
فصل سوم

ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه

تاریخ ایران از ورود اسالم تا تأسیس حکومت صفوی، تحوالت سیاسی، 
اوضاع  گذاشت.  سر  پشت  را  زیادی  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
سیاسی کشور ما در این سده ها، فراز و نشیب های زیادی داشت و 
سلسله ها و حکومت های متعددی بر سر کار آمدند و هر کدام به طریقی 
بر شرایط ایران تأثیر گذاشتند. اما مهم ترین تحول در عرصهٔ دینی و 
فرهنگی رخ داد و ایرانیان با پذیرش تدریجی اسالم، نقش عظیمی را 
در تأسیس و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی به عهده گرفتند. در 
حوز ه های اجتماعی و اقتصادی نیز جامعه ایرانی تغییر و تحوالت زیادی 
به خود دید. شما در این فصل با کاوش در موضوع های تاریخی و بررسی  
شواهد و مدارک؛ علل، آثار، نتایج و پیامدهای مهم ترین تحوالت تاریخ 

ایران در دوران اسالمی را شناسایی و تحلیل خواهید کرد.



2

حملهٔ اعراب مسلمان به ایران که منجر به سقوط ساسانیان و آغاز دوران اسالمی شد، رویدادی مهم و سرنوشت ساز 
در تاریخ کشور ما به شمار می رود. شما در این درس با استفاده از شواهد و مدارک، چگونگی فتح ایران توسط 
اعراب  و علل و آثار مهم ترین تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را که در دو قرون نخست هجری در کشور ما به 

وقوع پیوست و زمینه های شکل گیری تمدن ایرانی ــ اسالمی را فراهم آورد، بررسی خواهید کرد.

اسالم در ایران؛ زمینه های تکوین
ـ  اسالمی  تمدن ایرانی 

درس 8

فتح ایران توسط اعراب مسلمان

فکر کنیم و پاسخ دهیم
مورخاندریکتقسیمبندیمعروف،تاریخایرانرابهدودورهٔاصلیتقسیمکردهاند.

الف(پسازمشورتباهمدیگر،بگوییدایندورههاکدامند؟
ب(بهنظرشمامبنایاینتقسیمبندیچیست؟

ساسانیان و اعراب
در عصر باستان، قبایل بیابانگرِد عرب که در مجاورت مرزهای جنوب و جنوب غربی فالت ایران می زیستند، مکرر به شهرها و آبادی های 
مرزی میهن ما هجوم می آوردند و پس از غارت آنها به درون بیابان های شبه جزیرٔه عربستان عقب نشینی می کردند. به همین دلیل، حکومت 
ساسانیان، عالوه بر زنجیره ای از پادگان  شهرها که در مرزهای جنوب غربی قلمرو خود ایجاد کرده بود، دولت دست نشانده ای از طایفٔه عرِب 
آل ُمنِذر )لَخمیان( در حیره بر سر کار آورد که سّد محکمی در برابر یورش اعراب بََدوی و کوشش های رومیان برای نفوذ به سرحدات ایران 
باشد. در جنوب، غیر از بحرین1 و عمان که جزو سرزمین اصلی ایران بودند و مرزبانان ایرانی بر آنجا حکومت می کردند، یمن نیز از زمان 

پادشاهی خسرو انوشیروان به تصرف ساسانیان درآمد. 
ایران در آستانۀ حملۀ اعراب

 همزمان با ظهور اسالم، ایران در وضعیت سیاسی و اجتماعی نامساعدی به سر می برد. حکومت 400 سالٔه ساسانی را جنگ های طوالنی و 
پرخرج با روم در غرب و نبردهای پی در پی با اقوام بیانگرد در مرزهای شرقی، از یک سو و اختالف و نزاع بزرگان و اشراف دچار فرسودگی 

و ضعف کرده بود. به گونه ای که پس از خسرو پرویز در مدت کوتاهی بیش از ده تن به تخت شاهی نشستند.
1ــ در قرون نخستین اسالمی به بخش وسیعی از مناطق ساحلی جنوب خلیج فارس بحرین گفته می شد؛ ولی امروزه این نام بر کشور بحرین که جزیره ای در جنوب خلیج فارس 

است اطالق مس شود. 
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از یکدیگر، اختالفات مذهبی و سرکوب شدید مخالفاِن دین رسمی،  ایران  بیگانگی طبقات جامعٔه  و  به دلیل جدایی  نیز  اوضاع اجتماعی 
تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در همٔه شئون کشور پریشان بود.

عالوه بر آن، بروز بیماری مرگبار طاعون و طغیان شدید رودهای دجله و فرات که بندها و سدها را شکست و خسارت فراوانی به زمین های 
حاصلخیز آسورستان )بین النهرین/ َسواد/ عراق( زد، ضربٔه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وارد آورد.

حادثٔه تأثیرگذار دیگری که در این اوضاع و احوال اتفاق افتاد، از میان برداشتن دولت آِل منذر توسط خسروپرویز بود. اندکی پس از این 
ماجرا، دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های عرب که به مرزهای ایران حمله کرده بودند، شکست خورد1. این واقعه، ُابَُهت و عظمت 

قدرت ساسانیان را نزد اعراب فرو ریخت و باعث تشویق و تحریک بیشتر آنان برای هجوم به کاروان ها و آبادی های مرزی ایران شد.
نخستین برخوردهای مسلمانان با ایرانیان

 مطابق برخی روایت ها، خسروپرویز از جمله فرمانروایان بزرگی بود که در سال هفتم هجری توسط حضرت محمد به اسالم دعوت شد؛ اما او 
دعوت پیامبر را نپذیرفت و به باذان، حاکم ایرانی یمن امر کرد که به حجاز رود و آن حضرت را دستگیر و روانٔه تیسفون کند. البته برخی از 
مورخان در درستی این روایت تردید دارند. به هر حال، چون پیامبر خبر مرگ خسرو را به باذان فرستاد، او به همراه دیگر ایرانیان یمن اسالم 
آورد. اینان پس از سلمان فارسی، نخستین گروه ایرانیانی بودند که مسلمان شدند. آنان در خالل سرکشی هایی که پس از رحلت رسول خدا 
در شبه جزیرٔه عربستان به وجود آمد، ایمان خود را نسبت به اسالم نشان دادند و با تمام وجود در برابر از دین برگشتگان و پیامبران دروغین 

جنگیدند.

1ــ این جنگ در فاصلهٔ سال های 604 تا 601م در آبشخوری موسوم به ذوقار )ذیقار( در جنوب کشور کنونی عراق رخ داد.

كاوش خارج از كالس
با رجوع به منابعی كه دبیر معرفی می نماید در بارهٔ سلمان فارسی تحقیق كنید و به پرسش های زیر در باره او پاسخ 

كتبی دهید.

الف( از چه شهر و خاندانی بود؟ ب( در آغاز پیرو چه دینی بود؟ پ( با چه انگیزه و هدفی و چگونه به مدینه رسید و 

مسلمان شد؟ ت( چه خدماتی به اسالم در مدینه كرد؟ ث( در جریان فتح ایران چه مأموریتی را به عهده گرفت؟

عالوه بر یمن، در زمان پیامبر، اسالم به بحرین و عمان نیز راه یافت. مرزبان های ساسانِی این دو منطقه در مقابل سپاهیان مسلمان تاب مقاومت 
نیاوردند و زرتشتیان ساکن بحرین به اطاعت مسلمانان و پرداخت جزیه گردن نهادند.

حملۀ اعراب مسلمان به ایران
در شرایطی که دربار ساسانی دچار اختالف و آشفتگی بود، اعراب مسلمان در اواخر دوران خالفت ابوبکر به منطقٔه سواد حمله کردند و 
تعدادی از آبادی ها و شهرهای آن منطقه را به جنگ و یا صلح گشودند، اما حمالت جّدی آنان در ابتدای خالفت ُعمربن َخطاب صورت 
گرفت. در آن زمان، پس از سال ها اختالف و نزاع در دربار ساسانی، یزدگرد سوم بر تخت نشست، امور کشور کمی سامان یافت و سپاه ایران 
با شکست اعراب مسلمان در جنگ ِجسر یا پل )13ق( بیشتر متصرفات آنان را پس گرفت. ُعمر، خلیفٔه دوم جنگاوران تازه نفسی را که از 

انگیزهٔ معنوی و مادی باالیی برای جنگیدن برخوردار بودند، روانٔه ایران کرد.
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 بررسی شواهد و مدارک
متنهایزیررابهدقتبخوانیدوباهمفکریبهپرسشهایمربوطبهآنهاپاسخدهید.

متن1:ُعمر،خلیفهٔدوم،پیشازجنگقادسیهدرمدینهخطاببهاعرابمسلمانگفت:»حجازجایماندنشمانیست،مگر
آنکهآذوقهجایدیگربجوییدکهمردمحجازجزبهاینوسیلهنیرونگیرند،روندگانمهاجرکهبهوعدهٔخدامیرفتندکجا
شدند؟درزمینروانشویدکهخدایتاندرقرآنوعدهدادهکهآنرابهشمامیدهدوفرمودهکهاسالمرابرهمهٔدینها
چیرهمیکندویارخودرانیرومیدهدومیراثامتهارابهاهلآنمیسپارد.بندگانصالحخداکجایند؟«)تاریخطبری،

ج4،ص1588(.
متن2:مثنیبنحارثه،رئیسیکیازقبیلههایعربکهدرحملهبهمرزهایایرانخیلیفعالبود،گفت:»درجاهلیتو
اسالمباعربوعجمجنگکردم،بهخدابهروزگارجاهلیتیکصدعجمپرتوانترازهزارعرببودواکنونیکصدعرب

پرتوانترازهزارعجماست«)همان،ج4،ص1617(.
الف(باتوجهبهمتن1،برداشتشماازانگیزهٔاعرابمسلماندرحملهبهایرانچیست؟

ب(تحلیلشماازمتن2درخصوصوضعیتروحیوروانیسپاهیانساسانیدرهنگامحملهاعراببهایرانچیست؟

فّعـالـیت 1

اعراب مسلمان نخست در قادسیه به سختی سپاه ایران را به سختی شکست دادند )14ق( و تیسفون پایتخت پرآوازه ساسانیان را پس از مدتی 
محاصره تسخیر کردند )16ق(. 

پیروزی، همکاری  از  ناامیدی رستم فرخزاد، فرمانده سپاه ساسانی  ایرانیان و  به اختالف های داخلی  از عوامل شکست قادسیه، می توان 
دهقانان1 و برخی قبیله های عرب ساکن سواد با مسلمانان اشاره کرد. ضمن آنکه خبر پیروزی خیره کننده اعراب مسلمان بر رومیان در شام، 

موجب تقویت روحیه و انگیزهٔ جنگاوران عرب در قادسیه شد.
پس از سقوط تیسفون، بقایای ارتش ساسانی در َجلوال گرد هم آمدند و با مهاجمان جنگیدند، اما شکست خوردند و بسیاری از آنان کشته شدند )16ق(.

1ــ دهقان یا دهگان، به کسانی گفته می شد که در دورهٔ ساسانی و قرون نخستین هجری، به نمایندگی از حکومت روستاها را اداره می کردند و مالیات ها را گردآوری می کردند. 

بحث و گفت وگو
به دنبال پیروزی اعراب مسلمان در جنگ های قادسیه و جلوال، سرتاسر سرزمین حاصلخیز و ثروتمند سواد به تصرف آنان 

درآمد. با توجه اینکه این سرزمین به جنگ  گشوده شده بود، تمام اموال و امالک آن جا به عنوان غنیمت به جنگجویان مسلمان 

تعلق می گرفت؛ اما ُعمر، خلیفهٔ دوم، پس از مشورت با تعدادی از صحابه از تقسیم امالک مذكور خودداری كرد. به دستور او، 

دهقانان و كشاورزاِن آن سرزمین امان یافتند و به آنان اجازه داده شد كه همچون گذشته بر روی زمین های آن جا كشاورزی 

كنند و در مقابل به مسلمانان جزیه و خراج دهند.

با راهنمایی دبیر در باره  علل و آثار سیاسی، نظامی و اقتصادی این تصمیم خلیفه دوم، بحث و گفت وگو نمایید.
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پیروزی اعراب مسلمان در جنگ نهاوند سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد )21ق(. فاتحان این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند. به 
دنبال آن، سپاهیان مسلمان از هر سوی به داخل ایران پیش تاختند و تا دوران خالفت عثمان، بیشتر شهرها و والیات مختلف را یکی پس از 

دیگری به جنگ و یا صلح گشودند1. 
ساکنان برخی شهرها و مناطق ایران مانند همدان، ری، فارس و به خصوص شهر استخر که خاستگاه خاندان ساسانی بود، بارها بر اعراب 
شوریدند، اما از آن جایی که میان این شورش ها هماهنگی وجود نداشت، اعراب آنها را سرکوب کردند و در جریان آن تعداد قابل توجهی از 

مردم تلف شدند.

1ــالزم به ذکر است که نواحی کوهستانی البرز، منطقه ماوراءالنهر و بخش های شرقی ایران مانند زابل و کابل، بعدها در زمان امویان فتح شد. 

بررسی شواهد و مدارک؛ صلح نامه ها
صلحنامههایمیانایرانیانواعراب،حاوینکاتمهمیدربارهٔچگونگیفتحایرانوبرخوردهایفاتحانومغلوباناست.

قسمتیهاییازچندصلحنامهرابهدقتبخوانیدوبهپرسشهایمربوطبهآنها،پاسخدهید.
صلحنامهنهاوند:]فرماندهسپاهعرب[جانهاومالهاوزمینهایشانراامانمیدهدکهکسیدینشانراتغییرندهدواز
انجامترتیباتدینشانمنعنکند،مادامکههرسالبهعاملخویشجزیهدهند.مادامکهرهماندهرارهنماییکنند،راههارا
اصالحکنندوهرکسازسپاهمسلمانانراکهبهآنهاگذرکند]یکشبانهروز[مهمانکنندومادامکهنیکخواهیکنند.اگر

خیانتکردندذمهٔماازآنهابریباشد»تاریخطبری،ج1960،5(.
صلحنامهری:»]یکیازبزرگانشهر[پانصدهزاردرهمبدادتاتازیانکسیازایشانرانکشندوبهاسیرینبرندوآتشکدهای

راویراننکنند،ونیزخواستندکهمقدارخراجایشانبرابرخراجاهلنهاوندباشد«)بالذری،فتوحالبلدان،ص120(.
صلحنامهآذربایجان:»مرزبانبرهمهآذربایجانازُحَذیفهبنیَمان)فرماندهسپاهمسلمانان[طلبصلحکردوبرآنشدکه
هشتصدهزاردرهمبپردازدبهآنشرطکهحذیفهکسیرانکشدیابهاسیرینگیردوآتشکدهایراویراننسازد.اهلشیز1

راازپایکوبیدرروزهایعیدوانجاممراسمدیگربازندارد«)همان،ص163(.
الف(تعهداتایرانیانواعرابمسلمانانرادرقراردادهایصلحفوقفهرستنمایید.

ب(تعهداتاعرابمسلماندراینصلحنامهها،داللتبرچهمسائلیدارد؟

1ـ آثار و بقایای شهر شیز یا تخت سلیمان، از جمله بقایای یکی از سه  آتشکده بزرگ دوران ساسانی یعنی آتشکدٔه آذرُگشَنسب که مخصوص شاهان بود،  در جنوب دریاچٔه ارومیه 
در استان آذربایجان غربی بر جا مانده است.

فّعـالـیت 2

نقشة فتوحات اعراب در ایران



در جریان فتح ایران به ویژه پس از جنگ نهاوند، مرزبانان، دهقانان و حتی موبدان به عنوان حاکمان و یا بزرگان محلی از همراهی و همکاری 
با یزدگرد سوم 1 دست کشیدند و هر کدام بر اساس منافع و مصلحت خویش با سپاهیان اعراب مسلمان که به حوزٔه فرمانروایی آنها می رسیدند، 
برخورد می کردند. برای نمونه، هرمزان، حاکم خوزستان، شهر شوشتر را مرکز فرماندهی خود قرار داد و به مقابله با اعراب برخاست، اما 
مهاجمان با خیانت یکی از ساکنان شهر به داخل شهر نفوذ کردند. هرمزان به اسارت افتاد و به مدینه فرستاده شد. شهرک، مرزبان فارس 
نیز با اعراب جنگید و کشته شد. مرزبانان برخی والیات مانند آذربایجان و سیستان، مقاومت و جنگ در برابر سپاهیان مسلمان را بی فایده 
دانستند و به صلح با آنان رضایت دادند. برخی از حاکمان و بزرگان محلی از قبیل هیربَدان1 نهاوند و دارابگرد، دهقان نیشابو و مرزبان طوس 
برای نجات جان و اموال و یا حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، با اعراب مسلمان همکاری کردند و آنان را در فتح ایران یاری دادند.

دو قرن حکومت اعراب بر ایران 
الف( عصر خلفای نخستین

 پس از آنکه شهر و والیتی توسط اعراب مسلمان فتح می شد، به فرمان خلیفه، فردی از میان فرماندهان سپاه، سران قبیله ها و یا صحابه به حکومت آنجا 
منصوب می شد. از آنجایی که اعراب تجربٔه چندانی در کشورداری نداشتند، ادارهٔ امور دیوانی همچون گذشته در اختیار ایرانیان باقی ماند. محاسبه و 
دریافت مالیات ها همچنان توسط دبیران و دهقانان ایرانی انجام می گر فت. دفترهای دیوانی مثل گذشته به خط و زبان پهلوی نوشته می شد و سکه های ضرب 
شده توسط ساسانیان همچنان در گردش بود. به طور کلی، اعراب مسلمان تا زمانی که نافرمانی صورت نمی گرفت و قراردادهای صلح نقض نمی شد، 

دخالتی در ادارهٔ امور داخلی شهرها و روستاها دخالتی نمی کردند.
ب( دورهٔ خالفت امویان

در زمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی عراق اداره می شد؛ البته در مواقعی نیز خلفای اموی در عزل و نصب حاکمان 
مناطق مهمی مانند خراسان و آذربایجان به طور مستقیم دخالت می کردند. در آن دوره، حکومت شهرها و مناطق مختلف دنیای اسالمی از جمله ایران 
در انحصار کامل اشرافیت اموی و سران  قبیله های عرِب متحد آنان قرار داشت. زیادبن َابیه، پسرش عبیدالله ، َحّجاج بن یوسف ثَقفی و یوسف بن ُعمر از 
جمله معروف ترین والیان اموی بودند که بر عراق و ایران فرمان  راندند و به ایرانیان، خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان ظلم فراوانی کردند. در زمان حجاج  

بود که خط و زبان دفترهای دیوان از پهلوی به عربی برگردانده شد.
مهاجرت قبیله های عرب به ایران در قرن اول، از جمله رویدادهایی است که آثار و نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی بر جا 
گذاشت. این مهاجرت ها از دوران فتوحات و به هدف تحکیم سلطٔه مسلمانان بر ایران شروع شد، اما در دورٔه امویان شّدت یافت؛ برای نمونه، 
در زمان معاویه 50 هزار مرد جنگی عرب که به همراه اعضای خانواده شمار آنان به چند صد هزار نفر می رسید، به داخل ایران کوچ کردند.

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر موضوع های زیر را به بحث بگذارید: الف( چرا بیشتر مهاجران عرب جذب مناطق خراسان و سیستان شدند؟

ب( تداوم اختالفات كهن قحطانی و عدنانی در میان مهاجران، چه نتیجه و پیامدی برای خالفت امویان در ایران و به خصوص 

خراسان داشت ؟  پ( مهاجرت گستردهٔ اعراب مسلمان به ایران از نظر اجتماعی و فرهنگی چه آثار و نتایجی می توانست 

داشته باشد؟

1ــ یزدگرد سوم پس از جنگ نهاوند به سوی مرکز ایران و سپس خراسان رفت و سرانجام در سال 31ق/ 651م، به تحریک دهقان مرو، به دست آسیابانی در نزدیکی آن شهر کشته شد.
2ــ هیرَبد، عنوانی برای روحانیان زرتشتی بود که از نظر رتبه پس از موبدان قرار می گرفتند و وظایفی چون تعلیم و تربیت خدمت در آتشکده و قضاوت را بر عهده داشتند. 
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بیشتر اعراب مهاجر با همان زندگی بََدوی و خانه  به دوشی در واحه های 
اطراف شهرها و دیه ها مستقر شدند؛ تعدادی نیز در شهرها سکونت گزیدند 
ابتدا  در  اعراب  مجاورت  آوردند.  وجود  به  محله هایی خاص خود  و 
برای ایرانیان ناخوشایند بود و از این رو در برخی جاها مانند قم، با آنان 
درگیر شدند و در مواردی دیگر ساکنان محلی آن منطقه را ترک کردند. 
به تدریج شرایط مناسبی برای همزیستی مسالمت آمیز و همکاری میان 
ایرانیان با مهاجراِن عرب، نخست در زمینٔه تجارت و کشاورزی و سپس 
در زمینه های سیاسی و اجتماعی به وجود آمد و کم کم مهاجران جذب 

فرهنگ ایرانی شدند.
پ( عصر خالفت عباسیان

دمشق  از  مرکز خالفت  انتقال  و  بنی عباس  خاندان  آمدن  کار  روی  با 
به بغداد در سرزمین های ایرانی، شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی 
به نفع ایرانیان تغییر محسوسی یافت. در حکومت عباسیان، برخی از 
سیاستمداران و دیوانساالران ایرانی به مناصب سیاسی و نظامی مهمی 
مانند وزارت، فرماندهی سپاه و حکومت شهرها و مناطق دسترسی پیدا 
کردند و اقداماتی را به سود مردم ایران انجام دادند. برای مثال، خاندان  
برمکیان در زمان هارون و خاندان سهل در زمان مأمون از نفوذ و قدرت 
خود برای ترقی جایگاه ایران و ایرانیان در دستگاه خالفت استفاده کردند. 
طاهربن حسین، مؤسس نخستین سلسلٔه ایرانی در دوران اسالمی یعنی 
طاهریان، دست پروردهٔ خاندان سهل بود.  با این حال تداوم سلطٔه اعراب بر 
ایران و برخی اقدام های عباسیان، زمینٔه ناخشنودی و مخالفت ایرانیان را 

با خالفت عباسی فراهم آورد.

جنبش های ایرانیان در دو قرن نخست هجری
الف( جنبش های دوران خالفت امویان

خالفت اموی در حقیقت یک دولت عرب گرا بود و نسبت به غیرعربان، 
خشونت و نفرت خاصی نشان می داد و به تحقیر آنان می پرداخت. ایرانیان 
به خصوص مسلمانان ایرانی که موالی خوانده می شدند، در برابر حکومت 

ظالمانٔه امویان و رفتار تحقیرآمیز و قوم گرایانه آنان، در دو بُعد سیاسی ــ 
ـ فرهنگی عکس العمل نشان دادند و مبارزه کردند. نظامی و اجتماعیـ 

1ـ جنبش های سیاسیـ  نظامی
ایرانیان که از بیدادگری امویان نسبت به خود و اهِل بیت رسول خدا به 
ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مبارزه با خالفت بنی امیه و پیوستن به 
قیام های ضد اموی استفاده کردند. در درس 6 این قیام ها را که در نهایت 

به سقوط حکومت امویان انجامید، مرور کردید.
2ـ جنبش اجتماعیـ  فرهنگی

در بُعد اجتماعی و فرهنگی، گروهی از اندیشمندان، شاعران و نویسندگان 
ایرانی با سیاست تعصب و تفاخرطلبی قومی و قبیله ای امویان به مخالفت 
برخاستند و با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر، تمامی اقوام را مساوی 
دانستند. البته شماری از آنان در این کار به افراط کشیده شدند و از طریق 
مقایسه زندگی ایرانیان باستان با زندگی اعراِب عصر جاهلیت، به تحقیر قوم 
عرب پرداختند. اینان به ُشعوبیان معروف شدند. جنبش ُشعوبی در دورٔه 

اول عباسیان نیز همچنان در عراق فعال بود.
ب( جنبش های عصر خالفت عباسیان

به حکومت  )خراسانیان(  ایرانیان  با کوشش  بنی عباس  گرچه خاندان   
رسیدند، اما تداوم سلطٔه اعراب و برخی اقدام های خلفای عباسی از 
قبیل قتل ابوَسلمٔه خاّلل و ابومسلم، نابودی خاندان های برمکیان و سهل 
و سختگیری و ستم به شیعیان و اهلِ بیت پیامبر، نارضایتی و خشم مردم 
ایران را برانگیخت و زمینه ساز قیام های مختلفی در گوشه و کنار کشور 
شد. مهم ترین آنها یک رشته جنبش هایی بود که به خونخواهی ابومسلم 
و یا تکریم خاطرهٔ او صورت گرفت و برای سال های متمادی عباسیان را 
به زحمت انداخت. رهبران این جنبش ها دارای ترکیبی از عقاید دینی و 
فلسفی اسالمی و غیراسالمی مانند زرتشتی، مانوی و مزدکی بودند. هر 
چند این جنبش ها سرکوب شدند، اما سلطٔه خلفای عباسی را بر مناطق 
شرقی ایران خاصه خراسان سست کردند و زمینٔه مناسبی را برای شکل 

گیری سلسله های ایرانی در منطقه فراهم آوردند. 
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جنبش های ایرانی در دوره اول خالفت عباسیان

جنبش 
سنباد

سنباد یکی از سرداران زرتشتی ابومسلم و به قولی نایب او بود، که پس از قتل ابومسلم به دست منصور، خلیفه عباسی )137ق(، به خونخواهی او در 
نیشابور قیام کرد. این قیام کوتاه، ولی خونین و هولناک بود. عدهٔ زیادی از پیروان ادیان و مذاهب مختلف در خراسان، ری و طبرستان به دور او گرد 
آمدند. سنباد به سرعت نیشابور، قومس، ری و قزوین را گرفت، ولی در جنگ با سپاه عباسی شکست خورد و اندکی بعد به دست اسپهبد طبرستان 

کشته شد. دسته ای از هواداران سنباد، پس از مرگش به وی وفادار ماندند.

جنبش 
اسحاق تُرک

اسحاق ترک یکی از داعیان ابومسلم و شخصیتی برجسته در میان سیاه جامگان بود و چون در میان ترکان ماوراءالنهر فعالیت می کرد به اسحاق ترک 
معروف شد. وی مردم را به ابومسلم دعوت می کرد و مدعی بود که ابومسلم، فرستاده زرتشت است، نمرده، در کوه های ری مقیم است و در وقت معین 

خروج خواهد کرد. وی تنها به  دعوت  اکتفا کرد و هیچ  گونه  رویارویی  میان  او و پیروانش  با مأموران خالفت روی نداد.

جنبش 
استادسیس

یکی از گسترده ترین جنبش هایی که با خاطرهٔ ابومسلم گره خورده، جنبش استادسیس در بادغیس خراسان بود که حدود سال 150ق آغاز شد. به دنبال 
جنبش استادسیس، عدهٔ زیادی از گروه ها و قشرهای مردم با بیل، پارو و تبر با او همراه و همداستان شدند. دامنهٔ جنبش او به سیستان نیز سرایت کرد. 
استادسیس با شکست عامالن خالفت بر بسیاری از شهرها و مناطق خراسان دست یافت و بر سپاهیان عباسی در چند جنگ پیروز شد، اما سرانجام از 
سپاه خلیفه شکست خورد )151ق( و در اسارت کشته شد. جنبش استادسیس هم صبغهٔ دینی داشت. گفته شده است که او ادعای پیغمبری داشت و 

خود را یکی از موعودهای زرتشت می شمرد که به اعتقاد زرتشتیان پس از هر هزاره ظهور می کنند.

جنبش 
ُمَقنَّع

مقنع که از سرهنگان ابومسلم بود به تناسخ گرایید و مدعی شد روح خدا در جسم ابومسلم و روح ابومسلم در جسم او )مقنع( حلول کرده است. یاران 
او که بیشتر از روستاییان و موالی ماوراءالنهر و خراسان بودند، برای نشان دادن مخالفت خود با عباسیان، لباس سفید به تن کردند و به سپیدجامگان 
معروف شدند. جنبش دینی ــ سیاسی مقنع حدود چهارده سال در ماوراءالنهر عامالن خالفت را به خود مشغول کرد و سرانجام با ناپدید شدن رهبر 

جنبش در قلعه ای که محاصره شده بود، به پایان رسید )163ق(.

جنبش بابک خرمدین یکی از بزرگ ترین جنبش  هایی بود که در پیوند با نام و خاطره ابومسلم آغاز شد و سال های طوالنی مایه وحشت خلیفه بغداد جنبش بابک
شد. خرمدینان به رهبری بابک قلعه ای مستحکم را در آذربایجان پایگاه خود قرار دادند و با نیروهای خالفت عباسی و عامالنش به مبارزه پرداختند. 
خرمدینان که گرایش مزدکی داشتند، مرگ ابومسلم را انکار می کردند و معتقد بودند که ابومسلم بازخواهد گشت تا عدالت را در جهان برقرار نماید. این 
جنبش سرانجام توسط افشین، سردار ایرانی که به فرمان معتصم خلیفه عباسی مأمور جنگ با بابک شده بود، از میان برداشته شد. بابک که به اسارت 

درآمده بود، در بغداد به طرز بی رحمانه ای کشته شد )223ق(. 

مطالبجدولباالرابهدقتبخوانیدوپاسخپرسشهایزیرراازآناستخراجواستنباطنمایید.
1ــازنظردینیومذهبی،جنبشهایمذکورچهوجهمشترکیداشتند؟

2ــبهلحاظسیاسی،نکتهٔمشترکجنبشهایفوقچیست؟ایننکتهبرچهمسئلهٔاجتماعیداللتدارد؟

فّعـالـیت 3

 گروش ایرانیان به اسالم
چگونگی و چرایی مسلمان شدن ایرانیان، یکی از موضوع های مهم و جّذاب تاریخ ایران در دوران اسالمی به شمار می رود. اطالعات تاریخی زیادی 

دربارهٔ این موضوع وجود ندارد، اما مورخان بر پایٔه برخی شواهد و مدارک، آگاهی هایی را در خصوص این موضوع استنباط و کسب کرده اند.
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
ازصلحنامههاییکهمیانایرانیانواعرابمسلماندرجریانفتحایرانمنعقدشد،چهاطالعاتیرامیتواندربارهٔروند

اسالمپذیریمردمایرانکسبکرد؟

روند اسالم آوردن مردم ایران
شواهد و مستندات تاریخی داللت بر آن دارد که روند گروش ایرانیان به 
اسالم تدریجی بوده است. اگرچه بیشتر شهرها و مناطق ایران در کمتر از 
20 سال به تسخیر اعراب مسلمان درآمد، اما روند پذیرش اسالم، چندین 

قرن به طول انجامید.

از اشاره های کوتاه منابع تاریخی می توان فهمید که در خالل فتح ایران، 
شمار ناچیزی از ایرانیان به اسالم گرویدند. تعدادی از دهقانان و دیگر 
بزرگان محلی و دسته هایی از جنگاوران از جمله گروه هایی بودند که در 
جریان فتح ایران مسلمان شدند. برای نمونه در جنگ قادسیه دسته ای 
از سپاه ساسانیان به دین اسالم درآمدند و به اعراب پیوستند. ساکنان 

پادگان شهر قزوین نیز همگی یکجا مسلمان شدند.

در دوران خالفت بنی امیه نیز روند پذیرش اسالم در ایران کُند بود. رفتار 
غیراسالمی برخی از حاکمان اموی، محدودیت ها و موانعی را بر سر راه 
گروش به اسالم ایجاد کرد. قرار دادن مسلمانان غیرعرب همچون مسلمانان 
ایرانی در ردیف موالی و محروم کردن آنان از پاره ای حقوق اجتماعی و نیز 

گرفتن جزیه از نومسلمانان، از جمله این رفتارها بود.

به دنبال بهبود موقعیت سیاسی و اجتماعی ایرانیان در عصر خالفت 
عباسیان، گرایش به اسالم در ایران شتاب گرفت و سرانجام با روی کار 
آمدن سلسله های ایرانی در گوشه و کنار کشور، اکثریت ایرانیان مسلمان 

شدند.

مسجد فهرج ـ يزد
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عوامل مؤثر بر اسالم آوردن مردم ایران
الف( اسالم دینی جهانی است و پیام های جّذابی برای تمام مردم جهان 
دارد. پیام برادری و برابری اسالم و سادگی مناسک و آداب اسالمی، از 
جمله جذابیت های این دین برای ایرانیان بود. ب( از آن جایی که ساکنان 
ایران خواه زرتشتی و خواه مسیحی و یهودی، یکتاپرست و معتقد به 
بهشت و جهنم و ظهور منجی بودند، بنابراین، درک و پذیرش جهان بینی 
توحیدی و پیام مکتب اسالم، برای آنان چندان دشوار و ناخوشایند نبود. 

پ( مهاجرت گستردهٔ اعراب مسلمان به ایران، زمینه ساز آشنایی تدریجی 
ایرانیان با اسالم و گرویدن به آن شد. سادات علوی و شیعیانی که برای 
نجات از ظلم امویان و عباسیان به میهن ما پناه آوردند، نقش مهمی در این 
زمینه داشتند. ساکنان شهر قم و نیز کثیری از مردم مازندران و گیالن در 
نتیجٔه مهاجرت گروهی از شیعیان و علویان به دیار آنان با اسالم آشنا و 
مسلمان شدند. حضور امام رضا )ع( و امام زادگان در ایران نیز بر توجه و 

گرایش اجدا ما به اسالم تأثیر داشت.

ضريح حرم حضرت معصومه علیهاالسالم ـ قمحرم حضرت شاه چراغ علیه السالم ـ شیراز

بررسی شواهد و مدارک
متنزیررابخوانیدوتوضیحدهیدکهچهبرداشتیازآندربارهٔروندمسلمانشدنایرانیاندرفارسدارید؟

ابواسحاقابراهیمبنمحمداصطخری)استخری()د346ق(ازمردماستخرفارسدرکتابجغرافیاییمسالکوممالکدر
خصوصدینمردمفارسمینویسد:»درپارسگبرکان1وترساآن2وُجهودان3باشند،وغلبهگبرکاندارند.وجهودان
اندکیباشند،وکتابهایگبرکانوآتشکدههاوآدابگبرکیهنوزدرمیانپارسیانهست.وبههیچوالیتاسالمچندان

گبرنباشدکیدروالیتپارســکیدارُملکایشانبودست«)ص121(.

1ــ زرتشتیان                2ــ مسیحیان                   3ــ یهودیان

فّعـالـیت 4
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كاوش خارج از كالس
با راهنمایی دبیر تحقیق كنید كه سنت جشن نوروز در دوران اسالمی چه شباهت و تفاوتی با دوران باستان داشته 

است؟

پرسش های نمونه
1 زمینه های سیاسی شکست حکومت ساسانیان از اعراب مسلمان را شرح دهید.

2 روند فتح ايران پس از جنگ نهاوند، چگونه پیش رفت؟

3  علل جنبش های اجتماعی و سیاسی ايرانیان را در دوران خالفت امويان توضیح دهید.

4  چرا روند گروش ايرانیان به اسالم در سدهٔ نخست هجری ُکند بود؟

5 منابع تاريخی که در اين درس مورد استناد قرار گرفته است، فهرست نمايید.

6 نمودار خط زمان دو قرن اول هجری را ترسیم نمايید و رويدادهايی را که در اين درس به آنها اشاره شده است، بر روی آن 

نشان دهید.
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از آغاز قرن سوم تا نیمهٔ قرن پنجم هجری، چندین حکومت در ایران سر برآوردند. در این دوره مناطق مختلف ایران 
به تدریج از زیر سلطه مستقیم خالفت عباسی خارج شد و تمدن ایرانی ــ اسالمی به اوج گسترش و شکوفایی رسید. 
در این درس، شما با جست وجو و ارزیابی شواهد و مدارک تاریخی، جنبه های مختلف سیاسی، علمی و فرهنگی و 

اقتصادی تمدن مذکور را شناسایی و بررسی خواهید کرد.

عصر طالیی تمدن ایرانیـ    اسالمی درس 9

 سلسله هاِی ایرانی

بحث و گفت وگو
با توجه به اینکه نخستین سلسله مسلمان ایرانی یعنی طاهریان در خراسان شکل گرفت، با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی 

كه در درس های قبل خوانده اید، دربارهٔ جایگاه و اهمیت سیاسی و اجتماعی خراسان در ایران و نقشی كه خراسانیان در 

تحوالت سیاسی قلمرو خالفت داشتند، بحث و گفت وگو كنید.

فعالیت ها و مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در دو سدهٔ نخست هجری، زمینه را برای شکل گیری سلسله های ایرانی و در پی آن تغییر اوضاع 
سیاسی ایران در سده های سوم و چهارم هجری فراهم آورد. سرآغاز این تغییر، هنگامی بود که طاهر ذوالیمینین1 از سوی مأمون، خلیفه عباسی به 
حکومت خراسان منصوب شد )205ق(. تشدید جنبش های ضد خالفت در ایران، مأمون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری در شیوهٔ ادارهٔ قلمرو 
خالفت ایجاد کند؛ از این رو، حکومت خراسان را  به طاهر، سردار ایرانی و خراسانی خود داد. پس از طاهر، حکومت خراسان در خاندان او موروثی شد 
و بدین گونه نخستین سلسلٔه مسلمان ایرانی شکل گرفت. به دنبال طاهریان، سلسله های حکومتی دیگری در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند. صفاریان، 
سامانیان، علویان طبرستان، زیاریان و آل ِبویه از جمله این سلسله ها به شمار می روند. البته بیشتر این سلسله ها بر بخش کوچکی از ایران فرمان 

می راندند و از میان آنها فقط آلِ بویه بر بخش های وسیعی از مرکز، جنوب، شمال و غرب ایران و عراق حکومت  کردند.

1ــ طاهر به دلیل مهارت ویژه ای که در شمشیرزنی با هر دو دست داشت به ذوالیمینین به معنای دارندهٔ دو دست راست، معروف شد. 

نقشة قلمرو آل بویه
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سلسله های مسلمان ایرانی در سده های سوم، چهارم و پنجم هجری

علويان طاهريان
طبرستان

آل َحسَنويهرواديانآل بويهزياريانسامانیانصفاريان

دورهٔ 
حکومت

ـ  395ق247ــ394ق250ــ316ق205ــ259ق ـ  405ققرن 4 ق320ــ454ق319ــ483ق204ـ 348ـ

هر مؤسس طا
ذوالیمینین

یعقوب لیث حسن بن زید
صفاری

امیر اسماعیل 
سامانی

پسران بویه: علی، مرداویج  زیاری
حسن و احمد

محمدبن 
حسن روادی

َحسَنَویه بن 
حسین کردی

محدودهٔ 
قلمرو

خراسان
و سیستان

طبرستان و 
گرگان

خراسان و سیستان1
ماوراءالنهر

طبرستان و 
گرگان2

شمال، جنوب، 
غرب ایران و عراق

کردستان، آذربایجان
کرمانشاه، 
همدان و 
لرستان

اصفهان؛ بخارازرنگ )زرنج(آملمرو؛ نیشابورمرکز
گرگان

دژ َسرماج تبریزری؛ شیراز؛ بغداد
در نزدیکی 

بیستون

ترسیم نمودار خط زمان
باتوجهبهمندرجاتجدولباال،نمودارخطزمانتاریخایرانرادرسدههایسومتاپنجمهجریترسیمنمایید.

فّعـالـیت 1

تأسیس حکومت های مذکور، به لحاظ سیاسی یک پیامد مشترک و 
مهم داشت و آن کاهش و زوال تدریجی تسلط سیاسی خلفای عباسی 
بر مناطق مختلف میهن ما بود. حتی در دورٔه حکومت آل بویه، بغداد 
بیش از یک قرن تحت سلطه امیران آِل بویه قرار گرفت و آنان عالوه 
بر عزل و نصب خلیفه، قدرت و نفوذ او را نیز محدود کردند. با این 
حال، بسیاری از این حکومت ها، رقیب و دشمن یکدیگر نیز بودند و 
در دوران فرمانروایی آنان، جنگ های داخلی فراوانی صورت گرفت 

و آسیب زیادی به ایران و ایرانیان وارد کرد.
ایران  بر  پنجم هجری  تا  قرن های سوم  در  که  سلسله های حکومتی 

جغرافیایی،  و  اجتماعی  خاستگاه  نظر  از  می کردند،  حکومت 
نوع رابطه ای که با خالفت عباسی  نحوه به قدرت رسیدن، و 

برقرار کردند، تفاوت محسوسی داشتند.

خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی
سلسله های طاهریان و سامانیان، ریشه در خاندان های کهن دهقانِی 
را  سلسله  دو  این  واقع  در  داشتند.  ماوراءالنهر  و  خراسان  منطقٔه 
نفوذ  و  قدرت  از  که  کردند  پایه گذاری  زمینداری  دودمان های 
دیار  قابل مالحظه ای در  فرهنگی  و  اجتماعی  پشتوانٔه  و  اقتصادی 

1ــ دامنهٔ قدرت صفاریان در زمان یعقوب لیث و برادر و جانشین او عمرو به مناطق وسیعی از شرق، جنوب و مرکز ایران می رسید.
2ــ قلمرو زیاریان در دوران کوتاه حکومت مرداویج )319ــ 323ق( شامل مناطق وسیعی از مرکز، شمال، جنوب و غرب ایران می شد.
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خود برخوردار بودند. دهقانان در سده های نخستین هجری، عالوه 
بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ 

ایرانی از دورهٔ باستان به دورهٔ اسالمی ایفا کردند.
حسن بن زید، بنیانگذار حکومت علویان طبرستان و جانشینان او از 
سادات علوی شیعه مذهب به شمار می رفتند که برای رهایی از ستم 
خلفای عباسی به ایران و به ویژه منطقٔه طبرستان پناه آورده بودند. 
سادات علوی نقش مؤثری در ترویج اسالم در میان ایرانیان به ویژه 

ساکنان طبرستان، دیلم و گیالن داشتند و با رفتار و اخالق پسندیده 
خود مورد اعتماد توده های مردم قرار گرفتند.

میان  از  ایرانی،  مسلمان  سلسله های  نخستین  بنیانگذاران  از  برخی 
لیث  یعقوب  گرفتند.  دست  به  را  قدرت  و  برخاستند  عادی  مردم 
او  بود.  سیستان  در  َقرنین  نام  به  دهی  از  رویگرزاده ای  صفاری، 
و  عیاران  گروه  در  شرکت  با  را  خود  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت 

جوانمردان سیستان و جنگ علیه خوارج آنجا آغاز کرد.

رويگرزاده عیارپیشه
»در سیستاِن آن عهد، خاطرهٔ پهلوانی های خاندان زال و سام نریمان در افواه بود و حتی آخورگاه 
رخش، اسب افسانه  ای رستم داستانی را در آن جا ]زادگاه یعقوب[ نشان می دادند و این نکته رواج 
قصه های پهلوانی عهد کیانی را در آن ایام همچنان قابل مالحظه نشان می داد و جوانان و پهلوانان 

شهر را البته تحت تأثیر قرار می داد.
در چنین محیطی و احوالی، خاطر رویگرزاده پهلوان و عیارپیشه قرنین از تأثیر قصه های رستم و 
جنگجویی های پهلوانی او متأثر بود و تحت تأثیر همین احوال بود که او از همان ایام جوانی، پُتک و 
چکش رویگری را کنار نهاد و آن را به شمشیر و سلیح جنگاوری تبدیل کرد. در آغاز کار، به راهزنی 
افتاد، اما شیوهٔ عیاری او را از تعدی در حق فقرا و مظلومان مانع آمد و از او یک پهلوان مردمی، 

مردم پسند و محبوب ساخت. پسر لیث با دسته کوچک عیاران خود که آوازه سخاوت و جالدت و فتوتش، تعداد آنها را هر روز بر گرد وی 
می افزود، توانست در بین دسته های غازیان و مطوعه 1 محلی حیثیت و اعتبار قابل مالحظه ای کسب کند. ....چون رهبری جنگجویان ضّد 
خوارج به عهدهٔ او افتاد، تدریجاً در دفع آشوب های محلی هم توفیق یافت و این توفیق اهالی سیستان را به فرمانبرداری ازو، و حمایت و 

تشویق او الزام کرد« )زرین کوب، روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی، صفحٔه 373ــ374(.

1ـ به جنگاورانی که داوطلبانه در مناطق مرزی برای جهاد با کافران حضور می یافتند، مطوعه گفته می شد.

بیشتر بدانیم

سلسلٔه آِل بویه را پسران ابوشجاع بویه )علی، حسن و احمد( از اهالی دیلم تأسیس کردند. بویه شغل صیادی را رها کرد و به همراه پسرانش حرفٔه نظامی 
را برگزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
نسببیشتربنیانگذارانسلسلههایمسلمانایرانیازجملهطاهریان،سامانیان،صفاریان،آلِبویهوزیاریانرابهیکیازشاهان
وسردارانساسانیازقبیلخسروانوشیروان،خسروپرویزوبهرامچوبینویاپهلواناناساطیریمانندرستمرساندهاند.به

نظرشمادلیلایننسبسازیچهبودهاست؟
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كاوش خارج از كالس
با استفاده از منابع و محتوایی كه دبیر در اختیار شما قرار می دهد، دربارهٔ موقعیت اجتماعی عیاران و شیوهٔ فعالیت های 

آنان در قرون نخستین هجری، مطالبی را تهیه و در كالس ارئه دهید.

شیوهٔ کسب قدرت
با  سامانیان  و  طاهریان  مانند  ایرانی  سلسله های  از  برخی  مؤسسان 
فرمان خلیفٔه عباسی به حکومت رسیدند. همچنین انتقال قدرت از 
خلیفه  تأیید  و  فرمان  با  حکومت ها  این  در  نیز  دیگر  امیر  به  امیری 
تشریفاتی  جنبٔه  بیشتر  تأییدی  و  فرمان  چنین  می گرفت.  صورت 
داشت و برای نشان دادن اطاعت و تابعیت ظاهری و اسمی از خلیفٔه 
خود  داخلی  امور  در  مذکور  سلسله های  امیران  وگرنه  بود،  بغداد 

استقالل داشتند و تعیین جانشین به عهدٔه خود آنان بود. در مقابل 
بنیانگذاران بسیاری از سلسله هایی که در این دوره تشکیل شدند، 
لشکرکشی  و  سپاه  گردآوری  به  اقدام  خلیفه  تأیید  و  اجازه  بدون 
برای به دست گرفتن قدرت کردند. یعقوب لیث صفاری، بنیانگذار 
حکومت صفاریان، حسن بن زید، مؤسس حکومت علویان طبرستان 
و مرداویج برپاکنندٔه سلسلٔه زیاریان و پسران بویه که سلسلٔه آِل بویه را 

بنیان نهادند، از آن جمله اند.

بررسي شواهد و مدارک
متن زير را بخوانید و بگويید چه داللتي بر شیوة کسب قدرت توسط يعقوب لیث صفاري دارد؟

»هنگامیکهیعقوببهنیشابور،پایتختطاهریانحملهکرد،محمدبنطاهر،امیرطاهریبهاوپیغامداداگربهفرمان
امیرالمؤمنین]خلیفهعباسی[آمدهای،عهدومنشورعرضهکنتاوالیتبهتوسپارموگرنهبازگرد.چونرسولبهنزدیعقوب
رسیدوپیغامبگذارد،یعقوبشمشیراززیرمصلیبیرونآوردوگفتعهدولوایمنایناست«)گردیزی،تاریخ،ص7(.

فّعـالـیت 2

روابط حکومت های ایرانی با خالفت عباسی
سلسله های حکومتی که در سده های سوم تا پنجم بر مناطق مختلف 
داشتند.  عباسی  خالفت  با  متفاوتی  روابط  می راندند،  فرمان  ایران 
خلفای  به  نسبت  عموماً  سامانی  و  طاهری  سلسله های  امیران 
بنی عباس اظهار اطاعت ظاهری می کردند و در مواردی با دشمنان 
خالفت مانند علویان طبرستان سِر ستیز داشتند. اظهار اطاعت این 
نظر عامٔه مردم مسلمان  آنان در  به قدرت  به خالفت،  امیران نسبت 
و  طاهری  حاکمان  حال،  این  با  می بخشید.  مشروعیت  و  مقبولیت 
سامانی در ادارهٔ امور قلمرو خود استقالل کامل داشتند و با اراده و 
اختیار خود دربارٔه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

سرزمین های تحت فرمان، تصمیم گیری و عمل می کردند.
همواره  عباسی  خالفت  با  طبرستان  علویان  حکومت  روابط 
خصومت آمیز بود؛ زیرا امیراِن شیعه مذهب این سلسله که از سادات 
علوی به شمار می رفتند، خود مدعی خالفت  بودند و عباسیان را 
غاصب خالفت می شمردند. ازاین رو، بیشتر دوران حکومت علویان 
طبرستان )250 ــ316ق( به کشمکش و جنگ با سپاهیان خلیفه و 

لشکریان طاهریان و سامانیان که متحد خالفت بودند، سپری شد.
رابطٔه صفاریان با خالفت عباسی فراز و نشیب زیادی را طی کرد. 
با وجود آنکه یعقوب بدون فرمان و بی  اجازٔه خلیفٔه عباسی به قدرت 
کفار  با  جهاد  و  خوارج  سرکوب  در  او  موفقیت های  اما  رسید، 
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مرزهای شرقی، موجب شد که خلیفه فرمان حکومت سیستان، کابل 
و بلخ را برای وی ارسال نماید. با این حال، پس از حملٔه یعقوب به 
نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی او 
به سوی بغداد، روابط دو طرف به خصومت گرایید. در زمان عمرو 
لیث، برادر و جانشین یعقوب، دشمنی و درگیری میان صفاریان و 
خالفت عباسی کمتر شد؛ امیر صفاری نسبت به خلیفه اظهار تبعیت 

کرد و به نام او خطبه خواند، خلیفه نیز حکومت عمرو را بر مناطقی 
که در اختیار داشت، تأیید کرد. با این حال، عباسیان همچنان نسبت 
به صفاریان بی اعتماد بودند و نسبت به آنها کینه داشتند. از این رو، 
در جنگ میان عمرو با امیر اسماعیل سامانی، خلیفٔه جانِب سامانیان 
را گرفت و پس از آن که در این جنگ عمرو به اسارت درآمد و به 

بغداد فرستاده شد، خلیفٔه ناجوانمردانه دستور به قتل او داد.

قضاوت کنید
متن زير را بخوانید و  دربارهٔ دلیل يعقوب لیث صفاری برای بی اعتمادی به خالفت عباسی، قضاوت کنید.

»یعقوببسیارگفتیکهدولتعباسیانبرَغدروَمکربناکردهاند؛نبینیکهبابوَسلمه]ابوسلمهخالل[وبومسلم]ابومسلم[و
آلبرامکهوفضلبنسهلچنداننیکوییکایشانرااندرآندولتبودند،چهکردند؟کسیمباداکهبرایشاناعتمادکند«

)تاریخسیستان،ص267(.

فّعـالـیت 3

روابط زیاریان نیز با خالفت عباسی فراز و نشیب زیادی داشت. مرداویج با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و والیات مختلف ایران را گرفت 
و عامالن خلیفه را از آنجا راند. مرداویج حتی خیال حمله به بغداد و نابودی خالفت عباسی را در سر می پروراند، اما پیش از اقدام به این 
کار، توسط غالم سربازاِن شورشی خود کشته شد. جانشینان وی که قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود شده بود، از بلندپروازی مرداویج 

دست کشیدند و نسبت به خلیفٔه بغداد اظهار اطاعت کردند.

فرهنگ و تمدن 
خط و زبان

 اگرچه با ورود اسالم به ایران، زبان عربی زبان حکومت و دین شد، اما فارسی دری که در واقع صورت تحول یافته فارسی میانه )پهلوی( 
بود، همچنان در میان عامه مردم در اکثر نقاط ایران رواج داشت. به مرور زمان حتی بسیاری از اعراب مهاجر  به میهن ما نیز جذب زبان 

فارسی و فرهنگ ایرانی شدند.
تأسیس حکومت های ایرانی در سدٔه سوم هجری، سرآغازی بر توجه و حمایت رسمی از زبان و ادب فارسی بود. یعقوب لیث که امیری 

میهن دوست و عالقمند به فرهنگ ایرانی بود، شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق کرد.

يعقوب لیث صفاری و شعر فارسی
وقتی یعقوب هرات را فتح کرد، شاعران اشعاری به زبان عربی در مدح او سرودند؛ وی با شنیدن آن اشعار، گفت: »چیزی که من اندر نیابم، 
چرا باید گفت؟ محمد َوصیف ]دبیر رسایل[  پس شعر پارسی گفتن گرفت. و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت«. )تاریخ سیستان، ص 

209 ــ210(.

يک توضیح
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در عصر سامانیان زبان و ادب فارسی اوج گرفت. امیران و وزیران 
این  ترویج  برای  فراوانی  زحمات  سامانی  فرهنگ پروِر  و  ایران گرا 
و  تشویق  را  فارسی گو  نویسندگان  و  شاعران  آنان  کشیدند.  زبان 
این زمان می زیست  حمایت می کردند. رودکی پدر شعر فارسی در 
و مورد حمایت دربار سامانی بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز در 
اواخر دورٔه سامانی شروع به سرودن شاهنامه کرد. او پس از سقوط 
این  اما  تقدیم کرد،  به سلطان محمود غزنوی  سامانیان، شاهنامه را 
سلطان، َقدِر خدمت این شاعر بزرگ را ندانست و این شاعر آزاده 

را آزرده خاطر ساخت.

بسی رنج بردم درين سال سی                عجم زنده کردم بدين پارسی

كاوش خارج از كالس
شاهنامه

با استفاده از منابع و محتوایی كه دبیر در اختیار شما قرار می دهد، دربارهٔ زندگی و اقدامات فرهنگی حکیم ابوالقاسم 

فردوسی تحقیق كنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1ــ فردوسی چه جایگاه و موقعیت اجتماعی در روزگار خود داشت؟

2ــ پیش از فردوسی چه اقدام هایی برای گردآوری و سرودن شاهنامه صورت گرفته بود؟

3ــ انگیزه فردوسی از سرودن شاهنامه چه بوده است؟

4ــ مهم ترین آثار و نتایج فرهنگی و اجتماعی سرودن شاهنامه چیست؟

عالوه بر آن، در دورهٔ سامانیان، زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین 
در کنار زبان عربی قرار گرفت و چندین اثر علمی و دینی به فارسی 
تألیف و یا ترجمه شد. ترجمه و تلخیص تاریخ طبری با عنوان تاریخ 
بلعمی، ترجمٔه تفسیر طبری بر قرآن از آن جمله اند. همچنین در آن 
دوره، نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان حدودالعالم 

من المشرق الی المغرب نگارش یافت.

تصویر روی جلد تاریخ بلعمی
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علم و آموزش
فعالی  نقش  ایرانیان  قرن نخست هجری،  پیشتر خواندید که در دو 
در تحوالت جهان اسالم به ویژه تحوالت علمی، فکری و فرهنگی 
به روشنی  تاریخ علم در حوزٔه تمدن اسالمی  به  ایفا کردند. نگاهی 
حکایت از آن دارد که عالمان و اندیشمندان ایرانی در تدوین بسیاری 
از رشته های گوناگون علوم پیشگام بوده اند و در رشد و گسترش آن 

علوم نقشی اساسی داشته اند.
تا پنجم  ایرانی در سده های سوم  در پی روی کار آمدن سلسله های 
ایرانیان دو چندان شد، در آن  هجری، فعالیت های علمی و فکری 
برجسته ای  علمی  آثار  نهادند،  عرصه  به  پا  بزرگی  دانشمندان  دوره 

بدون  کردند.  ابداع  تازه ای  علمی  روش های  و  آوردند  پدید  را 
شک، سلسله های ایرانی به ویژه سامانیان و آِل بویه سهم به سزایی در 
و  امیران  داشتند.  خود  عصر  فرهنگی  و  علمی  شکوفایی  و  رونق 
و  اندیشمندان  از  سو،  یک  از  سلسله ها،  این  فرهنگ پرور  وزیران 
عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی می کردند و از سوی دیگر، 
با اتخاذ سیاست مدارای سیاسی و فرهنگی و اجتناب از تعصب و 
تنگ نظری، شرایطی را فراهم آوردند که اهل علم و اندیشمندان پیرو 
مذاهب مختلف اسالم و دیگر دین های توحیدی در امنیت و آسایش 

کامل، به فعالیت بپردازند. 

بحث و گفت وگو
دربارهٔ اهمیت سیاست مدارای سیاسی و فرهنگی حکومت ها و تأثیر آن در رشد و نشاط علمی جامعه مباحثه و گفت وگو كنید.

در سده های نخستین هجری، مساجد مهم ترین مراکز آموزشی بودند 
بزرگی تشکیل  ایران حلقه های درس  بیشتر شهرهای  و در مساجد 
می شد. به تدریج مدرسه هایی هم در شهرهای بزرگ به وجود آمد. از 

تجربیات و نهادهای آموزشی دورٔه باستان نیز استفاده می شد. مدرسٔه 
بود،   کرده  کار  به  آغاز  زمان ساسانیان  در  که  پزشکی جندی شاپور 

همچنان تا قرن سوم هجری به فعالیت خود ادامه داد.

 کتابخانه صاِحب بن َعّباد
به همت صاحب بن َعّباد، وزیر ادیب و دانشمند آلِ بویه، کتابخانهٔ بزرگی در ری شکل گرفت. تعداد کتاب های این کتابخانه را بیشتر از 100 
هزار جلد نوشته اند. هیچ  یک از پادشاهان و وزراء، کتابخانه ای به عظمت کتابخانهٔ او نداشته اند. گفته اند فهرست کتاب های آن کتابخانه 
خود ده جلد بود. پیش از صاحب، فرمانروایان و سیاستمداران معموالً  کتاب های خود را در گنجینه ای می نهادند و به شیفتگان کتاب 

و اهل علم اجازه استفاده از آنها را نمی دادند، اما صاحب، درهای کتابخانهٔ خود را به روی دانش پژوهان و عموم طالبان علم باز گذاشت.

بیشتر بدانیم

معارف اسالمی
شهرت  علم دوستی  و  خرد ورزی  به  دور  گذشته های  از  ایرانیان 
داشتند. از همان ابتدای ورود اسالم به ایران، برخی از ایرانیانی که 
مسلمان شدند، به تدوین و ترویج معارف اسالمی، شامل علوم قرآنی، 

حدیث، فقه و کالم اهتمام ورزیدند. پس از آنکه در سده های سوم و 
چهارم هجری جمعیت کثیری از مردم ایران مسلمان شدند، توجه به 

علوم و معارف اسالمی فزونی یافت.
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برجسته ترین مفسران، محدثان، فقیهان و متکلمان ایرانی در سده های نخستین هجری

آثار و تألیفاتدوره زندگیعالمعلم

محمدبن جریر طبریتفسیر
محمدبن حسن توسی )شیخ توسی(

224. آمل ــ310ق. بغداد
385 . توس  ــ460ق. نجف

جامع البیان فی تفسیرالقرآن
تفسیر تبیان

محمدبن اسماعیل بُخاریحديث
مسلم بن حجاج نیشابوری
محمدبن یعقوب کلینی  

محمدبن علی ابن بابویه قمی )شیخ صدوق(

194. بخارا  ــ 256ق. سمرقند
؟. نیشابور  ــ 261ق. نیشابور

255. کلین شهر ری  ــ 329ق. 
بغداد

305. قم  ــ 381ق. شهر ری

صحیح بخاری، معتبرترین کتاب حدیث نزد اهل تسنن
صحیح مسلم، معتبرترین کتاب حدیث پس از صحیح 

بخاری
کتاب الکافی، شامل یک دوره حدیث شیعه

کتاب من الیحضره الفقیه، شامل 5920 حدیث شیعه

ابو حنیفه نعمان بن ثابت مرزبانفقه
محمدبن حسن توسی )شیخ توسی(

80. کوفه  ــ 150ق. بغداد
385 . توس  ــ460ق. نجف

پایه گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنت
کتاب های النهایه و مبسوط

حسن بصریکالم
فضل بن ابوسهل بن نوبخت

21. مدینه  ــ 110ق. بصره
237ق. بغداد  ــ 311ق. ؟

متکلم، مفسر، محّدث، واعظ، فقیه
متکلم شیعه مذهب

فلسفه
این سرزمین  فرهنگ  با  همواره  فلسفٔه  ایران،  کهن  تاریخ  در طول 
عجین بوده و حضور آن در تمامی اعصار آن تاریخ آشکار است. در 
برخوردار  از شکوفایی فوق العاده ای  فلسفه  ایراِن دوراِن اسالمی، 
شد و فیلسوفان ایرانی نقش برجسته ای در ایجاد و اشاعٔه مکتب های 

مهم فلسفی در جهان اسالم ایفا کردند.
 ابونصر محمدبن محمد، معروف به فارابی )257ــ 338ق( فیلسوف 
دمشق  در  سپس  و  رفت  بغداد  به  خراسان  از  که  ایرانی  بزرگ 
و  اسالم  جهان بینی  از  تلفیقی  که  را  َمشایی  فلسفٔه  گزید،  سکونت 
فلسفٔه ارسطویی و نوافالطونی بود، پایه گذاری کرد. در سنت فلسفٔه 
اسالمی، فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به معلم اول است، معلم 
دوم می خوانند. ابن سینا او را استاد خود دانسته و ابن رشد و دیگر 

فیلسوفان احترام زیادی برای او قائل شده اند.
بدون شک، برجسته ترین فیلسوف ایران و جهان اسالم کسی نیست 
کمال  به  را  َمّشایی  فلسفٔه  که  428ق(  ــ   370( سینا  ابوعلی  جز 
رسانید. ابن سینا پس از مهاجرت از زادگاهش بخارا، در شهرهای 
مختلف ایران به خصوص ری، اصفهان و همدان به فعالیت علمی 

و درمان بیماران مشغول بود. این اندیشمند بزرگ ایرانی، در طول 
آنها  نیمی از  اثر علمی برجا گذاشت که  زندگی خود بیش از 100 
در موضوع فلسفه و نیمی در علوم دیگر است. عالوه بر آن، ده ها 
بزرگ ترین  از  یکی  شفا  کتاب  است.  منسوب  وی  به  نیز  دیگر  اثر 
دائرة المعارف های علمی است که به دست یک تن نوشته شده است 
و در آن، عالوه بر فلسفه، به علوم طبیعی و ریاضی نیز پرداخته شده 
دوره  یک  عالیی  دانشنامٔه  در  بار  نخستین  برای  ابن سینا  است. 
در  به سزایی  سهم  اثر،  این  و  کرد  تألیف  فارسی  زبان  به  را  فلسفه 

مطرح کردن زبان فارسی به عنوان زبان علم داشت.

تصویر روی جلد دانشنامه عالیی
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ابن مسکويه رازی 
احمد بن محمد مسکویه رازی )320ــ420ق(، فیلسوف، ادیب، مورخ و منشی دربار آل بویه. مسکویه، در رشته های گوناگون تاریخ، علم 
کالم، فلسفه و پزشکی تبحر داشت. او به کیمیاگری و علوم غریبه عالقمند بود. وی سال ها مصاحب و ندیم امیران آلِ بویه در بغداد و 
ری بود. بسیاری از نویسندگان متاخر، ابوعلی مسکویه را بر مذهب شیعه دانسته اند. تجارب االمم در علم تاریخ و تهذیب االخالق در علم 

اخالق از مهم ترین آثار اوست.

بیشتر بدانیم

ریاضیات و نجوم
 ریاضی و نجوم نیز از جمله علومی بودند که در دوران اسالمی به 
پشتوانه دانش  و مهارت هایی که از تمدن ایران باستان و سایر تمدن های 
باستانی به تمدن اسالمی انتقال یافت، پیشرفت خارق العاده ای کرد. 
تعداد قابل توجهی از ریاضی دانان و منجمان ایرانی را می شناسیم که به 
خدمت عباسیان درآمدند و در رصدخانه بغداد مشغول فعالیت شدند. 
بدون تردید یکی از برجسته ترین دانشمنداِن عصر طالیی تمدن ایرانی 

خوارزم   .362( بیرونی  احمد  محمدبن  ابوریحان  اسالمی،  ــ 
گاه شماری،  نجوم،  ریاضیات،  در  بیرونی  است.  غزنه(  ــ440ق. 
جغرافیا، هندشناسی و ... مقام شامخ داشت و به زبان های فارسی، 
زمینه  این  در  ارزنده ای  آثار  وی  بود.  مسلط  سانسکریت  و  عربی 
تألیف کرد. ابزارها و روش های ابداعی او برای تعیین عرض و طول 

جغرافیایی و اندازه گیری فاصله میان شهرها حالب است.

ریاضی دانان و منجمان نامی ایران در سده های دوم تا پنجم هجری

آثار و ابداعاتدانشمند

محمدبن موسی خوارزمی)د 250ق(
احمدبن عبداهلل مروزی

فضل بن حاتم نیريزی )د 310ق(
عبدالرحمان صوفی رازی )د 376ق(

ابوالوفا بوزجانی )328 ــ 388ق(
حامدبن خضر ُخَجندی

ابوسهل بیژن بن رستم کوهی
ابوالحسن علی بن احمد نسوی

یکی از برجسته  ترین ریاضی دانان مسلمان که نخستین کتاب های جبر و ریاضیات دورهٔ اسالمی را نوشت.
یکی از مشهورترین منجمان دربار مأمون و معتصم که سه زیج1 تألیف کرد.

ابعاد و ارتفاع  اجسام دور از دسترس  شارح کتاب اصول اقلیدس، او وسیله ای جالب و دقیق برای اندازه گیری 
اختراع کرد.

رصدهایش که در کتاب صورالکواکب او مندرج است، یکی از سه شاهکار نجوم رصدی مسلمانان به شمار می رود.
ریاضی دان بزرگ ایرانی که در پیشرفت علم مثلثات سهم به سزایی داشت.

ریاضی دان و منجم دورهٔ آلِ بویه که به گفتهٔ بیرونی یگانهٔ عصر خویش در ساختن اُسُطرالب و ابزارهای نجومی بود.
سرپرستی منجمان رصدخانه آلِ بویه در بغداد را بر عهده داشت.

ریاضی دان سده های چهارم و پنجم هجری که کتاب المقنع فی الحساب الهندی را به فارسی و سپس عربی نوشت. 
بیشتر آثار او به زبان التینی و زبان های امروز اروپایی ترجمه شده است.

1ــ زیج معرب زیگ است و آن کتابی باشد که منجمان احوال و حرکات افالک و کواکب را از آن معلوم کنند. همچنین عنوان علمی است در اصول احکام علم نجوم و هیئت که 
تقویم از آن استخراج کنند )لغت نامهٔ دهخدا(.

پزشکی و داروسازی
جندی شاپور  مدرسٔه  طریق  از  باستان  ایراِن  پزشکی  سنت  و  دانش 
پزشکی عصر  آثار مستقل  نخستین  و  یافت  انتقال  اسالمی  دورٔه  به 
اسالمی به دست استادان آن مدرسه نوشته شد. جرجیس بن جبرائیل 

)د پس از 152ق( رئیس مدرسٔه جندی شاپور پزشک پرآوازٔه ایرانی 
به بغداد رفت و به دنبال او گروه دیگری از پزشکان آن مرکز علمی 

راهی مرکز خالفت عباسی شدند.
ـ 313 ق( پزشک، شیمی دان و فیلسوف  محّمد َزکَریای رازی )251ـ 
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ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته و 
به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد )اسید سولفوریک( مشهور 
شده است. به گفته جرج سارتن، پدر تاریخ علم، رازی »بزرگ ترین 
پزشک اسالم و قرون وسطی1 بود«. رسالٔه آبله و ُسرخک )الجدری 
و الحصبه( او کهن ترین توصیف آبله و شکاهکاری در علم پزشکی 

به شمار می رود.
از  یکی  ابن سینا  علم،  تاریخ  صاحب نظران  از  بسیاری  اعتقاد  به 
دائرة المعارف  می رود.  شمار  به  اعصار  همٔه  پزشکان  بزرگ ترین 
پزشکی او با عنوان قانون، نه فقط در ایران و دنیای اسالم، که در 
اروپا نیز تا سده های متمادی به عنوان عالی ترین منبع و مرجع پزشکی 

باقی ماند.

1ــ سارتن، تاریخ علم،  ص 237. 

کتاب االبنیه عن الحقايق االدويه، اثری است کهن به زبان فارسی در علم داروسازی و داروشناسی که توسط ابومنصور علی بن موفق 
هروی، پزشک و داروشناس ایرانی که در سده های چهارم و پنجم هجری می زیسته، نوشته شده است. این کتاب حاوی خالصه ای کلی و 

ارزشمند دربارهٔ داروشناسی است. نویسنده در نگارش این کتاب از قانون ابن سینا بهره برده، اما ذکری از آن کرده است.

بیشتر بدانیم

تصویر روی جلد کتاب الحاوی

کتاب الحاوی يک دائرة المعارف بزرگ پزشکی است که روزگار درازی مرجع 
بالمنازعه ای در پزشکی بود.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تاریخ علم، ابن سینا یکی از بزرگ ترین پزشکان همٔه اعصار به شمار می رود. دائرة المعارف پزشکی او با 
عنوان قانون، نه فقط در ایران و دنیای اسالم، که در اروپا نیز تا سده های متمادی به عنوان عالی ترین منبع و مرجع پزشکی باقی ماند.

سایر علوم و فنون
عالوه بر آنچه بیان شد، رشته های دیگر علمی مانند تاریخ، جغرافیا، 
بود.  پررونق  و  رایج  نیز  غیره  و  مهندسی  شمی،  فیزیک،  ادبیات، 
دوران  در  اجدادشان  تجربیات  اتکای  به  همچنین  مسلمان  ایرانیان 

باستان، در ساخِت برخی ابزارهای جنگی و اموری مانند حفر قنات 
چیره  سدها  و  پل ها  مساجد،  مانند  مختلف  بناهای  ایجاد  و  آبراه  و 
و  هنر  در حوزٔه  باستان  ایرانیان  مهارت های  و  دانش  بودند.  دست 

صنعت به شکل های مختلف به دوران اسالمی منتقل شد.

بحث و گفت وگو
با توجه به مطالعه و كاوشی كه در این درس انجام دادید، دربارهٔ درستی یا نادرستی اطالق عبارت »عصر طالیی« به سده های 

سوم تا پنجم هجری تاریخ ایران، بحث كنید و دالیل خود را در تأیید یا رد این موضوع بیان نمایید.
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توسعه دریانوردی و تجارت دریایی

يادآوری
درعصرباستانایرانیانحضوریگستردهوفعالدردریاهایشمالوجنوبفالتایرانوآبهایآزادداشتند.درآندوران
کشتیهایایرانیدرمسیرهایدورونزدیکدریاییدررفتوآمدبودند،صنایعدریاییازجملهکشتیسازیپیشرفت
زیادیکردودریانوردانایرانیدانشوتجربهٔگرانبهاییاندوختند.کشفبادهایموسمیتحولیبزرگدردریانوردیراه

دورایراندردورانباستانبهشمارمیرفت.

به هنگام سقوط ساسانیان بنادر ایرانی در سواحل خلیج فارس، دریای عمان1 و دریای سرخ، آباد و پررونق بودند. در قرون نخستین هجری 
در نتیجٔه گسترش و یکپارچگی جغرافیای جهان اسالم، دریانوردی و تجارت دریایی توسعٔه چشمگیری یافت. در آن زمان دریانوردان و 
بازرگانان ایرانی به اتکای دانش و تجربیات فراوانی که در این زمینه داشتند، همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دادند. طی این سده ها، 
تجارت دریایی خلیج فارس با هندوستان، چین، جنوب شرقی آسیا و حوزٔه شرق آفریقا گسترش یافت و اسالم توسط بازرگانان و دریانوردان 
ایرانی به سرزمین های مذکور راه یافت. در سده های سوم تا پنجم هجری، مراکز شهری در سواحل و پس کرانه های خلیج فارس رونق یافتند 

و بندر سیراف به مثابه یکی از کانون های اصلی مبادالت اقتصادی منطقه ای و جهانی تثبیت شد.

1ــ بندر ُاُبله در نزدیکی بصره کنونی و بندرهای مهروبان، سینیز، گناوه، ریشهر )ریواردشیر( و سیراف در سواحل استان بوشهر کنونی و بندر نابند )ناوبند( در سواحل استان 
هرمزگان کنونی و بندرهای ُقلهات و ُصحار در سواحل کشور کنونی عمان از جمله بندرهای ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان بودند.

 دانش دريانوردی
دریانوردان ایرانی با نوشتن کتاب هایی با عنوان رهنامه که در حکم 
راهنمای سفرهای دریایی بود، مجموعه ای از دانستنی های دریایی 
و  بادهای موسمی  قبیل  از  اطالعاتی  را ثبت و ضبط می کرده اند. 
تعیین  نحوهٔ  دریایی،  موقعیت های  تعیین  نحوهٔ  آن،  وزش  جهت 
گوناگون،  موقعیت های  در  بادبان ها  استقرار  نحوهٔ  دریایی،  فواصل 
ستارگان  موقعیت  شناسایی  روز،  و  شب  در  دریایی  جهت یابی 
و  و جزایر مشهور  بنادر  آن،  موانع  و  دریایی  در شب، مسیرهایی 
 ،2 ج  ایران،  دریانوردی  و  بنادر  تاریخ  )اطلس  دریایی  نقشه های 

صفحهٔ 348(.

بیشتر بدانیم

تصویر نقاشی کشتی روان بر روی آب از کتاب مقامات حریری
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پرسش های نمونه
1 زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری حکومت های ايرانی را در سده های سوم و چهارم هجری توضیح دهید.

2 حکومت های طاهريان و سامانیان را با سلسله های صفاريان و زياريان از نظر نحوهٔ به قدرت رسیدن و نوع رابطه با خالفت 

عباسی مقايسه کنید.

3  زمینه ها و عوامل سیاسی را که در پیشرفت و شکوفايی تمدن ايرانی ــ اسالمی در سده های سوم تا پنجم هجری تأثیر 

داشت، شرح دهید.

4  به نظر شما آيا دانشمندان و عالمان ايرانی در سده های سوم تا پنجم فقط در دانش نظری پیشرفت کردند؟ و يا اين که اين 

دانش را تبديل به مهارت و کار عملی کردند؟ برای نظر خود دلیل و مثال بیاوريد.

5 منابع تاريخی که در اين درس به آنها استناد شده است را فهرست نمايید.
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از اواخر قرن چهارم تا زمان حملهٔ مغول سه سلسلهٔ غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان بر بخش هایی و گاه بر سراسر 
ایران حکومت کردند. در این دوره ایران تحوالت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مهمی را تجربه کرد. در این 
درس شما با بررسی شواهد و مدارک مختلف تاریخی، علل، آثار و نتایج تحوالت مذکور را مورد بررسی قرار می دهید.

ایران در دورۀ غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی درس 10

تحوالت سیاسی

فکر کنیم و پاسخ دهیم
باراهنماییدبیروهمفکری،توضیحدهیدچهعاملینقشمهمیدرورودایرانبهدورانغزنویان،سلجوقیانوخوارزمشاهیان

داشت؟

غزنویان
و  ماوراءالنهر  به  مسلمانان  جهادی  لشکرکشی های  جریان  در 
هجری،  نخست  سده های  در  سیحون  رود  سوی  آن  سرزمین های 
شماری از ترکان به صورت فردی یا طایفه ای و قبیله ای به دین اسالم 
گرویدند و به درون قلمرو اسالمی راه یافتند. عدٔه زیادی از آنان به 
دربار  خدمت  به  داشتند  نظامی  امور  در  که  خاصی  استعداد  دلیل 
عباسیان و امیران مسلمان درآمدند. شماری از آنان حتی به مراتب 
افراد  این  جملٔه  از  َالپَتگین  یافتند.  دست  نظامی  باالی  مناصب  و 
میانٔه  در  او  رسید.  مقام سپهساالری  به  سامانیان  دربار  در  که  بود 
قرن چهارم هجری قمری)350ق( در شهر غزنه )غزنی/ غزِنین( در 
شرقی  )ثَغر(  مرز  که  کنونی  افغانستان  شرقی  نواحی  کوهستان های 
زمینٔه  می شد،  محسوب  غیرمسلمان  هند  با  اسالمی  سرزمین های 
سامانیان،  هنگامٔه ضعف  در  کرد.  فراهم  را  محلی  ایجاد حکومتی 

در  سامانیان  سپهساالر  که  الپتگین  نوه  و  َسبُکتگین  فرزند  محمود 
خراسان بود، در شهر غزنه حکومتی مستقل تأسیس کرد که در تاریخ 
بر  به تدریج  به حکومت »غزنویان« مشهور است. وی سپس  ایران 

تمامی نواحی خراسان و بخشی از قلمرو سامانیان سلطه یافت.
محمود همچون دیگر فرمانروایان هم عصر خود، از ابتدای تأسیس 
بالله،  القادر  عباسی،  خلیفٔه  حمایت  کسب  درپی  خود  حکومت 
پوشش  در  را  خود  مذهبی  سیاسی  اقدامات  از  بسیاری  او  برآمد. 
جهاد در راه خدا )غزا( و به بهانٔه مبارزه با مخالفان خالفت عباسی 
انجام می داد. به همین دلیل به ری که تحت حاکمیت آل بویه شیعه 
مذهب بود، حمله برد )420ق( و پس از تصرف آن بسیاری از علما 
و مردم شهر را به بهانٔه اسماعیلی بودن به قتل رساند و کتابخانٔه مهم 

آن جا را به بهانٔه وجود کتاب های فلسفه به آتش کشید.
از جمله حوادث مهم دوران حکومت محمود غزنوی لشکرکشی های 
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پی در پی وی به هند بود. او به بهانٔه جهاد در راه خدا بارها به هند 
حمله کرد؛ در حالی  که هدف و انگیزه اش از این حمالت، دستیابی به 

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

نقشة قلمرو غزنویان در زمان سلطان محمود غزنوي

پس از محمود، پسرش مسعود نیز سیاست پدر را در حمله به هند ادامه 
داد و این سیاست از جمله عواملی بود که سبب شد وی از وضعیت 
مردم، به خصوص سکنٔه خراسان که در زیر بار فشار مالیاتی حکام وی به 
شدت آسیب دیده بودند، غافل بماند. از این رو، هنگامی که سلجوقیان به 
فرماندهی طُغِرل به شهرهای خراسان هجوم آوردند، مردم دروازهٔ شهرها را 
به روی مهاجمان گشودند. به دنبال شکست مسعود غزنوی از سلجوقیان 
در نبرد سرنوشت ساز دندانقان) 431ق (، سلطٔه غزنویان بر خراسان پایان 
یافت، اما حکومت آنان بر مناطقی از سرحدات شرقی ایران )افغانستان 

کنونی( و شمال غربی هند تا اواخر قرن ششم هجری ادامه داشت.
سلجوقیان

اسالم،  به  گرویدن  از  پس  که  بودند  ترکان  از  طایفه ای  سلجوقیان 
طُغِرل  شدند.  مستقر  خراسان  در  سپس  و  ماوراءالنهر  در  نخست 
مرکز  عنوان  به  را  شهر  این  نیشابور،  تصرف  از  پس  سلجوقی 
مناطق مختلف  و  او سپس شهرها  برگزید )429ق(.  حکومت خود 

ایران را یکی پس از دیگری تسخیر کرد. وی سرانجام به بغداد رفت 
و خلیفٔه عباسی را از تسلط آل بویه شیعه مذهب درآورد و خود را 
و  ایران  حکومت  نیز  خلیفه  )447ق(.  کرد  معرفی  خالفت  ُمنجی 
عراق را به او بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند 
نام او زنند. خلیفه همچنین لقب »سلطان رکن الدوله« را  به  و سکه 
به طغرل داد. در زمان آلب َارسالن، جانشین طغرل، سلجوقیان در 
نبردی بزرگ که در مالزگرد رخ داد )463ق(، سپاهیان امپراتوری 
روم شرقی را شکست دادند، امپراتور را اسیر کردند و آسیای صغیر 
را به متصرفات خود افزودند. در آن زمان قلمرو سلجوقیان از رود 
وسیع ترین  این  یافت.  گسترش  مدیترانه  دریای  تا  شرق  در  سیحون 
قلمرو  توسعٔه  بود.  اسالمی  دوران  ایراِن  در  حکومت  یک  قلمرو 
سلجوقیان در آسیای صغیر، موجب مهاجرت قبایل و طوایف ترک 

به آن منطقه و تغییر اوضاع سیاسی و فرهنگی این ناحیه شد. 
نتیجه  در  و  قدرت رسید  اوج  به  ملکشاه سلسلٔه سلجوقی  زمان  در 
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بیشتر خاندان ها و حکومت های محلی از بین رفتند و یا به اطاعت سلطان سلجوقی گردن نهادند. به دنبال مرگ خواجه نظام الملک و ملکشاه، 
حکومت سلجوقیان در اثر اختالفات فراوان بر سر قدرت و جانشینی دچار ضعف شد و سرانجام قلمرو این حکومت به دو بخش غربی و 
شرقی تقسیم شد. تالش سالطینی مانند سنجر برای احیای شکوه گذشته، به دلیل درگیری های داخلی و نیز هجوم اقوام مهاجمی همچون 
قراختائیان1 و ُغزها2 این آرزو محقق نشد. شکست سلجوقیان از قراختائیان )536ق( در نبرد َقطوان منجر به از دست رفتن ماوراءالنهر شد. 
از سوی دیگر اقوام ُغز به نواحی خراسان و سپس دیگر نواحی قلمرو سلجوقی هجوم آوردند که در اثر آن آسیب ها و خسارت های زیادی به 
شهرها و نواحی مسکونی قلمرو سلجوقی وارد شد. به دنبال این حوادث، قلمرو سلجوقی در ایران بین امیران مختلف تقسیم شد و رقابت و 
کشمکش بر سر قدرت، حکومت سلجوقی را بیش از پیش تضعیف کرد. با پیروزی تَکش خوارزمشاه بر آخرین سلطان سلجوقی )590ق(، 
دولت سلجوقیان منقرض شد و خوارزمشاهیان قدرت را به دست گرفتند. عالوه بر عوامل فوق، مبارزات اسماعیلیان در ایران و نیز قدرت 

گرفتن اتابکان در نواحی زیر سلطه سلجوقیان نیز در ضعف و زوال این دولت مؤثر بودند.

1ــ قراختاییان 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-
518ق حکومت قدرتمندی تشکیل دادند. در 531ق به سرزمین های اسالمی هجوم آوردند. نزدیکی آن ها به ماوراء النهر سبب حرکت سنجر برای نبرد با آن ها شد.

2ــ غزها دسته ای از طوایف ترک بودند که در زمان سلطان سنجر قوت گرفتند و با شکست سنجر و اسارت او، خراسان را برای مدتی تصرف و غارت کردند.
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»اتابک« در ترکی به معنای پدربزرگ و سرپرست است. سالطین سلجوقی شاهزادگان خردسال خود را برای ادارهٔ نواحی تازه فتح شده با 
گروهی از امیران و بزرگان که به آنها اتابک گفته می شد و وظیفه سرپرستی آنان را داشتند گسیل می کردند. در دوران ضعف سلجوقیان 

بسیاری از این اتابکان، شاهزادگان را از قدرت برکنار کردند و خود در منطقه تحت سلطه وی حکومت مستقلی تشکیل دادند.

بیشتر بدانیم

خوارزمشاهیان

خوارزم، یکی از مناطق آباد ایران زمین در قرون نخستین و میانٔه اسالمی بود. به حاکمان ناحیه خوارزم، خوارزمشاه گفته می شد. خاندان 
حاکم بر این منطقه با وجود استقالل داخلی، از سلجوقیان اطاعت می کردند. در زمان سنجر، َاتِسز، حاکم خوارزم با مشاهدٔه ضعف حکومت 
سلجوقی ادعای استقالل کرد. جانشین او، تَکش با شکست دادن طغرل سوم آخرین سلطان سلجوقی، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت. 
سلطان محمد خوارزمشاه نیز توسعه طلبی را وجهٔه همت خود قرار داد و غوریان، قراختاییان و ملوک مازندران را برانداخت و بر کرمان 

نیز مسلط شد.
در زمان سلطان محمد روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسی، به دلیل این که حکومتش مورد تأیید خلیفٔه عباسی قرار نگرفت، به تیرگی 
برای  با اعالم این که حکومت حق سادات حسینی است، یکی از سادات حسینی1 را  لیاقت خلیفٔه عباسی و  بهانٔه عدم  به  گرایید. او که 

جایگزینی خلیفه با خود همراه کرده بود، به بغداد حمله کرد اما به دلیل برف و سرمای شدید حملٔه وی در همدان متوقف شد.

1ــ سید عالءالُملک ِترَمذی 
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
چهعاملیسببشدکهسلطانمحمدخوارزمشاهحکومتراحقساداتحسینیدانستهوتصمیمبهبرکناریخلیفهٔعباسی

ودادنخالفتبهشیعیانبگیرد؟

بزرگترین خطا و بی تدبیری سلطان محمدخوارزمشاه، بهانه دادن به دست مغوالن برای حمله به ایران بود، که در اثر آن بخش هایی از ایران در 
معرض قتل و غارت سپاهیان چنگیز قرار گرفت و حکومت خوارزمشاهیان نیز ساقط شد.

مورخان نوشته اند چنگیز کاروانی متشکل از پانصد بازرگان با کاالهایی گرانبها به ماوراءالنهر فرستاد. حاکم شهر مرزی اُترار به نام غایرخان 
اموال آنان را تصاحب کرد و جز یک تن همهٔ آن ها را کشت. منابع تاریخی دربارهٔ انگیزهٔ وی اتفاق نظر ندارند. بعضی علت این اقدام را 
جاسوس بودن آن ها دانسته اند، برخی علت آن را به جا نیاوردن شرط ادب ذکر کرده اند و بعضی هم این اقدام را با اجازهٔ سلطان محمد 

خوارزمشاه و ناشی از طمع دست یابی به ثروت کاروانیان شمرده اند.

يک توضیح

نمودار خط زمان تاريخ ايران در دوران حکومت های غزنويان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را ترسیم کنید و رويدادهای 
مهم سیاسی و نظامی را بر روی آن نشان دهید.

فّعـالـیت 1

نظام اداری
اسالمی  ایرانی  فرمانروایی  شیوه  پروردٔه  دست  که  غزنوی  سالطین 
بودند به خوبی درک می کردند که در ادارٔه قلمرو رو به توسعٔه خود 
به استفاده از نظام اداری ایرانی و بهره گیری از دیوانساالران ایرانی 
نیاز دارند. از همین رو بسیاری از دیوانساالران حکومت سامانی و 
حتی برخی از دیوانساالران حکومت آل بویه را به  خدمت گرفتند. 

سلجوقیان نیز از آغاز حکومت با به کارگیری دیوانساالران ایرانی 
همچون عمیدالُملک کندری و خواجه نظام الملک توسی نظام اداری 

ایران را کامل تر و گسترده تر کردند. در این بین نقش نظام الملک در 
ساختار نظام اداری ایران عصر سلجوقی به اندازه ای برجسته است 
که دوران وزارت وی را می توان »عصر نظام الملک« نامید. خواجه 
طریق  از  مرکزی  حکومت  تقویت  با  که  بود  تالش  در  نظام الملک 
تقویت و توسعٔه نظام اداری مّدنظر خود که مبتنی بر میراث اداری 
سرکش  نیروی  با  استمرار،  و  ثبات  ایجاد  ضمن  بود  ایرانی  کهن 
همچنان  خود  قبیله ای  سنت های  به  که  سلجوقی  نظامیان  و  امیران 
وفادار بودند، مقابله کند. این چالش مداوم، منجر به تقابل دو نیروی 
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بررسی شواهد و مدارک
متن های زير را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن ها پاسخ دهید.

متن1: »روزی سلطان به وی ]نظام الملک[ پیغام داد که همانا با من در ملک شريکی که واليت و اقطاع به اوالد خود 
می دهی، و هر تصّرف که در ملک می خواهی بی مشورت من می کنی، خواهی تا بفرمايم که دوات وزارت از پیش و دستار 
از سرت بردارند؟ نظام الملک جواب داد که دوات من و تاج تو در هم بسته است و توأمانند، اّما فرمان او را باشد« 

)رشیدالدين فضل اهلل همدانی، جامع التواريخ، بخش سلجوقیان، ص 36(.
ـ منظور نظام الملک از رابطۀ بین دوات ]نماد اهل قلم[ وی و تاج سلطانی چیست؟

متن2: »بايد که به  همهٔ اطراف همیشه جاسوسان روند بر َسبیل بازارگانان و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درويشان، 
و از هرچه می شنوند خبر می آورند تا هیچ گونه از احوال چیزی پوشیده نماند« )نظام الملک، سیاست نامه، ص 90(.

الف( با توجه به متن فوق، نظام الملک، ايجاد کدام ديوان را برای حکومت سلجوقی ضروری شمرده است؟
ب( به نظر شما اطالع حاکم از اوضاع مملکت می توانست چه فايده ای به همراه داشته باشد.

فّعـالـیت 2

مخالف شد که در تاریخ ایران به نام تقابل اهل قلم )دیوان ساالران( و 
اهل شمشیر ) نظامیان( معروف گردید. نظام اداری سلجوقی الگویی 

روي جلد كتاب سیاستنامه خواجه نظام الملك توسي مطلوبی برای حکومت های پس از خود شد.
به دو بخش درگاه و  نیز مانند دورٔه غزنوی  نظام اداری سلجوقیان 
شمشیر  اهل  و  قلم  اهل  عنصر  دو  تقابل  و  می شد  تقسیم  دیوان ها 
در این عصر نیز وجود داشت. دیوان ها در پایتخت حکومت قرار 
داشتند و در دیگر مناطق کشور نیز نظام اداری تقریباً مشابه اما به 
برخی  ضرورت  بنابه  داشت.  وجود  پایتخت  از  کوچک تر  مراتب 
نیز  جدیدی  دیوان های  و  یافتند  تحول  و  توسعه  تدریج  به  دیوان ها 

به وجود آمد. دیوان وزارت که در رأس آن وزیر قرار داشت به شکوهمندی بی نظیری رسید. با این حال وزیر در منصب خود هیچ امنیتی 
نداشت و آن چه سبب تداوم کار وی می شد، اراده و خواست سلطان بود. اگر سلطان بنا به دالیلی از وزیر رنجیده یا از موقعیت وی به هراس 
می افتاد، عزل یا قتل و مصادرٔه اموال در انتظار او بود. همٔه دیوان های سلجوقی زیر نظر وزیر کار می کردند. در این دوره از اهمیت برخی 

دیوان ها نسبت به دورهٔ غزنوی کاسته شده و برخی دیگر اهمیت بیش تری یافتند.
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با مطالعهٔ دقیق وظايف ديوان ها در عصر سلجوقیان، بگويید امروزه وظايف هر يک از اين ديوان ها را چه وزارتخانه يا 
نهادی انجام می دهد؟

فّعـالـیت 3

178 ن١
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

ـ با راه و رسم کشورداری بود. ــ به ویژه حاکمان غیر ایرانیـ 
علمی و فرهنگی نیز  بسیاری از وزیران در عرصٔه
کوشا بودند و اقدامات مؤثری در این عرصه انجام دادند. 
آنان از عالمان، دانشمندان، شاعران و هنرمندان پشتیبانی 
می کردند و نسبت به رواج و گسترش آداب و سنن ایرانی 

و به خصوص زبان فارسی توجه و اهتمام داشتند. برخی 
از وزیران، مدارس، مساجد و بیمارستان های متعددی در 
شهرهای مختلف ساختند و نیز تعدادی از آنان کتاب های 

ارزشمندی تألیف کردند.

توضیحاتنام دیوان

ِاستیفا
استیفا به معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن است. دیوان استیفا یا دیوان بیت المال و دیوان خراج، معادل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی امروزی بوده است. این دیوان به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک به امور مالی یعنی محاسبه و گردآوری درآمدها 

)مالیات ها( و هزینه ها )مخارج( رسیدگی می کرد. 

رسایل
دیوان رسایل یا دیوان انشا به ریاست صاحب دیوان رسالت، وظیفه داشت احکام و نامه های حکومتی را نگارش، تنظیم، ثبت، 

دریافت و ارسال کند. عدهٔ زیادی دبیر در این دیوان مشغول کار بودند.

بَرید
دیوان برید یا چاپارخانه به ریاست صاحب برید، وظایفی شبیه ادارٔه پُست امروزی داشته است. چاپارهای این دیوان وظیفه داشتند 

عالوه بر انتقال پیام ها و نامه های حکومتی از مرکز به والیات و بالعکس، برای فرمانروا خبرگیری و به نوعی جاسوسی کنند.

ِاشراف
دیوان ِاشراف مشابه سازمان بازرسی کنونی بوده است. این دیوان به ریاست مشِرف بر دخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان به 

ویژه مستوفیان نظارت می کرد.

َعۡرۡض
دیوان َعۡرۡض به ریاست عارض تقریباً معادل وزارت دفاع کنونی بود و بر امور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه، از قبیل آمار سپاهیان، 

پرداخت و حقوق و مواجب آنان نظارت می کرد.

تاج و دوات

در اواخر عمر خواجه نظام الملک برخی از نزدیکان ملکشاه که به نفوذ زیاد خواجه و فرزندان و بستگان 
پایه های قدرت این  به مشاغل حساس رشک می ورزیدند در صدد لرزاندن  او در دستگاه حکومتی و دستیابی 
دلسردی  موجبات  تدریج  به  ولی  کرد،  در  به  میدان  از  را  مخالفان خود  برآمدند. خواجه  کهنه کار  سیاستمدار 
ملکشاه و حتی هراس سلطان از این وزیر مقتدر فراهم آمد به گونه ای که چند بار مشاجراتی تند بین آنان در گرفت. 
سرانجام خواجه با لحنی خشم آلود به ملکشاه هشدار داد: »به سلطان بگویید اگر نمی دانستی که من در ملک با 
تو شریکم، پس بدان که تو این دولت را به تدبیر و رأی من به دست آورده ای... از من به او بگویید که آنکه تو را 
تاج داد، دستار بر سر من نهاد، هر دو در هم بسته اند و به هم پیوسته، هر وقت این دوات بر گیرند، آن تاج نیز از 

سر تو برگرفته خواهد شد«.

یک توضیح
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نظام اداری دورٔه خوارزمشاهی تداوم نظام اداری سلجوقی بود، با 
این تفاوت که اختیارات برخی دیوان ها نسبت به دورٔه سلجوقی کم 
شد، برخی دیگر تغییر نام یافت و برخی دیوان های جدید نیز تشکیل 
گردید. به عنوان نمونه در این دوره قدرت و نقش وزیر نسبت به دورٔه 
وزیر  منصب  مواردی  در  حتی  و  یافت  کاهش  شدت  به  سلجوقی 

حذف شد.

اوضاع اجتماعی اعتقادی
این دوران  در  ایران  تاریخی بخش عمدٔه جمعیت  ادوار  اکثر  مانند 
در روستاها به سر می بردند بین روستاها و شهرهای ایران در ادوار 
مختلف روابط دوجانبه ای وجود داشت که تابع ساختارهای سیاسی 

و اجتماعی  اقتصادی جامعه بود. 
از سه بخش کهندژ )ارگ(،  ایران  تاریخی  ادوار  مانند همٔه  شهرها 
این  با  می شد،  تشکیل  بیرونی)َربَض(  شهر  و  )شارستان(  شهرستان 
پیشین  ادوار  از  بیش  سلجوقی  دورٔه  در  بیرونی  شهر  که  تفاوت 
افزایش  و  مناسبات شهری  رشد  به دلیل  اتفاق  این  یافت.  گسترش 
این تحول، عناصر شهر اسالمی  با  جمعیت شهرها رخ داد. همراه 
مانند مسجد و بازار به شهر بیرونی منتقل شدند و در کنار هم قرار 
به دلیل  می شدند،  محسوب  ناحیه  یک  مرکز  که  شهرهایی  گرفتند. 
که  اجتماعی  سیاسی  اهمیت  دلیل  به  نیز  و  اداری  نهادهای  وجود 
افزایش  جغرافیایی،  توسعٔه  شاهد  شهرها  دیگر  از  بیش  داشتند، 

جمعیت و توسعٔه عناصر شهری بودند. 

ساخت كالبدي شهر در دورة سلجوقیان

در دورهٔ سلجوقی به دلیل رشد شهرنشینی و توسعٔه مناسبات شهری 
طبقٔه بازرگان شهری بیش از پیش اهمیت یافت و بازرگانان به یکی 
و  تبدیل شدند. در شهرها مشاغل  اجتماعی  گروه های  مهم ترین  از 
حرفه های گوناگونی وجود داشت. ری، اصفهان، مرو و نیشابور از 

جمله شهرهای مهم این دوران بودند.
پیروان  بافت مذهبی جمعیت شهری و روستایی این دوره را عمدتاً 
دوازده  شیعیان  تسنن،  پیروان  جز  به  می دادند.  تشکیل  تسنن  اهل 
برخی  در  و  بودند  پراکنده  ایران  شهرهای  در  نیز  )امامیه(  امامی 
نیز  علوی  سادات  ایران  شهرهای  برخی  در  داشتند.  اکثریت  نقاط 

زندگی می کردند. بیهق، ری، گرگان، ساری و قم از جمله مهم ترین 
مراکز شیعه نشین ایران بودند. پیروان مذهب اسماعیلی که به امامت 
اعتقاد  حضرت  آن  از  پس  صادق)ع(  جعفر  امام  فرزند  اسماعیل 
داشتند، نیز در شهرها و روستاهای ایران پراکنده بودند. این گروه 
مهم ترین مخالفان خالفت عباسی و دو حکومت غزنوی و سلجوقی 
بودند و به همین دلیل همیشه از سوی حکومت مورد تعقیب و آزار 
قرار داشتند. از وجود پیروان ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی در 

برخی شهرهای ایران نیز گزارش هایی در دست است.
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بیشتر بدانیم

در این عصرگاه اختالفات و منازعاتی میان پیروان بعضی از فرقه ها 
و مذاهب اسالمی در برخی از شهرها و مناطق پیش می آمد. دخالت  
و  مذهبی  امور  در  سلجوقیان  و  غزنویان  ویژه  به  حکومت  ها  سوء 

جانبداری آن ها از یک فرقه و مذهب و دشمنی شان با فرقه و مذهب 
دیگر، به این اختالفات و درگیری ها دامن می زد. 

سیاست مذهبی سلجوقیان را با سیاست مذهبی آل بويه مقايسه کنید و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن را بیان نمايید.
فّعـالـیت 4

اوضاع اقتصادی
تاریخی  ادوار  همٔه  مانند  دوره  این  در  ایران  اقتصاد  منبع  مهم ترین 
تغییرات  و  تحوالت  سلجوقیان  دورٔه  در  بود.  کشاورزی  دیگر، 
مهمی در نظام زمینداری و کشاورزی ایران به وجود آمد که نهایتاً 

به ضعف و زوال حکومت سلجوقیان کمک کرد. یکی از تحوالت 
خوارزمشاهیان  و  سلجوقیان  غزنویان،  حاکمیت  دوران  چشمگیر 

زوال موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان در ایران بود.
به شمار  از مسائل مهم  یکی  ایران همواره  تاریخ  مالکیت زمین در 
زمین  بر  مالکیت  مختلف  تاریخ شکل های  طول  در  است.  می رفته 

اسماعیلیان ايران
ایران  را در  تبلیغی خود  فعالیت  از قرن سوم هجری  اسماعیلیان 

تصویر قلعة الموت آغاز کردند و در دوران سلجوقیان به یک جریان مذهبی سیاسی 
زمان  آن  در  را  ایران  اسماعیلیان  رهبری  شدند.  تبدیل  نیرومند 
ارتباط  فاطمیان مصر  با خالفت  به عهده داشت که  حسن صباح 
در  دژها  بنای  یا  و  تصرف  با  او  جانشینان  و  داشت. حسن صباح 
مناطق کوهستانی و صعب العبور، پایگاه های مستحکم و نفوذناپذیر 
برای خود ایجاد کردند و با سلجوقیان و خالفت عباسی به مبارزه 
حوالی  در  گردکوه  دژ  و  قزوین  نزدیکی  در  الموت  دژ  پرداختند. 
دامغان از جمله مهم ترین قلعه های آنان بود. اسماعیلیان همزمان 
مردم خصوصاً  و جذب  خود  آیین  تبلیغ  برای  نظامی  مبارزات  با 
فعالیت های  خود  سیاسی  عقاید  و  اسماعیلی  مذهب  به  شیعیان 

فرهنگی زیادی انجام دادند. آنان از افرادی به عنوان »داعی« برای دعوت و جذب مردم به اندیشه های خود استفاده می کردند. یکی از 
داعیان معروف اسماعیلی، شاعر و متفکر بزرگ ایرانی، ناصرخسرو بود که چندین کتاب مهم به زبان فارسی در این زمینه نوشت. خواجه 
نصیرالدین توسی دانشمند معروف شیعی قرن هفتم ق که در یکی از قالع اسماعیلی به سر می برد از کتابخانهٔ بزرگ و غنی اسماعیلیان 
بهرهٔ فراوان برد. مبارزات اسماعیلیان نقش مهمی در تضعیف سلجوقیان داشت. قلعه های اسماعیلیان در جریان حملهٔ هالکوخان به تصرف 

مغوالن درآمد.
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است.  شده  تغییراتی  دچار  مختلف  دوره های  در  که  داشته  وجود 
مالکیت شخصی بر زمین بسیار محدود و ناپایدار بود و چنین امالکی 
همواره در معرض مصادرٔه فرمانروایان و مأموران آنان قرار داشت. 
دیوانی  یا  دولتی  مالکیت  ایران،  در  زمین  مالکیت  عمده ترین شکل 
بود که از دوران باستان در ایران رواج داشت. در دوران اسالمی 
اداری  نظامی،  قبال خدمت  در  زمین ها  از  بخشی  همچون گذشته، 
و... به افراد داده شد. در عصر سلجوقی با تدبیر نظام الملک نظام 
و  بویه  آل  حکومت  در  خصوصاً  و  سلجوقیان  از  پیش  که  اقطاع 
مختلف  انواع  به  اقطاع  یافت.  گسترش  بود،  رایج  ایران  غرب  در 
گفته  دیوانی  مشاغل  صاحبان  یا  نظامی  افراد  به  زمین  واگذاری 
از  که  زمین هایی  کردن  آباد  و  نظارت  هدف  با  نظام الملک  می شد. 
ادوار پیشین بایر و بالاستفاده باقی مانده بود، در توسعٔه نظام اقطاع 
نقش مهمی ایفا کرد. گرچه این سیاست در ابتدا نتایج و عواید مثبتی 
برای حکومت داشت، اما پس از نظام الملک به  دلیل تمایل تدریجی 
صاحبان اقطاع به استقالل، سبب جدایی مناطقی شد که زمین های 
حکومت  زوال  و  ضعف  به  نهایتاً  و  داشتند  قرار  آن ها  در  اقطاعی 
سلجوقی کمک کرد. نوع دیگر مالکیت که به تدریج در این دوران 

در ایران توسعه یافت، زمین های وقفی بود.
محصوالت  و  کاال  انواع  توزیع  و  مبادله  تولید،  شهری:  اقتصاد 

صنعت گران  و  کشاورزان  از  مالکانه  بهرٔه  دریافت  نیز  و  زراعی 
شهری  اقتصاد  کارکردهای  مهم ترین  جمله  از  شهری  خرده پای 
اقتصاد شهری  و رشد شهرها  توسعٔه شهرنشینی  با  بود.  دوره  این 
به توسعه  رو  شهر  تپندٔه  قلب  عنوان  به  بازارها  یافت.  رشد  نیز 
شهری  فعال  گروه های  مهم ترین  پیشه وران  و  بازرگانان  گذاشت. 
بازرگانان  می شدند:  تقسیم  دسته  دو  به  دوره  این  بازرگانان  بودند. 
که  بازرگانانی  و  می شدند  محسوب  شهری  اعیان  از  که  توانگری 
از توان مالی زیادی برخوردار نبودند و به عنوان پیشه ور در بازار 
فعالیت داشتند. گروه اول معموالً به سفرهای تجاری دور و نزدیک 
وارد  و  دریایی صادر  و  زمینی  راه های  از  را  کاالهایی  و  می رفتند 
ایجاد راه های  امنیت، گستردگی قلمرو،  برقراری نظم و  می کردند. 
از جمله  قدرتمند  دیوانی  نظام  و وجود  نقل  و  توسعٔه حمل  جدید، 
در  خارجی  و  داخلی  تجارت  رشد  سبب  امنیت  که  بودند  عواملی 
انواع منسوجات، برخی  عصر سلجوقی شدند. سنگ های قیمتی، 
محصوالت کشاورزی پرطرفدار، برخی اشیاء فلزی، ظروف سفالی 
و انواع ظروف شیشه ای در داخل و خارج از مرزهای ایران مبادله 
و خرید و فروش می شدند. صرافان که وظیفٔه انجام معامالت پولی 
توسعٔه  در  مهمی  نقش  داشتند،  به عهده  را  کاالها  مبادلٔه  تسهیل  و 

تجارت خارجی ایفا می کردند.

كاوش خارج از كالس
با راهنمایی دبیر، دربارهٔ تاریخ شهر و یا استان محل زندگی خود در دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان گزارشی را تهیه 

و در كالس ارائه دهید.

زبان، علم و آموزش
و  سلجوقی  غزنوی،  سلسله های  حکومت  طوالنی  دوران 
علوم  و  فلسفه  اوج گیری  و  تکوین  شاهد  همزمان  خوارزمشاهی 
طبیعی و نیز افول تدریجی این علوم بود. در این دوران، دانشمندان 

ابوریحان  غزنوی  دورٔه  در  می کردند.  علمی  فعالیت  بزرگی  بسیار 
دورٔه  در  طب،  و  فلسفه  در  سینا  ابن  جغرافیا،  و  نجوم  در  بیرونی 
سلجوقی ابوالعباس لوکری و خیام نیشابوری در ریاضیات و نجوم، 
شهاب الدین ُسهروردی و امام فخر رازی در فلسفه و سید اسماعیل 

جرجانی در پزشکی از جمله معروف ترین این دانشمندان بودند.
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حکیم عمر خیام نیشابوری
علمی  مرتبه  عالی ترین  از  سلجوقی  عصر  در  خیام  عمر  حکیم   
رباعیات  به خاطر  بیشتر  اکنون  شهرتش  که  خیام  بود.  برخوردار 
اوست، در علوم ریاضی و نجوم سرآمد عصر خود محسوب می شد. 
عالوه بر آن در فلسفه نیز تبحر داشت. برخی محققان، عصر خیام 
را پایان دوره ای می شمارند که علم در دنیای آن روزگار تقریباً به 
الجبر  فی  »رساله  عنوان  با  او  کتاب  داشت.  اختصاص  مسلمانان 
این  در  رساله  برجسته ترین  را  آن  علم  تاریخ  در  که  المقابله«  و 
زمینه در تمام قرون وسطی خوانده اند شامل حّل هندسی و تحقیق 
و  دوم  درجه  اول،  درجه  جبری  معادالت  طبقه بندی  در  منظمی 
تقویم  آنچه  تنظیم  و  تحقیق  در  همچنین  وی  بود.  سوم  درجه 
نقش  دارد،  نام  سلجوقی  ملکشاه  جالل الدین  به  منسوب  جاللی 

اساسی داشت.

بیشتر بدانیم

حمایت های  به دلیل  طبیعی،  علوم  و  فلسفه  با  قیاس  در  دینی  علوم 
برتری  جایگاه  از  مذهبی  علمای  موقعیت  برتری  نیز  و  حکومتی 
برخوردار شد. با حمایت حاکمان و دولتمردان غزنوی و سلجوقی 
مراکز و مؤسسات آموزشی که بیش تر به علوم دینی اختصاص داشت 
نظام الملک توسی در  به همت خواجه  نظامیه ها که  یافت.  گسترش 
شهرهای مهم چون بغداد و اصفهان و نیشابور ساخته شدند، از این 
جمله بودند. این مدارس که اختصاص به تدریس فقه شافعی و دانش 

های وابسته به آن داشت بعدها الگوی بسیاری از نهادهای آموزشی 
دینی در دیگر نقاط دنیای اسالم و کشورهای غربی گردیدند. پس 
یا خلیفه  از نظام الملک، مدیران و مدرسان نظامیه ها توسط سلطان 
تعیین می شدند. امام محمد غزالی از جمله مهم ترین و معروف ترین 
آخرین  داد.  درس  و  خواند  درس  مدرسه  این  در  که  بود  عالمانی 
نظامیه تا حملٔه هالکوخان در سال 565 ق به بغداد که به نابودی آن 

انجامید، فعال بود.

بحث و گفت وگو
دربارهٔ آثار و نتایج اجتماعی و فرهنگی محدود و منحصر كردن مدرسان و محصالن مدارس به پیروان یک مذهب 

خاص در كالس بحث و گفت وگو كنید.

فارسی و ظهور  ادبیات  و  زبان  توسعٔه  تا هفتم دوران  قرون چهارم 
تالش های  است.  فارسی  زبان  شاعران  و  نویسندگان  بزرگترین 
دیوانساالران ایرانی در تبدیل زبان دستگاه اداری غزنویان از عربی 
به فارسی که در دورٔه سلجوقی عمالً رسمیت یافت و تمایل علما و 

دانشمندان این دوره به نوشتن آثار خود به زبان فارسی نیز در رونق و 
توسعٔه زبان و ادبیات فارسی نقش به سزایی داشت. در عصر غزنوی 
شعر فارسی به اوج خود رسید و حکیم فردوسی شاهنامه را که نماد 
هویت ایرانی و زبان فارسی است سرود و ابوالفضل بیهقی یکی از 

مجسمه خیام در مقر سازمان ملل متحد در وین
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بزرگترین شاهکارهای زبان فارسی یعنی تاریخ بیهقی را نوشت. در 
همین دوره آثار فراوانی در تاریخ، طب، ریاضیات، نجوم و فلسفه به 
زبان فارسی نگاشته شد. در عصر سلجوقی این روند رشد سریع تری 
با رشد شهرها، تأسیس و توسعٔه مراکز آموزشی و  به خود گرفت. 
توسعٔه نقش و نفوذ روزافزون دیوانساالران ایرانی در دستگاه اداری 
حکومت سلجوقی و جذب شعرا و نویسندگان به دربارهای مختلف، 

فارسی  ادبیات  و  زبان  بیش تر  چه  هر  توسعٔه  برای  مناسب  فرصت 
فراهم آمد. شعر فارسی به ویژه در انتهای دورٔه سلجوقی به رونق و 
شکوفایی فراوانی دست یافت. سنایی، انوری، خاقانی و عطار از 
مشهورترین شاعران و نویسندگان عصر سلجوقی و خوارزمشاهی 

بودند.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
بهنظرشماعدمتعادلدررشدوگسترشعلومعقلیونقلیدریکجامعهچهآفاتیمیتواندبهدنبالداشتهباشد؟

هنر و معماری
از عصر غزنوی بعضی کاخ ها و بناهای برج مانند که آرامگاه مشاهیر 

عصر خود بودند، باقی مانده که در خور توجهند. 
می شود.  تلقی  اسالمی  هنر  مهم  دوره های  از  یکی  سلجوقی  دورهٔ 
گسترش ارضی، حکومت فراگیر، توسعٔه شهرنشینی، رشد اقتصادی 
و حمایت دولتمردان و برخی حکام در شکوفایی هر چه بیش تر هنر و 
معماری این دوره تأثیر به سزایی داشت. مسجد، مدرسه، کاروانسرا و 
نیز مقابر از جمله بناهای معماری رایج دورهٔ سلجوقی به حساب می آیند. 
مسجد جمعٔه اصفهان که اولین مسجد چهار ایوانی در ایران است، 
و  کاشی ها  شد.  بعدی  ادوار  در  مساجد  معماران  برای  الگویی 
گچبری ها و تزیینات به کار رفته در این مسجد نیز به عنوان نمونه ای 

عالی از هنر این دوره محسوب می شوند. 
برج و آرامگاه ارسالن جاذب، سنگ بست، مشهد 

كاوش خارج از كالس
الف( به طور انفرادی یا گروهی دربارهٔ بناها و آثار تاریخی دورهٔ سلجوقیان كه در شهر یا استان محل زندگی شما وجود 

دارد گزارشی را در قالب پاورپوینت تهیه و در كالس ارائه كنید. 

ب( با رجوع به كتابخانهٔ مدرسه، شهر یا جستجو در اینترنت در خصوص مهم ترین آثار هنری به جای مانده از عصر غزنوی 

و سلجوقی پورپوینتی را تهیه و در كالس ارائه دهید.
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را  دوران خود  از درخشان ترین  یکی  در عصر سلجوقی  فلزکاری 
به  فراوان  تزیینات  با  فلزی  آثار  ایران پشت سر گذاشت.  تاریخ  در 
صورت قلمزنی و نیز قالبی در مقیاس فراوان تولید و گاهی اوقات به 

خارج از قلمرو سلجوقی صادر می شدند. شیوه های تولید و تزیین 
سرزمین های  به  بعدًا  خود  غنای  به دلیل  سلجوقی  عصر  فلزکاری 

غرب قلمرو اسالمی انتقال یافت. 
هنر سفالگری گرچه به کیفیت دورٔه سامانی نرسید اما با استفاده از 
نقوش جانوری و گیاهی توسعه یافت و مراکز مهم سفالگری عصر 
مناطق  به  به تدریج  سمرقند  و  نیشابور  یعنی  ایران  شرق  از  سامانی 

مرکزی مانند کاشان انتقال یافت.
هنر کاشی کاری نیز در کنار توسعٔه معماری در این دوره به اوج خود 
نقوش  نیز  و  جانوری  گیاهی،  انسانی،  نقوش  از  استفاده  و  رسید 
هندسی برای تزیین بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوانی یافت. 

پرسش های نمونه
1 اهداف محمود غزنوی از حمله به هند چه بود؟

2 با تصرف بغداد توسط سلجوقیان چه تقسیم بندی عملی در جهان اسالم رخ داد؟

3  نظام الملک چه اهدافی از تقويت و توسعهٔ نظام اداری در عصر سلجوقی داشت؟

4  بافت مذهبی شهرهای ايران در دوران غزنويان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را به اختصار توضیح دهید.

5 عواملی که در توسعهٔ تجارت داخلی و فراسرزمینی در دورهٔ سلجوقی نقش داشت چه بودند؟

6 چه عواملی در بروز منازعات سیاسی ــ مذهبی دورهٔ ترکان نقش داشت؟

7 عوامل مؤثر بر رشد هنر و معماری در دورهٔ سلجوقی کدامند؟

نمای داخلی گنبد مسجد جمعه اصفهان، دوره  سلجوقیان

ابریق برنزی، نیشابور دوره سلجوقیان




