
۶  ــ دانش آموزان عزيز، با عنايت به آنچه گفته شد، درس تاريخ را نه فقط برای کسب نمره بلکه به خاطر 
اهميت و ضرورت شناخت تاريخی جدی بگيريد. آنچه مورد تأکيد است و اهميت دارد درک و فهم زمينه ها، 
علت ها، داليل، نتايج و پيامدهای پديده ها و وقايع تاريخی است و هيچ اصراری بر حفظ اسامی و تاريخ ها و 

ديگر جزئيات نيست.
۷ــ نقشه ها، جداول و تصاوير بخشی از محتوای کتاب را تشکيل می دهند که به يادگيری و شناخت تاريخ 

کمک مؤثری می کنند. بنابراين هنگام مطالعٔه درس ها، به دقت آن ها را مالحظه کنيد.
۸   ــ به منظور تکميل اطالعات و تعميق يادگيری شما، مطالبی با عنوان آيا می دانيد در البه الی مطالب 
کتاب گنجانده شده، که اعتبار و اهميتی چون ساير مطالب کتاب دارند و بايد هنگام تدريس و ارزشيابی هفتگی 

جدی گرفته شوند. فقط در آزمون پايانی از اين قسمت ها پرسشی طرح نمی شود.
۹ــ فعاليت تکميلی را که در پايان هر درس طراحی شده، به صورت گروهی و با هدف يادگيری عميق تر 

انجام دهيد.
انتظار می رود درس تاريخ و کتاب حاضر، عالقٔه شما را به علم تاريخ بيفزايد و مقدمه ای برای مطالعٔه مستمر 

نوشته ها و آثار تاريخی ديگر باشد؛ زيرا مطالعٔه بيشتر و بيشتر، اصلی ترين عامل شناخت  و درک تاريخ است.
             همواره پذيرای پيشنهادها و انتقادهای شما دانش آموزان هستيم.

       
                                                                           گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی
http://history - dept@talif.sch.ir (ايميل) پيام نگار



صفويان  ۱  (تاريخ سياسی)

  اوضاع ايران در آستانۀ تشکيل حکومت صفوی
آشفته  بسيار  ايران  سياسی  اوضاع  قرن  ١٠  ق،  ابتدای  در  صفوی  حکومت  تأسيس  با  همزمان 

١

يکم
س 
در

که  بود  ترکمان  قبايل  از  اتحاديه ای  پرچم  است.گوسفند  سفيد ، نشان  گوسفندان  سفيد  به معنای  ترکی  اصطالحی  قويونلو،  آق  ١ــ 
حکومت آق قويونلو را تأسيس کردند.

مختلف  قسمت های  بر  زيرا  بود؛  نابسامان  و 
کشور ما، حکام و سلسله های محلی متعددی 
جنگ  در  يکديگر  با  که  می کردند  حکومت 
حکومت ها،  اين  مهم ترين  بودند.  رقابت  و 
حکومت «آق قويونلو١» بود که بر نواحی غربی 

و بخش هايی از مرکز ايران سلطه داشت.
به  اروپايی  کشورهای  زمان،  آن  در 
تازگی در مسير استعمارگری  گام نهاده بودند. 
در چنين شرايطی، پرتغالی ها با سوء استفاده 
از ضعف و پريشانی اوضاع ايران، جزيرهٔ هرمز 
ساحل  در  ما  ميهن  مناطق  از  بخش هايی  و 
خليج فارس و دريای عمان را اشغال کردند.

  ۲  

بقعۀ شيخ صفی الدين اردبيلی در شهر اردبيلبقعۀ شيخ صفی الدين اردبيلی در شهر اردبيل



١ــ طريقت به معنای راه و روش است. سلسلٔه طريقت به تشکيالت مذهبی گفته می شود که از تعدادی صوفی (يا مريد)، تحت   رهبری 
شخصی با عنوان پير يا مرشد طريقت تشکيل می شود.

٢ــ قزلباش، کلمه ای ترکی به معنای سرخ سر است. چون قزلباش ها کاله سرخ بر سر می نهادند، به اين اسم مشهور شدند.

 تشکيل حکومت صفوی
اسماعيل صفوی پس از پيروزی بر حاکم آق قويونلو و تصرف تبريز 
در سال ۹۰۷ ق، حکومت صفوی را بنيان نهاد و آن شهر را به پايتختی خود 
برگزيد. او از نوادگان شيخ صفی الدين اردبيلی است. شيخ صفی دو قرن 
پيش از اسماعيل، سلسلٔه طريقت۱ صوفيانه ای را در اردبيل به وجود آورد 
می شد.بيشترين  رهبری  نوادگانش  و  فرزند  توسط  او،  مرگ  از  پس  که 
مريدان طريقت صفوی را اعضای هفت طايفٔه ترک تشکيل می دادند که به 
قزلباش۲ معروف شدند.اين طريقت تحت رهبری پدربزرگ و پدر اسماعيل 
گام در مسير فعاليت های سياسی و نظامی گذاشت و سرانجام اسماعيل با 

پشتيبانی مريدان مطيع و پرشور به حکومت رسيد.

مسير لشکـرکشی هـای شاه اسماعيل مسير لشکـرکشی هـای شاه اسماعيل 
درياچۀبرای تسلط بر سرزمين های ايرانیبرای تسلط بر سرزمين های ايرانی
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شاه اسماعيل اول صفویشاه اسماعيل اول صفوی

هرمز
پايتخت

  ۳  



  ۴  



صحنۀ رزم چالدرانصحنۀ رزم چالدران  ۵  



مهم ترين اقدام شاه اسماعيل پس از تاج گذاری در تبريز، رسميت بخشيدن به مذهب تشيع بود. 
شاه اسماعيل در حالی اقدام به رسميت مذهب تشيع در ايران کرد که پيش از آن تا حدودی زمينه های 
اجتماعی و فرهنگی آن آماده شده بود. سپس حکومت های محلی را از ميان برداشت و سراسر ايران 

را متحد و يکپارچه کرد.
حکومت ازبکان در شمال شرق و امپراتوری عثمانی در غرب ايران از تشکيل حکومت قدرتمند 
مقابلٔه  به  سپس  و  کرد  دفع  را  به  خراسان  ازبکان  تجاوز  ابتدا  اسماعيل  شاه  بودند.  ناخشنود  صفوی 
راهی  صفوی  حکومت  نابودی  قصد  به  مجهز،  و  پرشمار  سپاهی  با  عثمانی  امپراتور  رفت.  عثمانيان 
ايران  شد. در محلی به نام چالدران، نزديک شهر خوی، جنگی شديد درگرفت که با وجود بی باکی 
و شجاعت شاه اسماعيل و سربازانش، ايرانيان شکست خوردند. انتخاب شيؤه رزمی نامناسب توسط 
فرماندهان سپاه صفوی و استفادٔه ارتش عثمانی از تفنگ و توپ که ايرانيان فاقد آن بودند، از داليل 

اصلی شکست صفويان در اين جنگ بود.

 دوران تثبيت حکومت صفويان
پس از شاه اسماعيل، فرزندش تهماسب به 
سلطنت رسيد. در آغاز فرمانروايی شاه تهماسب، 
به  دليل خودسری فرماندهان نظامی اوضاع داخلی 
و  ازبکان  تجاوز  و  شد  آشفته  صفوی  حکومت 
کرد؛  بدتر  را  شرايط  ايران  مرزهای  به  عثمانيان 
اما شاه تهماسب پس از سامان بخشيدن به وضع 
داخلی، ازبکان را شکست داد و سپس حکومت 

عثمانی را به صلح با ايران وادار کرد.

شاه عباس اول صفویشاه عباس اول صفوی   ۶  



 صفويان در اوج قدرت
بعد از مرگ شاه تهماسب، بر اثر کشمکش جانشينان او و سرکشی مجدد فرماندهان نظامی، دوباره 
همسايگان غربی و شرقی به مرزهای ايران هجوم آوردند، اما با به قدرت رسيدن شاه عباس اّول، شرايط 
تغيير کرد. او ابتدا نابسامانی های داخلی را برطرف کرد و سپس به دشمنان خارجی پرداخت؛ به طوری که 
ابتدا به ازبکان چنان ضربه ای وارد آورد که تا اواخر حکومت صفوی خطر تجاوز آنها به مرزهای ايران 
رفع شد. سپس به سرعت به جنگ عثمانی رفت و طّی چندين نبرد شديد، مناطق اشغالی را آزاد کرد و 
بغداد را نيز به تصرف درآورد. آن گاه نوبت به پرتغالی ها رسيد. سپاه صفوی جزيرٔه بحرين و بندرعباس 
را پس از يک قرن اشغال، آزاد کرد و با کمک کشتی های انگلستان، پرتغالی ها را از اصلی ترين پايگاه 

آنان در منطقٔه خليج فارس، يعنی جزيرٔه هرمز، بيرون راند.

اصفهان ــ کاخ چهلستوناصفهان ــ کاخ چهلستون

  ۷  
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کليسای وانک در محلۀ جلفای اصفهان؛ ساخته شده در زمان شاه عباس دومکليسای وانک در محلۀ جلفای اصفهان؛ ساخته شده در زمان شاه عباس دوم   ۸  



ميدان نقش جهان (امام خمينی کنونی) اصفهان؛ طراحی و ساخته شده در عصر صفوی

همکاری نظامی انگلستان با حکومت صفوی عليه پرتغالی ها دو علت داشت:
الف) رقابت سياسی، نظامی و تجاری انگلستان با پرتغال
ب) تمايل انگلستان برای گرفتن امتياز تجاری از ايران

شاه عباس اّول در دوران سلطنت خود، اقدامات زيادی برای توسعٔه اقتصادی و گسترش تجارت 
داخلی و خارجی انجام داد. در آن زمان، روابط سياسی و بازرگانی ايران با کشورهای اروپايی توسعه 

يافت. گفتنی است دوران زمامداری او، اوج شکوفايی سياسی و اقتصادی ايران بود.

 حکومت صفوی در سراشيبی سقوط حکومت صفوی در سراشيبی سقوط
مرگ شاه عباس اّول، پايان عصر طاليی و آغاز ضعف حکومت صفوی بود. بعد از او، چهار 
پادشاه ديگر از خاندان صفوی بر تخت شاهی نشستند که يکی از ديگری، ضعيف تر و نااليق تر بودند.

مهم ترين عوامل ضعف و سقوط حکومت صفوی عبارت اند از:
١ــ بی کفايتی و ضعف شاهان صفوی پس از شاه عباس اّول

٢ــ اختالف و درگيری ميان مقام های اداری و فرماندهان نظامی
  ۹  ٣ــ دخالت های ناروای اعضای حرمسرا در امور حکومتی



١ــ افغانستان در آن زمان بخشی از ايران محسوب می شد و ساکنان آنجا اتباع حکومت صفوی بودند.

زمان حکومتنام شاه
١ــ شاه اسماعيل اول
٢ــ شاه تهماسب اول
٣ــ شاه اسماعيل دوم
٤ــ شاه محمد خدابنده

٥  ــ شاه عباس اول
٦  ــ شاه صفی

٧ــ شاه عباس دوم
٨   ــ شاه سليمان

٩ــ شاه سلطان حسين

٩٠٧ ــ٩٣٠ ق
٩٣٠ــ٩٨٤ ق
ـ  ٩٨٥ ق ٩٨٤ـ
٩٨٥ــ٩٩٦ ق
ـ   ١٠٣٨ ق ٩٩٦ـ
١٠٣٨ ــ ١٠٥٢ ق
١٠٥٢ــ١٠٧٧ ق
ـ  ١١٠٥ ق ١٠٧٧ـ
ـ  ١١٣٥ ق ١١٠٥ـ

٤ــ نابسامانی اوضاع اقتصادی به سبب کاهش توليد داخلی، افت صادرات و افزايش 
واردات

 سقوط صفويان
حکومت صفوی در دوران زمامداری شاه سلطان حسين، به شدت ضعيف شد. در چنين شرايطی، 
گروهی از افغانان۱ به رهبری محمود افغان در قندهار شورش کردند و پس از قتل حاکم آن شهر، راهی 
اصفهان شدند. شاه و مقام های نظامی و سياسی نتوانستند اقدامی مناسب برای مقابله با شورشيان انجام 
دهند، اصفهان پايتخت صفوی به محاصرٔه افغانان شورشی درآمد و پس از مدتی، شاه   سلطان حسين 

ناگزير شد تاج و تخت را به محمود افغان تسليم کند.

شاهان صفوی (۹۰۷ــ ۱۱۳۵ق)

  ۱۰  



ــ آثار و نتايج سياسی و مذهبی حکومت صفويان را بر ايران در ۵ سطر توضيح 
دهيد.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
..................................................................................................................................

۱ــ چرا اوضاع سياسی ايران در آستانٔه تشکيل حکومت صفوی آشفته بود؟
۲ــ چگونگی تأسيس حکومت صفوی را در دو سطر توضيح دهيد.

مشکالتی  و  مسائل  چه  با  تهماسب  شاه  سلطنت  آغاز  در  صفوی  حکومت  ٣ــ 
روبه رو بود؟

٤ــ اخراج پرتغالی ها از سواحل و جزاير ايرانی چگونه صورت گرفت؟
٥  ــ گزينه های مرتبط را به هم وصل کنيد.

ــ شاه سلطان حسين ــ رسميت بخشيدن به مذهب تشيع  
ــ شاه تهماسب ــ بيرون راندن پرتغالی ها از هرمز 

ــ شاه عباس اّول ــ تسليم تاج و تخت به افغانان شورشی 
ــ شاه اسماعيل  

  ۱۱  

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی



صفويان  ٢    ( تاريخ اجتماعی  ، اقتصا   دی و فرهنگی)

 جامعۀ عصر صفوی
جمعيت ايران در دورٔه صفوی کمتر از ١٠ ميليون نفر بودند که در 

سه بخش شهری، روستايی و کوچ نشينی می زيستند.

۲

وم
س د

در

  ۱۲  



شهرنشينان حدود ١٥درصد کّل جمعيت کشور را تشکيل می دادند که عدٔه زيادی از آنان ساکن 
اصفهان، پايتخت صفويان، بودند. عالوه بر آن، حدود ٩٠ شهر که برج و بارو داشتند در قلمرو صفويه 

وجود داشت.

  ۱۳  
شهرنشينان عصر صفوی



روستاييان بيش از نصف جمعيت ايران را بـه خـود اختصاص می دادند. اين گـروه تقريباً در ٤٠ 
هزار روستای بزرگ و کوچک زندگی می کردند. با وجود آنکه بيشتر دسترنج کشاورزان به جيب مالکان 
بزرگ و حاکمان و مأموران حکومتی می رفت، اما به گفتٔه جهانگردان اروپايی، کشاورزان ايرانی در آن 

زمان از نظر تغذيه و پوشاک وضع بهتری نسبت به کشاورزان اروپايی داشتند.
کوچ نشينان در حدود ۳۵ درصد کّل جمعيت ايران بودند. مهم ترين آنها هفت قبيلٔه تشکيل دهندٔه 
زيادی  نظامی  و  سياسی  قدرت  اّول،  عباس  پادشاهی  دوران  تا  قزلباشان  گروه  بودند.  قزلباشان  گروه 

داشتند، اما شاه عباس اّول با انجام اصالحاتی، از قدرت آنان کاست.

روستاييان عصر صفویروستاييان عصر صفوی

  ۱۴  



 اقتصاد اقتصاد
فعاليت های اقتصادی ايران در دورهٔ صفويه بر پائه کشاورزی، دامپروری، صنايع دستی و تجارت 
استوار بود. کشاورزی مانند دوران گذشته پايه و اساس اقتصاد بود. کشاورزان ايرانی حتی بيشتر از 
نياز داخلی، محصول توليد می کردند که اضافٔه آن صادر می شد. کوچ نشينان بيشتر به دامداری اشتغال 
داشتند. صنايع دستی نيز در ميان جمعيت کوچ نشين و يکجانشين (شهری و روستايی ) رونق داشت.

تجارت داخلی و خارجی ايران در دورٔه صفوی به ويژه در عصر شاه عباس اّول گسترش زيادی 
پيدا کرد. ايجاد امنيت، ساخت يا بازسازی راه ها و کاروانسراها و يکسان سازی واحدهای اندازه گيری 
تأثير مهمی گذاشت. البته عمدٔه تجارت خارجی در انحصار شاه  شکوفايی تجارت  (وزن و پول)، بر 

عباس اّول بود.
محصوالت کشاورزی و دامی از جمله ابريشم، غالت و خشکبار اصلی ترين کاالهای صادراتی 
بود و ادويه، پارچه و قند نيز مهم ترين کاالهای وارداتی را تشکيل می دادند. هند، عثمانی، انگلستان 

و پرتغال شرکای تجاری اصلی ايران بودند.

کاروانسرای کوهپايه اصفهانکاروانسرای کوهپايه اصفهان

  ۱۵  



 علم ، هنر و معماری
آرامش  سائه  در  است.  ايران  معماری  و  هنر  علم،  درخشان  دوره های  از  يکی  صفويان  دورٔه 
سياسی و   اجتماعی و شکوفايی اقتصادی، بازار علم و دانش و هنر رونق گرفت.مدارس و حوزه های 
علمئه زيادی در گوشه و کنار ايران مشغول فعاليت بودند و صدها طلبه و شاگرد به تحصيل معارف دينی 
و غيردينی اشتغال داشتند. در عصر صفوی دانشمندان، فيلسوفان و فقيهان بزرگی مانند ميرداماد، 
مالصدرا، شيخ بهايی و عالمۀ مجلسی پرورش يافتند و صدها کتاب ارزشمند در موضوع های مختلف 

تأليف شد. اين اقدامات در ترويج و تثبيت تشيع در ايران مؤثر بودند. 
ذوق و مهارت ايرانيان در معماری نيز شکوفا شد و آثار ارزشمند معماری متعددی خلق شد که 
برجسته ترين آنها ميدان نقش جهان، کاخ چهل ستون و سی وسه پل اصفهان و حرم امامان شيعه(ع) 

در شهرهای مشهد، کربال و نجف است.

نمونه ای از سکه های عصر صفوینمونه ای از سکه های عصر صفوی

ماليات اصلی ترين منبع درآمد حکومت بود که از کشاورزان و دامداران (کوچ نشينان) گرفته 
می شد. فعاليت های تجاری و پيشه وری نيز مشمول عوارض خاّص خود بودند.

  ۱۶  



در عرصٔه هنرهای نقاشی، کاشی کاری و خوش نويسی نيز هنرمندان نامداری چون کمال الدين 
بهزاد، عليرضا عباسی و ميرعماد خوش درخشيدند.

ـ    چهل  ستون ـ مدرسٔه بناهای مهم ـ    عالی قاپو     ـ   مسجد امام    مسجد شيخ لطف الّله 
چهار  باغ   ـ خيابان چهار باغ ـ پل خواجوـ سی وسه پل و...

نقاشی ـ جلدسازی ـ خاتم کاری ـ منبت کاری ـ خطاطی ـ کاشی کاری و...رشته های هنری

بهزاد ـ آقاميرک ـ ميرعماد ـ عليرضا عباسیهنرمندان مشهور
ميرداماد ـ مالصدراـ عالمٔه مجلسی ـ شيخ بهايی و...دانشمندان
اسکندربيک منشی ـ حسن بيک روملو و ...موّرخان
صائب تبريزی ـ کليم کاشانی ـ محتشم کاشانی و ...شاعران
  ۱۷  استاد محمدرضا اصفهانی و...معماران

شيخ بهايی، عالم مشهور دورۀ شاه عباس اّولشيخ بهايی، عالم مشهور دورۀ شاه عباس اّول عالمه محمد باقر مجلسی، عالم معروف عصر صفوی و مؤلف کتاب بحار االنوارعالمه محمد باقر مجلسی، عالم معروف عصر صفوی و مؤلف کتاب بحار االنوار



اصفهان ــ سی   وسه پل (پل الّله وردی خان)اصفهان ــ سی   وسه پل (پل الّله وردی خان)

  ۱۸  



١ــ جامعٔه عصر صفوی از چه گروه هايی تشکيل می شد؟
اروپايی  کشاورزان  با  مقايسه  در  صفويه  دورٔه  در  ايرانی  کشاورزان  زندگی  ٢ــ 

چگونه بود؟
٣ــ زمينه ها و عوامل رونق و شکوفايی علم و هنر در عصر صفوی کدام اند؟

٤ــ جدول های زير را کامل کنيد.
اصلی ترين شرکای ايران در دورۀ صفوی اصلی ترين شرکای ايران در دورۀ صفوی مهم ترين کاالهای صادراتی در عصر صفویمهم ترين کاالهای صادراتی در عصر صفوی

……….................………….................………….................………….................…
……….................………….................………….................………….................…

معروف ترين هنرمندان عصر صفویمعروف ترين هنرمندان عصر صفوی معروف ترين دانشمندان و عالمان عصر صفویمعروف ترين دانشمندان و عالمان عصر صفوی

……….................………….................………….................………….................…
……….................………….................………….................………….................…

ــ برداشت وتحليل خود را از اوضاع علمی و فرهنگی ايران در دوران صفويه با 
توجه به جدول صفحٔه ۱۷ بيان کنيد.

..................................................................

..................................................................

..................................................................
.................................................................

  ۱۹  

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی


