پنجم خواندید، ناپلئون بناپارت پس از رسیدن به مقام امپراتوری فرانسه 
با دولت های بزرگ اروپایی وارد جنگ شد. او به سبب آن که قادر به شکست دادن انگلستان در اروپا 
نبود، تصمیم گرفت که مستعمرات آن کشور را مورد هجوم قرار دهد. به همین منظور حمله به مصر 
و هندوستان در اولویت برنامه های او قرار گرفت. ایران تنها راه زمینی برای رسیدن به هندوستان بود 
و ناپلئون برای تحقق این هدف  خواهان برقراری روابط سیاسی با دربار قاجار شد. هیئت اعزامی 
ناپلئون هنگامی وارد ایران شد که آقامحمدخان به قتل رسیده بود و حاج ابراهیم خان کالنتر نیز حاضر 
به مذاکره با آن هیئت نشد. امپراتور فرانسه مجددًا سفیران دیگری را برای ایجاد ارتباط سیاسی به 
ایران فرستاد. این اقدامات فتحعلی شاه را قانع کرد که فرانسه می تواند متحد خوبی برای ایران در 
جنگ با روسیه باشد. از این رو، نمایندٔه خود را برای انعقاد پیمان دوستی نزد ناپلئون در لهستان 
فرستاد و قرارداد فین کنشتاین1 را با فرانسه امضاء کرد. طبق مفاد آن قرارداد، ناپلئون متعهد شد به 
ایران کمک نظامی کند و فتحعلی شاه نیز تعهد کرد که به فرانسه اجازه دهد از خاک ایران برای حمله 
به هندوستان استفاده نماید. شاه قاجار در اولین اقدام، دستور داد تا انگلیسی ها خاک ایران را ترک 
کنند و جزیرهٔ خارک به فرانسه واگذار شود. هیئتی نظامی از فرانسه به ایران آمد و آموزش نظامی 
سپاهیان ایران را به عهده گرفت؛ ناپلئون، همچنین مقداری تجهیزات نظامی به ایران فرستاد. اتحاد 
سیاسی و نظامی ایران و فرانسه کوتاه مدت بود؛ زیرا ناپلئون برخالف تعهداتی که به ایران داده بود، با 
روسیه صلح کرد و فتحعلی شاه برای مقابلٔه نظامی با روس ها، ناگزیر بار دیگر به انگلستان متوسل شد. 
در زمان سلطنت محمدشاه، دو کشور ایران و فرانسه برای برقراری مناسبات و توسعٔه روابط سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی گام هایی برداشتند، اما در اثر تحریکات روسیه و انگلستان، توفیقی حاصل نشد. 
روابط ایران و فرانسه در زمان ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر نیز به سبب اصرار صدراعظم 

   Finkenestein ــ١

فکر کنیم و پاسخ دهیم
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بیشتر بدانیم

بر حفظ منافع ایران و لجاجت سفیر فرانسه به سردی گرایید. لیکن در زمان ناپلئون سوم روابط میان دو 
کشور دوستانه شد و دولت فرانسه در جریان سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا، به گرمی از او استقبال و 
پذیرایی کرد. پس از آن روابط ایران و فرانسه بیشتر جنبٔه فرهنگی داشت. امتیاز حفاری در شوش به 
یک گروه باستان شناس فرانسوی داده شد. همچنین این کشور پذیرای دانشجویان ایرانی بود که برای 

تحصیل به خارج می رفتند. 

Lovr ــJane Dieulafoy                        2 ــ1    

قرارداد فروش آثار باستانی!

اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  به  تنها  استعماری  های  دولت  با  ن  ایرا قراردادهای 
منحصر نبود؛ بلکه از اواخر دوران ناصرالدین شاه به حوزۀ فرهنگی نیز کشیده شد. در این 
زمان ژان دیوالفوا1ی فرانسوی به کمک سفیر فرانسه در تهران، قراردادی برای حفاری و 
استخراج آثار باستانی در شوش با دولت ایران منعقد کرد. وی به همراه همسرش و عده ای 
از متخصصان باستان شناس فرانسوی به ایران آمد و مدت دو سال به کاوش های علمی در 
شوش پرداخت. طّی این مدت، دیوالفوا قسمت مهمی از آثار ارزشمند دوره های تاریخی پیش 
از اسالم )ایالم ــ هخامنشی( را کشف کرد و به فرانسه انتقال داد. همسر او مادام  دیوالفوا 
در سفرنامۀ خود، مقدار این آثار را 250 صندوق نوشته است. این آثار امروزه در موزه های 

اروپایی، به ویژه »موزۀ لوور«2 پاریس نگهداری می شوند. 

د( روابط ایران و عثمانی 
در دورٔه قاجار به سبب گرفتاری ایران در مرزهای شمالی و مشکالت عثمانی در شرق اروپا، تنش 
و درگیری میان دو حکومت نسبت به دوران قبل به طرز محسوسی کاهش یافت. تنها در اواخر سلطنت 
فتحعلی شاه، عباس میرزا برای تثبیت مرزهای غربی ایران به آن سمت لشکر کشید و تا بغداد پیشروی 
کرد. گرچه با درخواست عثمانی، قرارداد ارزنة الروم اول میان دو کشور منعقد شد اما اختالفات مرزی 
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در زمان سلطنت محمدشاه نیز ادامه پیدا کرد و بی احترامی عثمانی ها به مقابر ائمه اطهار علیهم السالم و 
کشتار شیعیان در کربال، زمینٔه تیرگی روابط میان دو کشور را فراهم کرد. سرانجام با وساطت روسیه 
و انگلستان و تالش نمایندٔه ایران )میرزاتقی خان امیرکبیر(، قرارداد ارزنة الروم دوم میان دو کشور 

منعقد شد و اختالفات مرزی ایران و عثمانی فروکش کرد. 

ـ ( روابط ایران و سایر کشورها  ه
حکومت قاجار به منظور کاستن از فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه و انگلستان، 
تالش های محدودی، را برای ایجاد رابطه با چندین کشور آغاز کرد. به همین منظور سفیرانی به آمریکا، 
اتریش، ایتالیا، بلژیک اعزام شدند و تمایل حکومت ایران را برای برقراری روابط ابراز کردند، اما به 
دالیلی چون بُعد مسافت و بی رغبتی این کشورها، ایران قادر به ایجاد رابطٔه سیاسی جدی با آنها نشد. 

بنابراین، روز به روز بر دامنٔه نفوذ و مداخلٔه روسیه و انگلیس در ایران افزوده شد. 

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ انگلستان در دورۀ قاجار چه اهدافی را در ایران دنبال می کرد؟ 
2ـ شهر هرات چگونه از ایران جدا شد؟ 

ایران  بعدی  رویدادهای  بر  زیادی  تأثیر  انگلستان  به  واگذار شده  امتیازات  از  یک  کدام  3ـ 
داشت؟ چرا؟ 

4ـ چرا ایران در دور دوم جنگ با روسیه شکست خورد؟ 
5ـ روابط ایران و فرانسه در عصر فتحعلی شاه را در سه سطر خالصه کنید. 

ـ به نظر شما عکس العمل حکومت قاجار در برابر تهاجم سیاسی و نظامی دولت های روسیه و 
انگلستان به ایران چگونه بود؟ تحلیل خود را در پنج سطر بنویسید. 


