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درآمدهای گمرکی -2حفظ مناطق شرقی -1صادی و نظامی این شهربه دلیل موقعیت اقتدالیل اهمیت قندهار: 

روابط با اروپا -2

انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری  -2هجوم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا   -1روابط صفویان با اروپا: علل توسعه 

 اروپاییان

برای کاستن از حمالت عثمانی به اروپا تالش کردند بادولت های اروپایی هجوم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا: -1

رقیب عثمانی، صفویه روابط دوستانه بر قرار کنند.

اروپائیان راه های جدید دریایی یافتند و به ایران و هند و کشورهای شرق-1انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری اروپاییان:  -2

 به دنبال اکتشافات جغرافیایی  نآغاز فعالیت استعماری اروپائیا -2آسیا رسیدند 

پرتغالی ها نخستین اروپائیان که از طریق راه های دریایی جدید به اقیانوس هند و خلیج فارس وارد شدند:

بهره برداری از دانش نظامی و فنی اروپائیان برای توسعه  هدف شاه عباس از برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی:

 تجارت خارجی 

تجارت ابریشم، توسط تجار ارمنی و ایرانی، زیر نظر شاه  ع عهده درآمد خزانه سلطنتی در زمان شاه عباس:یکی از مناب

 عباس

تجار اروپایی  و کمپانی های مختلف هند شرقی :ایران مشتریات اصلی ابریشم

روابط با اروپا در جهت  زیرا صفویان با اقتدار از چرادر دوره صفویه، اروپاییان نتوانستند اهداف خودرا تحمیل کنند:

 اهداف خود سود بردند.

در اواخر عصر صفوی ، وجورد تعداد زیادی سیاح اروپایی نشان از گستردگی روابط دارد. توسعه روابط صفویه با اروپا:

علت وجود تعداد زیاد سیاحان  و سفرای اروپایی در اواخر عصر صفوی: توسعه روابط فرهنگی اروپا و صفوی.

کات مهم  ردسنامه  ردس چهاردهم و ن
یصفو عصر در وتمدن فرهنگ

یاجتماع انسجام و ییایجغراف یکپارچگی ،یاسیس وحدت جادیا -1یصفو دوره تمدن و فرهنگ ییشکوفازمینه های 

تاثیر سنت -3و فعالیت های آموزشی  صنعتگران و هنرمندان از یلشکر و یکشور یها مقام و شاهان حمایت  -2 رانیا در



tarikheman3@تاریخ من 
__________________________

tarikheman3@/ کانال تخصصی " تاریخ من "  ایذه -خانم فریده جهانگیری

از بود که  یراثیم یو هنر ی،ادبیعلم راثیم و انیرانیا یهنر ذوق و استعداد ،یدوست علم-4 یمعمار و هنر گسترشدر وقف

باقی مانده بود.  تیموریان خصوص به قبل دوران

 ،یرانیا هنر و فرهنگ آموزش، علم، گسترش -2 ابعادجامعه ی همه زیاد بر ریتأث -1 پیامد رسمی شدن مذهب شیعه:

یعیش یها آموزه ریتأث تحت

،یامورمذهب وقف بخشی از ثروت خود را  ثروتمندان ریسا و شاهان: یصفو دوره هنر گسترش در تاثیر سنت وقف

کردند. یآموزش مراکز و تیترب و میتعل ،یمعمار، هنر جیترو و یآموزش و یعلم

تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی

علوم و معارف

 دعوت کردند.ب رانیا را به نیبحر و عراق لبنان، عامل جبل ی عهیش یازعلما یصفو شاهان هعیش معارف گسترش برای

جامعه یحقوق و یمذهب یازهاین رفع و عهیش معارف جیترو هدف از دعوت علمای شیه جبل عامل، بحرین و عراق:

هعیش معارف ژهیو به ،ینید علوم آموزش گسترش رانیا به هعیش یعلما مهاجرت امدیپ

تحقیقات می دانند. یصفو یفارس اتیادب و شعر افول برخی این دوره را دورانی:  صفو عصر در و ادبیات شعر تیوضع

 جدید این قطعیت را مورد تردید قرار داد.

 وحشی بافقی، محتشم کاشانی، صائب تبریزی برخی از شاعران شاخص عصر صفوی:

علوم تجربی و ریاضیات رو به افول، برخی از متون قدیمی پزشکی و ریاضی و نجوم وضعیت علوم تجربی در عصر صفوی: 

 در مدارس تدریس می شد، نجوم و ستاره شناسی آمیخته با خرافات و اعتقاد به سعد و نحس رایج بود.

 تا حدی دچار افول شد.تیموری  و مغولنسبت به دوره ی: صفو دوره در ینگار خیتار

ینگار تک -3 یمحل خیتار -2 یعموم خیتار -1 ینگار خیرحوزه های تا

شاه سلطنت زمان درریخواندم نیالد اثیغ فیتأل ریالس بیحب کتاب-1دوره:  نیا ینگار خیتار آثار نیمشهورتر از

 فیتأل یعباس یآرا عالم کتاب-3 اول تهماسب شاه سلطنت زمان در روملو گیب حسن فیتأل خیالتوار احسن -2 اول لیاسماع

 اول عباس شاه ی دوره به مربوط یمنش کیب سکندرا

یآموزش و یعلم مراکز

گرعلومید و ینید معارف آموزش یبرا یمرکزی: صفو عصر در مدرسه نقش

برخی ثروتمندان خیر -3مقام های حکومتی   -2شخصیتهای مذهبی   -1توسط مدارس: و حمایت ازساخت 

خلیفه یا مُبصر یا مُعید گفته می شد.آنها به یارانیدست کمک و مدرسان به مشهور یافراد توسط س در مدارس:یتدر

 به دستیاران معلمان در امر آموزش گفته می شد. مبصر یا مُعید:

بر اساس وقف نامه ها زنان ثروتمند بخشی از ثروت خود را وقف اداره مدارس اصفهان کردند. زنان در آموزش: تاثیر

شاه مادر ی مدرسه به مشهور ،چهارباغ ی مدرسه -1 دراصفهان:  یصفو دوره معروف مدارس

اللّه لطف خیش ی مدرسه -2
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و هنرها آموزش می دیدند آموزش یخصوص معلمان و نیوالد نظر ریز و خانه در دختران و زنان از یبرخ زنان:  آموزش

نظراستاد ریز شاگردان به یانفراد صورت به عیصنا

معماری، فضایی آرام و با نشاط برای یادگیری و آموزش بود. حیاط وسیع  یطراح نظر از مدارس طیمح س: مدار یژگیو

مدرسه به باغچه یا باغ شباهت داشت و نهر آبی در آن جاری بود.

علما و دانشمندان

ریتفس و کالم فقه، چون یعلوم در یبزرگ یعلما وجود

فرزند  یمجلس محمدباقر -2دارای آثاری در حدیث و فقه   محمد تقی مجلسی فقیه و محدث -1 ن عصر صفوی:عالما  

بحاراالنوار نام به یثیحد بزرگ المعارف دائرة صاحبمحمد تقی مجلسی، 

 ، مشهور به معلم ثالثاصفهان یفلسف مکتب گذاران انیبن از دامادمیر: وعرفان فلسفه حوزه در

نظر صاحب، ییبها خیش به معروف یعامل نیحس محمدبن نیبهاءالد صفوی:  عصر در رانیا یعلما نیتر برجسته از

عصر یعیطب و یعقل و ینید علوم ی همه در

و نیصدرالمتأله به معروف یرازیش قوام بن محمد نیصدرالد تا زمان ما: یصفو عصر یفلسف چهره نیتر شاخص

 هیمتعال حکمتیفلسف مکتب مؤسس، ردامادیم و ییبها خیش شاگرد، مالصدرا

آمیخت و نظام فلسفی نوینی به  در هم به را عرفان و کالم اشراق، ، مشاء ی فلسفه یعنی یاسالم بزرگ یفکر انیجر چهار

وجود آورد.

یمعمار

 از دوره های درخشان معماری ایران معماری عصر صفوی:

 تیحما و تیامن ثبات، جادیا -2 یموریت عصر  یمعمار تجارب ازاستفاده  -1 عوامل تاثیر گذار در رشد معماری:

) ساخت بناهای تحسین برانگیز در اصفهان و قزوین( اول عباس شاه ژهیو به پادشاهان

ی واسطه به رانیا تختیپا اصفهان از شیستا اصفهان عصر صفوی: درباره چهاردهم نظر یکی از اعضای هئیت لویی

شاهانه یها کاخ و مجلل یها خانه ظرافت و تناسب و پهناور و یا روزهیف یها مسجد ر،ینظ کم یها پل داشتن

ساخته شد اول عباس به دستورشاهی، صفو یمعمار نماد : جهان نقش دانیم

مردم و دولت به متعلق جهان نقش دانیم آن؛ متنوع یکاربردها و آن عظمت و شکوه ی: ژگیو نیتر مهم

دنید سان -3 سفرا یابیبار -2 یراندازیت و یباز چوگان مسابقات و ها جشن یبرگزار -1: جهان نقش دانیم یکاربردها

 یباز آتش و شینما یاجرا -4 انیسپاه از

 ویژگی بارز میدان نقش جهان: ارتباط با مراکز پر رفت وآمد شهر، مسجد و بازار

اهلل لطف خیش مسجد -3 یعباس جامع مسجد -2 قاپو یعالکاخ  -1ن: جها نقش دانیم یها مجموعه

 جهان نقش دانیم بر آن اشراف و قاپو یعال کاخ ی:صفو عصر یاسیس قدرت نماد

در شب عید نوروز میدان نقش جهان مملو از مردم و گروه های موسیقی و  گزارش سیاحان غربی از میدان نقش جهان:

نمایشی می شد.
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دانیم ی مجموعه از یبخش عنوان به عباس، شاه زمان مساجد نیتر مهم و نیباتریز از )مسجد امام(: یعباس جامع مسجد

طراحی شد. جهان نقش

رینظ یب یمعمار و یطراح و ها یکاش یها نقش و ها دررنگ یهماهنگی: عباس جامع مسجد یژگیو

 اللّه لطف خیشمسجد 

این مسجد در ضلع دیگر میدان است، از لحاظ وسعت و ابعاد کوچکتر از مسجد امام است، از نظر فن معماری و زیبایی 

ایران است. یمعمار رینظ یب آثار شناسی از

هنرمندانه یکار یکاشاهلل:  لطف خیش و یعباس جامع مسجد دو شاخص یها یژگیو

هنر

نگارگری و خوشنویسی

این دوره فاخردر یهنر آثار خلق و ینگارگر و ینقاش یها مکتب یبرخ ظهور

 توسط اصفهانمکتب  -3 نیقزو ینگارگر مکتب -2  زیتبر مکتب -1یعصرصفو ینقاش مکاتب

شاه اسماعیل با فتح هرات، کما الدین بهزاد از نوابغ نقاشی دربار تیموری را به تبریز برد او را به ریاست  ز:یتبر مکتب

 کتابخانه تبریز منصوب کرد.

بهزاد و شاگردانش در کتابخانه دربار آثار بی نظیری با ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید خلق و  پایه گذاری مکتب تبریز:

تبریز را پایه گذاری کردند.مکتب 

ۀشاهنام به آن وشهرت تهماسب شاه زمان در آن دنیرس انیپا به و شاهنامه یرگریتصو و کتابت :تبریز شاهکار مکتب

.یتهماسب

و سلطان محمد تبریزی به  نقاشی مینیاتوری دارد که توسط جال الدین میرک 250 ی: تهماسب شاهنامه ی هایژگیو

 تصویر در آمدند. یکی از آثار گرانقدر خوشنویسی نیز محسوب می شود.

دومین پایتخت صفوی در زمینه نقاشی از نوآوری هایی برخوردار بودو سبک نقاشی آنان به مکتب ن: یقزو ینگارگر مکتب

 قزوین معروف شد.

از نقاشان و هنرمندان چیره دست زمان خود بود. شاه تهماسب

دوره شاه عباس اول در ینگارگر ییشکوفا اوج  مکتب اصفهان: 

.رشینظ یب یها ینوآور و ها طرح با یعباس آقارضا: اصفهان مکتب یگذار هیپا

و اصناف تیفعال و مردم عموم روزمره یزندگ دنیکش ریتصو به ی:عباس رضا ینوآور نیتر مهم

وران شهیپ

به اوج رسید ینگارگر هنر کنار در یسیخوشنو هنر سی:یخوشنو هنر

میرعماد قزوینی، میرعلی هروی معروفترین خوشنویسان:

یبافندگ

دولت کارگاه  -2درآمد یمل صنعت کی صورت به یریعشا و ییروستا حالت از -1 :دوره صفوی یباف فرشویژگی های 

های بزرگ را اداره می کرد.

جهان یهنر یشاهکارها از یکی، یلیاردب نیالد یصف خیش ی مقبره یبرا اول تهماسب شاه سفارش به بافت ل:یاردب فرش
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یکاشان هنرمندان توسط بافت فرش اردبیل:

یزر) یفلز بافت مخمل، شم،یابر مثل یگوناگون و متنوع یها پارچه ،بافیعصر طالیی پارچه  یصفو دوره  ی:باف پارچه

قلمکار هر شهر در بافت پارچه ای تخصص داشت. و ترمه(، بافت

کاشان و زدیاصفهان،  زری بافت:  یها پارچه یها کانون نیتر مهم

کرمان مهم ترین شهر تولید ترمه: 

یکار فلز

 فلز کاری   ی:صفو عصر ی برجسته و ممتاز یهنرها از

 -3تو جه داشتند  یهنر آثار خلق در ییبایز و تیخالق ظرافت، به هنرمندان -2  فوالد از بیشتر استفاده -1 عوامل رونق :

 نوشتن اشعار و سخنان نغز بر روی آثار

 فلزات یرو یطالکار ی:صفو عصر یفلزکار مهم یژگیو

 کار و کسب و تجارت رونق موجب ،یهنر ی جنبه آثار فلزکاری: تیاهم

کات مهم ردسنامه  ردس پازندهمو ن
قرون وسطا

 ) زانسیب ( یشرق روم یامپراتور

تقسیم  یغرب و یشرق بخش دو به یواقتصاد یادار مشکالت اثر بر روم یامپراتور م،4 قرن در علت تقسیم امپراتوری روم:

شد.

در  رومندیننسبتا  ییایدر یروین خصوص به و ارتش و اقتصاد از یمند بهره زانس:یب ای یشرق روم یعلت دوام امپراتور

برابر حمالت پیاپی مسلمان با وجود از دست سرزمین های افریقایی و بخشی از قلمرو آسیایی دوام آورد.

پایگاه مهمی  مستحکم، یدفاع یباروها داشتن و ژهیو ی ارتباط و ییایجغراف تیموقع از یبرخوردار ه:یقسطنطن تیاهم

برای تسلط بر والیات تابع و حفاظت از راه های مهم تجاری به شمار می رفت. 

م.1453در سال  هیقسطنطن فتح و یعثمان مسلمان ترکان حمله :بیزانس یامپراتور سقوط

یغرب روم یامپراتور به ژرمنها تهاجم

ایستادگی کند و سقوط کرد ژرمن یها دسته تهاجم لیس برابر در نتوانست یغرب روم یامپراتورسقوط امپراتوری روم غربی: 

 هم تجزیه شد که بر هریک دسته ای از ژرمن ها حکومت می کرد. از جدا نیسرزم نیچند بهو 

ینیروستانش یزندگ گسترش-3 تجارت رکود -2 ینیشهرنش افول -1 ی:غرب روم یامپراتور به ژرمنها نتایج هجوم


