
 

 پاهی ی نهم      مطالعات اجتماعی

 (یرد عصر صفو انریا یو فرهنگ  یعلم  ،یاقتصاد ،یاوضاع اجتماع )    10ردس 
 

 صادقی حمیرا
 

 استان کرمان          دبیر مطالعات اجتماعی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هیصفو در دوران یو اقتصاد یاجتماع یرونق زندگ لیدال یاجتماع یزندگ

رومندین یوجود حکومت مرکز لیبه دل 

اسر کشوردر سر تینظم و امن یبرقرار 

 شود. یزده م نینفر تخم ونیلیم ۱۰حدود  در آن دوره رانیا تیعجم

 :هیدر دوران صفو ییروستا یزندگ

: بیبه ترت هیدر دوران صفو رانیساکنان ا نیشتریب 

 ،یکشاورزبودند که به  نانیکوچ نشو  انییروستا

 اشتغال داشتند. یدست عیصناو  یدامدار

 وضع هیدر دوران صفو یینگرد اروپاشاردن، جها دهیبه عق 

 .ستبهتر از وضع دهقانان در اروپا بوده ا رانیدهقانان ا

       بود اتیمال ،یاز منابع عمده درآمد حکومت صفو یکی 

 گرفتند. یکه از کشاورزان و دامداران م

 :هیر دوران صفود یشهر یزندگ

 رونق گرفت. رانیدر ا ینیشهرنش یدر دوره صفو 

در شهرها  انیرانیدرصد ا ۱۵ تا ۱۰در آن زمان، حدود  

 کردند.  یم یزندگ

 ،انینظام ،یحکومت یمقام ها شتریب نانیشهرنش

 د.بودن صنعتگرانو  وران شهیپ، بازرگانان ،ونیروحان

 

 صنعت ییشکوفا

 :هیدر دوره صفو رانیا یمحصوالت صادرات نیمهمتر

 زینو  ریحرو  یشمیابر ،یمخمل یپارچه ها، خشکبار 

 یو برخ هیهمسا یبود که به کشورها سینف یها یقال

 شد. یصادر م ییاروپا یکشورها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یحکومت صفو یریشکل گ

 کرد. یاروپا رقابت م یشکل گرفت و با صنعت نساج یدر دوره صفو شمیصنعت ابرنق بود که در کنار رو رانیپررونق ا عیاز صنا یکی یصنعت بافندگ

 وجود داشت. النیگ ،مشهد، استرآباد )گرگان زد،یدر اصفهان، کاشان،  یبزرگ و متعدد یبافندگ ی، کارگاه هاشاه عباس اولدر دوره  

 کارگاه ها بودند. نیا شتریاو مالک بدان خان یعضااو  شاه

 کرده بودند. شرفتیپ زینکمان و  ریشمش لیاز قب یسنت یو جنگ افزارهاصابون ، رنگ، جواهر، چرم ،ینیچ ،یکاش عیدر صنا یرانیصنعتگران ا 

وجود نظم و و  رانیا نیبودن سرزم کپارچهی لیبه دل یتجارت در عصر صفو رونق

 بود. پررونق یو خارج ی، تجارت داخلدر سراسر کشور تیامن

 کرد. یاریگسترش تجارت کوشش بس یبرا عباس اول شاه

 : هیرونق تجارت در دوران صفو لیدال نیتر مهم

 در سراسر کشور تینظم و امن یبرقرار( ۱

 از راه ها و کاروانسراها یعیوجود شبکه وس( ۲

 رانیا یدر راه ها تیوجود امن( ۳

 بازرگانان و مسافران در کاروانسراها  گانیاقامت را( ۴ 

 با مسافران  یماموران راهدار دهیرفتار پسند( ۵
بازار  هیصفو دوره ساخته شده در بازار نیتر باشکوه

 نقش جهان بود. دانیشمال م در اصفهان هیصریق

د بو یعوارض ،یدرآمد حکومت صفو از منابع گرید یکی

 شد. یگرفته م یتجار یکه از کاروان ها



 

 

 

 

 

 

 

 

 میرداماد                                                شیخ بهایی                               

 

 

 

 

 

 

 ی، برامخصوصا شاه عباس اول ،یشاهان صفو

 یتجار یبه شرکت ها یگسترش تجارت خارج

 . دکنن تیفعال رانیکه در ا اجازه دادند ییاروپا

 هیدر دوران صفو یصادرات یکاال نیپرسودتر

انحصار شاه عباس  بود که در شمیصادرات ابر

 قرار داشت.

 

 اسطرالب

 ای از آهن و فوالد ایبرنج  ایاست که از جنس برنز  یدستگاه و صفحه مدور فلز

عات و مطال یساخته شده و برا یو مستحکم فیو ظر قیدق اریتخته به طرز بس

آفتاب، محل  هیکردن ارتفاع و زاو دایپ لیاز قب ینجوم یمحاسبات کارها

 ییایطول و عرض جغراف دنمنطقه البروج و به دست آور و اراتیستارگان و س

 شود. یمحل در تمام مدت شبانه روز و فصول مختلف سال بکار برده م

 

 یو فرهنگ یعلم ییشکوفا

 ود.ب اریمورد توجه بس تیو ترب میتعل ،ی، در دوره صفوعلم و آموزش

 صورت گرفت؟ یعلم و آموزش چه اقدامات نهیدر زم هیدر دوران صفو

 رانیجهان به ا یدعوت عالمان از مراکز علم

 انیصفو یها تختیدر پا ژهیبه و میعظ یساخت مدارس و کتابخانه ها

 مدارس. نهیهز نیجهت تام اریوقف اموال و امالک بس

 ،ریتفسمانند  ینیدر آن زمان، به علوم و معارف د

 شد.  یتوجه م اریبس ثحدیو قهف

)علوم  اتیعیعلوم مانند طب یشاخه ها گرید

 زیفلسفه، طب و نجوم ن ات،یادب ات،یاضی(، ریتجرب

 شدند. یم سیتدر یدر مراکز علم

 ،ردامادیم یعصر صفو زرگو عالمان ب لسوفانیف 

 یعالمه محمدباقر مجلسو  ییبها خیش، مالصدرا

 بودند.

 



 پررونق نبود.رشته ها  گریمانند د یبه شاعران، شعر و ادب فارس پادشاهان یکم توجهبه سبب  یدر دوره صفو

 دوران هستند. نیمتعلق به ا دلیب و یزیصائب تبرمانند  یعران بزرگوجود شا نیبا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردم داشت. یو همبستگ یهمدل شیدر افزا یمهم ریها، تأث نییجشن ها و آ نیا ییبرپا

 

 

 هنر:

 یادر رشته ه یهنرمندان بزرگ ان،یرانیا یذوق و استعداد هنر ییا شکوفاب ان،یدر زمان صفو

 .فتندایشهرت  یخاتم کارو  ییکتاب آرا ،یسیخوشنو ،ینقاش ،یمعماراز جمله  یمختلف هنر

 ها:  نییآ

ضه رو وهیبه ش نیامام حس یسوگوار نییآ یبرگزار

 هیتعزو  یزن نهیس ،یخوان

 

 :هیدوران صفو یها نییها و آ جشن

 ریغد و فطر، قربانمانند  یاسالم ادیاع ،یباستان یجشن ها گریدو  جشن نوروزجشن ها: 



 دهم سئواالت متن درس

 یوجود حکومت مرکز لیبه دل آمد؟ دیپد یو اقتصاد یاجتماع یرونق زندگ یبرا یمناسب طیشرا هیدر دوره صفو لیبه چه دل-۱

 .در سراسر کشور تینظم و امن یو برقرار رومندین

 شود. یزده م نینفر تخم ونیلی.. م ۱۰.. حدود  یدر دوره صفو رانیا تیجمع-2

بودند و به  نانیشو کوچ ن انیروستائ اشتغال داشتند؟ یبودند و به چه کار یچه کسان بیبه ترت یدر دوره صفو رانیساکنان ا شتریب-۳ 

 اشتغال داشتند. یدست عیو صنا یدامدار ،یکار کشاورز

 دهیبه عق. دیکن سهیمقا یدر دوره صفو انیرا با اروپائ یرانیدهقانان ا یوضع زندگ ییجهانگردان اروپا دهیبا توجه به عق -۴ 

 ت.اروپا بوده اس زیبه مراتب بهتر از وضع دهقانان در مناطق حاصلخ یرانیدهقانان ا یاز جمله شاردن، وضع زندگ ،ییجهانگردان اروپا

 گرفتند. ی.. بود که از کشاورزان و دامداران م یاتیمال..  ،یاز منابع عمده در آمد حکومت صفو یکی -۵ 

 کردند؟ یم یحدود چند درصد از مردم در شهرها زندگ انیدر زمان صفو-۶ 

 ( )۳۰تا  2۵( د   ( ) 2۵تا  2۰ج(     (  ) 2۰تا  ۱۵ب(      ( *) ۱۵تا  ۱۰الف(  

 شهیپ بازرگانان، ون،یروحان ان،ینظام ،یحکومت یمقام هادادند؟  یم لیتشک یچه کسان یساکنان شهرها را در دوره صفو شتریب-۷ 

 وران و صنعتگران.

 شکوفا و پر رونق بود. زین رانی.. ا عیصنابلکه ..  یو دامدار ینه تنها کشاورز یدر دوره صفو-۸ 



 یها یو قال ریو حر یشمیابر ،یمخمل یخشکبار، پارچه هاشد؟  یبه اروپا صادر م رانیاز ا هیکدام محصوالت در زمان صفو-۹ 

 . سینف

 کرد. یاروپا رقابت م یکه با صنعت نساج یصنعت بافندگپررونق بود؟  یکدام صنعت در دوره صفو-۱۰

 . النیمشهد، استر آباد )گرگان( و گ زد،یاصفهان، کاشان، .دیرا نام ببر هیدر دوره صفو یکارگاه بافندگ یدارا یشهرها-۱۱ 

 بودند؟ یچه کسان یدر عصر صفو یبافندگ یهاکارگاه  شتریب یمالکان اصل-۱2 

 وران )( د( بازرگانان ) (  شهی( ج( پ*خاندان ) ی( شاه و اعضاب () الف( بافندگان 

 یچرم، جواهر، رنگ، صابون، و جنگ افزارها ،ینیچ ،یکاش عیصناکرده بودند؟  شرفتیپ یدر چه صنعت یصنعتگران دوره صفو-۱۳

 و کمان. ریشمش لیاز قب یسنت

در سراسر  تیو وجود نظم و امن رانیا نیبودن سرزم کپارچهیچه بود؟  هیدر دوره صفو یو خارج یرونق تجارت داخل لیدال-۱۴ 

 کشور.

 در اصفهان بود؟ یدوره صفو یبازارها نیاز باشکوه تر نهیکدام گز-۱۵ 

 ( ) لی( بازار و کد       (*) هیصری( بازار قج     () ب( بازار چهار باغ     ( الف( باراز بزرگ ) 

 را داد؟ رانیدر ا تیاجازه فعال ییاروپا یبه شرکت ها یگسترش تجارت خارج یبرا یکدام پادشاه صفو-۱۶

 (  ) نی( شاه سلطان حسد ()    ج( شاه تهماسب     ( ) لیب( شاه اسماع    (*الف( شاه عباس اول ) 



 کردند. اریگسترش تجارت کوشش بس ی..، براشاه عباس اولبخصوص ..  ،یشاهان صفو-۱۷

که  رانیاز راه ها و کاروان سراها در سراسر ا یعیوجود شبکه وس ست؟یچ یدر دوره صفو ینشانه رونق تجارت و بازرگان -۱۸ 

 کردند.  یم متاقادر کاروانسراها  گانیبازرگانان و مسافران بصورت را

ار بود و در انحص شمیصادرات ابر قرار داشت؟ یچه بود؟ و در انحصار چه کس هیدر دوره صفو رانیا یصادرات یکاال نیپرسودتر -۱۹ 

 عباس قرار داشت. |شاه 

و  یتباطار یتوسعه راه ها -2. یتوسط حکومت صفو تیامن جادیا-۱. دیکن انیرا ب یتجارت در عصر صفوسه عامل گسترش -2۰ 

 .گرید یو کشورها رانیا نیب یاسیرابطه س-۳ساختن  کاروانسراها. 

 عوارض و تجارت و صادرات. ات،یمال. دیرا ذکر کن یسه منبع عمده در آمد حکومت صفو-2۱ 

 را ساختند؟ یچه آثار یرانیمعماران و مهندسان شهرساز ا هیدر دوران حکومت صفو-22 

 و باشکوه. میعظ یمدرسه ها، کاخ ها، پل ها و کاروانسراها مسجدها،

بود  اریمورد توجه بس تیو ترب میدوره تعل نیدر اانجام شده بود؟  یگسترش علم و آموزش آن چه اقدامات یبرا انیدر دوره صفو-2۳ 

را از  یعالوه بر آنکه عالمان بزرگ یو لشکر یکشور یصورت گرفت. پادشاهان و مقام ها نهیزم نیدر ا یو مؤثر ادیز یها تیو فعال

 ساختند و یصفو یها تختیدر پا ژهیبه و یمیعظ یدعوت کردند، مدرسه ها و کتابخانه ها رانیدر جهان، به ا عیتش یمراکز علم

 وقف آنها کردند.  را یاریاموال و امالک بس



 گرید. دش یتوجه م اریبس ثحدی و فقهر،یمانند تفس ینیدبه علوم و معارف شد؟  یتوجه م یبه چه علوم شتریب یدر دوره صفو-2۴

 شدند. یم سیتدر زیفلسفه، طب و نجوم ن ات،یادب ات،یاضی(، ری)علوم تجرب اتیعیعلوم مانند طب یشاخه ها

 .یو عالمه محمد باقر مجلس یبهائ خیمالصدرا، ش رداماد،یم. دیرا نام ببر یدوره صفو لسوفانیعالمان و ف-2۵

 ان به شاعران.پادشاه یبه سبب کم توجهپر رونق نبود؟  یفارس اتیشعر و ادب لیچه دل یصفو ورهدر د-2۶ 

به سبک  دلیو ب یزیصائب تبرگفتند؟ یشعر م یآنها به چه سبک دیرا نام برده و بگوئ هیشاعران بزرگ متعلق به دوره صفو-2۷ 

 یهند

 غلط ) (        (*) حیصح       .مورد توجه قرار داشت خیعلم تار هیدر دوره صفو -2۸ 

 .یو خاتم کار ییکتاب آرا ،یسیخوشنو ،ینقاش.دیرا نام ببر یدوره صفو یهنر یرشته ها-2۹ 

 یجشن ها گریدر آن زمان مردم عالوه بر نوروز و د کردند؟ یرا برگزار م ییها نیمردم چه جشن ها و آئ یدر دوره صفو-۳۰

 داشتند. یم یگرام زیرا ن ریمانند قربان، فطر و غد یاعیاد اسالم ،یباستان

ه به طور گسترده در سراسر کشور ب یسوگوار نیآئشد؟  ی)ع( به چه صورت برگزار م نیامام حس یسوگوار نیآئ هیدر زمان صفو-۳۱ 

 شد. یبرگزار م هیو تعز یزن نهیس ،یروضه خوان وهیش

 مردم داشت. یو هم بستگ یهمدل شیدر افزا یمهم ریتأثبر مردم داشت؟  یریها چه تأث نیجشن ها و آئ ییبرپا-۳2 



. دیکن سهیمحل جشن و ...( مقا ،یبرگزار وهیمختلف )ش یاز جنبه ها یرا با روزگار کنون یدر عصر صفو یمراسم جشن و شاد-۳۳ 

داختند. اما در حال پر یم یشد و مردم در کنار هم به شادمان یانجام م یعموم یجشن ها و مراسم معموال در مکانها یدر زمان صفو

 کنند . یقسمت م گرانید باا کمتر خود ر یشود و مردم شاد یبرگزار نم یعموم یمراسم در مکانها نیحاضر ا

چه  نیباز ا ست؟یشعر او چ نیمشهورتر دیدان یم ایاست. آ هیدوره صفوبرجسته  انیسرا هیاز شاعران و مرث یمحتشم کاشان-۳۴ 

 نفخ صور یب نیاست کز زم میعظ زیچه رستخ نیچه نوحه و چه عزا و ماتم است باز ا نیشورش است که در خلق عالم است باز ا

 اعظم است ... رشخاسته تا ع

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخ فعالیت ها

 : دیمطالعه کنمتن را  -١

 . دیکن انیرا ب یالف( سه عامل گسترش تجارت در عصر صفو 

 . دیرا ذکر کن یب( سه منبع عمده درآمد حکومت صفو

 شده بود: یسه دسته عوامل موجب گسترش و رونق تجارت در عصر صفو ی( به طور کلالف

 داشت و هم تجارت داخلى ریتاث یکه هم بر تجارت خارج یکل عوامل

 تیوجود نظم و امن -ب رانیا نیبودن سرزم کپارچهی -الف

 گسترش تجارت دادند، عبارتند از : یبرا یکه شاهان صفو ییکارها

 احداث و گسترش راه ها و کاروانسراها  -

 در راه ها  تیجاد امنیمسافران و بازرگانان در کاروانسراها ا گانیاقامت را -

 با مسافران  یوران راهدارمام دهیرفتار خوب و پسند -

 رگبز یساخت بازارها -

 ورهاکش گریبا د یروابط بازرگان یارتباط و برقرار -ییاروپا یتجار یبه شرکت ها تیاجازه فعال :یتجارت خارجگسترش 



درآمد حاصل از  -گرفتن عوارض از بازرگانان و مشاغل مختلف  -درآمد حکومت بود  منبع نیعمده تر تایمال( ب

 گرید یصادرات کاال به کشورها

 یاز جنبه ها یرا با روزگار کنون یدر عصر صفو یو عزادار هیتعز نیو همچن ی. مراسم جشن و شاددیمتن را بخوان -۲

 . دیکن سهیمحل جشن و ...( مقا ،یبرگزار وهیمختلف )ش

 و یکشور مراسم نوروز خوان یاز شهرها یشود فقط در بعض یبرگزار نم پوریمراسم نقاره و ششهرها  شتریامروزه در ب

 شود. یقبل از نوروز برگزار م ییمراسم ها

به وجود  ییمراسم تفاوت ها اتیدر جزئ یشود ول یبرگزار م یو عزادار هیمراسم تعز یمانند زمان حکومت صفو امروزه

 آمده است.

 ست؟یشعر او چ نیمشهورتر دیدانیم ایاست. آ هیبرجسته دوره صفو انیسرا هیاز شاعران و مرث یمحتشم کاشان -٣ 

 چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است نیا باز                              چه شورش است که در خلق عالم است نیباز ا

 نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است یب                                     نیاست کز زم میعظ زیچه رستخ نیا باز

 جهان و خلق جهان جمله دَرهم است کار                                            از کجا کزو دیباز دم رهیصبح ت نیا

 ذرات عالم است یدر تمام کاشوب                                             از مغرب آفتاب کندیطلوع م ایگو

 عام که نامش محرم است زیرستخ نیا                                           ستین دیبع ایدن امتیخوانمش ق گر

 غم است یبر زانو همه انیقدس یسرها                                          ستیمالل ن یبارگاه قدس که جا در



 اشرف اوالد آدم است یعزا ایگو                                          کنندینوحه م انیو ملک بر آدم نج

 نیکنار رسول خدا حس پرورده                                          نینور مشرق نیآسمان و زم دیخورش

 


