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با ورود  
سپاهیان 
اسالم به 

 ایران

و فرو پاشی 
حکومت 
 ساسانی

دوره ایران 
باستان به 
 .پایان رسید

و عصر 
جدیدی در 

تاریخ ایران 
 .آغاز شد

رقابت و دشمنی در درون 
دربار ساسانی بیشتر شد، 

سال بیشتر  4و در مدت 
نفر بر تخت  10از 

 .پادشاهی نشستند

اودعوت پیامبررا 
 .  نپذیرفت

و بعد از این که به 
دست پسرش به 

 .قتل رسید

هنگام 
ظهوراسالم در 
شبه جزیره 

عربستان ،خسرو 
پرویز پادشاه 

 .ایران بود

 

 ٚضٚز اسالْ تٝ ایطاٖ           

                آضیایی ٞاٚضٚز ٔازٞا             اضىا٘یاٖ       سّٛویاٖ   ٞرأٙطیاٖ      ساسا٘یاٖ                                                                            

     

      

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                       ظٟٛض اسالْایطاٖ زض ظٔاٖ    
                                                     

  

                                                        

 

 

 

 



 
 

 
 

طغیان رودها و 
 شکسته شدن سدها

سبب شد زمین ها و مزارع 
کشاورزی در بین النهرین 

که منبع درآمد حکومت بود، 
 .از بین برود

قحطی و شیوع 
بیماری طاعون و 

 وبا

  

 واٞص تٛاٖ جٍٙیٚ  ساسا٘ی تعؼیف ضٚحیٝ سپاٞیاٖ     ٘تیجٝ   ٚ زذاِت آٖ ٞا زض ضلاتت ٞای سیاسی  ضٛضش ٞای فطٔا٘سٞاٖ                                                    
    

 ػُّ ٘اضاظی تٛزٖ ٔطزْ اظ حىٛٔت ساسا٘یاٖ        

 ٔاِیات ٞای سٍٙیٗ                       تثؼیط ٞای اجتٕاػی                        تی ػساِتی  ٘ظاْ ؼثماتی                                                                 

 

 ػُّ تستط ضسٖ اٚظاع زض اٚاذط زٚضٜ ساسا٘ی           

 

 

 

 

 
 



 با ورود سپاه اسالم به خراسان  -1

قتل یزدگرد سوم به دست آسیابانی در  -2
 (ق31)مرو

سال  400امپراتوری ساسانیان که بیشتر از 
 .بر ایران حکومت کرده بود ، منقرض شد

مردم ایران نیز به دلیل ظلم های حکومت 
ساسانی نه تنها در جنگ آن ها را یاری ندادند 

 .بلکه پادشاه خود را نیز کشتند

 فتح ایطاٖ ٚ سمٛغ ساسا٘یاٖ           

   :اتٛتىط ذّیفٝ اَٚ                       

 (سٛاز)تصطف ٔٙاؼمی اظ تیٗ اِٟٙطیٗ) حىٛٔت ساسا٘یاٖ فطٔاٖ حّٕٝ تٝ ٔطظٞای 

 فطٔاٖ حّٕٝ تٝ ٔطظٞای أپطاتٛضی ضْٚ ضطلی 

 :ػٕط ذّیفٝ زْٚ

 ٖازأٝ فتح ایطا                                                                                    

 ٖفتح ترص اػظٓ ایطاٖ تٝ زست اػطاب ٔسّٕا 

  لازسیٝضىست اضتص ساسا٘ی زض ٘ثطز 

 وطتٝ ضسٖ ضستٓ فطذعاز فطٔا٘سٜ سپاٜ ساسا٘ی 

  ٝتسریط تیسفٖٛ پایترت ساسا٘ی تا ثطٚت ٚ غٙائٓ تسیاض تؼس اظ جًٙ لازسی 

 

 (٘عزیه ٕٞساٖ أطٚظی)ٟ٘اٚ٘س  ظطتٝ ٟ٘ایی تط پیىط اضتص ساسا٘ی زض ٘ثطز                            

 .٘تٛا٘ست سپاٞی تطای ٔماتّٝ تا اػطاب ٔسّٕاٖ ٌطز آٚضی وٙسیعزٌطز سْٛ ، آذطیٗ پازضاٜ ساسا٘ی          

 .پس اظ جًٙ ٟ٘اٚ٘س ضٟطٞا ٚ ٚالیات ایطاٖ  ، یىی پس اظ زیٍطی  ، تٝ تصطف ٔسّٕا٘اٖ زضآٔس                

         

 

 



     

 

 

 

 

 ضلاتت ٚزضٕٙی زضزضٖٚ زضتاض ساسا٘ی تطسطترت پازضاٞی                

 

 ضٛضش فطٔا٘سٞاٖ ٚ ضلاتت آٖ ٞا زض ضلاتت ٞای سیاسی                

 

 ظؼف ضٚحیٝ سپاٞیاٖ ساسا٘ی ٚ واٞص تٛاٖ جٍٙی                   

 
               

 ٘اضظایتی ٔطزْ اظ ٘ظاْ ؼثماتی ،تثؼیط ٞای اجتٕاػی               

 تی ػساِتی ٚ ٔاِیات ٞای سٍٙیٗ                   
 

 ٚ ؼغیاٖ ضٚزٞا –لحؽی ٚ ضیٛع تیٕاضی ٞای ؼاػٖٛ ٚ ٚتا                 

 ضىستٝ ضسٖ سسٞا زض ٘تیجٝ ظیطآب ضفتٗ ٔعاضع وطاٚضظی              
 

 ایٕاٖ ٚ ضٚحیٝ تاالی اػطاب ٔسّٕاٖ ٚ ایٕاٖ تٝ ظ٘سٌی پس                

 اظ ٔطي ٚ ایٕاٖ تٝ ضٟازت زض ضاٜ اسالْ               

 صفٛی زتیط ٔؽاِؼات اجتٕاػی ، فاضس ، جٟطْ                                                                                                                                                             



شهادت امامان به دست خالفای بنی 
امام حسن و امام حسین و امام )امیه 

 (سجاد و امام محمد باقر 

 «علیه السالم»

نتیجه اقدامات بنی امیه به  
ستوه آمدن ایرانیان از ظلم 
و ستم آنان و مخالفت و 
 مبارزه با حکومت اموی

شرکت ایرانیان در قیام ها 
و شورش ها علیه امویان 

مانند قیام مختار ثقفی در )
کوفه که به خونخواهی 

انجام ( ع)امام حسین 
 .  گرفت

فخر فروشی بنی امیه به قوم و نسب 
خود و برتر دانستن قوم عرب بر سایر 

بر خالف نظر اسالم که پرهیزگاری )اقوام 
 .(را عامل برتری انسان می داند

تحقیر و توهین اقوام دیگر 
 از جمله ایرانیان

ایرانیان اجازه نداشتند مقام 
و منصب های مهم مانند 

فرماندهی سپاه و حکومت 
 .والیات داشته باشند

 خالفت برپایه خشونت و ظلم  -1

پای بند نبودن به دستورات  -2
 دینی

حکومت بیشتر اشراف و 
 سران قبایل عرب بر ایران

مرکز خالفت امویان در 
 (دمشق امروزی)شام 

 

 ایطاٖ زض ظٔاٖ أٛیاٖ ٚ ػثاسیاٖ
    

 

 

 

 

 ٖزٚضٜ ذالفت أُٛیا   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وٝ                                                                               اِٚیٗ ٘فط اظ ػثاسیاٖ 

 

 

 

  ٖ(« ػثاس ػٕٛی پیأثط» تٙی ػثاس)زٚضاٖ ذالفت ػثاسیا 

 .ػثاسیاٖ اظ ٔراِفاٖ تٙی أیٝ تٛز٘س 

 زض اٚاذط حىٛٔت أٛیاٖ ٕ٘ایٙسٌا٘ی ضا تٝ ٘ماغ ٔرتّف ایطاٖ ٔی فطستاز٘س اظ جّٕٝ ایطاٖ 

 .زػٛت ٔی وطز٘س حىٛٔت یىی اظ ذا٘ساٖ پیأثطٚ  ٔطزْ ضا تٝ لیاْ ػّیٝ تٙی أیٝ ٚ 

 .أا ٕ٘ی ٌفتٙس ٔٙظٛضضاٖ اظ آٖ فطز چٝ وسی است

 زػٛت ػثاسیاٖ ضا پصیطفتٙس، تٝ ٚیژٜ ذطاسا٘یاٖ ٔسّٕاٖ  ٖایطا٘یا 

 .لیاْ وطز ذطاساٖ، سطزاض ایطا٘ی زض سّٓ ٔاتٛ سطا٘جاْ 

 .ٔٙمطض ضساتٛٔسّٓ ٔٛفك ضس أٛیاٖ ضا ضىست زٞس ٚ حىٛٔت أٛیاٖ  

 .اظ ذا٘ساٖ ػثاسیاٖ تٝ ذالفت ضسیس سفاح ٚ 

 أأاٖ «ٔٙصٛض ، ٞاضٖٚ اِطضیس ، ٔتٛوُ »ذّفای ػثاسی                                                                                                                            

 تٝ ظ٘ساٖ ا٘ساذتٙس ٚ ظّٓ ٚ ستٓضیؼٝ ضا تٝ سثة ٔثاضظٜ تا            تغسازضٟط اٚ . تٛز ٔٙصٛضزٚٔیٗ ذّیفٝ ػثاسی                    .تٛز سفاح تٝ ذالفت ضسیس 

 . ٚ تٝ ضٟازت ضسا٘س٘س                        .ذٛیص لطاض زاز ٔطوع ذالفتضا تٙا وطز ٚ                                                     

 .ٔی پطزاذتٙس أٛیاٖ زض واخ ٞا تٝ ذٛضٍصضا٘یآ ٟ٘ا ٔا٘ٙس                                                                                                                                                          

 

 ، استفازٜ ٔی وطز٘س ، ِٚی ٔتاسفا٘ٝ حىٛٔت ضٟطٞاٚ  فطٔا٘سٞی سپاٜٚ  ٚظاضتاظ ایطا٘یاٖ زض سٕت ٞای ٔرتّف چٖٛ ذّفای ػثاسی تط ذالف أٛیاٖ      

  . تٝ لتُ ضسیس زست ٔٙصٛضوٝ ٘اجٛإ٘طزا٘ٝ تٝ  اتٛٔسّٓ ذطاسا٘ی: ٔا٘ٙس.تسیاضی اظ ایطا٘یا٘ی وٝ تٝ ذّفای ػثاسی ذسٔت وطز٘س تٛسػ آ٘اٖ تٝ لتُ ضسیس٘س     

 



خاندان برمکیان از خاندان های مشهور ایرانی بودند 
 .که به سرنوشت ابومسلم خراسانی دچار شدند

این خاندان در زمان هارون به مقام های چون  
 .وزارت و حاکم والیات رسیده بودند

ولی خلیفه ناگهان به آنان خشم گرفت و دستور داد آن 
 .ها را از قدرت برکنار وزندانی و به قتل رسانند

 

 تطٔىیاٖ     

     

 

 

 

 جؼفط تطٔىی پسط یحیی تطٔىی 

  .لاتُ شوط است وٝ أاْ ضطٓ تا أاْ یاظزٞٓ ٔا تٝ زست ذّفای ػثاسی تٝ ضٟازت ضسیس٘س                 

 

 ٞجطی ذالفت ػثاسیاٖ تٝ تسضیج ظؼیف ضس ٚ زض لطٖ سْٛ                 

 زض چٙیٗ ضطایؽی حىٛٔت ٞایی زض ٘ماغ ٔرتّف ایطاٖ تٝ ٚجٛز             

 .لّٕطٚ ٚسیغ ذالفت ػثاسیاٖ ضسآٔس ٚ سثة تجعیٝ            

 

 

              

 ((ع)ٔأٖٛ ذّیفٝ ػثاسی  ٚ أاْ ضظا )ٚالیت ػطك سطیاَ                                                                                                                                                



  

 76پاسد فؼاِیت ٞای صفحٝ  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ضس٘س تٝ ٔٙاسة تاالی حىٛٔت ٔثُ ٚظاضت ٚ حىٛٔت ٚالیات ٚ فطٔا٘سٞی سپاٜ زست یاتٙس ٔٛفك      

2 

3 

4 



 

 سّٕاٖ فاضسی 

  ٖضس ٔسّٕاٖ٘رستیٗ ایطا٘ی تٛز وٝ زض ٔسیٙٝ تٝ حعٛض پیأثط ضسیس ٚ  سّٕاٖ فاضسیتٝ ٌفتٝ ٔٛضذا. 
  حفط ذٙسق ٚ زفاع اظ ٔسیٙٝ زض ٔماتُ حّٕٝ ٔططواٖ ضا پصیطفتپیطٟٙاز سّٕاٖ تطای « احعاب»جًٙ ذٙسق پیأثط زض. 
 سّٕاٖ زض جًٙ ذٙسق حعٛض زاضت. 

 سّٕاٖ اظ اُٞ تیت ٔٗ است» : پیأثط زض ٔٛضز سّٕاٖ ٔی فطٔایٙس». 

  تٛز( ع)اظ یاضاٖ تا ٚفای حعطت ػّی  اتٛشضٔمساز ، ػٕاض، : سّٕاٖ ٔا٘ٙس. 

 

 

 

 

 ایطا٘یاٖ ٔسّٕاٖ ٔی ضٛ٘س
  ٔسّٕاٖ ضس سّٕاٖ فاضسی تٛز اظ ایطا٘یاٖ وٝ اِٚیٗ ٘فط. 

 ٕٗ٘یع زض ظٔاٖ پیأثط تٝ ٔسیٙٝ ضفتٙس ٚ ٔسّٕاٖ ضس٘س حاوٕاٖ ایطا٘ی ی. 

  تٛز٘س ،پس اظ زضن پیاْ اسالْ ،زاٚؼّثا٘ٝ زیٗ اسالْ ضا پصیطفتٙس تاستاٖ یىتاپطستٔطزْ ایطاٖ وٝ زض ػصط. 

  ْتٛز تطاتطی ٚ تطازضیپیاْ اسال. 

  جصاتیت ذاصی تطایطاٖ زاضت تطاتطی ٚ تطازضیزض ظٔاٖ ساسا٘یاٖ ٘اذطٙٛز تٛز٘س ، پیاْ  أتیاظات ؼثماتی اضطافٔطزْ ایطاٖ وٝ اظ. 

 

 زتیط ٔؽاِؼات اجتٕاػی ، فاضس ، جٟطْصفٛی                                                                                                                                   



وخواهرش ( ع)امام رضاحضور 
و ( س)حضرت معصومه 

و  (ع)برادرش شاه چراغ 
همچنین دیگر امامزادگان در 
ایران ،تاثیر زیادی بر توجه و 

گرایش مردم ایران به دین اسالم 
 .داشت

در دوران ( ع)حضرت علی 
هیچ برتری و حکومت خود 

امتیازی برای اعراب ، نسبت به 
گرفت ، غیر اعراب در نظر نمی 

به همین دلیل ایرانیان ارادت 
و ( ع)خاصی به امام علی 

 .فرزندان ایشان پیدا کردند

و ( ص)رفتار و اخالق پیامبر
امامان شیعه نقش مهمی در 
عالقه مندی ایرانیان به دین 

 .  اسالم داشت

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .    ره حالی شکرگزار باشیم بی امگن حالمان  هب سمت  شادکامی تغییر خواهد کرد رد                                                                                                                  

 جٟطْ، ، فاضس  صفٛی زتیط ٔؽاِؼات اجتٕاػی.ٔا٘ا تاضیس                                                                                       


