
اوضاع سیاسی

هجوم انها فاقد 
ماهیت فکری و 

فرهنگی

مغوالن زرد 
پوست به رهبری

چنگیز

سال طول 6
کشید

به بهانه کشتن
بازگانان در 

اترار

در گیری و اختالف  با خالفت,علت غافل ماندن ایران 
عباسی

غافل ماندن ما از چنگیز*

تفرقه و ضعف قدرت جهان اسالم*

ویرانی شعر،اسارت صنعتگران •
وهنرمندان،مهاجرت مردم،نابودی 

میاقتصادوکشاورزی وتعطیلی مراکزعل



ایران در عهد ایلخانان

اقدامات هالکو خان•

از بین بردن اسماعیلیان•

سیانتسخیربغداد و پایان دادن عبا•

یورش به شام و در عین جالوت •
شکست از مملوکان

خان تابع•

لشکر کشی هالکو برای•

ه و گسترش فتوحات در غرب اسیا وتفرق
ضعف قدرت جهان اسالم





هامنطقه حکم رانی مغول 



دوره نامسلمانی•

ور تالش برای مهار خشونت اشنایی با کش•
داری و فرهنگ ایرانی

دیوان ساالران،فالسفه،شعرا و در راس •
ین انهاخواجه نصیر الدین توسی شمس الد

محمد جوینی و عطا الملک



دوره مسلمانی

مسلمان شدن غازان خان*

یرسمی شدن اسالم، تالش فضل هللا همدان*

اصالحات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و *
حقوقی

بامرگ ابوسعید

قدرت بین مغوالنبرای درگیری *

شورش حکومت های شیعه مذهب*

«سربداران،سادات مرعشی مازندران،آل مظفر»





شهر نشینی
ویرانی شهرها و کشته شدن مردم مهاجر •

قوانین یاسا توصیه به دوری از شهر•

نیداشتن ذهنیت منفی به شهر و شهر نشی•

شینیپایبند نبودن به اصول و قواعد یکجا ن•



ایلخانان

ران رونق شهرو شهر نشینی با تالش وزی•
ایرانی

اصالحاتی برای باز سازی ویرانی ها •
:شهرک های جدید مانند

ام رشیدی،ش« ایوان»شهرک رشیدیه،ربع•
غازان

ان  و شهر سلطانیه پایتخت اخرین ایلخان•



تیمور                                

عالقه به شهر سازی•

ندبردن هنرمندان و صنعتگران به سمرق•

عالقه به عمران و ابادانی•

شکوفا شدن شهر و شهر سازی•

رونق چشمگیر شهر هایی •
هرات،شیراز،مشهد و یزد



قشر بندی اجتماعی درعصر مغولقشر های اجتماعی                    

عشیره ای*

روستایی*

شهری*

که مبتنی بر شیوه ی معیشت بود

نفوذ زنان در عرصه سیاسی اقتصادی•

دگر گونی قومی جمعیتی•

کاهش جمعیت*

مهاجرت گسترده*

تخریب زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی*

نابودی موقیعت اجتماعی*

ی مالکین،عالمان،بازرگانان،دیوان ساالران و خاندان ها
با نفوذ

وارد شدن اقوام مغول و غیر مغول به ایران*



قشر های اجتماعی

در ابتدای دوره مغول رؤسای قبایل و 
امی راظفرمانده های سپاه گروه اشراف ن

تشکیل میدادند

و کشاورزان و بیشه وران بخش فقر زده

جامعه بودند



تیموری-جامعه ی دوره مغول

فرو دست
بخش های فقر زده جامعه اند•

فرا دست
ندکی یک طبقه ی اجتماعی  است تعداد نسبتا ا

از افراد و خانواده ها را در بر میگیرد که 
مالک دارایی های بیشتری نسبت به سایر

ح طبقات هستند اعضای طبقه ی باال در سطو
باالی قدرت حضور دارند



نظام حقوقی و قضایی

قوانین
شریعت اسالم 

عرف

شرع

مظالم و حسبه

دینی

عرفی

ر براساس یاسا دادگاه یرغو زی-پیش ازمسلمانی-مغوالن
نطر یرغوچی 

شرعی و عرفی-قوانین تزوکات-تیمور



نظام مالیاتی
پس از مسلمان شدن•

نظام مالیاتی تا حدودی  اصالح شد و سه گونه •
مالیات

مالیات کشاورزی•

مالیات بازگانی•

و مالیات دامی •

حکومت های قبل از مغول ،شیوهای •
مالیاتی ترکیبی از سنت های 

اسالمی_ایرانی

در اوایل دوران مغول رواج انواع مالیات •
به زیاده طلبی،گرایش نظامیانها به دلیل 

ین بی نظمی و بی توجهی حاکمان به قوان
اسالمی



کشاورزی و تجارت
بخش عمده اقتصاد در دوران اسالمی همچون •

ار عصر باستان بر کشاورزی و تجارت استو
بود 

هجوم مغول اسیب های جدی  به فعالیت های •
کشاورزی و نظام ابیاری وارد اورد

و باعث کاهش جدی محصوالت و در امد •
حاصل از ان شد

شینی بیگانگی مغوالن  با قواعد زندگی یکجا ن•



دوره جذب مغول

بهبود کشاورزی و وضیعت کشاورزان•

بخش عمده ای از اصالحات غازان خان •
زی از جمله اصالح قوانین مالیاتی، باز سا

ام قنات ها وشبکه های ابیاری و اصالح نظ
زمین داری به منظور  پیشرفت و رونق
تفعالیت های بخش کشاورزی انجام گرف









پوشش مغول ها

زره جنگجویان مغول لباس زنان مغول



هنر دوره مغول



خانم نامداری:نام دبیر
عباس اباد:شهرستان












