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در درس قبل به سلسله های قرون اولیه یعنی از طاهریان تا آل بویه اشاره شد، این سلسله ها درهم تنیده بودند، یعنی به غیر آل بویه که 
وسعت قلمروی آن فراتر از قدرت محلی بود، قدرت هایی بودند که به وسعت کل فالت ایران نمی رسیدند و بال استثنا به صورت موازی 
حکومت می کردند، در ادامهء سلسله های عنوان شده به سه سلسلهء پایانی دوران اولیه اسالم می رسیم، یعنی غزنویان، سلجوقیان و 
خوارزمشاهیان، این سه سلسله بر خالف حکومت های پیش از آن نفوذ و گسترشی داشتند و حتی تصرفات خارج از مرزی نیز داشتند. 

نکتهء مهم این سه سلسله ریشهء ترکی داشتن آن هاست.

ت سیاســی تحوال
برای بررسی تحوالت سیاسی این دوران بهتر است ابتدا مروری بر پیشینءه نفوذ غالمان ترک داشته باشیم: اولین حضور غالمان ترک بعد از دوران 
مأمون است و همین غالمان ترک جای نفوذ و قدرت ایرانیان را در دربار خلفا گرفتند و به مقام های باالی نظامی رسیدند و حتی خالفت را در 
ادواری در دست داشتند، به تدریج نفوذ این ترکان در برخی از سلسله های اولیه ایرانی- اسالمی باعث رشد این افراد و در نهایت به دست گرفتن 

قدرت شد. در نمودار زیر این مراحل را بخوانید:

راه یافتن به قلمرو اسالمی لشکرکشی مسلمانان به ماوراءالنهر 
اسالم آوردن ترکاندر سدۀ نخست هجری

دست یابی به مراتب و مناصب باالی نظامی

به دلیل داشتن استعداد نظامی به خدمت 
دربار عباسیان و امیران مسلمان درآمدند

 غزنویــــــــان
 تاسیـس: اولین سلسلءه ترک نژاد غزنویان است که توسط محمود غزنوی در شهر غزنه پایه گذاری شد و به همین دلیل غزنویان نامیده شد. 

مراحل تاسیس این سلسله را در نمودار زیر بخوانید:
ایجاد زمینه برای تاسیس 

حکومت محلی

گسترش قلمرو در نواحی خراسان و بخشی از قلمرو سامانیان

حضور َالپتَگین در دربار 
سامانی

رسیدن به مقام سپهساالری

تأسیس حکومت غزنویان

محمود پسر َسُبکتگین و نوه الپتگین 
سپهساالر سامانیان در خراسان بود

حکومت غزنویان در شهری به نام غزنه تاسیس شد، این شهر در کجا واقع بود؟
غیرمسلمان  هند  با  اسالمی  سرزمین های  شرقی  )ثَغر(  مرز  که  کنونی  افغانستان  شرقی  نواحی  کوهستان های  در  غِزنین(  )غزنی/  غزنه  شهر 

محسوب می شد، واقع بود.

 تثبیــت: دوران تاسیس و تثبیت سلسلءه غزنویان در دورءه محمود است، دربارءه تاسیس این سلسله گفته شد، محمود در ابتدا در تالش بود تا 
مورد تایید خلیفه قرار بگیرد به این دلیل دست به سلسله جنگ هایی برای جهاد در راه خدا زد:

 داخلــی: جهاد او در داخل قلمروی اسالمی به مبارزه با آل بویءه شیعه مذهب که تا مدت ها خالفت را بازیچءه خود قرار داده بودند معطوف 
می شد، تو به ری که تحت حاممیت این سلسله بود حمله کرد و پس از تصرف ری بسیاری از علما و مردم شهر را به بهانءه اسماعیلی بودن به قتل 

رساند. کتابخانءه مهم آنجا را به بهانءه وجود کتاب های فلسفی به آتش کشید.
 خارجـی: او یکی از حاکمانی بود که در جهت شرقی خود به هند مشغول شد و به صورت مدام و به بهانءه غزا به این مناطق دست اندازی می کرد 
و در نهایت با ثروت فراوانی که از غارت معابد و پرستشگا ه های این منطقه کسب می کرد به هدف اصلی خود دست یافت. نتیجءه این لشکرکشی ها 

گسترش دین اسالم و زبان فارسی در این منطقه بود.
 سقــوط: بعد از مرگ محمود جنگ جانشینی بین محمد و مسعود آغاز شد و در نهایت با پیروزی مسعود به اتمام رسید، این درگیری ها همراه 
ادامءه جنگ های مداوم در هند باعث شد مسعود از وضعیت داخلی ایران غافل شود و مردم به خصوص سکنءه خراسان که در زیر بار فشار مالیاتی 
مأموران او به شدت آسیب ببینند. این نارضایتی باعث شد مردم به راحتی دروازه های شهر را بر روی طغرل سلجوقی باز کنند. بعد از شکست 

دندانقان قلمروی این سلسله به سرحدات شرقی ایران و شمال غربی هند محدود شد و تا اواخر قرن ششم هجری ادامه یافت.

 سلجوقیـــــان
وقتی می گوییم سلجوقیان به طایفه ای ترک اشاره می کنیم که بعد از گرویدن به اسالم، نخست در ماوراءالنهر و سپس در خراسان مستقر شدند.

 تاسیـس: طغرل سلجوقی موسس این سلسله، ابتدا نیشابور را فتح کرد و بعد از آن به تسخیر دیگر مناطق ایران پرداخت. روابط او با خلیفه دارای 
اهمیت ویژه ای است زیرا باعث شد بعد از یک قرن خالفت از تسلط آل بویه خارج شود، به نمودار زیر دقت نمایید:

درس دهم:  ایـران در دوران غزنــوی، سلجوقی و خوارزمشاهی 10
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به پایان رسیدن تسلط آل بویه بر خالفت

خواندن خطبه به نام طغرل

حملءه طغرل به بغداد

سکه زدن به نام طغرل

اخراج آل بویه از این شهر

اعطای لقب سلطان رکن  
الدوله به طغرل

اعطای حکومت ایران و عراق از
طرف خلیفه به طغرل

منجی نامیده شدن طغرل

 تثبیــت: در دروءه آلب ارسالن حکومت سلجوقیان بر ایران تثبیت شد، او که جانشین طغرل بود در نبرد مالزگرد امپراتوری روم شرقی را شکست 
داده و امپراتور را به اسارت درآورد، آسیای صغیر را به متصرفات خود افزود و وسعت قلمروی خود را به بیشترین وسعت در زمان ایران اسالمی 

رساند. قلمرو سلجوقیان از رود سیحون در شرق تا دریای مدیترانه در غرب بود.

توسعءه قلمرو در غرب جه تاثیری بر منطقه داشت؟
توسعءه قلمرو سلجوقیان در آسیای صغیر، موجب مهاجرت قبایل و طوایف ترک به آن منطقه و تغییر وضعیت سیاسی و فرهنگی این ناحیه شد.

 دوران شکوفایی: دوران اوج این سلسله به دوران حکومت ملکشاه بر می گردد، این دوره که با وزارت خواجه نظام الملک همراه بود قدرتمند ترین 
دوران سلجوقیان است که بیشتر خاندان ها و حکومت  های محلی از بین رفتند و یا به اطاعت سلطان سلجوقی گردن نهادند.

 سقــوط: بعد از مرگ خواجه نظام ملک و ملکشاه روند سقوط آغاز شد؛ اختالفات قدرت و جانشینی باعث تضعیف حکومت شد و هجوم دو قوم مهاجم 
قراختائیان و غزها آسیب های  بسیاری را به روستاها و شهرهای خراسان وارد آورد. به نمودار زیر برای بررسی مراحل سقوط این سلسله توجه نمایید:

از دست رفتن ماوراءالنهر

رقابت بر سر قدرت

مرگ خواجه نظام الملک و ملکشاه

وارد آمدن خسارات فراوان به شهرها و 
روستاهای خراسان

اختالف بر سر جانشینی

مبارزات اسماعیلیان

تضعیف حکومت

حملءه قراختائیان و غزها به مناطق شرقی

مناسب بودن زمان برای حملءه 
اقوام مهاجم

تضعیف حکومت پیروزی تکش بر آخرین سلطان سلجوقی

قدرت گیری اتابکان تقسیم شدن قلمروی سلجوقی میان امرا

در نمودار و متن باال به دو قوم قراختائیان و غزها اشاره شد، آن ها چگونه اقوامی بودند؟
قراختائیان: اصل و نسب مغولی داشتند. در قرن چهارم میالدی جذب فرهنگ چین شدند. محل اصلی سکونت آن ها در شمال کوه های تیان شان 
بود. در حدود سال 512 حکومت قدرتمندی تشکیل دادند. در 531 ق به سرزمین های اسالمی هجوم آوردند. نزدیکی آنها به ماوراءالنهر 

سبب حرکت سنجر برای نبرد با آن ها شد.
غزها: دست های از طوایف ترک بودند. در زمان سلطان سنجر قوت گرفتند. با شکست سنجر و اسارت او، خراسان را برای مدتی تصرف 

و غارت کردند.

 خوارزمشاهیان
سقوط این سلسله پایان دوران اولیه اسالمی است، ابتدا برای بررسی این سلسله باید وجه تسمیه این سلسله را بررسی کرد؛ این اسم از دو بخش 
خوارزم و شاه تشکیل شده است، خوارزم یکی از مناطق آباد ایران در قرون نخستین و میانءه اسالمی است و به حاکمان این منطقه خوارزمشاه گفته می شود. 

 خوارزمشاهیان در زمان سلجوقیان: از استقالل داخلی برخوردار بودند ولی از سلجوقیان اطاعت می کردند.
 تاسیـس: این سلسله توسط اتسز خوارزمشاه تاسیس شد که در زمان ضعف 
حکومت سلجوقی اعالم استقالل کرد. در ادامه تکش جانشین او با شکست دادن 

طغرل سوم بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت.
 تثبیــت: در دوران محمد خوارزمشاه این سلسله به تثبیت می رسد، او با 

گسترش متصرفات خوارزمشاهیان قدرت خویش را افزایش می دهد. 
روابط خلیفه و محمد خوارزمشاه را در نمودار زیر بخوانید:

محمد خوارزمشاه برای مقابله با او یکی از سادات حسینی به نام 
سیدعالءالملک ترمذی را به عنوان خلیفه انتخاب کرد

خلیفه به دنبال احیای 
قدرت خود بود

حکومت محمدخوارزمشاه
را تایید نکرد

سپاه او در گردنه اسدآباد همدان بر
اثر برف و باران متوقف شد

به سوی بغداد لشکرکشی کرد

 سقــوط: در دوران محمد خوارزمشاه چنگیزخان مغول به ایران حمله می کند و این سلسله را از میان می برد. 

ملوک مازندران
مناطق تسخیر شده

غوریــــان
قراختائیان

کــرمــــان
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ی ر ا د نظــام ا
نظام بررسی نظام اداری در این دوره باید توجه کرد که این سه سلسله ریشه در ترکان ماوراءالنهر دارند که آشنایی چندانی با سیستم اداری نداشتند.

 غزنویان: فرمانروایان این سلسله با آگاهی از نیاز به تشکیالت دیوانی و دیوان ساالری ایرانی از دیوان ساالران سامانی و آل بویه استفاده کردند.
 سلجوقیان: در این دوره نیز از دیوان ساالران ایرانی 
و  کندری  الملک  عمید  جمله  از  می کردند  استفاده 
خواجه نظام الملک توسی. نظام اداری این دوره الگوی 
مطلوبی برای ادوار بعد از خود شد، در این نظام 
دیوان وزارت دارای جایگاه ویژه ای بود و وزیر در 

رأس آن قرار داشت.

نقش برجسته ای در نظام خواجه نظام الملک توسی
اداری سلجویق داشت.

نقش برجسته ای در نظام 
اداری سلجویق داشت.

 روش وزارت خواجه نظام الملک: تقویت حکومت 
مّدنظر  اداری  نظام  توسعءه  تقویت  طریق  از  مرکزی 

خود که مبتنی بر میراث اداری کهن ایرانی بود.

مداوم،  چالش  این  الملک:  نظام  روش  نتیجءه   
تاریخ  در  که  شد  مخالف  نیروی  دو  تقابل  به  منجر 
اهل  و  )دیوان ساالران(  قلم  اهل  تقابل  نام  به  ایران 

شمشیر)نظامیان( معروف است.

 خوارزمشاهیان: این دوره ادامءه راه سلجوقیان بود.

گفته شد در دورۀ سلجوقیان وزارت نقش ویژه ای داشت، در این دوره وزرات دارای چه جایگاهی بود؟
در این دوره قدرت و نقش وزیر نسبت به دوره سلجوقی به شدت کاهش یافت و حتی در مواردی منصب وزیر حذف شد.

سلطــــان

وزیـــــر
)نخست وزیـــر(

دیـوان هـا
)سازمان ها و وزارت خانه ها

دراگه )دربــار( فرماندیه سپــاه

دیوان اوقافدیوان اشراف دیوان غرضدیوان رسایل دیوان بریددیوان استیفا

توضیحاتنام دیوان

استیفا به معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن است. دیوان استیفا به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک به امور مالی یعنی محاسبه و گردآوری ِاستیفا
درآمدها )مالیات ها( و هزینه ها )مخارج( رسیدگی می کرد.

دیوان رسایل یا دیوان انشا به ریاست صاحب رسالت، وظیفه داشت احکام و نامه های حکومتی را نگارش، تنظیم، ثبت، دریافت و ارسال کند. رسایل
عدءه زیادی دبیر در این دیوان مشغول کار بودند.

دیوان برید یا چاپارخانه تحت ریاست صاحب برید قرار داشت. چاپارهای این دیوان وظیفه داشتند عالوه بر انتقال پیام ها و نامه های حکومتی َبرید
از مرکز به والیات و بالعکس، برای فرمانروا خبرگیری و به نوعی جاسوسی کند.

دیوان اشراف به ریاست مشِرف بر دخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان به ویژه مستوفان نظارت می کرد.ِاشراف

دیوان َعْرض با ریاست عارض بر امور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه، از قبیل آمار سپاهیان، پرداخت و حقوق و مواجب آنان نظارت می کرد.َعْرض

آنچه سبب تداوم اکر وی یم شد، اراده و خواست سلطان بود.

همءه دیوان های سلجویق زیر نظر وزیر اکر یم کردند.

اگر مورد غضب شاه قرار یم گرفت؛ عزل یا قتل و مصادره اموال در انتظار او بود.

وزیر در منصب خود هیچ امنییت نداشت. 
جایگـــاه وزیـــر

ایجاد ثبات و استمرار در سیستم اداری کشور.

مقابله با امیران و نظامیان که به سنت هایی قبیله ای وفادار بودند.
اهداف خواجه نظام الملک

اختیارات بریخ دیوان ها نسبت به دوره سلجویق کم شد.

بریخ دیگر تغییر نام یافت. 

بریخ دیوان های جدید نیز تشکیل گردید. 

تفاوت دو نظام سلجوقی و خوارزمشاهی
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اوضـاع اجتماعــی و اعتقــادی
در این دوران شرایط اجتماعی ادامءه جامعءه ادوار قبل است با این تفاوت که حاکمان از اجتماع دیگری وارد جامعءه ایران با تمدن چندین هزار 

ساله شده  بودند و تغییراتی در این جامعه شکل دادند.

 شهر و شهرنشینی
در دوران حکومت های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی بخش عمده جمعیت 
روابط  گذشته  همچون  می بردند.  سر  به  روستاها  در  دوران  این  در  ایران 

دوجانبه ای بین روستاها و شهرها وجود داشت.

اجرای شهرها در طول این سه سلسله چه تغییراتی داشته است؟
شهر بیرونی در دوره سلجوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت. این اتفاق به دلیل رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها رخ داد. 

همراه با این تحول، عناصر شهر اسالمی مانند مسجد و بازار به شهر بیرونی منتقل شدند در کنار هم قرار گرفتند.

 رشد شهرهای مرکز ناحیه: به دلیل وجود نهادهای اداری و اهمیت سیاسی و اقتصادی، دارای توسعءه جغرافیایی، افزایش جمعیت و توسعءه 
عناصر شهری بودند.

 رشد شهرنشینی: در دورءه سلجوقی به دلیل رشد شهرنشینی و توسعءه مناسبات شهری طبقءه بازرگان شهری بیش از پیش اهمیت یافت و بازرگانان 
به یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی تبدیل شدند.

 شهرهای مهم: ری، اصفهان، مرو و نیشابور از جمله شهرهای مهم این دوره بودند.
دوازده  شیعیان  ولی  بودند  مذهب  سنی  روستاها  و  شهرها  عموما  شهرها:  مذهبی  بافت   
امامی )امامیه( نیز در شهرها دیده می شدند. در برخی شهرهای ایران سادات علوی نیز زندگی 

می کردند.
 اسماعیلیان: در شهرها و روستاها پراکنده بودند و همیشه مورد تعقیب و آزار قرار می گرفتند 
از  به عباسیان  به دلیل گرایش غزنویان و سلجوقیان  نتیجه  از مخالفان عباسیان و در  چون 

مخالفان این دو حکومت هم محسوب می شدند.
 دیگر ادیان: در این شهرها دیگر ادیان نیز حضور داشتند، مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها از جمله این ادیان هستند.

مقام های حکومتی و سالطین چه نقشی در اختالف های مذهبی داشتند؟
دخالت مقام های حکومتی به ویژه برخی سالطین و وزیران غزنوی و سلجوقی در امور مذهبی و جانب داری آن ها از یک فرقه و مذهب و 

دشمنی با فرقه و مذهب دیگر، به این اختالفات و درگیری ها دامن می زد.

اوضــاع اقتصـادی
در این دوره یک مورد مشترک با دیگر سلسله ها وجود داشت و یک مورد اختالف:

 شباهت: مانند تمام ادوار تاریخ کشاورزی مهم ترین و اصلی ترین فعالیت اقتصادی بود.
 تفاوت: موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان از بین رفت.

 کشاورزی: مالکیت زمین های کشاورزی در تاریخ ایران همواره یکی از مسائل مهم به شمار می رفته است. در طول تاریخ شکل های مختلف 
مالکیت بر زمین وجود داشته که در دوره های مختلف دچار تغییراتی شده است. در این دوره هم به شیوه های زیر بود:

محدود و ناپایدار

قرارداشتن در معرض مصادره 
مالکیت شخصی

عمده ترین شلک
رواج از دورءه باستان

شامل زمین هایی یم شد که در قبال خدمات به 
دولیت ها داده یم شد

مالکیت دولتی
)دیوانی(

از دورءه آل بویه رایج بود.

هدف نظام الملک آباداین زمین های بایر و بالاستفاده بود.

بعد از نظام الملک به دلیل عالقه به  استقالل صاحبان آن، سبب جدایی مناطیق شد که 
زمین های اقطایع در آن ها قرار داشتند و نهایتا به ضعف و زوال حکومت مرکزی کمک کرد.

در دورءه نظام الملک، به تدبیر او گسترش یافت.

در ابتدا مفید و موثر و مثبت بود.

به زمین هایی گفته یم شد که به افراد نظایم یا صاحبان مشاغل دیواین واگذار یم شد.

اع
ـــ

قـط
ا

                
به تدریج رو به گسترش بود. وقـــف

کهندژ )ارگ(.

شهرستان )شارستان(. 

شهر بیروین)َربَض( تشکیل یم شد. 

ساختــار کلــی شهرهــا

بیهق )سبزوار(
ری

گرگــان
ســاری
قـــم

مراکـز شیعـه نشیـن
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آگاهی تا درک: باید به یک نکته توجه داشته باشید؛ در زمین های دولتی زمین به صورت کامل هدیه می شد ولی در زمین های اقطاع 10
مالکیت زمین به صورت کامل نبود و محدودیت های زمانی داشت.

 تجارت و پیشه وری: در دوره سلجوقی تجارت داخلی و خارجی ایران به طور چشمگیری رشد کرد.

ایجاد راه های جدید و توسعءه حمل ونقل.
عوامل رشد تجارت

گسترش قلمرو.
برقراری نظم و امنیت.

وجود نظام دیواین اکرآمد.              

مبادله و خرید و فروش داخیل و خاریج اکالها
نتایج رشد تجارت

رشد شهر و شهرنشیین
تبدیل بازارها به قلب تپندءه شهر

ایجاد نقش مهم توسط صرافان

در نمودار باال به کاالهای مبادله شده اشاره شد، این کاالها شامل چه اقالمی بودند؟
سنگ های قیمتی، انواع منسوجات، برخی محصوالت کشاورزی پرطرفدار، برخی اشیای فلزی، ظروف سفالی و انواع ظروف شیشه ای در 

داخل و خارج از مرزهای ایران مبادله و خرید و فروش می شدند.

صرافان چه نقشی در رشد تجارت داشتند؟
صرافان که وظیفءه انجام معامالت پولی و تسهیل مبادلءه کاالها را به عهده داشتند.

زبــان و ادب فارســی
باید اشاره شود که این سه سلسله در قرن های قرن های چهارم تا هفتم، حکومت می کردند که دوران توسعءه زبان و ادبیات فارسی و ظهور بزرگ ترین 

نویسندگان و شاعران زبان فارسی بود.
در این دوره دیوان ساالران که ایرانی بودند تالش کردند زبان دستگاه اداری را از عربی به فارسی تغییر دهند که در دورءه غزنویان آغاز شد و در 

دورءه سلجوقیان رسمیت یافت.
در این دوره علما و دانشمندان تمایل داشتند آثار خود را به زبان فارسی بنویسند که در رونق و توسعءه زبان و ادبیات فارسی نقش بسزایی داشت.

 علم و آموزش
دوران طوالنی حکومت سلسله های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی هم زمان شاهد تداوم رشد فلسفه و علوم طبیعی در آغاز بودیم و به صورت تدریجی 

این علوم افول کرد.
 علوم دینی: علوم دینی در قیاس با فلسفه و علوم طبیعی، به دلیل حمایت های سالطین و وزیران و نیز موقعیت علمای مذهبی از جایگاه برتری 
برخوردار شد. با حمایت حاکمان و دولت مردان غزنوی و سلجوقی مراکز و مؤسسات آموزشی که بیشتر به تعلیم علوم دینی اختصاص داشت گسترش 

یافت. 
  غزنویــــان

 زبان: این دوره، زمان اوج شعر فارسی بود، نمونءه آن شاهنامه است که نماید هویت ایرانی و زبان فارسی است، در کنار شعر، نثر فارسی نیز رواج 
یافت مانند تاریخ بیهقی نوشتءه ابوالفضل بیهقی که  شاهکار زبان فارسی است.

 علم و آموزش: ابوریحان بیرونی در این دوره نیز حضور داشت که سرآمد نجوم و جغرافیا بود.
  سلجوقیان 

 زبـــان: در این دوره شعر فارسی رونق داشت و زبان فارسی توسعه یافت:
رشــد شهرهــا

تأسیـس و توسعـءه مراکـز آموزشــی

توسعءه نقش و نفوذ روزافزون دیوان ساالران ایراین در دستاگه اداری حکومت سلجویق
جذب شعرا و نویسنداگن به دربارهای مختلف

دالیـل توسعــه

 علــــم: در این دوره هر حوزه ای دارای علمای فاخر خود بود:

ریاضیات و نجوم

پـزشـکـــی

فـلسفـه و کالم

ابوالعباس لوکری 

شهاب الدین ُسهروردی

 خیـام نیشـابـوری

سید اسماعیل جرجاین

امام فـخــر رازی

عالمــان

 نظامیه ها: نکتءه مهم در این دوره تاسیس نظامیه هاست که به همت خواجه نظام الملک توسی بنا شدند و در نهایت به همین خاطر نام نظامیه را گرفتند:
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و  اصفهان  و  بغداد  چون  شهرهایی  در  که  نظامیه ها  این   
نیشابور بنا شدند

 بعدها الگوی بسیاری از نهادهای آموزشی دینی در دیگر 
نقاط دنیای اسالم و کشورهای غربی گردیدند.

 مهم ترین و معروف ترین عالم که در مدرسه نظامیه درس خواند و درس داد امام محمد غزالی بود.
 آخرین نظامیه توسط هوالکو در بغداد نابود شد. 

 خوارزمشاهیان: در این دوره چندین شاعر به نام وجود دارد؛ سنایی، انوری، خاقانی و عطار

ی هنــر و معمــار
هنر و معماری هر عصر بر اساس تلفیق دورءه قبل با ویژگی های دورءه جدید است، در نتیجه باید توجه کرد که با وجود ریشءه ترکی این سلسله ها 
با این حال قرار نیست هنر و معماری این دوره ها تفاوت فاحشی با دوره های قبل داشته باشد. مثال در دورءه غزنویان مانند دیگر دوره هاه کاخ هاو 

بناهای بزرگی باقی مانده است.

 سلجوقیان
 معماری: یکی از دوره های مهم هنر اسالمی است که آثار معماری مهمی از آن باقی مانده است، از جمله مسجد جمعءه اصفهان، همچنین مدرسه، 

کاروان سرا و نیز مقابر از جمله بناهایی بودند که در آن دوره توسط معماران ایرانی ساخته می شدند.

اولین مسجد چهار ایواین بود.

الگویی برای معماران مساجد دوره های بعدی شد.

اکیش ها و گچ بری ها و تزیینات به اکر رفته در آن  به عنوان نمونه  ای عایل از هنر محسوب یم شد.

مسجـد جمعـۀ اصفهـان

 فلزکاری: فلزکاری در عصر سلجوقی یکی از درخشان ترین دوران خود را در تاریخ ایران پشت سر گذاشت. آثار فلزی با تزیینات فراوان به 
صورت قلم زنی و قالب ریزی در مقیاس فراوان تولید و گاهی اوقات به خارج از قلمرو سلجوقی صادر می شدند. شیوه های تولید و تزیین فلزکاری 

عصر سلجوقی به دلیل غنای خود بعدًا به سرزمین های غرب قلمرو اسالمی انتقال یافت.
 سفالگری: هنر سفالگری گرچه به کیفیت دورءه سامانی نرسید اما با استفاده از نقوش جانوری و گیاهی توسعه یافت. مراکز مهم سفالگری عصر 

سامانی از شرق ایران یعنی نیشابور و سمرقند به تدریج به مناطق مرکزی مانند کاشان انتقال یافت.
 کاشی کاری: هنر کاشی کاری نیز در کنار توسعءه معماری در این دوره به اوج خود 
تزیین  برای  هندسی  نقوش  نیز  و  جانوری  گیاهی،  انسانی،  نقوش  از  استفاده  رسید. 

بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوانی یافت.

ی چهار گزینه ای درس 10 تاریخ یازدهمپرسش ها

از اواخر قرن چهارم تا زمان حملءه مغول، کدام سلسله ها به ترتیب بر ایران حکومت کردند؟   871
 خوارزمشاهیان، غزنویان، سلجوقیان  سلجوقیان، غزنویان، خوازمشاهیان

 غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان   خوارزمشاهیان، سلجوقیان، غزنویان
ترکان در کدام نواحی ساکن بودند که با لشکرکشی مسلمانان مواجه شدند؟    872

 در اطراف جیحون   ماوراءالنهر و آن سوی سیحون   مرزنشین امپراطوری روم   اطراف سواحل دریای مدیترانه
ترکان به پشتوانءه کدام استعدادی که داشتند به خدمت دربار عباسیان درآمدند؟    873

 امور دیوان ساالری   ترجمءه کتب به عربی  امور نظامی و لشکری  آشنایی با جغرافیای منطقه 
الپتگین در کدام حکومت به مقام سپساالری رسید؟    874

 سامانیان   غزنویان   خالفت عباسیان   سلجوقیان 
بین قرون چهارم تا هفتم هجری .......... در مرزهای شرقی ایران، زمینءه ایجاد سلسلءه .......... حکومتی را فراهم آورد.   875

 طغرل - سلجوقیان   تکش - خوارزمشاهیان   الپتگین - غزنویان  سنجر - خوارزمشاهیان
توضیحات زیر مربوط به کیست؟    876

»او بسیاری از اقدامات سیاسی و مذهبی خود را در پوشش جهاد در راه خدا )غزا( و به بهانءه مبارزه با مخالفان خالفت عباسی انجام می داد. به 
همین دلیل به ری که تحت حاکمیت آل بویءه شیعه مذهب بود، حمله کرد )420ق(.«

 ابومسلم خراسانی   سبکتگین   الپتگین   محمود 

بر اساس فقه شافیع و دانش های وابسته به آن تدریس یم شد.

بعد از نظام الملک، مدیران و مدرسان نظامیه ها توسط سلطان یا خلیفه تعیین یم شدند.
شیــوة اداره

گسترش قلمرو
حکومت فراگیـر

توسعءه شهرنشیین
رشد اقتصــادی

حمایت دولت مردان

عوامـل شکوفایی هنـر
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محمود به کدام بهانه پی درپی به هند لشکرکشی می کرد؟    877
 جهاد در راه خدا    کسب رضایت خلفای عباسی 

 دست یابی به ثروت فراوان هند   گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند 
در دورۀ حکومت محمود غزنوی کدام حکومت ها به ترتیب در شرق و غرب قلمرو غزنویان حکومت می کردند؟   878

 خوارزمشاهیان - ایلک خانیان   ایلک خانیان - آل بویه 
 آل بویه - ایلک خانیان    ایلک خانیان - خوارزمشاهیان

جنگ دندانقان در سال 431ق، بین چه کسانی در گرفت؟    879
 محمد غزنوی با مسعود غزنوی  محمود غزنوی و حکومت آل بویه 
 مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی   مسعود غزنوی و حکومت آل بویه

کدام یک از شخصیت های زیر خود را منجی خالفت عباسی معرفی کرد؟    880
 ابومسلم خراسانی   محمود غزنوی   طغرل سلجوقی   عضدالدوله دیلمی 

سلطان رکن الدوله، لقب کدام یک از شخصیت های زیر بود؟    881
 عضدالدوله دیلمی   طغرل سلجوقی   سلطان محمود غزنوی   البتگین 

وسیع ترین قلمرو در ایران دوران اسالمی در دوران کدام یک از شخصیت های زیر بود؟    882
 محمود غزنوی   عضدالدوله دیلمی   آلب ارسالن سلجوقی   سلطان محمدخوارزمشاه

دورۀ حکومت کدام یک از شخصیت های زیر اوج قدرت سلجوقیان بود؟   883
 طغرل   آلب ارسالن   ملکشاه   برکیارق

نتیجءه قدرت گیری ملکشاه چه بود؟   884
 ضعف حکومت سلجوقی   قدرت گیری نظام الملک

 از بین رفتن و گردن نهادن حکومت های محلی   هم قدرت شدن حکومت سلجوقیان با رومیان
جنگ مالزگرد بین چه کسانی در گرفت؟    885

 آلب ارسالن سلجوقی - امپراطوری روم شرقی   آلب ارسالن سلجوقی - آل بویه
 طغرل سلجوقی - امپراطوری روم شرقی  طغرل سلجوقی - آل بویه 

کدام گزینه به دریایی اشاره ندارد که در محدودۀ قدرت سلجوقیان قرار داشته است؟   886
 دریای سرخ  دریای خزر  دریای مدیترانه  دریای سیاه

غزها در زمان چه کسی برای مّدتی خراسان را تصرف و غارت کردند؟   887
 طغرل   آلب ارسالن   سنجر   ملکشاه 

کدام یک از عوامل زیر در ضعف و زوال حکومت سلجوقیان مؤثر نیست؟   888
 هجوم اقوام مهاجم    مرگ خواجه نظام الملک و آلب اسالن

 اختالفات بر سر قدرت و جانشینی   قدرت گرفتن اتابکان 
کدام یک از حاکمان خوارزم ادعای استقالل کردند؟    889

 اتسز   تکش   سلطان محمد   سلطان جالل الدین 
کدام یک از حاکمان زیر بر طغرل سوم غلبه کرد و بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت؟   890

 حاکم غز  حاکم قراختایی  تکش   اتسز
کدام یک از حکام خوارزمشاه، توسعه طلبی را وجهءه همت خود قرار داد و غوریان، قراختائیان و ملوک مازندران را برانداخت و بر کرمان نیز    891

مسلط شد؟ 
 اتسز   تکش   سلطان محمد   سلطان جالل الدین 

چرا خالفت عباسی از تأیید حکومت خوارزمشاهیان خودداری کرد؟   892
 سلطان محمد یکی از سادات حسینی را به عنوان خلیفه اعالم کرده بود. 
 نفوذ سلجوقیان در خالفت عباسی موجب عدم تأیید توسط خالفت شد.

 خلیفه به دنبال احیای قدرت سیاسی و نظامی خود بود و به همین دلیل مخالفت کرد.
 شیعه مذهب بودن حکومت خوارزمشاهیان، دلیل عدم تأیید خلیفه بود.

سید عالءملک ترمذی، چه کسی بود؟    893
 وزیر ملک شاه سلجوقی    آخرین وزیر آل بویه 

 خلیفءه انتخابی محمد خوارزمشاه  مشاور هارون الرشید، خلیفءه عباسی 
کدام حکومت از عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک توسی در نظام اداری استفاده کرده است؟    894

 سامانیان  سلجوقیان   آل بویه   غزنویان 
خواجه نظام الملک توسی در نظام اداری سلجوقیان به دنبال چه چیزی بود؟   895

 دخالت در انتخاب جانشینی برای ملکشاه   احیای میراث اداری کهن ایرانی 
 ایجاد ثبات در حکومت و مقابله با امیران و نظامیان سلجوقی   حمایت از اهل قلم در مقابل اهل شمشیر 

تکیءه اصلی نظام الملک در تغییراتی که اعمال کرد، بر چه چیزی بود؟   896
 اسالم  میراث کهن ایران  خالفت عباسی  مقابله با اسماعیلیه

در کدام دوره دیوان وزارت به شکوهمندی بی نظیری رسید؟   897
 غزنویان   سلجوقیان   سامانیان   خوارزمشاهیان 
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مشرف، در زمان سلجوقی زیر نظر چه کسی کار می کرد؟   898
 شاه  وزیر  دیوان بیگی  فرماندهی سپاه

ریاست کدام یک از دیوان های زیر با مستوفی الممالک است؟    899
 استیفا   اشراف   برید   عرض 

توضیح زیر در مورد وظایف کدام دیوان است؟   900
»باید که به همءه اطراف، همیشه جاسوسان روند بر سبیل بازرگانان و سیاحان   

و صوفیان و داروفروشان و درویشان، و از هر چه می شنوند، خبر می آ  ورند تا هیچ گونه از احوال چیزی پوشیده نماند.«
 دیوان استیفا   دیوان اشراف   دیوان برید   دیوان عرض 

در نظام دیوان ساالری چه کسی بر کار مستوفیان نظارت داشت؟    901
 مستوفی الممالک   عارض   مشرف   ریاست مستوفی

در کدام دوره، قدرت و نقش وزیر نسبت به دورۀ سلجوقیان به شدت کاهش یافت و حتی حذف شد؟   902
 غزنویان   آل بویه   خوارزمشاهیان   مغوالن 

کدام نظام های اداری، در ادامءه هم بوده است؟   903
 سامانی و سلجوقی  سلجوقی و خوارزمشاهی  غزنوی و سلجوقی  خوارزمشاهی و ایلخانی

کدام یک از شهرهای زیر از شهرهای شیعه نشین در دروۀ سلجوقی محسوب نمی شود؟   904
 ری   گرگان   ساری   اصفهان 

مهم ترین مخالفان حکومت غزنوی و سلجوقی چه کسانی بودند؟    905
 غزها   ایلک  خانیان   اسماعیلیه   حنفیان  

در عصر سلجوقی، با تدبیر نظام الملک، شکلی از زمینداری با عنوان .......... که در دورۀ حکومت .......... رایج بود، گسترش یافت.   906
 مالکیت دولتی یا دیوانی - غزنویان  مالکیت دولتی یا دیوانی - آل بویه 

 اقطاع - غزنویان    اقطاع - آل بویه
کدام یک از موارد زیر از عوامل رشد تجارت در دورۀ سلجوقیان نیست؟   907

 گسترش قلمرو   برقراری نظم و امنیت   ایجاد راه های جدید   تقسیم اراضی بین کشاورزان 
تاریخ بیهقی مربوط به کدام دورۀ تاریخی است؟    908

 غزنویان   سلجوقیان   سامانیان   آل بویه
شاعرانی نظیر انوری، سنایی، خاقانی و عطار، در کدام دورۀ تاریخی بودند؟    909

 سامانیان و سلجوقیان   سامانیان و غزنویان   سلجوقیان و خوارزمشاهیان   سلجوقیان و غزنویان 
در مدارس نظامیه، کدام فقه تدریس می شد؟    910

 حنفی   شافعی   حنبلی   مالکی 
الگوی نظام آموزشی در دنیای اسالم و کشورهای غربی، چه بود؟   911

 االزهر  دارالعلم  بیت الحکمه  نظامیه
کدام یک از شخصیت های زیر، هم در مدارس نظامیه درس خواند و هم تدریس کرد؟   912

 ابوالعباس لوکری  محمد غزالی  احمد غزالی  نظام الملک
اولین مسجد چهار ایوانی در ایران، مربوط به کدام دورۀ تاریخی است و در کدام شهر قرار دارد؟    913

 غزنویان - هرات  سلجوقیان - اصفهان   خوارمشاهیان - ترمذ   آل بویه - ری
دورۀ سلجوقی از دوره های مهم هنر اسالمی است، کدام گزینه به دالیل این اهمیت اشاره ندارد؟   914

 امتداد قلمرو این سلسله از سیحون تا دریای مدیترانه  اهمیت یافتن بازرگانان به عنوان یکی از گروه های مهم اجتماعی
 توجه و اهمیت خواجه نظام الملک و ملکشاه به هنر   ارتباط تنگاتنگ با روم بعد از نبرد مالزگرد

آخرین نظامیه تا پیش از حملءه مغوالن در کدام شهر فعال بود و توسط چه کسی نابود شد؟    915
 نیشابور - طغاچار   نیشابور - هالکوخان   بغداد - طغاچار   بغداد - هالکوخان 

در کدام دوره، هنر سفالگری نسبت به دوره های بعد از خود از کیفیت بیشتری برخوردار بوده است؟   916
 سامانیان   سلجوقیان   غزنویان   خوارزمشاهیان 

کدام گزینه از جمله مراکز مهم سفالگری در دورۀ سامانی است؟   917
 نیشابور  خوارزم  کاشان  مرو

کدام گزینه از جمله مراکز مهم سفالگری، در قرون 4 تا 7 هجری بوده است؟   918
 نیشابور  خوارزم  کاشان  مرو

وجود چه نقوشی بر روی سفال می تواند نشانه ای برای سفال های قرون 4 تا 7 هجری باشد؟   919
 گیاهان  سمبل های اسالمی  انسان   تصویری از مکان های مذهبی

حمالت محمود غزنوی به هند، چه نتیجه ای به همراه داشت؟    920
 تأسیس حکومت گورکانیان هند   گسترش مذهب تشیع 
 حمایت همه جانبءه خلیفءه عباسی از حکومت غزنویان   گسترش زبان فارسی 

جنگ مالزگرد بین چه دولت هایی اتفاق افتاد؟�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )آزاد 88 با تغییر(   921
 فاطمیان - روم غربی   فاطمیان - روم شرقی

 سلجوقیان - روم غربی   سلجوقیان - روم شرقی
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پس از سلجوقیان كدام سلسله در ایران به قدرت رسید؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )آزاد 79(   922
 سامانیان  ساسانیان  آل بویه  خوارزمشاهیان

سلطان محمود، بعد از تصرف كدام ایالت با شیعیان آنجا برخورد سختی داشت؟    923
 ایالت خراسان   ایالت ری   ایالت کرمان   ایالت طبرستان 

محمود غزنوی با کدام فرقءه مذهبی شیعه در ری دشمنی داشت؟   924
 اثنی عشری  اسماعیلیه  زیدیه  شافعی

نبرد دندانقان بین چه كسانی رخ داد و پیامد این نبرد چه بود؟     925
 سلطان مسعود و طغرل سلجوقی - به پایان رسیدن حکومت مسعود بر غزنویان

 آلب ارسالن و امپراتور روم شرقی - سختگیری گسترده به شیعیان
 سلطان مسعود و طغرل سلجوقی - تسخیر ایالت خراسان به وسیلءه سلجوقیان

 آلب ارسالن و امپراتور روم شرقی - تسلط سلجوقیان بر آسیای صغیر
پیامد گرویدن طوایف ترك سلجوقی به اسالم چه بود؟    926

 درگیری با اقوام ترك غیر مسلمان  درگیری با حكومت غزنویان 
 استقرار در منطقءه ماوراءالنهر و خراسان  تأیید حكومت آن ها به وسیلءه خلیفءه عباسی

نخستین بار در زمان كدام سلطان سلجوقی، قلمرو آن ها به وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایران دوران اسالمی رسید؟   927
 طغرل  سنجر  آلب ارسالن  ملكشاه

کدام گزینه به ترتیب، پاسخ سؤال های زیر است؟   928
تأثیر پیدایش نهضت ترجمه در سرزمین های اسالمی در دوران عباسیان چه بود؟ 

نام مركزی كه برای این موضوع ایجاد شد، چه بود؟ 
مدرسءه مشهور عصر سلجوقی و مدرسءه پزشكی در عصر باستان که دانش پزشکی از آن به دورۀ اسالمی راه یافت، چه بود؟

 رسمیت یافتن زبان فارسی در كنار زبان عربی - جندی شاپور - دارالعلم - دارالطلب
 ترجمءه شمار زیادی از آثار علمی - بیت الحكمه - نظامیه - جندی شاپور 

 ایجاد عالقه به حوزه های متعدد علم و دانش در بین مسلمانان - بیت العلم - ربع رشیدی - دارالعم
 ترجمءه کتب دینی دیگر ادیان - دارالعلم - جندی شاپور - مدرسءه علمی نظام الملك

به ترتیب، مشخص كنید اساسی ترین و مهم ترین فعالیت اقتصادی در ایران، در هر یك از ادوار باستان و قرون 3 تا 7 ه.ق، چه بود؟ یکی از تحوالت    929
قرون 3 تا 7 ه.ق در این باب، چه بود؟

 كشاورزی - زوال موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان در ایران  بازرگانی - خراب شدن زیر ساخت ها، قنات ها و شبكه های آبیاری
 بازرگانی - بی توجهی اقوام مهاجم به موضوع تولید از زمین  كشاورزی - صحراگردان با زندگی یكجانشینی سازگاری نداشتند.
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تاریخ
 در عصر سامانیان زبان و ادب فارسی اوج گرفت.. 8۴۴

صفحه 95  

 امیران و وزیران ایران دوست و فرهنگ پرور سامانی، . 8۴5
این زبان کشیدند. آنان شاعران و نویسندگان  زحمات فراوانی برای ترویج 
صفحه 95 فارسی گو را تشویق و حمایت می کردند. 

 رودکی پدر شعر فارسی، در زمان حکومت سامانیان . 8۴6
صفحه 95  می زیست و مورد حمایت ایشان بود. 

 ابتدا باید توجه کرد که اولین تاریخ عمومی به زبان . 8۴7
تاریخ  می شود:  ساده سازی  سوال  صورت  پس  است.  بلعمی  تاریخ  فارسی، 
بلعمی، ترجمه و تخلص از چه اثری است و در چه زمانی تدوین شده است؟ 
و  ترجمه  بعلمی  تاریخ  که  کنید  توجه  باید  ابتدا  تست،  این  به  پاسخ  برای 
تخلص از تاریخ طبری است و در نهایت باید بدانید در دورءه سامانیان تدوین 
صفحات 5 و 95 شده است. 

با عنوان . 8۴8 به زبان فارسی   نخستین کتاب جغرافیایی 
صفحه 95  حدود العالم من المشرق الی المغرب، در دورءه سامانیان نگارش یافت. 

و . 8۴9 سامانیان  ویژه  به  ایرانی  سلسله های  شک،  بدون   
آل بویه، سهم بسزایی در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود داشتند.

صفحه 95   
زمان ساسانیان . 850 پزشکی جندی شاپور که در   مدرسءه 

آغاز به کار کرده بود، همچنان تا قرن سوم هجری به فعالیت خود ادامه داد.
صفحه 96   

توسی، . 851 شیخ  به  معروف  توسی،  حسن  بن  محمد   
صفحه 96  نویسندءه کتاب های النهایه و مبسوط در زمینءه فقه است. 

 صحیح بخاری نوشتءه محمد بن اسماعیل بخاری از . 852
صفحه 96  معتبرترین کتب حدیث در این دوران است. 

 ابتدا باید کتاب هر نویسنده را بدانیم: 1. شیخ طوسی 2. . 853
صفحه 96  محمد بن اسماعیل بخاری 3. شیخ صدوق. در نتیجه پاسخ گزینءه 1 است. 

 باید توجه کنید که در کتاب فلسفءه خود خوانده اید . 85۴
که منظور از شیخ  الرئیس، ابن سینا است. پایه گذار فلسفءه مشایی، فارابی است 
صفحه 97  و به اوج رسانندءه آن، ابن سینا است. 

 ابن سینا برای نخستین بار در دانشنامءه عالیی، یک . 855
دوره فلسفه را به زبان فارسی تألیف کرد و این اثر، سهم بسزایی در مطرح 
صفحه 97 کردن زبان فارسی به عنوان زبان علم داشت. 

 ابن سینا برای نخستین بار در دانشنامءه عالیی، یک . 856
صفحه 97 دوره فلسفه را به زبان فارسی تألیف کرد. 

 بیرونی در زمینه هایی که در سؤال گفته شد، تخصص . 857
صفحه 97 و 98 داشته است. 

 رسالءه آبله و سرخک )الجدری و الحصبه( اثر محمد . 858
اثری  و  است  آبله  بیماری  دربارءه  توصیف  کهن ترین  حاوی  رازی،  زکریای 
صفحه 98  ارزشمند در علم پزشکی به شمار می رود. 

 بند امیر، از آثار به جای مانده از دورءه عضدالدوله، . 859
صفحه 94 فرمانروای آل بویه است که در مرودشت استان فارس قرار دارد. 

 سادات علوی نقش مؤثری در ترویج اسالم در میان . 860
صفحه 90،  ایرانیان، به ویژه ساکنان طبرستان، دیلم و گیالن داشتند. 

فرهنگی . 861 و  اجتماعی  سیاسی،  مبارزات  و  فعالیت ها   
سلسله های  برای شکل گیری  را  زمینه  هجری،  نخست  قرن  دو  در  ایرانیان 
صفحه 89 ایرانی فراهم کرده است. 

سوی . 862 از  ذوالیمینین،  به  مشهور  حسین،  بن  طاهر   
صفحه 89 مأمون، خلیفءه عباسی به حکومت خراسان منصوب شد. 

 امیر صفاری نسبت به خلیفه اظهار تبعیت کرد و به . 863
صفحه 92 نام او خطبه خواند. 

اسماعیل . 86۴ امیر   و  میان عمرولیث  صفاری   در جنگی 
ناجوانمردانه  خلیفه  شد،  فرستاده  بغداد  به  و  شده  دستگیر  عمرو   سامانی، 
صفحه 92 دستور قتل او را داد. 

 یکی از مؤسسان حکومت آل بویه با مشاهدءه اوضاع . 865
صفحه 93 نابسامان خالفت، بغداد را تسخیر کرد اما خالفت را از بین نبرد. 

پسرانش . 866 همراه  به  که  بود  دیلم  اهالی  از  ابوشجاع   
صفحه 90 حرفءه نظامی گری را برگزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد. 

شد.. 867 کشته  خود  شورشی  غالمان  توسط  مردآویج   
صفحه 93  

یافتءه . 868  زبان فارسی دری که در واقع صورت تحول 
رواج  ایران  نقاط  اکثر  در  مردم  عامءه  میان  در  همچنان  بود،  میانه  فارسی 
صفحه 94 داشت. 

 کشتی سازی در دوران باستان پیشرفت کرده است.. 869
صفحه 100  

 هندوستان از دوران باستان محل تردد ایرانیان بوده . 870
برای  اشاره شده است که  اینکه  به  است، در صفحءه 121 کتاب دهم شما 
نخستین بار در دوران داریوش مسیر دریایی بین هند و مصر شناسایی شده  
دهم صفحه 121، یازدهم صفحه 100 است. 

غزنویان، . 871 سلسلءه  سه  ترتیب،  به  تاریخ  این  در   
حکومت  ایران  سراسر  بر  گاه  و  بخش هایی  بر  خوارزمشاهیان  و  سلجوقیان 
صفحه 101 کردند. 

 در جریان لشکرکشی های مسلمانان به ماوراءالنهر و . 872
سرزمین های آن سوی رود سیحون در سده های نخست هجری، شماری از 
ترکان به صورت فردی و یا گروهی به دین اسالم گرویدند و به درون قلمرو 
صفحه 101 اسالمی راه یافتند. 

و . 873 نظامی  امور  در  که  استعدادی  دلیل  به  ترکان   
صفحه 101  لشکری داشتند، به خدمت خالفت عباسی درآمدند. 

سپهساالری . 87۴ مقام  به  سامانیان  دربار  در  الپتگین   
صفحه 101  رسید. 

در . 875 قمری،  هجری  چهارم  قرن  میانءه  در  الپتگین   
صفحه 101 مرزهای شرقی ایران، زمینءه ایجاد سلسله غزنویان را فراهم آورد. 

صفحه 101. 876  متن، اشاره به محمود غزنوی دارد. 
 محمود به بهانءه جهاد در راه خدا بارها به هند حمله . 877

صفحه 102  کرد. 
سلطان . 878 زمان  در  غزنویان  قلمرو  نقشءه  اساس  بر   

محمود، ایلک خانیان در شرق و  در غرب آن آل بویه حکومت می کردند.
صفحه 102   

 جنگ دندانقان در سال )431ق(، بین مسعود غزنوی . 879
صفحه 102  و طغرل سلجوقی درگرفت. 

تسلط . 880 از  را  عباسی  خلیفءه  و  بغداد رفت  به   طُغرل 
آل بویءه شیعه مذهب درآورد و خود را منجی خالفت معرفی کرد )447ق(.

صفحه 102 و 103   

صفحه 103. 881  خلیفه، لقب »سلطان رکن الدوله« را به طغرل داد. 
در . 882 رود سیحون  از  قلمرو سلجوقیان  زمان،  آن  در   

شرق تا دریای مدیترانه گسترش یافت. این وسیع ترین قلمرو یک حکومت 
صفحه 103  در ایران دوران اسالمی بود. 

قدرت . 883 اوج  به  سلجوقی  سلسلءه  ملکشاه،  زمان  در   
صفحه 103 رسید. 

 در نتیجه، بیشتر خاندان ها و حکومت های محلی از . 88۴
صفحه 103  بین رفتند و یا به اطاعت سلطان سلجوقی گردن نهادند. 
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 در زمان آلب ارسالن جانشین طغرل، سلجوقیان در . 885

روم  امپراتوری  سپاهیان  )463ق(،  داد  رخ  مالزگرد  در  که  بزرگ  نبردی 
صفحه 103 شرقی را شکست دادند. 

اسیر . 886 را  امپراتور  طغرل  مالزگرد،  پیروزی  از  بعد   
کردند و آسیای صغیر را به متصرفات خود افزودند. در آن زمان، قلمرو 
یافت. گسترش  مدیترانه  دریای  تا  شرق  در  سیحون  رود  از  سلجوقیان 
103 صفحه   

 غزها، دسته ای از طوایف ترک بودند که در زمان . 887
سلطان سنجر، قوت گرفتند و با شکست سنجر و اسارت او، خراسان را برای 
صفحه 103  مدتی تصرف و غارت کردند. 

سلسلءه . 888 ضعف  موجب  که  بود  ملکشاه  مرگ   
صفحه 103  سلجوقیان شد. 

 خاندان حاکم بر این منطقه، با وجود استقالل داخلی، . 889
از سلجوقیان اطاعت می کردند. پس از آنکه حکومت سلجوقی دچار ضعف و 
صفحه 104  انحطاط شد، اتسز، حاکم خوارزم، ادعای استقالل کرد. 

 تکش با شکست دادن طغرل سوم، آخرین سلطان . 890
صفحه 104 سلجوقی، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت. 

 سلطان محمد خوارزمشاه نیز، توسعه طلبی را وجهءه . 891
همت خود قرار داد و غوریان، قراختائیان و ملوک مازندران را برانداخت و بر 
صفحه 104 کرمان نیز مسلط شد. 

با . 892 خوارزمشاهیان  روابط  محمد،  سلطان  زمان  در   
خالفت عباسی به تیرگی گرایید. خلیفءه عباسی که در آن زمان درصدد احیای 
قدرت سیاسی و نظامی خود بود، از تأیید حکومت خوارزمشاهیان خودداری 
صفحه 104 کرد. 

عباسیان، . 893 با  مقابله  برای  خوارزمشاه  محمد  سلطان   
یکی از سادات حسینی )سید عالءالملک ترمذی( را به عنوان خلیفه اعالم کرد 
صفحه 105 و به سوی بغداد لشکر کشید. 

کارگیری . 89۴ به  با  حکومت  آغاز  از  سلجوقیان   
دیوان ساالرانی همچون عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک توسی، نظام 
صفحه 105  اداری ایران را کامل تر و گسترده تر کردند. 

 خواجه نظام الملک در تالش بود ضمن ایجاد ثبات و . 895
استمرار، با نیروی سرکش امیران و نظامیان سلجوقی که به سنت های قبیله ای 
صفحه 105 خود همچنان وفادار بودند، مقابله کند، 

 خواجه نظام الملک در تالش بود تا از طریق تقویت . 896
و توسعءه نظام اداری مدنظر خود که مبتنی بر میراث اداری کهن ایرانی بود، 
حکومت مرکزی را تقویت کند. *نکته: باید به این نکته توجه کرد که اسالم 
تکیه گاه تمام تغییراتی بوده است که در دوران اسالمی روی داده است و به 
صفحه 105 همین دلیل، گزینءه 1 اشتباه است. 

وزارت که در رأس آن . 897 دیوان   در عصر سلجوقی، 
صفحه 106 وزیر قرار داشت، به شکوهمندی بی نظیری رسید. 

 ابتدا باید دقت کرد که مشرف، رئیس دیوان اشراف . 898
است و نکتءه مهم دوم این است که تمام دیوان های سلجوقی زیر نظر وزیر کار 
صفحه 106 می کردند. 

 دیوان استیفا به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک، . 899
هزینه ها  و  )مالیات ها(  درآمدها  گردآوری  و  محاسبه  یعنی  مالی  امور  به 
صفحه 107  )مخارج( رسیدگی می کرد. 

 دیوان برید یا چاپارخانه، تحت ریاست صاحب برید . 900
و  پیام ها  انتقال  بر  عالوه  داشتند  وظیفه  دیوان  این  چاپارهای  داشت.  قرار 
نامه های حکومتی از مرکز به والیات و بالعکس، برای فرمانروا خبرگیری و به 
صفحه 106  نوعی جاسوسی کند. 

و خرج . 901 بر دخل  ریاست مشرف  به  اشراف  دیوان   
صفحه 107  کشور و عملکرد دیوانیان، به ویژه مستوفان نظارت می کرد. 

 در دورءه خوارزمشاهیان، قدرت و نقش وزیر نسبت . 902
وزیر  منصب  مواردی  در  حتی  و  یافت  کاهش  به شدت  سلجوقی  دورءه  به 
صفحه 107 حذف شد. 

اداری . 903 نظام  تداوم  خوارزمشاهی  دورءه  اداری  نظام   
دورءه  به  نسبت  دیوان ها  برخی  اختیارات  که  تفاوت  این  با  بود،  سلجوقی 
صفحه 107 سلجوقی کم شد. 

از جملءه . 90۴ قم،  و  گرگان، ساری  )سبزوار(، ری،  بیهق   
صفحه 108 مهم ترین مراکز شیعه نشین ایران بودند. 

 پیروان مذهب اسماعیلیه )شیعیان هفت امامی( نیز . 905
مخالفان  مهم ترین  گروه،  این  بودند.  پراکنده  ایران  روستاهای  و  شهرها  در 
خالفت عباسی و دو حکومت غزنوی و سلجوقی بودند و به همین دلیل همیشه 
صفحه 108 از سوی این حکومت ها مورد تعقیب و آزار قرار داشتند. 

از . 906 شکلی  نظام الملک،  تدبیر  با  سلجوقی  عصر  در   
زمین داری با عنوان اقطاع که در دورءه حکومت آل بویه رایج بود، گسترش 
صفحه 110 یافت. 

صفحه 110. 907  این اتفاق در زمان سلجوقیان روی نداد. 
 در عصر غزنوی، ابوالفضل بیهقی یکی از بزرگ ترین . 908

صفحه 110  شاهکارهای زبان فارسی، یعنی تاریخ بیهقی، را نوشت. 
 سنایی، انوری، خاقانی و عطار از مشهورترین شاعران . 909

صفحه 111 و نویسندگان عصر سلجوقی و خوارزمشاهی بودند. 
صفحه 111. 910  در این مدارس فقه شافعی تدریس می شد. 
 نظامیه ها، الگوی بسیاری از نهادهای آموزشی دینی . 911

صفحه 111 در دیگر نقاط دنیای اسالم و کشورهای غربی شدند. 
 امام محمد غزالی از جمله مهم ترین و معروف ترین . 912

صفحه 111 عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد. 
 مسجد جمعه اصفهان که اولین مسجد چهار ایوانی . 913

صفحه 112 در ایران است، الگویی برای معماران مساجد در دوره های بعدی شد. 
اسالمی . 91۴ هنر  مهم  دوره های  از  یکی  سلجوقی  دورءه   

رشد  شهرنشینی،  توسعءه  فراگیر،  حکومت  قلمرو،  گسترش  می شود.  تلقی 
اقتصادی و حمایت دولت مردان در شکوفایی هر چه بیشتر هنر و معماری این 
صفحه 112 دوره، تأثیر بسزایی داشت. 

 آخرین نظامیه تا حملءه هالکوخان در سال 656 ق . 915
صفحه 111 به بغداد که به نابودی آن انجامید، فعال بود. 

بود.. 916 سامانیان  سلسلءه  سفالگری،  هنر  اوج  دورءه   
113 صفحه   

 نیشابور و سمرقند از جمله مراکز مهم سفالگری در . 917
صفحه 113 دورءه سامانی بودند. 

 در این دوران، سفالگری از شرق به تدریج به مناطق . 918
صفحه 113 مرکزی مانند کاشان منتقل شده است. 

گیاهی . 919 و  نقوش جانوری  دارای  این دوره   سفالگری 
صفحه 113 است. 

 در نتیجءه این حمالت، دین اسالم و زبان فارسی به . 920
صفحه 102 شبه قارءه هند، راه یافت و گسترش پیدا کرد. 

 در زمان آلب ارسالن جانشین طغرل، سلجوقیان در . 921
را  شرقی  روم  امپراتوری  سپاهیان  داد،  رخ  مالزگرد  در  که  بزرگ  نبردی 
صفحه 103 شکست دادند. 

 با پیروزی تکش خوارزمشاه بر آخرین سلطان سلجوقی، . 922
صفحه 103 حکومت سلجوقیان منقرض شد و خوارزمشاهیان قدرت را به دست گرفتند. 

این . 923 شیعیان  با  ری  تصرف  از  بعد  غزنوی  محمود   
صفحه 101  منطقه، برخورد سختی کرد. 
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به ری، . 92۴ از حمله  بعد  باید توجه داشت که محمود   

صفحه 101 علما و مردم این شهر را به بهانءه اسماعیلی بودن به قتل رساند. 
مسعود . 925 بین  است:  مشخص  که  تست  اول  قسمت   

غزنوی و طغرل سلجوقی. ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که 
بعد از شکست دندانقان، حکومت مسعود بر غزنویان به پایان نمی  رسد و تنها 
صفحه 102 سلطءه غزنویان بر خراسان از میان می رود. 

از . 926 پس  که  بودند  ترکان  از  طایفه ای  سلجوقیان،   
گرویدن به اسالم، نخست در ماوراءالنهر و سپس در خراسان مستقر شدند.
صفحه 102  

رود . 927 از  سلجوقیان  قلمرو  آلب ارسالن،  زمان  در   
سیحون در شرق تا دریای مدیترانه گسترش یافت. این وسیع ترین قلمرو یک 
صفحه 103 حکومت در ایران دوران اسالمی بود. 

 این سؤال متشکل از چهار بخش است که هر کدام . 928
مربوط به درس های مختلف است. بخش اول و دوم آن مربوط به درس 7 
است: نهضت ترجمه، تأثیر بسیار زیادی در پیشرفت های علمی و فکری و 
شکوفایی تمدنی مسلمانان داشت. صفحه 72. بیت الحکمه در اصل به منظور 
از  سؤال،  دوم  بخش   .72 بود. صفحه  آمده  وجود  به  عربی  به  آثار  ترجمءه 
درس 10 است: مراکز و مؤسسات آموزشی که بیشتر به تعلیم علوم دینی 
اختصاص داشت، گسترش یافت و نظامیه ها به همت خواجه  نظام الملک توسی 
در شهرهای مهمی چون بغداد و اصفهان و نیشابور، ساخته شدند. صفحه111. 
بخش بعدی، متعلق به درس 9 است: دانش پزشکی ایران باستان از طریق 
صفحه 98 مدرسءه جندی شاپور به دورءه اسالمی انتقال یافت. 

تاریخ . 929 و  تاریخ دهم  از دو کتاب  برگرفته  این تست   
یازدهم است. بخش اول تست، خود شامل دو بخش است که پاسخ آن کشاورزی 
است، بدین صورت که در باب مهم ترین فعالیت اقتصادی در ایران دوران باستان، 
با استفاده از درس 13 کتاب دهم که عنوان می کند: در عصر باستان، کشاورزی، 
اساس زندگی اقتصادی ایرانیان به شمار می رفت. صفحه 118 کتاب دهم. و 
در باب مهم ترین فعالیت اقتصادی در عصر حکومت های غزنوی، سلجوقی و 
خوارزمشاهی است. صفحه 109 کتاب یازدهم. در باب بخش دوم تست: یکی 
از تحوالت چشمگیر دوران حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، زوال 
صفحه 109 موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان در ایران بود. 

 شرایط نامساعد طبیعی پاسخگوی نیازهای اقتصادی . 930
به  هجوم  و  جنگ  به  خود،  معاش  تأمین  برای  نتیجه،  در  و  نبود  مغوالن 
صفحه 114  سرزمین های دیگر روی آوردند. 

 در این دوران، رقابتی بین اسالم و مسیحیت وجود . 931
صفحه 114 نداشته است. 

 موج اول حملءه مغول به ایران که با فرمان چنگیزخان . 932
انجام گرفت، شش سال طول کشید )616 - 622ق(، یعنی حدود سی سال 
صفحه 115 بعد. 

فرماندهی . 933 به  مغول ها  حمالت  از  دیگری  موج   
ایلخانان  حکومت  تأسیس  به  و  گرفت  صورت  چنگیزخان  نوءه  هوالکوخان، 
صفحه 114  انجامید )654ق(. 

 حدود سی سال بعد، موج دیگری از حمالت مغول ها . 93۴
به فرماندهی هوالکوخان، نوءه چنگیزخان صورت گرفت و به تأسیس حکومت 
صفحه 115ـ114 ایلخانان انجامید )654ق(. ایلخان به معنی »خان تابع« است. 

 هوالکوخان، در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن، . 935
به منظور نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب 
صفحه 115  آسیا، به ایران لشكركشی كرد )650ق(. 

گشودن . 936 با  را  اسماعیلیان  قدرت  نخست،  هوالكو،   
قلعه های مستحكم آنان از بین برد. او سپس با تسخیر بغداد و كشتن خلیفءه 
عباسی، به حكومت خاندان بنی عباس پایان داد )656ق(. مغوالن پس از فتح 
صفحه 115 بغداد، به شام یورش بردند. 

 مغوالن پس از فتح بغداد، به شام یورش بردند، اما . 937
در عین جالوت از سپاه حکومت مملوکان مصر شكست خوردند و از ادامءه 
صفحه 115 پیشروی بازماندند. 

که . 938 غازان  زمان  در  همدانی،  فضل اهلل  رشیدالدین   
صفحه 116  مسلمان بود، وزیر ایلخان بود. 

غازان . 939 زمان  از  ایران  در  مغول ها  مسلمانی  دورءه   
صفحه 116  شروع شد. 

صفحه 116. 9۴0  رشیدالدین فضل اهلل همدانی، وزیر غازان خان بود. 
 ایران که با سقوط خالفت عباسی و تشکیل حکومت . 9۴1

ایلخانی به لحاظ جغرافیایی و سیاسی، وضعیت منسجم تری یافته بود، در عهد 
صفحه 116  سلطنت غازان، به استقالل و اقتدار بیشتری رسید. 

ایلخانی در دورءه مسلمانی، شامل . 9۴2  حاکمان حکومت 
صفحه 116  غازان خان، الجایتو و پسرش ابوسعید می شود. 

 مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مغول )736ق(، آغازگر . 9۴3
چهار دهه آشفتگی سیاسی و نابسامانی نسبی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران 
بود که تا زمان قدرت گیری تیمور ادامه یافت. حکومت محلی غیرمغولی نیز 
در مناطق مختلف ایران به وجود آمدند. حکومت های شیعه مذهب سربداران و 
صفحه 116 سادات مرعشی مازندران و سلسلءه آل مظفر، از جملءه آن ها بودند. 

و . 9۴۴ بایدو  گیخاتو،  وزارت  زنجانی،  خالد  صدرالدین   
و  گیخاتو  که  این  به  توجه  با  داشت.  عهده  بر  را  غازان  از حکومت  بخشی 
محسوب  ایلخانی  مسلمان  حکام  از  غازان خان،  و  نامسلمان  حکام  از  بایدو، 
می شوند، بنابراین صدرالدین خالد زنجانی هم در دورءه نامسلمانی و هم در 
نمودار صفحه 117  دورءه مسلمانی، وزارت را برعهده داشته است. 

 وزارت آباقا و تکودار با برادران جوینی )شمس الدین . 9۴5
نمودار صفحه 117  محمد و عطاملک جوینی(، بوده است. 

 بابر، یکی از شاهزادگان تیموری، حكومتی را در هند . 9۴6
صفحه 118  بنیان گذاشت كه به »گورکانیان هند« یا »مغوالن کبیر« معروف شد. 

 دو اتحادیءه قبیله ای متشکل از ترکمانان به نام های . 9۴7
قراقویونلو و آق قویونلو به ترتیب، با پی افکندن حکومت هایی، نواحی غربی و 
مركزی ایران را تصرف كردند و حكومت تیموریان به مناطق شرقی ایران 
صفحه 118  محدود شد. 

 حكومت نوادگان تیمور بر ایران، در اوایل قرن دهم . 9۴8
هجری با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و تسلط ازبكان بر ماوراءالنهر به 
صفحه 118  پایان رسید. 

 آخرین ایلخان، ابوسعید نام داشت که در حد فاصل . 9۴9
سال های 716 تا 736 هجری حکومت داشت. شهر سلطانیه، پایتخت آخرین 
صفحات 117 و 119  ایلخان بوده است. 

 تیمور، هنرمندان و صنعتگران شهرهایی را که فتح می کرد، . 950
صفحه 119 به سمرقند، پایتخت خود می فرستاد تا در آبادانی و زیبایی آن شهر بکوشند. 

 شهر و شهرنشینی در عصر تیموریان برخالف اوایل . 951
با وجود یورش ها و کشتارهای  تیمور  دورءه مغول، دچار رکود و زوال نشد. 
صفحه 119 زیادی که انجام داد، به شهرسازی عالقه مند بود. 

صفحه 120. 952  در این دوره، نفوذ خاندان ها  از بین رفت. 
صفحه 120. 953  این نوع تقسیم بندی بر اساس معیشت بود. 
کلی . 95۴ دستءه  دو  به  تیموری،  ـ  مغول  دورءه  جامعءه   

صفحه 120  فرادست و فرودست تقسیم می شد. 
عالم . 955 و  دانشمند  توسی،  نصیرالدین  خواجه  نظر  از   

شیعءه عصر مغول، اجتماعات انسانی با چهار صنف اهل قلم، اهل شمشیر، اهل 
معامله و اهل مزارعه، موجودیت می یابند و هر صنف را مشتمل گروه های 
صفحه 121 مختلف می شمارد. 


