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ٍَایتشکیلحکًمتصفًیان  زمیى

ٓدِه ىغِل تْ ایشاً، عالُّ تش آثاس ُ ٍتایح سیاسی، پیاىذٓای اختياعی ُ ىزٓثی ىختنفی ٍیض داشت، کْ ىٔو ترشیٌ  

  .تِدگستزش تصَف ٍ تطیغ ٍ پیًَذ رٍسافشٍى آًْا تا یکذیگز آً 
 

دٚساٖ ٔغٛالٖ ٚ تیٕٛسیبٖ فعبِیت طشیمت ٞبی صٛفیب٘ٝ دس ایشاٖ ثٝ طٛس چظٍٕیشی افضایض یبفت ٚ دس :  تطیغ ٍ گستزش تصَف 

 . ٌشایض ٔشدْ ثٝ ٔظبیخ ٚ سٞجشاٖ طشیمت ٞبی صٛفی ثیظتش طذ

                                                                    ٔزٞت طیعٝ ٘یض وٝ ثب آغبص ٚسٚد اسالْ ثٝ سشصٔیٗ ٔاب ساٜ یبفتاٝ ثاٛدس اا  اص سامٛت عالفات بجبسای ثاٝ طاٛس ٔرشٛسای ٌشاتشص یبفات              

ٝ ای ثٝ   . دس ٔٙبطمی اص ایشاٖ ثٝ حىٛٔت سسیذ٘ذطیعیبٖ  ٍ ًْن ّجزی ّطتن   وٝ دس سذٜ ٞبی ٌٛ٘

 :دوره ایلخانان طریقت صفوی :    نکته مهم 
 ا٘ذس س(ق 730  650)صفی اِذیٗ اسدثیّی طیخ : آنبنیانگذار و رهبز معنوی ٝ طبٌشد ٚ ٔشیذ طایخ صاٞاذ    صفٛیبٖ ٘بْ عٛد سا اص اٚ ٌشفت

 . ٌیال٘ی ثٛد
 

 صر اغ ررگ ر ششرارت رامری آ  رررایو رشر ارغ ری رر  آرر   ی    راو در  :طزیقت صفوی در سمان جانشینان شیخ صفی
ی
صرتاصرر یررریو آ ی

 کردقبارل ترک جذب 
 

  نهررا رر   :مشااایخ صاافوی
ی
یلبار  در  ررنیردغ ن رز  ررنرد   رر  آ . آیصرر    مراع  ی ررنغ آ نجرنا یجاوررااح  رنرد یکاررریع آ تورررر  مر انرآیرراو رندنررای

ناو قریر  ح شرما ا
ی
 .کشادت ی









ترت تأثیش طاشای  فىاشی ٚ فشٍٞٙای خبٔعاٝ ایاشاٖ      قزى ًْن ّجزی صفٛیبٖ دس طشیمت :  هقذهات تاسیس سلسِ صفَی

ثب ایٗ وٝ دس تصٛف بضِت خاٛیی ٚ  . تجذیُ طذجٌثطی سیاسی ٍ هذّثی ٌشایض یبفت ٚ سپ  ثٝ هذّة تطیغ ٘خشت ثٝ 

ایاٗ فعبِیات ٞابس ٔظابیخ     . دٚسی اص أٛس د٘یٛی تشٚیح ٔی طٛدس أب سٞجشاٖ طشیمت صفٛی ثٝ فعبِیت ٞبی سیبسای ٚ ٘اابٔی سٚی آٚسد٘اذ   

دس ٘تیداٝ ایاٗ   . واشد حاکواى سلسلِ ّای قزاقَیًَلَ ٍ آق قَیًَلَ طشیمت صفٛی سا دسٌیش دس سلبثت سیبسی ٚ دطٕٙی ثاب  

دسٌیشی ٚ سلبثت ٞبس اٌشچٝ چٙذتٗ اص سٞجشاٖ طشیمت وظتٝ طذ٘ذس أب تدشثٝ ٔفیذ ٚ ٔٙبسجی ثشای صفٛیبٖ دس ساٜ وشت لذست سیبسای ثاٝ   

دس ٘تیدٝ ایٗ دسٌیشی ٚ سلبثت ٞبس اٌشچٝ چٙذتٗ اص سٞجشاٖ طشیمت وظتٝ طذ٘ذس أب تدشثٝ ٔفیذ ٚ ٔٙبسجی ثشای صفٛیبٖ دس ساٜ .  .دست آٔذ

 .وشت لذست سیبسی ثٝ دست آٔذ

 :حکَهت را هطاّذُ هی کٌین طزیقت صفَی اس آغاس تا تطکیل درجذٍل سیز هطایخ 



. آغبص سذٜ دٞٓ ٞدشی اٚضبع سیبسی ٔیٟٗ ٔب دچبس آطافتٍی ٚ تفشلاٝ صیابد طاذٜ ثاٛد     دس 

سّشّٝ آق لٛیّٛ٘ٛ وٝ ثش لشٕت ٞبیی اص غشة ٚ خٙٛة ایشاٖ حىٛٔت ٔی وشد ثٝ ٟ٘بیت 

دس چٙیٗ طاشایطی اسإببیُ اشاش طایخ حیاذس ثاب ساپبٞی        . ضعف ٚ ا٘رطبت سسیذٜ ثٛد

ٔتظىُ اص ایاالت ٚ طٛایاف ٔختّاف لضِجابصس آ ق لٛیّٛ٘ٛٞاب سا طىشات داد ٚ اا  اص        

 (.ق 907)تصشف تجشیضس دس آٖ طٟش ثٝ بٙٛاٖ ابدطبٜ ایشاٖ تبج ٌزاسی وشد 

 تأسیس حکَهت صفَی

 (930-907) 



 الساهات شاُ اسواػیی اٍت پس اس تشکیی زٍلت   

ً ٞبی ثب ٔذبیبٖ داعّی 2 ً ٞبی ٔختّف ٔذبیبٖ داعّیس ثاٝ  : اا   خٙ طبٜ اسٕببیُ طی ِظىشوظی ٚ خٙ
 ٚیژٜ حىبْ ٔرّی سا اص ٔیبٖ ثشداطت ٚ ٔٛخجبت ٚحذت سیبسی ٚ خغشافیبیی ایشاٖ سا فشاٞٓ آٚسد

 وشدٖ ٔزٞت طیعٝ دٚاصدٜ أبٔی اا سسٕی 1
 
 
 
 

 . الذاْ دٚ ایبٔذ ٟٔٓ داطتایٗ 
 
 
 
 
 

ٓ تشیٗ :  مهم نکته  ا  صفٛیس اسٕببیُ طبٜ الذاْ ٟٔ
 .ثٛد طبٞی تخت ثش ٘ظشتٗ اص

ایٙىٝ ثشیبسی اص طیعیبٖ دس عذٔت دِٚت ٘ٛابی صفٛیٝ   ٘خشت
 .لشاس ٌشفتٙذ ٚ دس سبیٝ ایٗ دِٚت ٔتظىُس ٔٙشدٓ ٚ ٔترذ طذ٘ذ

آ٘ىٝ ایٗ الذاْ سجت تٕبیض آطىبس ایشاٖ اص ٕٞشبیٍبٖ ٔشإّبٖ   دْٚ
عٛد ثٝ ٚیژٜ أپشاتٛسی بثٕاب٘ی دس غاشة ٚ اصثىابٖ ٚ ٌٛسوب٘یابٖ     

 اقذاهات ضاُ اسواػیل  .ٞٙذ دس طشق طذ

سا وٝ ثٝ عشاسبٖ یٛسص آٚسدٜ ٚ ٔظغَٛ لتُ ٚ غبست ٔشدْ آٖ خب ا  اصثىبٖ 1
               (. ق 916)ثٛد٘ااذس طىشاات داد ٚ سااشوشدٜ آ٘اابٖ طاایجه عاابٖ سا وظاات  

ٗ ٞابی طاشق ایاشاٖ تاب سٚد        ایاشٚ س  د٘جبَ ایٗ ثٝ  ثخاض ٚسایعی اص ساشصٔی
 ..ترت حبوٕیت صفٛیبٖ دسآٔذ( آٔٛیٝ)خیرٖٛ 

ٝ ثب دطٕٙبٖ  -3  عبسخیٔمبثّ

٘جشد ثب سّطبٖ سّیٓس ابدطبٜ بثٕاب٘ی طاذ٘ذ واٝ ثاب ِظاىشی      ا   ٟٔیبی 2
 اشطٕبس ثٝ سٛی ایشاٖ دس حشوت ثٛد

 ایشٚصیایٗ   ثٝ د٘جبَ 



 الساهات شاُ اسواػیی اٍت پس اس تشکیی زٍلت   

 : نکته مهم 
ٜعٛدفعبِیت ٔشیذاٖ طشیمت صفٛی سا دس لّٕشٚ ثٝ ایشاٖ                                   سّطبٖ سّیٓ ثٟب٘ٝ ِظىشوظی ٌشتشد. 
 تشسی ثٛد وٝ اٚ اص ایدبد حىٛٔت لذستٕٙذ صفٛی ٍ٘شا٘ی ایشاٖ                                ِظىشوظی ٌشتشدٜ سّطبٖ سّیٓ ثٝ ٚالعی بّت ٚ 

 (ق 920)جٌگ چالذراى 

دسٌشفاتس ساپبٞیبٖ طابٜ اسإببیُ ثاب ٚخاٛد       دضتت چالتذراى     خًٙ طذیذی وٝ ٔیبٖ دٚ سپبٜ دس دس :  ًتیجِ جٌگ چالذراى

ً افضاسٞبی آتظیٗ دطإٗ وابسی اص اایض ٘جشد٘اذ ٚ طىشات       طدببت ٚ سطبدتی وٝ اص عٛد ٘ظبٖ داد٘ذس دس ثشاثش آتض تٛاخب٘ٝ ٚ دیٍش خٙ

 . ٚ تجشیضس ابیتخت صفٛیبٖ ثشای ٔذتی ثٝ اطغبَ بثٕب٘ی ٞب دسآٔذ( ق 920)عٛسد٘ذ 



ایٗ ثمعٝ صیجب وٝ دس سىٛتی ٔعٙٛی دس ابی وٟٛٞبیی وٝ طٟش چبِذساٖ سا دسثاش ٌشفتاٝ   
ا٘ذ خبعٛص وشدٜس آسأٍبٜ سیذ صذساِذیٗ صفٛی است  یبدٌبسی اص بصش صافٛیٝ ٚ  
ٔظبثٝ ثشیبسی اص ثمبع ٔتجشوٝ آٖ دٚساٖ  سبعتٕب٘ی آخشی وٝ اص ثیاشٖٚ طاض ضاّعی    

دس طاٟش واشثال   ( ع)ٌفتٝ ٔیظٛد ایٗ ثٙب اص حشْ أبْ حشیٗ. ِٚی اص دسٖٚ ٔذٚس است
اٍِٛثشداسی طذٜ است ٚ ثٝ ٘ٛبی ٕ٘بد ٔاّٛٔیت ٚ طٟبدت ٚ خب٘فظاب٘ی دس ٘جاشدی   

                                                                                                                                 ٘بببدال٘ٝ است     
ٔدشٕٝ صذساِذیٗ ثب ٕٞبٖ ِجبس سصْ ٚ طٕظیش ثش دست دس خّٛی ٔمجشٜ اص یبدآٚس 

 سطبدت ثضسٌٕشداٖ ایٗ دیبس است



 جٌگ چالسراى زر ًقاشی ّای چْل ستَى ًوایی اس شاُ اسواعیل اٍل زر جٌگ چالسراى

یک ًقاشی هزتَط تِ جٌگ چالسراى کهِ زر نى کتهتي   
سززار عثواًی تَسط شاُ اسهواعیل تهِ تیهَیز زر      یک

 .نهسُ است

  



 (ق 984 - 930)دٍراى تثثیت دٍلت صفَی 

دس . ا  اص ٔشي طبٜ اسٕببیُ اَٚس اششص تٟٕبست دس دٜ سبٍِی ثٝ تخت طبٞی ٘ظشات 

َ ٞبی آغبصیٗ ابدطبٞی اٚس اٚضابع حىٛٔات صافٛی ثشایبس آطافتٝ ٚ ٘بثشابٔبٖ        طابٜ  ثٛدسب

سبِٝ ابدطبٞی عٛدس ثب اتخبر تاذاثیش ٚ سیبسات ٞابی ٔٙبسات      54تٟٕبست دس طَٛ دٚساٖ 

ٝ ٞبی حىٛٔت صفٛی سا تثجیت ٚ ترىیٓ ٕ٘بیذ  .داعّی ٚ عبسخیس تٛا٘شت ابی

 :ضاُ تْواسةٍ ًاتساهاى در سال ّای آغاسیي پادضاّی اٍضاع آضفتِ 

 ٖایالت لضِجبص ثٝ عٛدسشی ٚ ٘بفشٔب٘ی اشداعتٙذ ٚ ثب یىذیٍش ثٝ ٘ضاع ثشعبستٙذ  سشا 

 ٖاص طشق ثٝ ٔشصٞبی ایشاٖ ٞدْٛ آٚسد٘ذاصثىب. 

 بثٕب٘ی ٞب اص غشة ثٝ ٔشصٞبی ایشاٖ ٞدْٛ آٚسد٘ذ. 

 :اقذاهات ٍ تذاتیز ضاُ تْواسة 

 ٝتذسیح صٔبْ أٛس سا ثٝ دست ٌشفت ٚ ثٝ سشوظی سشاٖ لضِجبص ابیبٖ داداٚ ث . 

 ٖسا طىشت داد ٚ آ٘بٖ سا اص عشاسبٖ بمت سا٘ذاصثىب . 

 اتخبر تذاثیش ٔٙبستس تٟبخٓ ایبای استض بثٕب٘ی سا ثٝ عبن ایشاٖ دفع وشدثب. 



(ق1038-996)عصراقتداريشکًفایی

 «ثٙذٜ طبٜ ٚالیت بجبس»ٟٔش طبٜ بجبس ثب ٘مض 

ی  شا  تهواص ، در دآریو کنتا ، شا  یصواا ل دآع آ صل او  حوا خایر را  دآررار  کون ری ررجنغ پس 

 .دچار هرج آ  رج آ رح ثباتح ص اصح شا

اس خاًذاى صفَی تِ ًام ػثاس اٍل تِ پادضاّی جَاًی کِ ضاّشادُ اسایي رٌٍّگاهی  

 :ًاتساهاى تَداٍضاع داخلی ٍ خارجی ایزاى تِ دالیل سیز تِ ضذت  ،(ق 996)رسیذ 

 ٖلضِجبص ثٝ خبٖ ٞٓ افتبدٜ ٚ طبٜ سا ثبصیچٝ اٞاذاف ٚ اغاشاط طبیفاٝ ٚ ایاُ عاٛد لاشاس دادٜ       سشا
 ثٛد٘ذ  

 ثٛدغشةس استض بثٕب٘ی ٔٙبطك ٚسیعی اص عبن ایشاٖ سا اطغبَ وشدٜ دس 
 طشق ٘یض ٚالیت عشاسبٖ ٞذف تٟبخٓ ٚ تخشیت طذیذ اصثىبٖ لشاس داطتدس. 

 (لوزیّجزی  996 -985)ذساتٌسُ   هحوس زٍرُ شاُ 

 سکِ ًین اشزفی ، شاُ سلطاى هحوس ذساتٌسُ صفَی



 السام ّا ٍ اصالحات  شاُ ػثاس اٍت تزای ًجات کشَر اس هسائی ٍ هشکالت زاذلی ٍ ذارجی

وٝ ٟٔٓ تشیٗ ٚ عبسخیس الذاْ ٞب ٚ اصالحبت صیبدی ا٘دبْ داد ٔظىالت داعّی طبٜ بجبس اَٚ ثشای ٘دبت وظٛس اص ٔشبئُ ٚ 

 :اصآ ٟ٘ب ثصٛست ٕ٘ٛداس بجبستٙذ 

اصالحبت   الذأبت ٚ 
 طبٜ بجبس اَٚ 

ایدبد ثجبت سیبسی ٚ ثشلاشاسی ٘اآ ٚ    - 1
 وظٛسأٙیت دس داعُ 

٘ٛسبصی تظاىیالت ٚ تدٟیاضات    - 2
 سپبٜ

 ابیتخت اص لضٚیٗ ثٝ اصفٟبٖا٘تمبَ  -4

تٛسااعٝ التصاابدیس اختٕااببی ٚ    - 3
 فشٍٞٙی

دفع حٕاالت دطإٙبٖ عابسخی ٚ ثیاشٖٚ      - 5
 سا٘ذٖ ٘یشٚٞبی ثیٍب٘ٝ اص عبن ایشاٖ



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 

 ثثات سیاسی ٍ تزقزاری ًظن ٍ اهٌیت زر زاذل کتَرایجاز  -1

   أشای سشوض ٚ طغیبٖ ٌش لضِجبصسشوٛة 
 لذست سیبسی ٚ ٘ابٔی لضِجبطبٖوبٞض 

 سهیٌِ ًَساسی تتکیالت ٍ تجْیشات سپاُ -2
ثٛد ٚ سشاٖ ایالت ثاٝ اتىابی ٘یشٚٞابی ایاُ     ( لضِجبطبٖ)تب صٔبٖ طبٜ بجبس اَٚس سپبٜ صفٛی ٔتظىُ اص خٍٙبٚساٖ ایالت ٔختّف 
 .عٛد ٞش ٌبٜ فشصت ٔی یبفتٙذس الذاْ ثٝ سشوظی ٚ عٛدسشی ٔی وشد٘ذ

طبٜ بجبس اَٚ ثٝ ٔٙاٛس تمٛیت لذست سیبسی ٚ ٘ابٔی دِٚت ٔشوضی ٚ وبٞض تٛاٖ سیبسی ٚ ٘اابٔی أیاشاٖ ٚ ایاالت لضِجابصس     
 :الذاْ ثٝ ایدبد سپبٞی دائٕی ٚ حشفٝ ای وشد 

 ًثیظتش افشاد ایٗ سپبٜ اص ٔیبٖ خٛا٘بٖ ٌشخیس اسٔٙی ٚ چشوشیِ تبصٜ ٔشّٕبٖ ثشٌضیذٜ طذ٘ذ. ٔطیع ٚ ٚفبداس ثٝ طخص اٚ ثٛدوبٔال . 
 ٞبی ٝ افشادی اص ٔیابٖ خٍٙابٚساٖ ایاٗ ساپبٜ ثشوظایذٜ طاذ٘ذ ٚ ثاٝ فشٔب٘اذٞی واُ یاب           . تفٍٙچی ٚ تٛاخب٘ٝ ٘یض ثٝ سپبٜ خذیذ افضٚدٜ طذدست

 . اص خّٕٝ آ٘بٖ اهلل ٚسدی عبٖ ٌشخی ثٛد وٝ ثٝ ثبالتشیٗ ٔمبٔبت ٘ابٔی ٚ سیبسی دست یبفت. ٚاحذٞبی ٔختّف آٖ سسیذ٘ذ

ٗ ٞبی فشاٚا٘ی سا ثٝ أالن عبصٝ ابدطبٞی تجذیُ وشدطبٜ :  ٘ىتٝ  .بجبس ثشای اشداعت حمٛق ٚ تأٔیٗ تذاسوبت ٚ تدٟیضات سپبٜ خذیذس صٔی



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 

تِ زٍراى صهفَی ٍ  هزتَط زٍ لَلِ تَپْای جٌگی کتف شسُ زر تٌسرعثاس 
 .سهاى استقزار ّلٌسیْا زر سَاحل استاى ّزهشگاى است



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 

 تَسؼِ التصازی، اجتواػی ٍ فزٌّگی -2

 . س اصالحبت صیبدی ا٘دبْ دادتْثَد ٍضغ هزدم ٍ رفاُ ٍ آسایص ػوَهیطبٜ بجبس اَٚ ثٝ ٔٙاٛس 

ُ ٞبس ٔشدذٞبس وبسٚا٘شاشاٞبس   ػوزاًیا٘دبْ وبسٞبی  ٜ ٞبی ثبفٙذٌیس خبدٜ سبصی ٚ سبعت ثٙبٞبی ٔختّف اص لجیُ ا ثضسي ٔب٘ٙذ ایدبد وبسٌب

ثب وظٛسٞبی اسٚابیی ٚ ٕٞشبیٍبٖ ٚ تٛسعٝ تدبست عبسخی اص خّٕاٝ  گستزش هٌاسثات اقتصادی س ...ٔذسسٝ ٞبس سذٞبس لٙبت ٞب ٚ 

 .ایٗ الذأبت ثٛد٘ذ

 اًتقال پایترت اس قشٍیي تِ اصفْاى -4

ٔٙتمُ وشد ٚ ثب استفبدٜ اصاَٛ ٟٔٙذسای ٚ طٟشسابصیس    قشٍیي تِ اصفْاى دالیُ سیبسیس ٘ابٔی ٚ التصبدی ابیتخت سا اص طبٜ بجبس ثٝ 

ٔشاتمش  اصفْاى  سا دسگزٍّی اس اراهٌِ افضٖٚ ثش ایٗس طبٜ بجابس  . ایٗ طٟش سا ثٝ یىی اص صیجبتشیٗ ٚ آثبدتشیٗ طٟشٞبی خٟبٖ تجذیُ وشد

 .وشد ٚ ضٕٗ حٕبیت اص آ٘بٖ اص دا٘ض ٞب ٚ تدبسة فٙیس التصبدی ٚ تدبسی آٟ٘ب ثٝ ٘فع وظٛس ثٟشٜ ثشد



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 

 هحلِ جلفا اصفْاى  



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 

 ایزاىتیزٍى راًسى ًیزٍّای تیگاًِ اس ذان  -5

اٚ ثٝ عٛثی تظخیص دادٜ ثٛد وٝ دسٌیشی ٕٞضٔبٖ ثب ٟٔبخٕبٖ اصثه دس طشق ٚ استض لذستٕٙذ بثٕب٘ی دس غشةس احتٕابَ ٔٛفمیات سا وابٞض    

ٚیس . ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثب بثٕب٘ی صّح وشد ٚ ثٝ عشاسبٖ ِظىش وظیذ ٚ ثب ٚاسد آٚسدٖ ضشثٝ ای ساٍٙیٗ ثاش اصثىابٖس آ٘ابٖ سا بمات سا٘اذ      . ٔی دٞذ

سا سپ  ثشق آسب سپبٜ صفٛی سا ثٝ آرسثبیدبٖ ثشد ٚ ثب حّٕٝ ای غبفُ ٌیشا٘ٝس ٘یشٚٞبی بثٕب٘ی سا طىشت داد ٚ ٔٙبطك اطغبِی طٕبَ غشة ایشاٖ 

 .آصاد وشد ٚ بالٜٚ ثش آٖس بشاق ٚ بتجبت ببِیبت سا ثٝ لّٕشٚ صفٛی افضٚد

ایشاٖ دس آٖ صٔابٖ فبلاذ ٘یاشٚی    . یىی دیٍش اص ٔٛفمیت ٞبی ٘ابٔی صفٛیبٖ دس بصش طبٜ بجبس اَٚس ثیشٖٚ سا٘ذٖ اشتغبِی ٞب اص عّیح فبسس ثٛد

دسیبیی ثٛدس أب سپبٜ صفٛی ثب وٕه وظتی ٞبی اٍّ٘یشی تٛا٘شت سٛاحُ ٚ خضایاش ایشا٘ای عّایح فابسس سا واٝ ثایض اص یاه لاشٖ دس اطاغبَ          

 .اشتغبِی ٞب ثٛدس آصاد وٙذ

 صفَیػصز شاُ ػثاس را ػصز التسار ٍ شکَفایی سلسلِ 
  

ٖ ٞابی    42اٚ طی  ٜ ٌیشی اص ٔظبٚساٖ آٌبٜس ایشاٖ سا ثٝ یىی اص واب٘ٛ سبَ صٔبْ داسیس ثب الذأبت عشدٔٙذا٘ٝ ٚ ثٟش
ثٝ ٕٞیٗ سٚی ثشیبسی اص ٔرممابٖ ٚ ٔٛسعابٖ بصاش طابٜ     . ثضسي سیبسی ٚ التصبدی خٟبٖ آٖ سٚص تجذیُ وشد

 .بجبس سا بصش التذاس ٚ طىٛفبیی سّشّٝ صفٛی لّٕذاد وشدٜ ا٘ذ



 اقساهات ٍ اصالحات  شاُ عثاس اٍل 

 کاشاى سٌگ لثز شاُ ػثاس اٍت  آراهگاُ حثیة تي هَسی 



(ق1135-1038)ضعفياوحطاطزٍراى

 (ق 1052-1038)شاُ صفی 

اٚ دساتٛس ثاٝ لتاُ ساشداس ثبوفابیتی ٔب٘ٙاذ       . طبٜ صفیس ٜ٘ٛ ٚ خب٘ظیٗ طبٜ بجبس اَٚس اص تعبدَ سٚحی ٚ ساالٔت بماُ ثٟاشٜ وابفی ٘ذاطات     

ْ لّی عبٖس حبوٓ فبسس داد  .  دس صٔبٖ ٕٞیٗ طبٜ ثٛد وٝ لٙذٞبس تٛس  ٌٛسوب٘یبٖ ٞٙذ اص ایشاٖ خذا طذ. أب

 (  1077 -1052)زٍم     شاُ ػثاس 

طبٜ بجبس دْٚس اشش ٚ خب٘ظیٗ طبٜ صفیس اٌشچٝ ٘شجت ثٝ اذس طدببت ٚ ِیبلت ثیظتشی داطت ٚ لٙذٞبس سا اا  ٌشفاتس أاب    

 .٘تٛا٘شت سٚ٘ذ ضعف ٚ ا٘رطبت حىٛٔت صفٛیبٖ سا ٔتٛلف سبصد
 



 (ق1105-1077)سلیواى شاُ 

ایاٗ ابدطابٜ ثاب    . ثب ثٝ تخت ٘ظشتٗ طبٜ سّیٕبٖس سٚ٘ذ ا٘رطبت ٚ صٚاَ صفٛیبٖ طذت ٌشفات 

أٛس ٚ اصَٛ وظٛسداسی ثیٍب٘ٝ ثٛد ٚ دس صٔبٖ اٚ ابضبی حشٔشاشا ٘فاٛر صیابدی داطاتٙذ ٚ دس     

دس ٘تیدٝ ٘فاٛر ٚ دعبِات حشٔشاشا ثاٛد واٝ طابٞضادٜ       . اداسٜ أٛس حىٛٔت دعبِت ٔی وشد٘ذ

ٗ ٔیشصا ثٝ بٙٛاٖ خب٘ظیٗ طبٜ سّیٕبٖ ا٘تخبة طذ  . ثی وفبیت ٚ ثی ِیبلتی ٕٞچٖٛ حشی

(ق1135-1038)ضعفياوحطاطزٍراى

 (ق 1135 -1105)حسیي  شاُ سلطاى 

اٚ طبٞی ضعیف ٚ ثی . دس دٚساٖ طبٜ سّطبٖ حشیٗس حىٛٔت صفٛی ثٝ ٟ٘بیت ضعف ٚ ا٘رطبت سسیذ

اسادٜ ثٛد ٚ ٘شجت ثٝ أٛس ّٕٔىت تٛخٝ الصْ سا ٘ذاطت ٚ ثاٝ طاذ ت ترات ٘فاٛر دسثبسیابٖ ٚ ٔظابٚساٖ       

ٝ اشست ٚ ٘بالیك لشاس داطت ْ داسی اٚ اعاتالف ٚ دسٌیاشی ٔیابٖ ٔمابْ ٞابی      . عشاف ٗ سٚس دس صٔبٖ صٔب اص ای

افضایض یبفت ٚ اداسٜ أٛس حىٛٔت ثب ثی ٘إی ٚ اعاالَ  ( اُٞ طٕظیش)ٚ ِظىشی ( اُٞ لّٓ)وظٛسی 

تعصجبت ٔازٞجی ٚ فظابس ثاش الّیات     . وظبٚسصیس صٙعت ٚ تدبست دچبس سوٛد ٚ سشتی طذ. ٔٛاخٝ طذ

ٜ ٞبیی اص ٔشدْ ایشاٖ سا فشاٞٓ آٚسد  .ٞبی دیٙی افضایض یبفت ٚ اسجبة ٘بسضبیتی ٌشٚ



(ق1135-1038)ضعفياوحطاطزٍراى

 سمَط زٍلت صفَی  

طٛسطایبٖ ثاب   . چٙیٗ طشایطی ثٛد وٝ طبیفٝ ای اص افغبٖ ٞبی طٟش لٙذٞبس ساش ثاٝ طاٛسص ثشداطاتٙذ    دس 

آٌبٞی اص ٚضعیت آطفتٝ ٚ ٘بثشبٔبٖ حىٛٔت صفٛی ثٝ ساٛی اصافٟبٖس حشوات وشد٘اذ ٚ ثاب تشاخیش       

طٛسص افغبٖ ٞاب ٚ تشاخیش اصافٟبٖ یاه تٟابخٓ      . ابیتخت صفٛیبٖس ثٝ حیبت آٖ حىٛٔت ابیبٖ داد٘ذ

 .عبسخی ٔرشٛة ٕ٘ی طٛد  صیشا لٙذٞبس ثخظی اص لّٕشٚ صفٛی ثٝ طٕبس ٔی سفت

 



يضعیتاقتصادیایراندرعصرصفًی

 کشاٍرسی ٍ زاهساری
ٚ أٙیت سیبسی ٚ اختٕببی ٔٛخت سٚ٘اك التصابدی دس   ثجبت  . ٚ دأذاسیس سوٗ ٟٔٓ فعبِیت ٞبی التصبدی دس بصش صفٛیٝ ثٛد٘ذوظبٚسصی 

 :دس ایٗ دٚسٜ صٔیٗ ٞب ثٝ چٟبس دستٝ تمشیٓ ٔی طٛ٘ذ. طٟشٞب ٚ سٚستبٞبی ایشاٖ طذٜ ثٛد

 .وٝ دس اعتیبس ٚ تّٕه ٚ اِیبٖ ایبالت ٞب ثٛد ٚ آٟ٘ب ایٗ صٔیٗ ٞب سا ٔیبٖ صیشدستبٖ عٛد تمشیٓ ٔی وشد٘ذ: اساضی ٕٔبِه-1

 .ٔتعّك ثٝ طخصی طبٜ ثٛد ٚ ثٝ ٚیژٜ اص صٔبٖ طبٜ بجبس دسآٔذ آٖ ثشای اداسٜ سپبٜ ٞضیٙٝ ٔی طذ: اساضی عبصٝ-2

آٌبٞی ٔشدْ ثشای خٌّٛیشی اص دست ا٘ذاصی حىبْ صٔیٗ ٞبی عٛد سا ٚلف . ایٗ اساضی تٛس  ٔشدْ ابدطبٜ ٚلف ٔی طذ: اساضی ٚلفی-3
 .ٔی وشد٘ذ

 .ایٗ صٔیٗ ٞب ثشیبس ٘بچیض ثٛد ٚ ٕٞٛاسٜ دس ٔعشط ٔصبدسٜ لشاس داطت: أالن عصٛصی-4

 :هالیات 
 . دأذاساٖ ٔجبِغی ٔبِیبت ترت بٙٛاٖ چٛابٖ ثیٍی ٔی اشداعتٙذ. ثشای اداسٜ أٛس اص وظبٚسصاٖ ٚ دأذاساٖ ٔبِیبت ٔی ٌشفتدِٚت 



 تاسار 

گشُّ ٓای ىختنف اصرَا  ُ پیهرْ ُساً ُ صرَرتنشاً دس تراصاس یرامیرت ىری کشدٍرذ ُ        . التصاد شٔشی، تاصاس تِدلنة 

تاصاسٓای عصرش  . کاالٓای خِد سا دس ىرشض یشُش ىی گزاشتَذ ُ دس لثال حفع اىَیت تْ دُمت ىامیات ىی پشداختَذ

ْ ٓایی ُخِد داشرت کرْ دس ٓرش ساسرتْ یر       . صفِی اص صٍذّ تشیٌ ُ صیثاتشیٌ تاصاسٓای خٔاً تِد دس ٓش تاصاسی ساست

تاصاسٓای اصفٔاً ُ کشىاً اص خينْ ... صَف یرامیت ىی کشد ىثل ساستْ صسگشٓا، تفَگ ساصٓا، آَٓنشاً، کالٓذُصاً ُ 

 .شکِٓيَذتشیٌ تاصاسٓای ایشاً تِدٍذ

يضعیتاقتصادیایراندرعصرصفًی

 تاسار گٌجؼلی ذاى کزهاى



يضعیتاقتصادیایراندرعصرصفًی
 تاسارکزهاى 

 تاسارکزهاى 

 تاساراصفْاى 



ٖ ٞبی ٟٔٓ تدبست دس آسیب تجذیُ طذتدبست   .عبسخی ٚ ثیٗ إِّّی دس ایٗ دٚسٜ سطذ فشاٚا٘ی وشد ٚ ایشاٖ ثٝ یىی اص وب٘ٛ

ٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی استفبدٜ ٔی وشد٘ذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ اسصص آٟ٘ب بجبست ث ذ ٛد٘ٔشدْ دس دٚسٜ صفٛی ثٝ طٛس ببْ دس ٔعبٔالت ٚ دادٚستذٞبی عٛد اص سى

ْ ٓای ىسی تْ ٍاه غاصتکْاص   .عثاسی، ىحيِدی، شآی، تیستی ُ سک

يضعیتاقتصادیایراندرعصرصفًی

صفًی(کبیر)سکٍعباسیشاٌعباسايل
 ٘مشٜ : خٙ 
 دصفَٛ طبٜ بجبس ضشة : سىٝاظت 
 اهللال اِٝ اال اهلل ٔرٕذ سسَٛ اهلل بّی ِٚی : سىٝسٚی 

. سىٝ ٘مشٜ اص ٘بْ طابٜ بجابس صافٛی ٌشفتاٝ طاذٜ اسات      
 ٔعبدَ چٟبس طبٞی ٚ دٚیشت دیٙبس

صفًیحسیهسلطانعباسی،سکٍ
وقرٌ : جىس

گشت صاحة سکٍ از تًفیق رب "سکٍ َای شعر ريی 
در جُان کلة امیرالمًمىیه سلطان / المشرقیه 

ي مکان ضرب ي تاریخ وگاشتٍ می شدٌ ي تعد  "حسیه
تیشتر سکٍ َای عثاسی تا وًشتٍ ی  1122از سال 

ي مکان ضرب ي تاریخ دیدٌ  "تىدٌ شاٌ يالیت حسیه"
 . شدٌ است

 
ال الٍ اال اهلل محمد رسًل "شعار شیعٍ  :پشتسکٍ

ي وام ديازدٌ امام در حاشیٍ  "اهلل علی يلی اهلل
 شدترخی ازسکٍ َا ضرب 

 ٍسکِ ّاجارت ت
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يضعیتاقتصادیایراندرعصرصفًی

 ٍسکِ ّاجارت ت

،شاٌسلطانحسیهصفًیسکٍبیستشاَی
 وقرٌ :جىسسکٍ

،شاٌاسماعیلیکمصفًیسکٍاشرفی
 طال: خٙ  سىٝ 

اِشّطبٖ اِعبدَ اِٟبدی اِٛاِی اثِٕٛافش "  :سىٝ سٚی 
 سّطٙٝطبٜ اسٕعیُ ثٟبدس عبٖ عّذاهلل ّٔىٝ ٚ 

ال اِٝ اال اهلل ٔرٕاذ سساَٛ   "طعبس طیعٝ   :سىٝ اظت 
 ٚ ٘بْ دٚاصدٜ أبْ ٞٓ دیذٜ ٔیظٛد "اهلل بّی ِٚی اهلل

سکٍبیستی،شاٌطُماسبیکم
صفًی

 ٘مشٜ: خٙ  سىٝ 
اِشّطبٖ اِعبدَ اِىبُٔ اِٟبدی "  :سىٝ سٚی 

اِٛاِی اثِٕٛافش طبٜ طٟٕبست ثٟبدس عبٖ اِصفٛی  
 سّطٙٝعّذاهلل تعبِی ّٔىٝ ٚ 

ال اِٝ اال اهلل ٔرٕذ  "طعبس طیعٝ   :اظت سىٝ 
  "سسَٛ اهلل بّی ِٚی اهلل

ثیشتی  2/5سىٝ ثیضی طىُ دٚسٜ صفٛیس ٞش 
 ٔعبدَ یه طبٞی ثٛد
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ساااااااااىٝ ٔشااااااااای                    
 دٚسٜ صفٛی

يضعیتاقتصادیایراندرعصرصفًی

 ٍسکِ ّاجارت ت



ريابطخارجیایراندرعصرصفًیٍ

ایاشاٖ طابٞذ چٙایٗ    ٞشٌضصیاشا لجاُ اص آٖ   . تبسیخ ایشاٖ اسالٔی ثٝ طٕبس ٔای آیاذ  ٘مطٝ بطفی دس تأسی  حىٛٔت صفٛی اص ٔٙاش سٚاث  عبسخیس 
صفٛی سا دس دٚ ثخض ٔٛسد ثشسسی لاشاس  بصشثٝ اخٕبَ ٚ ٔختصش ْ یتٛاٖ تبسیخ سٚاث  عبسخی ایشاٖ  .ثیٗ إُِّ ٘جٛدبشصٝ دیپّٕبسی فعبِی دس 

 .داد

 رٍاتط تا ّوسایگاى( الف

ساالطیٗ بثٕاب٘ی واٝ عاٛد سا     . ثاٛد دس حال اُج گشیتٌ ٍٞٙبٔی وٝ حىٛٔت صفٛی دس ایشاٖ سٚی وبس آٔذس لذست أپشاتٛسی بثٕب٘ی   ت ػثواًی1

ٕٞچٙیٗ دس آٖ صٔابٖس استاض بثٕاب٘ی ثاب ساشبت دس      . عّیفٝ ٚ فشٔب٘شٚای تٕبٔی ٔشّٕب٘بٖ لّٕذاد ٔی وشد٘ذس دس ای تشّ  وبُٔ ثش خٟبٖ اسالْ ثٛد٘ذ

 .عبن اسٚاب ایض ٔی سفت

ٝ طّجی سیبسی ٚ ٘اابٔی عاٛد    ُ ٌیشی حىٛٔت لذستٕٙذ صفٛی دس ایشاٖ سا تٟذیذ ٚ ٔب٘ع خذ ی ثشای تٛسع ٔای وشد٘اذ ٚ ثاب آٖ ثاٝ      تّمای بثٕب٘ی ٞبس طى

ثاب ِظاىشی ثاضسي ٚ ثاٝ لصاذ ٘ابثٛدی       اسواػیل اٍل، سلطاى سلین ػثواًی شاّ چٙذ سبَ ا  اص ثٝ لذست سسایذٖ  . دطٕٙی ٚ ستیض ثشعبستٙذ

قتل ػام ضیؼیاى ٍ هزیذاى طزیقت صفَی در آستیای صتریز، در   س ایٗ سپبٜ باالٜٚ ة . حىٛٔت ٘ٛابی صفٛی ثٝ سٛی ایشاٖ حشوت وشد

دیٍش سالطیٗ بثٕب٘ی ٘یض ثبسٞب ثٝ ایشاٖ ِظىشوظی وشد٘ذس أب صفٛیبٖ ثب دسن طشای س ثٝ طیٜٛ ٞبی ٔختّف دس . چالذراى ایزاًیاى را ضکست داد

ٝ ٞابی     . ثشاثش دطٕٗ ایشتبدٌی وشد٘ذ دس ٘تیدٝ چٙیٗ ٔمبٚٔتی ثٛد وٝ ثشعی اص فشٔب٘شٚایبٖ بثٕب٘ی ثٝ ٘بچبس دست اص خًٙ ثب ایاشاٖ ثشداطاتٙذ ٚ بٟذ٘بٔا

 . صّری ٔیبٖ دٚ وظٛس ثشتٝ طذ
 

 .سُاتط ایشاً ُعثياٍی خصياٍْ آغاصگهت ُ تْ عٔذ ٍاىْ ٓای صنح ختو شذ: ٍکتْ 



ريابطخارجیایراندرعصرصفًیٍ

 رٍاتط تا ّوسایگاى( الف

آ٘بٖ ثب طىشت تیٕٛسیبٖس طٟشٞب ٚ سٚستبٞبی آثبد ٚ ثشٚتٕٙذ ٔبٚساءاِٟٙش . ثٛد٘ذاػقاب جَجی پسز چٌگیشخاى هرَل اصثىبٖ اص  استکاى؛ - 2

. دس عشاسبٖ ثٝ تبعت ٚ تبص ٚ لتُ ٚ غبست ٔظاغَٛ ثاٛد  ( ق 916 - 855) ٔمبسٖ سٚی وبس آٔذٖ صفٛیبٖ دس ایشاٖس طیجه عبٖ اصثه . سا تصشف وشد٘ذ

حبوٕبٖ اصثه ٕٞٛاسٜ سٚاث  دٚستب٘ٝ ٚ ٌشٔای  (. ق 916) طبٜ اسٕببیُ دس ٘جشد ٔشٚ اٚ سا ٔغّٛة وشد ٚ وظت ٚ ضشثٝ ای لبطع ثش اصثىبٖ ٚاسد سبعت 

دس دٚساٖ طابٜ تٟٕبسات ٚ طابٜ بجابس اَٚ ٘یاض اصثىابٖ       . ثب حىٛٔت بثٕب٘ی داطتٙذ ٚ دس حّٕٝ ثٝ لّٕشٚ صفٛی ثٝ صٛست ٕٞبًٞٙ بُٕ ٔی وشد٘اذ 

 .عشاسبٖ سا ٔٛسد تٟبخٓ ٚ غبست لشاس داد٘ذس أب سپبٜ صفٛی لبطعب٘ٝ آ٘بٖ سا طىشت داد

 .اصتکاً تا عثياٍیاً ٓيِاسّ سُاتط دُستاٍْ داشتَذ: ٍکتْ 

ثب ٚخٛد ایاٗ  . ٕٞضٔبٖ ثب لذست ٌیشی دِٚت صفٛی دس ایشاٖس خب٘ظیٙبٖ تیٕٛس ٌٛسوب٘ی دس ٞٙذٚستبٖ لذست سا ثٝ دست ٌشفتٙذ ؛ٌّذ( گَرکاًیاى)تیوَریاى  - 3

 ٚ دس آٖ . ٘ٝ ٚ حشاٙٝ ثاٛد  ساتب وٝ دٚ دِٚت ثش سش ٔشئّٝ لٙذٞبس ثب یىذیٍش اعتالف داطتٙذ ٚ ایٗ طٟش چٙذ ثبس ٔیبٖ دٚ طشف دست ثٝ دست طذس أب دس ٔدٕٛع سٚاث  آٟ٘اب د

 .دٚسٜ ٔٙبسجبت سیبسیس فشٍٞٙی ٚ تدبسی بٕیمی ٔیبٖ دٚ وظٛس ثشلشاس طذ

تابج  . یابس طاىٛفب طاذ   ٖ ددس بصش صفٛی ثب ٟٔبخشت ٌشتشدٜ طببشاٖس ٘ٛیشٙذٌبٖس دا٘ظٕٙذاٖس ٔعٕبساٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ ایشا٘ی ثٝ ٞٙذٚستبٖس فشًٞٙس ٞٙاش ٚ ادة فبسسای دس آ  

ٜ تشیٗ ثٙبٞبی تبسیخی تٛس  ٔعٕبساٖ ایشا٘ی دس ایٗ دٚسٜ طشاحی ٚ سبعتٝ طذ لٙذٞبس ثاب تٛخاٝ ثاٝ    . سٚاث  تدبسی ٘یض ثیٗ دٚ وظٛس سٚ٘ك فشاٚا٘ی داطت. ٔرُس یىی اص اشآٚاص

ایٗ طٟش ثاشای حفاع ٔٙابطك طاشلی ایاشاٖ ٚ ثاٝ       . ٔٛلعیت ٕٔتبص التصبدی ٚ ٘ابٔی ٕٞٛاسٜ طی دٚ لشٖ ٚ ا٘ذیس اب٘ضدٜ ثبس ٔربصشٜ ٚ دس فشصت ٞبیی دست ثٝ دست ٔی طذ

 .ِربظ دسآٔذٞبی حبصّٝ ٌٕشوی ثشای ایشاٖ اص إٞیت ٟٕٔی ثشعٛسداس ثٛد
 .حفع ىَاطك ششلی ایشاً ُ تْ محاظ دسآىذٓای حاصنْ گيشکی تشای ایشاً اص آيیت ىٔيی تشخِسداس تِدتشای لَذٓاس : ٍکتْ 





ريابطخارجیایراندرعصرصفًیٍ

 رٍاتط تا ارٍپا( ب

 .سٚاث  ایشاٖ ثب وظٛسٞبی اسٚابیی دس بصش صفٛی ٚاسد ٔشحّٝ تبصٜ ای طذ ٚ اثعبد ٚسیعی یبفت

 : داضتدٍ ػاهل ًقص تسشایی در تَسؼِ رٍاتط صفَیاى تا ارٍپاییاى  

 دٍستی ٍ اتحاد تا رقیثاى ٍ دضوٌاى دٍلت ػثواًی   

ٌشتشدٜ استض بثٕب٘ی ثٝ عبن اسٚابس وظٛسٞبی اسٚابیی سا تظٛیك وشد وٝ دس ای دٚستی ٚ اتربد ثب سلجیابٖ ٚ دطإٙبٖ بثٕاب٘ی    ٘خشت س تٟبخٓ 

اص ایٗ سٚس دِٚت ٞبی اسٚابیی ثشای وبستٗ اص حٕالت بثٕب٘ی ٞب ثٝ سشصٔیٗ ٞبی عٛدس تالص ٔای وشد٘ذواٝ ثاب دِٚات صافٛی سٚاثا        . ثبطٙذ

 .دٚستب٘ٝ ثشلشاس وٙٙذ ٚ ثب آٖ بّیٝ بثٕب٘ی ٔترذ طٛ٘ذ

 ؛اًگیشُ ٍ اّذاف اقتصادی ٍ تجاری 

ٍٞٙابٔی واٝ صافٛیبٖ حىٛٔات عاٛد سا      . ببُٔ دس ٌشتشص سٚاث  ایشاٖ ٚ اسٚاب دس دٚسٜ صفٛیٝس اٍ٘یضٜ ٚ اٞذاف التصبدی ٚ تدبسی ثٛددٚٔیٗ 

ثاٝ د٘جابَ   . تأسی  وشد٘ذس اسٚابییبٖ ثٝ تبصٌی ٔشیشٞبی دسیبیی خذیذی سا ثشای سسیذٖ ثٝ ایشاٖس ٞٙذ ٚ وظٛسٞبی طشق آسیب وظف وشدٜ ثٛد٘ذ

 .اوتظبفبت خغشافیبییس فعبِیت استعٕبسی وظٛسٞبی اسٚابیی آغبص طذ



ريابطخارجیایراندرعصرصفًیٍ

 رٍاتط تا ارٍپا( ب

 . س ٘خشتیٗ اسٚابییب٘ی ثٛد٘ذ وٝ اص طشیك ساٜ ٞبی دسیبیی خذیذ ثٝ الیب٘ٛس ٞٙذ ٚ عّیح فبسس سسیذ٘ذاشتغبِی ٞب: ًحَُ ارتثاط  تا ارٍپاییاى 

طبٜ بجبس اَٚ ثٝ اٍّ٘یشی ٞبس فشا٘شٛی ٞب ٚ ّٞٙذی ٞب اخبصٜ داد دس عّیح فبسس . ا  اص آٟ٘ب اٍّ٘یشی ٞبس فشا٘شٛی ٞبی ٚ ّٞٙذی ٞب ٘یض اص ساٜ سسیذ٘ذ

ٜ ٞبی تدبسی ثشاب وٙٙذ  .  ثشای عٛد ابیٍب

ُ تزداری   -1طبٜ بجبس اَٚ ثب اٍ٘یضٜ  ٔای وٛطایذ تاب    س تجتارت ختارجی  تَستؼِ   -2ٚ ٘یض ثٝ ٔٙااٛس  اس داًص ًظاهی ٍ فٌی ارٍپاییاى تْز

ٝ ای سا ثب وظٛسٞبی اسٚابیی ثشلشاس   .وٙذٔٙبسجبت دٚستب٘

صیش ٘ااش طابٜ بجابس ا٘دابْ     تَسط تجار ایزاًی ارهٌی ثٛد وٝ تجارت اتزیطن اص ٔٙبثع بٕذٜ دسآٔذ عضا٘ٝ سّطٙتی دس صٔبٖ طبٜ بجبس اَٚ یىی  

اسٚابییبٖ دس بصش صفٛی لبدس ثٝ ترٕیاُ  . تجار ارٍپایی ٍ کوپاًی ّای هختلف ٌّذ ضزقی، هطتزی اصلی اتزیطن ایزاى تَدًذ. ٔی طذ

 .اٞذف عٛد ثٝ ایٗ دِٚت ٘جٛد٘ذ ٚ صفٛیبٖ ثب التذاس اص سٚاث  ثب اسٚاب دس خٟت اٞذاف عٛد سٛد ٔی ثشد٘ذ

ٚخٛد تعذاد صیبد سیبحبٖ اسٚاابیی دس ایاشاٖ ٚ سافشای ایاٗ وظاٛسٞب عاٛد ٘ظاب٘ی اص        . دس اٚاعش بصش صفٛی سٚاث  فشٍٞٙی ایشاٖ ٚ اسٚاب تٛسعٝ یبفت

 .ٌشتشدٌی ایٗ سٚاث  دس بصش صفٛی است



 پزسص ّای ًوًَِ

َ ٞبی اِٚیٝ طبٜ تٟٕبست ٚ طبٜ بجبس اَٚ سا ٔمبیشٝ وٙیذ - 1 ٓ تشیٗ ٔشبئُ ٚ ٔظىالت سب ٟٔ. 

 .سٚص وظٛسداسی طبٜ بجبس اَٚ سا چٍٛ٘ٝ اسصیبثی ٔی وٙیذ - 2

 .دالیُ ٚ ٘تبیح دطٕٙی ٚ ستیض حىٛٔت بثٕب٘ی ثب دِٚت صفٛی سا ثشسسی ٚ ترّیُ ٕ٘بییذ - 3

 سٚاث  ایشاٖ ٚ غشة دس بصش صفٛی ثش چٝ ٔرٛسٞبیی استٛاس ثٛد؟ - 4

 .دس ایٗ دسس اص چٝ طٛاٞذ ٚ ٔذاسوی استفبدٜ طذٜ است ٘بْ ثشدٜس دس ٔٛسد إٞیت آٟ٘ب تٛضیح دٞیذ - 5



 گشیٌِ ای پزسص ّای چٌذ 

                                                                                               تٌیاًگذار ٍ رّثز هؼٌَی طزیقت صفَی چِ ًام داضت؟ٍ ضاگزد ٍ هزیذ چِ کسی تَد؟  -1

شیخ صآذ گیالٍی                                                                                            / شیخ صفی امذیٌ اسدتینی(شیخ صفی امذیٌ اسدتینی                  ب/ شاّ اسياعیل صفِی(امف

 شاّ اسياعیل صفِی / شیخ صفی امذیٌ اسدتینی (شیخ صفی امذیٌ اسدتینی                   د / شیخ صآذ گیالٍی( ج

                                                        هطایخ صفَی تِ ٍاسطِ چِ دالیلی هَرد احتزام ٍ تکزین فزهاًزٍایاى تَدًذ؟                                                                           -2

                                    ٍفِر اختياعی          /ثشُت یشُاً( ب                 لذست ٍظاىی             /ىماه ىرَِی( امف

 ٍفِر اختياعی / لذست ٍظاىی( د                  ٍفِر اختياعی           / ىماه ىرَِی ( ج

                                                         هْوتزیي اقذام ضاُ اسواػیل صفَی، پس اس ًطستي تز تخت ضاّی چِ تَد؟                                                                                  -3

                                                                    ٍثشد شذیذ تا سنطاً سنیو ، پادشاّ عثياٍی                                            (امف

 سسيی کشدً ىزٓة شیرْ دُاصدّ اىاىی                                                                                              ( ب

                                             یِسش تْ خشاساً ُ شکست دادً شیث  خاً سشکشدّ اصتکاً                          (ج

 سیاسی ُ خغشاییایی ایشاً ُحذت (د



                                                                  تْاًِ سلطاى سلین ػثواًی تزای جٌگ تا ضاُ اسواػیل صفَی چِ تَد؟                                                                                     -4

                                                                                                  ٍنشاٍی ُ تشس اص ایداد حکِىت لذستيَذ صفِی(الف

                                                                               .یرامیت ىشیذاً طشیمت صفِی سا دس لنيشُعثياٍی(ب

                                                                .شکست آق لِیٍِنِٓا ُ ساٍذّ شذً آٍٔا تْ عثياٍی تِد(ج

 ىِاسد امف ،ب( د

  است؟                                                                                                                                                             ضذُ هؼزٍف حکَهت تثثیت دٍراى تِ صفَی پادضاُ کذام دٍراى -5
                                                       اُل عثاس شاّ(ب                                                  اُل اسياعیل شاّ(امف
 دُه عثاس شاّ(د                                      تٔياسة                 شاّ(ج

                                                                                                                                                  ؟ تاضذ ًوی ػثاس ضاُ اقذاهات جشء سیز هَارد اس یک کذام -6
                                                                دسکهِس اىَیت ُ ٍظو تشلشاسی ُ سیاسی ثثات ایداد(امف

                              سپاّ                                                                       تدٔیضات ُ تهکیالت ٍِساصی(ب 
                                        لضُیٌ                                          تْ تثشیض اص پایتخت اٍتمال(ج

   کهِس اص ٓا پشتغامی ساٍذً تیشًُ (د



         ضاُ ػثاس یکن ًیست؟                                                                                                                                           ای حزفِ ٍ سپاُ دائوی گشیٌِ جش ،ٍیژگی ّایکذام  -7

                                                                تشگضیذ                 ىسنياً تاصّ خِاٍاً ىیاً اص سپاّ ایٌ ایشاد تیهتش( امف

                                                      .یایتَذ دست سیاسی ُ ٍظاىی ىماىات تاالتشیٌ ىاٍَذ اهلل ُسدی خاً تْایشادی (ب

                                                                                                    .اص خَناُساً ایالت ىختنف لضمثاش تِدىتهکل (ج

 تِد  اُ تْ شخص ُیاداس ُ ىطیع کاىالً( د

                                                     کذام گشیٌِ سیز هزتَط تِ ٍیژگی ّاٍ رٍیذادّای ضْز قٌذّار دردٍرُ صفَی ًیست؟                                                                      -8

دسصىاً حکِىت شاّ عثاس دُه تْ دست گِسکاٍیاً تْ دست گِسکاٍیاً ایتاد ُ دس دُسّ شاّ صفی تاص پس (امف

                                                                 .                                                                گشیتْ شذ

  َٓذُستاً،یشَٓگ، تْ ایشاٍی َٓشىَذاً ُ ىرياساً داٍهيَذاً، شاعشاً،ٍِیسَذگاً، گستشدّ ىٔاخشت تا( ب

                                                                                           شذ شکِیا دیاس آً دس یاسسی ادب ُ َٓش

                    .                                                                                                                             ىَدش تْ سمِط صفِیاً اصایٌ شٔش آغاصشذشِسش (ج

 ..تِد تشخِسداس ىٔيی آيیت اص ایشاً ششلی تشای ىَاطك تشای حفع( د



 هؼزفی کتاب ّای زٍرُ صفَی 









 پزچن ایزاى زٍرُ صفَی 

  زٍراى صفَیِ هْن تزیي ٍ اصلی تزیي پزچن
ًشاى شیز ٍ ذَرشیس تزای اٍلیي تار تِ طَر رسوی اس ایٌجرا  

 ٍارز پزچن ایزاى شسُ است

 پزچن شاُ تْواسة پزچن شاُ اسواػیی



 پایترت ّای زٍرُ صفَی 





هزکهشی زاًتهگاُ   کتاتراًهِ  هحلهي گْهساری   . م 1536زر سال تَسط ًیَح تثزیش تْیِ شسُ هیٌیاتَر 
 Yurdaydin, 1976: . 125: ًگارًسُ تا اقتثاس اس : هأذذ . استاًثَل



 چْی ستَى یا ػوارت کالُ فزًگی لشٍیي کاخ 



عوارت چْلستَى یا کالُ فزًگی یکی اس نثار هْن زٍرُ صفَیِ زر قشٍیي است کِ زر هزکش شهْز قهشٍیي ٍ زر   

، زر هیاى تاغ تشرگی ٍاقع شسُ است ٍ تٌْا کَشک تاقی هاًسُ اس هجوَعِ (هیساى نسازی)جٌَب سثشُ هیساى 

ایي تٌا زر زٍرُ قاجاریِ تَسط هحوس تاقز سعسالسلطٌِ فزهاًسار . کاخ ّای سلطٌتی رٍسگار شاُ طْواسة است

 .ٍقت قشٍیي تاسساسی شس ٍ چْلستَى ًام گزفت



 تصاٍیزی اس هیساى ًمش جْاى اصفْاى  
 پایترت شاُ ػثاس اٍت   

















































 کاخ چْی ستَى اصفْاى تا تاالر تا شکَّی اس تیست ستَى















 

 ًسرِ ّای هرتلف اس هٌیاتَر ّای اس کتاب شاٌّاهِ تْواسثی  








