


ABSTRAK 
 
  
 Dinasti Qajar merupakan salah satu kerajaan yang pernah menguasai Persia 
selama kurang lebih 146 tahun (1779-1925). Pendiri Dinasti ini adalah Agha 
Muhammad Khan dan sejak saatnya mulai dipakai gelar kerajaan Shah In-Shah Iran. 
Dalam masalah keagamaan Dinasti Qajar tidak jauh berbeda dengan Dinasti Safawi, 
dengan demikian faham Syi’ah masih sangat mendominasi sehingga tidaklah 
mengherankan jika dikatakan Iran Negara Syi’ah terbesar dan terkuat di dunia serta 
merupakan sumber dogma Syi’ah.  Nashiruddin adalah pemimpin Dinasti Qajar 
keempat. Ia merupakan putera dari pemimpin ketiga Dinasti , dan memerintah dari 
tahun 1848-1896 M. 
  Bentuk pembahasan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu 
menguraikan kejadian dengan berbagai dimensinya melalui pemberian jawaban 
terhadap pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan dan dimana dan mencoba 
menjawab peristiwa sejarah sehingga kajiannya dikategorikan dengan kajian sejarah 
dan metode yang digunakan metode historis. 
 Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Nashiruddin Shah  adalah 
Dinasti Qajar di Persia yang paling lama memerintah. Ia merupakan anak pertama 
dari Muhammad Shah, dan ketika naik tahata Persia dalam keadaan kacau balau dan 
banyak diwarnai oleh campur tangan bangsa Eropa yang berpengaruh dalam berbagai 
segi kehidupan. Keberhasilan yang dicapai Nashiruddin tidak lepas dari usaha dan  
kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengendalikan pemerintahan. Kebijakan-
kebijakan itu meliputi berbagai bidang, antara lain: bidang politik tetep memakai 
Perdana Menteri. Dalam bidang pendidikan dengan mendirikan perguruan tinggi Dar 
al Funun, bidang militer dengan menata kembali pasukan militer serta membentuk 
Brigade Cossack., bidang ekonomi dengan memberikan konsesi-konsesi kepada pihak 
asing serta bidang keagamaan yaitu melakukan pembatasan hak keagamaan dan tetap 
membolehkan pelaksanaan kegiatan ta’ziyah. Tidak seperti pendahulunya, 
Nashiruddin dalam menjalankan kekuasaannya terlalu memberikan konsesi-konsesi 
pada pihak asing, sehingga kebijakannya mendapat respon negative dari rakyatnya. 
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