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 (1722-1629) األوضاع االجتماعية يف انعهد انصفىي املتأخر
ىم.ىم.ىرؤىىأحـمـدىجـادـمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانـلمـومىدـبراهرىىإـبذىم.ىد.ى

ىكلوظىالرذودىالجامطظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجامطظكلوظىالرذودىىىىىىىىىىىى

ىىالمـلـخـص:

بسجاؿ العسارِة الجيشية والسجنية فُأقيست األبشية والقرػر بذكٍل  عشى الذاه عباس األوؿ      
الفٍت لمشطخ، وشيج العيج الرفػي نيزًة عسخانيًة واسعة فزاًل عغ تجسيل وتدييغ السجف 

إاّل  صسة السخكدية والتي دّلت عمى مجى التحزخ والدسػ العسخاني فييا،االرفػية واالىتساـ بالع
الى تحكيقيا بعدـٍ وإرادة لع  الذاه عباس األوؿسعية الحجيثة التي سعى اف الشيزة البشيػية السجت

لمسجة و  لستأخخ، إْذ أىّسل حكامياتمّقى اىسيتيا عشج خمفُو مسغ حكسػا الجولة الرفػية في عيجىا ا
( الجػانب االجتساعية لمرفػييغ وانفخط عقج التصػر والشيػض فتخمخمت القاعجة 1629-1722)

ُبشي عمى اساسيا السجتسع الرفػي، األمخ الحي انعكذ بصبيعة الحاؿ عمى االجتساعية التي 
 .ت السجتسعية الرفػية في الجولة الرفػيةالفئات والصبقا

Social Status in the Late Safavid Era (1629-1722) 
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’
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Abstract 

Shah Abbas the first gave consideration to civil and religion architecture, 

building and palaces were established in an eye-catching manner. The 

Safavid ear witnessed a vast architectural revolution, as well as cities 

landscaping and gave considerable attention to the capital city, which 

indicated the range of the urbanization and architectural elevation. 
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However, the modern structural social revolution that shah Abbas the first 

determined to achieve has not received any attention by his successors, 

whom ruled, as the rulers of Persia neglected in the period (1629-1722) 

the social aspects. The chain of evolution and raise was broken, thus the 

social foundation on which was build was imbalanced. This reflected, 

however, on classes and categories of Persia.  

 لـمػـدمــظ:ا

عاش السجتسع الرفػي في ضل الطخوؼ الدياسية واالقترادية الستقمبة والستحبحبة تبعًا        
والحي أولى الشػاحي العسخانية ُجلَّ لعػامل االستقخار الدياسي السيسا في عيج الذاه عباس األوؿ 

تبعًا او اىتساماتِو ومشح الرفػيػف حقػؽ وامتيازات لع يتستعػا بسثميا سابقًا او حتى الحقًا، 
عباس الثاني،  ،ب الجولة الرفػية في أواخخ عيج الذاه )صفيمتجىػر االقترادي الحي ضخّ ل

لشيزة والعسخاف عمى الرعيجيغ الجيشي ا لدبل مجتسعًا مفتقخاً مسا أوجج  سميساف، سمصاف حديغ(
، واستسخ الرفػيػف باتباع العادات والتقاليج السجتسعية التي تػارثػىا ِعبخ األجياؿ ولع والسجني

  ُتحكخ.ستأخخ اي برسة حجيثًة او فخيجًة يكغ لمعيج الرفػي ال

وخاتسة، جاء السحػر األوؿ بعشػاف: األوضاع  ثالثة محاورمقجمة و  ُقدع البحث عمى       
(، متزسشًا الجػانب العسخانية 1629-1578االجتساعية في عيج الذاه عباس األوؿ لمسجة )

الستصػرة التي حققيا الذاه عمى صعيج االىتساـ بالعسارة الجيشية واالىتساـ بالعسارة السجنية فزاًل 
سل السحػر الثاني: نبحة عغ شاىات فتخة الزعف وش عغ انتقائِو اصفياف لتكػف عاصسة دولتو،

والحي حسل عشػاف: األوضاع االجتساعية الرفػية  تصخؽ السحػر الثالثفي حيغ واالنحالؿ، 
( الى شبقات السجتسع الرفػي واألعياد والسشاسبات الى جانب بياف 1722-1629لمسجة )

ات فزاًل عغ التعخؼ عمى مالبذ عادات الدواج ونطاـ تعجد الدوجات ومسارسة األلعاب والتدمي
وانتيى البحث بخاتسة تزسشت مجسػعة مغ  الخجاؿ والشداء وأخيخًا الغشاء والسػسيقى،

 االستشتاجات.
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ى(:7261-7851)ىفيىرؼدىالذاهىرباسىاألولىاالجتماروظىأواًل:ىاألوضاع

الرفػي إْذ عسل عمى ، تأثيخًا كبيخًا عمى مؤسدات السجتسع (1)أثّػػخ الذاه عباس األوؿ      ى
كبائل التخكسانية والعػائل إيجاد مػازنة بتػزيعِو لمسشاصب اإلدارية وحتى العدكخية بيغ زعساء ال

ية العخيقة فزاًل عغ األسخى مغ الجػرجييغ والقػقازييغ، كسا قمَّل حجع القػى التي كانت السجتسع
واخخ القخف الدابع عذخ كاف رالح سمصة الجولة الرفػية السصمقة، ومع ألتستمكيا الكبائل 

 .(2)التكػيغ االجتساعي لمسجتسع الرفػي في قسة قػتِو وثباتو

شِيج عيج الذاه عباس األوؿ االحتفاؿ بعجٍد مغ األعياد والسشاسبات الذعبية ومغ بيشيا        
أعياد إْذ اىتست الجولة الرفػية ب تاريخيةاالحتفاؿ بعيج الشػروز الحي ُيعج في شميعة األعياد ال

يػحي ببجء الخبيع رغع اف التاريخ السعتسج كاف التاريخ اليجخي القسخي إالَّ اف احتفاليا بعيج الخبيع 
في العيج الرفػي لع يحتفمػا باألوؿ مغ محـخ الحخاـ باعتبارِه بجء لعاـ  عاـ ججيج، كسا انيع

عخ الكثيخوف مشيع ىجخي ججيج، ذلظ اف محـخ الحخاـ وحتى صفخ ُيسثل مػسسًا حديشًا، كسا ويذ
الحي  1425بالحخج اذا ما صادؼ عيج الشػروز اياـ محـخ الحخاـ كسا ىػ الحاؿ في عاـ 

، وتزاعف االىتساـ في عيج الذاه باالحتفاؿ 1383ُيرادؼ بجء العاـ اليجخي الذسدي الججيج 
ء بعزيع بيحا العيج فزاًل عغ االىتساـ باالحتفاؿ بسا ُيدسى )آب ياشاف( والحي يعشي رش السا

عمى البعس اآلخخ في اوؿ يػـ اربعاء مغ ضسغ اياـ االحتفاؿ بعيج الشػروز، الى جانب احتفاؿ 
آخخ يجخي في األسػاؽ لياًل وذلظ بدج مشافح الدػؽ لياًل في األوؿ مغ شيخ أسفشج وىػ آخخ 

ى شيخ مغ فرل الذتاء وُيزاء الدػؽ وتجمذ الفتيات في الجكاكيغ بجؿ آبائيغَّ وىغ في أحم
، وعمى صعيٍج مترل يأتي مػسع محـخ الحخاـ السفعع بالحدف إْذ تكتدي السجف والذػارع  زيشتيغَّ
واألسػاؽ بصابع الحدف ويغمب الدػاد احيائيا، وصادؼ في عيج الذاه عباس األوؿ يػـ الدادس 

تيت مغ محـخ عيج الشػروز فأمخ الذاه بإلغاء احتفاالت العيج وُأقيست مجالذ العداء وما اف ان
السخاسيع العاشػرائية حتى بجأت احتفاالت عيج الشػروز وعادًة ما يدتسخ اسبػعيغ إْذ يشتيي مع 
نياية اليػـ الثالث عذخ مغ فخورديغ وىػ يػـ الشحذ ويتػجب عمى األىالي مغادرة بيػتيع الى 

 .(3)البخاري 
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حتفاؿ بجسيع ومسا تججر اإلشارة اليو اف الذاه عباس األوؿ قج حخص عمى اال           
السشاسبات الجيشية كاالحتفاؿ بسػلج األئسة " عمييع الدالـ " وإقامة مجالذ العداء في ذكخى 
استذيادىع او وفاتيع، الى جانب مذاركتِو الذخرية في تمظ السخاسيع، إْذ كانت مػاكب العداء 

الحي يقع اماـ تجور حػؿ ميجاف اصفياف وتتػقف اماـ قرخ الذاه )عالي قابػ( والسدجج الكبيخ 
قرخ الذاه، كسا كاف الذاه ُيكيع مجالذ العداء في اليـػ التاسع عذخ مغ شيخ رمزاف حتى 
اليػـ الدابع والعذخيغ مشو مغ كل عاـ وذلظ بحكخى استذياد االماـ عمي بغ ابي شالب " عميو 

الحخاـ بحكخى الدالـ " فزاًل عغ إقامتِو لسجالذ العداء في االياـ العذخة األولى مغ شيخ محـخ 
استذياد االماـ الحديغ " عميو الدالـ " وإحياء يػـ عاشػراء، كسا احتفل الذاه بذيخ رجب مغ 
كل عاـ والسرادؼ يػـ والدة االماـ عمي بغ ابي شالب " عميو الدالـ " ، كحلظ الحاؿ في شيخ 

اشاف، صفخ إْذ جعل عػائج ومحرػالت جدء مغ امالكِو ومدتغالتِو الذخرية في قدويغ، ك
اصفياف وقفًا لإلماـ عمي بغ ابي شالب " عميو الدالـ " ويتع مشيا صخؼ رواتب الخجاـ 

، ونتيجًة لسا تقجـ فقج شيج العيج الرفػي اياـ الذاه (4)ومداعجة رجاؿ الجيغ وشمبة العمع وغيخىع
 عباس األوؿ االىتساـ بالشػاحي والسجاالت التالية ومشيا: 

ىالـدوـنـوـظ:ىاالهتــمــامىبالـطــمـارة -

اىتع الذاه عباس األوؿ بالعسارة الجيشية إْذ شيجت مشاشق واسعة مغ بالدِه آثار االىتساـ        
فُذّيجت السداجج وُعّسخت األضخحة وُأدخمت التحديشات عمييا، فقج تَّع تعسيخ مخقج قبة االماـ 

سبارؾ ويتػسصُو ، وأمخ بأف ُيخحب الرحغ ال1601الخضا " عميو الدالـ " في مذيج عاـ 
اإليػاف وبشى ايػانًا آخخ في الجانب السقابل ومػػجَّ شارعًا مخكديًا يجتاز بابي الرحغ واإليػاف 
ويصػي السجيشة مغ بابيا الغخبي الى بابيا الذخقي، كسا أحجث لمسجيشة عيػنًا وقشػات ومػػَّج في 

الرحغ وتختخقُو الى مشترف الذارع السخكدي ساقية تجخي الى حػض كبيخ قج أحجثُو وسط 
، وسعى الذاه (5)الجانب الذخقي مغ الذارع، كسا كدا الكبة بالحىب الخالز مغ مالِو الخاص

عباس األوؿ الى جعل مذيج وبيا ضخيح االماـ الخضا " عميو الدالـ " السدار األوؿ واألقجس 
( ميل، 800غ )ليع، فكاف يدورُه مذيًا عمى األقجاـ مغ اصفياف وحتى شػس قاشعًا مدافة تبم

ومغ أجل تحقيق ىجفُو الحي  ،بغية التّبخؾ بديارة السخقج الخضػي الذخيف وكاف حافي القجميغ



 

 

 

 

 

22 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 (( ابعرنا)اجملهد )  2020كانىن االول  16-17

 

ُيبقي عمى كسيات كبيخة وثسيشة مغ الشقج الحىبي والفزي نت ورائِو دوافع اقترادية واضحة ولكا
مغ قػافل  داخل بالدِه، وىحا ما يؤدي الى حخماف العخاؽ مغ الجخل الكبيخ الحي يدتحرمو

 .(6)وحجاج الرفػييغ التي كانت تتػافج عمى العخاؽ

، السخاقج 1623ومغ السيع القػؿ اف الذاه عباس األوؿ قج زاَر  بعج دخػلِو بغجاد عاـ          
ّكد جيػده ر السقجسة في الكاضسية، سامخاء، الشجف، وكخبالء وبّحؿ فييا األمػاؿ تعسيخًا وىجايا، و 

بػجِو خاص وبشى فييا األواويغ والخانات لخاحة الدوار وأمخ األشخؼ الشجف مجيشة العسخانية عمى 
بفتح قشاة لجمب الساء لمسجيشة، وانزّع جشػدُه الى العساؿ لمسداىسة في الحفخ وبشى ُبخكة في 
سخداب يشدؿ اليو األىالي مع ساللع لُيدقػا مشيا، فزاًل عغ اىتسامِو بتعسيخ مخقج االماـ عمي بغ 

، ىحا وبمغ اىتساـ الذاه عباس األوؿ بالعسارة الجيشية اف بشى العجيج (7)شالب " عميو الدالـ "  ابي
 مغ السجارس والسداجج الجيشية والتي مغ بيشيا:

يقع في الجانب الذخقي مغ ميجاف نقر جياف ومقابل مبشى  مدـجـدىالذـوـخىلـطـفىالله:ى-7
)عالي قابػ( وُألحقت بِو مجرسة ليكػنا مقخًا إلقامة وإمامة الذيخ لصف هللا العاممي الحي ربصتُو 
عالقة شيبة بالذاه عباس األوؿ بعج اف أقاـ في مذيج ثع انتقل الى قدويغ عقب سقػط مذيج بيج 

انتقاؿ العاصسة الى اصفياف وكاف انتقالُو لمعاصسة الججيجة بشاًء  األوزبظ، ثع رافق الذاه لجى
عمى شمب مغ الذاه، واستغخقت مجة بشاء السدجج ما ُيقارب سبعة عذخ عامًا إْذ بجأ العسل فيو 

، وقج تع كداء قبتِو مغ الجاخل والخارج وُكتبت عمى ججرانِو 1619، وانتيى مشُو عاـ 1602عاـ 
 .(8)يسة والعبارات التي تتدع بجساؿ اخخاجيا وعمَّػ مشدلتيااآليات القخآنية الكخ 

يقع في الجية الجشػبية مغ ميجاف نقر جياف بيغ مدـجـدىالذـاهىاوىالـجـامــعىالـطبـادــي:ىى-6
، وّتع عمى مخحمتيغ: 1612قرخ عالي قابػ ومدجج الذيخ لصف هللا، بجأ العسل في بشائِو عاـ 

لمسدجج وىػ الػاجية السصمة عمى ميجاف نقر  السجخل الخئيدي سخحمة األولى بشاءأنجد في ال
، إْذ كاف الذاه حخيرًا عمى االنتياء مغ ىحِه السخحمة 1616جياف، وانتيت ىحِه السخحمة عاـ 

بأسخع وقت مسكغ، وتَّع في السخحمة الثانية بشاء السدجج الحي استغخقت مجة بشائِو الى أواخخ عيج 
، وتألف السدجج مغ ثالث قباب وأربعة اروقة، 1631اي في العاـ  الذاه عباس األوؿ بعاميغ

أكبخىا الخواؽ السستج باتجاه القبمة وقبتُو أعمى مغ القبتيغ األخخييغ، وارتفعت فيو أعمى مئحنتيغ، 
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وعمى مقخبة مغ الخواؽ الكبيخ ُبشيَّ السشبخ مغ السخمخ، وُزيشت اعسجتُو السختفعة بخدٍؼ مصمي 
إفخيد مغ القخميج السكتػب والسشقػش عميو آياٍت قخآنيٍة كخيسة، فزاًل عغ حػٍض بالسيشا ومحاط ب

 .(9)مغ الخخاـ ُأقيع في ساحتِو الجاخمية

ىى-3 تُػػعج مغ السؤسدات السيسة التي ُأنذأت اياـ الذاه مـدردـظىمــالىرـبـداللهىالـذـوذـتـري:
لذخقية مغ ميجاف نقر جياف وُسسيت باسع عباس األوؿ وتشفيحًا ألوامخِه، تقع في الجية الذسالية ا

)عبجهللا الذػشتخي( مغ كبار العمساء، ولتكػف محاًل لتجريدِو والحي كاف مغ خخيجي حػزة الشجف 
الجيشية وأقاـ في مجيشتي الشجف وكخبالء ما ُيقارب ثالثيغ عامًا، وتتألف ىحِه السجرسة مغ شابقيغ 

ق لمسجرسة فخعًا مغ نيخ زايشجة يحػي كل مشيسا عمى عجٍد مغ الغخؼ إلقامة  شمبة العمع، وشَّ
والحي يختخؽ العاصسة اصفياف مسا أضفى عمى السجرسة مديجًا مغ الُخقي والجساؿ، والى جانب 
ىحِه السجارس أقاـ الذاه مجارس أخخى مغ بيشيا )السجرسة الشػرية( والتي ُسسيت باسع نػر الجيغ 

 .(10)عتيق، وال تداؿ قائسة حتى اليػـدمحم وتقع في سػؽ اصفياف قخب الجامع ال

ىاالهـتـمـامىبالـطـمــارةىالـمــدنـوـظ: -

، فتَّػػػع تذّييج العجيج (11)اىتػػع الذاه عباس األوؿ بعسارة عاصستو الججيجة اصفياف وتدييشيا      
مغ السباني الزخسة والسياديغ والحجائق العامة، ولعل أىع السباني واإلنذاءات السجنية التي 

 ُأقيست ىي:

ىنـوـم -1 ىجـػـدان ى)موـؼـش ىالذـان يقع وسط مجيشة اصفياف وُيعجَّ مغ أجسل ىاه(:ـدان
، وكاف عمى شكل مدتصيل يبمغ شػلو 1602السياديغ في العالع، بجأ العسل ببشائِو عاـ 

قجمًا وعخضُو خسدسائة واربعيغ قجمًا، ُتحيصو األشجار، وتَّع وستسائة واربعة وسبعيغ الف 
قامة مدابقات ركػب الخيل والرػلجاف والخمي بالدياـ، إْذ كاف الذاه ُيذاىجىا اعجاده إل

مغ عمى الذخفة الخئيدية بعسارة عالي قابػ، كسا اشتخؾ الذاه بعجٍد مغ ىحِه السدابقات، 
وقج أبجؿ الذاه تدسية السيجاف مغ نقر جياف الى ميجاف الذاه وال يداؿ متجاواًل حتى 

 .(12)اآلف
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ىقـى -2 ىرــالــي مخكد الحكع ومقخ البالط السمكي الرفػي وقرخ الدمصشة، ُيكيع بو ـابــو:
الذاه عباس األوؿ ُأنذأ عمى غخار الباب العالي في العاصسة العثسانية االستانة، يتألف 
القرخ مغ ثالثة شػابق رئيدية ويشقدع كل شابق مشيا الى شابقيغ إْذ يذتسل عمى ستة 

انية واربعيغ متخًا، في حيغ يبمغ ارتفاع السجخل الخئيدي شػابق يبمغ ارتفاعيا جسيعًا ثس
ليا ثسانية وعذخيغ متخًا، وكاف كل شابق مغ ىحِه الدتة مخرز لسدؤوؿ كبيخ في 
الحكػمة السخكدية الرفػية، لرجر الجولة العاـ شابق خاص، رئيذ الجيػاف لو شابق 

ػفػد األجشبية، ومغ خاص، بيشسا ُخرز الصابق الدادس لزيػؼ الذاه والسيسا مغ ال
أجل إضفاء القجسية أقجـ الذاه عباس األوؿ عمى جمب أحج ابػاب القرخ الكبيخ لعالي 
قابػ مغ مخقج االماـ عمي بغ ابي شالب " عميو الدالـ " في الشجف عقب ابجالِو بباٍب 
ججيج، وتَّع نربو في السجخل الخئيدي لمقرخ، مسا أدى الى التفاؼ األىالي حػؿ القرخ 

قجيذ عتبتو لجرجة اف الذاه كاف يختجل عغ فخسِو حاؿ ما يقتخب مغ العتبة ليجخل وت
القرخ سيخًا عمى االقجاـ، ىحا وتقع بػابة قرخ عالي قابػ عمى ميجاف الذاه ويحػي عمى 
مجمذ صيفي في الصابق العمػي كانت محسػلة عمى ثسانية عذخ عسػدًا خذبيًا مختفعًا 

 .(13)ة او السيجافومشيا يصّل الذاه عمى الداح
أمخ الذاه عباس األوؿ بّذق  (:حدائقىاألربعخوابانىجؼارباغى)طروقىاوىذارعىالى -3

فت فيسا بعج ىحا الصخيق ليخبط ما بيغ ميجاف نقر جياف ونيخ زايشجة مع بشاء قشصخة ُعخ 
وقائج جير الذاه )وردي خاف(، وبمغ شػلو ما ُيقارب ثالثة آالؼ متخ  باسع قشصخة حاكع

ُوغخست عمى جانبي الصخيق اربعة صفػؼ مغ األشجار وليحا ُعخؼ باسع شارع الحجائق 
األربع ووزعُو الذاه عمى امخاء الجولة واعيانيا وأمخىع بتجسيمِو وتدييشو، إْذ تػلى كل 

قدع الحي وّكل اليو، كسا ُأقيست عمى مجخل شخز مشيع انذاء حجيقة خاصة بو في ال
الصخيق بشاية صغيخة عمى شكل إيػاف وفيو نػافح ُعخفت باسع )جياف نسا( اي الكاشفة 
لمجنيا، كسا ُعخؼ القدع الحي يخبط بيغ جياف نسا ونيخ زايشجة باسع شخيق )جيارباغ 

خفت باسع )عباس الدفمي(، فزاًل عغ إقامة حجيقة واسعة ومتجرجة في نياية الصخيق عُ 
 .(14)آباد( وُأنذأ داخميا قرخ كبيخ ُسسي بػػ)ىدار جخيب(
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تع تذييجه بأمخ الذاه عباس األوؿ فػؽ نيخ زايشجة وعمى شػؿ  جـدـرىاللهىورديىخــان: -4
وقائج  خائعة، أشخؼ عمى بشائِو حاكعشخيق جيارباغ وُيػعجَّ مغ األعساؿ اليشجسية والفشية ال

كاف الغخض مغ بشائِو لخبط قدسي جيارباغ العمػي والدفمي جير الذاه عباس األوؿ، و 
مع بعزيسا، وُعخؼ الجدخ بّعجة اسساء مغ بيشيا: جدخ )سى وسو بل( اي جدخ 

لكػنِو يخبط مجيشة اصفياف  ،(15)الثالث والثالثيغ فتحة، جدخ جيارباغ، جدخ جمفا
ـ ويحػي عمى  (14( ـ وعخضُو )300بزاحية جمفا الججيجة، ويبمغ شػلو ما ُيقارب )

( فتحة عمى شكل قػس، والجدخ مكػف مغ شابقيغ، كسا ضعَّ ستة شخؽ لمعبػر 33)
مشيا مخرز لعبػر السذاة وُخرز عجد مشيا و مشيا ما ىػ مخرز لعبػر الفخساف 

      .    (16)لمتشده

أمخ الذاه عباس األوؿ بتذييج عجد مغ القرػر والسباني والحجائق العامة وخصط         
السياديغ الفديحة، وأنذأ مشاشق سكشية ججيجة تحػلت فيسا بعج الى مجف مدتقمة، مثل مجيشة نجف 
أشخؼ وجمفا الججيجة بجػار اصفياف، ومجيشة مازنجراف والتي ُعػػجَّت مغ األماكغ الدياحية 

لمذاه عباس األوؿ، وُشيػّج ميشاء )فخح آباد( وأشخؼ عمى إقامة جادة سشكفخش في السفزمة 
مازنجراف مغ فخح آباد حتى خػار الخي وشخيق آخخ مغ مازنجراف بيغ جاجـخ في خخاساف حتى 

 .(17)صحخاء مػغاف

 نـػـلىالـطـاصــمـظىالـىىاصـغـؼــان: -

، إالَّ اف (18)مشح عيج الذاه اسساعيل األوؿكانت مجيشة تبخيد أوؿ عاصسة لمجولة الرفػية        
قخبيا مغ الجولة العثسانية جعل في مقجور حّكاميا االستيالء عمييا أكثخ مغ مخة وىخوب الذاه 
اسساعيل األوؿ مشيا، وعشج تػلي ابشو الذاه شيساسب األوؿ الحكع نقل عاصستو مغ تبخيد الى 

ضّمت قدويغ عاصسة لمجولة الرفػية خالؿ ىجسات الجير العثساني، و عغ قدويغ لتكػف بعيجة 
عيج الذاه شيساسب األوؿ والذاه اسساعيل الثاني والذاه دمحم خجابشجة، وحتى الدشػات العذخ 

، ويخجع الدبب في 1598، وحتى عاـ 1588مغ حكع الذاه عباس األوؿ اي مغ عاـ  ىاألول
نية إْذ انيا في كل حسمة عثسانية انتقاؿ العاصسة مغ تبخيد الى قدويغ لقخبيا مغ الجولة العثسا

تكػف عخضة لجخػؿ قػاتيا الييا، فزاًل عغ تػسط قدويغ الجولة الرفػية الى جانب قخبيا مغ 
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جسات يخخاساف كي يتسكغ الذاه شيساسب مغ التػجو الييا عمى وجو الدخعة اذا ما تعخضت ل
 .(19)األوزبظ

تزيق بِو وبأفخاد حاشيتو وجيذو شعخ الذاه عباس األوؿ اف عاصستو بجأت اف ما        
وبدبب قّمة السياه فييا جعل فخصة الدراعة فييا قميمة ومحاصيميا ال تفي باحتياجات سكانيا، لحا 
أخح يبحث عغ مجيشة مشاسبة الختيارىا عاصسًة لو، فػقع االختيار عمى مجيشة اصفياف وجعميا 

، إْذ تقع في قمب الجولة الرفػية (20)اً قاعجًة لسمكو، ىحا ولع يكغ اختياره ألصفياف أمخًا عفػي
فزاًل عغ كػنيا مجيشة عخيقة بتاريخيا وغشية بسداىساتيا في مياديغ الفكخ االسالمي وارتبط 

كتاب اسسيا بعجد كبيخ مغ العمساء والسفكخيغ السدمسيغ ومشيع: )ابػ الفخج االصفياني( صاحب 
سمػؾ الرفػييغ فزاًل عغ مستمكاتيع الى جانب كػف اصفياف السشتجع الخئيدي لم )األغاني(،

الخاصة، وكاف الذاه عباس األوؿ يقزي اوقاتو في اصفياف لالستجساـ والشدىة، حتى قيل عشيا 
اف ذبابيا الشحل وحذيذيا الدعفخاف، كسا اف مػقعيا الجغخافي الستسيد كاف سببًا الختيارىا 

يا، فزاًل عغ وقػعيا عمى شخيق عاصسة، إْذ يذق السجيشة نيخ زايشجة مسا ُيديل الدراعة في
القػافل التجارية والحي يخبط الريغ بأوروبا ِعبخ بحخ قدويغ، وحتى يتسكغ الذاه مغ االستعجاد 

، وكي يكػف قخيبًا مغ اقاليع البالد والسيسا بيجاف واجداء واسعة مغ العخاؽلصخد العثسانييغ مغ اذر 
ة الغخب ولجعميا في مأمٍغ مغ اليجسات بيغ حجودِه الذخقية مغ جية والخميج العخبي مغ جي

العثسانية، نتيجًة لسا تقجـ نقل الذاه عباس األوؿ العاصسة الى اصفياف وتع ذلظ فعميًا عاـ 
1598(21). 

عمى ىحا األساس بشى الذاه مجيشتو السمكية الججيجة في اصفياف بجػار السجيشة القجيسة،           
بشاء الخصػط الخئيدية لمخصة العامة، وانذاء األبشية السيسة  إْذ تع ذلظ عمى مخحمتيغ: األولى: تع

لالحتياجات العائمية والسجنية والجيشية لمبالط، وفيسا كانت اعساؿ البشاء تجخي كانت السجيشة تذيج 
تجفق السياجخيغ ومغ بيشيع مػضفي الجولة وبجأت ىجخة األىالي الييا لمتجارة السيسا عقب قخار 

ؼ مغ التجار الى العاصسة الججيجة، وتذجيعو اليجخة مغ اذربيجاف وتبخيد الذاه بانتقاؿ اآلال
وعمى وجو الخرػص الفشانيغ والسعسارييغ والراغة، وتست إقامتيع في مشصقة ُسسيت بػػ)عباس 

، وتست تػسعة األبشية بذكٍل مزاعف، ونتيجًة 1612آباد(، في حيغ بجأت السخحمة الثانية: عاـ 
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غ التقجـ والعسخاف لع تذيجُه في مجٍد سابقة، راج مرصمح )اصفياف نيع لسا بمغتُو اصفياف م
 .(22)جياف( اي اصفياف نرف  الجنيا

ىنبذةىرنىذاهاتىفترةىالضطفىواإلنحالل:ثانوًا:ى

تػلى خالؿ السجة مػضػعة البحث أربعة شاىات لمجولة الرفػية جاءوا تباعًا ولع ُتدجل       
 أية مذكالت او اضصخابات في كيفية تدشسيع العخش الرفػي وىع كٌل مغ: 

، قتل صفي ميخزا ابغ الذاه عباس األوؿ ىػ ساـ ميخزا ابغ (:7266-7261الشاه صفي )-
يخزا خمفًا لو، فجمذ موؿ الحي أوصى قبل وفاتِو بتعييغ حفيجه ساـ والجه بأمٍخ مغ الذاه عباس األ

وىػ ال  1629الذاه الججيج عمى العخش الرفػي في يػـ االثشيغ السػافق الخابع عذخ مغ شباط 
يداؿ في الدابعة عذخة مغ عسخِه ولقب نفدو بػػ)شاه صفي( احياًء لحكخى والجه، إْذ أوججت قزية 

عقجًة نفديًة لجى الذاه صفي تخسخت في اعساقِو  الذاه عباس األوؿ جه مغ قبل ججهِ مقتل وال
وأفخزت شاقة سمبية انعكدت عمى معاممتِو ألفخاد اسختو، فدار عمى سياسة ججِه بقتمِو عجدًا مغ 

 .(23)وسسل أعُيشيع ابشائوِ 

الججيخ بالحكخ اف الذاه صفي لع يثبت اي ججارة في إدارتِو لمحكع، وتسيد عيجه بالفداد        
والطمع وانتياؾ الحخمات شيمة مجة حكسِو والبالغة اربعة عذخ عامًا، ولع تَخ بالدُه سػى حكسًا 

خزا واماـ قمي( بعج تعدفيًا قاسيًا ودمػيًا، إْذ قتل معطع أفخاد اسختِو ومشيع عسيِو الدجيشيغ )دمحم مي
اف سسل عيػنيسا، الى جانب عجٍد مغ القادِة واالمخاء والحكاـ والسدتذاريغ البارزيغ أمثاؿ اماـ 

، ولع (24)قمي خاف الحي قاوـ البختغالييغ في جديخة ىخمد مع ابشائِو الثالثة في مجيشة اصفياف
عغ التعميع واالىتسامات تذيج دولتو اي تصػر عمساني او استقخار سياسي وضل الذاه بعيجًا 

الثقافية وفشػف القتاؿ والفخوسية، ولع يستمظ مؤىالت إدارة الحكع، نتيجًة لحلظ سارت دولتو نحػ 
اإلنييار، ولع ُيقجر لمذاه صفي اف يحكع شػياًل إْذ تػفي وىػ لع يتجاوز الحادية والثالثيغ مغ 

مًا ودفغ بسجيشة )قػػع( في الثاني عسخِه بدبب افخاشو في شخب الخسػر، كسا قيل بأنو مات مدسػ 
 .(25)1642عذخ مغ أيار 
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عقب وفاة الذاه صفي، جمذ عمى عخش الدمصشة (:  7222-7266الشاه عباس الثاني )-
، ونتيجًة لرغخ 1624ابشُو عباس السمقب بػػ)عباس الثاني( وىػ لع يتجاوز العاشخة مغ عسخِه عاـ 

اعتساد الجولة صجرًا أعطع  –اشية، واصبح ميخزا تقي سشِو سيصخ االمخاء واألعياف ورؤساء القدلب
لمذاه وقبس زماـ األمػر بيجه فثارت ثائخة بكية االمخاء مسا اضصخ الذاه عباس الثاني في نياية 

، وببمػغ الذاه الججيج سغ الخشج مدظ بدماـ األمػر وإدارة الجولة (26)السصاؼ بإعجاـ اعتساد الجولة
ياف البالد فأثبت ججارتو الدياسية اثشاء مجة حكسِو، وُعػػجَّ شاىًا مغ دوف أخح رأي الػزراء وأع

شجاعًا ذا عدـٍ وإرادة رغع االفخاط بذخب الخسػر، فكانت ترجر مشُو احكاـ وقخارات جائخة في 
 . (27)حالة سكخِه بعيجة كل البعج عغ العالقات االندانية

ني باستقخاٍر ندبي إْذ لع يذيج عيجه تستعت الجولة الرفػية أباف حكع الذاه عباس الثا       
مػاجيات حخبية مع الجولة العثسانية مسا دفعُو لمعسل عمى تػسيع ممكُو وسمصانو، ففتح قشجىار 

بعج اف خدختيا الجولة الرفػية أياـ الذاه صفي، كسا قاـ ببشاء سػر مجيشة بشجر  1648عاـ 
، تػفى الذاه عباس (28) 1659 ، ونجح في إخساد ثػرة قاـ بيا الكخج عاـ1650عباس عاـ 

ىػػ في قرخ خدخو آباد في دامغاف بعج حكٍع 1077الثاني في الخابع والعذخيغ مغ ربيع األوؿ 
 .(29)داـ خسدة وعذخيغ عامًا 

لقب في البجاية بالذاه و خّمف والجُه الذاه عباس الثاني (:  7213-7222الشاه سليمان )-
بشاًء عمى تػصية أصجرىا مشجسيو بغية االحتخاز مغ )صفي الثاني( ثع لقب بالذاه )سميساف( 

نحذ األوضاع الفمكية حدب معتقجاتيع، ُعخؼ عشُو بأنُو شخرية ضعيفة وقع تحت تأثيخ 
االمخاء والسدتذاريغ وساد في عيجِه التجىػر واإلنحالؿ، وماؿ لسخالصة الشداء والحخيع، فأىسل 

جه تجخل الحخيع واالمخاء واألعياف في شؤوف الذؤوف العامة واصبح مجمشًا لمخسخ، إْذ شيج عي
وخخاساف، وقج تػفي الذاه سميساف عاـ  ع األوزبظ لميجػـ عمى شسالي البالدالحكع وىػ ما شج

 .(30)أثخ اصابتِو بسخٍض عزاؿ، فأعكبُو ابشُو سمصاف حديغ 1694

، وكاف عسخُه 1694ارتقى العخش الرفػي عاـ (: 7166-7216الشاه سلطان حسين )-
، تخعخع مثل رتِو عمى ترخيف األمػر الدياسيةحاؾ ستة وعذخيغ عامًا، تسيد بزعفِو وعجـ قجآن

والجه في الحخيع ولع يكغ يعمع عغ الدياسة وإدارة الحكع في عيجِه شيء، فأوكل شؤوف البالد الى 
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باقخ دمحم شػا في التشكيل بسػاششييع مغ األىالي ومغ بيشيع رجاؿ الجيغ حتى أساءوا الترخؼ وأمع
، لع يتسكغ الذاه سمصاف حديغ مغ  (31)يغ يجيو الذؤوف الجيشية والسجنيةالسجمدي الحي تخكدت ب

اتخاذ القخارات بسفخدِه إْذ كاف ضعيف اإلرادة حتى استغل رجاؿ حاشيتِو )خػاجات الدخايا( ىحا 
لة الزعف وصاروا ىع اصحاب االختيار الحكيقي واصبح قخار العدؿ والتشريب لسقامات الجو 

اي أمخ إالَّ  الدياسية والعدكخية وحتى احكاـ السػت او االعفاء مشُو بأيجييع، ولع ُيدسح بإجخاء
 . (32)لمذاه سػى االسع بسػافقتيع فمع يبقَ 

ى

ى

ى

ى

 (:7166-7261ًا:ىاألوضـاعىاالجـتمـاروـظىالـصـغـووـظىلـلـمــدةى)ثالث

ى:الـمـجـتـمعىالـــصــغــوي-

جة شبقات ُتذكل بخمتيا ػّ مغ الشاحية الدياسية واالقترادية الى ع ُيقدع السجتسع الرفػي        
عساد الجولة الرفػية، ويقف عمى رأس اليـخ الذاه حاكع الجولة ورجاؿ بالشو وحكاـ السجف 

، ورجاؿ الجيغ مغ العخب الػافجيغ عمى الجولة (33)والػاليات مغ )التاجيظ وقبائل القدلباش(
الرفػية واألىالي، ويأتي في السختبة الثانية شبقة التجار مغ األرمغ والسديحييغ والييػد الى 

دكػف بسّقجرات البالد االقترادية، جانب التجار السدمسيغ، وماّلؾ األراضي االقصاعييغ الحيغ ُيس
كسا وُتذكل  ػي األكثخ سيادة في السجتسع الرف الدراعية والتجارية، اما الصبقة الثالثة فيي الصبقة

االكثخية في تذكيمة السجتسع الرفػي والسكػنة مغ سكاف السجف مغ الحخفييغ اصحاب السيغ 
اليجوية والسػضفيغ الرغار في الجولة، والعبيج مسغ يأتػف عغ شخيق التجارة او الغدوات التي 

اشخاؼ واليات اقاميا الذاه شيساسب عمى القػقاز، جػرجيا، األوزبظ، او مغ الكبائل الثائخة في 
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ُتذكل ندبة الفالحيغ والعبيج في السجتسع ، إْذ (34)الجولة الرفػية، فزاًل عغ الفالحيغ في القخى 
%( مغ مجسػع الدكاف الكمي، وعمى ىحا ُيذكل سكاف القخى أكبخ جدء 55-45الرفػي حػالي )

مسغ يعسمػف في  ييغ ندسة مغ القخوييغ في البالدمغ تكػيشة السجتسع، لحا يػجج حػالي اربعة مال
 ية، في حيغ ُيقدع السجتسع الرفػي الدراعة في االالؼ القخى القخيبة والبعيجة عغ السجف الخئيد

وُيذكمػف الصبقة األكبخ مغ سكاف البالد، واالتخاؾ األذربيجانييغ الشاحية اإلثشية العخقية  مغ
عغ األكخاد والعخب  وتشحجر مشيع قبائل القدلباش وُتذكل ندبتيع الثمث مغ السجتسع، فزالً 

، كسا (35)والبمػج، عجا أقميات مغ األرمغ والدخياف وىؤالء بأجسعيع ُيذكمػف عساد الجولة الرفػية
ياـ الجولة الرفػية شػائف غيخ اسالمية مغ الدرادشت والسديح واألرمغ وتػجج في البالد أ

دحخ والذعػذة وكانت واألشػرييغ والبيائييغ فزاًل عغ الييػد وكاف مغ بيشيع مغ يعسل في ال
مغ اضصيادىع كمسا ثبت عمييع تمظ  ػضة مغ قبل الذاه والحي لع يتػافَ تمظ السسارسات مخف

السسارسات والسيسا الييػد مشيع، وقج انتذخت تمظ الصػائف في شيخاف، يدد، كخماف، شيخاز، 
 .(36)اصفياف، تبخيد، مخاغة، وغيخىا مغ السشاشق

إالَّ اف ىشاؾ عجدًا مغ المغات  لمغة الخسسيةاتعجد لغاتو وثقافاتو و ب جتسع الرفػي امتاز الس       
السحمية التي يتكمع بيا األىالي في مشاشقيع مثل: الكخدية، التخكية، الّمخية، العخبية، الجيالنية، 

%( يتكمسػف المغات اليشجية 23، ونحػ )يايتكمسػن %( مغ األىالي45ية، واف ندبة )البمػج
وىع يشحجروف مغ الكبائل اآلرية، فاألكخاد يقشصػف الجباؿ الغخبية ولغتيع ىي  األوروبية األخخى 

، وىشاؾ ّػخ في مجتسعات شبو بجويةمػ( مغ ال350,000الكخدية، ويدكغ الجباؿ الغخبية نحػ )
خ العطاـ( ويدكشػف غخب ػمّ ػخ وُعخفػا باسع )الػّ مػقبائل البختيارية الذجيجة القخب مغ قبائل ال

، وُعخؼ البمػج بانيع مدارعيغ شبو رحل وسكشػا ػخيةمّ ػفياف، وكالىسا يتكمساف الالعاصسة اص
في خػزستاف، وحافظ  عخب عسػمًا في جدر الخميجبمػجدتاف واشتيخوا بالفخوسية، وسكغ ال

األرمغ عمى لغتيع الخاصة وتسخكدوا في شيخاف، اصفياف، اذربيجاف، وامتيشػا التجارة في 
ػية إالَّ اف ىشاؾ مغ اف العشرخ التخكي كاف قميل العجد في الجولة الرفغالبيتيع، وعمى الخغع 

مسغ يتكمع المغة التخكية، وّألف الييػد واآلشػريػف ندبًة ضئيمة مغ السجتسع الرفػي مسغ  عجداً 
 .(37)حافطػا عمى اصػليع العخقية ولغتيع وديشيع وتسخكدوا في السجف الرفػية الخئيدية
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  والـمنـادـبـات:األرـوـادى-

جة ضػاىخ اجتساعية استسخت خالؿ العيج الرفػي الستأخخ ػّ سادت السجتسع الرفػي ع       
مثل األعياد التي يحتفل بيا األىالي وأوؿ تمظ األعياد واىسيا عيج الشػروز والحي يجخي كل عاـ 

ة وتجخي دشة الرفػيػػعج ىحا العيج رأس الوتحجيجًا في يػـ الحادي والعذخيغ مغ شيخ أذار، ويُ 
ضسشو عخوض مدخحية لعجة اياـ وتعع جسيع ارجاء الجولة الرفػية عمى الرعيجيغ الخسسي 

، وبالعكذ وعادًة ما تكػف اليجايا مغ (38)والذعبي وُتقجـ اليجايا مغ الذاه الى رجاؿ دولتِو وبالشو
ُيخىق ميدانية الجولة  الثياب السدخخفة بخيػط الحىب والفزة وحجسيا مبالغ فيو لجرجة كبيخة كسا

السيسا اذا ما عانت الجولة الرفػية مغ أزمٍة اقتراديٍة خانقة او حخٍب قائسة، كسا اف ىشاؾ 
ميخجاف ُيصمق عميو ميخجاف )رّش الساء( وكاف ُيقاـ في يػـ الخابع مغ تسػز مغ كل عاـ ويقـػ 

  .(39)كل شخز بخّش الساء او ماء الػرد عمى اآلخخيغ

جانب مخاسيع استكباؿ الذاىات والدفخاء في السجف فعشج وصػؿ الذاه تجخي مخاسيع الى        
استكباؿ ضخسة وُتزاء مرابيح السجيشة وىحِه السرابيح ىي قشاديل تعسل بالديت، كسا وُتصمق 
األلعاب الشارية لمجاللة عمى ُحدغ االستكباؿ او إلخبار األىالي بػصػؿ الذاه او الدفخاء او 

، فزاًل عغ االحتفاالت التي كانت تتع بسشاسبة عقج القخاف (40)األعياد والسشاسباتلإلعالف عغ 
والسشاسبات الخمزانية وعيجي الفصخ السبارؾ واألضحى، وكانت مغ السشاسبات السسيدة عشج 
السجتسع الرفػي االىتساـ في السشاسبات الجيشية والسيسا التي ُترادؼ ذكخى والدة األئسة االثشا 

اـ العذخة األولى مغ شيِخ محخـٍ الحخاـ والتي تدبق الحكخى الدشػية الستذياد االماـ عذخ واألي
 .(41)الحديغ " عميو الدالـ " 

ى

ى

ىالـزواجىوتطــددىالـزوجــات:-
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بتذابييا الكبيخ مع عادات السجتسع قبل الستأخخ في العيج الرفػي  تتدع عادات السجتسع      
مػر فكانت لألعخاس شقػس خاصة تصػرت مع قياـ بديط بعػّجة ألجولة الرفػية مع تغيٍخ قياـ ا

الجولة الرفػية فُتقاـ االحتفاالت والخقز لعجة أياـ احتفااًل بالعخس ويتع اعجاد الػالئع ألىل 
 .(42)العخوسيغ وُيجعى ليا العامة مغ أقارب العخيديغ

فكاف مغ عاداتيع تعجد  لع يكتِف الخجاؿ االغشياء في العيج الرفػي بدوجٍة واحجة،        
الدوجات وكاف الذاه سشػيًا ُيعصي جائدة الى مغ يػلج لجيو صبياف أكثخ مغ اآلخخيغ، إْذ شاع 
مبجأ تعجد الدوجات بكثخة والسيسا بيغ التجار االغشياء الستشقميغ بيغ السجف فيكػف لمتاجخ أكثخ مغ 

زاء تعجد الدوجات ضيخت مذكالٍت زوجة في أكثخ مغ مجيشة بحكع تجارتِو وتشقمو بيغ السجف، وإ
اجتساعية بيغ اأُلسخ الرفػية نتيجة ضاىخة الصالؽ الستدايجة، فعمى الدوج تحسل السذكالت 
وآثارىا إْذ ال يسكغ لمدوج اف يحب او يعجؿ بيغ زوجاتو مسا وّلج الكخالية والعجاوة بيغ الدوجات 

، وعمى صع يٍج مترل كانت الشداء ُيشجبغَّ حتى وصمت لجرجة الزخب واالعتجاء فيسا بيشيغَّ
ثيغ مغ عسخىغ، إْذ يشطخ الخجاؿ عغ االنجاب ما اف يبُمغغَّ الثال االشفاؿ في عسٍخ مبكخ ويتػقفغَّ 

ويبجأ الخجاؿ بتفزيل الشداء األصغخ سشًا واالستستاع  ليغ عمى انيغ اصبحغ في ُعسٍخ متقجـ
زغَّ انفديغَّ وأخح األعذاب لسشع بأكثخ مغ واحجة مغ دوف انجاب، وكانت بعس الشداء ُيجي

الحسل، إْذ كاف األزواج يتدوجػف باخخياٍت ما اف يعمع ازواجيغَّ في حسميغَّ خالؿ الذيخ الثالث 
 .(43)او الخابع

ىاأللـطـابىوالتـدــلوـات:-

األلعاب ىي األخخى التي كانت ليا اىسية في السجتسع الرفػي ومغ بيشيا: لعبة        
تجخي في األماكغ العامة، فزاًل عغ األلعاب الشارية وإضاءة قشاديل السجف،  ، والتي(44)القبق

خب ولعبة الكخة والرػلجاف والتي كانت ُتسارس حتى مغ قبل الذاىات انفديع كمسا فخغػا مغ الح
التي كانت مغ بيغ التدميات التي يتستع بيا حكاـ الجولة الرفػية،  او الدفخ، الى جانب الريج

سفار إْذ كانت ُتشطع في كل عاـ ميخجانات خاصة ُتعشى بالريج، ومغ الطػاىخ خالؿ رحمة اال
األخخى التي سادت السجتسع الرفػي انتذار السقاىي والسشتجيات األدبية والتي كاف ليا انتذار 

في الشرف الثاني  فييا القيػة والتي دخمت البالد واسع في عسػـ السجف والػاليات الرفػية وُتقجـ
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الدادس عذخ والذاي الحي كاف شائعًا ومعخوفًا آنحاؾ، وكانت لمسقاىي الجور األىع في  مغ القخف 
تجسع االدباء والذعخاء والقراص والخواة )الحكػاتي( وغيخىع مغ اصحاب الحكايات والخقز 
والعاب الخفة )الدخؾ والبيمػانية(، وُيمقى في ىحِه السقاىي القرائج الذعخية الخاصة بسجح األئسة 

رالحيغ وإلقاء الكمسات الجيشية إْذ يقفػف عمى مػضٍع مختفع داخل السقيى والتي غالبًا ما وال
، ويختاد الخسارات )بيػت البػزه( متعاشي الخسخ والتي (45)يتجسع فييا التجار ومدتيمكي التبغ

 انتذخت بذكٍل واسع في عيج الجولة الرفػية السيسا قبل عيج الذاه عباس األوؿ إالَّ اف الذاه
، بإصجارِه مخسػـ )األمخ بالسعخوؼ 1523شيساسب األوؿ كاف قج ّحجع مغ وجػدىا في العاـ 

والشيي عغ السشكخ( وأمخ والتِو ومػضفيو بتشفيح السخسػـ واغالؽ الخسارات واماكغ الفدق والفجػر 
في  وتعامل بقدػٍة متشالية مع مغ ُيخالف اوامخه، لحا تشاقرت اعجادىا تجريجيًا واصبح تػاججىا

السجف والػاليات التي تبعج عغ العاصسة وتفخض عمييا الجولة ضخائب باىطة مع رقابة مباشخة 
وصارمة، ومشيا اف قاـ وزيخ الذاه عباس الثاني باإلعالف عغ وضع قػانييغ صارمة عمى 
السقاىي والسالىي ودور المصف اي التي يكثخ فييا الشداء، وضّيق مغ اقامة الفعاليات واألنذصة 

 .(46)تي كاف ُيؤدييا تجار األرمغال

انتذخت ضاىخة تعاشي السخجرات )األفيػف( والتخياؾ والحذير وعمى صعيٍج مترل،         
وتجخيغ التبغ في ارجاء الجولة الرفػية، ولع يكغ لمجولة اي سيصخة عمى بيعيا او الحػػَّج مغ 

وبذكٍل كبيخ، فزاًل عغ كبار  اتانتذارىا حتى اف عجدًا مغ والة الذاه كانػا يتعاشػف السخجر 
جياء السجتسع الرفػي مغ التجار واالقصاعييغ الحيغ يتعاشػف السخجرات في البيػت والسقاىي و 

بذكٍل شبيعي، واصبحت السخجرات مغ العشاصخ األساسية في السدامخات الميمية ومجالذ الديخ 
 .(47)والصخب، نتيجًة لحلظ ربح تجار السخجرات والتبغ األمػاؿ الصائمة

بيغ الشذاشات األخخى التي اصبحت متجاولة في السقاىي: سخد القرز ومجح  اف مغ         
االماـ عمي بغ ابي شالب " عميو الدالـ " وإلقاء الخصب الجيشية، وكاف الذعخاء والسجاحػف يقفػف 
عمى مػضٍع مختفٍع في السقيى وُيشذجوف الذعخ ويدخدوف القرز ومشيا شاىشامة الفخدوسي 

 .(48)يع عرا يحخكػنيا بصخيقٍة خاصةييجاالقرز السمحسية ويزعػف في و 

ىمـالبـسىالـرجــالىوالـندـــاء:-
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تألفت ألبدة الخجاؿ مغ قسراف شػيمة، ُتغمق مغ األماـ ويمفػف خرػرىع بشصاقاٍت مغ       
القساش،  القساش او الجمج، ُيصمق عمييا اسع )كسخبشج( اذا كانت مغ الجمج، و)شاؿ( اذا كانت مغ

ويختجوف فػؽ ىحِه القسراف معاشف قريخة ُيصمق عمييا )نيع تشو(، واذا كاف القسيز قريخًا 
ُيمبذ تحتو )شمػار( اي سخواؿ، ويزعػف فػؽ رؤوسيع الحميقة عسائع بيزاء عمييا خيػط 
 ممػنة، إْذ كانػا يحتفطػف بصػؿ لحاياىع وال يحمقػا شاربيع ويتخكػنيا تصػؿ كػنيع يقػلػف اف

 . (49)االماـ عمي بغ ابي شالب " عميو الدالـ " كاف شاربُو شػيالً 

مكانًة متسيدة في العيج الرفػي فسالبذ الخجاؿ والشداء كانت مغ القصغ  احتمت األزياء      
والكتاف والحخيخ والرػؼ، وفيسا يتعمق بسالبذ الشداء خالؿ العيج الرفػي فقج اترفت باأللػاف 

جدة األلػاف، وكانت الدالية وىي عبارة عغ سخاويل شػيمة ترل الى القجميغ، تعمػىا قسراف متع
زع عمى رأسيا قصعة كبيخة مغ القساش ترل الى األرض، وُيصمق عمييا اسع ية تالسخأة الرفػ 

 .(50))جادر( عشج خخوجيا مغ السشدؿ

ُعخؼ عغ الخجاؿ الرفػييغ انيع يزعػف عسامًة فػؽ رؤوسيع مغ الكتاف او الحخيخ          
سا حفطة الحي يمفػنيا واسسيا )مشجيل( وتكػف مخصصة وممػنة، وتكػف عسامة رجاؿ الجيغ والسي

وسمع " وآلو مغ ساللة الخسػؿ الكخيع دمحم " صمى هللا عميو  خيع بيزاء المػف، اما الّدادةالقخآف الك
ومغ أوالدِه فكانػا يزعػف قصعة قساش خزخاء المػف مع مشجيميع اي مع العسامة، اما الشداء 

في االصبع ويزعغَّ  فيزعغَّ الحمقات الحىبية عمى جية األنف اليسشى ويمبدغَّ الخػاتع الحىبية
، وفيسا يخز ازياء الذاه فقج كانت مختبصة بسداجِو (51)الصػؽ الفزي العخيس عمى عزجىغَّ 

ونفديتو، إْذ كاف السحيصػف بو ُيخسشػف مداجو بسا يختجيو مغ مالبذ يػمية، فإذا ما لِبذ المػف 
زخ او األصفخ فأنُو األسػد فإنُو يُجؿ عمى انو مكتئب وميسػـ واف لبذ المػف األبيس او األخ

في مداج الفخح واالنذخاح، اما اذا ما لِبذ ثيابًا حسخاء المػف فيتػجب عمى جسيع رجاؿ حاشية 
 .(52)البالط اف تخافو وتخذاه إْذ لغ يسخ اليػـ مغ دوف اف يأمخ بقتل أحجىع

ىالـعـنـاءىوالـمــودـوـػـى:-
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تُػػعج مدألة حمية الغشاء والسػسيقى وحخمتيسا مغ السدائل التي أثارت ججاًل واسعًا في         
عيج الجولة الرفػية، ويعدو البعس بجاية ضيػر الججؿ حػؿ الغشاء في الفقو الى رسالة العالع 

، فقج 1679السعخوؼ )مال باقخ الخخاساني( الحي اشتيخ بمقب السحقق )الدبدواري( الستػفى عاـ 
، إْذ لع يفِت بحخمتِو مصمقًا وكانت فتػاُه أقخب الى اإلباحة داعيًا (53)أّلف رسالة مدتقمة في الغشاء

بالقخآف فميذ  حجيث الشبػي الذخيف " مغ لع يتغغَ الفخد الى تالوة القخآف الكخيع باالستشاد الى ال
ّمشا " وقج صجرت فتػى حخمة الغشاء في الػقت الحي كانت فيو مجالذ الميػ والصخب والمعب، إْذ 
تقػـ بعس فتيات العبيج في تمظ السجالذ بالغشاء عمى بعس اآلالت السػسيقة، وكاف ىشاؾ 

او الغشاء  خالفًا بديصًا حػؿ قخاءة اشعار االماـ الحديغ " عميو الدالـ " عغ شخيق الغشاء،
لحخكة الجساؿ وىػ ما اصصمح عميو بػػػ)حجاء(، فزاًل عغ غشاء الشداء في حفالت األعخاس 

 .(54)شخيصة اف ال يدسعيغَّ الخجاؿ

وبدبب استسخار االختالؼ حػؿ حخمة او حمية )الحجاء( وقخاءة السخاثي العاشػرائية          
 إثارةحدع مثل ىحِه السدائل، مسا أدى الى  ومدألة الغشاء داخل األعخاس في الػسط الشدػي وعجـ

ججؿ واسع حػؿ الغشاء والسػسيقى، فكاف ىشاؾ ما ُيذبو اإلجساع حػؿ حخمة الغشاء وكاف 
االختالؼ يجور حػؿ شخعية التغشي باألدعية واآليات القخآنية الكخيسة واألذكار واألشعار الجيشية، 

دغ عمى اعتبار اف الرػت الحّدغ ليذ غشاًء، فطيخت دعػة إلداء تالوة القخآف الكخيع برػٍت ح
وقج أفتى )دمحم عمي سبدواري( في العيج الرفػي في كتابِو )التحفة العباسية( والتي أرسل ندخًة 
مشُو الى الذاه عباس الثاني ذكخ فيو: " ... اما في بياف الرػت الحدغ وأُي صػت حدغ لع 

ػـ شخعًا غشاء السخأة األجشبية وسساع صػتيا مغ يكغ الغشاء السحمػـ في الذخع " ، ويقرج بالسحم
قبل الخجاؿ او غشاء الربي الحي يؤدي سساع صػتو الى انبعاث الذيػة او صػت الذخز 
الحي يقخأ مع ضخب األدوات واآلالت السػسيكية مثل القيثارة والعػد وغيخىا، وعمى ىحا فإف الغشاء 

، وفيسا يتعمق بسػقف (55)ُيحكخ فييا الجشة واآلخخةالسحمػـ ىػ ما يذسل الميػ والباشل والكحب ولع 
ـٍ في احياٍف أخخى، إْذ يتػقف ذلظ  شاىات البالط السمكي تجاه الغشاء والسػسيقى مغ ُمِحلٍّ وُمَحخِّ
عمى مجى تأثيخ رجاؿ الجيغ ومجى نفػذ الفقياء السقخبيغ مغ الذاه ومجى اقشاعيع وتأثيخىع عمى 

 .(56)قخاراتِو وافكاره
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مجف والسيسا في سخ وجػد فخؽ غشائية ومقمجة في عػّجة واخخ عيج الجولة الرفػية تخّ في أ       
مجيشتي اصفياف وشيخاز، إْذ كانت الفخؽ السػسيكية تعخض مدخحياتيا في السقاىي او تتمقى 
الجعػات مغ األىالي السشتسيغ الى الصبقتيغ الستػسصة والستجنية لمسذاركة في حفالت زفافيع او 

اوالدىع او ختاف السػلػديغ الججد وغيخىا مغ السشاسبات، فتصػرت تمظ الفخؽ عغ شخيق  تدسية
، وعجد مغ تمظ (57)ىحِه السجالذ الى ايجاد انػاع ججيجة مغ الخقرات إرضاًء ألذواؽ جسيػرىا

األغاني كانت في مجح الذاه وانجازاتو ويحكخ شاردف في كتابِو )رحالت في فارس( واحجة مغ 
 : (58)ي وكانت فكختيا الخئيدية تقػؿ: " اف باستثشائِو كل الخجاؿ سػاسية " وىيتمظ األغان

 حتى إلو الذسذ مدح مسالظ الجػ الػاسعة 

 ليخى بإمكانِو العثػر عمى نجٍع آخخ                                    

 ى، يسكشُو تػلي الحكعبنجع، كالشجع القص

 شػياًل بحث، وبحثُو كاف دوف ججوى                                    

 

 

ىالـخـاتـمــظ:-

خالؿ السجة مػضػعة البحث نيػضًا بشيػيًا واستقخارًا اجتساعيًا الفتًا مثَّل العيج الرفػي       
(، إْذ أولى الذاه اىتسامًا واسعًا 1629-1587لمشطخ وكاف ذلظ عمى اياـ الذاه عباس األوؿ )

عياد الخسسية فزاًل عغ السشاسبات الجيشية وإقامة االحتفاالت في األجتساعية بإحياء السشاسبات اال
إقامة السيخجانات بيجؼ التدمية ، الى جانب كخى والدة او وفاة الخمػز الجيشيةواإلحتفاؿ في ذ

عمسشا اف البشية ما والتخفيو لخجاؿ البالط ولمسجتسع الرفػي بخمتِو عمى حٍج سػاء، السيسا اذا 
يج الرفػي كانت خميصًا مغ مكػناٍت وقػمياٍت متعجدة، ىحا واستسخ السجتسع السجتسعية في الع

الرفػي في عيج شاىات فتخة الزعف واإلنحالؿ عمى ذات الشدق االجتساعي الستبع مشُح قياـ 
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الجولة الرفػية عمى يج مؤسديا الذاه اسساعيل الرفػي مصمع القخف الدادس عذخ وحتى سقػط 
سكششا القػؿ اف ىشاؾ ضػاىخ اجتساعية قج ، إالَّ انشا يُ 1722غاف في العاـ الجولة الرفػية بيج األف

السجتسع الرفػي في عيجِه الستأخخ عقب القزاء عمييا مغ قبل الذاىات وعادت الى سادت 
ذكٍل السخجرات بومغ بيشيا ضاىخة انتذار  ،الرفػييغ في فتخاٍت سابقة مغ عيج الجولة الرفػية

السجتسع، فزاًل عغ انتذار الخسارات  والة الذاه وكبار وأعيافقبل  واسع لجرجة تعاشييا مغ
انذغاؿ خمفاء يخجع الى الطػاىخ  يقة األمخ اف الدبب في انتذار ىحهِ والسالىي مغ ججيج، وحك

الذاه عباس األوؿ في ممحاتيع الخاصة واىساليع لمجػانب الدياسية وحتى االقترادية مسا انعكذ 
 وبالتالي انياء الحكع الرفػي.   تساعيعمى تجني السدتػى االج

 ش:ــوامـؼـال-
                                                           

في مجيشة شيخاز، وىػ أحج ابشاء الذاه  1571ولج عباس ميخزا في يـػ االثشيغ األوؿ مغ شيخ رمزاف عاـ  (1) 
دمحم خجابشجة بغ الذاه شيساسب األوؿ بغ الذاه اسساعيل األوؿ بغ حيجر بغ الذيخ جشيج بغ ابخاليع خػاجو 

 وامُو ميج عميا فخخ الشداء بيكع،، ؽ األردبيميعمي بغ الذيخ صجر الجيغ مػسى بغ الذيخ صفي الجيغ إسحا
مغ عسخِه، فكاف عيج قػة وحـد وإرادة، تػفي بسشصقة عذخ  مشةاثفي التػلى العخش الرفػي وىػ ال يداؿ 

. لمسديج ُيشطخ: مخيع نداد اكبخي، ميخباف، شاه عباس كبيخ، جاب اوؿ، 1629أشخؼ في مازنجراف عاـ 
؛ سالـ خدخو 66ىػػػ، ص1348الجػاىخي، آثار الذيعة االمامية، شيخاف، ؛ عبجالعديد 41، ص1387

(، اشخوحة دكتػراه )غيخ 1629-1571جػاميخ، الذاه عباس الكبيخ وسياستو االصالحية الجاخمية في ايخاف )
 .2012مشذػرة(، جامعة بغجاد، كمية التخبية_ ابغ رشج، 

(، اشخوحة     1925-1796عاصع حاكع عباس، االرساليات السديحية في ايخاف خالؿ العيج القاجاري )  (2)
 .8، ص2008دكتػراه )غيخ مشذػرة(، جامعة القادسية، كمية التخبية، 

 .169-165، ص2007، 6كساؿ الديج، نذػء وسقػط الجولة الرفػية، ايخاف، مصبعة وفا، ط (3)
؛ سالـ خدخو جػاميخ، السرجر 96،ص1980بجيع دمحم جسعة، الذاه عباس الكبيخ، بيخوت، دار الشيزة،  (4)

 .158الدابق، ص
 .127سالـ خدخو جػاميخ، السرجر الدابق، ص (5)

، 2009ر الشفائذ، (، بيخوت، دا1736-1501دمحم سييل شقػش، تاريخ الجولة الرفػية في ايخاف ) (6)
ضاىخ، سياسة ايخاف الخارجية في عيج الذاه عباس الكبيخ، رسالة ماجدتيخ )غيخ  ؛ مذعل مفخح146ص
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؛ حدغ كخيع الجاؼ، الػجيد في تاريخ ايخاف، بغجاد، 25، ص2000مشذػرة(، جامعة البرخة، كمية اآلداب، 
 .48، ص3، ج2005بيت الحكسة، 

 .47، ص2008عخبية لمسػسػعات، حدغ كخيع الجاؼ، مػسػعة تاريخ ايخاف الدياسي، بيخوت، الجار ال (7)
؛ كساؿ 76ش، ص1388دمحم ميجي السػسػي، غخقاب تخاجع اعالـ القخف الحادي عذخ وما بعجه، اصفياف،  (8)

 . 162الديج، السرجر الدابق، ص
؛ 204، ص6، ج1988شاكخ مرصفى، السجف في االسالـ حتى العرخ العثساني، الكػيت، دار الدالسل،  (9)

 .154السرجر الدابق، صدمحم سييل شقػش، 
 .133؛ سالـ خدخو جػاميخ، السرجر الدابق، ص165-164كساؿ الديج، السرجر الدابق، ص (10)
 سيتع التصخؽ لمعاصسة اصفياف في الرفحات التالية. (11)
 .122؛ بجيع دمحم جسعة، السرجر الدابق، ص152دمحم سييل شقػش، السرجر الدابق، ص (12)
 .126؛ بجيع دمحم جسعة، السرجر الدابق، ص164-163الدابق، صكساؿ الديج، السرجر  (13)
 .139؛ بجيع دمحم جسعة، السرجر الدابق، ص155دمحم سييل شقػش، السرجر الدابق، ص (14)

محمة ججيجة انذأىا الذاه عباس األوؿ قخب اصفياف، سكغ بيا األرمغ مغ السديحييغ السيسا التجار مشيع.  ((15
(، تخجسة: صالح صالح، دار الدػيجي، 1677-1673في بالد فارس )ُيشطخ: جػف شاردف، رحالت 

ضاىخ، السرجر  ؛ مذعل مفخح118، ص7، ج2005مخكد القائسقامية بأصفياف لمتحخيات الكػمبيػتخية، 
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