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 یازدهم علوم انسانی -(2تاریخ )

 14جزوه خالصه درس   

 

   

 14درس 

 

 صفوی عصر در وتمدن فرهنگ

 هنر و فرهنگ شکوفایی های زمینه

 ایران، در اجتماعی وانسجام جغرافیایی یکپارچگی سیاسی، وحدت ایجادبدنبال . 1دوره صفوی: تمدنی و فرهنگی شکوفاییعلل 

.حمایت شاهان و مقامهای کشوری و لشکری این دوره از هنرمندان و صنعتگران و ساخت انواع آثار هنری 2توسط صفویان 
 و علمی،ادبی میراث و ایرانیان هنری ذوق و استعداد دوستی، . تأثیرعلم4معماری.نقش وقف در ترویج هنر و 3 توسط ایشان

 صفوی دوره تمدنی و فرهنگی غنای و شکوفایی در عصرتیموری خصوص به قبل دوران بعنوان میراثی از هنری
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 علم،در نتیجه گسترش  ابعادجامعهه ی هم تأثیر بردوره صفوی:  امامی دوازده ه یشیع مذهب واستقرار یافتن رسمیتپیامد

  شیعی، های آموزه تأثیر ایرانی،تحت هنر و فرهنگ آموزش،

 های فعالیت و ومعماری هنر به لشکری و کشوری های مقام و شاهانتوجه :  دوره صفوی تمدنی و فرهنگیپیامد شکوفایی 

 به فعالیتهای فرهنگی عالمان و معماران گران، صنعت هنرمندان،دوره، در نتیجه تشویق  این در پیش از بیش آموزشی و علمی
  هنر شکوفایی در گران، وصنعت هنرمندان به هنری آثار ساخت سفارش با نقش شاهانپیامد حمایت شاهان صفوی از هنرمندان: 

دارایی  و ثروت از وقف بخشیو صفوی، دوره در جامعه در وقف سنتگسترش  نقش وقف در گسترش هنر دوره صفوی:

   معماری و هنر ترویج در نتیجه  و آموزشی و علمی امورمذهبی، برای ثروتمندان سایر و شاهان

 آموزشی مراکز و تربیت و تعلیم

 معارف و علوم

اقدام شاهان صفوی در جهت گسترش معارف شیعی در ابتدای حکومت صفوی: )علت مهاجرت تعداد فراوانی از علمای شیعی 

 حکومت تأسیس زمان در ایران در شیعی علمی ومراکز عالمان کم بودن تعداد درنتیجهبه ایران در ابتدای دولت صفوی(: 

 معارف ترویج منظور به ایران به بحرین و عراق لبنان، عامل جبل شیعه ی ازعلمای ای از عده صفوی شاهان دعوت صفوی،

  جامعه، حقوقی و مذهبی نیازهای رفع و شیعه

 ویژه به دینی، علوم آموزشگسترش  علما، از گروه این ورود باپیامد مهاجرت علمای شیعی به ایران در ابتدای حکومت صفوی: 
  ایران در شیعی، معارف

 مختلف مراکز در فلسفه و حکمت ادبیات، آموزش دوره، این درمهمترین معارف تدریس شده در عصر صفوی:  

صفوی بر اساس تحقیقات جدید با وجودبیان  فارسی عصر ادبیات و در نظریه افول شعرتردید وضعیت شعر در عصر صفوی: 
  .و حتی سرودن شعرتوسط خود آنهاشعرااز  صفوی شاهان از برخیحمایت  اروپایی، و ایرانی محققان از برخی این افول توسط

 ) ق  1086د (تبریزی وصائب )ق  996د (کاشانی محتشم ،)ق  991د (بافقی وحشی: صفوی عصر شاخص شاعران از

 ریاضیات و تجربی علوم تأکید حکام صفوی بر علوم دینی و در نتیجه افولوضعیت علوم تجربی و ریاضیات در عصر صفوی: 

 کهن متون از برخی تدریستنها.  زمان انهمدر اروپا در علمی عظیم تحوالت اما در مقایسه آنصفوی، ه یدور درایران  در

 آمیختگی نجوم:  شناسی ستاره و نجوموضعیت  .مدارس در نجوم و ریاضی قدیمی متون برخی و سینا ابن قانون مانند پزشکی

  خاص و عام میان در نحس و سعد به اعتقاد رواج و باخرافات شناسی ستاره و

 بهالبته افول آن  نگاری، تک و محلی تاریخ عمومی، تاریخ حوزه سه در :ادامه تاریخ نگاریصفوی دوره در نگاری تاریخ

 .  تیموری و مغول دوره به نسبت طورکلی
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 اسماعیل شاه سلطنت زمان خواندمیردر الدین غیاث تألیف السیر حبیب کتاب : دوره این نگاری تاریخ آثار مشهورترین از

 تألیف عباسی آرای عالم تاریخ کتاب و اول تهماسب شاه سلطنت زمان در روملو بیگ حسن تألیف التواریخ احسن اول،

 . اول عباس شاه ه یدور به مربوط منشی بیک اسکندر

 آموزشی و علمی مراکز

تدریس توسط افرادی مشهور به   .دیگرعلوم و دینی معارف آموزش برای مرکزی :صفوی عصر در مدرسهنقش  :مدرسه

 .و کمک دستیارانی به آنها در امر آموزش مدرسان

 بیشترموقوفاتی بودن  .خَیّر ثروتمندان از برخی و مذهبی های شخصیت حکومتی، های مقام توسط مدارسساخت و حمایت 

 .  مدارس گونه این مخارج در جهت آن درآمد و صرف مدارس

  عصرآن  های نامه وقف از ای پاره اصفهان بر اساس مدارس اداره یبرای  زنان ثروتمند ثروت از زیادی وقف بخش

 اللّه لطف شیخ ه یمدرس و شاه مادر ه یمدرس به مشهور ،چهارباغ ه یمدرس : دراصفهان صفوی عصر معروف مدارس از

 آموزش امر در استادکمک به  و مُعید یا )مبصر( خلیفه معروف به مدرسهدرمدرسان  دستیاران خلیفه یا معید :

 بهتر. وجود آموزش و یادگیری به منظور معماری طراحی نظر از مدارس محیطبا نشاط و آرام بودن ویژگی ظاهری مدارس: 

 .آن میان در آبی نهرجاری بودن  و باغ یا باغچه و شباهت آن به مدرسه در  وسیع حیاط

  خصوصی معلمان و والدین نظر زیر و خانه در دختران و زنان از برخی: آموزش آموزش زنان

  ،نظراستاد زیر به شاگردان انفرادی صورت به صنایع و هنرهاآموزش مستقیم 

 دانشمندان و علما

 فقیه، ،)ق 1070  1003 ( مجلسی محمدتقی چونتفسیر:  و کالم فقه، چون علومی در صفوی عصر دروجود علمای بزرگی 

 صاحب ،)ق 1110  1037 ( مجلسی محمدباقر دانشمندش فرزند ؛ فقه و حدیث در مهمی های کتاب مؤلف و محدث

 بحاراالنوار نام به حدیثی بزرگ المعارف دائرة

 فلسفی مکتب گذاران بنیان از ،)ق 1040  969 ( میرداماد : عصر صفوی وعرفان فلسفه حوزه دراز مشهورترین دانشمندان 

 . ارزشمند تألیفات اصفهان،صاحب

 بهایی شیخ به معروف)ق 1030  953 ( عاملی حسین محمدبن بهاءالدین :صفوی عصر در ایران علمای ترین برجسته از یکی

 از وی ارزشمند تألیفاتباقی ماندن  ؛عصر طبیعی و عقلی و دینی علوم ه یهم درو صاحب نظر بودن وی 

 979 ( شیرازی قوام بن محمد صدرالدین :ما زمان تا بعد دوران و صفوی عصر فلسفی چهره ترین شاخصنقش مالصدرا : 

 مکتب مؤسس فلسفه در و میرداماد و بهایی شیخ  شاگرد او .مالصدرا و صدرالمتألهین به معروف ،)ق  1050
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 ، مشاء ه ی فلسف یعنی اسالمی بزرگ فکری جریان چهار قدر گران میراثدر هم آمیختن   .  " متعالیه حکمت"فلسفی

 .نوینی فلسفی نظام ایجادوتوسط مالصدرا در هم به را عرفان و کالم اشراق،

 معماری

   .صفویان عصر: ایران معماری درخشان های دوره از یکی

 از برخورداری. 1به علت:)علل رشد معماری عصر صفوی(:   دوره این در ایرانی معماریبودن  برانگیز تحسین و آور اعجاب

 حمایت و امنیت ثبات،بدنبال ایجاد  .2) تأثیر معماری برجسته عصر تیموری بر آن(  تیموری عصر فاخر معماری تجارب

  اول عباس شاه ویژه به پادشاهان

  قزوین و اصفهان در ویژه به ایران سرتاسر ساخت بناهای باشکوه در این عصر در  

 های نظیر،مسجد کم های پل داشتن واسطه ی به ایران ستایش اصفهان پایتختنظر نماینده لوئی چهاردهم درباره اصفهان: 

 لوئی اعزامی هیئت اعضای از یکی شاهانه،توسط های کاخ و مجلل های خانه ظرافت و تناسب و پهناور و ای فیروزه

  اصفهان، به فرانسه مقتدر پادشاه چهاردهم،

 در هم صفوی عصر در سراها کاروان و ها باغ ها، کاخ ها، میدان ها، جاده مدارس، ها، پل مساجد، نظیر، زیادی ساخت بناهای

  ایران سراسر در و هم اصفهان

 و جهان و ایران تاریخی های مجموعه ترین مهم و زیباترین از یکی احتساب میدان نقش جهان بعنوان:جهان نقش میدان

 کاربردهای نیز و عظمت و شکوه :آن ویژگی ترین مهم و اول عباس شاه همت به اثر این. ساخت  صفوی معماری نماد

 مردم و دولت به جهان نقش آن؛ تعلق میدان متنوع

 بازار و مسجد یعنی شهر، آمد و رفت پر مراکز با میدان آن کاربردهای متنوع؛ ارتباطدالیل اهمیت میدان نقش جهان: 
 تیراندازی، و بازی چوگان مسابقات و ها جشن برگزاری : کاربردها این ه یجمل از از مهمترین کاربردهای میدان نقش جهان:

 در عید نمایشی و موسیقی های گروه . حضور گسترده مردم وبازی آتش و نمایش اجرای سپاهیان، از دیدن سان سفرا، باریابی

 غربی سیاحان گزارش جهان به نقش میدان نوروز در

  کاخ عالی قاپو؛ مسجد جامع عباسی؛ مسجد شیخ لطف اهلل،مجموعه های موجود در میدان نقش جهان: 

 نقش جهان میدان و اشراف آن بر  قاپو عالی کاخ:  عصر صفوی سیاسی قدرت نماد

 از بخشی عنوان به عباس، شاه عهدشده  ساخته مساجد ترین مهم و زیباترین از یکی:  )امام مسجد( عباسی جامع مسجد

 بی معماری و طراحی و ها کاشی های نقش و ها دررنگ هماهنگی. ویژگی مسجد جامع عباسی: جهان نقش میدان ه ی مجموع

  صفوی معماری عالی های مجموعه از یکی به مسجد این در نتیجه تبدیلنظیر،
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تفاوت مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد جامع عباسی: میدان .  این دیگر ضلع در اللّه لطف شیخ مسجدطراحی و ساخت 

 نظر از محسوب شدن آناما ، عباسی جامع مسجد نسبت به ابعاد، و وسعت لحاظ به اهللّ  لطف شیخ مسجد کوچک تر بودن

 معماری نظیر بی آثار از زیباشناسی و معماری فن

  بیننده هر شگفتی و تحسینمورد   هنرمندانه کاری کاشی جامع عباسی و شیخ لطف اهلل:  مسجد دو شاخص های ازویژگی

 خوشنویسی و گارگریهنرن

 های موزهدر  امروزه آنها از بخشیو بودن  صفوی دوره درفاخر هنری آثار خلق و نگارگری و نقاشی های مکتب برخی ظهور

 . جهان بزرگ

.مکتب اصفهان توسط 3مکتب نگارگری قزوین .2مکتب تبریز توسط کمال الدین بهزاد، .1مهمترین مکاتب نقاشی عصرصفوی:
  رضا عباسی

 فتح پس از اسماعیل شاهتیموری توسط  دربار هنرنقاشی نوابغ از یکی ،بهزاد الدین کمال: انتقال چگونگی تشکیل مکتب تبریز

 زیبایی بسیار های کتابو تهیه  کتابخانه این در. وجود کارگاهی  تبریز درباره ی کتابخان ریاست به انتصاب ویو تبریز به هرات،

 جدیدی مکتبدر نتیجه پایه گذاری   شاگردانش، و بهزاد جدید توسط عناصر با هرات مکتب ترکیب و نظیر بی آثار . خلقآن در

  تبریز مکتب نام به

 شهرت آنو تهماسب شاه زمان در به پایان رسیدن آنو  شاهنامه تصویرگری و کتابت در زمینه ی هنر: عصر این شاهکارهای از 

 .تهماسبی شاهنامۀ به

 برجسته هنرمندان توسطو تصویر آن ؛ تهماسبی ه یشاهنام در نگاره خُرد پنجاه و وجود دویستویژگی شاهنامه تهماسبی: 

 ه ی زمین در قدر گران آثار از یکیبعنوان اثر این؛ احتساب  دیگران و میرک الدین جالل تبریزی، محمد سلطان چون ای

  هنرمند خطاطان توسطو تحریر آن   خوشنویسی

  تهماسب، شاه دوره در قزوین هنرمندانایجاد آثار برجسته در هنر توسط وضعیت هنر در عصر شاه تهماسب: 

  .تهماسب شاههنرمند بودن و نقاشی کشیدن توسط خود 

 صفوی پایتخت دومین در شده خلق آثار ه یمجموعهایی در  نوآوری و ها ویژگی برخورداری ازمکتب نگارگری قزوین: 

  قزوین نگارگری مکتب عنوان به آنان، نقاشی سبکدر نتیجه تبدیل  قزوین)اولین پایتخت تبریز( 

مکتب اصفهان نگارگری در این دوره، پایه گذاری   شکوفایی اوج) مکتب اصفهان(: : اول عباس شاه دوره در نگارگری هنر

 .نظیرش بی های نوآوری و ها طرح با عباسی آقارضا نام به بزرگی نقاشتوسط 

  وران پیشه و اصناف فعالیت و مردم عموم روزمره زندگی به تصویر کشیدن:  نگارگری در عباسی رضا نوآوری ترین مهم
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 میرعماد و هروی میرعلی چون هنرمندانی و نگارگری هنر کنار در خوشنویسی شکوفایی هنر: صفوی دوره در خوشنویسی هنر

 در خوشنویسی قزوینی حسنی

 بافندگی

 صنعت یک صورت به عشایری و روستایی حالت از ایران بافی فرش اصیل هنرتبدیل وضعیت فرش بافی در دوره صفوی: 

و باقی  دوره این درپایتخت  در ویژه به کشورو سراسر در دولت نظارت تحت بافی فرش بزرگ های ایجاد کارگاه .ملی

  اردبیل فرشاز جمله   .نفیس از این دوره و زیبا های قالیماندن 

 کاشانی هنرمندان توسط اردبیلی، الدین صفی شیخ ه یمقبر به پیشکش برای اول تهماسب شاه سفارش به بافت آن: اردبیل فرش

  جهان هنری شاهکارهای از یکیو احتساب آن بعنوان  ،
 مثل گوناگونی و متنوع های پارچهبافت انواع   .صفوی دوره محققان، از برخیدر نظر :  ایران در بافی پارچه طالیی عصر

 این در ... و کرمان یزد، مشهد، هرات، اصفهان، کاشان، های کارگاه در قلمکار و ترمه ،)بافت زری( فلزی بافت مخمل، ابریشم،

 دوره

 و تبحر و تخصص  ... و کرمان یزد، مشهد، هرات، اصفهان، کاشان،مهمترین شهرهایی تولید کننده پارچه در عصر صفوی:  

 اصفهان، بافت زری های پارچه های کانون ترین مهم ازاز جمله   .خاص ای پارچه تولید و تهیه در شهرها این از یک هر

 . ترمه شال تولید در کرمان بافندگان مهارتو کاشان و یزد

 کاری فلز

توجه هنرمندان این  ودر این دوره  فوالد از استفاده. توسعه ی فلزکاری هنر صفویان: عصر ه یبرجست و ممتاز هنرهای از یکی
 آثار از بسیاری روی بر نغزبا خط خوش سخنان و زیبا اشعار . وجود ، هنری آثار خلق در زیبایی و ظرافت،خالقیترشته به 

 دوره این فلزی

  فلزات روی طالکاری :صفوی عصر فلزکاری های ویژگی از یکی

 کار و کسب و تجارت رونق اتموجب هنری، ه یجنب: عالوه بر  آثار ایناهمیت 

 این داشتن به آنها افتخارو جهان معروف های درموزه ایرانیان تمدنی و فرهنگی ه یگنجین عنوان به : آثار این از بخشیوجود 

 و جهانی شدن آن هنری فاخر آثار
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