
 

 

 درس دوازدهم          عصر طالیی فرهنگ وتمدن ایران __ اسالمی

ضعیف شد و خلفا نمی توانستند قلمروه  قرن سوم هجریدرخالفت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی ،

پهناور خود را اداره کنند . واز این رو شرایط شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی از جمله طاهریان 

 ،صفاریان،علویان،سامانیان وآل بویه به وجود آمد.

 همه ی این سلسله ها به جز علویان ریشه وتبار ایرانی داشتند.

طاهر سلسله های طاهریان وسامانیان با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند بنیانگذارسلسله طاهریان ،

 به فرمان مأمون خلیفه عباسی به حکومت خراسان منصوب شد. ذوالیمینین

 به تأییدخلیفه عباسی به حکومت رسید. امیر اسماعیل سامانیمؤسس سلسله ی سامانیان 

روابط این دو سلسله با خلیفه عباسی دوستانه  بودوامیران این دو سلسله نسبت به خلفای عباسی اظهار 

قلمرو خود مستقل بودند  وفاداری وفرمانبری می کردند.البته سلسله طاهریان وسامانیان در اداره ی امور

واجازه نمی دادندنمایندگان خلیفه در امور داخلی آنان دخالت کنند.

 انی از خلفای عباسی بگیرند ،حکومت خودرا برپا کردند.بنیانگداران این سلسله ها بی آنکه اجازه وفرم

به قدرت عیاران  بود که با پشتیبانی مردم سیستان به خصوص گروه یعقوب لیثسلسله صفاریان مؤسس 

     رسید.

بود. خصمانه،رابطه سلسله ی صفاریان با خالفت عباسی نکته:

یعقوب لیث صفاری عالوه بر آنکه حکومت طاهریان را برانداخت به عراق لشکر کشی کرد وقصد 

 داشت شهر بغداد را تصرف کند،اما ازسپاه خلیفه شکست خورد.

 عباسیان را به رسمیت نمی شناختندواز آنان اطاعت نمی کردند.چون علویان پیرو مذهب شیعه بودند وحکومت 

 اقدامات  سلسله ی آل بویه:

 _گسترش ومورد توجه قرار دادن معارف و فرهنگ شیعه درایران

 بازسازی حرم مطهر امامان در نجف،کربال و کاظمین _



 

 

 _برگزار کردن مراسم عید غدیر ومجالس سوگواری امام حسین)ع(

دن اسالمی ایرانیان پس از پذیرش اسالم،از تمام توان واستعداد خود برای پیشرفت وگسترش فرهنگ وتم

در معارف اسالمی،عالمان ایرانی کتاب های زیادی تدوین کردنداز جمله در رشته  های تفسیر ،استفاده کردند.

 قرآن ،فلسفه تاریخ،جغرفیا وموسیقی آثار سودمندی از خود به جا گذاشتند.

ادبیات عربی  توسط ادیبان ایرانیان حتی در زبان وادبیات عربی پیشتاز بودند وقواعد صرف ونحو ودستوزبان و 

 ایرانی تدوین شد.

در موضوع تاریخ  ی ،کتابهایعبدهللا بن مُقفّع)مشهور به روزبه ایرانی(نویسندگان  ومترجمان ایرانی مانند 

 وآداب کشور داری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.پادشاهان و قهرمانان کهن ایرانی 

سامانیان وآل بویه نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ وتمدن سلسله های ایرانی به خصوص 

 ایراتی_اسالمی داشتند.

 وزیرانی که درآن زمان امور کشور را اداره می کردند،اغلب  مردانی با فرهنگ ودانش دوست بودند مانند

 ر داشتند.در شمار عالمان وادیبان نامدار قرا خاندان جیهانی و خاندان بلعمی )وزیران سامانیان(

،زبان اداری ایرانیان بودوبیشتر نامه های اداری به زبان  زبان عربیپس از ورود اسالم به ایران تا مدّت ها ،

عربی نوشته می شد ودانشمندان ایرانی کتابهای خودرا به زبان عربی می نوشتند.مردم ایران به عربی به 

 عنوان زبان قرآن احترام می گذاشتند ،اما همچنان به زبان فارسی ،سخن می گفتند.

عالقه ی امیران و وزیران حکومت های صفاریان و سامانیان به فرهنگ به بعد ،در نتجه  قرن سوم هجری از

 وزبان ایرانی،رونق ادبیات فارسی آغاز شد.

نیز در اواخر دوره ی  فردوسی،پدر شعر فارسی با تشویق وحمایت سامانیان ،اشعار خود را سرود. رودکی

 .سامانیان ،سروندن شاهنامه را آغاز کرد

آرامگاه ها مانند امیر اسماعیل .از نخستین جلوه های معماری ایرانی _اسالمی بودند  مساجد:معماری

جلوه ی دیگری از میراث معماری ایرانی _به  سامانی در بخارا و قابوس وشمگیر در گنبد کاووس

 شمار می روند.

 خودآزمایی

 رد؟چه شرایطی زمینه شکل گیری حکومت های ایرانی در زمان عباسیان را فراهم ک 

 مهم ترین سلسله های ایرانی در فاصله قرن های سوم تا پنجم کدامند؟ 

 کدام یک از سلسله ریشه وتبار ایرانی نداشتند؟ 

 بنیانگذار سلسله طاهریان چه کسی است؟ 



 

 

 کدام سلسله ها ی ایرانی بی اجازه وفرمان خلفای عباسی به حکومت منصوب شدند؟ 

  به قدرت رسید؟مؤسس سلسله صفاریان چه کسی بودوچگونه 

 مؤسس سلسله سامانیان چه کسی است؟ 

 روابط سیاسیطاهریان وسامانیان با خالفت عباسی چگونه بود؟ 

 چرا خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؟ 

 مهم ترین اقدامات فرمانروایان آل بویه چه بود؟ 

 را از زبان پهلوی  کدام نویسنده کتاب هایی با موضوع تاریخ پادشاهان وقهرمانان کهن ایرانی

 به زبان عربی ترجمه کرد؟

 وزیران دانشمند ونامدار سلسله سامانیان را نام ببرید؟ 

 دو تن از شاعران دوره سامانی را نام ببرید؟ 

 جلوه های از هنر معماری در دوره اسالمی را نام ببرید؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


