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 فرهنگ وتمدن در عصر صفوی  نوان :ع

 محتوای نوشتاری کتاب

راسالم )از بعثت پیامب2تاریخ 

 تا پایان صفویه(

 0011-0911سال تحصیلی 

 بسمه تعالی

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 تاریخ درس دبیرخانه راهبری کشوری

 زنجان استانتهیه شده توسط 

 

 00درس

رضایی و  مهتاب محمد نام طراح:

 مریم فتحی

 اهداف  یادگیری :

علل شکوفایی فرهنگ وتمدن در -آشنایی دانش آموزان با برجسته ترین دستاوردهای فرهنگی وتمدنی ایران در دوره صفویه

 عصر صفوی

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

 :اریخ تحوالت سیاسی  اجتماعی  اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویهت-2

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  تهرانفرد   غفاری سقلیعبا ؛نوایی عبدالحسین

 -ها انسانی دانشگاه

 ایران عصر صفوی: راجر سیوری  ترجمه کامبیز عزیزی  تهران نشر مرکز-2

 قلمرو ایران در عصر صفوی                                         زمینه های شکوفایی فرهنگ وهنر در دوره صفویه:-الف

زمینه های الزم برای جغرافیایی و ایجاد یکپارچگی و وحدت سیاسیو  مذهب شیعهن صفوی با رسمیت بخشیدن به پادشاها

 توسعه وشکوفایی فرهنگی وتمدنی ایران را فراهم کردند.

ی از هنر ومعماری وفعالیت ها حمایت شاهان ومقام های لشکری وکشوریازدیگر عوامل موثر در این شکوفایی را می توان به 

 علمی و آموزشی اشاره کرد که در قالب.تشویق وحمایت عالمان وهنرمندان وصنعتگران وسفارش آثار هنری به آنها بود.

نیز به نوبه خود نقش بسزایی در این رشد وشکوفایی  ستعداد وذوق هنری ایرانیانواعلم دوستی و گسترش سنت وقف

 فرهنگی وتمدنی داشت.
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 تعلیم وتربیت ومراکز آموزشی:-ب

بسزایی یافت و بورای ایون منظوور علموایی از      رونقحقوقی جامعه و رفع نیازهای مذهبیمعارف شیعی در دوره صفوی برای 

 به ایران آورده شد.جبل عامل وعراق وبحرین 

شد چون اولویت اصلی با معارف شیعی بودوبه علوم تجربی توجوه زیوادی    افولدچار  ریاضیات در عصر صفوی و علوم تجربی

 د وبرخی متون کهن پزشکی مانند قانون ابن سینا وبرخی متون قدیمی ریاضی ونجوم در مدارس تدریس نمی ش

 می شد.درحالیکه اروپا مقارن با تحوالت عظیم علمی بود.

 نجوم وستاره شناسی با خرافات آمیخته شد واعتقاد به سعد ونحس در میان عام وخاص رای  بود.

 تک نگاری -3   تاریخ محلی -2  تاریخ عمومی  - 1وزه فعالیت داشت:تاریخ نگاری در عصر صفوی در سه ح

 یافت.افول تارخ نگاری نسبت به دوره مغول وتیموری 

 مشهورترین آثار تاریخ نگاری : 

  مولف )غیاث الدین خواند میری(زمان نگارش:شاه اسماعیل حبیب السیر

 ب اول مولف :)حسن بیگ رو ملو(زمان نگارش :شاه تهماس احسن التواریخ

 اسکندر بیک منشی(  زمان نگارش :شاه عباس اولتاریخ عالم آرای عباسی  مولف :)

 علما ودانشمندان:-پ

 در عصر صفوی در علومی چون فقه وکالم وتفسیر علمای بزرگی پا به عرصه نهادند.

 عبارتند از:مشهورترین این علما

 فقه وحدیث:حوزه فعالیتی   محمد تقی مجلسی

 بحاراالنوار ومهمترین اثر: دایره المعارف حدیثیفقه وحدیث : حوزه فعالیتی:محمد باقر مجلسی

 فلسفه وعرفان)معلم ثالث وبنیانگذار مکتب فلسفی اصفهان(حوزه فعالیتی: داماد:میر 

 علوم دینی وعقلی وطبیعی: )شیخ بهایی( حوزه فعالیتی: بها الدین محمدبن حسین عاملی

)ترکیبی حکمت متعالیعه ومهمترین اثر فلسفهالمتالهین یا مالصدرا( حوزه فعالیتی: : )صدرصدر الدین محمد قوام شیرازی

 (وعرفان کالم  اشراق  مشاء ازچهار جریان فکری بزرگ اسالمی یعنی فلسفه 
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 معماری عصر صفوی:-ت

شاه به ویژه ن حمایت پادشاهاو ثبات وامنیتونیز در سایه  تجارب عصرتیموریمعماری ایرانی در این دوره با استفاده از 

 شکوفا شد.عباس اول 

 بناهای عصر صفوی عبارتند از: مشهورترین

ارتباط با مراکز پر رفت وآمد مثل بازار -2 شکوه وعظمت وکاربردهای متنوع -1 :مهمترین ویژگی های آن: میدان نقش جهان

 کاخ عالی قاپو به عنوان نماد قدرت ساسی بر این میدان مشرف است.-3 ومسجد 

ان بازی وتیراندازی گمسابقات چو-4آتش بازی-3اجرای نمایش -2ها  بر گزاری جشن -1اربردهای این میدان:مهمترین ک

 وباریابی سفرا وسان دیدن از سپاهیان

های کاشی ها  ها ونقش هماهنگی در رنگکی از مجموعه های عالی معماری صفوی است.ویژگی آن ی :سجد جامع عباسیم

 وطراحی ومعماری بی نظیر

کاشی کاری های هنر مندانه در ضلع دیگر میدان نقش جهان قرار دارد.از ویژگی های هر دو مسجد  :لطف اهلل مسجد شیخ

     ت.اس
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 نگارگری:-ث

موری را با خود به تبریز برد وبه ریاست یکی از نوابغ هنر نقاشی در بار تیکمال الدین بهزاد  فتح هرات شاه اسماعیل با 

 کتابخانه دربار منصوب کرد.

پایه گذاری مکتب تبریز  مکتب جدیدی به نام خلق آثار بی نظیر وترکیب مکتب هرات با عناصر جدیدبهزاد وشاگردانش با 

 کردند.

شاهنامه تهماسبی یان رسید که به به پازمان شاه تهماسب از شاهکار های این عصر کتابت وتصویر گری شاهنامه بود که در 

 معروف شد.

 

 هنر نگارگری

محمود  نقوش مینیواتوری وجوود دارد.کوه توسو  هنرمنودان برجسوته ای چوون سولطان          دویسوت وپنجواه   دراین شاهنامه 

 به تصویر در آمده اند.تبریزی جالل الدین میرک 

هوای   وی پدیود آمود کوه از ویژگوی هوا ونوو آوری      دومین پایتخت صف قزوین آثار برجسته ای در شهرشاه تهماسب در دوره 

 معروف شد.مکتب نگارگری قزوین جدیدی برخوردار بود سبک نقاشی آنان به 

 .به اوج شکوفایی خود رسید شاه عباس اولهنر نگارگری درزمان 

 را پدید آورد.مکتب اصفهان با طرح های بی نظیر خودنام آقا رضا عباسی در این دوره نقاش بزرگی به 

 بافندگی:-ج

 در آمد. یک صنعت ملیخارج شد وبه صورت ستایی وعشایری هنر فرشبافی در دوره صفوی از حالت رو
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 کاشانیتوس  هنرمندان شیخ صفی الدین اردبیلی برای پیشکش به مقبره  شاه تهماسب اولکه به سفارش اردبیل فرش 

 بافته شد یکی از شاهکارهای هنری جهان به شمار می رود.

                    

 هنر فرشبافی عصر صفوی

 پارچه بافی در ایران می دانند.عصر طالیی برخی از محقققان  دوره صفوی را 

 فلزکاری:-چ

 عصر صفویان فلز کاری بود. ممتاز وبرجستهیکی از هنرهای 

 است.طال کاری روی فلزات یکی از ویژگی های فلز کاری عصر صفوی  

 شد. رونق تجارت وکسب وکاروجب این آثار به جز جنبه هنری  م

 

 : درس خالصه 

عصر صفوی یکی از درخشان ترین دوره های فرهنگ وهنر ایران دوران اسالمی به شمار می رود .در این عصر  

 ایرانیان در صنعت ،هنر ومعماری وبرخی شاخه های علوم پیشرفت شایانی داشتند.
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 مطلب مطرح شده در درس:  پرسش ها یا فعالیت های مکمل برای درک بهتر

 آورد؟  همافر تمدنیو  فرهنگی شکوفاییو  توسعه ایبر مناسبیو  مساعد مینهز عاملی چه نصفویادر دوره ی  -1

  ؟نددکر تعود انیرا بهرا  بحرینو  اقعر ن لبنا عامل جبل شیعه یعلماای از  هعد یصفو نشاها اچر -2

 .ببرید منا امر یصفو عصر شاخص انشاعر -3

  ؟شتاگذ لفوا بهرو  معلو امکد یصفودر دوره ی  -4

  ؟یافت مهادا هایی زهحو چهدر  صفویهدر دوره  رینگا یخرتا-7

  .کنید کررا ذ صفویهدوره  رینگا یخرتا رثاآ ترینرمشهو-6

  ؟شد میداده  زشموآ علومی چه یصفو عصردر  ارسمددر  -5

    ؟شد میاداره  و ساخت چگونه یصفو عصر ارسمد -8 

 . ببرید منارا  نصفهادر ا یصفو عصر وفمعر ارسمد -9

  ؟گفتند می کسانی چه به رسمد یصفو عصردر  -11

  ؟گفتند می کسانی چه به مُعید یا) مبصر( خلیفه یصفو عصردر  -11

 .نمایید نبیارا  یصفو عصر ارسمد محی  یها یژگیو -12

 ؟کنید رکرا ذ نشارثاآ با اههمر یصفو عصر اننشمندو دا علما-13

 آورد؟  دجوو به نوینی فلسفی منظا یفکر یها نجریا چه میختنآ همدر با رامالصد -14

  ؟چیست صفویه عصر ریمعما شکوفایی علل -17

 ؟شد ساخته کسی چه نماو در ز چیست صفویه ریمعما لسَمبُ -16

  ؟چیست نجها نقش انمید یژگیو ترین مهم -15

 . بنویسیدرا  نجها نقش نامید عمتنو یهادبررکاو  ها یژگیو -18

 . بنویسیدرا  آن  یهنر یها یژگیو ؟شد ساخته کسی چه عهددر  عباسی جامع مسجد -19

 .؟چیست هللا لطف شیخ مسجد شاخص یژگیو -21

  د؟بر تبریز به اتهررا از  هنرمند امکد سماعیلا هشا -21

  ؟شد اریگذ پایه کسی چه ریهمکا با تبریز مکتب -22
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  ؟سیدر نپایا به یصفو هشا امدک نمادر ز شاهنامه یرگرتصویو  کتابت -23

  ؟مدآ دجوو به یصفو هشا امکد نمادر ز ینوقز یگررنگا مکتب نقاشی سبک -24

  ؟سیدر دخو شکوفاییاوج  به یصفو هشا امکددر دوره  یگررنگا هنر -27

 . بنویسیدوی را  یها آورینو ترین مهمآورد؟  دجوو به مکتبی چهو  شتدا منا چه سعبا هشا عصر رگبز شنقا -26

  .ببرید منارا  یصفو عصر نخوشنویسا -25

ملی  صنعت یک به رتصو بهو  نددکر رجخا یعشایرو  ستاییرو حالترا از  انیرا بافی شفر صیلا هنر کسانی چه -28

 ؟نددرآورد

  ؟چیست صفویهدوره ی  شفر رشاهکا ترین مهم -29

 ؟شد می بافته شهرها امکدو در  ییها چهرپا عنو چه صفویهدر دوره ی  -31

  ؟نددبو شهرها امکد ترمه لشاو  بافتزری  یها چهرپا بافت نکانو -31

  ؟بنویسیدرا  یصفو عصر ریفلزکا یها یژگیو -32

 ها پاسخ

 ایروو ب بیوو مناسو  اعدوو مس هوو مینز ان رویدر ا جتماعیا منسجاو ا فیاییاجغر چگیریکپا  سیاسی تحدو دیجاا با نصفویا-1

 .ندآورد همافر تمدنیو  فرهنگی شکوفاییو  عهووست

ای  گونه به ؛شتاگذ جامعه دبعاا همه بر عمیقی اتتأثیر مامیدوازده ا شیعه مذهب ارستقرو ا یافتن سمیتآن  ر بر وهعال

 داد.  وزبر دخورا از  گوناگونی یها هجلو شیعی یها زهموآ تأثیر تحت نیایرا هنرو  فرهنگ زش موآم وعل هوک

  هوتوج  یشوپاز  بیش شیزموو آ علمی یها فعالیتو  ریمعماو  هنر به یلشکرو  ریکشو یها ممقا یگرو د نشاهاینهمچن

 .ندداد ارقر حمایتو  تشویق ردمورا  نعالماو  رانمعما ان گر صنعت ان هنرمندو   دونداد  ناونش

  رووو ما  فوو قرا و  دووخ  یویو دارا وتثراز  بخشی انتمندوثر سایرو  نشاهاو  یافت شگستر جامعهدر  قفو سنتهمینطور 

 .نددکر ریمعماو  هنر ی وترو  شیزموآ و  یوعلم   ذهبیوم

 به قبلاز دوران  که یشمندارز یهنرو  بیاد  علمی اثمیرو  ننیاایرا یهنر قیو ذو ادستعدا  ستیدو علمو در نهایوووووووووت

 تیموری باقیمانده بود. عصر صخصو

 عامل جبل شیعه یعلماای از  هعد  جامعه حقوقیو  مذهبی یهازنیا فعو ر شیعه رفمعا  یوتر رمنظو به یصفو شوواهان -2

 .نددکر تعود انیرا بهرا  بحرینو   اقروع ن لبنا

 .دبر منارا  (ق 1186) یتبریز صائبو  (ق 996) کاشانی محتشم  (ق 991) بافقی حشیو-3
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   تیاضیاو ر تجربی معلو-4

 یافت مهادا رینگا تکو  محلی یخرتا  عمومی یخرتا زهحو سهدر  صفویهدر دوره  رینگا یخرتا -7

در  ملورو بیگ حسن تألیف یخارلتوا حسناول  ا سماعیلا هشادر دوره  ندمیراخو لدینا ثغیا تألیف لسیرا حبیب بکتا -6

 اول سعبا هشادوره  به طمربو عباسیآرای  عالم یخرتا بکتااول و  تهماسب هاوش  لطنتوس

 .دبو یگرد معلوو  ینید رفمعا زشموآ یابر یمرکز -5

دارای  ارسمداز  برخی. شد می حمایتو  ساخته دممراز  ییگرد یها وهگرو  انتمندوثر  لتدو فطراز  ارسمد-8 

 می ننشا ی صفو عصر یها نامه قفاز و برخی. شد می ارسمد گونه ینا رجمخا فصرآن  مددرآ هوو ک دوندبو  اتیوموقوف

 .نددبو دهکر نصفهاا ارسمداداره  قفرا و دخو وتثراز  دیاویز بخش  تمندوثر نناز که هندد

 هللا لطف شیخ سهرمدو  هشا درمارسه مد به رمشهو غ بارچها سهرمد -9

 .گفتند می رسمد ارس مد نمعلما به -11

 .نددکر می کمک زشموآ مررا در ا دستاو ا شد می گفته مُعید یا) مبصر( خلیفه نهاآ به که شتنددا نیراستیاد نسارمد -11

 سیعو طحیا لمعمو رطو به. دبو زشموو آ یگیردیا ایبر طبانشاآرام و  فضایی ری معما حیاطر نظراز  ارسمد محی  -12

 .شتدا نجریاآن  نمیادر  بیآ نهرو  ماند می باغی یا باغچه نووهمچ هوسرمد

 عصر ثمحدو  فقیه (ق 1151 - 1113) مجلسی محمدتقی نچو نیانشمنددا تفسیرو  مکال  فقه نچو علومیدر -الوووف-13

 رگبز رفلمعاا ةئردا صاحبق(  1135-1111مجلسی ) محمدباقرو  فقهو  حدیثدر  مهمی یها باوووووکت مولف ی صفو

 (ارالنورا)بحا منا به حدیثی

   نصفهاا فلسفی مکتب ارانبنیانگذو از  ثالث معلم به رمشهوق)  1141 - 969( دمادامیر نعرفاو  فلسفه زهحودر - ب

 1171 - 959(  ازییروو ش امقو بن محمد لدینراصد  ما نماز تا بعد رعصاو ا صفویه عصر فلسفی هچهر  رینوت  اخصوش

 مکتب مؤسس فلسفهدر  دبو دمادامیرو  بهایی شیخ دانشاگراز  که. او دبو رامالصدو   لمتألهینرادوو ص  هوو ب  وفرومعق) 

 متعالیه(( ))حکمت  فلسفی

   بهایی شیخ به وفمعر (ق 1131 -973) عاملی حسین محمدبن لدینءابها طبیعیو  لیعقو  ینید معلو همهدر  -پ

  موووه  هوووبرا   ناوووعرفو  مکالو  اقشرو ا ءمشا فلسفه یعنی سالمیا رگبز یفکر نجریا رچها رنقداگر اثمیر رامالصد -14

 آورد. دجوو به نوینی فلسفی  ماونظو   تومیخدرآ

 توحمایو  منیتو ا تثبا سایهدر  نیزو  ریتیمو عصر فاخر ریمعما ربتجااز  رداریبرخو ابدوره   یندر ا نیایرا ریمعما -17

 .شد شکوفااول   سعبا هشا هیژو هوب ناهاوشدپا
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 ساختهاول  سعبا هشا همت به ثرا ینو ا نجهاو  انیرا یخیرتا یبناها ترین مهمو  یباتریناز ز یکی نجها نقش انمید -16

 .شد

 آن عمتنو یهادبررکا زنیو  عظمتو  شکوه -15

  شوو تو آ  ایشونم ایجرا ن سپاهیااز  نیدد نسا ا سفر یابیربا ازی نداتیرو  زیبا نچوگا تمسابقاو  ها جشن اریبرگز -18

 خکا. دبو زارباو  مسجد یعنی  شهر مدو آ فتر پر کزامر بهآن  لتصاا ن جها نقش انمید یها یژگیو  رووویگ. از د زیاوووب

 .شتدا افشراِ انمید ینا بر سیاسی  رتدوق  داونم  ناووعن به قاپو عالی

 بخشی انعنو به س عبا هشا عهددر  که ستا یمساجد ترین مهمو  یباتریناز ز یکی (مماا )مسجد عباسی جامع مسجد -19

 نقشو  ها نگدر ر هماهنگیآن:  یهنر یها یژگیو ترین مهم.  شد ساختهو  حیاطر نجها شوووووونق انمید مجموعهاز 

 آن نظیر بی ریمعماو  حیاطرو  ها شیکا یها

 براو را  تحسینو  هخیرای را  هبینند هر چشم که ستای ا نهاهنرمند ریکا کاشی مسجددو  هر شاخص یها یژگیاز و -21

 .دنگیزا می

 دروب تبریز به دخو بارا  ریتیمو ربادر رمینیاتوو  نقاشی هنر بغانواز  یکی اد بهز لدینا لکما ات هر فتح با سماعیلا شاه -21

 .دکر بمنصو تبریز ربادر کتابخانه تویاسر هوبو 

 ادبهز لدینا لکما -22

 .شد وفمعر تهماسبی شاهنامۀ بهو  تهماسبشاه  -23

 تهماسب شاه -24

 اول   سعبا هشادر دوره  -27

 عباسی ضار آورینو ترین مهم. دکر اریگذ پایهرا  نصفهاا مکتب ش نظیر بی یها آورینوو  ها حطر با عباسی ضارقاآ -26

 .کشید می تصویر بهوران را  پیشهو  فصناا فعالیتو  دممر معمو همرروز ندگیز که دبو  نویا ریاونگدر 

 نییوقز حسنی دمیرعماو  ویهر میرعلی-25

 صفویان -28

 انهنرمند توس  بیلیارد لدینا صفی شیخ همقبر به پیشکش ایبراول  تهماسب هشا رشسفا به که بیلارد شفر -29

 رود. می رشما به نجها یهنر یهارشاهکااز  یکی ستا هدوش هوبافت انیوکاش

و ...  نکرما د یز  مشهد ات هر ن صفهاا ن کاشا یها هگارکادر  رقلمکاو  مهی )زری بافووت( توورفلز بافت  مخمل  بریشما -31

 .شد می بافته
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 ترمه لشا تولیددر  نکرما نبافندگاو  نددبو  بافتزری  یها چهرپا یها نکانو ترین مهماز  نکاشاو  دیز ن صفهاا- 31

 .شتنددا رتمها

روی  ریطالکا -رثاروی آ بر نغزخوشنویسی نسخناو  یباز رشعاا نوشتن -یهنر رثاآ خلقدر یی یباز - خالقیت -فتاظر -32

 اتفلز

 سواالت امتحانی پرتکرار :

 علل شکوفایی فرهنگ وتمدن در دوره صفویه را بنویسید-1

 ژگیهای میدان نقش جهان را بنویسید.مهمترین وی-2

 مشهورترین آثار تاریخی دوره صفوی را نام ببرید-3

 حکومت صفوی برای جبران عالمان دینی چه کردند؟-4

 علم تاریخ نگاری در دوره صفوی را بررسی کنید. -7

 مهمترین ویژگی های فلز کاری در دوره صفویه را بنویسید.-6

 صفوی را نام ببرید چند تن از شاعران شاخص عصر-5

 

 14درس  2کتاب تاریخ ایران وجهان ارجاعات :

 

 

 

 

 


