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به سبب تاثیر  -1
سلجوقیان بر 
 تحوالت ایران 

و تاثیر آنها بر  -2
سرزمین های 

 اسالمی

و وسعت قلمرو  -3
 آنها

بر اساس تشکیالت 
حکومتی سامانیان و 
غزنویان پایه گذاری 

 .کردند

تشکیالت دوره سامانیان و 
غزنویان هم بر گرفته از 
تشکیالت حکومتی ایران 

 .باستان بود

در هر دوره تغییراتی نیز 
 .درآن پدید آمد

 

 

 

 تطىیالت حىَهتی                                                                سلسلِ سلجَلیاى ًسثت تِ اّویت        

 سلجَلیاى                                                                  سلسلِ ّای غضًَیاى ٍ خَاسصهطاّیاى       

        

 

 

 سالطیي          

 دس ساس حىَهت سلجَلی لشاس داضتٌذ. 

  (تَد خلیفِ ػثاسیتش ػْذُ  هؼٌَی ٍ دیٌیسیاست )دس اختیاس سالطیي تَد سیاسی ٍ ًظاهیلذست. 

  خَد سا هطیغ ٍ پطتیثاى خالفت ػثاسی هی داًستٌذ جلة ًظش هشدمتِ حىَهت خَد ٍ  هطشٍػیت تخطیذىسالطیي تشای،. 

  هی وشدًذ ٍصسا هطَستآى ّا دس اهَس هختلف تا. 

 ٍلی سای ٍ ًظش سالطیي هافَق ّوِ ًظشّا تَد. 

  تَد ظلن ٍ خَدواهگیحىَهت آى ّا  تا. 

 هٌتمذاى ٍ هخالفاى خَد سا تِ سختی هجاصات هی وشدًذ.  

  صًذگی پش تجولی داضتٌذ ٍ صاحة اهالن ٍ ثشٍت صتادی تَدًذآى ّا. 



 

 ٍصیشاى               

 اص هْن تشیي همام ّا دس ػْذ سلجَلیاى                                                                      

 .ػظوت خَد سا تا سیاست ٍ وفایت ٍصیشاى ایشاًی تِ دست آٍسدُ تَد حىَهت سلجَلی لذست ٍ                                                

 ٍصیشاى ًمص هْوی دس اداسُ حىَهت سلجَلی داضتٌذ                               

 .دس ًتیجِ تذتیش ٍ هذیشیت آى ّا ،اٍضاع التصادی ٍفشٌّگی تْتش ضذ           

 .صیادی وشدوطاٍسصی ،تاصسگاًی ،صٌؼت ،ٌّش ٍ هؼواسی سضذ 

 

 .تَدى اخلیفِ ٍ دیگش فشهاًشٍایتا ساتطِ سلطاى  تٌظینیىی اص ٍظایف هْن ٍصیشاى ،

 

 تَدًذ گلِ داس ٍ تیاتاى گشدسلجَلیاى تِ دلیل ایٌىِ هشدهی 

 سا دس اختیاس گشفتِ تَدًذ صٍس ضوطیش ،اهَس سیاسی ٍ ًظاهیاص طشفی تا                                         

 تی خثش تَدًذ ضْش ًطیٌی ٍ وطَسداسیٍ اص                                                                                                                                   

 .استفادُ وشدًذ تشای اداسُ للوشٍ ٍسیغ خَد اص ٍصیشاى تا وفایت ایشاًی تٌاتشایي                              
                                  

 



 

 

 .(ٍصیش طغشل ًمص هَثش دس هَفمیت ّای ایي سلطاى داضت)ػویذ الوله وٌذسی                                                

 اص جولِ ایي ٍصیشاى 

 ووتش واسی تذٍى  ٍصیش آلة اسسالى ٍ هلىطاُ وِ ًفَر ٍ لذست صیادی داضت تِ طَسی وِ) تَسی ًظام الولهخَاجِ        

 .(اٍ اًجام هی گشفتهطَست  ٍ  صالحذیذ                                              
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 خَاجِ ًظام الوله -2ػویذ الوله وٌذسی  -1

 ػویذ الوله وٌذسی                                                           

 خَاجِ ًظام الوه    

آتاداًی ٍ ػوشاى ٍ سش ٍ ساهاى دادى تِ  -گستشش للوشٍ ٍ لذستوٌذی حىَهت سلجَلیاى

 آهَصش سسن وطَسداسی تِ سالطیي سلجَلی –اٍضاع وطَس 



 

 هیشاث فشٌّگی ٍ توذًی

 دٍسُ سلجَلیاى                             اص دٍسُ ّای تشجستِ تاسیخ ایشاى اص ًظش گستشش داًص ٍ ٌّش ٍ ادب 

 

 هذاسس ًظاهیِ 

 ّایی ایجاد ضذ تطىیل هی ضذ ٍ تِ تذسیج دس تشخی ضْشّا هذسسِ  هساجذپس اص ٍسٍد اسالم تِ ایشاى والس ّای دسس دس         

 .اسس صیادی دس ایشاى تِ ٍجَد آهذهذ سلجَلیاىٍ دس دٍساى 

   

   خَاجِ ًظام الولههَسس هذاسس ًظاهیِ ؟ 

  ًیطاتَس ، اصفْاى ٍ تغذادهْن تشیي ًظاهیِ ّا دس چِ ضْشّایی تاسیس ضذ؟ 

 ٍ لف ایي هذاسس وشدخَاجِ ًظام الوله تشای ّضیٌِ ّای ًظاهیِ ّا اهَال ٍ اهالن صیادی سا. 

 اص ٍیژگی ّای ًظاهیِ ّا        

 .پشداخت هی ضذ حمَقًظاهیِ ّا هذسساى ،هذیشاى ٍ واسوٌاى تِ  

 .هی ضذًذ استاداى ٍ ضاگشداى تا دلت گضیٌصًظاهیِ ّا همشسات خاصی داضتٌذ ٍ  

 .جَد داضتٍ سلاتت ضذیذیدس ایي هذاسس  همام استادیتشای سسیذى تِ  

              اص استاداى ٍ ضاگشداى هطَْس ًظاهیِ ّا

 اهام هحوذ غضالی:استاد                   

  سؼذی ضاػش هؼشٍف: آهَختگاىداًص                  
 

 صفَی دتیش هطالؼات اجتواػی ، فاسس ،جْشم                                                                                                                                                   



علت رواج زبان فارسی در آسیای 
توسعه قلمرو سلجوقیان به :صغیر

 .سمت غرب بود

علت گسترش و رواج زبان فارسی 
در هندوستان ،لشکر کشی های 
محمود غزنوی و جانشینانش به 

 .هندوستان بود

زبان و ادب فارسی در دوره 
غزنویان ، سلجوقیان و 

خوارزمشاهیان مورد حمایت قرار 
گرفت و روز به روز عالقه و 

 .گسترش این زبان بیشتر شد

علت رواج زبان ترکی و وارد شدن 
برخی واژه های ترکی به زبان 

 5و 6فارسی در ایراندر قرن 
 :هجری قمری 

 زبان ترکی زبان فرمانروایان بود

سلجوقی ،نامه ها و فرمان های در ابتدای دوره 
و دفترهای دیوانی از عربی به فارسی حکومتی 

 .تغییر کرد

عالقه مند به مورخان و دانشمندان در نتیجه 
 .نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند

                                                                                                                                                                                                                           

  .ضذ الذام تِ تاسیس هذسسِ وشدًذ ٍ تیطتش ضْشّای ایشاى داسای هذسسِ سایش ٍصیشاى ٍ ضخصیت ّای سیاسی ٍ هزّثیتِ تذسیج                         

 .تیطتش اص سایش هٌاطك ایشاى هذسسِ ٍجَد داضت خشاساىدس ضْشّای 

 .ایشاى تَد هشوض ػلوی ،ادتی ٍ هزّثیتضسي تشیي  خشاساىدس آستاًِ ّجَم هغَل ّا ،

 

 صتاى ٍ ادب فاسسیگستشش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفَی دتیش هطالؼات اجتواػی ، فاسس ،جْشم                                                                                                                                                   



 

 سًٍك تَسؼِ ضْشّا ٍ هؼواسی

     ٍ تِ ٍجَد آهذى ضْشّای تضسي ٍ پش جوؼیت  گستشش ضْش ٍ ضْش ًطیٌی دس دٍسُ سلجَلیػلت              

 

     یتِ سثة آساهص ٍ سًٍك تاصسگاً                                                    
 

   .سی ، ًیطاتَس ٍ اصفْاى اص ضْشّای هْن ٍ آتاد آى دٍساى ٍ پایتخت سلجَلیاى تَد                 

 

   .هؼواساى دس دٍسُ سلجَلی تٌاّای صیثایی دس ایشاى ساختٌذ ٍ هؼواسی دسآى دٍساى تِ اٍج ضىَفایی خَد سسیذ

 .خاصی تِ واس سفت ٍ حیاط ٍ چْاس ایَاى اطشاف آى هؼوَل گشدیذ دس ساخت هساجذ ایشاًی اتتىاس

 ..ذیذی دس هؼواسی تِ واس گشفتِ ضذدس ساختي اًَاع گٌثذّا ،تشج ّا ، هٌاسُ ّا، واسٍاًسشاّا ٍ هذاسس الگَّای ج

 

 «آجشواسی ٍ واضی واسی » ،  ّجشی لوشی 7تا  5دس لشى 

           دس تٌاّا تِ اٍج صیثایی ٍ ضىَفایی سسیذ

 

 تشای تضییي اتتىاسات هْن هؼواساى ایشاًیاص  واضی واسی

                                                                                                                                    .تٌاّا تَد
 تشج ّای خشلاى دس ضْشستاى آٍج                                                                                                                                                    

 استاى لضٍیي 

 ل خسشٍ گشد دس ًضدیىی سثضٍاسهی                                                              



 

 

 

 

 

 

 (استاى خشاساى سضَی ) ًضدیىی سشخسدس واسٍاًسشای ضشف 

 هنر

  :اص جلَُ ّای هْن ٌّش دس دٍسُ سلجَلی

 ظشٍف سفالیي لؼاب داس ٍ تذٍى لؼاب 

 وِ تا ًمص ٍ ًگاس تضییي ضذُ تَد طالیی یا ظشٍف صسیي فام.  

 ًمص ٍ ساختي جلذ وتاب اص چشمٍ  خَضٌَیسی ٍ تزّیةّن چٌیي 

 .آى گستشش یافتسٍی  تش اًذاختي 

 

 .زیبایی یادگیری ردآن است هک کسی نمی تواند آن را از شما دور کند

 اسس ،جْشمصفَی دتیش هطالؼات اجتواػی ف. هاًا ٍ پایٌذُ تاضیذ                                                                                                                                                                                              


