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صفوی طهماسب شاه دوره در هنر به صفویان نسبت رویکرد  

 افتخار قاسم زاده1
  ذاکر حاتم پور2

 چکیده

از  یاریکه امروزه بس طوری به گرفتند،قرار می تیمورد حمااز جانب شاهان  قدیماز  ،مندانهنر

 .اندشده تیها حماحکومت  طرفهستند که از  ییهاآن رانیدر ا ماندهیباق یآثار هنر ترینارزشمند

صفویه است. قرن دهم و یازدهم هجری را  دوره های هنری ایران اسالمی، دورهیکی از پررونق ترین 

شاه  ل،یبه خصوص دوره شاه اسماع انیدوره صفودوران شکوفایی هنر اسالمی در ایران دانسته اند. 

 یشاهکارها نیآمدن بزرگ تر دیبا رشد و گسترش انواع هنرها و پد ر،یطهماسب و شاه عباس کب

در این دوره با حمایت شاهان صفوی، هنرهای پارچه بافی، نقاشی، فلزکاری،  مقارن بوده است. یهنر

 مل رسید. سفال سازی و معماری به حد اعالی توسعه و تکا
به  انیصفو کردیرو یبه بررس یلیتحل -یفیو به روش توص یبا استفاده از منابع کتابخانه ا قیتحق نیا

ساله   54 یبا حکومت ی )دوره صفو یپادشاه نیتر یطوالنبا که پرداخته هنر در دوره شاه طهماسب 

 شده است. یمتعدد یهنر یه.ق ( باعث به وجود آمدن شاهکارها 984 _ 930

 .از هنر تیحما ان،یصفو  ،ی: شاه طهماسب، هنر اسالمهاواژه دیکل
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 مقدمه

، شاه توان بهمی شاهان نیاجمله خوب هنر و هنرمندان بودند. از  انیاز حام یشاهان صفو

هنر و  دیکه داشت، عالقه مند و دوستدار شد یکه به خاطر ذوق هنر اشاره کردطهماسب 

از هنرمندان  تیسلطنت او را از عالقه به هنر و حما هدور(. 344: 1381، فردیغفار) هنرمندان بود

دوره شاه به  نیم. است. در ا 1545تا  1525اول از  کرد. دوره میتقس زیتوان به سه بخش متما یم

از  باًیدوم تقر دوره. و دربار او بهشت هنرمندان و هنر دوستان بود دیورز یهنر و هنرمندان عشق م

 یآمد و به زهد و تزهد رو دیدر شاه طهماسب پد یدوره، انقالب نیم. است. در ا 1574 تا 1545

عمر  انیم. تا پا 1574سوم از  دوره موجب شد. یویدن یاو را به هنر و لذت ها یلیم یآورد که ب

)نک: ملول، بی  و عالقه مند به هنر شد یمعمول یدوباره انسان یماریاز ب یبهبود لیاوست که به دل

 .تا(

 «حساس به شعر و دوستدار هنر  یمیق »که به همراه امیرخان موصلو  یدر دو سالگشاه طهماسب 

و هنر به هرات  اتیآموزش ادب یبراه. 922در ربیع االول (  39 :1377 کر،یو س انیبود ) کئورک

کتابخانه  هپدر، توان ادار یطهماسب به جا ینیها الزم بود تا بعد از جانشآموزش نیا .فرستاده شد

قرن  مین باًیپدر شد و تقر نیجانش یسالگ ازدهی. در ه930را داشته باشد. شاه طهماسب در  یسلطنت

 ان،ی) آر «رنسانس بود  یمرکز نوع» قرایبا نیهرات که در دوران سلطان حس. سلطنت کرد رانیبر ا

 یآبادان ثیاز ح ». دیآ یو هنرمندان به شمار م شمندانیتجمع اند یمناسب برا ی( محل 28 :1382

باشکوه داشته  یآمده است، عمارت و باغ ها یبه شمار م ریمهم و کم نظ یشهر زین یو جالل ظاهر

 ،یو هنر یفرهنگ طیمح نی(. رشد و نمو طهماسب در ا 27:) همان «با رونق  یها و بازارها دانیبا م

حضور  یسال ها نیرساند. بنابرا یو پرورش فکر یپختگ یو به نوع دیاو را شکل بخش یسواد بصر

که امروزه از او به  ستین لیدل یاو داشت و ب یدر پرورش ذوق هنر ییبسزا ریطهماسب در هرات تاث

: 1391)عارف پور، شود یهنر و هنرمندان نام برده شده، م یپادشاهان حام نیاز بزرگتر یکی انعنو

93). 

رجسته ای بود در دوران حکومت خود، هنرمندان را مورد تشویق شاه طهماسب که خود هنرمند ب

قرار داد و دربار صفوی را کانون هنرمندان چیره دستی کرده بود که آثار هنری متعددی از آنان 

ای شاه اهمیت ویژه (. حکومت پنجاه و چهار ساله862: 1391امروزه در دست هست )پارسادوست،

هنرها در قرن دهم هجری در ایران دارد. اگرچه  ای درک توسعهی درک سیاست، بلکه برنه فقط برا

سلطنت طوالنی و شخصیت نامتعادل شاه طهماسب تأثیری حیاتی بر تاریخ هنر ایران قبل از سال 

دوم قرن دهم هجری را به طور غیرمستقیم، و بیشتر با  داشت، اما حمایت او از هنر، نیمه ق.957

. حمایت شدید شاه از هنر به همراه با استعدادترین نقاشان، عدم حضورش، تحت تأثیر قرار داد
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: 1385خطاطان، صحافان و مذهبان باعث ایجاد اکثر نسخ خطی زیبای آن قرن شده بود )ولش، 

24.) 

به  یلیتحل -یفیو به روش توص یبا استفاده از منابع کتابخانه اما در این پژوهش قصد بر آن داریم، 

 سواالت زیر پاسخ بدهیم:

 شاه طهماسب به مقوله هنر توجه کرده است؟ ایآ -1

 چرا شاه طهماسب به مقوله هنر توجه کرده است؟ -2

 چگونه شاه طهماسب به مقوله هنر توجه کرده است؟ -3

 ها، روش ها، نوع هنر مورد توجه ( زمی) مکان

 ست؟یتوجه به هنر توسط شاه طهماسب چ جهیخلق شده در نت یآثار هنر -4

هنر شور و دلبستگی که به به خاطر  یشاه طهماسب صفواین تحقیق بر این فرضیه استوار است که 

ها را مورد  داده است و آنعالقه مند و دوستدار هنر و به مقام هنرمند ارج و اهمیت می ،هداشت

 یشاهکارها نیآمدن بزرگ تر دیبا رشد و گسترش انواع هنرها و پدحمایت خود قرار می دهد که 

 ،یپارچه باف یهنرها توان بهها می که از جمله آنمقارن بوده است. در زمینه های مختلفی  یهنر

توسعه و تکامل  یبه حد اعالاشاره کرد که  یو معمار یسفال ساز ،یفلزکارخوشنویسی،  ،ینقاش

 .دیرس

 نقاشی و خوشنویسی

نیز یکی از انواع هنرهای ایرانی های فرهنگ ایرانی و  ترین سنتترین و مهمنقاشی یکی از قدیمی

(. شاه 19در جهان کنونی است که بیشتر مورد ستایش و حمایت شاهان واقع شده است )ولش: 

وافر  جوانی به نقاشی و خوشنویسی عالقه طهماسب نیز به عنوان یکی از شاهان صفوی در آغاز

خط نوشتن و نقاشی میل  در اوایل شباب به»داشت. حسن روملو در این رابطه نوشته است که او 

نقاشی او چنین بیان  (. قاضی احمد قمی درباره860دوست: ؛ پارسا488: 1931)روملو،« تمام داشت

-به مشق نسخ تعلیق و مشق تصویر و رغبت تمام داشتند و اوقات با برکات صرف آن می»کند: می
در » آمدند و « اشان فایقگشایی بر تمامی نقفرمودند و استاد بی بدل گشتند و در طراحی و چهره

آورد که (. او در ادامه می137: 1383احمد قمی، ) «فن استاد روزگار و مهندس معجز آثار بودند نیا

های بسیار کشیده و چند نقاشی در ایوان چهل ستون قزوین از کارهای اوست، شاه طهماسب نقاشی

-مصر و زنان زیبا اشاره کرد )همان توان به مجلس یوسف و زلیخا و نارنج برای خواتیناز جمله می
نقاش »شود که او کند، ولی متذکر میجا(. اسکندر بیک به خوشنویسی شاه طهماسب اشاره نمی

نادره کار و مصور نازک قلم سحرنگار بود... آن حضرت شاگرد استاد سلطان محمد مصور مشهور بود. 

(. 174: 2، ج1350ی، منش کیاسکندر ب) رسانیده بود« )او( طراحی و نزاکت قلم را به مرتبه کمال

آن حضرت با این طبقه الفت تمام داشتند. هرگاه از مشاغل »اسکندر بیک در ادامه می نویسند: 
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« جهانداری و ترددات مملکت آرایی، فراغی حاصل می شد به مشق نقاشی تربیت دماغ می کردند

نظر هنرمندان بزرگ  ریز یسیو خوشنو ینقاش میتحت تعل یکودک هماناز )همانجا(. شاه طهماسب 

به حکومت در  دنیعالقه مند بود. بعد از رس قیو خط نستعل یبه نقاش اریقرار گرفت. بس خود زمان

حکومت بودند در کنار  یم( در دهه اول حکومتش که سران قزلباش حاکمان اصل1524ه/930سال )

 یصرف م یات خود را در کتابخانه شاهاوق ،یجهت خلق آثار هنر ها نقاشان و خطاطان و مانند آن

 ،یوریس«)مهارت داشت -صفحه عنوان نوشته ها -سرلوحه بیاو در تذه» (،94)عارف پور:  کرد

1385 :125.) 

های جوانی انجام داده و در آن ایام نقاشان  شاه طهماسب تمام پیشرفت خود را در نقاشی در سال

(. از نقاشان و 861-860داده است )پارسادوست: برجسته زمان خود را مورد حمایت جدی قرار می

توان به بهزاد نقاش، سلطان محمد مصور، موالنا مظفر علی، میرزین خوشنویسان نام آور این دوره می

العابدین، موالنا سلطانعلی مشهدی، میر علی تبریزی، موالنا محمود اسحاق سیاوشانی، محمد حسین 

یدن محمد، سید احمد مشهدی، قاسم شادیشاه، میرزا احمد، تبریزی، باباشاه اصفهانی، میرصدرالد

میرزا محمد حسین، عبدلی نیشابوری، شاه محمود زرین قلم، موالنا دوست هراتی، موالنا رستمعلی، 

منصور حافظ باباخان تربتی و موالنا مالک دیلمی و ... اشاره کرد که در شهرهای مختلف ایران آن 

  1آموزش شاگردان مشغول بودند.زمان به نقاشی و خوشنویسی و 

شاه طهماسب که اغلب شاهزادگان مانند وی به نقاشی عشق  دوران سلطنت پنجاه و چهارساله

کردند و در بسط و گسترش نقاشی سعی فراوان داشتند مانند ورزیده و به یادگیری آن افتخار می

 (.41بهرام میرزا و پسرش ابراهیم میرزا )احمدقمی: 

آن بود که  رسید و این تا حد زیادی به واسطه شاه طهماسب به اوج کمال در دوره هنر کتاب سازی

تنها یک حامی مشتاق هنر بود بلکه خود نیز اوقات زیادی از جوانی را صرف آموختن طهماسب نه

حامی خوش قریحه و سخت گیری بود که کار هنرمندانش را از »نقاشی کرده بود. شاه طهماسب 

توان به (. از آثار این دوره می125)سیوری: « که گویی کار خود اوستنشت چنانزدیک زیر نظر دا

شاه طهماسبی اشاره کرد که حاوی بیش از دویست و پنجاه نقاشی مینیاتور است. این  شاهنامه

است زیرا اکثر نامدارترین هنرمندان دربار آن دوره سهمی در خلق « قابل حمل نگارخانه»ک کتاب ی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:های این دوره میجا(. از دیگر فعالیتنآن داشتند )هما

 های خطی؛.کشیدن صور و نقوش زیبا در حواشی کتاب1

 کرد؛خواست بر روی کاغذ خطاطی میهنر قطاعی به این عبارت که خطاط هر شعری که می .2

                                                           
توانید در کتاب اسکندر بیک منشی، و کتاب یوسف واله اصفهانی، را میخوشنویسان زمان شاه طهماسب  نام کامل ۱.

 مشاهده بفرمایید؛ که ما به ذکر برخی از مشهورترین آن ها اکتفا کردیم. 298و کتاب بوداق قزوینی صفحه  314صفحه 
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ه و به این عبارت بود عهد شاه طهماسب توسط موالنا کپک هروی ابداع شد صنعت عکس که در .3

دگان بر روی کاغذ به قطع خواست از پرنده و گل و گیاه و پرنکه نقاش مصور هر تصویری را که  می

 (.43کرد )احمد قمی: میکتاب طراحی  و اندازه حاشیه

 نسخه جمله از. دارند خوشنویسی و نگارگری در طهماسب شاه مهارت از گواه مانده، جا به آثار

 طهماسب شاه که لنینگراد، شدرین سالتیکوف دولتی کتابخانه در عارفی. محفوظ «چوگان و گوی»

 نگاره شانزده با»  را آن و ،(45 :1384 اشرفی،. م.م) کرده کتابت م1524/ه930 سال در را آن خود،

 شاه از نیز نگاره تک عنوان تحت نگارگری اثر چندین(. 487: 1389 آژند،)«بست آذین تذهیب و

 می داری نگه استانبول قاپوسرای توپ موزه در امروزه که میرزا بهرام برادرش مرقع در طهماسب

 قزوین ساز تازه کاخ دیوارهای آذین طهماسب شاه هایاز دیگر فعالیت .است مانده جای بر شود،

 دوم و اول های لشکرکشی جریان در که تبریز از را پایتخت م1552/ه955 سال در او. باشدمی

 مقر برای امنی محل و بود آمده در عثمانی نیروهای اشغال و تصرف به قانونی سلیمان سلطان

 چیره هنرمندان جدید کاخ سازی آماده برای. داد انتقال قزوین به آمد، نمی حساب به حکومت

 سال همچون نیز خودش. گماشت کاخ دیوارهای بندی آذین به را ها آن و خواند فرا آنجا به را دست

 به دارالسلطنه ستون چهل ایوان در مجلس چند و شد همراه هنرمندان با حکومت اول دهه های

 و مصر خواتین بری نارنج و زلیخا و یوسف مجلس جمله آن از . »کرد تصویرسازی خویش دست

 :است مسطور بیت این صفحه آن در زیبا، زنان

 «رابرید ایشان دست و گشت تیغ یوسف حسن زدند           می زلیخا بر مالمت سنگ مصریان

                                                                                                                        (138قمی: احمد)

 او بود، دربارش نقاشان با عادی حاکم یک رابطه از فراتر دربار، هنرمندان با طهماسب شاه رابطه

 نمی بر خویش هنرمندان حمایت از دست نیز، تبریز در حکومتش آشوب پر های سال رد حتی

 مناصب به دیگر برخی و بودند شاه صمیمی همدم و دوست میرک، مانند هنرمندان از برخی. داشت

 مکان جنت شاه بیماری از بعد » که خوشنویس احمد میرزا مانند شدند، می گمارده حکومتی بزرگ

 (.127 :2منشی،ج اسکندر بیک) «شد خراسان و شوشتر وزیر

 از یکی اکنون بدانچه هرگز او دربار هنرمندان تهماسب، شاه پسندی زیبایی و هنرشناسی بدون»

 ،(64 :1386 کنبی،) «یافتند نمی دست رود، می شمار به ایران هنر تاریخ های دوره ترین برجسته

 غیر هنری های رشته و هنرمندان سایر برای مهمی الهام منبع شاه، دربار هنرمندان نفیس آثار

 برآوردن یا نسخه تولید برای محلی فقط طهماسب شاه هنری کتابخانه. شد می محسوب درباری

 و منسوجات و ها قالی برای تزیینی های طرح معدن» بلکه نبودند او هنری ذوق و روحی نیازهای

 خانواده و شاه برای کاری خاتم با که است بوده چوبی وسایل احتماالً و فلزی اشیای و ها ساختمان

 (.جاهمان.«)ساختند می اش
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 خالصه بحث

 ی و خوشنویسیتوجه به نقاش ییالف( چرا

داشت  یو ذوق هنر یاستعداد ذات زیداشت و چون خود ن قیو خط نستعل یبه نقاش دیعالقه شد. 1

نظر هنرمندان بزرگ زمان خود چون:  ریز یسیو خوش نو ینقاش میتحت تعل یاز همان کودک

 و ... قرار گرفتند. یاصفهان زیبهزاد، خواجه عبدالعز

 با نقاشان و خطاطان. ینیگذراندن اوقات فراغت و معاشرت و هم نش. 2

 ی و خوشنویسیتوجه به نقاش ی( چگونگب

 یکرده بودند که، هنرمندان بزرگ و نام سیدر دربار تاس یو شاه یکتابخانه سلطنت کی انیصفو. 1

و  ینقاط با دادن فراخوان عموم ریخود و سا تیتحت حاکم نیمعاصر خود را از سراسر نقاط سرزم

ن یشد. به ا یاداره م ینظر شاه صفو ریمکان جمع کرده بودند؛ که ز کیصله و انعام و حقوق در 

 نیو هنر به هرات فرستاد. ا اتیآموزش ادب یبرا یشاه طهماسب را در دو سالگ ل،یعلت شاه اسماع

را داشته  یپدر توان اداره کتابخانه سلطنت یطهماسب به جا ینیآموزش ها الزم بود تا بعد از جانش

 باشد.

سلطان  رک،یآقا م ،یاصفهان زیتوان به: بهزاد نقاش، خواجه عبدالعز یهنرمندان م نیاز جمله ا 

 و .... نام برد. یعل دیس ریو م ینقاش، مظفر عل ریشاه محمد، م ،یمحمد، استاد محمد

 خلق شده ی( آثار هنرج

و  ینقشه قال یطراح ومرث،یک یمسجد پادشاه ینقاش ،یشاهنامه طهماسب ،یخمسه طهماسب. 1

 .یشمیمنسوجات ابر

در مرقع  انیاز دربار یتحت عنوان تک نگاره از شاه طهماسب که جمع یاثر نگارگر نیچند. 2

 شود. یم یاستانبول نگهدار یجمع شدند؛ در موزه توپ قاپوسرا رزایبرادرش بهرام م

چاق و فربه را به همراه سه نفر  یدو دلقک دربار ریاز شاه طهماسب که نصو گریتک نگاره د. 3

 کرده است. یمصور ساز رزایبرادرش بهرام م ینواز برا ین کیو  یدربار

سن پطرزبورک  یکار شاه طهماسب در کتابخانه عموم یو چوگان عارف یگو یچوگان، مثنو یباز. 4

 شود. یم ینگهدار

 سر لوحه )صفحه عنوان نوشته ها( توسط شاه طهماسب. بیتذه .5

 نیکار که به همراه هنرمندان چند نیو مشارکت شاه در ا نیکاخ تازه ساز قزو یوارهاید نیآذ .6

کرد. از آن جمله مجلس  یساز ریتصو شیچهل ستون دارالسلطنه به دست خو وانیمجلس در ا

 .بایمصر و زنان ز نیخوات یو نارنج بر خایو زل وسفی

 یگذار هیپا انیموریکه از دوران ت« تک نگاره » به نام  یرسازیتصو دیشدن سنت جد نهینهاد .7

 دوره شد. نیا یهنر اتیاز خصوص یکیشده بود، 
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به عالوه توجه به فضا و حرکت، در کنار  یمردم عاد یو زندگ اتیرسد توجه به واقع ی: به نظر منکته

 یم یهنر وهیش نیا جیعوامل ترو نیاز مهم تر یقدرتمند محل انیو ظهور حام یمرقع ساز جیترو

 باشد.

هنرمند به مثابه  یو معرف ییدر شناسا یمهم ارینقش بس یو مرقع ساز یتک نگار دیجد وهیش

هنرمند در گوشه  نیتا قبل از ا رایبه خود اختصاص داده اند. ز رانیهنر ا خیاثر در تار نندهیآفر

 بهزد و حاصل کار او  یدست م یهنر نشیقدرتمند چون شاه، به آفر یحام کیکتابخانه  ایکارگاه 

جامعه و مردم  انیشد. اما مرقعات، هنرمند و هنر او را به م ینام شاه و حکومت قدرتمند او تمام م

 و مولف اثر را آشکار ساختند. یهنر تیهو قیطر نیآورده و بد

 مشهور شد. یکتب که، جلد الک دیتجل دیجد وهیبه وجود آمدن ش. 8

 .یصفو یمرزها یکتاب تا آن سو دیتول یکارگاه ها یگستردگ. 9

 ادبیات

در این رابطه صادقی دیگر استعدادهای ذاتی شاه طهماسب شعر و شاعری و سخنوری بود که از 

بیگ، نقاش، شاعر و وقایع نگار بزرگ دربار در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری، شاه را 

چنان استعداد ذاتی »او نوشت:  ز همدردی و احترام غیر جدی دربارهای اشناخت و بعدها با آمیزهمی

توانست در تمام عمر به ست میخواداشت که سخنانش از سر تا پا لطایف و ظرایف بود و اگر می

کالم موزون سخن گوید... مرحوم، به علما و صلحا و فضال خیلی التفات داشت... گرچه همیشه شعر 

گوش و  افتاد، افکار جهانیان را آویزهگفت، ولی گوهرهایی که گهگاه از دریای طبعش بیرون مینمی

 گشت. رباعی ذیل از اوست:گردن می

 آلوده شدیم                    یک چند پی زمرد سوده شدیمیک چند به یاقوت تر 

 (.24)ولش: « آلودگی ای بود به هر حال که بود                  شستیم به آب توبه و آسوده شدیم

ای کشانده شد. از عواملی که به شعر فارسی لطافت شعر در دوران سلطنت شاه طهماسب به راه تازه

 اندیشه های عرفانی است. شاه طهماسب و عالمان مذهبی با صوفی بخشد تصوف وو معنویت می

گری به مبارزه برخاستند. با مخالفت آنان شعرهای عرفانی که بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی را 

داد میدان کمتری برای تجلی خود یافت. با کمرنگ شدن تصوف و عرفان، غزل و قصیده تشکیل می

و قدرت مداران و پند و اندرز داشتند، شور و حال گذشته را از دست نیز که محتوای مدح شاهان 

« راه گذرانیدن قطعه و قصیده»کند شاه طهماسب (. اسکندر بیک تأیید می868دادند )پارسادوست: 

(. شاه طهماسب شاعران، به خصوص مدیحه سرایان، را از دربار طرد 178: 2داد )جبه شاعران نمی

رهیزگاری را پیشۀ خود قرار داده بود. برای نمونه محتشم کاشانی شاعر کرد و زهدپیشگی و پمی

 ای با مطلع زیر در مدح وی سرود: زمان شاه طهماسب قصیده

 ز آهم بر عذرا نازک زلفش چنان لرزد                 که عکس سنبل اندر آب از باد وزان لرزد
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ست که به منقبت امامان شیعه بپردازد شاه طهماسب مدح از خود را تأیید نکرد و از محتشم خوا

اطهار روی آورد.  شاهان ایران به مدح پیامبر و ائمه(. محتشم نیز از مدح پاد870)پارسادوست: 

دوازده بند معروف در مرثیه واقعه کربال را ساخت و شاعر مذهبی گردید. از این رو پاداش گرفت و با 

حمایت مالی وی را از سبک جدید شعر صفوی، به این کار نظر مساعد شاه طهماسب را حفظ کرد و 

 (.26دست آورد )ولش: 

و شاعران مهم روزگار  بانیمعاشرت و مصاحبت با اد ی،شاعر به شعر وشاه طهماسب از عوامل توجه 

 یشاعران، م فهیشاه با طا ینیبا اشاره به همنش یمنش کیکه اسکندر ب ی. به طورباشدمیخود 

 رزایبود چند گاه م فهیطا نیتوجه تمام به حال ا یجنت مکان یحال حضرت خاقان لیاوا»  :سدینو

 «از هم صحبتان بزم اقدس و معاشران مجلس مقدس بودند. یرتیو موالنا ح هانشرف ج

 (.178: یمنش کی)اسکندرب

 خالصه بحث:

 اتیتوجه به ادب ییالف( چرا

 .یو سخنور یشاه طهماسب در شعر و شاعر یاستعداد ذات. 1

 و شاعران مهم روزگار خود. بانیمعاشرت و مصاحبت با اد. 2

 اتیتوجه به ادب ی( چگونگب

 دادن صله و انعام به شاعران. .1

خود و  تیدر دربار و فراخوان شاعران از سراسر نقاط تحت حاکم یمجلس شعر و شاعر لیتشک .2

 نقاط. ریسا

 خلق شده ی( آثار هنرج

 )ص( و ائمه اطهار )ع(. امبریو منقبت پ شیستا دیمفهوم جد شیدایپ .1

                                              عهیش نید یکه مروج اصل لیپدرش شاه اسماع یو حت نیشی: شاه طهماسب بر خالف شاهان پنکته

 .ندیبود، به خصوص در اواخر عمر، اجازه نداد شاعران، زبان به مدح او و خاندانش بگشا رانیدر ا

 در ارتباط با عاشورا. یهفت بند معروف حسن کاشان. 2

در  یدیق(  قصا 940 ی)متوف یرازیش یق( و لسان 942 ی)متوف یرازیش یچون اهل یشاعران. 3

 سرودند. تیمنقبت اهل ب

مختلف  یکه در موزه ها یخلق شده دست کار و یاز شاه طهماسب و آثار هنر یچند اتیرباع. 4

 یاستانبول، کتابخانه دولت یسرا یسن پطرزبورک، موزه توپقاپ یجهان از جمله کتابخانه عموم

  شود. یم یو .... نگهدار النیم یو آلبرت، موزه پلد ایکتوریموزه و نگراد،یلن نیشدر کوفیسالت
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 معماری

 کاخ نگار و نقش و معماری شیوه از اش بصری حافظه در آنچه هر طهماسب شاه معماری، زمینه در

 امیرعلی دوستش هنر وزیر و بایقرا حسین سلطان توسط هرات شهر در شده ساخته بناهای و ها

. برد بهره ایران در حکومتش های کاخ و بناها توسعه و ساخت برای بود، بسته نقش شیرنوایی

 ها کاخ و ترکمانان معماری شیوه با م1522/ه928 سال در تبریز در حضور با چنین هم(. 44 کنبی:)

 او ذهنی پیشینه معماری، های شیوه این به توجه. کرد پیدا آشنایی دوران آن از مانده باقی بناهای و

 .آورد فراهم جدید بناهای ساخت از حمایت برای را

 طهماسب شاه فرزندش و ایران در شیعه فکری مذهب گذار پایه اسماعیل شاه که این به توجه با

 مذهب ترویج جهت در اقداماتی انجام با بود، حکومتش دوران در جدید مذهب مبانی کننده تحکیم

 و ها ینآی برگزاری برای مساجد توسعه و ساخت و اطهار ائمه مقبره بازسازی و مرمت به شیعه،

 به ای ویژه توجه» وی. گمارد همت ایران سراسر در دینی مدارس گسترش و رشد نیز و مراسم

 طال من هفده و گنبد جهت به طال من سه و شصت مقدار و کرد( ع) رضا امام بارگاه ینتزی و تعمیر

 (.39 و 40 :1385 آژند،) «نمود صرف گنبد میل جهت

 مقبره قزلباشان؛ بزرگ زیارتگاه م1542-43/ه949 و م1536/ه943 های سال در طهماسب شاه

 هایی زمین و ها خانه او کار این برای داد، گسترش توجهی قابل طور به را اردبیلی الدین صفی شیخ

 و سرا جنت گوش هشت بزرگ ساختمان و کرد صاف را محوطه و خرید بقعه شرقی شمال در

 کرمان، اصفهان، جامع مساجد جمله از مسجد زیادی تعداد(. 46 کنبی::) ساخت را باغش مضمای

 .شدند بازسازی و مرمت دوره این در متبرکه بقاع برخی و شیراز

 ایجاد و ها جاده آبادسازی به متبرکه اماکن به مردم آسان دسترسی برای طهماسب شاه

 زیارتی راه کاروانسراهای» توان می جمله از. نمود اقدام مسیر طول در بسیاری کاروانسراهای

 کاروانسراهای مسیر این در. برد نام است شده می ختم مشهد به و شروع کرمانشاه از که را خراسان

 امام زیارت به دیگر طرف از و کربال و نجف مقدسه اماکن زیارتگاه به طرف یک از زیارتی و سیاحتی

 چشمگیر رشد ها سال این در(. 268 :1379 کیانی،.« )شدند می مشرف مشهد در شیعیان هشتم

 و شیعه فضالی و علما تربیت و مردم توده میان در دین مبانی و علوم توسعه و ترویج برای مدارس،

 در حتی» که ای گونه به. است توجه قابل نیز مذهبی دستگاه تشکیالت و نهادها رشد چنین هم

 همین از برخی و شد می برگزار منظم طور به بحث و درس مجالس نیز بزرگ روستاهای از برخی

 (141 همان،)«یافتند می دست باال های رتبه به الزم مدارج طی از بعد طالب

 کاخ معماری اند، شده ساخته شیعه مذهب ترویج و گسترش جهت در که معماری بناهای از غیر به

 در پدرش که کاخی از تبریز در خود زمامداری طول در که طهماسب شاه. است ذکر قابل نیز ها

 سال در قزوین به پایتخت انتقال از بعد کرد، می بازسازی و مرمت را آن و استفاده بود ساکن آنجا
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 اولیه بنای نیز اصفهان در. نمود شهر این در جدید بناهای و ها کاخ ساختن به شروع م1549/ه955

 تکمیل عباس شاه توسط بعد های سال در که نهاد بنیان طبقه سه کوشکی صورت به را قاپو عالی

 .شد

 خالصه بحث:

 الف( چرایی توجه به معماری

های حکومتش می پردازد و هر شاهی پس از رسیدن به حکومت به ساخت و توسعه بناها و کاخ . 1

 ی، شاه طهماسب هر آنچه در حافظه از این رو به معماری توجه ویژه ای دارند. در زمینه معمار

بصری اش از شیوه معماری و نقش و نگار کاخ ها بناهای ساخته شده در هرات توسط سلطان 

این معاشرت و هم حسین بایقرا و وزیر هنر دوستش امیر علی شیروانی نقش بسته بود. پس بنابر

 نشینی با هنرمندان و وزیران هنر دوست دربارش یکی از دالیل توجه به معماری است.

م که با شیوه معماری  1522ه/  928پیشینه ذهنی داشتن با معماری با حضور در تبریز در سال . 2

 بود.معماری ترکمانان و کاخ ها و بناهای باقی مانده از آن دوران آشنایی پیدا کرده 

 ب( چگونگی توجه به معماری

با حمایت کردن از معماران از طریق پرداخت بودجه مالی مورد نیاز برای ساخت و ساز بناها و کاخ 

 ها و مدارس و بازار ها و مقابر و معابر و .....

 ج( آثار هنری خلق شده

ین ها و مراسم ری آیخت و توسعه مساجد برای برگزامرمت و بازسازی مقبره ائمه اطهار )ع( و سا. 1

 و نیز رشد و گسترش مدارس دینی در سراسر ایران.

که شاه اسماعیل پایه گذار مذهب فکری شیعه در ایران و  علت این اقدامات به خاطر این نکته:

فرزندش شاه طهماسب تحکیم کننده مبانی مذهب جدید در دوران حکومتش بود، با انجام اقداماتی 

 همت گمارد. در جهت ترویج مذهب شیعه

 تعمیر و تزئین بارگاه امام رضا )ع(.. 1

 گسترش دادن زیارتگاه بزرگ قزلباشان، مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی.. 2

، کرمان، شیراز و برخی بقاع مسجد از جمله مساجد جامع اصفهان مرمت و بازسازی تعداد زیادی. 3

 متبرکه در این دوره.

کاروانسراهای بسیاری در طول مسیر برایدسترسی آسان مردم به آباد سازی جاده ها و ایجاد . 4

 اماکن متبرکه.

ساخت و ساز و رشد چشمگیر مدارس، برای ترویج و توسعه علوم و مبانی دین در میان توده . 5

مردم و تربیت علما و فضالی شیعه و هم چنین رشد نهادها و تشکیالت دستگاه مذهبی در این 

 دوره.
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ت و بازسازی کاخ ها در تبریز و ساخت کاخ جدید در قزوین و ساخت بنای اولیه معماری و مرم. 6

 عالی قاپو در اصفهان که بعدها توسط شاه عباس تکمیل گردید.

 بافی قالی

 در(. 133 سیوری:) داد، ارتقا هنر یک مقام به را آن که بود ای اندازه به قالی به طهماسب شاه عالقه

 عنوان به هنگام همان از و رسید کمال حد به بافت ظرافت و نقش زیبایی در ایران قالی » زمان این

 رضوی، حشمتی.«)گرفت عهده بر همسایه کشورهای با ایران روابط در سهمی نفیس بسیار ای تحفه

 که شد سبب هنر این به او همیشگی عالقه و تهماسب شاه مدت طوالنی . سلطنت(182 :1387

 آمیختگی و آمیزی رنگ بندی، ترکیب طراحی، بافت، ظرافت و شیوه لحاظ از ها قالی بهترین امروزه

 بر مؤلف نام نوشتن نگارگری، همچون. باشند دوره این در شده بافته های قالی آرایی، کتاب هنر با

 بافنده نام که چلسی فرش و اردبیل معروف قالی مانند. یافت رواج ها سال این در نیز ها قالی روی

 .است آمده بافت گره صورت به متن درون در آنها ی

 سلطان بهزاد، همچون شاهی کتابخانه بزرگ نقاشان میان دوره این در تنگاتنگی و مستقیم رابطه

 هر که ای گونه به. شد قالی های طرح غنای سبب و آمد وجود به بافندگان با علی سید میر و محمد

 حکومت اول شخص میان این در. آید می شمار به ویژه شاهکاری خود ها قالی این وجوه از وجهی

 کشیده نیز قالی نقشه بزرگ، استادان نزد در نقاشی و طراحی های آموزش با طهماسب شاه یعنی

 سایر» و تبریز خود حکومت مقر در شده بافته های قالی شکوه به کامالً  وی رسد می نظر به. است

. است داشته اشراف( 17 :1381 ژوله،)«هرات و شوشتر همدان، کاشان، چون بافی قالی مهم مراکز

 از هق963 سال در ای نامه طی در ها عثمانی با دشمنی و جنگ پایان و آماسیه صلح از بعد زیرا

 نام به امروزه که «صنعان» مسجد ایوان های اندازه تا کند می درخواست عثمانی، سلیمان سلطان

 از بعد. بفرستد وی برای یک هر حاشیه و متن رنگ ذکر با را است مشهور «سلیمانیه جامع» مسجد

 همان،) کرد صادر را ها قالی بافت دستور طهماسب شاه عثمانی، پادشاه سوی از پاسخ دریافت

183.) 

 به سفیری همراه هق975 سال در ها قالی این. »انجامید طول به سال ده از بیش سفارش این انجام

 و ها قالی دهد می گزارش استانبول در مجارستان سفیر که قراری به و شد فرستاده سلطان دربار

 چهار و چهل بود درگزین و همدان کار آن از برخی که را هدیه این زربفت و ابریشمین های قالیچه

 (.جاهمان)«کرد می حمل شتر

 مدت این در و بود آورده پناه طهماسب شاه دربار به ه951 سال در که هند پادشاه همایون حضور

 بدین و داشت پی در هنر این به را او شوق و عالقه زد می سر بافی قالی های کارگاه به آزادانه

 از بخشی که برد هندوستان به خود با را قالی بافندگان از تعدادی» ایران از مراجعت هنگام ترتیب
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 نگهداری رضوی قدس آستان موزه در فرش تخته یازده صورت به هندوستان در افراد این کار نتیجه

 (.جاهمان)«شود می

 چرایی توجه به قالی

 عالقه شدید و ذوق هنری شاه طهماسب به قالی.

 چگونگی توجه به قالی

حمایت مالی و ترویج و گسترش این هنر و تاسیس کارگاه های تولید قالی بافی و اجازه حضور قالی 

 بافان در کتابخانه سلطنتی یا شاهی.

 ج( آثار هنری خلق شده

داد و قالی ایران در زیبایی نقش و ظرافت بافت به حد کمال رساند و از  مقام هنر ارتقا . قالی را به1

 همان هنگام به عنوان تحفه بسیار نفیس سهمی در روابط ایران با کشورهای همسایه بر عهده گرفت.

سانتی متر در موزه  534در  1152ق.  در اندازه  949قالی معروف اردبیل مشهور به شیخ صفی . 2

 ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می شود.

 قالی شکارگاه در موزه پلدی میالن.. 3

 فرش چلسی.. 4

شاهی همچون بهزاد، سلطان وره میان نقاشان بزرگ کتابخانه رابطه مستقیم و تنگاتنگی در این د. 5

 محمد و میر سید علی با بافندگان به وجود آمد و سبب غنای طرح های قالی شد.

 مراکز مهم قالی در کاشان، هرات، همدان و شوشتر.تاسیس . 6

طهماسب در مراکز قالی بافی در گام حضور شاه یازده تخته فرش که در هندوستان در هن. 7

 هندوستان بافته شده بود در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود.

 نتیجه 

بودند. از جمله این شاهان، شاه در مجموع باید گفت که شاهان صفوی از حامیان هنر و هنرمندان 

مند و دوستدار هنر و هنرمند طهماسب صفوی بود که به خاطر شور و ذوقی که به هنر داشت، عالقه

داد و دربار خود را کانون هنرمندان کرده بود و با شیوه بود. وی هنرمندان را مورد تشویق قرار می

سلطنتی،  ن جمله کمک مالی، ایجاد کتابخانهمداد ها را مورد حمایت خود قرار می های مختلف آن

 دیپدهای وی انواع هنرها بسط و گسترش یافت که باعث حمایت ایجاد کارگاه ها و ... . در نتیجه

 توان بهها می که از جمله آن در زمینه های مختلفی شد؛ یهنر یشاهکارها نیآمدن بزرگ تر

به حد اشاره کرد که  یو معمار یسفال ساز ،یفلزکارخوشنویسی،  ،ینقاش ،یپارچه باف یهنرها

 .دیتوسعه و تکامل رس یاعال

نهایت باید گفت که دو جنبه برای هنر وجود دارد. یکی این که شاه با حمایت از هنر باعث ترویج  در

دیگر آن در مقابل این حمایت شاهان قرار  شود و جنبهو گسترش آن در میان مردم و جامعه می
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قدر این حمایت را دانسته و شکوه و عظمت دربار را به خارج از مرز و بوم کشور  دارد که هنرمندان

 باشند.تبلیغی برای حامیان خود می و وسیله رسانده
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