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 درس چهاردهم

 صفوی عصر در وتمدن فرهنگ
 ؟ی صفویان چه عاملی زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه و شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آورددر دوره -1

صفویان با ایداد وحدت سیاسی، یکسارچگی جغرافیایی و انسدام اجتماعی در اییران، زمینیه مسیاعد و مناسیبی بیرای توسیعه و        -1

 شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند. 

ه ای کیه علیم،   عالوه بر آن، رسمیت یافتن و استقرار مذهب شیعه دوازده امامی تأثیرات عمیقی بر همه ابعاد جامعه گذاشت؛ به گون -2

 آموزش، فرهنگ و هنر ایرانی تحت تأثیر آموزه های شیعی جلوه های گوناگونی را از خود بروز داد. 

 و دادنید  نشیان  توجیه  پییش  از بیش آموزشی و علمی های فعالیت و معماری و هنر به لشکری و کشوری های مقام دیگر و شاهان -3

  .دادند قرار حمایت و تشویق مورد را عالمان و معماران گران،صنعت هنرمندان،

 و علمیی  میذهبی،  امیور  وقیف  را خیود  داراییی  و ثروت از بخشی ثروتمندان سایر و شاهان و یافت گسترش جامعه در وقف سنت -4

 .کردند معماری و هنر ترویج و آموزشی

 تیموری عصر خصوص به قبل دوران از که ارزشمندی هنری و ادبی علمی، میراث و ایرانیان هنری ذوقی و استعداد دوستی، علم -5

 بود، مانده باقی

 کردند؟ دعوت ایران به را بحرین و عراق لبنان، عامل جبل شیعه علمای از ای چرا شاهان صفوی عده -2

شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه، عده ای از علمای شیعه جبل عامل لبنان، عیراق و  

 بحرین را به ایران دعوت کردند.

 مرا نام ببرید. صفوی عصر شاخص شاعران-3

 .برد نام را( ق 1786 د) تبریزی صائب و( ق 336 د) کاشانی محتشم ،(ق 331 د) بافقی وحشی

 در دوره ی صفوی کدام علوم رو به افول گذاشت؟ -4

  علوم تدربی و ریاضیات

 هایی ادامه یافت؟حوزهتاریخ نگاری در دوره صفویه در چه -5

 یافت ادامه نگاری تک و محلی تاریخ عمومی، تاریخ حوزه سه در صفویه دوره در نگاری تاریخ

 دوره صفویه را ذکر کنید؟ نگاریتاریخ آثار مشهورترین -6

 شیاه  سیلطنت  در روملو بیگ حسن تألیف التواریخ احسن اول، اسماعیل شاه دوره در خواندمیر الدین غیاث تألیف السیرحبیب کتاب

 اول عباس شاه دوره به مربوط عباسی آرای عالم تاریخ کتاب و اول تهماسب

 چه علومی آموزش داده می شد؟ صفوی عصر در در مدارس -7

 .بود دیگر علوم و دینی معارف آموزش برای مرکزی

 شد؟مدارس عصر صفوی چگونه ساخت و اداره می -8

بودنید کیه    گروه های دیگری از مردم ساخته و حمایت می شد. برخی از مدارس دارای موقوفیاتی  مدارس از طرف دولت، ثروتمندان و

زنان ثروتمند، بخش زییادی  درآمد آن صرف مخارج این گونه مدارس می شد. برخی از وقف نامه های عصر صفوی، نشان می دهند که 

 از ثروت خود را وقف اداره مدارس اصفهان کرده بودند.

 را نام ببرید. اصفهان در صفوی عصر روفمع مدارس -3

  اهلللطف شیخ مدرسه و شاه مادر مدرسه به مشهور چهارباغ، مدرسه

 گفتند؟در عصر صفوی مدرس به چه کسانی می -17

 به معلمان مدارس، مدرس می گفتند.

 گفتند؟مُعید به چه کسانی می یا( مبصر) در عصر صفوی خلیفه -11

 .کردند می کمک آموزش امر در را استاد و شد می گفته مُعید یا( مبصر) خلیفه آنها به که داشتند دستیارانی مدرسان

 

 ویژگی های محیط مدارس عصر صفوی را بیان نمایید.-12
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محیط مدارس از نظر طراحی معماری، فضایی آرام و بانشاط برای یادگیری و آموزش بود. به طور معمول حیاط وسیع مدرسیه همچیون   

 باغی می ماند و نهر آبی در میان آن جریان داشت.باغچه یا 

 صفوی همراه با آثارشان را ذکر کنید؟ عصر دانشمندان و علما -13

 کتیاب  مولف صفوی، عصر محدث و فقیه( ق 1777 - 1773) مدلسی محمدتقیدانشمندانی چون  تفسیر و کالم فقه، چون علومی در -1

 «بحاراالنوار »صاحب دائرة المعارف بزرگ حدیثی به نام ق(  1117 - 1737محمدباقر مدلسی ) وفقه  و حدیث در مهمی های

 تیرین  شیاخص   –اصفهان  فلسفی مکتب بنیانگذاران از و ثالث معلم به مشهور( ق 1747 - 363) میرداماد عرفان و فلسفه حوزه در -2

 و صیدرالمتألهین  بیه  معیروف ( ق 1757 - 373) شییرازی  قوام بن محمد صدرالدین ما، زمان تا بعد اعصار و صفویه عصر فلسفی چهره

 «متعالیه حکمت» فلسفی، مکتب مؤس  فلسفه در بود میرداماد و بهایی شیخ شاگردان از که او. بود مالصدرا

 بهایی  شیخ به معروف( ق 1737 -353) عاملی حسین محمدبن طبیعی بهاءالدین و عقلی و دینی علوم همه در -3

 آورد؟ وجود به نوینی فلسفی های فکری نظاممالصدرا با درهم آمیختن چه جریان -14

 نظیام  و درآمیخیت  هیم  بیه  را عرفیان  و کالم و اشراق و مشاء فلسفه یعنی اسالمی بزرگ فکری جریان چهار گرانقدر میراث مالصدرا

 .آورد وجود به نوینی فلسفی

 علل شکوفایی معماری عصر صفویه چیست؟ -15

معماری ایرانی در این دوره، با برخورداری از تدارب معماری فاخر عصر تیموری و نیز در سایه ثبات و امنیت و حماییت پادشیاهان بیه    

 ویژه شاه عباس اول، شکوفا شد.

 سَمبلُ معماری صفویه چیست و در زمان چه کسی ساخته شد؟ -16

 یخی ایران و جهان و این اثر به همت شاه عباس اول ساخته شد.میدان نقش جهان یکی از زیباترین و مهم ترین بناهای تار

 میدان نقش جهان چیست؟ ویژگی ترین مهم -17

   آن متنوع کاربردهای نیز و عظمت و شکوه

 میدان نقش جهان را بنویسید. متنوع ها و کاربردهایویژگی -18

 دیگیر  از. بیازی  آتیش  و نمیایش  اجرای سساهیان، از دیدن سان سفرا، باریابی تیراندازی، و بازی چوگان مسابقات و ها جشن برگزاری

 قیدرت  نمیاد  عنیوان  به قاپو عالی کاخ. بود بازار و مسدد یعنی شهر، آمد و رفت پر مراکز به آن اتصال جهان، نقش میدان های ویژگی

 .داشت اِشراف میدان این بر سیاسی

 های هنری آن را بنویسید.مسدد جامع عباسی در عهد چه کسی ساخته شد؟ ویژگی -13

 نقیش  میدان مدموعه از بخشی عنوان به عباس، شاه عهد در که است مساجدی ترین مهم و زیباترین از یکی( امام مسدد) عباسی جامع مسدد

 آن نظیر بی معماری و طراحی و ها کاشی های نقش و ها رنگ در های هنری آن: هماهنگیترین ویژگیمهم . شد ساخته و طراحی جهان

 اهلل چیست؟ویژگی شاخص مسدد شیخ لطف -27

 از ویژگی های شاخص هر دو مسدد کاشی کاری هنرمندانه ای است که چشم هر بیننده ای را خیره و تحسین او را بر می انگیزد.

 ریز برد؟عیل کدام هنرمند را از هرات به تبشاه اسما -21

بیرد و بیه ریاسیت    تبریز  شاه اسماعیل با فتح هرات، کمال الدین بهزاد، یکی از نوابغ هنر نقاشی و مینیاتور دربار تیموری را با خود به

 کتابخانه دربار تبریز منصوب کرد.

 گذاری شد؟ با همکاری چه کسی پایه تبریز مکتب -22

 الدین بهزادکمال

 ن گدام شاه صفوی به پایان رسید؟زما در شاهنامه تصویرگری و کتابت -23

 و به شاهنامة تهماسبی معروف شد.  تهماسب شاه 

 سبک نقاشی مکتب نگارگری قزوین در زمان کدام شاه صفوی به وجود آمد؟ -24

 تهماسبشاه

 رسید؟ خود شکوفایی اوج به کدام شاه صفوی دوره در نگارگری هنر -25

 در دوره شاه عباس اول  

 های وی را بنویسید.ترین نوآورینقاش بزرگ عصر شاه عباس چه نام داشت و چه مکتبی به وجود آورد؟ مهم -26
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مکتب اصفهان را پایه گذاری کرد. مهم ترین نوآوری رضا عباسی در نگیاری ایین   با طرح ها و نوآوری های بی نظیرش،  آقارضا عباسی

 و پیشه وران را به تصویر می کشید. بود که زندگی روزمره عموم مردم و فعالیت اصناف

 خوشنویسان عصر صفوی را نام ببرید.-27

 میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی

 چه کسانی هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایری خارج کردند و به صورت به یک صنعت ملی درآوردند؟-28

 صفویان

 ه چیست؟ی صفویترین شاهکار فرش دورهمهم -23

الدین اردبیلی توسط هنرمندان کاشیانی بافتیه شیده    فرش اردبیل که به سفارش شاه تهماسب اول برای پیشکش به مقبره شیخ صفی

 است یکی از شاهکارهای هنری جهان به شمار می رود.

 شد؟هایی و در کدام شهرها بافته میی صفویه چه نوع پارچهدر دوره-37

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

 ترمه کدام شهرها بودند؟های زری بافت و شالکانون بافت پارچه -31

 مهارت داشتند. ترمهشال در تولید  بافندگان کرماناز مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت  بودند و  اصفهان، یزد و کاشان

 های فلزکاری عصر صفوی را بنویسید؟ویژگی -32

 طالکاری روی فلزات   -نوشتن اشعار زیبا و سخنان نغزی خوشنویسی بر روی آثار -زیبایی در خلق آثار هنری -خالقیت  -ظرافت
 

 

 

  


