
س�لجوقیان در ق�رنتحقیق درباره م
یراث ف
رهنگی و ه
نری س
لجوقیان: 
کردن�د و توج�هه�ای مهم آس�یا فرم��انروایی میپجم و شش��م هج��ری قم��ری در بخش

بسیاری به رشد فرهنگی و هنر داشتند. اگر ب�ه دنب�ال کس�ب اطالع�ات از این دوره
هستید در ادامه با ما همراه باشید.

دوره سلجوقیان چگونه بود؟
س�اجوقیان در س�ده پنجم و شش�م هج�ری قم�ری فرم�انروایی کردن�د ودرگس�ترش
قلمرو ایران نقش به سزایی داشتند آنان قلمرو ایران را از شرق ت�ا هن�دوکش و از
غرب تا ص�حرای آن�اتولی و از جن�وب ت�ا خلیج ف�ارس و از ش�مال ت�ا آس�یای مرک�زی

هایی بودند که از نوادگ�ان س�لجوق بودن�د از اینگسترش داده بودند. این قوم ترکمن
سلجوقیان نامیده شدند. سلطنت آن�ان بع�د از شکس�ت س�لطان مس�عود غزن�وی در
نیش�ابور آغ�از ش�د. این سلس�له دو دوره مختل�ف داش�ت؛ ثق�ل بی�گ، الب ارس�الن و

ملک شاه پادشاهانی بودند که زبان رسمی را زبان فارسی اعالم کردند. 
الزم به ذکر است سلجوقیان که در دوره سامانیان در حومه دریاچه آرال یا خوارزم

ه�ای بس�یاری ب�ه س�امانیان در رس�یدن ب�ه حک�ومت کردن�د.کردن�د و کم�کزن�دگی می
کردن�د.س�امانیان مس�لمان بودن�د و زم�انی ک�ه روی ک�ار آمدن�د از علم�ا حم�ایت می

سلجوقیان نیز در حمایت از علما مانند سامانیان عمل کردند.
وضعیت فرهنگ و هنر در دوره سلجوقیان

جالب است بدانید سلجوقیان به علم، فرهنگ، هنر و معم�اری توج�ه زی�ادی داش�تند.
س��لجوقیان بنی��ان گ��ذار م��دارس نظ��امی در بغ��داد، بلخ و نیش��ابور بودن��د و ب��رای

ها و مدارس گون�اگونی را ایج�اد کردن�د. الزم ب�هها و خانقاهگسترش فرهنگ کتابخانه
ذک�ر اس�ت خواج�ه نظ�ام المل�ک مدارس�ی بیش�ماری را در ش�هرهای مختل�ف بنی�ان

ش�د. نظ�ام المل�ک ام�وال و امالک زی�ادی راگذاری کرد ک�ه ب�ه آنه�ا نظامی�ه گفت�ه می
ه�اک�رد. در آن زم�ان ب�ه م�دیران و کارکن�ان و مدرس�ان نظامی�هوقف این مدارس می

شد. در این مدارس استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش وحقوق پرداخت می
شدند و برس�ر رس�یدن ب�ه مق�ام اس�تادی در این م�دارس رق�ابت ش�دیدیانتخاب می

وجود داشت.
مشاهیر این دوره را بشناسیم

توان به خواجه نظ�ام المل�ک طوس�ی، نظ�امی، خی�ام،از مشاهیر به نام این دوره می
حکیم ناصر خسرو و انوری و خاقانی، خواجه عبدالله انصاری و محم�د غ�زالی، عین

القاضات و مشاهیر دیگر اشاره کرد.
معماری و هنر

از آغنجایی که سالطینس�لجوقی توج�ه زیادیب�ه ه�نر و فرهن�گ و معام�اری داش�تند در
این دوره استادانی عالیقدر ظهور کردند و آثاری پر از زیبایی و شگفتی خلق کردند.

 ق�دیمی ت�رین من�اره453مناره مسجد سرخ از آثار عهد س�لجوقیان ب�ه ت�اریخ س�ال 



دانش�مند ب�زرگ کریس�تی ویلس�ون توجهگفت�ه. ت�اریخ دار کش�ور ب�ه حس�اب می آید
است: »در این عصر، صنایع و معماری نه تنها در ای�ران تجدی�د حی�ات ی�افت بلک�ه ب�ا
فتوحات س�الجقه، اص�ول و اس�لوب ص�نایع ای�ران را ت�ا س�واحل مدیتران�ه و ح�تی ت�ا
شمال آفریقا بسط و گسترش داد و به همین دلیل و کیفیت اس�ت ک�ه آث�ار و نمون�ه
های شیوه کار هنرمندان ای�رانی و ص�نایع رایج عص�ر س�لجوقی ت�ا قرن ه�ا در ص�نایع

مصر و سوریه دیده می شود«
،مس�جد ج�امع اردس�تان، مس�جد ج�امع اص�فهانتوان به از آثار معماری این دوره می

رب��اط ی��ا، مس��جد ج��امع اردبیل، مس��جد ج��امع بروج��رد، مس��جد ج��امع برس��یان
برجهای خرقان در قزوین و بناه�ای دیگ�ر اش�اره کاروانسرای شرف جاده خراسان،

کرد.
سخن پایانی:

به پایان این مقاله رسیدیم امیدواریم برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. منتظ��ر
نظرات و پیشنهادات شما در قسمت دیدگاه هستیم.
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