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 یازدهم علوم انسانی -(2تاریخ )

 10جزوه خالصه درس   

 مشهد مقدس -تهیه کننده:خانم مرضیه نوریان

 tarikheman3@  "تاریخ من "کانال 

 10درس 

 خوارزمشاهی و سلجوقی غزنوی، دوران در ایران

 سیاسی تحوالت

 غزنویان .1

 جریان درهجری:   نخست سده های در سیحون رود سوی آن سرزمینهای و ماوراءالنهر به مسلمانان پیامد لشکرکشیهای

 ترکان از شماری گرویدنهجری، نخست های سده در سیحون رود سوی آن سرزمینهای و ماوراءالنهر به مسلمانان لشکرکشیهای

   .اسالمی قلمرو به ورودو اسالم دین به گروهی یا و فردی صورت به
 خدمت به ، نظامی امور در خاص استعداد دلیل به ترکان، این از زیادی عدهورود پیامد ورود ترکان مسلمان شده به جهان اسالم: 

  .نظامی باالی مناصب و مراتب به آنان از برخیحتی دستیابی  ؛ خالفت قلمرو مختلف مناطق در مسلمان امیران و عباسیان دربار
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. سامانیان دربار در سپهساالری مقام بهجزو ترکان مسلمان و دستیابی وی  اَلپتَگینحکومت غزنویان: )زمینه(چگونگی تشکیل 

 /غزنی( غزنه شهر در )ق 350 (قمری هجری چهارم قرن ه یمیان در او محلی توسط  حکومتی ایجاد زمینه ی فراهم نمودن 

. اعالم غیرمسلمان هند با اسالمی سرزمینهای شرقی )ثَغر( مرز ؛ کنونی افغانستان شرقی نواحی نهای کوهستا در )غزنِین

  غزنه و ایجاد حکومتی به نام غزنویان. شهر در سامانیان، ضعفزمان  در سبکتگین فرزند محمود،استقالل نوه او 

 .و ایجاد حکومتی مستقل توسط فرزند وی در غزنه  خراسان در سپهساالرسامانیان سبکتگین:

 خراسان نواحی تمامی بر اعالم استقالل وی در غزنه بدنبال بروز ضعف سامانیان ؛و سلطه تدریجی ویاقدامات محمود غزنوی: 

  .سامانیان قلمرو از بخشی و

 حکومت تأسیس ابتدای از خود، همعصر فرمانروایان از بسیاری همچون محمودتالش رابطه محمود غزنوی با خلیفه عباسی: 

مذهب بود به بهانه مبارزه با  شیعه بویه آل حاکمیت تحت حتی حمله به ری که.  عباسی ه یخلیف حمایت کسب برای خود

  مخالفان خالفت عباسی

 خالفت مخالفان با مبارزه ه یبهان به اماو )غزا( خدا راه در جهاد پوشش در اقداماتش محمود: مذهبی  سیاسی اقداماتاهداف 

 عباسی

 خالفت مخالفان با مبارزه بهانه ی به بود، مذهب شیعه بویه آل حاکمیت تحت :حمله به ری کهعلت حمله محمود به ری

 و کسب حمایت خلیفه  عباسی

به  و }دشمنان خلیفه{بودن اسماعیلی ه یبهان به شهر ومردم علما از بسیاری قتلآن، تصرف از پس اقدامات محمود در ری :

 .فلسفی بهای کتا وجود ه یبهان به ، آنجا مهم ه یکتابخان آتش کشاندن

 هند به وی پی در پی های لشکرکشیغزنوی:  محمود حکومت دوران مهم حوادث جمله از

 ازاین اشاصلی  انگیزه و هدف که حالی در ؛ خدا راه در جهاد ه یبهان به حمالت متعدد وی به هندبهانه حمله محمود به هند:

 . سرزمین آن ههای وپرستشگا معابد غارت طریق از هند فراوان ت ثرو به دستیابی :حمالت

 زبان.گسترش و راه یابی 2 اسالم دین .گسترش و راه یابی1حمالت این ه ینتیج در پیامد حمالت محمود غزنوی به هند:

  هند قاره شبه به فارسی
 یکدیگر باو درگیری آنها  پدر جانشینی سر بر مسعود و محمد او، پسران : اختالفمحمود از پساوضاع حکومت غزنویان 

 .پدر جای تکیه بر و مسعود غلبهنتیجه درگیری پسران محمود بر سر جانشینی:

 خراسان ساکنان خصوص به مردم، وضعیت از غفلت وی: هند به لشکرکشی به مسعود شدن سرگرم و داخلی های درگیریپیامد 

مهاجمان توسط مردم هنگام  روی به شهرها ؛ در نتیجه گشودن دروازه او مأموران مالیاتی فشار بار زیر و آسیب مردم خراسان

  خراسان شهرهای به طغُرِل، فرماندهی به سلجوقیان، هجوم 

و  خراسان ساکنان خصوص به مردم، وضعیت از غفلت مسعودعلت نارضایتی مردم خراسان از حکومت مسعود غزنوی: 

 هند به لشکرکشی به مسعود شدن سرگرم و داخلی های او بدلیل درگیری مأموران مالیاتی فشار بار زیر آسیب مردم خراسان
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 حمایت از وی و گشودن دروازه شهرها بر روی طغرلواکنش مردم خراسان در مقابل هجوم طغرل سلجوقی به خراسان: 

بدنبال غفلت مسعود از مردم و نارضایتی مردم خصوصا ساکنین خراسان از حکومت غزنویان، و حمایت از عاقبت غزنویان: 

 غزنویان ه یسلطو پایان  ،) ق 431 ( دندانقان ساز سرنوشت نبرد در سلجوقیان از مسعودغزنوی شکستطغرل سلجوقی؛ 

 قرن اواخر تا هند، غربی شمال و )کنونی افغانستان( ایران شرقی سرحدات از مناطقی بر آنان حکومت ادامه اما ، خراسان بر

  .هجری ششم

به علت نارضایتی مردم خراسان  میان مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی؛ شکست غزنویان و از دست دادن خراساننبرد دندانقان: 
 از حکومت غزنویان

 سلجوقیان . 2

 در سپس و ماوراءالنهر در اسالم،نخست به گرویدن از پس استقرار ایشان؛  ترکان از ای طایفه سلجوقیانخاستگاه سلجوقیان: 

 .خراسان

 مؤسس سلسله سلجوقی: طغرل

 سلجوقی توسط طغُرِل نیشابور تصرفشکست مسعود غزنوی در نبرد دندانقان از طغرل؛ چگونگی تأسیس حکومت سلجوقی: 

 به ویرفتن   .دیگری از پس یکی ایران مختلف مناطق و شهرها تسخیرسایر.  خود مرکزحکومت عنوان به شهر این و انتخاب ،

 خالفت مُنجیبه عنوان  خودو معرفی  عباسی ه یخلیفبر شیعه مذهب ی بویه آل پایان دادن به تسلط و بغداد

 مُنجیبه عنوان  حمله طغرل به بغداد و نجات خلیفه از تسلط آل بویه و معرفی خودرابطه خلیفه عباسی و طغرل سلجوقی: 

  .او نام به سکهضرب  و وی نام خواندن خطبه به  دستور و توسط خلیفه وعراق ایران حکومت . در مقابل واگذاری خالفت

 .طغرل بهتوسط خلیفه  " الدوله رکن سلطان" لقب واگذاری  همچنین

 اَرسالن  آلب: طغرل  جانشین

به نام  بزرگ نبردی در شرقی روم امپراتوری شکست سپاهیان:طغرل جانشین اَرسالن، آلب حکومت زمان درمهمترین حادثه 

  سلجوقیانتوسط  مالزگرد

به نام  بزرگ نبردی در شرقی روم امپراتوری بین الب ارسالن سلجوقی و امپراتوری بیزانس. شکست سپاهیاننبرد مالزگرد: 

.در نتیجه تبدیل دولت سلجوقی به  خود متصرفات به صغیر آسیای افزودن وبیزانس  امپراتورسلجوقیان؛ اسارت از  مالزگرد

 دولتی وسیع. 
 فرهنگی و سیاسی وضعیت تغییر و منطقه آن به ترک طوایف و قبایل مهاجرتپیامد توسعه ی قلمرو سلجوقیان در آسیای صغیر: 

  صغیر، آسیای در قلمروسلجوقیان بدنبال توسعه ی ناحیه این

 یک قلمرو ترین وسیع و تبدیل آن به   .مدیترانه دریای تا شرق در سیحون رود از زمان، آن در سلجوقیان قلمرو گسترش 

  . اسالمی دوران ایرانِ  در حکومت
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 جانشین الب ارسالن: ملکشاه

 بیشتراز بین رفتن  نتیجه در و سلجوقی ه یسلسل اوج قدرتملکشاه، زمان درحکومت سلجوقی در زمان ملکشاه:  ضاعاو

 .در نتیجه افزایش قدرت سلطان سلجوقی سلجوقی سلطانآنها از  اطاعت یا و محلی حکومتهای و خاندانها
 توسی الملک نظام خواجهوزیر ملکشاه: 

 درضعف دولت سلجوقی . 1 ملکشاه: خود قدرتمند پادشاه و نظام الملک خواجه وزیر مرگ دنبال به سلجوقیان، حکومتاوضاع 

 دست ازموجب   به ایران غُزها و  قراختائیان همچون مهاجمی اقوام هجوم .2  جانشینی و قدرت سر بر فراوان اختالفات اثر

پیامد آن: تقسیم    .ایران مناطق دیگر و خراسان روستاهای و شهرها به فراوان تهای خسار و آسیبها آمدن وارد و ماوراءالنهر رفتن

  قدرت، برای کسب کشمکش و رقابت ضعف هرچه بیشتر بر سرو مختلف امیران بین ایران در سلجوقی قلمرو

 مناطق دیگر و خراسان روستاهای و شهرها به فراوان تهای خسار و آسیبها آمدن وارد و ماوراءالنهر رفتن دست علت از

 به ایران غُزها و  قراختائیان همچون مهاجمی اقوام ایران: هجوم

 تهای خسار و آسیبها آمدن وارد و ماوراءالنهر رفتن دست ازبه ایران:  غُزها و  قراختائیان همچون مهاجمی اقوام هجومپیامد 

 ایران مناطق دیگر و خراسان روستاهای و شهرها به فراوان

ضعف دولت مرکزی بعد از مرگ ملکشاه بر اثر اختالف برسر جانشینی در نتیجه تقسیم قلمرو سلجوقی میان عاقبت سلجوقیان: 

 سلطان آخرین بر خوارزمشاه تکَش پیروزیانقراض حکومت سلجوقیان با امرای مختلف و افزایش رقابت برای کسب قدرت؛ 

 بدست گرفتن قدرت توسط  و (ق 590 ( سلجوقی

 اقوام . هجوم2. ضعف دولت مرکزی بعد از مرگ ملکشاه بر اثر اختالف برسر جانشینی1سلجوقیان:  حکومت زوال و ضعفعلل 
 به فراوان تهای خسار و آسیبها آمدن وارد و ماوراءالنهر رفتن دست به ایران در نتیجه  از غُزها و  قراختائیان همچون مهاجمی
وضعف هرچه بیشتر بر  مختلف امیران بین ایران در سلجوقی تقسیم قلمرو. 3ایران مناطق دیگر و خراسان روستاهای و شهرها

 سلطه زیر نواحی در اتابکان گرفتن قدرت و ایران در اسماعیلیان . مبارزات4قدرت  برای کسب کشمکش و رقابت سر

 سلجوقیان

 خوارزمشاهیان

 . خوارزمشاه به معروف خوارزم، ناحیه حاکمان.  اسالمی ه یمیان و نخستین قرون در زمین ایران آباد مناطق از یکی :خوارزم

 استقالل وجود با منطقه این بر حاکم خاندان سلجوقیان ازخوارزمشاهیان اطاعت وضعیت خوارزم در زمان حکومت سلجوقیان: 

  سلجوقی حکومت ضعف و انحطاط از پسخوارزم  حاکم ادعای استقالل اَتسِز، داخلی،

 آخرین سوم، طغرل ادعای استقالل اتسز در زمان ضعف دولت سلجوقی؛ شکستچگونگی تشکیل حکومت خوارزمشاهیان: 

  ایران از وسیعی بخش بر و تسلط وی او، جانشینتوسط تکَش  سلجوقی، سلطان

 .جدید مناطق بروی  تسلط و طلبی توسعهبا ادامه : خوارزمشاه محمد سلطانتوسط  خوارزمشاهیان قلمرو ،گسترش 
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 ه یخلیفخوارزمشاهیان توسط  حکومت تأییدتیرگی روابط. عدم : محمد سلطان زمان درعباسی  خالفت با خوارزمشاهیان روابط

 خود نظامی و سیاسی قدرت احیای بعلت تالش خلیفه در جهت عباسی

 علت عدم تأیید حکومت سلطان محمد خوارزمشاه توسط خلیفه: تالش خلیفه برای احیای قدرت سیاسی و نظامی خود

  خوارزمشاه محمد سلطان زمان در مغول چنگیزخان ه یحمل :ایران تاریخ رویدادهای ترین مهم از یکی

 آن پی در و چنگیز سپاهیان غارت و قتل معرض در ایران از بخشهاییقرارگرفتن  هجوم این اثر برتأثیر حمله مغول بر ایران: 

 . خوارزمشاهیان حکومتسقوط 
. 2جدید  مناطق وی بر تسلط خوارزمشاهیان و قلمرو . گسترش1مهمترین حوادث دوران حکومت سلطان محمد خوارزمشاه: 

 محمد سلطان زمان در مغول چنگیزخان . حمله ی3روابط آنهاعباسی در نتیجه تیرگی  حکومت وی توسط خلیفه ی تأییدعدم 

 خوارزمشاه و در نتیجه ایجاد زمینه ی سقوط دولت خوارزمشاهی

 اداری نظام

 ادارهایرانی به منظور ساالران دیوان و دیوانی نیاز به داشتن تشکیالت برای غزنوی فرمانروایاندرک تشکیالت اداری غزنویان: 

 دیوان از برخی حتی و سامانی حکومت ساالران دیوان از بسیاریدر نتیجه به خدمت گرفتن)علت(  خوده ی توسع به رو قلمرو

 .بویه آل حکومت ساالران

 دیوان کارگیری به با )چگونه(حکومت آغاز از سلجوقیانتوسط   ایران اداری تکمیل نظامتشکیالت اداری سلجوقیان: 

 توسی، الملک نظام خواجه و کندری عمیدالمُلک همچون ساالرانی

 در الملک نظاممهم  نقش بعلت }نقش نظام الملک در گسترش نظام دیوانساالری ایران عصر سلجوقی{:عصر نظام الملک: 

برای  الملک نظام خواجهتالش  " الملک نظام عصر"به نام  وی وزارت دوران شهرت ؛سلجوقی عصر ایران اداری نظام ساختار

 ضمن ،بود ایرانی کهن اداری میراث بر مبتنی که خود مدّنظر اداری نظامه ی توسع و تقویت طریق از مرکزی حکومت تقویت

 این ی . در نتیجهخود ای قبیله هایتسن وفادار به  سلجوقی نظامیان و امیران سرکش نیروی بامقابله وی  استمرار، و ثبات ایجاد

 )نظامیان)شمشیر اهل و )ساالران دیوان( قلم اهل تقابل نام به ایران تاریخ شهرت آن درو  مخالف نیروی دو تقابل مداوم، چالش

 .خود از پس هایتحکوم برای مطلوبی الگویبه عنوان  سلجوقی، اداری نظامدر نتیجه تبدیل  . 

استمرار نظام  و ثبات . ایجاد1پیامد تالش خواجه نظام الملک برای تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت نظام اداری: 
 خود. قبیله ای سنتهای وفادار به  سلجوقی نظامیان و امیران سرکش نیروی مقابله وی با . 2اداری،

 دیوا ه یهمفعالیت   .نظیر بی شکوهمندی بهو رسیدن  آن رأس در وزیر : قرارداشتنسلجوقی عصر در وزارت وضعیت دیوان

در صورت .سلطان خواست و اراده با وی کار تداوم و خود منصب در وزیر عدم امنیتحال، این با. وزیر نظر زیر سلجوقی نهای
 وی.  اموال مصادره و قتل یا عزلصدور فرمان  ، وی موقعیت از هراسیا وزیر از دالیلی به بنا سلطان رنجیدن

سلطان در رأس حکومت. وزیر در درجه دوم هرم  دوره ساسانی؛براساس نظام اداری تشکیالت دیوانساالری سلجوقیان: 

 قدرت اما تداوم کاروی تنها به خواست سلطان؛ ریاست وزیر بر تمام دیوانها
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. 1؛}تفاوت نظام اداری خوارزمشاهی با نظام اداری سلجوقی{: اما  سلجوقی اداری نظام تداوم : خوارزمشاهی دوره اداری نظام

 برای ؛ جدید نهای دیوا برخی .تشکیل 2 یافت نام تغییر دیگر برخی سلجوقی دوره به نسبت نها دیوا برخی اختیارات کاهش

  مواردی دروزیر  منصب حذف حتی و سلجوقی دوره به نسبت وزیر نقش و قدرتکاهش شدیددوره، این در نمونه،

 اعتقادی و اجتماعی اوضاع

 در دوران این در : سکونت بیشتر مردم خوارزمشاهی و سلجوقی غزنوی، های حکومت دوران در ایران جمعیت عمده بخش

 گذشته همچون شهرها و روستاها بین ایه دوجانب روابطروستاها. وجود 

 شهرستان ،)ارگ( کهندژ بخش سه از :تشکیل شده  خوارزمشاهی و سلجوقی غزنوی، های حکومت دوران دری ایران شهرها

 ،آن از پیش دوران مانند :)رَبَض(بیرونی شهر و )شارستان(

 :گسترش آن پیشین ادوار از بیش سلجوقی دوره در بیرونی تفاوت شهر

 عناصرانتقال  تحول، این , عالوه بر شهرها جمعیت افزایش و تجارت رشد دلیل به :سلجوقی دوره در بیرونی شهرعلت گسترش 

 .هم کنار درگرفتن  قرار و بیرونی شهر به بازار، و مانندمسجد :اسالمی شهر

 دیگرنسبت به  شهری عناصر و جمعیت جغرافیایی، نظر از شدند می محسوب ناحیه یک مرکز که شهرهاییعلت توسعه ی 

 شان، اقتصادی و سیاسی اهمیت دلیل به.2 اداری نهادهای وجود دلیل به.1: شهرها

 جغرافیایی، نظر شهرها از ناحیه: توسعه ی این اقتصادی شهرهای مرکز یک و سیاسی اداری و اهمیت پیامد وجود نهادهای

 شهرها شهری نسبت به دیگر عناصر و جمعیت

 شهری،و مناسبات ه یتوسع و شهرنشینی رشد دلیل به :سلجوقی ه یدور در پیش از بیش شهری بازرگان ه یطبق اهمیت

  اجتماعی ههای گرو مترینمه از یکی به بازرگانان تبدیل

 پیش و تبدیل از بیش شهری بازرگان : اهمیت طبقه یسلجوقی ه یدور در شهری مناسبات ه یتوسع و شهرنشینی رشدپیامد 

 اجتماعی  ههای گرو مهمترین از یکی به بازرگانان

  شهرها در گوناگونی های وحرفه مشاغلوجود 

  نیشابور و مرو اصفهان، ری،: دوره این مهم شهرهای

  )امامیه)امامی دوازده شیعیان .2تسنن، اهل جز به ؛ تسنن اهل عمدتا.1 : دوره این روستایی و شهری جمعیت مذهبی بافت

. پراکندگی 4 ایران شهرهای برخی در علوی زندگی سادات.3 شیعه . اکثریت نقاط، برخی در حتیو ایران شهرهای در پراکندگی

 .ایران شهرهای برخی در زرتشتی و یهودی مسیحی، ادیان پیروان . وجود5 ایران روستاهای و شهرها در اسماعیلیه مذهب پیروان

  

  قم و ساری گرگان، ری، ،)سبزوار( بیهقایران:  مراکزشیعه نشین مهمترین جمله از

 اسماعیلیه  مذهب پیروان : سلجوقی و غزنوی حکومت دو و عباسی خالفت مخالفان مهمترین
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 و قه ها رابطه فر آنان با یکدیگردشمنی : سلجوقی و غزنوی حکومت دو و عباسی خالفتاسماعیلیه توسط  آزار و تعقیبعلت 

 و شهرها از برخی در اسالمی مذاهب و ها هق فر از بعضی پیروان میان منازعاتی و اختالفات گاه :عصر این در اسالمی مذاهب
 یک از آنها داری جانب و مذهبی امور در سلجوقی و غزنوی وزیران و سالطین برخی ویژه به حکومتی های مقام دخالت؛ مناطق
 در نتیجه دامن زدن به این اختالفات دیگر، مذهب و فرقه با دشمنی و مذهب و فرقه

 برخی ویژه به حکومتی های مقام دخالت: عصر این در اسالمی مذاهب و ها هق در روابط فر حکومتی های مقام دخالتپیامد 

 دیگر، مذهب و فرقه با دشمنی و مذهب و فرقه یک از آنها داری جانب و مذهبی امور در سلجوقی و غزنوی وزیران و سالطین

 در نتیجه دامن زدن به این اختالفات

 اقتصادی اوضاع

 داری زمین و کشاورزی

 : کشاورزی خوارزمشاهی و سلجوقی غزنوی، های حکومت عصر درایران  مردم اقتصادی فعالیت ترین اصلی و ترین مهم

  تاریخی، های دوره دیگر مانند

 سلجوقیان غزنویان، حاکمیت دوران چشمگیر تحوالت از یکی :درایران دهقانان اجتماعی و اقتصادی موقعیت زوال

  وخوارزمشاهیان،

 زمین مالکیت:  ایران تاریخ در مهم مسائل از یکی

  مختلف های دوره درو تغییرات آن   تاریخ، طول درزمین  مالکیت مختلف شکلهایوجود 

 توسط امالکی چنینمصادره  احتمالو ناپایدار و محدود بسیار زمین بر شخصی مالکیت. 1: عصرترکان انواع مالکیت در ایران

 در باستان دوران ازو رواج آن  دیوانی یا دولتی مالکیت :ایران در زمین مالکیت شکل ترین عمده. 2. آنان مأموران و فرمانروایان

. 4یعنی اقطاع افراد به ...و اداری نظامی، خدمت قبال در زمینها از بخشیواگذاری  گذشته، ،همچون اسالمی دوران در. 3  .ایران

 افراد به زمین واگذاری مختلف اقطاع: اطالق به انواع وقفی زمینهای ، ایران در دوران این توسعه یافته در  مالکیت دیگر نوع

  دیوانی مشاغل صاحبان یا نظامی

  ،الملک نظام تدبیر با سلجوقی، عصر درو گسترش آن بویه  آل حکومت در زمان داری زمین از شکلی شروع اقطاعاقطاع: 

پیامد گسترش اقطاع توسط خواجه  بالاستفاده، و بایر های زمین کردن آباد و نظارت : اقطاع نظاماز توسعه ی  الملک نظام هدف
 های زمین که مناطقی جدایی الملک نظام از پس اما ، حکومت برای سیاست  مثبت این عواید و نتایج ابتدا در نظام الملک:

 زوال و ضعف نهایتا   و استقالل، به اقطاع صاحبان تدریجی تمایل دلیل به: از قدرت سلجوقی  داشتند قرار آنها در اقطاعی

  سلجوقی حکومت
 قرار آنها در اقطاعی های زمین که مناطقی الملک جدایی نظام از : پسسلجوقی حکومت زوال و ضعفتأثیر نظام اقطاع بر 

 سلجوقی حکومت زوال و ضعف نهایتا   و استقالل، به اقطاع صاحبان تدریجی تمایل دلیل : به داشتنداز قدرت سلجوقی

 وری پیشه و تجارت
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   .طورچشمگیر به ایران خارجی و داخلی تجارت : رشدسلجوقی ه یدور دراوضاع تجارت 

 حمل ه یتوسع . 4جدید های راه ایجاد .3امنیت و نظم برقراری.2قلمرو گسترش.1: سلجوقی  ه یدور درعلل رشد تجارت 

  کارآمد دیوانیِ نظام وجود .5 ونقل

  شهر ه یتپند قلب عنوان به بازارها؛ توسعه ی  شهرنشینی و شهر رشد: تجارت رونقپیامد 

 برخی منسوجات، انواع قیمتی، های سنگ{:  فروش و خرید و مبادلهکاالهای مورد  مهمترین محصوالت تجاری این دوره}

 ای شیشه ظروف انواع و سفالی ظروف فلزی، اشیای برخی پرطرفدار، کشاورزی محصوالت

  ایران مرزهای از خارج و داخل در

  خارجی تجارت ه یتوسع در مهم نقش و ، کاالها ه یمبادل تسهیل و پولی معامالت انجام ه یوظیف : صرافان

 آموزش و علم زبان،

 فارسی ادب و زبان )الف

 و نویسندگان ترین بزرگ ظهور و فارسی ادبیات و زبان ه یتوسع دوران هفتم، تا چهارم های قرن :فارسی ادب و زبان وضعیت

 . فارسی زبان شاعران

 تبدیل در ایرانی ساالران دیوان های تالش . رسمی شدن زبان فارسی با: 1:فارسی ادبیات و زبان ه یتوسععوامل مؤثر در رشد و 

 زبان به خود آثار نوشتن به دوره این دانشمندان تمایل.2 سلجوقی ه یدور در  فارسی به عربی از غزنویان اداری دستگاه زبان
  فارسی

و  فارسی به عربی از غزنویان اداری دستگاه زبان تبدیل .: ه7تا4در گسترش زبان فارسی در قرنهای  ایرانی ساالران دیواننقش 

 سلجوقی دوره ی در رسمی نمودن زبان فارسی

 عصر در اوج شعر فارسیوضعیت زبان فارسی در عصر غزنوی}مهمترین آثار نگارش یافته به زبان فارسی در عصر غزنوی{:

 ترین برجسته از یکیبیهقی  تاریخنگارش فردوسی؛  توسط حکیم فارسی زبان و ایرانی هویت نماد شاهنامهسرودن  و غزنوی

 فارسی زبان به فلسفه و نجوم ریاضیات، طب، تاریخ، در فراوانی آثار ؛ همچنین نگارش بیهقی ابوالفضل توسط فارسی، زبان آثار

 دوره همین در

 عصر دروضعیت زبان فارسی در عصر سلجوقی: رشد سریع تر زبان فارسی 

 نفوذ. 2شهرها، رشد با آموزشی مراکز ه یتوسع و تأسیس.1در عصر سلجوقی: فارسی  ادبیات و زبانعوامل زمینه ساز رشد 

  مختلف، دربارهای به نویسندگان و شعرا جذب . 3 سلجوقی حکومت اداری دستگاه در ایرانی ساالران دیوان روزافزون

  شعرفارسی.  فراوان شکوفایی و رونقسلجوقی:  ه یدور انتهای در ویژه به فارسی، شعروضعیت 

  عطار و خاقانی انوری، سنایی، :وخوارزمشاهی سلجوقی عصر نویسندگان و شاعران مشهورترینمشهورترین 

 آموزش و علم )ب
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 دوراندر   علوم این تدریجی افول سپس و آغاز در طبیعی علوم و فلسفه رشد تداوموضعیت علم در عصر حکومت ترکان: 

  دوران، این در بزرگی بسیار دانشمندان علمی فعالیت وخوارزمشاهی، سلجوقی غزنوی، های سلسله حکومت طوالنی

 خیام و لوکری ابوالعباس و غزنوی ه یدور در جغرافیا و نجوم در بیرونی : ابوریحانمهمترین دانشمندان عصر حکومت ترکان

 پزشکی در جرجانی اسماعیل سید و کالم و فلسفه در رازی فخر امام و سُهروردی الدین شهاب نجوم، و ریاضیات در نیشابوری

  سلجوقی ه یدور در

 حمایتهای دلیل به ،برتری  از جایگاه طبیعی علوم و فلسفه با قیاس دربرخورداری علوم دینی  در عصرترکان: دینی علوموضعیت 

 و حاکمان حمایت با آموزشی اختصاصی علوم دینی مؤسسات و مراکز؛ گسترش مذهبی علمای موقعیت نیز و وزیران و سالطین

 سلجوقی و غزنوی دولتمردان

 مذهبی علمای موقعیت .2 وزیران و سالطین . حمایتهای1علل برتری علوم دینی برسایر علوم در دوره غزنوی و سلجوقی: 
 آموزشی اختصاصی علوم دینی مؤسسات و مراکزگسترش : نقش حکام و دولتمردان غزنوی و سلجوقی در گسترش علوم دینی

 از جمله حمایت خواجه نظام الملک از مذهب شافعی سلجوقی و غزنوی دولتمردان و حاکمان حمایت با

 خواجه همت به ها نظامیهساخت خواجه نظام الملک در گسترش علوم مذهبی: }تأثیر نظامیه ها در گسترش علوم دینی{: نقش 

 دانش و شافعی فقه تدریس به مدارس ایناختصاص  . نیشابور و اصفهان و بغداد چون مهمی شهرهای در توسی الملک نظام

 و اسالم دنیای نقاط دیگر در دینی آموزشی نهادهای از بسیاری مناسبی برای  الگوی تبدیل شدن بهبعدها ، آن به وابسته های

 .غربی کشورهای

 خلیفه یا سلطان توسط ها نظامیه مدرسان و مدیران تعیین الملک، نظام از پس: اوضاع نظامیه ها پس از نظام الملک

 غزالی محمد امام متعلم و معلم)شاگرد و استاد( نظامیه: عالمان فترین معرو و مهمتریناز 

 با این حمله آن نابودیو بغداد به ق 656 سال در هالکوخان ه یحمل نظامیه بغداد و ادامه فعالیت آن تا:  نظامیه آخرین

 معماری و هنر

 بودند، خود عصر مشاهیر آرامگاه که مانند برج بناهای و خها کا بعضی باقی ماندن غزنوی عصر ازمعماری عصر غرنوی: 

 )ویژگی اصلی: ساخت بناهای شبیه برج(

  .اسالمی هنر مهم های دوره از یکی دوره سلجوقی: سلجوقی دورههنر

 . 5 رشداقتصادی.4 شهرنشینی، ه یتوسع .3فراگیر، حکومت.2 قلمرو، گسترش.1علل رشد هنر و معماری در عصر سلجوقی: 

  دولتمردان، حمایت

؛ از  ایرانی معماران توسط دوره آن در ساخته شده مقابر نیز و سرا مدرسه،کاروان مسجد،مهمترین نمونه معماری دوره سلجوقی: 
 های دوره در مساجد معماران برای الگویی ، ایران در چهارایوانی مسجدهای ترین کهن از یکی : اصفهان ه یجمع مسجدجمله: 

   .بعدی
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 دوره در مساجد معماران برای الگویی ایران ، در چهارایوانی مسجدهای ترین کهن از یکی : اصفهان:ویژگیهای مسجد جمعه 

  سلجوقی دوره هنر از عالی ای نمونه مسجد این در کاررفته به تزیینات و ها بری گچ و ها کاشی   .بعدی های

 با فلزی آثار در این دوره.تولید وگاهی صدورایران تاریخ در خود دوران ترین درخشان از یکی :سلجوقی عصر در فلزکاری

 فلزکاری تزیین و تولید های شیوه. انتقال در دوره سلجوقی فراوان مقیاس در ریزی قالب و زنی قلم صورت به فراوان تزیینات

 .اسالمی قلمرو غرب سرزمینهای به خود غنای دلیل به سلجوقی عصر

 و گیاهی و جانوری نقوش از استفاده با توسعه آناما ، سامانی ه یدورآن به اندازه  کیفیت عدم :عصر سلجوقی سفالگری هنر

  کاشان مانند مرکزی مناطق به سمرقند، و نیشابور یعنی ایران، شرق از سامانی عصر سفالگری مهم مراکزانتقال تدریجی 

 سمرقند، و نیشابور یعنی ایران، شرق :سامانی عصر سفالگری مهممراکز 

  کاشان مانند مرکزی مناطق سامانی : از شرق ایران به عصر سفالگری مراکز مهم انتقال 
 گیاهی، انسانی، نقوش از استفاده افزایشو دوره این در کاشی کاری هنر اوج معماری، ه یتوسع کنار در : کاری کاشی هنر

  مذهبی غیر و مذهبی بناهای تزیین برای هندسی نقوش و جانوری

 

 

 

 مانا باشید.

 م.نوریان. 
 مشهد1دبیرناحیه 

 
 

 بکاربردن لقب سلطان برای حکام ترک در ایران
 حکومتهای ترک ایرانی به ترتیب زمانی: غزنویان؛ سلجوقیان؛ خوارزمشاهیان

 روابط دوستانه غزنویان و سلجوقیان با خالفت عباسی
 رهایی خالفت عباسی از دست آل بویه توسط طغرل سلجوقی

نظامی خالفت عباسی در -سلطان محمد خوارزمشاه: به علت تصمیم خلیفه در بازگرداندن اقتدار سیاسی دشمنی خلیفه عباسی و
 و آغاز دشمنی آنها با یکدیگر نتیجه عدم تأیید حکومت وی

نظامی آنها و خصوصا -پیامد اختالف دوقدرت بزرگ اسالم: خالفت عباسی و سلطان محمد خوارزمشاه: کاهش قدرت سیاسی
  ه مناطق شرقی و قدرتیابی مغوالنبی توجهی ب

 


