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ایرانیان مسلمان 
به پشتوانه 
روحیه علم 

 دوستیدر اسالم

و فرهنگ و 
تمدن 

 باستانی خود 

کمک بسیاری 
به شکل گیری 
و شکوفایی 

فرهنگ و تمدن 
 .اسالمی کردند

  
 اسالٔی -عصش فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ایشا٘ی       

       

 

    
 تاسیس سّسّٝ ٞای ایشا٘ی       

 :خالفت  یه لشٖپس اص             

 .عثاسیاٖ ضعیف ضذ٘ذ 

 .پٟٙاٚس خٛد سا ٘ذاضتٙذتٛا٘ایی اداسٜ لّٕشٚ  ی عثاسی خّفا 

 .تٝ ٚجٛد آٔذ تطىیُ سّسّٝ ٞای ایشا٘یدس ٘تیجٝ ضشایط ٔٙاسثی تشای                                          

 دس فاصّٝ لشٖ سْٛ تا پٙجٓ ٞجشی ٟٔٓ تشیٗ سّسّٝ ٞای ایشا٘ی

 

 آَ تٛیٝ                                  عّٛیاٖ                    صفاسیاٖ                      سأا٘یاٖ                    طاٞشیاٖ                  

 

 



 

             

 

 

 

 

 

 طاٞشیاٖ      

 طاٞش :  ٔٛسس 

 چٖٛ تا دٚ دست ضٕطیش ٔی صد»رٚاِیٕیٙیٗ :  ِمة.»                     

 تا تاییذ خّیفٝ عثاسی ٔأٖٛ:  تاسیس حىٛٔت 

 ٓخشاساٖ :  حاو 

 نیشابور : ٔشوض حىٛٔت 

 ّدٚستا٘ٝ ٚ اظٟاس فشٔا٘ثشداسی ٚ ٚفاداسی ٘سثت تٝ خّیفٝ: فای عثاسی ساتطٝ تا خ 

 ٚٔستمُ ٚ اجاصٜ دخاِت تٝ ٕ٘ایٙذٌاٖ خّیفٝ دس أٛس داخّی ٕ٘ی داد٘ذ:  اداسٜ لّٕش . 

 تٛسط صفاسیاٖ:  ا٘مشاض حىٛٔت 

 

 



 

 سأا٘یاٖ

 أیش اسٕاعیُ سأا٘ی:  ٔٛسس 

 تا تاییذ خّیفٝ عثاسی:  تاسیس حىٛٔت 

 تخاسا:  ٔشوض حىٛٔت 

 ّدٚستا٘ٝ ٚ اظٟاس فشٔا٘ثشداسی ٚ ٚفاداسی ٘سثت تٝ خّیفٝ:  عثاسی فایساتطٝ تا خ 

 ٚٔستمُ ٚ اجاصٜ دخاِت تٝ ٕ٘ایٙذٌاٖ خّیفٝ دس أٛس داخّی ٕ٘ی داد٘ذ:  اداسٜ لّٕش.  

 تٝ دست دِٚت تشن ٘ژاد آَ افشاسیاب : ا٘مشاض حىٛٔت 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفاسیاٖ

 یعمٛب ِیج:  ٔٛسس  

 تذٖٚ اجاصٜ ٚ تاییذ خّیفٝ عثاسی:  تاسیس حىٛٔت  

  (صس٘ج)صسً٘ :  ٔشوض حىٛٔت  

 تٙذیس یعمٛب ِیج دس دصفَٛ                                                                                                          ٔستمُ: اداسٜ لّٕشٚ 

 ٔشدْ سیستاٖ تٝ خصٛظ عیاساٖ:  ٘یتاسیس حىٛٔت تٝ پطتیثا  

 .ٌشٚٞی تٛد٘ذ جٛإ٘شد وٝ تا لٛا٘یٗ ٌشٜٚ خٛد افشاد ظآِ سا ٔجاصات ٔی وشد٘ذ ٚ أٛاَ آٖ ٞا سا تیٗ ٔشدْ تزَ ٚ تخطص ٔی وشد٘ذ: عیاساٖ

  خصٕا٘ٝ:  ساتطٝ تا خّفای عثاسی  

 : الذأات  

 تشا٘ذاصی طاٞشیاٖ -1

 .یعمٛب تٝ عشاق ِطىشوطی وشد ٚ لصذ تصشف تغذاد داضت وٝ اص سپاٜ خّیفٝ ضىست خٛسد  -2

 .سی ٚ ٔشي فشصت جًٙ سا تٝ اٚ ٘ذادیعمٛب دس فىش جثشاٖ ضىست خٛد تٛد ِٚی تیٕا  -3

  

    

 

 

 صفٛی ، دتیش ٔطاِعات اجتٕاعی فاسس ،جٟشْ                                                                                                          



 

 عّٛیاٖ طثشستاٖ                                               

 (اص ٘سُ حضشت عّی ع) غیش ایشا٘ی:  تثاس 

 تٛد٘ذ طثشستاٖدضٕٗ عّٛیاٖ :  خّفای عثاسی. 

 آمل:  ٔشوض حىٛٔت  

 :دضٕٙی خّیفٝ تا عّٛیاٖدِیُ                                                               

 .عّٛیاٖ ضیعٝ ٔزٞة تٛد٘ذ -1

 .عثاسیاٖ سا تٝ سسٕیت ٕ٘ی ضٙاختٙٙذحىٛٔت   -2

 .اص خّفای عثاسی اطاعت ٕ٘ی وشد٘ذ -3

 

 

 

 

 

 

 

عثاسی تٝ لذست سسیذ٘ذ ٚ سٚاتطی دٚستا٘ٝ داضتٙذ ِٚی حىٛٔت صفاسیاٖ ٚ عّٛیاٖ ٚآَ تٛیٝ           ٚطاٞشیاٖ تا تاییذ خّفایخیش، سأا٘یاٖ                                       

 . تٙذ٘ٝ                                    ٘ٝ تٟٙا تذٖٚ تاییذ خّیفٝ حىٛٔت تاسیس وشد٘ذ تّىٝ ساتطٝ دضٕٙی ٚ خصٕا٘ٝ تا خّیفٝ عثاسی داض

 

تا خّیفٝ دضٕٗ تٛد ،چشا وٝ ٔعتمذ تٛد حىٛٔت عثاسیاٖ تش ٘یشً٘ ٚ ٔىش . ایٙىٝ یعمٛب ِیج تٝ خّفای عثاسی اعتٕاد ٘ذاضت                                                     

 .تٙا ضذٜ است



 

 آَ تٛیٝ

 (عّی ، حسٗ ٚ احٕذ)پسشاٖ تٛیٝ: ٔٛسس 

  ضیعٝ :ٔزٞة 

 تذٖٚ تاییذ خّیفٝ عثاسی : تاسیس حىٛٔت 

 ضیشاص ، سی ، تغذاد ، اصفٟاٖ:  ٔشوض حىٛٔت 

 ٝعثاسیاٖ دضٕٗ خّیفٝ:  ساتطٝ تا خّیف ٚ 

 .(آَ تٛیٝ تٛا٘ست تغذاد سا تصشف وٙذ ٚ خّفای عثاسی سا تحت ٘فٛر ٚ سّطٝ خٛد لشاس دٞذ)                    

 ٝدس صٔاٖ آَ تٛیٝ ٌستشش ٔعاسف ٚ فشًٞٙ ضیع 

  تٝ دستٛس فشٔا٘شٚایاٖ آَ تٛیٝ ٘جف ٚ وشتال ٚ واظٕیٗتاصساصی حشْ ٔطٟش أأاٖ دس 

  ٓ(ع) سٌٛٛاسی أاْ حسیٗ ٚ ٔجّس عیذ غذیشتشٌضاسی ٔشاس 

 سّجٛلیتٝ دست طغش: ا٘مشاض َ 

 
 

  

 

 

 

 

 .(تٝ دستٛس عضذ اِذِٚٝ دیّٕی ساختٝ ضذ)تٙذ أیش دس فاسس 

 

 



 

 ایشا٘یاٖ پشچٕذاس عّٓ ٚ دا٘ص

    
 .ٖ تحشن ٚ پٛیایی خاصی تخطیذدٔیذ ٚ تٝ آ جأعٝ ٚ فشًٞٙ ایشا٘یاسالْ سٚح تاصٜ ای تٝ             

 پیطشفت ٚ ٌستشش فشًٞٙ ٚ، اص تٕاْ تٛاٖ ٚ استعذاد خٛد تشای  پزیشش اسالْ، آ٘اٖ پس اص ایشا٘یاٖ ساتمٝ ای طٛال٘ی دس عّٓ ٚ دا٘ص  ٚ ٞٙش داضتٙذ          

 .، استفادٜ وشد٘ذ تٕذٖ اسالٔی

 

 : ایشا٘یاٖ ٔسّٕاٖ دس تاسیس ٚ ٌستشش      

 ٔعاسف اسالٔی  

 عّْٛ ا٘سا٘ی ٚ عّْٛ تجشتی 

 ٞٙش ٚ ادتیات 

 .پیطٍاْ تٛد٘ذ                                     

 

 .اسالٔی اغّة ایشا٘ی تٛد٘ذ –ایشا٘ی تشجستٝ تشیٗ دا٘طٕٙذاٖ دس سضتٝ ٞای ٔختّف عّٕی دس دٚساٖ طالیی فشًٞٙ ٚ تٕذٖ 

 سضتٟای ْ  

 ٔعاسف اسالٔی

 عإِاٖ ایشا٘ی تذٚیٗ وتاب ٞای صیادی تٛسط  -1

 .دس سضتٝ تفسیش آحاس ٟٕٔی تٛسط دا٘طٕٙذاٖ ٔسّٕاٖ ایشا٘ی ٘ٛضتٝ ضذ -2

 

 .خٛد تٝ جا ٌزاضتٙذفّسفٝ ،تاسیخ ،جغشافیا ٚ ٔٛسیمی دا٘طٕٙذاٖ ایشا٘ی دسخطیذ٘ذ ٚ آحاس سٛدٔٙذی اص : دس سضتٝ ٞای دیٍش ٔا٘ٙذ



 

 تٛد  صتاٖ ٚ ادتیات عشتی،  پیطتاص تٛد٘ذٖ دس آٖ وٝ ایشا٘یا اییٞاص دیٍش سضتٝ 

 .تٛسط ایشا٘یاٖ تذٚیٗ ضذ دستٛس صتاٖ ٚ ادتیات عشتیٚ  لٛاعذ صشف ٚ ٘حٛٚ                                                                                            

 

                        .تٛدجأعٝ اسالٔی تٝ ٔیشاث ادتی ٚ تاسیخی ایشاٖ تاستاٖ تخطی اص ، ا٘تماَ لشٖٚ ٘خست ٞجشی ّٕی ٚ فشٍٞٙی ایشا٘یاٖ دس یىی اص الذأات ٟٔٓ ع   

 

 :، وتاب ٞایی سا دس ٔٛضٛع [ایشا٘ی ٔطٟٛس تٝ سٚصتٝ ] عثذاهلل تٗ ٔمفعٔا٘ٙذ  ٖ ایشا٘ی٘ٛیسٙذٌاٖ ٚ ٔتشجٕا

 لٟشٔا٘اٖ وٟٗ ایشاٖتاسیخ پادضاٞا ٚ ٖ 

  ا٘ذسص٘أٝ  ٚ آداب وطٛسداسی 

 .تشجٕٝ وشد٘ذ صتاٖ عشتیتٝ  پّٟٛیاص صتاٖ                                          
 

 .داضتٙذاسالٔی  –ایشا٘ی سٚ٘ك ٚ ضىٛفایی فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ٘مص چطٍٕیشی دس سأا٘یاٖ ٚ آَ تٛیٝ سّسّٝ ٞای ایشا٘ی ٔخصٛصا 
    

 ٔا٘شٚایاٖ ایٗ سّسّٝ ٞاتیطتش فش                                  

 .عاللٝ ٔٙذ تٝ عّٓ ٚ ادب تٛد٘ذ 

  .تشای عإِاٖ ٚ دا٘طٕٙذاٖ ٚ ادیثاٖ ، اسصش ٚ احتشاْ فشاٚا٘ی لائُ تٛد٘ذ 

 .دب تٛدپایتخت ایٗ سّسّٝ ٞا، ٔشوض دا٘ص ٚ ٔحُ پژٚٞص تضسٌاٖ عّٓ ٚ ا 

 

 صفٛی دتیش ٔطاِعات اجتٕاعی ، فاسس ، جٟشْ                                                                                 



 رودکی ، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت   

 .سامانیان ، اشعار خود را سرود   

 فردوسی ، در اواخر دوره سامانیان ، سرودن  

 .شاهنامه را آغاز کرد 

 

 

 صتاٖ ٚ ادتیات

 .پس اص ٚسٚد اسالْ تٝ ایشاٖ تا ٔذت ٞا ، عشتی ، صتاٖ اداسی ایشاٖ تٛد                                              

 .فشٔاٖ ٞا ٚ ٘أٝ ٞای اداسی تٝ صتاٖ عشتی ٘ٛضتٝ ٔی ضذ                                                        

 .دا٘طٕٙذاٖ وتاب ٞای خٛد سا تٝ عشتی ٔی ٘ٛضتٙذ                                                            

  .فاسسی ،سخٗ ٔی ٌفتٙذ ٔشدْ ایشاٖ تٝ صتاٖ عشتی تٝ خاطش صتاٖ لشآٖ احتشاْ ٔی ٌزاضتٙذ ،ِٚی ٕٞچٙاٖ تٝ صتاٖ                    

 

 فاسسیسٚ٘ك ادتیات   

 اص لشٖ سْٛ تٝ تعذ 

 دس ٘تیجٝ عاللٝ أیشاٖ ٚ ٚصیشاٖ حىٛٔت ٞای صفاسیاٖ ٚ سأا٘یاٖ تٝ فشًٞٙ ٚ صتاٖ ایشا٘ی 

     

 

 

 

 

                              



 

 ٔعٕاسی

 .تٛد ٔعٕاسی عصش تاستاٖدس ادأٝ  اسالٔی سأٖعٕاسی ٚ ٞٙش ایشاٖ دس دٚ                                                                                        

 .تٛد٘ذ ٔساجذ اسالٔی –ٔعٕاسی ایشا٘ی جّٜٛ ٞای  ٘خستیٗ اص                                                                             

 .ساختٝ ضذ٘ذ دٚسٜ ساسا٘یاسالْ تٝ ایشاٖ تش اساس اصَٛ ٔعٕاسی تشخی ٔساجذ دس اتتذای ٚسٚد                                                                   

 .تٝ ضٕاس ٔی سٚ٘ذاسالٔی  –ضىٕٛٞٙذی اص ٔیشاث ٔعٕاسی ایشا٘ی  ٜٛٔسجذ جأع ٚ آسأٍاٜ جّ                                                         

 
 

                                  

                                              

 

 

         

 

 ٔسجذ جأع فٟشج یضد اص جّٕٝ ٘خستیٗ ٔساجذی                                                                                                                                        

 .تٛد وٝ تش اساس اصَٛ ٔعٕاسی دٚسٜ ساسا٘ی ساختٝ ضذ                                                                                                                                                     
 

 آسأٍاٜ لاتٛس ٚضٍٕیش دس ٌٙثذ واٚٚس            آسأٍاٜ أیش اسٕاعیُ سأا٘ی دس تخاسا    

 اسالٔی –ای ضىٕٛٞٙذ اص ٔیشاث ٔعٕاسی ایشا٘ی جّٜٛ       



 

         

                                         

 

 

 ٘یطاتٛس      طاٞش رٚاِیٕیٙیٗ                                                  
 ٔشٚ                                                                           

 سیستاٖ خشاساٖ              صسً٘             یعمٛب ِیج                                                              
 طثشستاٖ ،فاسس                                                                                                                             

 

 طثشستاٖ                          آُٔ                                                  4ٚ  3لشٖ                               

 دیّٓ                                                                                                                                 
 

 خشاساٖ ، سیستاٖ                    تخاسا        أیش اسٕاعیُ                  4ٚ  3شٖ ل                               

 طثشستاٖ ، ٔاٚسااِٟٙش                                                                                                                         

 
 

 سی ،خشاساٖ فاسس،  ضیشاص ، اصفٟاٖ                                                    5ٚ  4لشٖ                               
 ٕٞذاٖ –طثشستاٖ            تغذاد ، سی                                                                                                  

        أشٚصی  اص عشاقلسٕتی                                                                                                                       

 عٕاٖ ،تحشیٗ                                                                                                                                              
 

 صفٛی دتیش ٔطاِعات اجتٕاعی ،فاسس ، جٟشْ.تاضیذٔٛفك                  . سووت خت  لال  ن    گذاار ووقیت  ددای وو گاددرد


