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 ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهیان: عنوان

 اهداف یادگیری:
آشنایی دانش آموزان با تحوالت سیاسی  اجتماعی  فرهنگی دوران حکومت سلسله های غزنوی  سلجوقی و خوارزمشواهی در  

 ایران.

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

 ه و تدوین یعقوب آژند  تهران  نشر امیرکبیرباسورث و دیگران سلجوقیان  ترجم

 باسورث و دیگران  غزنویان  ترجمۀ حسن انوشه  تهران  امیرکبیر

 نشرنی تهران  آژند  یعقوب مۀ  ترجنۀ ایرانتداوم و تحول در تاریخ میالمبتون  آن.ک  

                                 
 چکیده نکات مهم درس  

 تحوالت سیاسی

  غزناخر قرن چهارم تا حملۀ مغول   سه سلسله بر ایران حکومت کردند: از او -0

 :اسالم آوردن ترکان 

  سویحون   و سورزمین هوای آن سووی رود    مواوراءالنهر در سده های نخست هجری  در جریان لشکرکشی های مسلمانان بوه  

 شماری از ترکان به اسالم روی آوردند و به قلمرو اسالمی راه یافتند.

 ومت غزنویانتاسیس حک: 

منواطق مختلوف   در  انیداشتند  به خودمت دربوار عباسو    یکه در امور نظام یخاص استعداد لیترکان  به دل نیاز ا یادیعده ز

 01درس:        

 

  –نام طراح: زهرا مصفا 

 مسعود پورفالح

 بسمه تعالی

 معاونت آموزش متوسطه وزارت   آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ

 تدوین: استان گیالن
 

 محتوای نوشتاری کتاب 

) از بعثت پیامبر اسالم تا 2تاریخ 

 پایان صفویه(

 0911-0011ال تحصیلی س
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 رسید.سپهساالری از جملۀ این افراد بود که در دربار سامانیان به مقام الپتگین . قلمرو خالفت درآمدند

 خوارزمشاهیان -سلجوقیان -ویان   زمینۀ ایجاد حکومتی محلی را فراهم نهغزالپتگین در نیمۀ قرن چهارم هجری در شهر 

 غزنویان -2

محمود پسر سبکتگین  زمانی که سامانیان ضعیف شدند  در شهر غزنه  حکومتی مستقل تأسیس کرد که در کرد. اندکی بعد   

 تاریخ ایران به حکومت غزنویان مشهور است.

 :اقدامات سلطان محمود غزنوی 

 حمود پس از تأسیس حکومت  بر تمامی نواحی خراسان و بخشی از قلمرو سامانیان   سلطه یافت.سلطان م -

 مانند دیگر فرمانروایان هم عصر خود  از ابتدای حکومت در پی کسب حمایت خلیفه عباسی برآمد. -

 به جهت مبارزه با مخالفان خلیفه  به ری که تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب بود  حمله کرد. -

 س از تصرف ری  بسیاری از علما و مردم شهر را به بهانۀ اسماعیلی بودن به قتل رساند.پ -

 بود. لشکرکشی های پی در پی وی به هند از جمله حوادث مهم دوران سلطان محمود  

 هدف از لشکر کشی به هند        دستیابی به ثروت فراوان هند -

 ر راه خداانگیزة وی در حمله به هندوستان        جهاد د -

 نتیجه لشکر کشی به هند         دین اسالم و زبان فارسی به هند راه یافت. -

 :غزنویان پس از سلطان محمود 

بر سر جانشینی پدر با یکدیگر درگیر شدند تا اینکه سلطان مسعود پیروز محمد و مسعود پس از سلطان محمود  پسران او  -

 شد و بجای پدر نشست.

 باعث شد از وضعیت مردم غافل بماند.  گرم شدن سلطان مسعود به لشکر کشی به هنددرگیری های داخلی و سر -

به شوهرهای خراسوان هجووم آوردنود و موردم دروازه هوای شوهر را بوه روی         طغرل در این هنگام سلجوقیان به فرماندهی  -

 مهاجمان گشودند.

که سلطان مسوعود شکسوت خوورد و سولطۀ      درگرفت طغرل سلجوقیو  سپاهیان سلطان مسعودبین        نبرد دندانقان  -

غزنویان بر خراسان به پایان رسید اما در قسمت هایی از مرزهای شرقی ایران و شمال غربی هند تا اواخر قرن ششم اداموه  

 یافت.
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 سلجوقیان -3

 و سپس در خراسان مستقر شدند. ماورالنهر طایفه ای از ترکان بودند که پس از گرایش به اسالم  نخست در  -

 

 این شهر را به عنوان مرکز حکومت خود در نظرگرفت.      نیشابور  پس از تصرف  -طغرل سلجوقی        ●   

 وی به بغداد رفت و خلیفۀ عباسی را از تسل  آل بویۀ شیعه مذهب درآورد. -                اقدامات       

 د.  خود را منجی خالفت معرفی کر -                                

 در مقابل خلیفه : -

  .حکومت ایران و عراق را به طغرل داد -1

 دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند.  -2

 .سکه به نام او بزنند -3

 خلیفه لقب رکن الدوله به او بخشید.  -4 

 آلب ارسالن  ●

درگرفت که سپاهیان امپراتوری روم شرقی سلجوقی و سلجوقی بین سپاهیان الب ارسالن این نبرد در زمان  :نبرد مالزگرد -

 روم شرقی را شکست دادند و امپراتور را اسیر کردند و آسیای صغیر را به متصرفات خود افزودند. 

 رسید.       وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایران دوران اسالمیقلمرو ایران به  در زمان الب ارسالن -

 ملکشاه سلجوقی ●

 لسلۀ سلجوقی به اوج قدرت رسید.   در زمان ملکشاه  س -

  حکومت سلجوقیان در اثر اختالفات داخلی بر سر قدرت  دچوار  خواجه نظام الملکپس از مرگ ملکشاه سلجوقی و وزیر وی  

 ضعف شد .

 قرار گرفت و بدین ترتیب بسیاری از شهرها از دست رفت.قراختائیان و غزها قلمرو ایران در این زمان مورد هجوم  -
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 اثر اختالفات داخلی بر سر قدرت   -1                                                 

 هجوم قراختائیان و غزها به مرزهای شرقی ایران  -2                                                   

 مبارزات اسماعیلیان در ایران -3          عوامل ضعف و زوال سلجوقیان

 قدرت گرفتن اتابکان -4                                                 

  پیروزی تکش خوارزمشاه بر سلطان -7                                                 

 خوارزمشاهیان-9

 یکی از مناطق آباد ایران در قرون نخستین و میانۀ اسالمی بود. خوارزم: -

                                                              .   گفته می شده خوارزمشابه حاکمان خوارزم   -

    :سالطین مشهور خوارزمشاهی

 : حاکم خوارزم در زمان ضعف سلجوقیان که اعالم استقالل کرد.   اتسز ●    

            .   ران سلطه یافتبخش وسیعی از ای  سلطان سلجوقی  بر جانشین اتسز بود که با شکست طغرل سومتکش:  ●   

                                مازندران را برانداخت. : توسعه طلبی پیشه کرد و غوریان و قراختائیان و ملوکمحمد خوارزمشاه●     

 روابط سلطان محمد خوارزمشاه با خلیفه عباسی و بالعکس:       

یید. در مقابل خلیفه هم که درصدد احیای قدرت سیاسی خود بود  از گراتیرگی در زمان سلطان محمد  رواب  او با خلیفه به 

 تأیید خوارزمشاهیان خودداری کرد. 

یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایوران بوود کوه در زموان حکوموت سولطان محمود         ه.ق(: 616حملۀ مغول به ایران)  -

 خوارزمشاه روی داد و در پی آن  حکومت خوارزمشاهیان از بین رفت. 

 ظام ادارین  

 :دریافتند که برای ادارة قلمرو خود به تشکیالت اداری ایرانی نیاز دارند به همین خاطر  بسیاری از دیوانسواالران   غزنویان

    حکومت سامانی و ال بویه را به خدمت گرفتند.

    بودند کوه نظوام    توسی عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملکسلجوقیان: از جمله معروف ترین دیوانساالران این دوره

 اداری ایران را کامل تر کردند. 

) دیوانسواالران(و   اهل قلوم تالش های خواجه نظام الملک منجر به تقابل دو نیروی مخالف شد که در تاریخ ایران به تقابل  -
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 ) نظامیان( معروف است.اهل شمشیر

 همندی بی نظیری رسید. که در راس آن وزیر قرار داشت  به شکودیوان وزارت در عصر سلجوقیان   -

نظام اداری این دوره در امتداد نظام اداری سلجوقیان بود. با این تفاوت که اختیارات برخی دیوان ها نسبت به خوارزمشاهیان: 

شد و برخی دیوان های جدید نیز تشکیل شد. در این دوره نقش وزیر در مقایسه با دورة سولجوقی  بوه    کمدورة سلجوقی 

 شدت کاهش یافت.

 شهر و شهرنشینی

 در دوران   سلجوقیان و خوارزمشاهیان بخش عمده ای از جمعیت ایران در روستاها زندگی می کردند.  -

 شهر بیرونی)ربض( -3شهرستان)شارستان( -2کهندژ )ارگ( -1شهرها عمدتا متشکل از این بخش ها بودند:  -

 بیش از گذشته افزایش یافت. شهر بیرونی در دورة سلجوقی به دلیل رشد و افزایش جمعیت شهرها  -

 مسجد و بازار نیز در این دوره به شهر بیرونی منتقل شدند. -

  :جمعیت شهری و روستایی این دوره را عمدتا اهل تسنن تشکیل می دادنود. شویعیان دوازده اموامی نیوز در     بافت مذهبی

 شهرهای ایران پراکنده بودند.

      پیروان مذهب اسماعیلیه در شهرها و روستاهای ایران پراکنده بودند. این گروه مهمتورین مخالفوان خالفوت عباسوی و دو

 حکومت غزنوی و سلجوقی بودند و این بود که همیشه از سوی حکومت ها مورد تعقیب و آزار بودند. 

 اوضاع اقتصادی

 کشاورزی و زمینداری 

 مهم ترین فعالیت اقتصادی مردم بود.کشاورزی ره های تاریخی  در این سه دوره مانند دیگر دو -

 .های مختلف دچار تغییراتی شده است وجود داشته که در دوره مالکیت زمینهای مختلف  ر طول تاریخ  شکلد  -

 عمده ترین شکل مالکیت زمین در ایران        مالکیت دولتی یا دیوانی بود. -

 گسوترش بیر خواجه نظام الملک توسی  شکلی از زمینداری کوه در دورة آل بویوه رایو  بوود      در عصر سلجوقی با تد :اقطاع -

 .شد می گفتهیا صاحبان مشاغل دیوانی  واگذاری زمین به افراد نظامییافت. اقطاع به انواع مختلف 

          بود. دهاستفا های بایر و بال نظارت و آباد کردن زمینهدف نظام الملک از توسعۀ نظام اقطاع 
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های اقطاعی در  که زمین   سبب جدایی مناطقی شدصاحبان اقطاع به استقاللتدریجی  الملک به دلیل تمایل س از نظامپ -

 .و زوال حکومت سلجوقی کمک کرد آنها قرار داشتند و نهایتاً به ضعف

 بود.وقفی  زمین های یافت  توسعه ایران در دوران این در که به تدری  مالکیت دیگر نوع -

 تجارت و پیشه وری

 .چشمگیری رشد کردبه طور  ایران خارجی و داخلی تجارت سلجوقیر دوره د

 گسترش قلمرو●     عوامل رشد تجارت    -

 برقراری نظم و امنیت●                                     

 ایجاد راه های جدید       ●                                     

 توسعۀ حمل و نقل                   ●                                      

 وجود نظام دیوانی کارآمد ●                                    

 رو شوهر  عنوان قلب تپنده بازارها به -2شهر و شهرنشینی نیز رشد یافت.  -1یامدهای رشد تجارت در دورة سلجوقی:  پ

در داخول و خوارج از    محصووالت کشواورزی پرطرفودار       برخوی انواع منسوجاتقیمتی  سنگ های -3. گذاشت توسعه به

 .شدندمی  مرزهای ایران مبادله و خرید و فروش

 زبان و ادب فارسی

 .و ظهور بزرگترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی است قرن های چهارم تا هفتم  دوران توسعه زبان و ادبیات فارسی -

بان اداری غزنویان از عربی به فارسی و تمایل علموا و دانشومندان ایون دوره بوه     تالش های دیوانساالران ایرانی در تبدیل ز -

 نوشتن آثار خود به زبان فارسی  در رشد و رونق زبان فارسی نقش بسزایی داشت.

 علم و آموزش

رو  بودیم اما سوپس فلسفه و علوم طبیعی در آغاز دوران طوالنی سلسله های غزنوی  سلجوقی و خوارزمشاهی  شاهد رشد  -

 به افول نهاد.در این دوران دانشمندان بزرگی فعالیت داشتند.

علوم دینی در قیاس با علوم طبیعی از جایگاه برتری برخوردار بودند.        بوه دلیول حمایوت سوالطین و وزرا و موقعیوت       -

 علمای مذهبی.
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 علم و آموزش         زبان                  

 رسید. شعر فارسی به اوج خود●  غزنوی 

حکیم فردوسی  شاهنامه را که نماد هویت ایرانوی  ● 

 و زبان فارسی است  سرود.

ابوالفضل بیهقی یکی از بزرگترین شاهکارهای زبان ●

 فارسی یعنی تاریخ بیهقی را نوشت.

 

 

ابوریحان بیرونی در زمینۀ  نجوم و ●

 جغرافیا فعالیت می کرد.

تری به خوود  در عصر سلجوقی   این روند سرعت بیش سلجوقی

 گرفت. 

عوامل توسعۀ زبان فارسی در این دوره عبارت بودنود  

 از : 

 تاسیس و توسعۀ مراکز آموزشی ▪

 توسعۀ نفوذ روز افزون دیوانساالران ایرانی ▪ 

 جذب شعرا به دربارهای مختلف▪ 

ابوالعباس لوکری و خیام نیشابوری ●

نجوم  شهاب  در ریاضیات و

ازی سهروردی و امام فخر ر الدین

در فلسفه وکالم و سید اسماعیل 

جرجانی در پزشکی از جمله 

 این دوره دانشمندان معروفترین

 .بودند

حمایوت حاکموان و دولتموردان     با●

مراکوووز و  غزنووووی و سووولجوقی

مؤسسات آموزشی که بیشوتر بوه   

 تعلوویم علوووم دینووی اختصوواص

 یافت. داشت گسترش

 نظام خواجه ها که به همت نظامیه●

ر شهرهای مهموی  د الملک توسی

چون بغداد و اصوفهان و نیشوابور   

  از ایوون دسووت  سوواخته شوودند 

 مدارس بودند. 

اموووام محمووود غزالوووی از جملوووه ●

دانشمندانی بوود کوه در نظامیوه    

 درس خواند.

 ___________________________ روند رونق شعر و زبان فارسی تداوم یافت. خوارزمشاهی

 

  خواجه نظام الملک توسی

 "وقی برجسته است تا جائیکه دوران وزارت وی را می تواننقش وی در ساختار اداری ایران عصر سلج

 نامید. "عصر نظام الملک

: تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت توسعۀ نظام اداری مد نظر خود روش وزارت خواجه نظام الملک

 که مبتنی بر میراث کهن ایرانی بود.

کش امیران و نظامیان سلجوقی که به اهداف نظام الملک: ایجاد ثبات و استمرار و مقابله با نیروی سر

 سنت های قبیله ای خود وفادار بودند. 

 

: تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت توسعۀروش وزارت خواجه نظام الملک



  
  

92 
 

 هنرو معماری

   :غزنویان 

مشاهیر عصر خود بودند، بااقی ماناده کاه در خاور  نوی بعضی کاخها و بناهای برج مانند که آرامگاهاز عصر غز -
 .اند توجه

 :سلجوقیان 

 دورة سلجوقی یکی از دوره های مهم هنر اسالمی بشمار می رود.  -

 
 گسترش قلمرو -    عوامل شکوفایی هنر در این دوره    -

 حکومت فراگیر -                                                    

 توسعۀ شهرنشینی -                                                    

 رشد اقتصادی -                                                     

 حمایت دولتمردان -                                                     

  :معماری 

      ترین مسوجدهای چهوارایوانی در ایوران اسوت  الگوویی بورای معمواران مسواجد در         صفهان که یکی از کهنمسجد جمعه ا -

 .های بعدی شد دوره

 فلز کاری 

 .را در تاریخ ایران پشت سر گذاشت ترین دوران خود فلزکاری در عصر سلجوقی یکی از درخشان -

اوقوات بوه خوارج از قلمورو      ی در مقیاس فراوان تولیود و گواهی  ریز زنی و قالب به صورت قلم آثار فلزی با تزیینات فراوان -

 .شدند سلجوقی صادر می

 

 پرسش های مکمل درس:

 ترکان چگونه به درون قلمرو اسالمی راه یافتند؟  -1

نخسوت هجوری     در جریان لشکر کشی های مسلمانان به ماوراء النهر و سرزمین های آن سوی رود سویحون در سوده هوای   

 .به صورت فردی و یا گروهی به دین اسالم گرویدند و به درون قلمرو اسالمی راه یافتندشماری از ترکان 

 ترکان چگونه به خدمت دربار عباسیان و امیران مسلمان در آمدند؟  -2

به مراتب و مناصب باالی نظامی دست  عده ی زیادی از این ترکان به دلیل استعداد خاصی که در امور نظامی داشتند و حتی

 .یافتند

 محمود غزنوی در پی کسب حمایت خلیفه ی عباسی چه اقداماتی انجام داد؟ -3
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او بسیاری از اقدامات سیاسی مذهبی خود را در پوشش جهاد در راه خدا)غزا( و به بهانه ی مبارزه با مخالفان خالفت عباسی  

رد و پس از تصرف آن بسیاری انجام می داد. به همین دلیل به ری که تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب بود  حمله ک

از علما و مردم شهر را به بهانه ی اسماعیلی بودن به قتل رساند و کتابخانه ی مهم آنجا را به بهانه ی وجود کتواب هوای   

 آتش کشید.  فلسفی به

 بهانه ی محمود غزنوی از لشکر کشی های پی در پی به هند چه بود؟ جهاد در راه خدا  -4

 نوی از حمله به هند چه بود؟اهداف و انگیزه محمود غز -7

 پرستشگاه های آن سرزمین بود.  دستیابی به ثروت فراوان هند از طریق غارت معابد 

 نتیجه ی حمالت محمود غزنوی به هند چه بود؟  -6

 در نتیجه ی این حمالت دین اسالم و زبان فارسی به شبه قاره هند راه یافت و گسترش پیدا کرد. 

به فرماندهی طغرل بوه شوهرهای خراسوان هجووم آوردنود  موردم دروازه شوهرها را بوه روی         چرا هنگامی که سلجوقیان  -5

 مهاجمان گشودند؟ 

چون مسعود غزنویاز وضعیت مردم  به خصوص سکته ی خراسان که در زیر بار فشار مالیاتی مأموران او به شدت آسیب دیده 

 بودند  غافل بود.

 اداشی به وی داد؟لیفه ی عباسی در مقابل اقدامات طغرل چه پخ -8

بخواننود و سوکه بوه نوام او زننود.       خلیفه نیز حکومت ایران و عراق را به طغرل بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه 

 سلطان رکن الدوله  به او داد. »خلیفه همچنین لقب 

 د؟ نبرد آلب ارسالن سلجوقی با امپراتور روم در کجا رخ داد و نتای  این نبرد را ذکر کنی  -9

شکست دادند  امپراتور را اسیر کردند و آسیای صوغیر را بوه    ق(  سپاهیان امپراتوری روم شرقی را463در مالز گرد رخ داد) 

 متصرفات خود افزودند. 

 وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایران دوران اسالمی پس از کدام واقعه بود و تا کجا گسترش یافت؟  -11

 دریای مدیترانه گسترش یافت. رود سیحون در شرق تاپس از نبرد مالز گرد بود و از 
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 توسعه ی قلمرو سلجوقیان در آسیای صغیر موجب چه شد؟  -11

 موجب مهاجرت قبایل وطوایف ترک به آن منطقه و تغییر وضعیت سیاسی و فرهنگی این ناحیه 

 ان ملکشاه اوج قدرت رسید و نتیجه ی آن چه بود؟ در زم ..............سلسله ی سلجوقی در زمان  -12

 چه عواملی در ضعف و زوال حکومت سلجوقیان مؤثر بود؟  -13

مهواجم همچوون قراختائیوان و     هجوم اقوام -2مرگ وزیر و پادشاه قدرتمند سلجوقی  یعنی خواجه نظام الملک و ملکشاه  -

 قدرت گرفتن اتابکان  -4مبارزات اسماعیلیان در ایران  -3غزها به قلمرو سلجوقی 

 اقطاع چیست؟ -14

 انواع مختلف واگذاری زمین به افراد نظامی با صاحبان مشاغل دیوانی گفته می شد.  به

 نظام الملک با چه هدفی نظام اقطاع را توسعه داد؟  -17

 .با هدف نظارت و آباد کردن زمین های بایر و بال استفاده 

 چگونه نظام اقطاع به ضعف و زوال حکومت سلجوقی کمک کرد؟ -16

مناطقی شد که زمین های اقطواعی در   یل تمایل تدریجی صاحبان اقطاع به استقالل  سبب جداییپس از نظام الملک به دل 

 آن ها قرار داشتند و نهایتا به ضعف و زوال حکومت سلجوقی کمک کرد. 

 عواملی که در رشد تجارت داخلی و خارجی در دوره ی سلجوقی نقش داشت چه بودند؟ -15

 وجود نظام دیوانی کار آمد.  -7توسعه ی حمل و نقل  -4جدید  ایجاد راه های -3برقراری نظم و امنیت  -2گسترش قلمرو -

 رونق تجارت چه پیامدهایی در دوره ی سلجوقی بر جای گذاشت؟ -18

 .شهر و شهر نشینی رشد یافت. بازارها به عنوان قلب تپنده ی شهر رو به توسعه گذاشت 

 

 

 

 


