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 محتوای نوشتاری کتاب

م ) از بعثت پیامبر اسال 2تاریخ 

 تا صفویه (

 0911-0011سال تحصیلی 

 بسمه تعالی

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 

 

  

 

 

 8: درس        

 

  

 اسالمی-ینه های ظهورتمدن ایرانیاسالم درایران،زم:   عنوان   

  اهداف  یادگیری :

 می شوند. ن توس  اعراب مسلمان آشناچگونگی ودالیل فتح ایرا با-1

 .بررسی می کنند ایران را وضعیت ایران دردوره حکومت اعراب بر-2

  می شوند قرن نخست هجری آشنا باجنبش های ایرانیان دردو-.3

 . می شوند ن آشنااسالم پذیری ایرانیا روند با-4

 : چکیده نکات مهم درس در قالب جمله های کوتاه  به زبان ساده

 این کشورحمله می کنند اعراب مسلمان بااستفاده ازوضعیت نابسامان سیاسی واجتماعی ایران به-1

 ماعی درمقابل اعراب شکست می خوردایران به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی واجت-2

 قرارمی گیرد دحت سیطره حکومت خلفاایران به مدت دوقرن -3

 رونداسالم پذیری ایرانیان تدریجی انجام گرفت-4

جنبش های  و برخی بی عدالتی هاوظلم های حکومت های بنی امیه وبنی عباس منجربه شکل گیری قیام ها-7

 .دربین ایرانیان شد

 توضیح درس:

شکالتی رابرای حکومت های ایرانی به وجودمی آوردند.ازاین رودولت ساسانیان واعراب:دردوران باستان قبایل بیابانگرداعراب م

آل منذر)لخمیان(درحیره  ساسانیان پادگان های  شهرهایی درمرزها ایجادکرد و دولت های دست نشانده ای مثل

 درآمد. حمله اعراب رابگیرد.بحرین ویمن جزوایران بودندودرزمان انوشیروان یمن نیزبه تصرف ایران سرکارآوردتاجلوی
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 اوضاع ایران به چنددلیل درآستانه حمله اعراب نابسامان بود:اوضاع ایران درآستانه حمله اعراب: 

 جنگ های پی درپی وپرخرج باروم-1

 نبردهای پی درپی بابیابانگردان درشرق-2

 اختالف ونزاع بزرگان واشراف -3

 اوضاع اجتماعی ایران نیزبه چنددلیل نابسامان بود: 

 اصله طبقات اجتماعی ازهمجدایی وف-1

 اختالفات مذهبی وسرکوب مخالفان دین رسمی تنگ نظری موبدان ودخالت آنان درامورکشور-2

 شیوع مرگبارطاعون-3

 طغیان شدیددجله وفرات وشکستن سدهاکه موجب آسیب به کشاورزی شد. -4

رتوس  خسروپرویز وشکست دسته ذبرداشتن دولت آل منحادثه های دیگری نیزرخ دادکه به نفع اعراب بود ازجمله 

 که قدرت وعظمت ساسانیان رادرمقابل اعراب فروریخت.ساسانی ازاعراب ای ازسپاهیان 

نپذیرفت وبه   به اسالم دعوت شدولی وی دعوت پیامبررا توس  حضرت محمد)ص( خسروپرویزنخستین برخوردها: 

وقتی  بفرستد.تیسفون یتخت ایران یعنی وبه پا تاپیامبررادستگیرکند حاکم ایرانی یمن دستوردادباذان 

پیامبرخبرکشته شدن خسروپرویزرابه باذان داد اوودیگرهمراهان مسلمانش شدند.عالوه بریمن اسالم به بحرین 

 وعمان نیزدرزمان پیامبرراه یافت.

رزمان عمر ولی حمالت جدی آنهاد حمله کردندسواد اعراب درزمان ابوبکربه منطقه حمله اعراب مسلمان به ایران: 

 خلیفه دوم انجام گرفت. 

 درمجموع جنگ های زیربین ایرانیان واعراب درگرفت:

 ایران توانستنداعراب راشکست دهندوبیشترمتصرفات آنان راپس گرفتند.ق( : 13نبردجسریاپل)-

 ق(تسخیرشد.16ایرانیان به شدت شکست خوردندوتیسفون درسال)ق(: 14نبردقادسیه)-
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 این جنگ: علل شکست ایرانیان در 

همکاری برخی دهقانان ایرانی وقبیله های عرب -3نامیدی رستم فرخزادفرمانده سپاه ایران-2اختالف های داخلی -1

 تقویت روحیه اعراب ازشنیدن خبرپیروزی برروم-4ساکن ایران

 باقیمانده سپاه ساسانی شکست خوردوبسیاری ازآنان کشته شدند.ق(: 16نبردجلوال)-

ایران شکست خوردوسپاهیان مسلمان درایران نفوذکردندوتازمان عثمان بیشترشهرهاووالیات ق( 21نبردنهاوند)-

نامیدند. ساکنان برخی فتح الفتوح ایران رابه جنگ یاصلح گشودند.این جنگ چنان اهمیت داشت که اعراب آن را

 ست خوردند.شکعدم هماهنگی شهرهامثل همدان ری فارس مخصوصااستخرعلیه اعراب شوریدندولی به دلیل 

 دوقرن حکومت اعراب برایران: 

پس ازفتح شهرهاخلیفه فردی را ازفرماندهان سپاه سران قبیله ها ویا صحابه به حکومت الف(عصرخلفای نخستین:  

محاسبه -: اداره اموردیوانیآنجامی فرستاد.چون اعراب تجربه ای درحکومت نداشتند این اموردراختیارایرانیان بود

نوشته خ  وزبان پهلوی دفترهای دیوانی به -ایرانی انجام می گرفتدبیران ودهقانان اتوس  ه ودریافت مالیات

 سکه های ضرب شده توس  ساسانیان همچنان درگردش بود.-می شد

 ب(دوره خالفت امویان: 

 درزمان بنی امیه مناطق ایران تحت فرمان ونظارت والی عراق اداره می شد.-

 -حجاج بن یوسف ثقفی-عبیداهللوپسرش : زیادابن ابیه وعراق می توان این افرادرانام بردازجمله والیان اموی ایران -

 .درزمان این والیان ظلم وستم زیادی برایرانیان انجام گرفت.یوسف بن عمر

خودبه ایران مهاجرت کردندوبه همان تحکیم سلطه مهاجرت اعراب به ایران: دردوره بنی امیه اعراب زیادی برای -

دربرخی  و نبود برای ایرانیان خوشایند دیه نشینی دراطراف شهرهاوروستاهاسکنی گزیدند.مهاجرت آنهاشکل با

اعراب مهاجروایرانیان شکل گرفت  بینهمزیستی مسالمت آمیز . به تدری  درگیرشدندباایشان  قمشهرهامثل 

همکاری هایی بین ایشان وکم کم جذب فرهنگ ایران شدند. درزمینه های تجارت کشاورزی فرهنگی واجتماعی 

 شکل گرفت.

اوضاع سیاسی واجتماعی به نفع انتقال پایتخت ازدمشق به بغداد دردوره عباسیان به دلیل عصرخالفت عباسیان:  پ(
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مانندوزارت فرماندهی ایرانیان تغییرکرد.برخی ازسیاستمداران ودیوان ساالران ایرانی به مناصب سیاسی ونظامی 

یافتند.اینان ازنفوذخودبرای ترقی جایگاه ایران وایرانیان دردستگاه خالفت استفاده  دست سپاه وحکومت مناطق

 کردند. 

 زمینه ناخشنودی ومخالفت ایرانیان رافراهم کرد.اقدامات عباسیان اعراب برایران وبرخی تداوم سلطه 

 جنبش های ایرانیان دردوقرن نخست هجری

خالفت اموی عرب گرابودوبا غیرعرب هابه خشونت ونفرت :م ایرانیاندلیل قیاالف(جنبش های دوران خالفت امویان: 

 رفتارمی کردوایشان راتحقیرمی کردازاین روایرانیان قیام می کردند.

 ابعاد قیام های ایرانیان در زمان امویان :

ه قیام چون ایرانیان ازبیدادگری امویان نسبت به خودواهل بیت رسول خدابه ستوه آمده بودندبنظامی:-سیاسی-1

 (نتیجه این قیام هاسقوط بنی امیه بود. 6های ضداموی پیوستند)دردرس 

گروهی ازاندیشمندان شاعران ونویسندگان ایرانی بااستنادبه آیات قرآن وروایات پیامبر  فرهنگی: -جنبش اجتماعی-2

ن درباستان بااعراب بربرابری تماتمی اقوام تاکید می کردند.عده ای نیزافراط کردندوبامقایسه زندگی ایرانیا

 معروف شدند. شعوبیانجاهلیت قوم عرب راتحقیرمی کردند که اینان به 

 قیام های ایرانیان دراین دوره رامی توان به شرح زیرنام برد: دالیل: ب(جنبش های عصرخالفت عباسیان

              وبرمکیانخلفای عباسی درقتل ابوسلمه خالل وابومسلم نابودی خاندان سهل   -2تدوام سلطه اعراب -1

 سختگیری وستم به شیعیان واهل بیت پیامبر -3

 ویاتکریم خاطره اوانجام گرفت.خونخواهی ابومسلم مهمترین جنبش هابه 

بودند. زرتشتی مانوی ومزدکی مانند ازعقایددینی وفلسفی اسالمی وغیراسالمی رهبران این جنبش هادارای ترکیبی 

سست  خراسان سلطه خلفای عباسی رابرمناطق شرقی ایران ازجمله هرچنداین قیام هاسرکوب شدولی

 درآن مناطق فراهم کرد.شکل گیری سلسله های ایرانی کردوزمینه مناسبی برای 

 پذیری ایرانیان اسالم 

بود.درقادسیه دسته ای ازسپاه ایران مسلمان تدریجی وکندروندپذیرش اسالم ابتدا  رونداسالم آوردن مردم ایران :

https://konkur.info



  
  

73 
 

برخی  رفتارغیراسالمیبه دلیل  دردوران خالفت اموی. ساکنان شهرپادگان قزوین یکجامسلمان شدند. شدند

وگرفتن حقوق اجتماعی کردن آنان ازپاره ای غیرعرب درردیف موالی ومحروم حکام اموی  قراردادن مسلمانان 

اعی ایرانیان گرایش به اسالم به دنبال بهبودموقعیت سیاسی واجتم دردوره عباسیازنومسلمانان کندبود.  جزیه

 شتاب گرفت وباروی کارآمدن سلسله های ایرانی بیشترایرانیان مسلمان شدند.

 عوامل موثردراسالم آوردن مردم ایران 

 :ازعوامل موثردراسالم آوردن مردم ایران می توان به مواردزیراشاره کرد

 باعث جذابیت این دین برای ایرانیان شد  الف( پیام برابری وبرادری اسالم وسادگی مناسک وآداب اسالمی

ب( درک وپذیرش جهان بینی توحیدی وپیام مکتب اسالم برای ساکنان ایران که خود زردشتی مسیحی ویهودی  

 ویکتاپرست ومعتقدبه بهشت وجهنم وظهورمنجی بودندچندان دشوارو ناخوشایند نبود. 

 تدریجی ایرانیان بااسالم وگرویدن به آن شد. پ( مهاجرت گسترده اعراب به ایران زمینه سازآشنایی 

د( سادات علوی وشیعیانی که برای نجات ازظلم امویان وعباسیان به ایران پناه آوردندنقش زیادی درمسلمان شدن 

 به این وسیله مسلمان شدند. قم مازندران وگیالن ایرانیان داشتند.ساکنان شهرهای 

 ن نیزدراسالم آوردن ایرانیان تاثیرداشت.و( حضورامام رضا)ع(وامامزادگان درایرا

 

 فعالیت ها:

منظورایشان پیشرفت فوق العاده اعراب نسبت به زمان جاهلیت درمقایسه باایران باستان   82صفحه 1جواب فعالیت

 بود.اسالم توانست اعراب رامتحدکندوبه ایشان شجاعت وانگیزه باالبرای شهادت ورسیدن به هدف دهد.

الف(ایرانیان برای حفظ جان ومال وزمین ودین خودبایدجزیه)نوعی مالیات(بدهندوازعراب    83فحهص 2جواب فعالیت

ایرانیان بایدبه اعراب خراج دهندواعراب نیزجانشان راتضمین -پذیرایی کنند واعراب نیزازقتل ایشان بگذرند

 کنندوآتشکده هاراتخریب نکنند.

نبال ثروت وغارت ایرانیان بودندوهمچنین ایرانیان رابه عنوان اهل ب(این تعهدات نشان می دهدکه اعراب بیشتربه د

 کتاب پذیرفته بودند.
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  86صفحه 3جواب فعالیت

 این جنبش هامتاثرازاندیشه های ادیان ایران باستان مخصوصازردشت بود-1

 بهانه این جنبش هابیشتر خونخواهی  ابومسلم بود.-2

ری هنوزمردم فارس بردین دم فارس تدریجی بودودرقرون اولیه هجروندمسلمان شدن مر   85صفحه 4جواب فعالیت

 خودبودند.

 

 جواب پرسش های نمونه:      

اوضاع سیاسی ایران به چنددلیل زمینه های سیاسی شکست حکومت ساسانیان ازاعراب مسلمان راشرح دهید. .-1

نبردهای پی درپی بابیابانگردان -2جنگ های پی درپی وپرخرج باروم-1درآستانه حمله اعراب نابسامان بود:

 اختالف ونزاع بزرگان واشراف-3درشرق

ایران دراین جنگ شکست خوردوسپاهیان مسلمان درایران روندفتح ایران پس ازجنگ نهاوندچگونه پیش رفت؟ -2

نفوذکردندوتازمان عثمان بیشترشهرهاووالیات ایران رابه جنگ یاصلح گشودند.این جنگ چنان اهمیت داشت که 

عراب آن رافتح الفتوح نامیدند. ساکنان برخی شهرهامثل همدان ری فارس مخصوصااستخرعلیه اعراب شوریدندولی ا

 به دلیل عدم هماهنگی شکست خوردند.

ازنظرسیاسی چون ایرانیان  علل جنبش های اجتماعی وسیاسی ایرانیان رادردوران خالفت امویان توضیح دهید.-3

 ودواهل بیت رسول خدابه ستوه آمده بودندبه قیام های ضداموی پیوستندازبیدادگری امویان نسبت به خ

ازنظراجتماعی نیز گروهی ازاندیشمندان شاعران ونویسندگان ایرانی بااستنادبه آیات قرآن وروایات پیامبربربرابری اقوام 

ت قوم عرب راتحقیرمی تاکیدمی کردند.عده ای نیزافراط کردندوبامقایسه زندگی ایانیان درباستان بااعراب جاهلی

 کردند که ایشان به شعوبیان معروف شدند

روندپذیرش اسالم ابتداتدریجی وکندبود.درقادسیه چرارونداسالم پذیری ایرانیان درسده نخست هجری کندبود؟ -4

 به دلیل دردوران خالفت امویدسته ای ازسپاه ایران مسلمان شدند. ساکنان شهرپادگان قزوین یکجامسلمان شدند. 

رفتارغیراسالمی برخی حکام اموی قراردادن مسلمانان غیرعرب درردیف موالی ومحروم کردن آنان ازپاره ای حقوق 
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به دنبال بهبودموقعیت سیاسی واجتماعی ایرانیان  دردوره عباسیاجتماعی وگرفتن جزیه ازنومسلمانان کندبود. 

 بیشترایرانیان مسلمان شدند.  گرایش به اسالم شتاب گرفت وباروی کارآمدن سلسله های ایرانی

فتوح البلدان -تاریخ طبری محمدبن جریرطبریمنابع تاریخی راکه دراین درس به آنهااستنادشده است فهرست کنید.-7

 مسالک وممالک اصطخری-قرآن کریم-بالذری

برروی آن نشان  نمودارخ  زمان دوقرن اول هجری راترسیم کنیدورویدادهایی که دراین درس به آنهااشاره شده است-6

 دهید.
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