فصل هفتم :از غزنویان تا هجوم چنگیز خان
راهبردها یا حوزه های موضوعی

مفاهیم کلیدی

فضا و مکان

پدیده های مکانی ،پراکندگی

قلمرو غزنویان و سلجوقیان و
مکان شکل گیری آنها

نظام اجتماعی

نقش ها،گروه ها و مؤسسات
اجتماعی

تشکیالت حکومتی شاه وزیران و
کننده کشور
سایر دیوان های اداره
ٔ

فرهنگ و هویت

میراث فرهنگی

زمان ،تداوم و تغییر

شواهد و مدارک

ارزش ها و اخالق

میهن دوستی
مسئولیت پذیری

مهارت های کاوشگری

بررسی و کاوش ،برقراری
ارتباط ،خالقیت مشارکت،
واکنش شخصی و اظهارنظر

میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان
دوره
آثار و ٔ
ابنیه به جا مانده از ٔ
سلجوقی
علل و عوامل جنگ های صلیبی

عالقه و تعلق و افتخار به
میراث فرهنگی کشور
عالقه به حفاظت از آثار تاریخی و
معرفی آنها
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درس 13
غزنویان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان
انتظارات یادگیری

انتظار میرود دانشآموزان با فراگیری این درس و انجام فعالیتهای آن بتوانند:
عوامل و دالیل ظهور و سقوط سلسلههای غزنویان ،سلجوقیان و
خوارزمشاهیان را بیان كنند.
محدوده قلمرو سلسلههای فوق را روی نقشه معین کنند.
ٔ
نمودار خط زمان این سلسلهها را بازخوانی كنند.
مطالعه متن  ،ویژگی های اقتصادی و اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
با
ٔ
اروپا در دوران قرون وسطی ،علل وقوع جنگ های صلیبی را استخراج و فهرست
كنند.

مواد و وسایل مورد نیاز
كتاب درسی ،نقشههای قلمرو حكومت غزنویان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان،
شبكه رشد
نمودار خط زمان سلسلههای مذكور ،دسترسی به ٔ

138

آماده كنید
نمودارهای خط زمان درسهای  12و  13را به منظور مقایسه به دانشآموزان نشان دهید و به
آنها یادآوری کنید كه در قرون سوم و چهارم هجری سلسلههای متعدد ایرانی بر كشور ما حكومت
میكردند ،اما از قرن چهارم تا هفتم هجری با ورود تركان به ایران وقدرت گرفتن آنها زمام امور در
دست سلسلههایی بود كه ریشه و تبار تركی داشتند .مهمترین این سلسلهها عبارت اند از غزنویان،
سلجوقیان و خوارزمشاهیان .برای آمادگی بیشتر پرسش هایی از نمودار خط زمان طرح كنید .برای
سلسله ترک تبار با كدام حمله از بین رفت؟
مثال نخستین حكومت یا
ٔ
آموزش دهید
با استفاده از نقشههای قلمرو غزنویان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان و جلب توجه دانشآموزان
محدوده قلمرو هر یک از این سلسله ها را از آنان بخواهید پایتخت یا پایتختها و مكان های
به
ٔ
جنگهای مهم و سرنوشتساز مانند جنگ دندانقان میان غزنویان و سلجوقیان ،و نبرد مالزگرد
دوره حكومت هر یک از این سلسلهها
میان سلجوقیان و امپراتوری روم را مشخص كنند .همچنین ٔ
سلسله ترک تبار،
را روی نمودار خط زمان نشان دهند .پس از آگاهی مقدماتی دانش آموزان با سه
ٔ
رویدادهای مهم هر دوره را مرور كنید :لشكركشی سلطان محمود غزنوی به هند ،قدرت و قلمرو
فرقه اسماعیلیه و حسن صباح با
پهناور سلجوقیان شکست خوردن رومیان از آنها ظهور و مبارزه ٔ
سلجوقیان ،حكومت خوارزمشاهیان و آخرین فرمانروای این حكومت كه نتوانست در مقابل سپاه
مغول مقاومت كند.
مطالعه متن درس،
سپس دانشآموزان را راهنمایی كنید كه با توجه به نمودار خط زمان ،نقشهها و
ٔ
شماره  )8را انجام دهند.
برگه
فعالیت ردیف ( 1كار ٔ
ٔ
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غزنویان

سلجوقیان

سلسلهها
بنیانگذاران

سلطان محمود غزنوی

ط ُغرل سلجوقی

سالطین مشهور

سلطان مسعود غزنوی

آلب ارسالن
ملكشاه سلجوقی

زمان و دورهٔ حكومت از  350تا 582ه.ق
محدوده و قلمرو
حكومت

از  431تا  590ه.ق

از شمال تا دریای خزر و دریای سیاه
از شمال تا ماوراءالنهر و خوارزم
از غرب تا دریای مدیترانه
از غرب تا ری و اصفهان
از شرق تا ماوراءالنهر
از شرق تا دهلی مركز هندوستان
از جنوب تا دریای عمان و اقیانوس هند از جنوب تا خلیج فارس و دریای عمان
شكست غزنویان در جنگ دندانقان و به
تسلط محمود غزنوی بر خراسان
خارج كردن ری و اصفهان از تسلط
آلبویه توسط سلطان محمود

رویدادهای مهم

لشكركشیهای پیاپی سلطان محمود
به هندوستان به عنوان جهاد در راه
اسالم
شكست سلطان مسعود غزنوی از
طغرل سلجوقی در جنگ دندانقان
و محدود شدن قلمرو غزنویان به
مناطقی از شرق ایران و بخشهایی از
هندوستان

تخت نشستن طغرل در نیشابور

ورود طغرل به بغداد و برانداختن
حكومت آل بویه
پیروزی آلبارسالن بر امپراتور روم
در جنگ مالزگرد و تصرف بخشهای
وسیعی از آسیای صغیر
گسترش قلمرو سلجوقیان و افزایش
قدرت آنها در دوران سلطنت ملكشاه و
وزارت خواجه نظام الملک
ضعف و انحطاط قدرت سلجوقیان پس
از مرگ ملكشاه و خواجه نظامالملک
نابودی كامل سلجوقیان توسط
خوارزمشاهیان

صفحه  82را به بحث وگفت وگو بگذارید.
در حین تدریس فعالیت های
ٔ
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پاسخ صحیح فعالیت 1
عمده فالت ایران و مناطق
زیرا سلجوقیان موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی كه شامل بخش
ٔ
همجوار آن از مرزهای چین تا دریای مدیترانه میشد ،مسلط شوند و حكومتی نیرومند را به وجود
آورند .در دوران سلجوقیان تشكیالت و نظام دیوانی منظم و گستردهای در ایران شكل گرفت .در
نتیجه قدرت و ثبات سیاسی ،كشاورزی و بازرگانی رونق خوبی گرفت؛ شهرنشینی گسترش یافت و
ٔ
شهرهای بزرگ و آبادی پا به عرصه نهادند؛ معماری ،صنایع دستی و بسیاری از رشتههای هنر شكوفا
شدند.
پاسخ صحیح فعالیت 3
سلجوقیان با شكست امپراتوری روم شرقی در جنگ مالزگرد ،بر بخش وسیعی از آسیای صغیر
(تركیه امروزی و سوریه) مسلط شدند .حتی پس از آنكه حكومت سلجوقی رو به ضعف و انحطاط
ٔ
سالجقه روم تشكیل
رفت ،شاخهای از خاندان سلجوقی در آسیای صغیر حكومتی را موسوم به
ٔ
دادند و مدت ها در آن منطقه حكومت میكردند .بنابراین ،به دلیل تسلط سیاسی طوالنی سلجوقیان
منطقه آسیای صغیر ،آثار و بناهای زیادی از آن دوره برجا مانده است.
بر
ٔ
هرچند مبحث اروپا ،قرون وسطی و جنگهای صلیبی ،با عالمت سؤال ممنوع مشخص شده
جدیت تدریس شود و
و مطالب آن در آزمون كتبی پایانی ارزشیابی نمی شود ،اما الزم است با ّ
فعالیتهای آن نیز انجام شود .پیشنهاد میشود این دوره از تاریخ اروپا را كه مقارن با قرن های اول تا
دهم هجری است ،از طریق مقایسه با سرزمینها و كشورهای اسالمی تدریس كنید .از دانش آموزان
برگه كاغذ جدولی رسم كنند وچند ستون در آن قرار دهند .سپس هر گروه با
بخواهید روی یک ٔ
صفحه    83ــ 82جدول را كامل كنند و پس از استخراج علل جنگ های صلیبی از متن،
مطالعه متن
ٔ
ٔ
نتایج را در كالس بخوانند.
مثال:
علل اقتصادی

نظام فئودالی و فقر و قحطی

علل سیاسی

......................

علل اجتماعی

......................
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به پایان ببرید
نكتههای مهم درس (ظهور و سقوط و ویژگیهای مهم حكومتهای غزنوی ،سلجوقی و
خوارزمشاهی و اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی اروپا در قرون وسطی) را مرور كنید .به عنوان
صفحه  83را انجام دهند .هر گروه یكی از كلید
تكلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت 4
ٔ
وخالصه آن را
دانشنامه شبكه رشد مطالبی را جمع آوری كنند
واژه ها را انتخاب کنند و با مراجعه به
ٔ
ٔ
به كالس ارائه كنند .استخراج نكات اصلی وكلیدی وخالصه نویسی را به دانش آموزان آموزش دهید.
محورهای عمدۀ ارزشیابی
مطالعه متن و خواندن نمودار خط زمان و نقشههای تاریخی؛
انجام فعالیتها و كار برگه از طریق
ٔ
سلسله غزنوی ،سلجوقی و خوارزمشاهی؛ مطابق با انتظارات یادگیری
بیان رویدادهای مهم در دوره
ٔ
از محورهای عمده ارزشیابی است كه از طریق آزمون عملكردی و مكتبی و شفاهی قابل سنجش
است.

مالحظات تدریس  /دانستنیهای معلم
تصاویر نمودار خط زمان صفحه 79ــ   :78
دوره غزنوی
1
مناره غزنین از بناهای ٔ
ٔ
 2گنبد علویان همدان
مناره ُقتلُغ تیمور و سلطان تكش در گرگانج خوارزم
3
ٔ
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درس 14
میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی
انتظارات یادگیری
انتظار میرود دانشآموزان با فراگیری این درس و انجام فعالیتهای آن بتوانند:
جایگاه و ویژگی های سالطین در تشكیالت حكومتی سلجوقیان را توضیح دهند.
نقش وزیران ایرانی را در اداره حکومت سلجوقیان بیان کنند و چند نفر از وزیران
را نام ببرند.
کار دیوان های عصر سلجوقی را با نهادهای مشابه امروز مقایسه کنند.
درباره ویژگی این دوره توضیح دهند.
دوره سلجوقی را نام ببرند و
ٔ
نمونه هایی از هنرهای ٔ
كاركرد مدارس نظامیه را بیان كنند.
علل و دستاوردهای گسترش زبان فارسی را در حكومت های ترک تبار توضیح دهند.

مواد و وسایل مورد نیاز
شماره ( )9كتابهای تاریخ بیهقی و سیاست نامه ،تصاویری از
برگه
كتاب درسی ،کار ٔ
ٔ
اماكن ،ظروف و اشیای تاریخی متعلق به عصر سلجوقی ،نمودار تشكیالت دیوانی عصر
سلجوقی
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آماده كنید
سلسله سلجوقیان در بین حكومت های
با پرسش هایی از درس قبل ذهن دانش آموزان را به اهمیت
ٔ
نقشه قلمرو سلجوقیان را به دانشآموزان نشان دهید و از آنان بخواهید بر
ترک تبار معطوف كنیدٔ .
اساس آنچه در درس گذشته خواندند ،چند نفر از سالطین مشهور و قدرتمند سلجوقی را نام ببرند.
انتظار میرود طغرل ،آلبارسالن و ملكشاه را نام ببرند .سپس با اشاره به قلمرو وسیع سلجوقیان،
سؤال كنید :به نظر شما سالطین چگونه این قلمرو گسترده و پرجمعیت را اداره میكردند؟ چه
اداره كشور داشتند؟
تشكیالت و سازمانهایی برای ٔ
اداره کشور خوانده اند ،از
با استفاده از آنچه دانش آموزان در فصل دوم با عنوان نقش دولت در ٔ
دانش آموزان بپرسید به نظر شما چه شباهت ها و تفاوت هایی میان تشکیالت حکومتی آن دوره و
حکومت امروزی وجود دارد؟ در این بخش حتی اگر دانش آموزان نتوانستند پاسخ های صحیح و
مناسبی بدهند ،با فکر کردن و ایجاد مسئله ،آمادگی الزم برای ورود به درس را پیدا می کنند.
آموزش دهید
دوره سلجوقی را در معرض دید دانشآموزان قرار دهید و به اختصار
نمودار تشكیالت حكومتی ٔ
اجزای آن را معرفی كنید.
درباره ویژگی های سالطین و نقش و جایگاه وزیران ایرانی توضیح دهید .سپس برای تکمیل
ٔ
شماره ( )9من کیستم؟ را اجرا کنند .هدف از
کاربرگه
وتعمیق آموخته ها از دانش آموزان بخواهید
ٔ
ٔ
طراحی این فعالیت آشنایی بیشتر با اوضاع واحوال سیاسی ،اداری ،نقش وجایگاه وزیران ایرانی و
شیوه برخورد حاكمان سلجوقی با وزیران ایرانی است.
ٔ
پاسخ فعالیت
 1شخصیت متن ( )1عمید الملک كندری و شخصیت متن ( )2خواجه نظام الملک است
 2عمید الملک كندری
 3خطاب به خواجه نظام الملک رقیب وجانشین وی
 4آموزش آیین فرمانروایی و راه و رسم كشور داری
 5گسترش و تحكیم حكومت سلجوقی ،آموزش اصول كشورداری به شاهان سلجوقی ،خدمات
فرهنگی وعلمی.
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دوره سلجوقی
نمودار تشكیالت دیوانی
ٔ
سلطان

فرماندهان نظامی
دیوان ِاشراف

دیوان استیفا

وزیر (نخست وزیر)
دیوان انشا (رسایل)

حاجب (رئیس دربار)

دیوان َعرض (سپاه)

دیوان اوقاف

سپس از دانشآموزان بخواهید فعالیت شماره  2را انجام دهند .از طریق این فعالیت وظایف
وفعالیت های برخی نهادهای آن دوره را با نهادهای مشابه امروزی مقایسه کنند.
پیشنهاد میشود برای تدریس مبحث زبان و ادب فارسی در دوران سلجوقیان ،نخست توجه
صفحه  89جلب کنید و توضیح دهید :در قرنهای اول تا چهارم
كتابخانه
دانشآموزان را به تصویر
ٔ
ٔ
هجری بیشتر دانشمندان و عالمان ایرانی كتابهای خود را به زبان عربی مینوشتند و در فصل 6
خواندید كه در قرنهای سوم و چهارم تعداد معدودی كتاب به زبان فارسی تألیف شده ،اما همان گونه
كتابخانه دوران غزنوی و سلجوقی مشاهده میكنید ،در این دوران كتابهای بسیاری
كه در تصویر
ٔ
در موضوع تاریخ ،شعر ،داستان ،فلسفه ،عرفان و  ...به زبان فارسی نوشته شده است و این رواج
دوره مذكور را نشان میدهد.كتاب هایی چون تاریخ بیهقی
و گسترش روز افزون زبان فارسی در ٔ
وسیاست نامه را به كالس ببرید و بگذارید دانش آموزان این کتاب ها را ورق بزنند.
مباحث معماری و هنر ایران در عصر سلجوقی را از طریق نمایش تصاویر ظرفها و اشیای
دوره مذكور آثار و بناهای بسیاری بر جا مانده است
تاریخی متعلق به آن دوره آموزش دهید .از ٔ
كه به دلیل محدودیت حجم در کتاب ،از تعداد کمی یاد شده است .با نمایش تصاویر مناسب ذوق،
ظرافت ،دقت و مهارتهای علمی و فنی معماران و صنعتگران ایرانی در آن عصر را به دانش آموزان
بشناسانید.
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به پایان ببرید
دوره سلجوقی یكی از دوران مهم تاریخ ایران است؛ زیرا
نكتههای مهم درس را مرور كنیدٔ :
سرزمینهای وسیعی از ماوراءالنهر تا دریای مدیترانه تحت تسلط سلجوقیان درآمد و حكومتی
نتیجه ،كشاورزی و بازرگانی رونق
قدرتمند با تشكیالت اداری منسجم و كارآمد شكل گرفت .در ٔ
گرفت؛ شهرنشینی توسعه پیدا كرد و شهرهای بزرگ و پرجمعیتی به وجود آمد .در دوران سلجوقی
مراكز و مدارس علمی بسیاری در ایران بنیان نهاده شد كه مشهورترین آنها نظامیهها بودند .همچنین
در آن دوره زبان و ادب فارسی در سرتاسر فالت ایران و آسیای صغیر انتشار یافت و آثار زیادی به
این زبان نگاشته شد .در این دوره معماری و رشتههای مختلف هنر به شكوفایی رسید.
شماره 1یا  2به كار ببندیم
به عنوان تكلیف پایانی از گروه ها بخواهید داوطلبانه یکی از فعالیت های
ٔ
را انتخاب كنند و پس از اجرا در قالب روزنامه دیواری در كالس یا راهروی مدرسه نمایش دهند.
كتابخانه منزل
صفحه  89را در
همچنین از دانشآموزان بخواهید اگر یكی از كتابهای معرفی شده در
ٔ
ٔ
خود دارند ،به كالس بیاورند و آن را به دیگر دانشآموزان نشان دهند و چند سطری از آن را بخوانند.

معرفیمنابعبرایمطالع ٔهبیشرتدانشآموز

حمله مغول ،از
 1فرار از عقل بكایی ،حسین : ،از تشكیل امپراتوری سلجوقی تا ٔ
مجموعه داستان فكر ایرانی ( ،)5تهران :نشر افق.1390 ،
ٔ
 2خواجه نظامالملک ،حسنزاده ،فرهاد ،تهران :مدرسه.1386 ،
 3نبرد دندانقان ،صادقینیا ،حمداللّه ،تهران :مدرسه.1386 ،
 4حسن صباح ،گرائلی ،سكینه ،تهران :مدرسه.1386 ،
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معرفیمنابعبرایمطالع ٔهبیشرتمعلم

 1تركان در ایران ،اشپولر ،برتولد و كلیفورد ادموند باسورث ،فاروق سومر ،كلود
ترجمه یعقوب آژند ،تهران :مولی.1387 ،
كاهن ،والدیمیر مینورسكی،
ٔ
ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیركبیر.1384 ،
 2تاریخ غزنویان ،باسورث ،ادمون كلیفورد،
ٔ
 3تاریخ ایران كمبریج (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان) ،ج ،5گروه
ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیركبیر،
مؤلفان،
ٔ
 4تاریخ ایران اسالمی ،جعفریان ،رسول ،دفتر دوم :از طلوع طاهریان تا غروب
اندیشه معاصر.1377 ،
خوارزمشاهیان ،تهران:
ٔ
 5تاریخ خوارزمشاهیان ،خلعتبری ،اللهیار و محبوبه شرفی ،تهران :سازمان مطالعه
و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).1380 ،
اندیشه ابوحامد غزالی،
درباره زندگی و
 6فرار از مدرسه ،زرین كوب ،عبدالحسین،
ٔ
ٔ
تهران :امیركبیر.1379 ،
 7سلجوقیان (431ــ  590ق) ،ستارزاده ،ملیحه ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین
كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).1384 ،
ترجمه دكتر داوود اصفهانیان ،قفس اوغلی ،ابراهیم،
 8تاریخ دولت خوارزمشاهیان،
ٔ
تهران :گستره.1367 ،
 9مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن ،داوود اصفهانیان،تهران :امیركبیر.1363 ،
ترجمه یعقوب آژند ،تهران:
میانه ایران لمبتون ،آن .اس،
ٔ
 10تداوم و تحول در تاریخ ٔ
نشر نی.1372 ،
دوره سلجوقیان یوسفیفر،
 11تاریخ سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ایران در ٔ
شهرام ،تهران :دانشگاه پیام نور.1386 ،
دوره سلجوقیان ،تهران :پژوهشگاه علوم
 12جستارهایی در مناسبات شهرنشینی
ٔ
انسانی و مطالعات فرهنگی.1390 ،
میانه ایران ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
 13مناسبات شهر و روستا در سدههای ٔ
مطالعات فرهنگی.1390 ،
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فصل هشتم :عصر مغول و تیموری
راهبردها یا حوزه های موضوعی

مفاهیم کلیدی

زمان ،تداوم و تغییر

شواهد و مدارک تحول،
پیشرفت و تداوم علت ها و
معلول ها

فرهنگ و هویت

تنوع شیوه های زندگی

مکان و فضا

پراکندگی رابطه انسان و
محیط

ارزش ها و اخالق

مسئولیت پذیری

مهارت های کاوشگری

بررسی و کاوش برقراری
ارتباط ،خالقیت،
مشارکت ،واکنش شخصی
و اظهارنظر
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تحوالت و رویدادهای مربوط به هجوم
مغول ها و تیموریان با توجه به نمودار
زمانی و بررسی مدارک مربوطه
حمله مغول ها به ایران :عوامل
دالیل ٔ
داخلی و خارجی
شرایط و ویژگی های زندگی مغول ها
قلمرو مکانی لشکرکشی مغول ،قیام
سربداران و حکومت تیموری
عوامل محیطی و نقش آنها در زندگی
مغول ها و حمله به سرزمین ها
مسئولیت و حساس بودن نسبت
به رعایت حقوق انسان ها و آثار
فرهنگی در جنگ ها

درس 15

هجوم چنگیز و تیمور به ایران

انتظارات یادگیری
انتظار میرود دانشآموزان با فراگیری این درس و انجام فعالیتهای آن بتوانند:
عوامل و دالیل هجوم چنگیزخان مغول و تیمور گوركانی را به ایران ،دسته بندی
وبیان کنند.
آثار و نتایج یورشهای مغوالن وتیموریان به ایران را با توجه به شواهد و مدارک
شرح دهند.
نتیجه قیام سربداران را توضیح دهند.
علت و ٔ
مسیرهای حمله ٔ مغول ها ،قلمرو حکومت ایلخانان و تیموریان را روی نقشه نشان
دهند.

مواد و وسایل مورد نیاز
كتاب درسی ،نقشههای تاریخی ،با مسیرهای هجوم مغول ،نمودار خط زمان،
مجموعه تلویزیونی سربداران ،فیلم نامه برای ایفای نقش
بخش هایی از
ٔ
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آماده كنید
سده هفتم تا دهم هجری تاریخ ایران معروف به عصر مغول و تیموری است .سرزمین و مردم
از ٔ
ایران در این سدهها شرایط بسیار سخت و ناخوشایندی را پشت سرگذاشتند.
به منظور آماده كردن دانشآموزان جهت ورود به فصل جدید ،پیشنهاد میشود از دانشآموزان
حمله مغول ها به
بخواهید با ایفای نقش ماجرای غایر خان حاكم شهر اترار و بهانه ای را كه موجب ٔ
ایران شد ،به نمایش بگذراند .در این زمینه می توانید از كتاب هایی برای كودكان و نوجوانان نوشته
حمله مغول ،سجاد دادفر ،انتشارات مدرسه) .پس از اجرای نمایش
شده ،كمک بگیرید (برای مثال ٔ
سوال كنید :آیا اگر حاكم آن شهر دست به چنین كاری نمی زد ،باز مغول ها به
كوتاه از دانش آموزان ٔ
ایران حمله می كردند یا خیر؟
بهانه
توضیح دهید كه برای جنگ ها و لشكركشی ها همواره رویدادهایی دستاویز قرار می گیرند و ٔ
شروع جنگ می شوند؛ اما علل واقعی حمله ها وجنگ ها قبال ً در طی زمان پایه ریزی شده است.
آموزش دهید
صفحه  94و  95را به دانش آموزان نمایش دهید و بگویید در فصل جدید با
نمودارهای خط زمان
ٔ
دوره دیگری از تاریخ ایران آشنا خواهید شدكه به عصر مغول و تیموری معروف است .این دوره از
ٔ
هجوم چنگیز در آغاز قرن هفتم هجری تا پایان حكومت تیموریان در ابتدای قرن دهم هجری به طول
انجامید .مبحث هجومهای چنگیز و تیمور را با تأكید بر علل حمله در مبد ٔا و مقصد ارائه كنید .حتماً
نقشه صفحه  93برای نشان دادن مسیرهای لشكركشی و شهرها و مناطق مورد هجوم استفاده
از ٔ
نموده و تأکید کنید که یورش ها و ظلم وستم حکومت ایلخانی با مقاومت ها و قیام ها یی در کشور ما
جمله این قیام ها ،قیام سربداران در منطقه خراسان بود .در صورت امکان گزیده هایی
روبه رو شد .از ٔ
از مجموعه های تلویزیونی تاریخی سربداران را در کالس نمایش دهید.
فعالیت ها باید در حین تدریس انجام شوند تا در هر مرحله دانش آموزان درگیر فعالیت شوند.
نقشه آسیا
حمله مغول ها را پرس وجو كنید .از دانش آموزان بخواهید روی ٔ
روی نقشه مسیرهای ٔ
كشور مغولستان كنونی را پیدا كنند و نشان دهند.
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پاسخ صحیح فعالیت ها
 1خیر؛ زیرا مغوالن به رهبری چنگیز خان متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند .آنها
پس از فتح چین و تركستان ثروت بسیاری كسب كرده بودند و می خواستند به دیگر سرزمینهای آباد
و ثروتمند نیز هجوم آورند .قتل اعضای كاروان تجاری مغول توسط حكومت خوارزمشاهیان ،به
بهانه مناسبی داد كه به ایران حمله كنند.
چنگیز خان ٔ
شماره ( 10نمودار علت و معلول(
برگه
 2كار ٔ
ٔ
الف) علتهای مربوط به مبدأ (مغولستان و مغوالن) :افزایش جمعیت قبایل مغول؛ افزایش
روحیه جنگجویی و خشونت مغوالن؛ داشتن رهبری مصمم مانند
قدرت قبایل متحد پس از اتحاد؛
ٔ
انگیزه نیرومند مغوالن برای فتح سرزمینهای دیگر پس از موفقیت در فتح چین.
چنگیزخان؛
ٔ
ب) علت های مربوط به مقصد (ایران و خوارزمشاهیان) :ضعف حكومت خوارزمشاهیان و
تسلط نداشتن بر فرمانروایان محلی؛ دشمنی و ستیز با خالفت عباسی؛ سیاست جنگی نادرست
سلطان محمد خوارزمشاه.
 3هدف از انجام این فعالیت بررسی شواهد و مدارک و توجه به متون تاریخی و استنباط از
حمله مغوالن به ایران دارد كه باعث ویرانی و قتل عام
آنهاست .این متون داللت بر فاجعهآمیز بودن ٔ
گسترده شد.
 4بخارا ،سمرقند ،مرو ،توس ،نیشابور و ری
به پایان ببرید
در پایان نكتهها و مفاهیم اصلی و مهم درس شامل عوامل و دالیل هجومهای پیاپی اقوام بیابانگرد
از آسیای مركزی به سرزمین ایران و آثار و پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آن را خالصه
صفحه  97را به بحث وگفت وگو بگذارید.
كنید .سپس به عنوان پیام و نتیجه پایانی درس فعالیت 5
ٔ
با توجه به اینكه امروز گروه های تروریست و خشن مانند طالبان و داعش ،همچنین برخی اشغالگران
نظامی كشورها فجیع ترین جنایات جنگی را از لحاظ بی رحمی به زنان و كودكان واسرا و تخریب آثار
فرهنگی مناطق اشغال شده انجام می دهند ،توجه دانش آموزان را به این موضوع بسیار مهم ،یعنی
رعایت حقوق انسان ها در جنگ جلب كنید.
151

محورهای عمدۀ ارزشیابی
مشاركت در گفت وگوی كالس؛ انجام فعالیتهای درس؛ بهرهگیری از نمودار خط زمان برای
محدوده زمانی عصر مغول و تیموری؛ بهره گیری از نقشه برای نشان دادن مسیرهای
مشخص كردن
ٔ
حمله چنگیز به ایران و شهرها و مناطق مورد هجوم؛ پاسخ دادن به پرسشهایی متناسب با انتظارات
ٔ
یادگیری درس.

مالحظات تدریس  /دانستنیهای معلم
حمله مغوالن به ایران؛ 2ــ نقاشی
 1تصاویر نمودار خط زمان:
صفحه 1ــ نقاشی ٔ
ٔ
سكه غازان خان؛ 4ــ مسجد
هالكوخان به همراه همسرش دوقوزخاتون در مراغه؛ 3ــ ٔ
دوره تیموری
جامع هرات؛    5ــ نسخه ای نفیس از قرآن،خوش نویسی در ٔ
موثر آموزش داده شود تا موجب تأثیر
شماره 5
 2پیام فعالیت
ٔ
ٔ
صفحه  97باید به طور ٔ
عمیق در نگرش دانش آموزان گردد.
حقوق بین الملل بشردوستانه كه به حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه
بین المللی نیز معروف است ،كنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران در سال 1968
پایه گذاری شد .حقوق بین المللی بشردوستانه می كوشد با وضع مقرراتی از خشونت
بی اندازه در جنگ ها جلوگیری كند .گروه ها و مكان های مورد حمایت بشردوستانه
عبارت اند از غیرنظامیان ،مجروحان ،بیماران ،اسرای جنگی ،نهادها (صلیب سرخ،
هالل احمر) ،اموال فرهنگی ،مساجد ،اماكن مقدس ،كلیساها و...از نهادهای متولی این
حقوق می توان دولت ها وكمیته های بین المللی صلیب سرخ وهالل احمر را نام برد .نظام
حقوقی اسالم ناب محمدی توجه ویژه ای به رعایت حقوق انسان ها در جنگ کرده است.
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درس 16
پیروزی فرهنگ بر شمشیر
انتظارات یادگیری
انتظار میرود دانشآموزان با فراگیری این درس و انجام فعالیتهای آن بتوانند:
با ذكر مصادیقی تأثیر و نقش بزرگان ایرانی (دیوانیان ،دانشمندان و عالمان) را در
مهار خشونت مغوالن و عالقهمند كردن آنان به فرهنگ ایرانی توضیح دهند.
نمونه هایی از مهمترین اقدامات ایلخانان مغول را برای آبادانی و رونق هنر و معماری
برشمارند.
عرصه معماری ،هنر و زبان و ادب فارسی ،بیان
اقدامات مهم جانشینان تیمور را در
ٔ
کنند.
دوره ایلخانی یا تیموری
به طور گروهی
درباره یكی از آثار هنری ،معماری و ادبی ٔ
ٔ
تحقیق كنند.
مشاهده دقیق برخی آثار عصر ایلخانی ،تیموری ،هنرهای به كار رفته در آنها را
با
ٔ
تشخیص دهند.

مواد و وسایل مورد نیاز
كتاب درسی؛ تصاویری از مكانها و اشیا ،ظروف و نقاشیهای عصر مغول و تیموری؛
نمونهای از كتابهای تاریخی و ادبی عصر مغول و تیموری مانند جهانگشای جوینی
دوره ایلخانی مانند
و جامع التواریخ رشیدی ،پاورپوینت معرفی برخی شخصیت های
ٔ
خواجه نظام الملک.
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آماده كنید
نخست توجه دانشآموزان را به برخی از مدارک و شواهد درس پیش (درس  )15مانند تصاویر
صفحه  93جلب کنید ،سپس از
شماره  1و 2
هجوم مغوالن ،تصویر چنگیز خان و تیمور و متنهای
ٔ
ٔ
آنان بخواهید به شواهد و مدارک درس  16مانند اقدامات و آثار خواجه نصیرالدین توسی ،جوینی،
خواجه رشیدالدین فضلالله و ایلخان غازان و نیز تصاویر مكانها و اشیای تاریخی ،آثار هنری و
كتابهای آن دوره توجه كنند .آنگاه از دانشآموزان بپرسید تفاوت اصلی شواهد و مدارک این دو
درس چیست؟ انتظار میرود دانشآموزان با راهنمایی شما به این پاسخ برسند كه شواهد و مدارک
دهنده
درس  15داللت بر هجوم ،ویرانی ،غارت و كشتار دارد؛ اما شواهد و مدارک درس  16نشان ٔ
عمران ،آبادانی ،رونق هنر و معماری و گسترش فعالیتهای علمی و ادبی است .از آنها بپرسید به نظر
رویه جانشینان مغول و تیمور چیست؟ وادار کردن دانش آموزان به فكر كردن برای
شما علت تغییر ٔ
ایجاد آمادگی ،كفایت می كند.
آموزش دهید عصر مغول و تیموری همانند یک سكه است؛ یک روی این سكه هجومهای
وحشیانه و ویرانی ،غارت و كشتار و روی دیگر آن بازسازی خرابیها ،شكوفایی هنر و معماری و
دوباره علم و ادب است .ایرانیان موفق شدند شمشیر چنگیز و تیمور را كُند سازند و خوی
رونق
ٔ
خشن مغوالن و تیموریان را مهار كنند و از نوادگان چنگیز و فرزندان و نوادگان تیمور ،انسانهایی
بسازند كه دیگر نه تنها شهرها را ویران و غارت نمیكردند و مردم را نمیكشتند ،بلكه به فرهنگ و هنر
ایرانزمین عالقهمند شدند و برای جبران ویرانیهای پدر و پدربزرگ خود كمر همت ببندند.
تصاویری از بناها ،ظروف ،اشیا و نقاشی های عصر مغول و تیموری را در كالس نمایش دهید
درباره آن توضیح دهید .درصورتی که می توانید پاورپوینتی درباره معرفی شخصیت های برجسته
و
ٔ
خواجه نصیرالدین توسی تهیه كنید و نمایش دهید.
كتاب هایی مانند جهانگشای جوینی و جامع التواریخ را به كالس بیاورید وبه دانش آموزان بدهید
تا ورق بزنند.
توجه دانش آموزان را به تصویر كتابخانه در
صفحه  102جلب كنید و بپرسید كدام كتاب ها را
ٔ
می شناسند؟ كدام كتاب ها را در منزل دارند و می توانند آنها را به كالس بیاورند .معموال ً در خانه ها
كتاب گلستان و بوستان سعدی ،دیوان شمس تبریزی و دیوان حافظ وجود دارد.
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مطالعه درس ،فعالیتهای آن را انجام دهند.
در حین تدریس از دانشآموزان بخواهید با
ٔ
پاسخ صحیح فعالیت
 1عظمت و بلندی گنبد و ایوانها و آجركاری ،كاشیكاری و گچبری زیبا و كم نظیر شباهت و
ویژگی مشترک این بناهاست.
 2زیرا جانشینان چنگیز و تیمور تحت تأثیر فرهنگ ایرانی ــ اسالمی دست از خشونت ،ویرانی،
غارت و كشتار برداشتند و برای عمران ،آبادانی و گسترش صنعت ،هنر و معماری و رونق علم و
ادب ،همت به خرج دادند.
تجربه تاریخی ایرانیان در نهایت بر شمشیر و خشونت مغوالن
 3فرهنگ كهن و پویای ایران و
ٔ
و تیموریان پیروز شد و باعث شد ایران و ایرانیان از آن شرایط سخت و دشوار بیرون بیایند تا ایران
و ایرانی پا برجا بماند.
شماره ( 11آثار عصر ایلخانی و تیموری) را اجرا نمایید.
برگه
 4كار ٔ
ٔ
(پارچ شیشه ای
(بشقاب سفالی( .......كاس ٔه برنجی  ...فلز کاری( ،ظرف سفالی ........
سفالگری ،نگارگری ) ...........شیشه گری)
كنده كاری )
سفالگری ،نگارگری )
(نسخ ٔه خطی قرآن ....
خطاطی ،تذهیب)

صفحه ای از شاهنامه...
سفالگری ،تذهیب

(سردر اصلی ....
معماری ،گچ بری،
كاشی کاری)

(محراب كاری مسجد....
معماری ،گچ بری،
كاشی كاری)

به پایان ببرید
یادآوری كنید كه ماندگاری و پایداری ایران مرهون فرهنگ دیرپای آن است و ما باید همچون
اجدادمان همیشه نگاهبان خوب و شایستهای برای آن باشیم .سپس به عنوان تكلیف پایانی راهنمایی
كنید كه فعالیت های ب 1و 2كار ببندیم را انجام دهند .برای این تحقیق آنها را به خوبی راهنمایی
كنید .و منابع را در اختیار آنها بگذارید .نقاشی های افراد داوطلب را به دیوار نصب كنید.
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محورهای عمدۀ ارزشیابی
مقایسه شواهد و مدارک درس؛ بحث و گفت وگوی كالسی؛ انجام فعالیتهای درس
بررسی و
ٔ
سیاهه ارزیابی فعالیت ها و
وتحقیق وكاوشگری
درباره آثار هنری وادبی علمی این دوره كه از طریق
ٔ
ٔ
همچنین آزمون كتبی و شفاهی قابل سنجش است.

معرفیمنابعبرایمطالع ٔهبیشرتدانشآموز
 1سیری در نگارستان نقاشی ایران ،الماسی ،مهدی ،تهران ،كانون پرورش فكری
كودكان و نوجوانان.1380 ،
 2كمال الدین بهزاد ،خانعلیلو ،مریم ،تهران ،مدرسه.1382 ،
حمله مغول ،دادفر ،سجاد ،تهران :مدرسه.1390 ،
3
ٔ
 4گوهرشاد ،زركنده ،بتول ،تهران :مدرسه.1390 ،
 5خواجه نصیرالدین طوسی ،شماسی ،عبدالحی ،تهران :مدرسه.1388 ،
 6غازان خان ،عباسی ،جواد ،تهران :مدرسه.1390 ،
 7شاه منصور ،فروغ بخش ،احمد ،تهران ،مدرسه.1390 ،
 8تیمور ،فرهانی منفرد ،مهدی ،تهران :مدرسه.1391 ،
 9سربداران ،هجری ،محسن ،تهران :مدرسه.1392 ،
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معرفیمنابعبرایمطالع ٔهبیشرتمعلم
دوره ایلخانان ،اشپولر،
 1تاریخ مغول در ایران :سیاست ،حكومت و فرهنگ ٔ
ترجمه محمود میرآفتاب ،تهران :علمی و فرهنگی.1386 ،
برتولد،
ٔ
حمله چنگیز تا تشكیل دولت تیموری ،اقبال آشتیانی ،عباس،
 2تاریخ مغول از ٔ
تهران :امیركبیر.1384 ،
 3دین و دولت در ایران عهد مغول ،بیانی ،شیرین3 ،ج ،تهران :نشر دانشگاهی،
.1381
 4زن در ایران عصر مغول ،تهران :دانشگاه تهران.1388 ،
 5مغوالن و حكومت ایلخانی در ایران ،تهران :سمت.1391 ،
ترجمه كریم كشاورز،
 6پطروشفسكی ،ایلیا پاولوویچ ،نهضت سربداران خراسان،
ٔ
تهران :پیام.1351 ،
 7تاریخ تشیع در ایران (تا قرن دهم هجری) جعفریان ،رسول 3 ،ج قم :انصاریان،
.1375
 8تاریخ ایران اسالمی ،جعفریان ،رسول ،دفتر سوم :از یورش مغوالن تا زوال
اندیشه معاصر.1378 ،
تیموریان ،تهران:
ٔ
شماره
 9احمد« ،وزارت در عهد مغول» ،رشد آموزش تاریخ ،فروغبخش فسایی،
ٔ
 ،6تابستان  ،1380صص 20ــ .15
ترجمه منصور صفتگل ،تهران:
 10برآمدن و فرمانروایی تیمور منز ،بئاتریس فوربز،
ٔ
رسا.1377 ،
ترجمه جواد عباسی ،مشهد:
 11قدرت ،سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری،
ٔ
دانشگاه فردوسی.1390 ،
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دوره تیموریان
 12تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران در ٔ
و تركمانان ،میرجعفری ،حسین ،تهران :سمت.1379 ،
 13تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری ،نفیسی ،سعید،
تهران :فروغی.1344 ،
ترجمه عبداللّه فریار،
دوره ایلخانان ،ویلبر ،دونالد،
ٔ
 14معماری اسالمی ایران در ٔ
تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1346 ،
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