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 صفویه درس دوازدهم : ایران در عصر

 :صفوی حكومت اساسی تشكيل ونتایج آثار 

 سياسی ثبات و تمركز -1

 مذهب رسمی عنوان به تشيع شدن فراگير  -2

  فرهنگی و اقتصادی شكوفايی و رونق  -3

  .اروپايی های دولت و باهمسايگان پايدار اقتصادی و سياسی روابط برقراری  -4

 : مغوالن هجوماجتماعی  و مذهبی پيامد دو

 .آورد فراهم را تصوف رونق جريان و دنياگريزی گسترش زمينه نابسامانی اقتصادی و اجتماعی مرج و هرج)الف

 .كنند ترويج و تبليغ ايران در را های شيعه انديشه تا يافتند فرصت شيعيان و فرهنگی، سياسی درنتيجه دگرگونی)ب

 .شد تأسيس اردبيل شهر اردبيلی در الدين صفی شيخ توسط .ق ٧ سده در  طريقت

 شد تبديل مذهبی و سياسی نهضتی به ق( ٩ قرن حيدر)نيمه دوم شيخ پسرش و جنيد شيخ رهبری دوران در صفويان طريقت

 .دادند نشان گرايش تشيع مذهب به آشكارا صفويان كه بود دوران همين در .شدند نظامی سياسی و های رقابت وارد و

نشانه  به  تَرَک دوازده با رنگی سرخ كاله خويش، زبان ترک مريدان برای حيدر شيخ .سر سرخ يعنی تركی زبان به قزلباش: 

 را لقب اين افتخار با صفويه خاندان هواداران .شدند معروف قزلباش به جهت همين به و كرد ابداع شيعيان دوازده امام

 را قزلباشان نيروی اصلی هسته كه بودند قبايلی ترين مهم افشار و قاجار ذوالقدر، اُستاجلو، شاملو،تَكلو، روملو، قبايل .پذيرفتند

 .دادند می تشكيل

 تأسيس را سلسله صفوی رسمی طور به نشاندند و تخت به را اسماعيل قويونلو آق پايتخت قزلباش ها با تصرف تبريز

 .بود شيعه مذهب كردن رسمی .ق ٩٠٧ سال در گذاری تاج از بعد اسماعيل شاه اقدام اولين.كرد

 :بود رو روبه سرسخت رقيب دو با عرصه خارجی صفویه در حكومت

 .كرد تثبيت ايرانرا شرقی مرزهای و شد پيروز آنها بر اسماعيل شاه ماوراءالنهر؛ منطقۀ در ازبكان -1

 از صفوی سپاه كه داد رخمنطقه چالدران  در عثمانيان با صفويان نظامی رويارويی اولين ايران؛ غرب در عثمانی امپراتوری -2

 درآمد. عثمانی نيروهای اشغال به صفويان پايتخت تبريز، و شكست خورد سليم سلطان فرماندهی به عثمانی لشكر

 علل شكست:

 نامناسب، رزمی تدابير اتخاذ -1

  آتشين های سالح به دشمن سپاه بودن مجهز -2

 صفوی سپاهيان كمتر شمار -3

 صفوی حاکميت تثبيت : دورانشاه تهماسب

 سلطنت: اول سال علل آشفتگی در ده

 شدند. يكديگر با ستيز و رقابت وارد كرده، پيشه خودسری شاه، خردسالی از سوءاستفاده با قزلباش طرف سران يک از الف:

 .آوردند هجوم ايران مرزهای به سمت دو از نيز عثمانی سپاه و ازبكان نيروهای ديگر طرف از ب:

 داد. پايان قزلباش سران خودسری به تهماسب شاه 

 .سازد تحكيم و تثبيت را صفوی حكومت های پايه آماسيه با عثمانی صلح كرد. وی  قرارداد انعقاد و با داد شكست ازبكان را
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 صفویه حكومت اقتدار دوران

 شاه عباس اول:

  ازبکان و ها قزلباش ها ، عثمانی :عباس اول همشكالت شا

 داخلی : برای بهبود اوضاع مهمترین اقدامات

 قزلباش امرای طغيان و سركشی به دادن پايان -1 

 ايران؛ مختلف بر نواحی بيشتر تسلط منظور به اصفهان به قزوين از پايتخت انتقال -2

 شخص به تنها كه آورد وجود مستقل به سپاه يک گُرجی غالمان از استفاده با اول عباس صفوی؛ شاه سپاه سازمان نوسازی -3

 .شد مجهز نيز تفنگ و به توپ جديد سپاه  .بود وفادار و وابسته شاه

 سياسی؛ ثبات و آرامش امنيت، ايجاد طريق فرهنگی از و اقتصادی اجتماعی، اوضاع بهبود -4

 .نظامی و اداری سياسی، های سمت گمنام به حال عين در و كفايت با افراد انتصاب  -٥

 برای  اوضاع خارجی: مهمترین اقدامات

 سپاه آسا برق سپس وی، .كرد آزاد را اشغالی مناطق ازبكان، بر سنگين ای آوردن ضربه وارد صلح كرد و با عثمانی با ابتدا او 

  .گرفت پس باز آنان از را ايران اشغالی های سرزمين عثمانی، نيروهای كردن گير غافل با و آذربايجان برد به را صفوی

 اشتباهات شاه عباس: 

 حرمسرا، در آنان كردن محبوس و صفوی شاهزادگان كردن كور و كشتن پسرانش، ويژه خانواده، به اعضای به او اعتمادی بی

 اين زمينه سقوط تدريج به و گردد محروم مدبر و كفايت با حاكمان وجود از صفويه حكومت وی، مرگ از بعد شد كه سبب

 .شود فراهم سلسله

 صفویه انحطاط و ضعف دوران

خان  قلی امام چون باكفايتی سردار و شد جدا ايران از بغداد و قندهار مانند مناطقی صفی پادشاهی شاه در دوران شاه صفی:

  .رسيد قتل به وی فرمان به فارس حاكم

 برخی انجام به را او شخصيتی، عدم تعادل و تجربگی كم اما گيرد، پس باز را هر چند موفق شد قندهار دوم: عباس شاه

 .واداشت چون ساروتقی اليق و كاردان وزيری قتل مانند افراطی و نسنجيده كارهای

 سلطنت زمان در دليل همين به.بود بيگانه كشورداری اصول و امور با و برده سر به حرمسرا در كودكی از نيزسليمان: شاه

 كردند. می كشور دخالت اداره امور در و داشتند زيادی نفوذ سرايان خواجه و زنان او،

 .رسيد انحطاط و ضعف نهايت به صفويان حكومت وی،  زمامداری دوران درشاه سلطان حسين: 

 .رسيد قتل به افغان، اشرف دست به بعد چندی و نهاد افغان، محمود سر را بر تاج  صفوی، شاه با شورش افغانها 

 صفویه دورۀ تمدن و فرهنگ

 در دوره صفویه:  هنر و علم عوامل شكوفایی

 سياسی ثبات و امنيت وجود -1

 اول عباس شاه عصر در ويژه به اقتصادی اوضاع بهبود -2

 هنرمندان و دانشمندان عالمان، حاكمان از و شاهان معنوی و مادی حمايت  -3

 .كردند مهاجرت ايران به عراق و عامل لبنان جبل از شيعه مجتهدان صفويان، تشويق و حمايت اثر بر  -4

 آمد. وجود به ايران در متعددی علمی مراكزو  مدارس دين، عالمان درنتيجه كوشش -٥
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  تأليف بهايی توسط شيخ«عباسی جامع »كتاب  مجموعه عظيم بحاراالنوار توسط عالمه مجلسی و  دوره، آن در همچنين -6

 شد.

 .بخشيد رونق را حكمت و فلسفه نيز شيرازی مالصدرای و كرد احياء ای تازه قالب در سينا را فلسفه ابن ميرداماد، -٧

 شد. شكوفا عثمانی و هندوستان در آن از فراتر و ايران در نيز فارسی ادب و شعر -8

 . شد متجلی صفويان پايتخت اصفهان، در صفوی معماری اوج شكوفايی .بود آن دوره هنر اصلی های جلوه از معماری -٩

 الدين كمال نظير ای برجسته هنرمندان دوره، آن در.بود صفوی دربار جدی حمايت مورد نيز نقاشی هنر -1٠

 يافتند. پرورش ميرعماد و عباسی رضا بهزاد،

 :صفویان خارجی روابط

 حكومت تشكيل از مذهب سنی عثمانيان .بود قاره اروپا خود در قلمرو گسترش و اسالمی خالفت جانشينیعثمانی  ادعای

 اوقات بيشتر در صفوی حكومت با عثمانی امپراتوری روابط دليل همين به .ناخشنود بودند بسيار ايران، در شيعی قدرتمند

 بود. آميز خصومت

 كه زمان هر .خصمانه بود نيز ازبكان حكومت يعنی النهر( ايران)ماوراء شرق شمال در خود همسايه ديگر با صفويان روابط

 آورد ازبكان از سمت شرق اينكار را انجام می داد. می هجوم ايران به غرب از عثمانی ارتش

 با ای گسترده فرهنگی و اقتصادی سياسی، روابط كشور دو و دوستانه بود بسيار هند گوركانی حكومت با رابطه صفويان 

 .داشتند يكديگر

 اوضاع اين بودند در كرده آغاز را خود استعماری های فعاليت اروپايی های دولت ايران، در حكومت صفوی تشكيل با همزمان

 كرد، می تهديد را اروپايی كشورهای از برخی موجوديت كه آن بر عالوه اروپا، در خاک عثمانی امپراتوری فتوحات احوال، و

 بود. آسيا به رسيدن اروپاييان برای اساسی مانع

 كمک با اول عباس شاه كردند اشغال را جزيره هرمز آنان .رسيدند فارس خليج به كه بودند استعمارگرانی اولين ها پرتغالی

 .شد فارس خليج از ها پرتغالی اخراج به موفق انگليسی، های كشتی

 نماينده تجاری جنكينسون اول، آنتونی تهماسب شاه و نبود دوستانه چندان ها انگليسی با صفوی حكومت برخورد اولين البته

 كرد. اخراج ايران از تحقير و توهين با را كشور آن

 و شد انگلستان بيشتر با اقتصادی و سياسی ارتباط ايجاد برای ايران شاه تمايل اول، عباس شاه دربار به  شرلی برادران

 .بپردازند تجارت به ايران در تا كردند پيدا اجازه كشور آن بازرگانان

 ها انگليسی اين نهايت در پرداختند، اما تجاری رقابت به فارس خليج در نيز فرانسويان و هلنديان صفوی حكومت اواخر در

 .كردند خود آنِ را از فارس خليج در تجارت انحصار و زدند كنار را خود رقبای كه بودند

 : روسيه و ایران روابط

 شاه زمان در اما .كرد استقبال مسئله اين از نيز روسيه تزار و شد روسيه با بازرگانی ايجاد ارتباط خواهان اول عباس شاه 

 تيره را دوكشور روابط مازندران، به ها قزاق از گروهی هجوم و بازرگان عنوان به روسيه سياسی مأموران دوم حضور عباس

طلبانه  توسعه سياست ها روس حسين بود، سلطان شاه فرمانروايی با مقارن كه روسيه در پطركبير حكومت دوران در .كرد

 .كردند طراحی را خود

 

 

 


