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هجوم مغوالن به ایران در ابتدای قرن هفتم هجری، آغازگر دوران جدیدی در تاریخ ایران و جهان اسالم بود و پیامدهای سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی داشت که منجر به تغییر و تحوالتی شد. در این درس شما با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، علل 

ـ تیموری را شناسایی و تحلیل خواهید کرد.  و نتایج تغییر و تحوالت دوران مغولـ 

حکومت،جامعه و اقتصاد در عصر مغول ـ   تیموری درس 11

بحثوگفتوگو
باراهنماییدبیردراینبارهبحثوگفتوگوکنید:چهعواملیباعثشدجامعهوفرهنگایرانی،دورانوحشتناکهجوم

ویرانگرمغوالنوتیمورراپشتسربگذاردوخودرابازسازیکند؟

الف( اوضاع سیاسی 
1ـ هجوم مغوالن به ایران

مغول ها، دسته هایی از قبایل زرد پوست بودند که در پی اقدامات 
قدرتمند  و  متحد  )تموچین(  چنگیز  حقوقی  و  نظامی  سیاسی، 
اقتصادی  نیازهای  پاسخ گوی  نامساعد طبیعی،  شدند. شرایط 
آنها نبود و در نتیجه برای تأمین معاش خود به جنگ و هجوم 
به سرزمین های دیگر روی آوردند. بیشتر اقوامی که زیر فرمان 
مهمی  پیشینٔه  دارای  تمدنی،  و  فرهنگی  نظر  از  بودند،  چنگیز 
بنابراین،  نداشتند.  توجهی  نیز  شهرنشینی  و  شهر  به  و  نبودند 
هجوم آنها به سرزمین ایران، فاقد ماهیت فکری و فرهنگی بود 

و نتایج زیان باری داشت.
انجام  چنگیزخان  فرمان  با  که  ایران  به  مغول  حملٔه  اول  موج 
اختالف  )616  ــ622ق(.  کشید  طول  سال  شش  گرفت، 

با خالفت عباسی،  سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی 
شد  اسالم  جهان  قدرت  تضعیف  و  تفرقه  موجب  سو  یک  از 
و از سوی دیگر سبب گردید که سلطان محمد خوارزمشاه از 
تهدیدات قدرت نوظهور مغول ها غافل بماند. در چنین شرایطی 
بود که چنگیز خان مغول به بهانٔه کشتار بازرگانان اعزامی خود 
در شهر مرزی ُاترار، فرمان هجوم به ایران را صادر کرد. این 
هجوم با کشتار جمعیت، ویرانی شهرها، اسارت صنعت گران و 
تعطیلی  و  اقتصاد کشاورزی  زوال  مردم،  مهاجرت  هنرمندان، 
بود  همراه  ایران  از  وسیعی  بخش  در  آموزشی  و  علمی  مراکز 
و باعث نابسامانی اوضاع آن مناطق شد. حدود سی سال بعد، 
هوالکوخان،  فرماندهی  به  مغول ها  حمالت  از  دیگری  موج 
ایلخانان  تأسیس حکومت  به  و  گرفت  چنگیزخان صورت  نؤه 

انجامید )654ق(. 
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2ـ ایران در عهد ایلخانان
ایلخان به معنای »خان تابع« است و حکومت ایلخانی یا ایلخانان 
به حکومتی گفته می شود که پس از تسلط مغوالن بر ایران به دست 
هوالکوخان نوهٔ چنگیزخان تشکیل شد. او در زمان فرمانروایی 
متصرفی  قلمرو  به  بخشیدن  نظم  منظور  به  منگوقاآن،  برادرش 
لشكركشی  ایران  به  آسیا،  غرب  در  فتوحات  گسترش  و  مغول 

كرد )650ق(. هوالكو، نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن 
بغداد و  با تسخیر  برد. او سپس  بین  آنان از  قلعه های مستحكم 
داد  پایان  بنی عباس  خاندان  حكومت  به  عباسی،  خلیفٔه  كشتن 
)656ق(. مغوالن پس از فتح بغداد، به شام یورش بردند، اما در 
عین جالوت1 از سپاه حکومت مملوکان مصر شكست خوردند و 

از ادامٔه پیشروی بازماندند. 

فکر کنیم و پاسخ دهیم
یکی از نتایج مهم لشکرکشی هوالکوخان، فتح بغداد و برانداختن خالفت عباسیان بود )656ق(. به نظر شما این 

رویداد از نظر سیاسی و مذهبی چه آثار و پیامدهایی برای ایران داشت؟

هوالکوخان و همسرش دوقوزخاتون ـ صفحه ای از کتاب جامع التواریخ

1ــ نام محلی در كشور فلسطین

وضعیت  736ق(  )654 ــ  ایلخانان  حاکمیت  دورٔه  سراسر  در 
را  آنها  حاكمیت  دورٔه  نداشت.  وجود  یکنواختی  و  یکسان 
تقسیم کرد. در  مسلمانی  و دورٔه  نامسلمانی  به دورٔه  می توان 
و  خشونت  مهار  برای  ایرانی  بزرگان  مغول،  نامسلمانی  دورٔه 
كردند.  بسیار  تالش های  مغول،  فاتحان  خودسرانٔه  رفتارهای 

آنان  رأس  در  و  فقیهان  شاعران،  فیلسوفان،  دیوان ساالران، 
محمد  شمس الدین  توسی،  نصیرالدین  خواجه  چون  کسانی 
با  را  مغول ها  تا  كوشیدند  جوینی  عطاملک  برادرش  و  جوینی 
فرهنگ ایرانی و آداب کشورداری آشنا كنند و زمینٔه مسلمان 

شدن این قوم غالب را فراهم آورند.
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شد.  شروع  غازان  زمان   از  ایران  در  مغول ها  مسلمانی  دورٔه 
و  شاهزادگان  از  بسیاری  و  )694ق(  غازان  شدن  مسلمان  با 
خوانین مغول، اسالم دین رسمی اعالم شد و در پرتو تالش های 
رشیدالدین فضل اللّه همدانی، وزیِر كارداِن ایلخانان، اصالحات 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  عرصه های  در  گسترده ای 
و  عباسی  خالفت  سقوط  با  که  ایران  گرفت.  انجام  حقوقی 
سیاسی،  و  جغرافیایی  لحاظ  به  ایلخانی،  حکومت  تشکیل 
به  غازان  سلطنت  عهد  در  بود،  یافته  منسجم تری  وضعیت 

استقالل و اقتدار بیشتری رسید.

بودند.  مسلمان  نیز  ابوسعید  پسرش  و  غازان  ُالجایتو جانشین 
چهار  آغازگر  )736ق(،  مغول  ایلخان  آخرین  ابوسعید،  مرگ 
دهه آشفتگی سیاسی و نابسامانی نسبی در اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی ایران بود که تا زمان قدرت گیری تیمور ادامه یافت. در 
این دوره، عالوه  بر خان زادگانی از خاندان چنگیز و سرداران 
مغول که بر سر کسب قدرت رقابت و درگیری داشتند، چندین 
حکومت محلی غیرمغولی نیز در مناطق مختلف ایران به وجود 
آمدند. حکومت های شیعه مذهب سربداران و سادات مرعشی 

مازندران و سلسلٔه آل مظفر از جملٔه آنها بودند.

قلمرو ایلخانان در زمان غازان خان
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قیام سربداران در سبزوار )بیهق(
در زمان ایلخانان، مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، هماهنگی زیادی برای مقابلۀ فکری و فرهنگی با مغول داشتند. این هماهنگی و وحدت، 
عالوه بر اینکه در اثبات برتری فرهنگ و مدنیت اسالمی مؤثر بود، در تعالی جایگاه مسلمانان در دنیای آن روز نیز تأثیر مناسبی داشت. 
در این زمان، شیعیان تحرک بیشتری داشتند و در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی به فعالیت پرداختند. نتیجۀ 

این فعالیت ها شکل گیری نهضت ها و حکومت های شیعی از قبیل سربداران بود. 
در اواخر دورۀ ایلخانان، سرداران مغول در خراسان، ستمگری پیشه كردند. مردم سبزوار كه پیرو مذهب شیعه بودند و تحت تأثیر فعالیت 
و تعالیم برخی مشایخ صوفِی مبارز مانند شیخ خلیفه مازندرانی )د 736ق( و شاگردش شیخ حسن جوری )د 736ق( قرار داشتند، آمادۀ 
مقابله با ظلم و بی عدالتی شدند. چون گستاخی و زیاده خواهی مأموران حکومت از حد گذشت، ساكنان روستای باشتین به رهبری دو تن 
از بزرگان آن دیار، با شعار »سر به دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم«، قیام كردند و به سربداران معروف شدند. سربداران با شکست 
سپاه حاكم خراسان، بر سبزوار تسلط یافتند و تأسیس حکومت سربداری را اعالم كردند. آنان سپس با پیروزی بر حکام محلی، قلمرو خود 
را به نیشابور، بسطام، دامغان و سمنان گسترش دادند. سربداران، مدافع و مرّوج مذهب شیعه بودند و سرانجام توسط تیمور از بین رفتند.
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3ـ ایران در عهد تیموریان
تقریباً هم زمان با زوال حکومت ایلخانان در ایران، حاکمان مغولِی 
ماوراءالنهر نیز رو به ضعف نهادند و رقابت و درگیری شدیدی 
میان سران و فرماندهان قبایل برای کسب قدرت به وجود آمد. 
در این میان، تیمور گوركانی بر رقیبان خود غلبه کرد و حکومت 
سه  در  تیمور سپس  )771ق(.  گرفت  به دست  را  ماوراءالنهر 
مرحله یورش که همچون هجوم مغول ها، با کشتار فراوان همراه 
بود، سرتاسر ایران را تحت سیطرٔه خود درآورد. پس از مرگ 
حکومت  ایران  سراسر  بر  او  جانشین  و  پسر  شاهرخ،  تیمور، 
مرگ شاهرخ، شاهزادگان  از  بعد  ـ850 ق(.  )حکـ 807  کرد 

قلمرو تیموریان در زمان شاهرخ 
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1ــ به معنای سیاه گوسفندان
2ــ به معنای سپیدگوسفندان

به  با یكدیگر  تیموری كه بر مناطق مختلف حكومت می كردند، 
رقابت و ستیز برخاستند. در چنین اوضاع و احوالی بود كه دو 
قراقویونلو1  و  نام های  به  ترکمانان  از  قبیله ای متشکل  اتحادیٔه 
آق قویونلو2 به ترتیب با پی افکندن حکومت هایی، نواحی غربی 
و مركزی ایران را تصرف كردند و حكومت تیموریان به مناطق 
شرقی ایران محدود شد. حكومت نوادگان تیمور بر ایران، در 
اوایل قرن دهم هجری با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و 
تسلط ازبكان بر ماوراءالنهر به پایان رسید. مدتی بعد بابر، یکی 
از شاهزادگان تیموری، حكومتی را در هند بنیان گذاشت كه به 

»گورکانیان هند« یا »مغوالن کبیر« معروف شد.
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ب( نظام اجتماعی و حقوقی
1ـ  شهر و شهرنشینی

شهر و شهرنشینی در تمدن ایرانی، دارای پیشینه ای كهن و جایگاه 
و اهمیت واالیی بود. با هجوم مغول به ایران، زندگی شهری برای 
مدتی دچار وقفه و افول شد؛ زیرا، از یک  طرف در جریان حمالت 
مغول ها شهرهای زیادی به ویژه شهرهای بزرگ و آباد در ماوراءالنهر 
و خراسان ویران شدند و عدهٔ زیادی از ساکنان آنها یا کشته شدند و 
یا به مناطق دیگری مهاجرت کردند. از طرف دیگر، یاسا به عنوان 
مجموعٔه قوانینی که چنگیزخان تدوین کرده بود، به مغول ها توصیه 
می کرد که از شهر و شهرنشینی دوری گزینند. مغول ها حتی پس 
از تسخیر چین و ایران و تسلط بر شهرهای بزرگ و آباد، همچنان 
از شهر و شهرنشینی روی گردان بودند. از  این رو، سپاهیان و دیگر 

اعضای قبایل بیابانگردی که در زمان هجوم مغول ها و پس از آن به 
ایران آمدند، به اصول و قواعد زندگی یک جانشینی پایبند نبودند و 
شرایط را برای یک جانشینان دشوار و غیرقابل تحمل می کردند. 
با این حال، پس از استقرار حکومت ایلخانی و در پی تالش های 
غیرمدنِی  رفتار  مهار  برای  ایرانی  فرهیختگان  و  دیوان ساالران 
مغول ها، به تدریج شهر و شهرنشینی رونق یافت. این روند، پس از 
مسلمان شدن مغول ها و اصالحاتی که توسط ایلخان غازان برای 
بازسازی ویرانی ها انجام شد، سرعت بیشتری گرفت و شهرک ها 
و شهرهای جدیدی مانند شهرک رشیدیه و َربع )ایوان، عمارت( 
آخرین  پایتخت  سلطانیه،  شهر  و  غازان  شام)شنب(  رشیدی، 
ایلخانان، ساخته شدند. در آن زمان، رشد نسبی تجارت و دیگر 

فعالیت های اقتصادی، به احیای شهرنشینی کمک کرد.

دورٔه  اوایل  برخالف  تیموریان  عصر  در  شهرنشینی  و  شهر 
و  یورش ها  وجود  با  تیمور  نشد.  زوال  و  رکود  دچار  مغول، 
کشتارهای زیادی که انجام داد، به شهرسازی عالقه مند بود. 

به  می کرد  فتح  که  را  شهرهایی  صنعت گران  و  هنرمندان  او 
سمرقند، پایتخت خود می فرستاد تا در آبادانی و زیبایی آن شهر 

بکوشند.

برداشت خود را از این جملٔه معروف طنزآمیز بیان کنید: »تیمور دنیایی را ویران کرد تا شهری را آباد کند«.
فّعـالـیت 1

آرامگاه تیمور ـ سمرقند
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جانشینان تیمور سیاست جنگ و کشورگشایی او را کنار گذاشتند 
و به عمران و آبادی، علم، فرهنگ و هنر عالقه و توجه زیادی نشان 

مجموعۀ تاریخی امیرچخماق ـ یزد

2ـ  گروه های اجتماعی 
و  مغوالن  فرمانروایی  دوران  اجتماعی  ویژگی های  از  یکی 
ایران  جمعیتی  و  قومی  بافت  در  نسبی  دگرگونی  تیموریان، 
پیامدهای  اقتصادی،  و  اجتماعی  نظر  از  بود. هجوم مغوالن، 
مختلفی به دنبال داشت و موجب کاهش جمعیت، مهاجرت های 
زوال  و  فرهنگی  و  اقتصادی  زیرساخت های  تخریب  گسترده، 
موقعیت اجتماعی مالکین، عالمان، بازرگانان، دیوان ساالران و 
خاندان های بانفوذ شد. عالوه بر آن، با هجوم مغوالن، جمعیت 
قابل توجهی از اقوام مغول و غیرمغول به ایران وارد شدند و 

بافت قومی و جمعیتی جامعٔه ایرانی را تحت تأثیر قرار دادند.
مانند  نیز  تیموری  ــ  مغول  عصر  در  ایران  اجتماعی  قشربندی 

جامعٔه  متفاوت  تقریباً  گونٔه  سه  از  نظر  صرف  بود.  گذشته 
بود،  معیشت  شیوه  بر  مبتنی  که  شهری  و  روستایی  عشیره ای، 
و  فرادست  کلی  دستٔه  دو  به  تیموری  ــ  مغول  دورٔه  جامعٔه 
فرودست تقسیم می شد. در ابتدای دورٔه مغول، رؤسای قبایل 
و فرماندهان سپاه، گروه اشراف نظامی را تشکیل می دادند و از 
با مسلمان  اما  بودند.  امتیازات و اختیارات فراوانی برخوردار 
دیوان ساالران،  شامل  ایرانی  بزرگان  تدریج،  به  مغول ها،  شدن 
ایلخانان،  اندیشمندان و مشایخ صوفی، تحت حمایت  عالمان، 
که  کردند  تالش  و  بازیافتند  را  اجتماعی خود  نفوذ  و  موقعیت 
زیاده خواهی و خودسری اشرافیت مغول را مهار کنند. بازرگانان 

و اهل صنعت، ِحرَف و هنر نیز مورد احترام قرار گرفتند. 

دادند. به همین دلیل در دورهٔ آنان شهر و شهرسازی شکوفا شد و 
شهرهای هرات، شیراز، مشهد و یزد رشد و رونق چشمگیری یافتند.
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گروه  های اجتماعی از منظر خواجه نصیرالدین توسی
از نظر خواجه نصیرالدین توسی، دانشمند و عالم شیعٔه عصر مغول، اجتماعات انسانی با چهار صنف: اهل قلم، اهل شمشیر، اهل 

معامله و اهل مزارعه موجودیت می یابند. او هر صنف را شامل گروه های مختلف می داند )اخالق ناصری، ص 305(.
با راهنمایی دبیر، گروه های زیر را در چهار صنف مورد نظر خواجه نصیرالدین طبقه بندی كنید و در جدول بنویسید.

اهل قلم

اهل شمشیر

اهل معامله

اهل مزارعه

فّعـالـیت ۲

یکی از ویژگی های نظام اجتماعی عصر مغول تیموری، افزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی بود و خاتون ها 
در کنار خان ها، از جایگاه مهمی در میان گروه های فرادست برخوردار شدند.

گوهرشاد خاتون
گوهرشاد بیگم، معروف به گوهرشاد آغا، همسر شاهرخ تیموری و دختر امیر غیاث الدین تَرخان، یکی از امرای تیموری بود. گوهرشاد بیگم، 
زنی نیکوكار، ثروتمند، ادب دوست، خردمند و با سیاست بود. او و همسرش شاهرخ، از طریق حمایت بی دریغ از شاعران، نویسندگان، 
هنرمندان، معماران، دانشمندان و عالمان، نقش مهمی در رونق و شکوفایی زبان و ادب فارسی و هنر و معماری داشتند. از آثار و بناهای 
، مسجد جامع، مدرسه و خانقاه شهر  خیریه ای كه توسط گوهرشاد آغا ایجاد شد، می توان از مسجد گوهرشاد در جوار حرم امام رضا 
از هنرمندان و عالمان بودند، بلکه خود نیز  بایُسنُقر میرزا نه تنها حاكمانی سخاوتمند در حمایت  اُلغ بیگ و  او،  نام برد. پسران  هرات 

هنرمندانی قابل و دانشمندانی برجسته و كم نظیر به شمار می رفتند.

بیشتر بدانیم

3ـ نظام حقوقی و قضایی
بنیان قوانین جاری در ایراِن دوران اسالمی، مبتنی بر دو سرچشمه 
شریعت اسالم و ُعرف بود. محاکم سه گانٔه شرع، مظالم و ِحسبه 
پیش  مغول ها  و عرفی قضاوت می کردند.  دینی  قوانین  براساس 

یاسا  به  پایٔه مجموعٔه قوانینی موسوم  بر  از آنكه مسلمان شوند، 
عمل می کردند و دعاوی حقوقی آنها در دادگاهی موسوم به یَرغو 
مسلمان شدن  از  پس  می شد.  فصل  و  یَرغوچی حل  زیر  نظر  و 
مغول ها، یاسا و سنت های مغولی تا حد زیادی از رونق افتاد، اما 

ارباب علوم و معارف، مقاتالن و مجاهدان، تّجار، اهل حرث و فالحت، مطّوعان و غازیان، اطّبا و شعرا، برزگران و دهقانان، 
فقها و قضات، اعوان ُملک و حارسان دولت، مهندسان و منجمان، محترفه و ارباب صناعات.
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برخی از این سنن تا زمان تیموریان نیز ادامه داشت و به خصوص 
در امور سیاسی و لشکری به کار گرفته می شد؛ به گونه ای که تیمور 
نیز با وجود مسلمان بودن، به نسب مغولی خود و سنت های مغولی 
افتخار می کرد و خود مجموعه  قوانینی موسوم به تَزوکات را به 
وجود آورد. با این حال، در سراسر عهد تیموریان، قوانین شرعی 

و عرفی مبنای زندگی اجتماعی و داوری حقوقی ایرانیان بود. 

پ( وضعیت اقتصادی
1ـ کشاورزی و تجارت

عصر  همچون  اسالمی  دوران  در  ایران  اقتصاد  عمدهٔ  بخش 

و  مغوالن  هجوم  بود.  استوار  تجارت  و  كشاورزی  بر  باستان، 
بیابان گردانی كه در زمان این هجوم و پس از آن به سوی  سیل 
ایران سرازیر شدند، آسیب جدی به فعالیت های كشاورزی و نظام 
زراعی  محصوالت  تولید  از  که  گونه ای  به  آورد؛  وارد  آبیاری 
مناطق  شد.  کاسته  بسیار  کشاورزی،  از  حاصل  درآمدهای  و 
بیشترین خسارت  مغوالن  تهاجم  در  كه  و خراسان  ماوراءالنهر 
مناطق  آبادترین  و  حاصل خیزترین  جمله  از  كردند،  تحمل  را 
ایران به شمار می رفتند. عالوه بر آن، بیگانگی مغوالن با قواعد 
زندگِی یک جانشینی و از جمله امور كشاورزی، نیز در بروز این 

وضعیت مؤثر بود. 

با راهنمایی دبیر و همفكری، آسیب هایی را كه هجوم مغوالن به بخش كشاورزی ایران وارد آورد فهرست کنید.

1ــ زیاده خواهی مأموران مغول و اخذ مالیات های بی رویه و طاقت فرسا از كشاورزان؛

2ــ ...............................................................................

3ــ ...............................................................................

4ــ ...............................................................................

فّعـالـیت ۳

و  شدند  ایرانی  فرهنگ  و  اسالم  جذب  مغوالن  آنكه  از  پس 
به  حكومت  امور  ادارهٔ  در  فعالی  نقش  ایرانی  دیوان ساالران 
یافت.  بهبود  كشاورزان  و  كشاورزی  وضعیت  گرفتند،  عهده 
اصالح  جمله  از  غازان خان،  اصالحات  از  عمده ای  بخش 
قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبكه های آبیاری و اصالح 
فعالیت های بخش  پیشرفت و رونق  به منظور  نظام زمین داری، 

كشاورزی انجام گرفت.
در  تجاری  و  شهری  اقتصاد  کشاورزی،  اقتصاد  برخالف 
داشت.  بهتری  مراتب  به  وضعیت  تیموری  و  مغول  عصر 

سرزمین های  كه  شد  موجب  تیمور  و  چنگیز  كشورگشایی های 
به لحاظ سیاسی یكپارچه و متحد  پهناور آسیا  قارهٔ  وسیعی در 
شوند و زمینٔه توسعٔه تجارت بین المللی فراهم آید. در سراسر عهد 
ـ تیموری كاروان های تجاری در مسیرهای زمینی و دریایی  مغولـ 
در حال تردد بودند. در آن دوره، تجارت در مسیر جادهٔ ابریشم و 
راه های دریایی که از بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس و دریای 
َمكران )عمان( به هند و چین می رفت، پررونق بود. در مقایسه 
با مردم غیر شهری، بازاریان و صنعت گران از زندگی به مراتب 

بهتری برخوردار بودند.
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سکۀ ضرب شده در عهد ایلخان غازان

بررسی شواهد و مدارک 
با راهنمایی دبیر متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

»و این هرمز كه آن را َجرون گویند در میان دریا بندری است كه در روی زمین بََدل ندارد.
تّجار اقالیم سبعه از مصر و شام و روم و آذربایجان و عراق عرب و عجم و ممالک فارس و خراسان و ماوراءالنهر و تركستان و 
مملكت دشت قبچاق1 و نواحی َقلماق و تمام بالد شرق و چین و ماچین و خان بالیق2، روی توجه به آن بندر دارند و مردم دریابار از 
حدود چین و جاوه و بنگاله و سیالن و .... جزایر دیوه محل تا دیار بلیبار3 و حبش ]حبشه[ و زنگبار و بندرهای بیجانگر و گلبرگه 
و گجرات و كنبات4 )كنبایت( و سواحل بَـِرّ عرب تا عدن و جّده و ینبوع 5 نفایس و ظرایف، كه ماه و آفتاب و فیض سحاب آن را آب 
و تاب داده و بر روی دریا توان آورد، به آن بلده آرند و مسافران عالم از هر جا آیند و هرچه آرند در برابر هر چه خواهند، بی زیادِت 
جست و جوی، در آن شهر یابند. هم نقد دهند و هم معاوضه كنند و دیوانیان از همه چیز، غیر از نقود زر و نقره، ُعشر ستانند و 
اصحاب ادیان مختلفه بل كفار در آن شهر بسیارند و بیرون از عدل با هیچ آفریده معامله ای ندارند و به این سبب آن بلده را داراالمان 

ـ514(. گویند« )سمرقندی، مطلع  سعدین و مجمع بحرین، جلد 3، ص 513ـ 
1ــ متن باال بیانگر چه اطالعاتی دربارهٔ وضعیت تجارت خارجی ایران و ُشركای بین المللی آن در عصر تیموری است؟

2ــ از متن باال دربارهٔ شرایط بنادر و حمل و نقل دریایی ایران در دورهٔ تیموری چه برداشتی می توان كرد؟
3ــ متن باال داللت بر آن دارد كه تجار ایرانی در زمان تیموریان با چه كشور و سرزمین هایی روابط تجاری داشته اند؟ )5 كشور یا 

سرزمین را نام ببرید(.

3ــ احتمااًل ماالبار باشد كه ناحیه ای در جنوب غربی هندوستان است. 1ــ دشتی در مغرب كشور كنونی قزاقستان          2ــ نام قدیمی پكن 
4ــ از بالد معروف هند                                         5 ــ بندری در ساحل دریای سرخ در حجاز

فّعـالـیت ۴
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نظام پولی ایران در عصر مغول
با گسترش فعالیت های تجاری، نظام پولی نیز در عصر مسلمانی مغول ها وضعیت منظم تری یافت. در این دوران، اصطالحات پولی درهم و 
دینار تغییراتی كرد و اصطالح »تومان« نیز در نظام پولی به كار گرفته شد. در این زمان، مسکوكات نقره را با هر دو عنوان درهم و دینار 
به كار می بردند. هر تومان طال، ده هزار دینار و هر تومان نقره نیز ده هزار درهم یا ده هزار دینار بود. البته وزن و عیار سکه ها با توجه به 

شرایط سیاسی و اقتصادی، كم و زیاد می شد و نظم كاماًل مشخصی نداشت. 
بر پایۀ تحقیقات تاریخی، اولین بار پول كاغذی در میان چینی ها رایج شده است. پس از فتح ختای و چین به دست مغول ها و در دوران 

امپراتوری مغول، پول كاغذی در این سرزمین رواج گسترده پیدا كرد. 
در ایران نیز در زمان ایلخان گیخاتو )حکـ690 ــ693ق( برای نخستین بار و به مدت كوتاهی، پول كاغذی با عنوان چاو رواج یافت. وّصاف، مورخ 
عصر ایلخانان كه بیشترین گزارش ها را دربارۀ چاو داده است، شکل و صورت ظاهری آن را چنین توصیف می كند: »پیرامن سطح كاغذ پاره ای 
مربع مستطیل، چند كلمه به خط خطایی ]ختایی[1 ... نوشته و بر باالی آن از دو طرف الاله اال اهلل محمد رسول اهلل … و فروتر از آن ایرنجین 
تورچی2 تحریر كرده و در میانه دایره ای كشیده خارج از مركز صواب و از نیم درهم تا ده دینار رقم زده و به شیوۀ مسطور در قلم آورده كه 
پادشاه جهان در تاریخ سنۀ ثالث و تسعین و ستمائه )693 ق( این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانید، تغییر و تبدیل كننده را با زن و فرزند 

به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند …« )وّصاف، تاریخ وّصاف، ص272(.

1ــ منسوب به ختا، ناحیه ای در چین شمالی                          2ــ لقب مغولی گیخاتو

بیشتر بدانیم

حکومت هایی که قبل از مغول بر ایران حکومت داشتند، شیوه های 
ـ اسالمی بود، پذیرفتند.  مالیاتی را که ترکیبی از سنت های ایرانیـ 
اما در اوایل دوران مغول ها، به دالیل مختلفی همچون گرایش 
اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی، بی توجهی حاكمان 
مغولی به قوانین اسالمی و بیگانگی آنان با سنت های ایرانی، نظام 
مالیاتی به هم ریخت و انواع و اقسام مالیات ها که شمار آنها به 

ده ها مورد می رسد، رواج یافت. پس از مسلمان شدن مغول ها، 
از  بخشی  اما  شد  اصالح  حدودی  تا  مالیاتی  نظام  که  هرچند 
بی نظمی ها همچنان ادامه یافت. پس از آن، بار دیگر اخذ خراج 
از کشاورزان مورد توجه بیشتری قرار گرفت و سه گونٔه مالیات 
کشاورزی، مالیات بازرگانی و مالیات دامی تا پایان عهد تیموریان 

تداوم یافت. 

پرسش های نمونه
1 موج اول حملۀ مغول به ایران چه پیامدهایی داشت؟ 

۲ مهم ترین رسالتی که دیوان ساالران و عالمان ایرانی در دورۀ نامسلمانی مغول ها به عهده گرفتند چه بود؟ توضیح دهید.

۳  فراز و فرود شهر و شهرنشینی را در دورۀ ایلخانان بررسی و تحلیل کنید.

۴ گروه بندی اجتماعی ایران در عصر ایلخانی چه وضعیتی داشت؟

5 وضعیت تجارت ایران در عصر ایلخانان و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید.

2ـ پول و مالیات
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ـ  تیموری فرهنگ و هنر در عصر مغول  درس 12

دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان اگرچه با جنگ، کشتار و ویرانگری آغاز شد و ضربۀ شدیدی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ ایران 
وارد آورد، اما جامعۀ ایرانی بر این تالطم سیاسی و نظامی غلبه کرد و حیات فکری، فرهنگی و هنری خود را تداوم بخشید. در این درس 
شما با جست وجو و بررسی شواهد و مدارک باقی مانده از آن دوره، علل و نتایج مهم ترین تحوالت و دستاوردهای فکری و فرهنگی جامعۀ 

ـ تیموری شناسایی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.   ایرانی را در عصر مغولـ 

بحثوگفتوگو
باراهنماییدبیردربارۀاینموضوعبحثوگفتوگوکنیدکهجامعۀایرانیچگونهوباپیشگامیچهافرادوگروههاییموفق

شدروحیۀخشونتوویرانگریمغوالنرامهاروآنانرابهفرمانروایانیآبادگرودوستدارعلموفرهنگتبدیلکند؟

دین و اعتقادات
اسالم پذیری مغوالن

که  بودند  َشَمنی  به  موسوم  ساده  آیینی  پیرو  آغاز،  در  مغوالن 
این  پیروان  می شد.  اداره  َشَمن  عنوان  با  روحانیانی  زیر  نظر 
هرچند  و  می پرستیدند  را  طبیعت  مظاهر  از  مجموعه ای  آیین، 
ناقص  آنان  خداپرستی  اما  داشتند،  اعتقاد  بزرگ  خدای  به 
با  بود. اقوام مغول در مسائل دینی چندان تعصبی نداشتند و 
پیروان دین های دیگر با مالیمت برخورد می کردند. این مدارای 

و  نبود  آگاهی  روی  از  چند  هر  تساهل(،  و  )تسامح  اعتقادی 
بیشتر متأثر از شرایط زندگی آنها بود، اما در پذیرش دین های 
بسزایی  تأثیر  مغولی  بزرگان  و  فرمانروایان  سوی  از  مختلف 
پیروان  که  شد  باعث  مغوالن  دینی  تساهل  و  تسامح  داشت. 
بپردازند.  خود  دین  تبلیغ  به  آنان  میان  در  گوناگون  دین های 
بزرگان ایرانی، شامل دیوان ساالران، عالمان و مشایخ صوفی 
به خوبی از این موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران 

مغول بهره بردند.

بررسی شواهد و مدارک 
توصیف جوینی، مورخ عهد ایلخانان، از اعتقادات دینی مغوالن را بخوانید و اهمیت آن را در شناخت وضعیت دین و عقاید قوم 

مغول بیان کنید.
»]چنگیزخان مغول[ متقلّد1 هیچ دین و تابع هیچ ملت2 نبود، از تعصب و رجحان ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی مجتنب3 بودست؛ 

بلکه علما و زهّاد هر طایفه را اکرام و اعزاز و تبجیل4 می کردست و در حضرت حق تعالی آن را وسیلتی می دانسته. 

4ــ بزرگداشت، تجلیل 3ــ دوری کردن   2ــ مذهب، آئین   1ــ پیرو  

فّعـالـیت 1
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فرق  و  مذاهب  پیروان  ایران،  به  مغول  از هجوم  پس  دوران  در 
اسالمی، به خصوص اهل تسنن، شیعیان و صوفیان، اختالف و 
رقابت گذشتٔه خود را کنار گذاشتند و متحد و یکدل برای مسلمان 

شدن مغول ها تالش کردند.
ایلخانان  دورهٔ  مهم  رویدادهای  از  یکی  مغوالن،  آوردن  اسالم 
بود؛ زیرا در نتیجٔه هم نوایی دین و دولت و برتری شریعت اسالمی 
بر یاسای چنگیزی، حکومت ایلخانی، ماهیت ایرانی ــ اسالمی 

یافت و موجب شد که مردم نسبت به آن احساس بیگانگی کمتری 
بکنند. همچنین با مسلمان شدن مغول ها، نفوذ و قدرت ایرانیان 
در دربار ایلخانان و ادارهٔ حکومت، بیش از پیش، افزایش یافت 
و زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصالحاتی در امور سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد.
ایلخانان به ویژه به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی  در دورهٔ 
در  یافت.  گسترش  ایران  در  تشیع  توسی،  نصیرالدین  خواجه 

و چنان که مسلمانان را به نظر توقیر1 می نگریسته، ترسایان2 و بت پرستان را نیز عزیز می داشته. و اوالد و احفاد او هر چند کس بر 
موجب هوی از مذاهب اختیار کردند: بعضی تقلید اسالم کرده و بعضی ملت نصاری گرفته و طایفه ای عبادت اصنام3 گزیده و قومی 
همان قاعدهٔ قدیم آبا و اجداد را ملتزم گشته و به هیچ طرف مایل نشده؛ اما این نوع کمتر ماندست. و با تقلّد مذاهب، بیشتر از اظهار 
تعصب دور باشند و از آنچه یاسای چنگیزخان است همٔه طوایف را یکی شناسند و بر یکدیگر فرق ننهند و ُعدول نجویند« )جوینی، 

تاریخ جهانگشا، ج1، ص 18ــ19(. 

3  ــ بت ها 2  ــ مسیحیان    1ــ بزرگ داشتن، تعظیم کردن  

ایلخانان مسلمان
ایلخان  نخستین  هوالكوخان،  پسر  ــ 683       ق(  )حکـ681  تکودار 
مسلمان به شمار می رود. او پیش از رسیدن به حکومت، مسلمان 
ایرانی  دولتمردان  برگزید.  خود  برای  را  احمد  اسالمِی  نام  و  شد 
به  در  زیادی  نقش  جوینی،  محمد  شمس الدین  آنها  رأس  در  و 
قدرت رساندن وی داشتند. تکودار در دوران كوتاه فرمانروایی خود 
اقدامات مؤثری در سیاست داخلی و خارجی به نفع مسلمانان انجام 
داد. اگرچه این ایلخان مسلمان توسط ارغون كه از سوی بزرگان 
و شاهزادگان غیرمسلماِن مغول پشتیبانی می شد، از قدرت بركنار 
و كشته شد، اما بزرگان ایرانی بر تالش خود برای مسلمان شدن 
مغوالن و مهار رفتارهای غیرمدنی آنها افزودند. آنان سرانجام موفق 
مقتدری  شخصیت  كه  را  ایلخان  هفتمین  غازان خان،  كه  شدند 
داشت به دین اسالم رهنمون سازند)694    ق(. بسیاری از امیران و 
سپاهیان مغول نیز به تبعیت از وی مسلمان شدند. غازان كه نام 
اسالمی محمود را بر خود نهاده بود، اسالم را دین رسمی اعالم كرد 
و در مسجد جامع تبریز نماز گزارد. وی اقدامات مهمی در جهت 
اسالمی كردن جامعه و حکومت انجام داد و برای سادات و مشایخ 

و بزرگان دین، مقرری تعیین كرد.

بیشتر بدانیم

نگارۀ اسالم آوردن غازان خان
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ُالجایتو،  ایلخان  به حدی رسید که  نفوذ مذهب شیعه  آن زمان، 
جانشین غازان به این مذهب گروید.

مورد  را  دین  اصحاب  و  بودند  مسلمان  او  جانشینان  و  تیمور 
و  مساجد  مدارس،  تیموری،  عصر  در  می دادند.  قرار  احترام 
مذهب  پیرو  تیموری  سالطین  شد.  ساخته  بسیاری  خانقاه های 

ایلخانان،  آنان همچون عصر  دوران حکومت  در  بودند.  تسنن 
مواجه  و سخت گیری خاصی  محدودیت  با  و صوفیان  شیعیان 
نبودند و آزادانه فعالیت می کردند. اتحاد و زندگی مسالمت آمیز 
از  دیگر،  دین های  به  معتقدان  و  اسالمی  فرق  و  مذاهب  پیروان 

ـ تیموری بود. ویژگی های شاخص عصر مغولـ 

استنباط تاریخی
با راهنمایی دبیر و همفکری، چند دلیل برای اتحاد و یگانگی پیروان مذاهب و فرق اسالمی و زندگی مسالمت آمیز آنان در عصر 

ایلخانان و تیموریان ذکر کنید.

فّعـالـیت ۲

گسترش تصوف
قابل  رشد  تیموریان،  و  ایلخانان  دوران  مهم  تحوالت  از  یکی 
و  ویرانگر  هجوم  بود.  صوفیانه  طریقت های  و  تصوف  توجه 
ناامیدیی که در جامعه  ایران و نگرانی و  به  وحشت انگیز مغول 
و  تصوف  به  مردم  آوردن  روی  در  مؤثری  نقش  کرد،  ایجاد 
ایلخانان  در عصر  این رو،  از  داشت.  خانقاه ها  درون  به  رفتن 
صفویه،  همچون  بزرگی  صوفیانٔه  طریقت های  تیموریان  و 
نعمت اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقش بندیه و مشعشعیه ظهور 
کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند. کثرت پیروان و 
نفوذ و موقعیت  افزایش  مریدان طریقت های صوفیانه، موجب 

و  فرمانروایان  شد.  طریقت ها  آن  مشایخ  و  رهبران  اجتماعی 
مقام های سیاسی و نظامی نیز مشایخ صوفی را تکریم و احترام 
می کردند. عالوه بر آن، اموال و امالک فراوانی که نذر و وقف 
برای  مناسبی  اقتصادی  قدرت  و  مالی  تمکن  شد،  خانقاه ها 
رهبران طریقت های صوفی پدید آورد. در قرن نهم هجری، به 
تدریج، تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقت های صوفی 
به  وجود آمد. از یک    سو صوفیان به تشیع گرایش بیشتری نشان 
دادند و از طرف دیگر به تدریج برخی از طریقت ها مانند طریقت 
با  به دست گرفتن قدرت،  صفوی وارد سیاست شدند و برای 

فرمانروایان و پادشاهان به رقابت برخاستند.

حکایت و درایت
تیمور گوركانی در یکی از یورش های خود به ایران، چون به تربت جام رسید، بر آن شد كه از 
موالنا شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی، یکی از مشایخ بزرگ صوفی، دیدن كند. جمعی از بزرگان 
شهر از موالنا تایبادی تقاضا كردند كه دعوت امیر تیمور را گردن نهد، ولی او امتناع كرد و 
گفت: »فقیر را با امیر هیچ مهمی نیست«. چون  تیمور اصرار كرد، مشایخ و بزرگان ضمن 
نامه ای به حکم مصلحت از موالنا خواستار شدند كه با تیمور مالقات كند، اما ابوبکر تایبادی 
همچنان امتناع ورزید و گفت: »من مردی روستایی هستم و تکلفات درباری نمی دانم«. تیمور 
خود روی به اقامتگاه موالنا تایبادی نهاد، و به عزلتگاه شیخ رفت و از او خواست كه نصیحتی 

گوید. او امیر را به عدل و داد نصیحت نمود و گفت: » از ظلم و جور بپرهیز و اتباع خود را از اعمالی كه بر خالف دیانت است منع كن.« امیر تیمور 
به او گفت: »چرا شاه را نصیحت نکردی )منظور شاه قبلی است( كه خمر می خورد و به مالهی و مناهی اشتغال داشت؟«. موالنا جواب داد: »   او را 

گفتیم، نشنید. حق تعالی تو را به او گماشت. تو اگر نیز نشنوی، دیگری بر تو گمارد!« 

بیشتر بدانیم

آرامگاه شیخ زین الدین تایبادیـ  شهرستان تایباد
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کاوشخارجازکالس
شیخنجمالدینکبریوفریدالدینعطار،شاعرمعروف،دوتنازصوفیانبزرگبودندکهدرهنگامهجوممغوالندر

کنارمردمایستادندوبهشهادترسیدند.بااستفادهازمنابعیکهدبیرمعرفیمیکند،گزارشیدربارهٔزندگیوآثاراین

شخصیتهابهصورتروزنامهٔدیواریتهیهودرکالسارائهکنید.

هنر و معماری
قلمرو پهناوری که مغول ها در بخش وسیعی از آسیا از چین تا 
دریای مدیترانه فتح کردند، دارای پیشینٔه فرهنگی و هنری عظیم 
و پیشرفته ای بود. در نتیجٔه فتوحات مغول، تجارب و سنت های 
هنری و هنرمندان سرزمین های فتح شده با یکدیگر پیوند خوردند 
و زمینٔه مناسبی برای شکوفایی هنر در دوران ایلخانان و تیموریان 
فراهم شد. پیدایش مراکز بزرگ فرهنگی و هنری در شهرهای 
و  و سمرقند  تبریز، شیراز، هرات  مراغه،  به خصوص  مختلف، 
بر رونق  تأثیر ژرفی  این شهرها،  کتابخانه های عظیم در  تأسیس 

فرهنگ و هنر در این دوران نهاد.
1ـ نگارگری و خوشنویسی

هنر نگارگری و نقاشی در عصر ایلخانی و تیموری رونق و رشد 
از  تلفیقی  که  نگارگری  هنر  ایلخانان،  عصر  در  داشت.  بسزایی 
سنت های نقاشی ایرانی و چینی بود، بیشتر در کتاب آرایی و مصور 
ساختن کتاب های تاریخی و متون ادبی و نیز کتاب های پزشکی، 
جانورشناسی و نجوم جلوه گر شد. ایلخانان مغول از مشوقان پدید 
آوردن شاهنامه های مصور به شمار می روند. نمونٔه باقی ماندهٔ آن، 

شاهنامٔه مشهور به دموت1 است.

برگي از شاهنامۀ دموت ـ بهرام گور در حال شکار، موزۀ هنر دانشگاه هاروارد

1ــ دموت، نام دالل و فروشندٔه این اثر فاخر هنری در قرن بیستم بود. از شاهنامٔه معروف به دموت، 58 نگاره باقی مانده که در موزه های مختلف جهان پراکنده اند. 
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هنر نگارگری در روزگار جانشینان تیمور چون شاهرخ و نوادگانش 
از جمله بایُسنُقر میرزا، در سراسر ایران به ویژه خراسان گسترش 
شگفت انگیز یافت. در این دوره، مصور کردن کتاب های گوناگون 
از نجوم گرفته تا شاهنامه و دیوان های شعر به لحاظ کّمی و کیفی 
افزایش پیدا کرد و کتاب هایی با قطع بزرگ پدید آمد. کیفیت خوب 
و فراوانِی کاغذ و مواد نگارگری از قبیل رنگ و طال در پدید آمدن 
کتاب های مصور به هنرمندان کمک زیادی کرد. فاخرترین نمونٔه 
شاهنامٔه مصور شده در عصر تیموری، شاهنامۀ بایسنقری است 
که به دستور شاهزاده بایسنقر، پسر شاهرخ که سیاستمداری هنرمند 

و هنرپرور بود، خوشنویسی و مصور شد.

شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش، به خاطر داشتن 
ثروت هنگفت، کتابخانه های بزرگ و هنرمندان نامدار، به یکی از 
کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسالم تبدیل شد. 
عالوه بر سالطین و شاهزادگان تیموری که به هنر و هنرمندان توجه 
زیادی داشتند، برخی از وزیران آنان از جمله امیرعلیشیر نوایی، 
شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا نیز پشتیبان و مشوق جدی 
هنر و هنرمندان بودند. ده ها هنرمند شامل نگارگر، خوشنویس، 
هنرنمایی  مشغول  هرات  شهر  در  آن  جز  و  جلدساز  تذهیب کار، 
بودند. نامورترین نقاشان عصر تیموری کمال الدین بهزاد بود که 
آثار و مکتب نگارگری او سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به 

شمار می آید.

صفحه ای از نگاره های شاهنامۀ بایسنقری

مکتب  نقاش  بهزاد  کمال الدین  اثر  خورنق(  کاخ  )ساختن  نظامي  خمسۀ 
هرات سال 899ق
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بازسازی نگاشتاری )گرافیکی( مجموعه تاریخی شنب غازان ـ مأخذ: هفت رخ فرخ ایران

2ـ معماری
هجوم ویرانگر چنگیزخان مغول به ایران که با ویرانی شهرها و نابودی 
بسیاری از آثار فرهنگی و هنری همراه بود، برای مدتی فعالیت های 
معماری را متوقف و یا کُند کرد؛ اما دیری نپایید که جانشینان او 
تحت تأثیر فرهنگ و هنر ایرانی ــ اسالمی و با راهنمایی و تشویق 
فرهیختگان ایرانی به هنر و معماری تمایل نشان دادند و به بازسازی 

ویرانی ها، برپا ساختن شهرها و پدید آوردن آثار هنری پرداختند.
تیمور نیز گرچه در کشتار مردم دست کمی از مغوالن نداشت، 

اما در ویرانگری به پای آنان نمی رسید. او با گرد آوردن هنرمندان 
و معماران بزرِگ سرزمین های فتح شده در سمرقند، به عمران 
و آبادانی پایتخت خود همت گماشت. معماری ایرانی در دورٔه 
جانشینان تیمور به ویژه در عصر شاهرخ و همسرش گوهرشاد  بیگم 
سرشناس ترین  یافت.  دست  کم نظیری  شکوفایی  و  عظمت  به 
و  شیرازی  غیاث الدین  و  قوام الدین  دوره،  این  معماران 
فنون  در  بی همتا  استادانی  که  بودند  اصفهانی  محمدبن محمود 

معماری به شمار می روند.

برجسته ترین آثار معماری دوران ایلخانان و تیموریان

ان
خان

ایل
رۀ 

دو

كاخ و معبدی بودایی در خوی؛ رصدخانۀ مراغههوالکوخان

َشنب یا شام غازان در تبریز شامل 12 بنای مهم از قبیل مسجد، كاخ، مدرسه، بیمارستان، كتابخانه و جز آن؛ مسجدی غازان خان
بزرگ و گرمابه ای وابسته به آن در شهرهای مختلف

گنبد سلطانیه؛ محراب مسجد جامع اصفهانالجایتو

ارگ علیشاه در تبریز؛ گنبد غفاری در مراغهابوسعید

ان
وری

یم
ۀ ت

ور
د

مسجد بی بی خانم در سمرقندتیمور

مجموعۀ تاریخی امیرچخماق یزد شامل بازار، تکیه، مسجد و آب انبار؛ سردر و مناره های مسجد جامع یزد؛ مدرسۀ دو دِر شاهرخ میرزا
مشهد؛ مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد در خواف

مسجد گوهرشاد مشهد؛ مسجد، مدرسه و خانقاه گوهرشاد در هراتگوهرشاد بیگم

مدرسۀ سلطان حسین میرزا بایقرا در هراتسلطان حسین میرزا بایقرا

رصدخانۀ سمرقند؛ مدرسۀ الغ بیگ میرزا در بخارااُلُغ بیگ میرزا

فنون و شیو ه های معماری در عصر ایلخانان و تیموریان، با توسعٔه 
دانش و خالقیت معماران زبردست ایرانی، پیشرفت چشمگیری 
کرد. ویژگی مهم معماری این دوره، ایجاد بناهای عظیم، ساختن 
با  تزیین ساختمان ها  و  بلند  مناره های  و  ایوان ها  گنبدها، طاق ها، 
دوره  این  در  بود.  گوناگون  شیوه های  به  کاشی کاری  و  گچ بری 
همچنین از ترکیب آجر و کاشی نیز برای تزیین و زیباسازی بناها 

استفاده می شد.1

1ــ دائرة  المعارف بزرگ اسالمی، ج 10، مدخل ایران، ص 636ــ637.
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بررسی شواهد و مدارک
با بررسی تصویر بناهای تاریخی این درس و تصاویر دیگری که دبیر به نمایش می گذارد، برای هر یک از ویژگی های معماری عصر 

ایلخانی و تیموری، چند نمونه یا مثال بنویسید.

فّعـالـیت ۳

ارگ علیشاه؛ بناهای عظیم
گنبدها و مناره های بلند

تزیین با گچ بری
تزیین با آجر و کاشی

محراب مسجد جامع اصفهان سردر و مناره هاي مسجد جامع یزد

کاوشخارجازکالس
باراهنماییدبیر،ازآثاریابناهایعصرایلخانانوتیموریانبازدیدکنیدویابارجوعبهدرگاه)پورتال(ادارۀکلمیراث

فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانهایمختلف،گزارشیدربارۀیکیازآثاروبناهایدورانمذکوردرقالب

پردهنگار)پاورپوینت(تهیهودرکالسارائهکنید.

علم و ادب
اندیشمندان  و مهاجرت  قتل  نتایج هجوم مغوالن همچون  و  آثار 
و عالمان، تخریب و تعطیلی مدارس، کتابخانه ها و مساجد، برای 
مدتی سرزمین ما را با رکود علمی و ادبی مواجه کرد. با این حال، 

به دنبال تشکیل حکومت ایلخانان و گرایش مغوالن به اسالم و نیز با 
افزایش قدرت سیاسی وزیران ایرانی، به تدریج شرایط برای احیای 

فعالیت های علمی و آموزشی در ایران فراهم آمد. 
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ادبیات و تاریخ نگاری                                                                                
در دورهٔ فرمانروایی ایلخانان، زبان فارسی، در قلمرو نظم و نثر، رو 
به رشد گذاشت و به احیا و تقویت هویت ایرانی کمک کرد. در این 
دوره، شعر حماسی و شاهنامه سرایی متداول بود. در عصر تیموری، 
شعر و شاعری رواج بیشتری یافت. شاهرخ، سلطان حسین بایقرا  و 
امیر    علیشیر نوایی، وزیر شاعر او به زبان و ادب فارسی توجه جّدی 
داشتند و شاعران و ادیبان را همه گونه پشتیبانی و تشویق می کردند. 

در این دوره، شعر و شاعری گسترش فراوانی در میان مردم عادی داشت و بسیاری از شاعران از میان قشرهای مختلف مردم برخاستند.

منظومه های حماسی تاریخی عصر مغولـ  تیموری

احمد تبریزیچنگیزنامه یا شهنشاه نامه

نوری اژدریغازان نامه

حمداهلل مستوفیظفرنامه

) ابن حسام خوسفیخاوران نامه)دربارۀ جنگ های علی 

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما دلیل توجه به منظومه های حماسی تاریخی در دوران ایلخانی و تیموری چه بوده است؟

حدودی  تا  و  ایلخانان  عصر  در  که  بود  علومی  جمله  از  تاریخ، 
و کتاب های  پیشرفت چشمگیری داشت  و  تیموریان رواج  دورهٔ 
زمرٔه  در  فارسی،  زبان  به  مذکور  دوران  از  مانده  جا  به  تاریخی 
بهترین تاریخ نگاری های جهان اسالم تا آن زمان به حساب می آیند. 
ساختن  جاودانه  به  تیموری  فرمانروایان  و  ایلخانان  عالقه مندی 
کشورگشایی و موفقیت های سیاسی و نظامی خود و خودآگاهی رجال 

ایرانی، تأثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخ نگاری در آن عصر نهاد. 
از آثار تاریخی مهم این روزگار می توان تاریخ جهانگشا، نوشتٔه 
عطاملک جوینی )تألیف: 658ق(، جامع التواریخ، اثر خواجه 
رشیدالدین فضل اللّه همدانی )645 ــ 717ق(، تاریخ گزیده، 
تألیف حمداللّه مستوفی )تألیف: 730ق( را نام برد. دیگر آثار 

تاریخی این دوره را در جدول زیر مطالعه کنید.
دیگرآثار و نوشته های برجستۀ تاریخی عصر ایلخانان و تیموریان

شرف الدین عبداهلل بن فضل اهلل شیرازی، مشهور به وّصاف )663 ــ 728ق(تاریخ وّصاف

فخرالدین ابوسلیمان داودبن ابوالفضل بَناَكتی )د 731ق(، مورخ و شاعرتاریخ بَناَکتی

محمدبن علی شبانکاره ای؛ وی تألیف این كتاب را كه در تاریخ عمومی ایران است در سال 733 ق آغاز و در 736ق به پایان مجمع االنساب
رسانید و آن را به سلطان ابوسعید مغول تقدیم كرد.

ظفرنامۀ شامی یا تاریخ فتوحات
امیر تیمور گورکانی

نظام الدین عبدالواسع شامی، از مورخان و شاعران سده های هشتم و نهم هجری

شرف الدین علی یزدی در 831  ق نگارش ظفرنامه را در تاریخ زندگانی تیمور به پایان رسانید.ظفرنامه

شهاب الدین عبداهلل بن لطف اهلل خوافی، مشهور به حافظ ابرو )د 833  ق(، تاریخ نگار و جغرافیانویس عصر تیموریزبدة  التواریخ

كمال الدین عبدالرزاق سمرقندی )816 ــ 877ق(؛ موضوع كتاب حوادث تاریخ ایران از 704 تا  873   ق را در برمی گیرد.مطلع سعدین و مجمع بحرین

روضة  الصفا فی سیرة  االنبیاء
و الملوک والخلفاء

محمدبن خاوندشاه، مشهور به میرخواند )837 ــ 903 یا 904ق(؛ روضة الصفا نوعی تاریخ عمومی و تاریخ ایران است.
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برگی از جامع التواریخ، نقاشی با آبرنگ و آب طالبرگی از  ظفرنامۀ شرف الدین علی یزدی

خواجه نصیرالدین توسي و دانشمندان دیگر هنگام کار در 
رصدخانۀ مراغه

دانش های دیگر
فلسفه،  پزشکی،  نجوم،  ریاضیات،  قبیل  از  ایلخانان  نیاز  مورد  علوم  برخی 
رشته ها  این  در  مهمی  آثار  و  بودند  برخوردار  رونق خاصی  از  فقه  و  عرفان 
تدوین شد. نقش خواجه نصیرالدین توسی در این عرصه بسیار مهم بود. وی 
بسیاری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغوالن را به ایران برگرداند و با 
تجمع ایشان در مرکز علمی رصدخانهٔ مراغه زمینٔه فعالیت های علمی آنها را 
هموار کرد. در عصر تیموریان نیز علوم مختلف رونق داشتند و به ویژه معارف 
دینی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. مراکز علمی و کتابخانه های شهرهای 
هرات و سمرقند در زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند و طالبان علم را از 
سراسر ایران و جهان اسالم به خود جذب می کردند. وجود شمار قابل توجه 
دانشمندانی که در رشته های مختلف علمی تبحر داشتند، نشانٔه رشد و رونق 

علوم مختلف در دورٔه تیموری است.
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غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضی دان و منجم بزرگ عصر تیموری
غیاث الدین جمشید كاشانی )790 ــ 832  ق(، زبردست ترین ریاضی دان و مدیر رصدخانۀ سمرقند بود. او كتاب زیج خاقانی را در تکمیل 
زیج ایلخانی نوشت و ابزاری رصدی به نام »َطَبق المناطق« اختراع كرد. وی در دو رسالۀ مهم خود، »محیطیه« و »وتر و جیب«، به ترتیب 
عدد پی را با دقتی كم نظیر و نیز مقدار بسیار دقیقی برای سینوس یک درجه حساب كرد. كسرهای دهگانی را كه نخستین بار اقلیدس 
به آنها اشاره كرده بود، در قیاس با كسرهای شصتگانی دوباره رایج كرد. روش های محاسباتی وی بسیار پیشرفته تر از زمان خودش بود 
و می توان آن را با روشی كه مدت ها بعد فرانسوا ویت )ریاضی دان بزرگ فرانسوی در قرن 16م( پدید آورد، مقایسه كرد. )دائرة  المعارف 

بزرگ اسالمی، ج 10، مدخل ایران، ص 669(.

بیشتر بدانیم

پرسش های نمونه
1 تسامح و تساهل دینی مغول ها چه تأثیری بر اسالم پذیری آنها داشت؟

۲ علل رشد تصوف را در دوران مغوالن و تیموریان شرح دهید.

۳  زمینه های رشد هنر را در عصر تیموری بیان کنید.

۴  چرا تاریخ نگاری به زبان فارسی در عهد ایلخانان رشد کرد؟

5 منابع غیرنوشتاری را که در این درس به آنها استناد شده است فهرست کنید.

صفحۀ آخر رسالۀ محیطیهـ  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، شمارۀ 229 رصدخانۀ الغ بیگـ   سمرقند
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تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی درس 13

تأسیس حکومت صفوی در تاریخ ایران دورۀ اسالمی، رویدادی بسیار مهم و سرنوشت ساز محسوب می شود. صفویان موفق شدند 
ایران را از جهات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، یکپارچه و متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت بخشند و رونق اقتصادی به وجود 
آورند. در دورۀ حکومت صفوی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای میان ایران وهمسایگان و دولت های اروپایی به وجود 
آمد که آثار و پیامدهای منطقه ای و بین المللی زیادی داشت. شما در این درس با تکیه بر منابع و مآخذ این دوره، فراز و فرود حکومت 

صفوی و نیز علل و نتایج تحوالت روابط خارجی آن را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.   

  زمینه های تشکیل حکومت صفویان

بحثوگفتوگو
بهنظرشمابرایایجادیکنظامسیاسیچهعللوعواملیضروریاست؟باراهنماییدبیردراینبارهبحثوگفتوگوکنید

ودیدگاههایخودرامستدلبیاننمایید.

هجوم مغوالن به ایران، عالوه بر آثار و نتایج سیاسی، پیامدهای 
اجتماعی و مذهبی مختلفی نیز داشت که مهم ترین آن گسترش 

تصوف و تشیع و پیوند روزافزون آنها با یکدیگر بود.
در دوران مغوالن و تیموریان، فعالیت طریقت های صوفیانه در 
ایران به طور چشمگیری افزایش یافت و گرایش مردم به مشایخ 

و رهبران طریقت های صوفی بیشتر شد. مذهب شیعه نیز که با 
از سقوط  پس  بود،  یافته  راه  ما  به سرزمین  اسالم  ورود  آغاز 
به گونه ای  یافت؛  به طور محسوسی گسترش  خالفت عباسی، 
که در سده های هشتم و نهم هجری، شیعیان در مناطقی از ایران 

به حکومت رسیدند. 

یادآوری
به صورت گروهی، حکومت های شیعه  مذهبی را که پیش از تأسیس حکومت صفویان در ایران به قدرت رسیدند، فهرست کنید و محدودٔه 

قلمرو آنها را بیان نمایید.

فّعـالـیت 1

یکی از طریقت های صوفیانه که در دورهٔ ایلخانان شکل گرفت، طریقت 
صفوی بود. بنیان گذار و رهبر معنوی این طریقت که صفویان نام خود 
را از او گرفته اند، شیخ صفی الدین اردبیلی )650ــ730ق(، شاگرد 

و مرید شیخ زاهد گیالنی بود. طریقت صفوی در زمان جانشینان 
شیخ صفی در سرتاسر ایران و آسیای صغیر گسترش یافت و مریدان 

بسیاری را به ویژه از میان قبایل ترک جذب کرد.
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 مشایخ صفوی به واسطٔه مقام معنوی و نفوذ اجتماعی، مورد احترام 
و  مورد غضب  نیز  مواردی  در  البته  بودند.  فرمانروایان  تکریم  و 

حسادت آنان قرار می گرفتند. 
تأثیر شرایط فکری  نهم هجری تحت  طریقت صفویان در قرن 
و فرهنگی جامعٔه ایران، نخست به مذهب تشیع گرایش یافت و 
سپس به جنبشی سیاسی و مذهبی تبدیل شد. با اینکه در تصوف 
عزلت جویی و دوری از امور دنیوی ترویج می شود، اما رهبران 
آوردند.  نظامی روی  و  فعالیت های سیاسی  به  طریقت صفوی 
این فعالیت ها، مشایخ طریقت صفوی را درگیر رقابت سیاسی و 
دشمنی با حاکمان سلسله های قراقویونلو و آق قویونلو کرد. در 
نتیجٔه این درگیری و رقابت ها، اگرچه چندتن از رهبران طریقت 
راه  در  صفویان  برای  مناسبی  و  مفید  تجربٔه  اما  شدند،  کشته 

کسب قدرت سیاسی به دست آمد.  

مشایخ طریقت صفوی از آغاز تا تشکیل حکومت

650 ــ 735قشیخ صفی الدین اردبیلی

704 ــ 793قشیخ صدرالدین موسی

د 830قخواجه علی

د 851قشیخ ابراهیم

د 860 یا 864قشیخ جنید

د 893قشیخ حیدر

892 ــ 930قاسماعیل اول

صوفیان جنگاور
شیخ ُجنید، پنجمین رهبر طریقت صفوی به همراه مریدانش چندین بار، به بهانۀ جهاد، به قفقاز لشکركشی كرد و سرانجام در نبرد با 
شروانشاه كه از حمایت پادشاه قراقویونلو برخوردار بود، كشته شد )864ق(. پسر و جانشین او شیخ حیدر كه در آغاز از حمایت اوزون 
حسن )پادشاه آق قویونلو( برخوردار بود، به فعالیت های سیاسی و نظامی شدت بخشید. او به منظور تمایز و نیز همبستگی میان مریدان 
خود، كالهی قرمز رنگ، كه دارای دوازده تَرک بود، بر سر نهاد. به همین دلیل هوادارانش كه به پیروی از او كاله قرمز بر سر می نهادند 
به » قزلباش« )سرخ سر( شهرت یافتند. بیشتر نیروهای قزلباش را افراد ایالت ترک شاملو، استاجلو، روملو، افشار، ذوالقدر، تکلو و قاجار 
تشکیل می دادند. حیدر سرانجام در نبرد با نیروهای متحد شروانشاه و سلطان یعقوب آق قویونلو كشته شد )893  ق( و فرزندانش دستگیر 

و در قلعۀ استخر در فارس زندانی شدند. 
فضل اهلل بن روزبهان خنجی با وجود دشمنی با خاندان صفوی، دربارۀ شیخ حیدر  می نویسد: » در حد ذات خویش مرد َجلدۡ و شجاعی 
بود و در انواع دلیری و فنون جنگ از شمشیرزنی و نیزه افکنی ... و كمنداندازی مهارتی تمام داشت. تمامت زندگانی را در ورزش و طریق 
پهلوانی صرف كردی. در ساختن اسباب حرب ... یگانۀ زمانه بود« )خنجی، عالم آرای امینی، ص241(. سلطان علی، پسر شیخ حیدر، نیز 
پس از رهایی از زندان، به فرمان یکی دیگر از سالطین آق قویونلو، در آذربایجان به قتل رسید، اما برادرش اسماعیل به همراه عده ای از 

مریدان طریقت صفوی، به الهیجان فرار كرد و تا هنگام قیام، در پناه و حمایت حاكم محلی شیعه مذهب آن دیار باقی ماند.

بیشتر بدانیم

بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی ـ اردبیل
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تأسیس حکومت صفوی
در آغاز سدهٔ دهم هجری، اوضاع سیاسی میهن ما دچار آشفتگی 
بر قسمت هایی از  و تفرقٔه زیاد شده بود. سلسلٔه آق قویونلو که 
غرب و جنوب ایران حکومت می کرد، به نهایت ضعف و انحطاط 
با  حیدر،  شیخ  پسر  اسماعیل،  شرایطی  چنین  در  بود.  رسیده 
سپاهی متشکل از ایالت و طوایف مختلف قزلباش، آق قویونلوها 
را شکست داد و پس از تصرف تبریز، در آن شهر به عنوان پادشاه 

ایران تاج گذاری کرد )907ق(.
 مهم ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، پس از نشستن بر تخت 
شاهی، رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی بود. این اقدام 
در  شیعیان  از  بسیاری  اینکه  نخست،  داشت:  مهم  پیامد  دو 

خدمت دولت نوپای صفوی قرار گرفتند و در سایٔه این دولْت متشکل، منسجم و متحد شدند. دوم، آنکه این اقدام سبب تمایز 
آشکار ایران از همسایگان مسلمان خود، به ویژه امپراتوری عثمانی در غرب و ازبکان و گورکانیان هند در شرق، شد. 

شاه اسماعیل در لشکرکشی و جنگ های مختلف، مدعیان داخلی، به ویژه حکام محلی را از میان برداشت و موجبات وحدت 
سیاسی و جغرافیایی ایران را فراهم آورد. او سپس به مقابله با دشمنان خارجی شتافت. ابتدا ازبکان را که به خراسان یورش آورده 
و مشغول قتل و غارت مردم آنجا بودند، شکست داد و سرکردٔه آنان، شیبک خان، را کشت )916ق(. به دنبال این پیروزی، بخش 

وسیعی از سرزمین های شرق ایران تا رود جیحون )آمویه( تحت حاکمیت صفویان درآمد. 
شاه اسماعیل و سپاهیانش در گام بعدی ُمهّیای نبرد با سلطان سلیم، پادشاه عثمانی شدند که با لشکری پرشمار به سوی ایران در 
حرکت بود. اگرچه سلطان سلیم فعالیت مریدان طریقت صفوی را در قلمرو خود بهانٔه چنین لشکرکشی گسترده ای قرار داد، اما 
علت واقعی آن، نگرانی و ترسی بود که او از ایجاد حکومت قدرتمند صفوی در دل داشت. در جنگ شدیدی که میان دو سپاه 
در دشت چالدران1 درگرفت، سپاهیان شاه اسماعیل، با وجود شجاعت و رشادتی که از خود نشان دادند، در برابر آتش توپخانه 
و دیگر جنگ افزارهای آتشین دشمن کاری از پیش نبردند و شکست خوردند )920ق( و تبریز، پایتخت صفویان برای مدتی به 

اشغال عثمانی ها درآمد.

1ــ دشتی واقع در نزدیکی شهر خوی در استان آذربایجان غربی

فکر کنیم و پاسخ دهیم
در آستانۀ تأسیس حکومت صفوی، حکومت مرکزی نیرومندی در ایران وجود نداشت و بر هر قسمت از کشور 
افراد و خاندان های مختلف که رقیب و دشمن یکدیگر بودند، حکومت می کردند. به نظر شما این وضعیت سیاسی 

چه تأثیری بر به قدرت رسیدن صفویان در ایران داشته است؟

شاه اسماعیل اول
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بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آنها پاسخ دهید.

متن 1: »سواره نظام ایران با اینکه پراکنده بودند و به خوبی رهبری نمی شدند، افواج مقدم ینی چری ها را در هم شکستند و آن پیاده نظام 
نامور را در هم ریختند. چنان که گفتی صاعقه بر پیکر آن لشکر گران و نیرومند فرود آمده است. ... سلطان )سلیم( که نگران خونریزی و 
کشتار بود، عقب نشینی آغاز کرد، و خواست از معرکه برتابد و بگریزد؛ اما سنان پاشا.... فرمان داد که توپ ها را بیاورند و به سوی.... 
ایرانیان آتش بگشایند. اسب های ایرانیان چون بانگ تندر آسای آن ادوات و آالت دوزخی را شنیدند، رم کردند و هر یک به سمتی 
از دشت گریختند و از فرط ترس و وحشت به عنان کشیدن ... سواران اعتنا نکردند ... براستی گفته اند اگر توپخانٔه دشمن در میان 
نبود.... نیروی عثمانی هر چه بود تار و مار می شد و سپاهیان عثمانی از دم شمشیر ایرانیان می گذشتند...« )سفرنامٔه ونیزیان در ایران، 

ص  277(.
متن 2: »چون نیران1 محاربه ... به اشتعال درآمد از صباح تا به نزدیک زوال... اکثر عزیزان... خرمن حیاتشان از آتش غیرت 
بسوخت. حضرت شاه دین پناه .... توکل بر کرم کردگار کرده با جمعی از قورچیان2 دالور، که از تیر و شمشیر و از پلنگ و شیر، 

روی برنمی تافتند بر مخالفان حمله برد« )خورشاه بن قباد حسینی، تاریخ ایلچی نظام شاه، ص 67(.
1. متن اول، چه کسی را پیروز اولیه کارزار چالدران می داند و علت تفوق عثمانی ها را در نهایت چگونه بررسی می کند؟

2. میان متن اول و دوم چه وجه مشترکی وجود دارد؟

1ــ آتش              2ــ سواره نظام

فّعـالـیت 2

دوران تثبیت )930ـ  984ق(
پس از مرگ شاه اسماعیل اول، پسرش تهماسب، در ده  سالگی 
به تخت شاهی نشست. در سال های آغازین پادشاهی او، اوضاع 
حکومت صفوی بسیار آشفته و نابسامان بود؛ از یک  سو، سران 
ایالت قزلباش به خودسری و نافرمانی پرداختند و با یکدیگر به 
نزاع برخاستند و از سوی دیگر، ازبکان از شرق و عثمانی ها از 

غرب به مرزهای ایران هجوم آوردند. 

شاه تهماسب
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نمونه ای از سالح های دورۀ صفوی

شاه تهماسب به تدریج زمام امور را به دست گرفت و به سرکشی 
و  داد  شکست  را  ازبکان  سپس  او  داد.  پایان  قزلباش  سران 
تدابیر  اتخاذ  با  همچنین  وی  راند.  عقب  خراسان  از  را  آنان 
دفع  را  ایران  به خاک  عثمانی  ارتش  پیاپی  تهاجمات  مناسب، 

کرد. بدین گونه شاه تهماسب در طول دوران 54 سالٔه پادشاهی 
خود، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی، 

توانست پایه های حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم نماید.

بحثوگفتوگو
ازجملهتدبیرهایشاهتهماسبدربرابرحمالتسپاهعثمانیبهایران،انتقالپایتختازتبریزبهقزوینوبهکارگرفتن

سیاستزمینسوختهبود.باراهنماییدبیر،دربارهٔعللاینتدبیرونتایجآنگفتوگوکنید.

عصر اقتدار و شکوفایی )996ـ 1038ق(
شاه  پادشاهی  کوتاه  دوران  در  تهماسب،  شاه  مرگ  از  پس 
اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده، دوباره حکومت صفوی 
دچار هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی شد. از این رو، هنگامی که 
شاهزادٔه جوانی از خاندان صفوی به نام عباس اول به پادشاهی 
به شدت  ایران  خارجی  و  داخلی  اوضاع  )996ق(،  رسید 
نابسامان بود. از یک سو، سران قزلباش به جان هم افتاده و شاه 
را بازیچٔه اهداف و اغراض طایفه و ایل خود قرار داده بودند و 
از سوی دیگر در غرب، ارتش عثمانی مناطق وسیعی از خاک 
نیز والیت خراسان هدف  ایران را اشغال کرده بود و در شرق 

تهاجم و تخریب شدید ازبکان قرار داشت.
مشکالت  و  مسائل  از  کشور  نجات  برای  اول  عباس  شاه 
که  داد  انجام  زیادی  اصالحات  و  اقدام ها  و خارجی،  داخلی 

مهم ترین آنها عبارت ند از:
1ــ ایجاد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت در داخل کشور: 
او برای تحقق این هدف، امرای سرکش و طغیانگر قزلباش را سرکوب 
کرد و قدرت سیاسی و نظامی آنان را به طور چشمگیری کاهش داد.

تا زمان شاه عباس  2ــ نوسازی تشکیالت و تجهیزات سپاه: 
مختلف  ایالت  جنگاوران  از  متشکل  صفوی  سپاه  اول، 
)قزلباشان( بود و سران ایالت به اتکای نیروهای ایل خود هر گاه 
فرصت می یافتند، سرکشی و خودسری می کردند. شاه عباس 

نظامی دولت مرکزی و  و  تقویت قدرت سیاسی  به منظور  اول 
قزلباش، سپاهی  ایالت  امیران و  نظامی  توان سیاسی و  کاهش 
دائمی و حرفه ای ایجاد کرد که کامالً مطیع و وفادار به شخص 
ارمنی  گرجی،  جوانان  میان  از  سپاه  این  افراد  بیشتر  بود.  او 
و  تفنگچی  دسته های  شدند.  برگزیده  مسلمان  تازه  چرکسِی  و 
توپخانه نیز به سپاه جدید افزوده شد. افرادی از میان جنگاوران 
این سپاه انتخاب شدند و به فرماندهی کل یا هریک از واحدهای 
بود  گرجی  خان  الّله وردی  آنان  از جملٔه  رسیدند.  آن  مختلف 
که به باالترین مقامات نظامی و سیاسی دست یافت. شاه عباس 
برای پرداخت حقوق و تأمین تدارکات و تجهیزات سپاه جدید، 

زمین های فراوانی را به امالک خاصٔه پادشاهی تبدیل کرد. 
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اول  عباس  شاه  فرهنگی:  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  3ــ 
به منظور بهبود وضع مردم و رفاه و آسایش عمومی، اصالحات 
ایجاد  مانند  بزرگ  عمرانی  کارهای  انجام  داد.  انجام  زیادی 
از  مختلف  بناهای  ساخت  و  جاده سازی  بافندگی،  کارگاه های 
قبیل پل ها، مسجدها، کاروان سراها، مدرسه ها، سدها و قنات ها، 
گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای اروپایی و همسایگان و 

توسعٔه تجارت خارجی از جملٔه این اقدامات بودند.

به  اول  شاه عباس  4ــ انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان: 
قزوین  از  را  پایتخت  اقتصادی،  و  نظامی  سیاسی،  دالیل 
و  مهندسی  اصول  از  استفاده  با  و  کرد  منتقل  به اصفهان 
شهرسازی، این شهر را به یکی از زیباترین و آبادترین شهرهای 
را در  ارامنه  از  این، وی گروهی  بر  افزون  تبدیل کرد.  جهان 
اصفهان مستقر کرد و از دانش ها و تجارب فنی، اقتصادی و 

تجاری آنها به نفع کشور بهره برد.

عباس  شاه  نیروهای بیگانه از خاک ایران:  5  ــ بیرون راندن 
اول پس از پایان دادن به سرکشی امرای قزلباش و سامان دادن 
به  او  شد.  خارجی  دشمنان  با  مقابله  آمادٔه  داخلی،  اوضاع  به 
خوبی تشخیص داده بود که درگیری هم زمان با مهاجمان ازبک 
موفقیت  احتمال  در غرب،  عثمانی  قدرتمند  ارتش  و  در شرق 
با دولت عثمانی صلح کرد و  را کاهش می دهد. به همین دلیل 
بر  سنگین  ضربه ای  آوردن  وارد  با  و  کشید  لشکر  خراسان  به 
ازبکان، آنان را عقب راند. وی، سپس برق آسا سپاه صفوی را 

به آذربایجان برد و با حمله ای غافل گیرانه، نیروهای عثمانی را 
شکست داد و مناطق اشغالی شمال غرب ایران را آزاد کرد و 
عالوه بر آن، عراق و عتبات عالیات را به قلمرو صفوی افزود.     
یکی دیگر از موفقیت های نظامی صفویان در عصر شاه عباس اول، 
بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس بود. ایران در آن زمان فاقد 
نیروی دریایی بود، اما سپاه صفوی با کمک کشتی های انگلیسی 
توانست سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس را که بیش از یک 

قرن در اشغال پرتغالی ها بود، آزاد کند.

سکۀ ضرب شده به نام شاه عباس اول سنگ قبرمنسوب به شاه عباس اول ـ آرامگاه حبیب بن موسی ــ کاشان

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما سپاه حرفه ای و دائمی که شاه عباس اول تشکیل داد، نسبت به سپاه قزلباش چه مزایا و چه معایبی داشت؟
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 بررسی و تحلیل رویدادها
بعضی از شاهان صفوی، از جمله شاه عباس اول، دستور به زندانی کردن و کشتن برخی از شاهزادگان دادند.

الف( به نظر شما زمینه ها و دالیل این اقدام ها چه بود؟
ب( نتایج و پیامدهای این اقدام ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ بحث و استدالل کنید.

فّعـالـیت ۳

قلمرو حکومت صفوی در زمان شاه عباس اول

اقدامات  با  زمامداری،  سال   42 در  اول  عباس  شاه   
به یکی  خردمندانه و بهره گیری از مشاوران آگاه، ایران را 
روز  آن  جهان  اقتصادی  و  سیاسی  بزرگ  کانون های  از 

تبدیل کرد. به همین روی بسیاری از محققان و مورخان، 
عصِر شاه عباس را عصِر اقتدار و شکوفایی سلسلٔه صفوی 

دانسته اند.

دریای کاسپی )قزوین(

فارس

گرگان

ساری

دریای مکران )عمان(
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا حکومتی که دو قرن در برابر امپراتوری قدرتمند عثمانی ایستادگی کرد، درسال 1135ق نتوانست 

در برابر شورش گروهی کوچک از اتباع خود مقاومت کند؟

کاوشخارجازکالس
بااستفادهازمنابعیکهدبیرمعرفیمیکنددربارۀتاریخیایکیازرویدادهایشهرواستانمحلزندگیخوددرعصر

صفویتحقیقکنیدوگزارشآنرادرقالبروزنامۀدیواریدرکالسارائهدهید.

دوران ضعف و انحطاط )1038ـ  1135ق(
و  روحی  تعادل  از  اول،  عباس  شاه  جانشین  و  نوه  شاه صفی، 
سالمت عقل بهرهٔ کافی نداشت. او دستور به قتل سردار باکفایتی 
مانند امام قلی خان، حاکم فارس داد. در زمان همین شاه بود که 
قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد. شاه عباس دوم، 
پسر و جانشین شاه صفی، اگرچه نسبت به پدر شجاعت و لیاقت 
بیشتری داشت و قندهار را پس گرفت، اما نتوانست روند ضعف 

و انحطاط حکومت صفویان را متوقف سازد. 
با به تخت نشستن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان 
شدت گرفت. این پادشاه با امور و اصول کشورداری بیگانه 
نفوذ زیادی داشتند و  بود و در زمان او اعضای حرم سرا 
نفوذ  نتیجٔه  در  می کردند.  دخالت  امور حکومت  ادارٔه  در 
بی لیاقتی  و  بی کفایت  شاهزادٔه  که  بود  حرم سرا  دخالت  و 
همچون حسین میرزا به عنوان جانشین شاه سلیمان انتخاب 
به  صفوی  حکومت  حسین،  سلطان  شاه  دوران  در  شد. 
نهایت ضعف و انحطاط رسید. او شاهی ضعیف و بی اراده 

به  و  نداشت  را  الزم  توجه  مملکت  امور  به  نسبت  و  بود 
شّدت تحت نفوذ درباریان و مشاوران خرافه پرست و ناالیق 
بود. از این رو، در زمان زمامداری او اختالف و درگیری 
میان مقام های کشوری )اهل قلم( و لشکری )اهل شمشیر( 
اخالل  و  بی نظمی  با  حکومت  امور  ادارٔه  و  یافت  افزایش 
و  رکود  دچار  تجارت  و  صنعت  کشاورزی،  شد.  مواجه 
دینی  اقلیت های  بر  فشار  و  مذهبی  تعصبات  شد.  سستی 
ایران  مردم  از  گروه هایی  نارضایتی  اسباب  و  یافت  افزایش 

را فراهم آورد.
در چنین شرایطی بود که طایفه ای از افغان های شهر قندهار سر 
و  با آگاهی از وضعیت آشفته  برداشتند. شورشیان،  به شورش 
کردند  حرکت  اصفهان  سوی  به  صفوی،  حکومت  نابسامان 
پایان  حکومت  آن  حیات  به  صفویان،  پایتخت  تسخیر  با  و 
دادند. شورش افغان ها و تسخیر اصفهان یک تهاجم خارجی 
به  صفوی  قلمرو  از  بخشی  قندهار  زیرا  نمی شود؛  محسوب 

شمار می رفت.
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نظام اداری عصر صفوی

بیشتر بدانیم

کارکرد و وظایفمقامات

شاه در رأس هرم قدرت و نظام اداری و اجتماعی عصر صفوی قرار داشت. او فرمانروایی بود كه تمامی اركان قدرت در اختیارش بود و شاه
فرماندهی سپاه و تمامی عزل و نصب های مقامات عالی برعهدۀ وی بود.

در روزگار شاه اسماعیل، وزیر اعظم را »وكیل نفس نفیس همایون« می نامیدند. اما بعدها وزیر اعظم به »  اعتمادالدوله« مشهور شد. وزیر وزیر اعظم
در رأس نظام دیوان ساالری قرار داشت. از مهم ترین وظایف او ادارة امور بازرگانی و اقتصادی، نظارت بر گرد آوری مالیات و ُمهر كردن 

احکام مقامات دولتی و نظارت بر كار سایر اعضای دولت بود و در رأس امیران دولت خانه بود.

او از قدرت زیادی برخوردار بود و فرماندهی كل قبایل قزلباش را برعهده داشت. بعدها وظایف این مقام به شاه داده شد.امیراالمرا

امیران در دورۀ صفوی به دو گروه تقسیم می شدند: امیرانی را كه در مركز كشور خدمت می كردند، »امیران دولت خانه« می گفتند و امیران
امیرانی كه در خارج از مركز به خدمت اشتغال داشتند، »امیران سرحدی« نامیده می شدند.

امیران 
دولتخانه

از اركان قدرت و بزرگ تمام ایالت محسوب می شد. قورچیاِن سواره نظام عصر صفوی بودند.1ــ قورچی باشی

2ــ قوللر آقاسی
ریاست غالمان و اعطای برخی از درجات نظامی را بر عهده داشت. اهلل وردی خان از جمله كسانی بود 
كه در عهد شاه عباس اول، مقام قوللر آقاسی داشت. قوللرها عمدتاً از اهالی گرجستان و قفقاز بودند.

3ــ ایشیک  آقاسی باشی
ریاست كاركنان دربار، از جمله درباریان و جارچیان را برعهده داشت. تمام تشریفات مجالس زیر نظر 

او انجام می گرفت و مقامات برای دیدار با شاه با هماهنگی و همراهی وی به نزد شاه حضور می یافتند.

4ــ تفنگچی آقاسی
ریاست تفنگچیان و برخی از واحدهای نظامی را برعهده داشت. حقوق و مزایای تفنگچیان و برخی 

امور آنها با تأیید او پرداخت و انجام می شد.

باالترین مقام حقوقی و قضایی عصر صفوی محسوب می شد.5ــ دیوان بیگی

اتفاقات روزانه و تصمیمات و فرمان های شاه را ثبت می كرد.6ــ واقعه نویس

امیران 
سرحدی

والی یا خان باالترین سمتی بود كه از سوی شاه برای ادارۀ یکی از مناطق كشور، به فردی داده می شد 1ــ والیان
و او تنها به شخص شاه پاسخگو بود.

والیان عالی مقام را بیگلر  بیگی می گفتند. این مقام، فرمانده نظامی ایاالت بزرگ و سرحدی بود.2ــ بیگلر  بیگی

حکام درجه دوم محسوب می شدند و حکومت نواحی كوچک تر به آنها محول می شد. 3ــ خوانین  و سلطان ها

ادارۀ امور شهر را برعهده داشت. حفظ نظم و امنیت و رسیدگی به دعاوی ضرب و شتم از وظایف اصلی او محسوب می شد.داروغه

زیر نظر داروغه خدمت می كرد. هر محله ای در شهرهای بزرگ تحت نظارت كالنتر اداره می شد. از وظایف مهم كالنتر، تصویب منصب کالنتر
كدخدایان محالت و رؤسای اصناف بود. تعیین مالیات و سایر امور كسب و كار نیز از وظایف كالنتر محسوب می شد.

نظارت بر اخالق عمومی از قبیل منع نوشیدن شراب، قمار و سایر امور غیرشرعی را برعهده داشت.ُمحَتسب

زیر نظر داروغه، فرماندهی نگهبانان شب در شهرها را برعهده داشت.َعَسس

زیر نظر داروغه، مسئول حفظ و نگهداری استحکامات شهر، مثل برج و باروی آن بود.کوتوال
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اوضاع اقتصادی
کشاورزی و دامداری، رکن مهم فعالیت های اقتصادی در عصر صفوی بودند، ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی، موجب رونق 

اقتصادی در شهرها و روستاهای ایران شده بود. در این دوره، زمین ها به چهار دسته تقسیم می شدند:
1ـ اراضی ممالک: این دسته از اراضی کشور در اختیار و تملک والیان ایالت ها بود و آنها این زمین ها را میان زیردستان خود 

تقسیم می کردند.
2ـ اراضی خاصه: این زمین ها متعلق به شخص شاه بود و به ویژه از زمان شاه عباس درآمد آن برای ادارٔه سپاه هزینه می شد.

3ـ اراضی وقفی: این اراضی توسط مردم یا شاه وقف می شد. گاهی مردم برای جلوگیری از دست اندازی حکام، زمین های 
خود را وقف می کردند.

4ـ امالک خصوصی: این زمین ها بسیار ناچیز بود و همواره در معرض مصادره قرار داشت.

دولت برای ادارهٔ امور از کشاورزان و دامداران مالیات می گرفت. 
دامداران مبالغی مالیات تحت عنوان »چوپان بیگی « می پرداختند. 
و  اصناف  مختلف  گروه های  بود.  بازار  شهری،  اقتصاد  قلب 
و کاالهای  فعالیت می کردند  بازار  در  پیشه وران و صنعت گران 
خود را در معرض فروش می گذاشتند و در قبال حفظ امنیت به 
دولت مالیات می پرداختند. بازارهای عصر صفوی از زنده ترین 
بازار راسته هایی وجود  بازارهای جهان بود. در هر  و زیباترین 
داشت و در هر یک، صنفی فعالیت می کرد، مثل راستٔه زرگرها، 
تفنگ سازها، آهنگران و کالهدوزان. بازارهای اصفهان و کرمان 

از جمله شکوهمندترین بازارهای ایران بودند.

 تجارت خارجی و بین المللی در این دوره رشد فراوانی داشت و ایران به یکی از کانون های مهم تجارت در آسیا تبدیل شد. مردم 
در دورٔه صفوی در معامالت و دادوستدهای خود از سکه های گوناگونی استفاده می کردند که با توجه به ارزش آنها عبارت بودند 

از: عباسی، محمودی، شاهی، بیستی و سکه های مسی به نام غازبکه.

بازار گنجعلی خان كرمان از بناهای دورۀ صفوی
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روابط خارجی
تأسیس حکومت صفوی از منظر روابط خارجی، نقطٔه عطفی 
آن هرگز  از  قبل  زیرا  می آید؛  به شمار  ایران اسالمی  تاریخ  در 
نبود.  بین الملل  عرصٔه  در  فعالی  دیپلماسی  چنین  شاهد  ایران 
تاریخ روابط خارجی ایران عصر صفوی را، به اختصار، در دو 

بخش می توان بررسی کرد.  
الف( روابط با همسایگان

کار  روی  ایران  در  صفوی  حکومت  که  هنگامی  1ـ عثمانی: 
آمد، قدرت امپراتوری عثمانی در حال اوج گرفتن بود. سالطین 
عثمانی که خود را خلیفه و فرمانروای تمامی مسلمانان می  دانستند، 
در پی تسلط کامل بر جهان اسالم بودند. همچنین در آن زمان، 
ارتش عثمانی با سرعت در خاک اروپا پیش می رفت. عثمانی ها 

شکل گیری حکومت قدرتمند صفوی در ایران را تهدید و مانع 
به  آن  با  و  دیدند  نظامی خود  و  توسعه  طلبی سیاسی  برای  جّدی 
دشمنی و ستیز برخاستند. چند سال پس از به قدرت رسیدن شاه 
اسماعیل اول، سلطان سلیم عثمانی با لشکری بزرگ و به قصد 
نابودی حکومت نوپای صفوی به سوی ایران حرکت کرد. این 
سپاه عالوه بر قتل عام شیعیان و مریدان طریقت صفوی در آسیای 
سالطین  دیگر  داد.  شکست  را  ایرانیان  چالدران  در  صغیر، 
عثمانی نیز بارها به ایران لشکرکشی کردند، اما صفویان با درک 
شرایط، به شیوه های مختلف در برابر دشمن ایستادگی کردند. در 
نتیجٔه چنین مقاومتی بود که برخی از فرمانروایان عثمانی به ناچار 
از جنگ با ایران دست برداشتند و عهدنامه های صلحی میان دو 
کشور بسته شد. به نمودار خط زمان در صفحٔه بعد توجه کنید.

2ـ  ازبکان: ازبکان از نسل جوجی، پسر چنگیزخان مغول، 
و  آباد  روستاهای  و  شهرها  تیموریان،  شکست  با  آنان  بودند. 
کار  روی  با  هم زمان  کردند.  تصرف  را  ماوراءالنهر  ثروتمند 
آمدن صفویان در ایران، شیبک خان ازبک )855 ــ 916ق( 
شاه  بود.  مشغول  غارت  و  قتل  و  تاز  و  تاخت  به  در خراسان 
اسماعیل در نبرد مرو او را مغلوب کرد و کشت و ضربه ای قاطع 
بر ازبکان وارد ساخت )916ق(. حاکمان ازبک همواره روابط 
دوستانه  و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو 
شاه  دوران  در  می کردند.  عمل  هماهنگ  صورت  به  صفوی 
تهماسب و شاه عباس اول نیز ازبکان خراسان را مورد تهاجم و 

غارت قرار دادند، اما سپاه صفوی قاطعانه آنان را شکست داد.
3ـ تیموریان )گورکانیان( هند: هم زمان با قدرت  گیری دولت 
صفوی در ایران، یکی از نوادگان تیمور به نام ظهیرالدین محمد بابر 
در هندوستان قدرت را به دست گرفت. اینکه دو دولت بر سر مسئلٔه 
قندهار با یکدیگر اختالف داشتند و این شهر چند بار میان دو طرف 
دست به دست شد، اما، در مجموع، روابط آنها حسنه بود. در 
دو  میان  عمیقی  تجاری  و  فرهنگی  سیاسی،  مناسبات  دوره،  آن 
کشور برقرار شد. در عصر صفوی با مهاجرت گستردهٔ شاعران، 
نویسندگان، دانشمندان، معماران و هنرمندان ایرانی به هندوستان، 
فرهنگ، هنر و ادب فارسی در آن دیار شکوفا شد. تاج محل، یکی 

ارزیابی و قضاوت 
 به نظر شما، اگر میان دو کشور همسایه و مسلماِن ایران و عثمانی در دورۀ صفوی، به جای دشمنی و جنگ، صلح و 

دوستی پایدار برقرار بود، چه تغییری در وضعیت جهان اسالم ایجاد می شد؟ بحث و استدالل کنید.
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از پرآوازه ترین بناهای تاریخی، توسط معماران ایرانی در این دوره 
طراحی و ساخته شد. روابط تجاری نیز بین دو کشور رونق فراوانی 
داشت. قندهار، به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز اقتصادی 
و نظامی، در دو قرن و اندی، پانزده بار محاصره و در فرصت هایی 
دست به دست  شد. این شهر برای حفظ مناطق شرقی و داشتن 

درآمدهای گمرکی، برای ایران از اهمیت مهمی برخوردار بود.
ب( روابط با اروپا

روابط ایران با کشورهای اروپایی در عصر صفوی وارد مرحلٔه 
در  بسزایی  نقش  عامل  دو  یافت.  وسیعی  ابعاد  و  شد  تازه ای 

توسعٔه روابط صفویان با اروپاییان داشت: 
نخست: تهاجم گستردهٔ ارتش عثمانی به خاک اروپا کشورهای 
و  رقیبان  با  اتحاد  و  دوستی  پی  در  که  کرد  تشویق  را  اروپایی 
برای  اروپایی  دولت های  این رو،  از  برآیند.  عثمانی  دشمنان 
تالش  خود،  سرزمین های  به  عثمانی ها  حمالت  از  کاستن 
آن  با  و  کنند  برقرار  دوستانه   روابط  دولت صفوی  با  کردندکه 

علیه عثمانی متحد شوند. 
دومین عامل در گسترش روابط ایران و اروپا در دورٔه صفوی، 
انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری بود. هنگامی که صفویان 
حکومت خود را تأسیس کردند، اروپاییان به تازگی مسیرهای 
دریایی جدیدی را برای رسیدن به ایران، هند و کشورهای شرق 

آسیا کشف کرده بودند. به دنبال اکتشافات جغرافیایی، فعالیت 
استعماری کشورهای اروپایی آغاز شد. 

پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که از طریق راه های دریایی 
آنها  از  پس  رسیدند.  خلیج فارس  و  هند  اقیانوس  به  جدید 
شاه  رسیدند.  راه  از  نیز  هلندی ها  و  فرانسوی ها  انگلیسی ها، 
داد  اجازه  هلندی ها  و  فرانسوی ها  انگلیسی ها،  به  اول  عباس 
وی  کنند.  برپا  تجاری  پایگاه های  خود  برای  خلیج فارس  در 
به  نیز  و  اروپاییان  فنی  و  نظامی  از دانش  بهره برداری  انگیزهٔ  به 
منظور توسعٔه تجارت خارجی،  کوشید تا مناسبات دوستانه ای با 
کشورهای اروپایی برقرار کند. یکی از منابع عمدهٔ درآمد خزانه 
سلطنتی در زمان شاه عباس اول، تجارت ابریشم بود که توسط 
تجار ایرانی ارمنی زیر نظر شاه عباس انجام می شد. تجار اروپایی 
و شرکت های )کمپانی های( مختلف هند شرقی، مشتری اصلی 

ابریشم ایران بودند.
این  به  به تحمیل اهداف خود  قادر  اروپاییان در عصر صفوی 
اروپا در جهت  با  روابط  از  اقتدار  با  نبودند و صفویان  دولت 
روابط  صفوی  عصر  اواخر  در  می بردند.  سود  خود  اهداف 
زیاد سیاحان  تعداد  یافت. وجود  توسعه  اروپا  و  ایران  فرهنگی 
اروپایی و سفرای این کشورها در ایران، خود، نشانی از گستردگی 

این روابط در عصر صفوی است.

1150 ق

صفیعباس دومسلیمانسلطان حسین

1050ق1100ق

1049 ق1058 ق1064 ق 1079 ق 1129 ق 1135 ق

افغان ها و  محاصرۀ اصفهان توسط 
صفوی حکومت  سقوط 

حملۀ نیروهای روسی به رشت

شورش افغان ها در قندهار

ورود هیئت روسی به دربار ایران 

فتح قندهار 

با عثمانی   عهدنامۀ صلح قصرشیرین 
ذهاب( )عهدنامۀ 

 خط زمان رویدادهای مهم روابط خارجی ایران در دوران صفوی
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 بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و برداشت خود را از سیاست خارجی و موقعیت  ایران در ارتباط با همسایگان و دولت های اروپایی در عصر 

صفوی بیان کنید.
به نمایندگان آلمان و لهستان و مسکو دادند، نمی باشد. نمایندگان این  ایرانیان  »هیچ جوابی شیرین تر و منطقی تر از جوابی که 
دولت ها آمده بودند به دولت ایران پیشنهاد کنند تا با رؤسای ممالک نامبرده که اربابانشان بودند، علیه سلطان عثمانی متحد شود... 
اعتمادالدوله اضافه کرده بود که شاه ایران به پادشاه عثمانی وعده داده است که با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند و شاه ایران 
هیچ نفع و فایده ای را از محترم شمردن قولی که به شاه عثمانی داده است، باالتر نمی شناسد...« )سانسون، سفرنامه، ص 172(.

فّعـالـیت ۴

پرسش های نمونه
1 مهم ترین مسائل و مشکالِت نخستین سال های پادشاهی تهماسب و عباس اول را مقایسه کنید.

۲ روش کشورداری شاه عباس اول را چگونه ارزیابی می کنید؟

۳  دالیل و نتایج دشمنی و ستیز حکومت عثمانی با دولت صفوی را بررسی و تحلیل کنید.

۴  روابط ایران و غرب در عصر صفوی بر چه محورهایی استوار بود؟

5 شواهد و مدارک استفاده شده در این درس را نام ببرید و دربارۀ اهمیت آنها توضیح دهید.

ورود اولین سفیر انگلستان به دربار ایران )1036 ق(

1041 ق

900 ق950 ق1000 ق

اسماعیل محمد خدابندهعباس یکم
دوم

اسماعیل یکم تهماسب   

916 ق920 ق935 ق951 ق955 ق962 ق970ق

تصرف قندهار
توسط گورکانیان 

فتح قندهار و بیرون کردن پرتغالی ها از خلیج فارس )1031 ق( 
قرارداد صلح ایران و عثمانی )1027 ق(

قرارداد صلح استانبول دوم )1021 ق(
اعزام مهدی قلی بیک به دربار آلمان )1014 ق(
ورود برادران شرلی انگلیسی )1010 ق(

 قرارداد صلح استانبول اول )998 ق(

ورود آنتونی جنکینسون انگلیسی
انعقاد قرارداد صلح آماسیه با عثمانی 

حملۀ سلطان سلیمان به ایران
پناهندگی همایون )پادشاه گورکانی هند( به ایران

نبرد مرو و شکست ازبکان
جنگ چالدران

نبرد جام و شکست ازبکان 
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عصر صفوی یکی از درخشان ترین دوره های فرهنگ و هنر ایران دوران اسالمی به شمار می رود. در این عصر، ایرانیان در صنعت، 
هنر، معماری و برخی شاخه های علوم پیشرفت شایانی کردند  و آثار عظیمی از خود به جا گذاشتند. در این درس، شما با بررسی شواهد و 

مدارک تاریخی، برجسته ترین دستاوردهای فرهنگی و تمدنی دورۀ صفوی را شناسایی  و ارزیابی خواهید کرد. 

فرهنگ وتمدن در عصر صفوی درس 14

زمینه های شکوفایی فرهنگ و هنر 

بحثوگفتوگو
دربارۀرابطۀثباتسیاسی،امنیتورونقورفاهاقتصادیباتوسعهوشکوفاییعلمیوفرهنگیبحثوگفتوگوکنید.

و  جغرافیایی  یکپارچگی  سیاسی،  وحدت  ایجاد  با  صفویان 
انسجام اجتماعی در ایران، زمینٔه مناسبی برای توسعه و شکوفایی 
یافتن و  بر آن، رسمیت  فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند. عالوه 
استقرار مذهب شیعٔه دوازده امامی، تأثیرات عمیقی بر همٔه ابعاد 
جامعه گذاشت؛ به گونه ای که علم، آموزش، فرهنگ و هنر ایرانی، 
تحت تأثیر آموزه های شیعی، جلوه های گوناگونی را از خود بروز 
داد. در این دوره، شاهان و مقام های کشوری و لشکری به هنر و 
معماری و فعالیت های علمی و آموزشی بیش از پیش توجه نشان 
دادند و هنرمندان، صنعت گران، معماران و عالمان را تشویق و 
حمایت کردند. آنان با سفارش  ساخت آثار هنری به هنرمندان و 
صنعت گران، نقش فراوانی در شکوفایی هنر ایفا کردند. همچنین 
در دورهٔ صفوی، سنت وقف در جامعه گسترش یافت و شاهان 
و سایر ثروتمندان بخشی از ثروت و دارایی خود را وقف امور 
مذهبی، علمی و آموزشی و ترویج هنر و معماری کردند. افزون 
براین، علم دوستی، استعداد و ذوق هنری ایرانیان و میراث علمی، 
عصر  به خصوص  قبل  دوران  از  كه  ارزشمندی  هنری  و  ادبی 
تیموری باقی مانده بود، تأثیر بسزایی در شكوفایی و غنای فرهنگی 

و تمدنی دورهٔ صفوی داشت.

تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی 
علوم و معارف

و  تعداد عالمان  تأسیس حكومت صفوی،  آنجا كه در زمان  از 
مراكز علمی شیعی در ایران كم بود، شاهان صفوی به منظور ترویج 
معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه، عده ای از 
علمای شیعٔه جبل عامل لبنان، عراق و بحرین را به ایران دعوت 
ویژه  به  دینی،  آموزش علوم  از علما،  این گروه  با ورود  كردند. 
این دوره، آموزش  یافت. در  ایران گسترش  معارف شیعی، در 

ادبیات، حكمت و فلسفه در مراکز مختلفی صورت می گرفت.
برخی از محققان ایرانی و اروپایی، عصر صفوی را دوران افول 
شعر و ادبیات فارسی دانسته اند، اما تحقیقات جدید، قطعیت این 
نظر را مورد تردید قرار داده است. برخی از شاهان صفوی شاعر 
و حامیان جدی شعرا بودند. از شاعران شاخص عصر صفوی 
می توان وحشی بافقی )د 991ق(، محتشم کاشانی )د 996ق( و 

صائب تبریزی )د 1086ق( را  نام برد.
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عالقه مندی ایرانیان به شعر و شاعری
آدام اولئاریوس آلمانی، سفیر فریدریک سوم، می نویسد: »... ایرانی ها عالقۀ زیادی به شعر دارند و به جرئت می توانم بگویم كه در دنیا ملتی 
وجود ندارد كه بیش از ایرانی ها عاشق شعر و ادبیات باشد. در میان مردم عادی، افراد بسیاری را می توان یافت كه طبع شعر دارند و دربارۀ هر 
چیزی شعر می گویند... و در مجالس و گذرگاه ها برای سرگرمی و تفریح مردم خوانده و از آنها پولی بابت گذران خود می گیرند... كسانی كه 

اشعار ادیبانه و فاضالنه می گویند معموالً به دربار و محافل رجال راه دارند« )اولئاریوس، سفرنامه، ص   667  ــ 668(.

بیشتر بدانیم

در دورهٔ صفوی، که با تحوالت عظیم علمی در اروپا هم زمان بود، علوم تجربی و ریاضیات در ایران رو به افول گذاشت. تنها برخی 
از متون كهن پزشكی مانند قانون ابن سینا و برخی متون قدیمی ریاضی و نجوم در مدارس تدریس می شد. نجوم و ستاره شناسی نیز با 

خرافات آمیخته شد و اعتقاد به سعد و نحس در میان عام و خاص رایج بود. 
تاریخ نگاری در دورهٔ صفوی در سه حوزهٔ تاریخ عمومی، تاریخ محلی و تک نگاری ادامه یافت، هرچند به طورکلی نسبت  به دورهٔ مغول 
و تیموری تا حدی دچار افول شد. از مشهورترین آثار تاریخ نگاری این دوره می توان به کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین  خواندمیر 
کتاب  و  تهماسب  اول  شاه  سلطنت  زمان  در  روملو  بیگ  حسن  تألیف  احسن التواریخ  اول،  اسماعیل  شاه  سلطنت  زمان  در 

تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیک منشی مربوط به دورٔه شاه عباس اول اشاره كرد. 

مراکز علمی و آموزشی
مدرسه: مدرسه در عصر صفوی مرکزی برای آموزش معارف دینی و دیگر 
علوم بود. مدارس توسط مقام های حکومتی، شخصیت های مذهبی و برخی از 
ثروتمندان َخّیر ساخته و حمایت می شد. بیشتر مدارس دارای موقوفاتی بودند 
که درآمد آن صرف مخارج این گونه مدارس می شد. پاره ای از وقف نامه های 
عصر صفوی نشان می دهند كه زنان ثروتمند، بخش زیادی از ثروت خود را 
وقف ادارٔه مدارس اصفهان کرده  بودند. از مدارس معروف عصر صفوی در 
اصفهان می توان به مدرسٔه چهارباغ، مشهور به مدرسٔه مادر شاه و مدرسٔه شیخ 
لطف اللّه اشاره كرد. به معلمان مدارس، مدّرس می گفتند. مدّرسان دستیارانی 
داشتند که به آنها خلیفه )مبصر( یا ُمعید گفته می شد و استاد را در امر آموزش 
کمک می کردند. محیط مدارس از نظر طراحی معماری، فضایی آرام و بانشاط 

برای یادگیری و آموزش بود. به طور معمول حیاط وسیع مدرسه به باغچه یا باغ شباهت داشت و نهر آبی در میان آن جاری بود.
برخی از زنان و دختران در خانه و زیر نظر والدین و معلمان خصوصی آموزش می دیدند. هنرها و صنایع به صورت انفرادی زیر نظر 

استاد، مستقیماً به شاگردان آموخته می شد.

مدرسۀ چهارباغـ  اصفهان
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بررسی شواهد و مدارک 
متن 1: »ایرانیان دارای فکر و اندیشه، سرعت فهم و ادراک، ظرافت و نیروی تمیز و حسن قضاوت و َحزم و احتیاط می باشند... 
من تصور نمی کنم که در اروپای ما کشوری پیدا شود که در آنجا علوم بیشتر از ایران مورد تجلیل و تکریم و پژوهش و کاوش قرار 

گیرند« )شاردن، سفرنامه، ج 9، ص 14ــ16(.
متن 2: »از نظر شکوه و جالل و طرز ساختمان، مدارس ایرانی سخت بر مدارس عالیه ما برتری دارند، اما مشکالت مدارس و طرز 

تعلیم و تعلم این مدارس را با اوضاع و احوال حاکم بر مدارس ما نمی توان قیاس کرد« )کمپفر، سفرنامه، ص 139(.
متن 3: »حقوق مدرس کامالً مکفی است و ساالنه پرداخت می شود. در مدارسی که از طرف شاه وقف شده است حقوق مدرس 
به یک صد تومان بالغ می شود. در سایر مدارس این حقوق کمتر و غالباً در حدود پنجاه تومان است. ولی باید دانست که این حقوق 
درست در روز مقرر و بدون کم و کاست تأدیه می شود. کاش در آلمان نیز به استادان، این فروزندگان چراغ دانش، چنین موهبتی 

ارزانی می شد« )همان، ص 141(.
1ــ به نظر شما دیدگاه شاردن از چه جهتی دارای اهمیت است؟

2ــ نویسنده در متن دوم به چه جنبه ای از مدارس عصر صفوی تأکید می کند؟ از نظر شما چه تفاوتی بین مدارس ایران و آلمان با 
توجه به این متن وجود داشت؟

3ــ برداشت شما از متن سوم چیست؟ در کالس بحث و استدالل کنید.

فّعـالـیت 1

مکتب خانه
مکتب خانه از قدیمی ترین مراكز آموزش مقدماتی در ایران به شمار 
و  اخالقی  و  دینی  آموزش های  مکتب خانه ها كودكان  در  می رود. 
زمینۀ  در  اولیه ای  اطالعات  مکتب خانه  معلمان  می دیدند.  ادبی 
قرآن،  روخوانی  احکام،  آموزش  به  و  داشتند  قرآن  و  عربی  زبان 
صرف و نحو مقدماتی عربی و برخی از آثار ادبی نظیر گلستان و 
در  آموزش  اساس  نظامی می پرداختند.  و خمسۀ  بوستان سعدی 
مکتب خانه های عصر صفوی، مانند دوران پیش از آن، بر پایۀ حفظ 

كردن مطالب و تکرار آنها بود.

بیشتر بدانیم

نگارۀ مکتب خانه
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علما و دانشمندان
به  پا  در عصر صفوی در علومی چون فقه، کالم و تفسیر، علمای بزرگی 
)1003ــ1070ق(،  مجلسی  محمدتقی  چون  دانشمندانی  نهادند.  عرصه 
فقیه، محدث و مؤلف كتاب های مهمی در حدیث و فقه و فرزند دانشمندش 
محمدباقر مجلسی )1037ــ1110ق(، صاحب دائرة المعارف بزرگ حدیثی به 
نام بحاراالنوار، از بزرگان عصر خود محسوب می شدند. در حوزهٔ فلسفه و 
عرفان، میرداماد )969ــ1040ق(، از بنیان گذاران مکتب فلسفی اصفهان، 
صاحب تألیفات ارزشمند و شهرتی بسیار است. یکی از برجسته ترین علمای 
ایران در عصر صفوی، بهاءالدین محمدبن حسین عاملی )953ــ1030ق( 
معروف به شیخ بهایی است كه در همٔه علوم دینی و عقلی و طبیعی عصر 
صاحب نظر بود. از او تألیفات ارزشمندی به جا مانده است. شاخص ترین 
چهرهٔ فلسفی عصر صفوی و دوران بعد تا زمان ما، صدرالدین محمد بن قوام 
شیرازی )979ــ1050ق(، معروف به صدرالمتألهین و مالصدرا بود. او 
كه از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود در فلسفه مؤسس مکتب فلسفی، 
»حکمت متعالیه« است. مالصدرا میراث گران قدر چهار جریان فکری بزرگ 

اسالمی یعنی فلسفٔه مشاء ، اشراق، کالم و عرفان را به هم درآمیخت و نظام فلسفی نوینی به وجود آورد.

کاوشخارجازکالس
بهپنجگروهتقسیمشویدوهرگروهدربارۀزندگیوآثاریکیازدانشمندانوعالمانزیرگزارشیتهیهودرکالس

ارائهکنید:

مالصدرا،میرداماد،شیخبهایی،محمدتقیمجلسیومحمدباقرمجلسی

بررسی شواهد و مدارک 
»همٔه ایرانی ها اهمیت زیادی برای علوم و کسانی که این علوم را می دانند ... قائلند. برای فراگرفتن علوم مختلف در گوشه و کنار 
ایران دانشگاه هایی وجود دارد که آنها را »مدرسه« می گویند... در رأس هر یک از آنها »صدر« قرار دارد... علومی که در این 
مدارس تدریس می شود عبارت اند از حساب، هندسه، خطابه، شعر، فیزیک، فلسفه، نجوم، حقوق و پزشکی. آنها کتب فلسفی 

ارسطو را به زبان عربی برگردانده و در مدارس خود تدریس می کنند« )الئاریوس، آدام، سفرنامه، ص 679ــ680(.
ــ به نظر شما مواد درسی در مدارس عصر صفوی براساس چه مالک هایی تعیین می شد؟

فّعـالـیت ۲

دستخط مالصدراـ  نامۀ او  به مال شمساي گیالني، کتابخانۀ دانشگاه 
تهران، شمارۀ 2602
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پل خواجوـ  اصفهان

معماری
عصر صفویان یکی از دوره های درخشان معماری ایران است. معماری ایرانی در این دوره، با برخورداری از تجارب معماری فاخر 
عصر تیموری و نیز در سایٔه ثبات، امنیت و حمایت پادشاهان به ویژه شاه عباس اول، شكوفا شد. شکوه و عظمت بناهایی که در این 

عصر در سرتاسر ایران به ویژه در اصفهان و قزوین ساخته شده، اعجاب آور و تحسین برانگیز است.
یکی از اعضای هیئت اعزامی لوئی چهاردهم، پادشاه مقتدر فرانسه به اصفهان، پایتخت ایران را به واسطٔه داشتن پل های کم نظیر، 

مسجد های فیروزه ای و پهناور و تناسب و ظرافت خانه های مجلل و کاخ های شاهانه ستوده است.1
در عصر صفوی نه تنها در اصفهان بلکه در سراسر ایران بناهای زیادی نظیر، مساجد، پل ها، مدارس، جاده ها، میدان ها، کاخ ها، باغ ها 

و کاروان سراها ساخته شد.

1ـ گرس، سرگذشت و سفرنامٔه فرستادهٔ فرانسه در دربار شاه سلطان حسین، ص 71.

مجموعه های  مهم ترین  و  زیباترین  از  یکی  جهان  نقش  میدان 
تاریخی ایران و جهان و نماد معماری صفوی محسوب می شود. 
ویژگی  مهم ترین  و  شد  ساخته  اول  عباس  شاه  همت  به  اثر  این 
این  از جملٔه  بود.  متنوع  کاربردهای  نیز  و  آن شكوه و عظمت 
کاربردها می توان به برگزاری جشن ها و مسابقات چوگان بازی و 
تیراندازی، باریابی سفرا، سان دیدن از سپاهیان، اجرای نمایش 
و آتش بازی اشاره کرد. از دیگر ویژگی های میدان نقش جهان، 
ارتباط آن با مراکز پر رفت و آمد شهر، یعنی مسجد و بازار بود. 
مسجد شیخ لطف اهلل، شاهکار هنر کاشي کاری ایرانکاخ عالی قاپو به عنوان نماد قدرت سیاسی بر این میدان ِاشراف 

کاروان سرای شاه عباسیـ  کرج
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نقاشی یک معمار فرانسوی از میدان نقش جهان در حدود 1800م

بررسی شواهد و مدارک 
متن 1: »... حضرت اعلی شاهی ]شاه عباس اول[ ... جهت انبساط ضمیر، اکثر اوقات در میدان نقش جهان با مخصوصان 
و مقربان به نشاط چوگان بازی و َقپق اندازی1، آتش بازی ها که استادان آتش ... ترتیب می دادند مشغول می فرمود.... تماشاچی 

اطراف و جوانب میدان را فرا گرفته، نظاره گران انجمن بودند« )اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، ج 2، ص 1382(.
متن 2: ».... در این سال ]1023ق[، ایلچیان ]سفیران، فرستادگان[ و چند نفر از پادریان ]كشیشان و مبلغان مسیحی[ فرنگ که 
عبارت از دانشمندان و رهبانان نصاری است از جانب پادشاه اسپانیه، که بزرگ ترین پادشاه فرنگستان است، به پایٔه سریر اعلی آمده 

در نقش جهان اصفهان به سعادت بساط پوش شاه جهان سرافراز شدند« )همان، ص 1422(.
ــ در متن های باال به چه كاركردهای میدان نقش جهان اشاره شده است؟

فّعـالـیت ۳

1ـ قپق چوب بلندی بود که بر روی آن جام زرین و یا ظرفی از سکه قرار می دادند و در محلی در میدان کاشته می شد. عده ای سوار بر اسب با کمان با فاصله ای معین، در حالی 
که در تاخت بودند به جام زرین یا ظرف پر از سکه تیر می انداختند. هر کس که می توانست آن  را پایین بیاورد برندٔه آن سکه ها و یا جام زرین می شد. این بازی از هیجان باالیی 

برخوردار بود و نوعی فعالیت نظامی نیز محسوب می شد.

داشت. میدان نقش جهان متعلق به دولت و مردم بود. به گزارش 
از  نوروز میدان نقش جهان مملو  سیاحان غربی، در شب عید 

مردم و گروه های موسیقی و نمایشی می شد.
مسجد جامع عباسی )مسجد امام( یکی از زیباترین و مهم ترین 
از  بخشی  عنوان  به  عباس،  شاه  عهد  در  که  است  مساجدی 
مجموعٔه میدان نقش جهان طراحی و ساخته شد. هماهنگی در 
رنگ ها و نقش  های كاشی   ها و طراحی و معماری بی نظیر، این 

مسجد را به یکی از مجموعه های عالی معماری صفوی بدل کرده 
است. در ضلع دیگر این میدان، مسجد شیخ لطف الّله طراحی و 
ساخته شده است. مسجد شیخ لطف اللّه به لحاظ وسعت و ابعاد، 
کوچک تر از مسجد جامع عباسی است، اما از نظر فن معماری 
و زیباشناسی از آثار بی نظیر معماری ایران به شمار می رود. از 
هنرمندانه ای  کاشی کاری  مسجد،  دو  هر  شاخص  ویژگی های 

است که تحسین و شگفتی هر بیننده ای را بر می انگیزد.
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هنر
نگارگری و خوشنویسی

در دورهٔ صفوی شاهد ظهور برخی مکتب های نقاشی و نگارگری 
امروزه  آنها  از  بخشی  که  هستیم  فاخری  هنری  آثار  خلق  و 

زینت بخش موزه های بزرگ جهان است.
شاه اسماعیل با فتح هرات، کمال الدین بهزاد، یكی از نوابغ هنر 
نقاشی دربار تیموری را با خود به تبریز برد و به ریاست کتابخانٔه 
دربار تبریز منصوب كرد. در این کتابخانه کارگاهی وجود داشت 
که كتاب های بسیار زیبایی در آن تهیه می شد. بهزاد و شاگردانش 
با خلق آثار بی نظیر و ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید، مکتب 
جدیدی به نام مکتب تبریز پایه گذاری کردند. یکی از شاهکارهای 
شاه  زمان  در  كه  بود  شاهنامه  تصویرگری  و  کتابت  عصر،  این 
شد.  معروف  تهماسبی  شاهنامۀ  به  و  رسید  پایان  به  تهماسب 
دارد  وجود  نگاره  ُخرد  پنجاه  و  دویست  تهماسبی  شاهنامٔه  در 
تبریزی،  محمد  سلطان  چون  برجسته ای  هنرمندان  توسط  که 
جالل الدین میرک و دیگران به تصویر درآمده اند. این اثر همچنین 
یكی از آثار گران قدر در زمینٔه خوشنویسی نیز محسوب می شود 

که توسط خطاطان هنرمندی به رشتٔه تحریر در آمد. 
پدید  برجسته ای  آثار  تهماسب،  شاه  دوره  در  قزوین  هنرمندان 
آوردند. شاه تهماسب از نقاشان و هنرمندان چیره دست زمان خود 
بود. مجموعٔه آثار خلق شده در دومین پایتخت صفوی از ویژگی ها 
و نوآوری هایی برخوردار بود كه موجب شد سبک نقاشی آنان، به 

عنوان مکتب نگارگری قزوین نامیده و معروف شود. 
خود  شکوفایی  اوج  به  اول  عباس  شاه  دورهٔ  در  نگارگری  هنر 
رسید. در این دوره نقاش بزرگی به نام آقارضا عباسی با طرح ها 
کرد.  پایه گذاری  را  اصفهان  مکتب  بی نظیرش،  نوآوری های  و 
زندگی  که  بود  این  نگارگری  در  نوآوری رضا عباسی  مهم ترین 
روزمرهٔ عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به تصویر 

می كشید.

برگی از شاهنامۀ تهماسبی

شاهزاده محمد بیک گرجی، یکی ازشاهکارهای نگارگری 
رضا عباسی
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فرش اردبیل ـ موزه ویکتوریا و آلبرت لندن 

به  نگارگری  هنر  کنار  در  خوشنویسی  هنر  صفوی  دورهٔ  در 
و  هروی  میرعلی  چون  هنرمندانی  و  رسید  شکوفایی  اوج 

میرعماد  حسنی قزوینی آن را به کمال رسانیدند. 
بافندگی

صفویان هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایری 
خارج كردند و به صورت یک صنعت ملی درآوردند. در این دوره 
کارگاه های بزرگ فرش بافی تحت نظارت دولت در سراسر کشور 
و به ویژه در پایتخت ایجاد شد. از آن دوره قالی های زیبا و نفیسی 
باقی مانده است. فرش اردبیل که به سفارش شاه تهماسب اول 
برای پیشکش به مقبرهٔ شیخ صفی الدین اردبیلی، توسط هنرمندان 
کاشانی بافته شده است، یكی از شاهکارهای هنری جهان به شمار 

می رود.

برخی از محققان، دورهٔ صفوی را عصر طالیی پارچه بافی در ایران شمرده اند. در این دوره پارچه های متنوع و گوناگونی مثل ابریشم، 
مخمل، بافت فلزی )زری بافت(، ترمه و قلمکار در کارگاه های کاشان، اصفهان، هرات، مشهد، یزد، كرمان و ... بافته می شد. هر یک 
از این شهرها در تهیه و تولید پارچه ای خاص تخصص داشت. اصفهان، یزد و کاشان از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت1 

بودند و بافندگان کرمان در تولید شال ترمه مهارت داشتند.

1ــ به طور کلی به پارچه هایی که دارای نخ فلزی یعنی طال و نقره بودند »زری بافت« می گویند. البته به نوعی نخ ظریف که معموالً ابریشمی و دارای پوششی از طال و نقره است، 
گالبتون نیز گفته می شود.

نمونه ای از پارچه های متعلق به دورۀ صفویه
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بررسی شواهد و مدارک 
متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

»یادآوری می کنیم که سه چیز را در این شهر )کاشان( بهتر از ایتالیا تهیه می کنند، یا به هر حال به خوبی آن در ایتالیا ندیده ام. یکی 
از آنها شال است که از پارچٔه پهن و بلندی بافته شده و مردان آن را تاب می دهند و به دور کمر می بندند. این پارچه راه راه است و 
احیاناً در تار و پود آن طال به کار رفته و دارای شرابه های1 زیبایی است... شیء دوم پارچه ای است به نام میلک که دارای دو رو 
است و رنگی مخصوص دارد و اشعار ایرانی و نقش زن و مرد در روی آن بافته شده است و واقعاً زیباتر از آن نمی توان مجسم کرد. 
سومین شیء، پارچه زربفت... و تفاوتش با پارچه قبلی این است که میلک فقط از ابریشم درست شده، در حالی که در تار و پود 
این پارچه طال یا نقره و گاهی هر دو به کار رفته است. این پارچه ها در ایران منحصرًا از طرف زنان مصرف می شود؛ زیرا لباس مردان 
فقط از قماش نخی است. این لباس را شاه فعلی ایران )شاه عباس اول( مرسوم کرده و به نظر من علت این است که می خواهد ابریشم 
در مملکت زیاد مصرف نشود و این متاع که پول فراوان عاید خزانه می کند، تا حد امکان بیشتر صادر شود« )دالواله، سفرنامه، 

ص   115ــ116(.
1ــ با توجه به متن، وضعیت پارچه بافی ایران در عصر صفوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

2ــ سعدی در گلستان می گوید كه دیبای روم، صاحب شهرتی بود و به شرق صادر می شد. به نظر شما، از زمان سعدی در قرن هفتم 
تا زمان تألیف سفرنامٔه جهانگرد ایتالیایی در دورهٔ شاه عباس )قرن یازدهم قمری( چه تحولی در پارچه بافی ایران قابل مشاهده است؟

1ــ رشته ها و منگوله هایی که از کناره و حاشیٔه بافته ها آویخته می شود.

فّعـالـیت ۴

نمونه ای از آثار فلزی دورۀ صفوی

فلز کاری
یکی از هنرهای ممتاز و برجستٔه عصر صفویان هنر فلزکاری بود. در این دوره استفاده از فوالد توسعه بیشتری یافت و ظرافت، 
خالقیت و زیبایی در خلق آثار هنری مورد توجه بیشتر هنرمندان این رشته قرار گرفت. بر روی بسیاری از آثار فلزی این دوره، اشعار 
زیبا و سخنان نغزی خوشنویسی شده  است. یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی، طالکاری روی فلزات است. این آثار به جز 
جنبٔه هنری، موجب رونق تجارت و کسب و كار نیز بودند. بخشی از این آثار امروزه به عنوان گنجینٔه فرهنگی و تمدنی ایرانیان در 

موزه های معروف جهان جای گرفته و آنها به داشتن این آثار فاخر هنری که جنبٔه جهانی یافته اند، می بالند1.

1ــ موزه هایی چون ویکتوریا و آلبرت )Victoria and Albert( در لندن، موزٔه ریکس )Rijks( در آمستردام، متروپولیتن )Mertopolitan( نیویورک، موزٔه لوور )Louvre(پاریس، 
موزٔه آرمیتاژ )Hermitage( سن پترزبورگ، موزٔه صنعت و هنر هامبورگ و ده ها موزهٔ دیگر جهان از این آثار فاخر نگهداری می کنند.
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 عالمان، اندیشمندان و هنرمندان عصر صفویه

برخی از آثار شاخصمکتبرشتۀ علمی و هنرینام

اسفار اربعه، الشواهد الربوبیهحکمت متعالیهفلسفهصدرالمتألهین شیرازی

مالمحسن فیض کاشانی
فقه، حدیث، حکمت و 

عرفان
__

ه ..    الَبیضاء اَلمحجَّ
اصول المعارف

الوافی

شیخ بهایی
جامع بسیاری از علوم 

از جمله ریاضیات
خالصه .. الحساب، كشكول__

خالصه ..   التجارب___پزشکیمحمد حسینی نوربخشی

تحفه ..    المأمونین__داروسازیمحمد حسین شفایی

رسالۀ توحید__تصوف و عرفانخواجه دهدار شیرازی

اسطرالب__نجوم و ریاضیاتعبدالعلی بیرجندی

سیاه مشق نستعلیقسبک میرعمادخوشنویسیمیرعماد حسنی قزوینی 

فرش اردبیل )موزۀ ویكتوریا و آلبرت(__قالی بافیمقصود کاشانی

پارچه های زری بافت__زری بافیغیاث الدین علی نقشبند یزدی

در هرات ــ تبریزنگارگری )مینیاتور(کمال الدین بهزاد دومی  و  قاهره  كتابخانه  در  اولی  كه  درویش«  و  شاه  »مالقات  و  یوسف«  »وسوسۀ 
كتابخانۀ ملی سن پترزبورگ موجود است.

فرزندش  و  محمد  سلطان 
میرزا    علی تبریزی، جالل الدین 

میرک، سید منصور بدخشانی
این هنرمندان برای خلق شاهنامۀ تهماسبی حدود بیست سال زحمت كشیدند.مکتب قزویننگارگری )مینیاتور(

مکتب اصفهاننگارگری )مینیاتور(آقا رضا عباسی
»جوانی با ردای آبی« )محل نگهداری موزۀ هاروارد(، »كتابت« )محل نگهداری موزۀ 

لندن( و »درویش و جوان« )در موزۀ لوور پاریس(

از مثنوی هفت مکتب اصفهاننگارگری )مینیاتور(معین مصور »پیرمرد و جوانان«  »پرترۀ رضا عباسی« كتابخانۀ دانشگاه پرینستون، 
اورنگ جامی، محفوظ در موزۀ بریتانیا

كاوش خارج از كالس
به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر در مورد یکی از سفرنامه ها و یا منابع معرفی شده در درس گزارشی تهیه 

كنید. موضوع گزارش می تواند آداب و رسوم، هنرها و صنایع، معماری و یا هر موضوع فرهنگی و تمدنی دیگر باشد.
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پرسش های نمونه
1 زمینه های اعتالی فرهنگ و هنر عصر صفوی را ارزیابی کنید. 

۲ با توجه به شواهد و مدارک ارائه شده، وضعیت مدارس عصر صفوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

۳  هنر نگارگری عصر صفوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

۴  وضعیت منسوجات و پارچه بافی ایرانی در عصر صفوی را شرح دهید.

5 در تهیه و تدوین این درس از چه منابعی بهره برده شده است؟ فهرست کنید.


