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در دوران 
صفوی به دلیل 

حکومت  -1
 مرکزی نیرومند

برقراری  -2
 نظم و امنیت

در سراسر ایران 
شرایط مناسب برای 

رونق زندگی 
اجتماعی و اقتصادی 

 .فراهم شد

جمعیت ایران در آن دوره 
 میلیون نفر 10حدود 

بیشترجمعیت ایران 
راروستاییان وبعدکوچ 
 .نشینان تشکیل می دادند

آن ها به 
کشاورزی،دامداری و 

 .صنایع دستی مشغول بودند

 

 ظ٘سٌی اجتٕاػی     

 

 

  

                                                                                          

 عصرٔمایسٝ زٞما٘اٖ زض ظٔاٖ صفٛی تا زٞما٘اٖ اضٚپایی زض ٕٞاٖ                                                                                                               

 زٞما٘اٖ ایطا٘ی  ػمیسٜ زاضت وٝ ٚضغ پاییضاضزٖ جٟاٍ٘طز اضٚ                                                                                      

 تٝ ٔطاتة تٟتط اظ زٞما٘اٖ اضٚ پایی وٝ زض ٔٙاطك زض آٖ ظٔاٖ                                                                                                             

 .وطاٚضظی ٔی وطز٘س ،تٛزٜ استحاصّریع اضٚپا                                                                                                             

                                                                                                             

 .ٔی ٌطفتٙس حىٛٔت صفٛی ، ٔاِیات تٛز ،وٝ اظ وطاٚضظاٖ ٚ زأساضاٖ ٔٙاتغ ػٕسٜ زضآٔسیىی اظ                                                          

 



 

         

 .ایطا٘یاٖ زضضٟطٞا ظ٘سٌی ٔی وطز٘سزضصس  11تا  10حسٚز یٙی ٘یع زض آٖ ظٔاٖ ضٚ ٘ك زاضت ٚضٟط٘ط                   

 .،پیطٝ ٚضاٖ ٚ صٙؼتٍطاٖ تٛز٘سضٟط٘طیٙاٖ تیطتطٔماْ ٞای حىٛٔتی ،٘ظأیاٖ، ضٚحا٘یٖٛ، تاظضٌا٘اٖ        

 

 ضىٛفایی صٙؼت                        

 تاظاض لیصطیٝ                                                                                                زض زٚضٜ صفٛی ػالٜٚ تط وطاٚضظی ٚ زأساضی                                          

 اصفٟاٖ                                                                                                         .ٚ پط ضٚ٘ك تٛز٘سصٙایغ ایطاٖ ٘یع ضىٛفا                                            

 پیطٝ ٚضاٖ ٚ صٙؼتٍطاٖ ٔاٞطٚتٛإ٘ٙسی زضآٖ                                           

 .ظٔاٖ ٘یاظٞای ٌٛ٘اٌٖٛ جأؼٝ ضا تطططف ٔی وطز٘س                                         

 

 ذطىثاض ، پاضچٝ ٞای ٔرّٕی،اتطیطٕی ٚ حطیط ٚ لاِی ٞای ٘فیس: ایطاٖ زض آٖ ظٔاٖ  یصازضاتواالٞای                       

 .وطٛضٞای اضٚپایی تٛزصازضات ایطاٖ تٝ وطٛضٞای ٕٞسایٝ ٚ تطذی اظ                                                  

 .وٙاض ضٚ ٘ك صٙؼت اتطیطٓ ضىُ ٌطفتصٙؼت تافٙسٌی اظ زیٍط صٙایغ پط ضٚ٘ك ایطاٖ تٛز وٝ زض                               

 .ظٔاٖ ضلاتت ٔی وطزصٙؼت تافٙسٌی ایطاٖ تا صٙؼت ٘ساجی اضٚپا زض آٖ                                            لاِیچٝ ٘فیس                  

 



 

 

 

 زض زٚضٜ ضاٜ ػثاس اَٚ ،واضٌاٜ ٞای ٔتؼسزی زض ضٟطٞای

 .ٌیالٖ ٚجٛز زاضت(ٌطٌاٖ)استطآتاز، ٔطٟس،یعز ،واضاٖ، اصفٟاٖ 

 

                                            

  .واالٞای ٔطغٛتی ٔی ساذتٙس(ضٕطیط ٚ وٕاٖ)جًٙ افعاضٞای سٙتی ٚ صاتٖٛ ضً٘،جٛاٞط،،،چطْواضی:صٙؼتٍطاٖ ایطا٘ی زض صٙایغ زیٍط ٔا٘ٙس   

 پایٝ فا٘ٛس                                                                                                                                                                                       

 اسططالب افالن ٕ٘ا         

 

 وٛظٜ سفاِی ِؼاب زاض          

 

 

 جهرم –فارس ،صفٛی زتیط ٔطاِؼات اجتٕاػی                                                                                                                                                

 



 

 

 رونق تجارت   

 زض ػصط صفٛی ضٚ٘ك تجاضت زاذّی ٚ ذاضجیػّت       

 ٖیىپاضچٝ تٛزٖ سطظٔیٗ ایطا 

 ٚجٛز ٘ظٓ ٚ أٙیت 

 (ضاٜ ػثاس اَٚزٚضٜ ) آتازٜ-،فاضسایعزذٛاست  واضٚا٘سطای                   (تٝ ذصٛظ ضاٜ ػثاس اَٚ)زض ظٔاٖ صفٛی  تجاضت ٌستطشػّت     

  ٚ واضٚا٘سطاٞاٚجٛز ضثىٝ ٚسیغ ضاٜ ٞا 

 ضایٍاٖ تٛزٖ الأت تاظضٌا٘اٖ ٚ ٔسافطاٖ زض واضٚا٘سطاٞا 

  ٖ(تٝ ٌفتٝ جٟاٍ٘طزاٖ اضٚپایی)ضفتاض پسٙسیسٜ ٔأٛضاٖ ضاٞساضی تا ٔسافطا 

  (تاظاض لیصطیٝ زض ضٕاَ ٔیساٖ ٘مص جٟاٖ)تعضي ٚ تاضىٜٛ زض ضٟطٞأا٘ٙسساذت تاظاضٞای 

 .وٝ اظ واضٚاٖ ٞای تجاضی ٌطفتٝ ٔی ضسیىی اظٔٙاتغ زضآٔس حىٛٔت صفٛی ، ػٛاضضی تٛز 

 چٝ وطز٘س؟ ٌستطش تجاضت ذاضجی تطای(تٝ ذصٛظ ضاٜ ػثاس اَٚ )ضاٞاٖ صفٛی 

 .تٝ ضطوت ٞای تجاضی اضٚپا اجاظٜ فؼاِیت زض ایطاٖ زاز٘س                                                                       
  صفٛی پایترتزض  اضٚپایی ، ٚآسیایی ، زض ظٔاٖ صفٛی صسٞا تاظضٌاٖ ،جٟاٍ٘طزاٖ اضٚپاییتٝ ٌفتٝ                                                                       

 .ٔطغَٛ تجاضت تٛز٘س                                                                              

 .پطسٛزتطیٗ واالی صازضاتی زضآٖ ظٔاٖ اتطیطٓ تٛز وٝ زض ا٘حصاض ضاٜ ػثاس اَٚ لطاض زاضت                                               

 



 

          

 ضىٛفایی ػّٕی ٚ فطٍٞٙی                 

 .تاض زیٍط تٛا٘ستٙس تٛا٘ایی ٞای ػّٕی ،فطٍٞٙی ٚ ٞٙطی ذٛز ضا آضىاض وٙٙس ایطا٘یاٖزض زٚضٜ صفٛی تٝ ػّت فطاٞٓ آٔسٖ ضطایط ٔٙاسة                          

 .ػظیٓ ٚ تاضىٛٞی ساذتٙسواضٚا٘سطاٞای  ، ٚپُ ٞا ، واخ ٞا، ٔسضسٝ ٞا ، ٔسجسٞأؼٕاضاٖ ، ٟٔٙسساٖ ضٟطساظ ایطا٘ی                                        

 

 علم و آموزش   

 ٚ فؼاِیت ٞای تطتیت ٔٛضز تٛجٝ تسیاض تٛز زض زٚضٜ صفٛی تؼّیٓ ٚ    

 . ظیازی صٛضت ٌطفت      

 

 پازضاٞاٖ ٚ ٔماْ ٞای وطٛضی ٚ ِطىطی 

 .ػإِاٖ تعضي اظ ٔطاوع ػّٕی تطیغ زض جٟاٖ ضا تٝ ایطاٖ زػٛت وطز٘س -1

 .ٔسضسٝ ٞا ٚ وتاترا٘ٝ ٞای ػظیٕی تٝ ٚیژٜ زض پایترت ٞای صفٛی ساذتٙس  -2

 .ٚلف آٖ ٔساضس ٚ وتاترا٘ٝ ٞا وطز٘سأٛاَ ٚ أالن ظیازی ضا   -3

 

 



 

 

 :زض ظٔاٖ صفٛی تٝ ػّْٛ ٚ ٔؼاضف زیٙی ٔا٘ٙس

 تفسیط 

 فمٝ 

 .تٛجٝ تسیاض ٔی ضس        حسیث     

 

 .٘یع زض ٔطاوع ػّٕی تسضیس ٔی ضس ٘جْٛٚ  طة،فّسفٝ، زتیاتاضیاضیات، ،(ػّْٛ تجطتی)طثیؼیات:زیٍط ضاذٝ ٞای ػّْٛ ٔا٘ٙس
 

 .اضاضٜ وطز ػالٔٝ ٔحٕس تالط ٔجّسی،ضید تٟایی ،ٔالصسضا،  ٔیطزأازاظ فیّسٛفاٖ ٚ ػإِاٖ تعضي ظٔاٖ صفٛی ٔی تٛاٖ تٝ 

 تٝ ػّت وٓ تٛجٟی پازضاٞاٖ تٝ ضاػطاٖ                        

 !!!زض زٚضٜ صفٛی ضؼط ٚ ازب فاضسی ٔا٘ٙس زیٍط ضضتٝ ٞا ضٚ٘ك ٘ساضت 

 .است زٚضٜ صفٛی یىی اظ زٚضٜ ٞای پطتاض زض تاضید ٚ ازتیات ٚ ضؼط فاضسیتا ایٗ ٚجٛز         
                                                                                    

 ّك،ٔتؼصائة تثطیعی ٚ تیسَ  :٘ٙسٚ ضاػطاٖ تعضٌی ٔاسثه ٞٙسی اضؼاض تٝ        

 .تٝ ایٗ زٚضٜ ٞستٙس      

 

 

 

 



 

 

   

 ٘یع زض زٚضٜ صفٛی ٔٛضز تٛجٝ تٛز ٚ ٔٛضذاٖ ػّٓ تاضید           

 . ظیازی تٝ ثثت ٚ ٍ٘اضش ٚلایغ تاضیری ٔی پطزاذتٙس              

 

 ٞٙط   

 تطویة)آضاییوتاب ، ذٛضٙٛیسی،٘ماضی ، ٔؼٕاضی: ٞٙطی ضىٛفا ضس ٚ ٞٙطٔٙساٖ تعضٌی زض ضضتٝ ٞای ٔرتّف ٞٙطی اظ جّٕٝ  زض ظٔاٖ صفٛی شٚق ٚ استؼساز

 .ضٟطت یافتٙس ذاتٓ واضیٚ ( ،تصٞیة ،تصٛیط ٌطی ٚ جّس آضایی« ذط»چٙس ٞٙط تحطیط 

                                                                        

 

 

 

                                                                    سمف تاالض ٔٛسیمی ػاِی لاپٛ                         ٔسجس ٚ تعئیٙات آٖ زض ظٔاٖ                                                   

  (ٔیساٖ ٘مص جٟاٖ اصفٟاٖ)صفٛیٝ

 

 

 

 ٔیط ػٕاز حسٙی لعٚیٙی                                                                                                                                                                                     

 ذاتٓ واضی                                      ذٛضٙٛیس ٔطٟٛض ػصط صفٛی                                                                                                                                   



 

 

 جطٗ ٞا ٚ آییٗ ٞا                                                        

 آییٗ ٞایی چٖٛجطٗ ٞا ٚ زض ظٔاٖ حىٛٔت صفٛی                

 ٘ٛضٚظ ٚ جطٗ ٞای تاستا٘ی 

  غسیط ٚػیس لطتاٖ ،فطط » اػیاز اسالٔی،...» 

 ٗتٝ ضیٜٛ( ع)آییٗ سٌٛٛضاضی أاْ حسی: 

 «.(ٕ٘ایطی ٔصٞثی وٝ سٙت ضیؼیاٖ ایطاٖ است)تؼعیٝ، سیٙٝ ظ٘ی،ضٚضٝ ذٛا٘ی»              

 .    تطٌعاض ٔی ضس                                                                                                                        

                                                                                .تطپایی جطٗ ٞا ٚ آییٗ ٞا تاثیط ٟٕٔی زض افعایص ٕٞسِی ٚ ٞٓ تستٍی ٔطزْ ایطاٖ زاضت            

           

 ٔحتطٓ واضا٘ی اظ ضاػطاٖ     

 ٚ ٔطثیٝ سطایاٖ تطجستٝ       

 زٚضٜ صفٛی                

                

 

 

 اجتماعی،فارس،جهرممطالعات صفوی دبیربا آرزوی موفقیت شما دانش آموزان عزیزم،                                                                                                  

 


