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 اسماعیل نجف زادهتنظیم کننده: 

 فصل اٍل

 2ٍ  1دسس 

 یىذیگش ثِ سسبًذى یبسی ٍ ّوىبسی تؼشیف تؼبٍى

 ًىٌیذ ّوىبسی وٌبس ستن وبسی دس ٍ وٌیذ یبسی سا یىذیگش پشّیضوبسی ٍ ًیه وبسّبی دس:  2 )آیِ( هبئذُ سَسُ لشآى دیذگبُ

 هحلِ اػضبی - ٍسٍستب ضْش - هحلِ - هذسسِ  - خَیطبًٍذاى ٍ خبًَادُ سغَح

 گیشد ًوی لشاس ًفش یه دٍش ثش ثَدى، وبسّب هفیذ ثیطتش، احسبس هحجت ٍ صویویت ثبػث ًتبیح

 .ّستٌذ ًیبصهٌذ وِ وسبًی ثِ ػوش صهبى ّب، تَاًبیی ػلن، هبل، ثخطص ٍ سسبًذى یبسی تؼشیف ًفبق

 .وٌیذ اًفبق دٍست داسیذ آًچِ اص آًىِ هگش سسیذ ًوی ًیىی ثِ ّشگض22):آیِ( ػوشاى آل سَسُ لشآى دیذگبُ

 ٍ سبص هذسسِ خیشیي ٍ ایتبم اص سبلوٌذاى حوبیت ٍ هؼلَلیي اص ًگْذاسی اًدوي خبظ ثیوبساى اص حوبیت اًدوي هبًٌذ ًْبد هشدم سبصهبًی تطىل اختوبػی ًوًَِ

 هدَص هی گیشًذ. ٍصاست وطَسّوۀ ایي سبصهبى ّب ثشای فؼبلیت خَد اص  ...

 صَست ّوبى ثِ ثبیذ اثذ تب یؼٌی ًذاسد سا آًْب دس تصشف حك ٍ وسی هیگَیٌذ هَلَفبت هیطَد، ٍلف وِ داساییْبیی ٍ اهَال ثِ ٍلف

 .ضَد استفبدُ است، ًوَدُ هؼیي  ٍالف  وِ

 ػضَ، 7 ثب حذالل تؼبًٍی ضشوت ّش لبًَى، هیىٌٌذ. ثشاسبس تالش هطتشن ّذف یه ثشای داٍعلجبًِ عَس ثِ افشاد اص گشٍّی تؼشیف ضشوت تؼبًٍی

  .هیىٌٌذ  سا اًتخبة ای ّیئت هذیشُ خَد ثیي اص اػضب .هیىٌذ پیذا سسویت

 هطىل حل ٍ ثْتش صًذگی ٍ سفبُ ایدبد -اػضب ّوِ ثیي هٌبفغ ػبدالًِ تَصیغ -ثَدى دٍاعلجبًِ -سْن همذاس ّش ثب اػضبء سؤی ثشاثشی ٍیژگی  

 اػضب التصبدی

 

 فصل دوم

 ساختار و تشکیالت دولت

 ٍ دٍلت ّوبى هدشیِ ٔ  لَُّ .اداسُ هی ضَد سّجشی همبم ًظش صیش هدشیِّ، ٍ لضبئیِ همٌٌِ، ٔ  لَُّ سِ ٍسیلِ ثِ وِ است اسالهی خوَْسی هب وطَس حىَهت

 اخشای هسئَلیت ٍ است وطَس سسوی همبم سّجشی ػبلیتشیي همبم اص پس وِ داسد ًبم خوَْس سئیس هدشیِ، لَُّ سئیس  .است دٍلت ثِ ٍاثستِ ًْبی سبصهب

 یه ثشای تٌْب ٍ هی ضَد اًتخبة  هشدم سؤی هستمین ثب  سبل چْبس هذت ثشای خوَْس سئیس داسد ػْذُ ثش سا هدشیِ ٔ  لَُّ سیبست ٍ اسبسی لبًَى

 اص تإییذ پس ٍ هیطًَذ داٍعلت ، خوَْسی سیبست ضشایظ افشاد ثب داضتي .ًذاسد اٍ هبًؼی هدذد اًتخبة هتَالی صَست ثِ دیگش ٔ  چْبسسبلِ  ٔ  دٍسُ

 سبلٌْبی هسبخذ ٍ دس سخٌشاًی ٍ ایٌتشًت، ٍ هدالت ٍ سٍصًبهِ ّب ٍ سیوب، صذا دس اًتخبثبتی تجلیغبت عشیك ،اص ًگْجبى ضَسای صالحیتطبى تَسظ

 آسای حذاوثش ثب خوَْس سئیس آًىِ اص پس . است ضذُ سبل تؼییي ّیدذُ ی دٌّذگبى سؤ سي حذالل .هی سسبًٌذ هشدم ثِ سا خَد هْبی پیب اختوبػبت،

 ضَسای هدلس دس خوَْس سئیس ثؼذ،) پس اص تٌفیز( ٔ  هشحلِ دس . هی ضَد تٌفیز ٍ اهضب سّجش تَسظ ٍی حىن وبس، ثِ ثشای ضشٍع ضذ، اًتخبة هشدم

 اًدبم دسستی ثِ سا خَد ٍظبیف وِ هی وٌذ یبد وشین سَگٌذ لشآى پیطگبُ دس لضبئیِ ٔ  لَُّ سئیس ٍ ًگْجبى ضَسای ٍ هدلس حضَس ًوبیٌذگبى ثب اسالهی

 سا خَد ثشًبهِ ّبی هدلس، دس هلت ًوبیٌذگبى ثشاثش دس ٍصیش ّش .هی وٌذ هؼشفی هدلس ثِ ٍ اًتخبة سا ٍصیشاًی خَد، وبس ضشٍع خوَْس دس سئیس  دّذ.

وِ  صَستی دس ٍ ضَد هی ی گیشی سؤ ٍصیش ّش ٔ  دسثبسُ سپس .هیىٌٌذ اظْبسًظش ٍصاست، ثشای اٍ صالحیت ٔ  دسثبسُ ًوبیٌذگبى سپس  .دّذ اسائِ هی

 .وٌذ ضشٍع سا خَد وبس ٍصیش، ػٌَاى ثِ هی تَاًذ اٍ ثذٌّذ، اػتوبد  سؤی ٍصیش ثِ هدلس ًوبیٌذگبى اوثشیت

 وظایف دولت 

 اهٌیت، سفبُ، ضغل هٌبست، ثْذاضت، آهَصش، ٍ سَاد لَاصم ٍ ضشایظ است هَظف دٍلت ایشاى، اسالهی خوَْسی اسبسی لبًَى عجك ثش

 خبدُ، ٍ ساُ سبختي هبًٌذ ػوَهی ٍخذهبت صیشثٌبیی تدْیضات داسد ٍظیفِ ّوچٌیي دٍلت، .وٌذ فشاّن خبهؼِ دس سا اسالهی اخالق ٍ فشٌّگ

 سا ٍصیشاى آًىِ ثش ػالٍُ خوَْس سئیس .دّذ وطَس، گستشش دس سا ... ٍ گبص ٍ ثشق آة، هخبثشات، سذ، هذسسِ، هسىي، ثیوبسستبى، پل،

 وطَسّبی ٍ ایشاى ثیي وِ لشاسدادّبیی اهضبی هثبل، داسد؛ ثشای ًیض دیگشی اختیبسات ٍ ٍظبیف وٌذ، هی ایدبد ّوبٌّگی آًْب ثیي ٍ ّذایت

 ٍ هب وطَس سفیشاى  ٔ  استَاسًبهِ اهضبی ،)اسالهی ضَسای هدلس اص تصَیت پس( هدلس هصَثبت ٍ لَاًیي اخشای هیطَد،  ثستِ دیگش



تٌظین لَایح )الیحِ ّب ( دٍلت ٍ ّوچٌیي ثَدخِ ثش ػْذُ دٍلت هی  . … ٍ دٍلتی اػغبی ًطبًْبی وطَسّب، سبیش سفیشاى ٔ  استَاسًبهِ پزیشش

 ثبضذ.

 ضَد؟ لَایح )الیحِ ّب( تٌظین ضذُ تَسظ دٍلت ثشای لبًًَی ضذى ٍ تصَیت ثِ ودب فشستبدُ هی - 

 ثِ هدلس ضَسای اسالهی

 ٍظیفِ ًظبست ثش فؼبلیت ّبی دٍلت ثش ػْذُ ویست؟ چگًَِ؟-

  داسًذ سا استیضبح ایطبى یب ٍ ٍصسا ٍ سئیس خوَْس وشدى اص سؤال حك ٍ هیىٌٌذ ًظبست دٍلت فؼّبلیتْبی ثش هدلس ًوبیٌذگبى  

 ٍ ٍصیشاى سا داسًذ؟  چِ وسبًی حك سَال ٍاستیضبح اص سئیس خوَْس -

 هدلس ًوبیٌذگبى

 دسآهذ دٍلت اص چِ ساّْبیی هی ثبضذ؟- 

 ًفت)ثیطتشیي  دسآهذ دٍلت( صبدسات اص حبصل دسآهذّبی

 هبلیبت اص حبصل دسآهذّبی

  دسآهذ سبیش

 تصَیت الیحِ ثَدخِ ثش ػْذُ ویست؟- 

 هدلس

 

 فصل سوم

 6ٍ  5دسس 
آسیت ّبی 

 اختوبػی
 سبلگیگشٍُ سٌی دٍاصدُ تب ّدذُ  ًَخَاًی)دٍساى ثلَؽ(

 ٍ یبدگیشی دس سا هطىالتی پشخبضگشی ّوچٌیي .داسًذ ووی تحول پشخبضگش، ًَخَاًبى  -خطن ًىشدى وٌتشل ٔ  ًتیدِ ػلل پشخبضگشی  ٍ ًضاع
 .هیىٌذ فشاّن اختوبػی آسیجْبی سبیش ثشای سا صهیٌِ ٍ هیأٍسد ٍخَد ثِ تحصیل

الذاهبتی وِ ٍلتی دیگشاى اص 
 هب ػصجبًی  هی ضًَذ

 چیست؟ ػلت ٍ است هب ػصجبًی دست اص چشا وٌین سؤال اٍ اص آساهی ثِ-

 .ًىٌین لغغ سا اٍ فْبی حش ٍ گَش وٌین خَة همبثل، عشف فْبی حش ثِ  -
 ثشای ساّی ٍ وٌین ُ این ػزسخَاّی وشد اضتجبّی اگش ٍ دّین آساهص تَضیح ثب ُ این، ًطذ هشتىت اضتجبّی اگش -

 .وٌین پیذا خجشاى اضتجبُ،
 هب صذهِ ثِ است هوىي ٍ ًیست هب فْبی ضٌیذى حش ثِ حبضش وِ عَسی ثِ ػصجبًی است، خیلی هب دست اص وسی اگش -

 اصثضسگتش ّب ووه ثخَاّین ٍ وٌین تشن سا صحٌِ فَساً ثضًذ،
 .ثضًن صذهِ دیگشاى، خَدم ٍ ٍسبیل یب اهَال ثِ ًجبیذ -3   ثضًن صذهِ دیگشاى ثِ ًجبیذ- 2  ثضًن صذهِ خَدم ثِ ًجبیذ-1 لبػذُ خطن

چِ وسبًی اص ًَخَاًبى دس  لَُ لضبئیِ
هحبفظت  ثشاثش آسیت ّب 

 وٌٌذ؟

هؼلوبى ٍ -ج  حك لبًًَی ثشای تشثیت فشصًذاًطبى   پذس ٍهبدس وِ-ة    خَد ًَخَاى ثب ووه گشفتي اص خذا-الف
 ثشخَسد ًیشٍی اًتظبهی ثب لبًَى ضىٌبى-ٍ    لبًَى-د  هسئَالى هذسسِ

 ثِ سا هتخلفبى ٍ وٌذ ثشخَسد تخلفبت ثب وٌذ، ًظبست لَاًیي اخشای ثشوِ  ثبضذ داضتِ ٍخَد ًْبدی ثبیذ ای خبهؼِ ّش دس لَُ لضبئیِ
 .است افشاد اختوبػی ٍ فشدی حمَق پطتیجبى وِ است  لضبئیِ ٔ  لَُّ ًْبد، ایي. ثشسبًذ هدبصات

: هثبل.  وٌذ هی تؼییي هدبصات است، ضذُ خشهی هشتىت وِ فشدی ثشای دادگبُ وِ است اػوبلی ثِ هشثَط :ویفشی دػبٍی اًَاع دػبٍی)اختالفبت(
 ػٌَاى خؼل ٍ غصت-- تْذیذ ٍ ًوبیی ت لذس --- افتشا ٍ فحبضی
 سا تىبلیفطبى وِ وٌذ هی هلضم سا افشاد ثلىِ  وٌذ، ًوی تؼییي هدبصاتی دادگبُ وِ است اػوبلی ثِ هشثَط :حمَلی دػبٍی

 صهیي تصشف – سبصی سبختوبى ٌّگبم ّوسبیِ خبًِ اص ثخطی تخشیت:  هثبل  ثذٌّذ سا دیگشاى لبًًَی حمَق یب دٌّذ اًدبم
 سٌذ دس ضذُ دسج همذاس اص ثیص فشٍضٌذُ

 .داسد ٍوبلت (ًبهِ ُ اخبص ) ٔ  پشٍاًِ ٍ آضٌبست لَاًیي ثِ ٍ خَاًذُ دسس حمَق ٔ  سضتِ دس وِ است وسی ٍویل ٍویل

 

 



 مچهارفصل 

 8ٍ  7دسس 
 (دیگشاى ثِ ّب ًٍیبص ّب خَاستِ اًتمبل) ًیبص سفغ ٍیژگی ّب   استجبط 

 )پیبم ی وٌٌذُ اسسبل(فشستٌذُ -1 ػٌبصش استجبط

 )پیبم وٌٌذُ دسیبفت(گیشًذُ -2

 پیبم -3

 گیشًذُ اص پیبم هؼٌی دسیبفت خَسد ثبص -4
ثٌبثشایي  .است سسبًِ یه صثبى والهی، استجبط یه دس وٌذ هٌتمل گیشًذُ ثِ فشستذُ اص سا پیبم وِ ای ٍسیلِ ّش :تؼشیف سسبًِ سسبًِ

 سادیَ، تلفي،( الىتشًٍیىی اثضاسّبی ٍ )…ٍ هدلّبت ٍ سٍصًبهِ ّب ثْب، وتب ػالئن،( چبپی اثضاسّبی تب صثبى هبًٌذ اثضاسی اص سسبًِ

 هی گیشد دسثش سا )…ٍ تلَیضیَى، ایٌتشًت
ٍصاست استجبعبت 
 ٍفٌبٍسی اعالػبت

 دس استجبعی ٍسبیل ٔ  تَسؼِ هسئَلیت هی وٌذ ٍ اسائِ هشدم ثِ سا تصَیش ٍ صذا سادیَیی، هخبثشاتی، پستی، خذهبت ٍصاستخبًِ ایي

 پُست -  )اٍل ّوشاُ( سیّبس استجبعبت ثشخی سبصهبًْبی صیش ًظش ٍصاست استجبعبت ٍفٌبٍسی اعالػبت: ضشوت .داسد ػْذُ ثِ سا وطَس

 پُست ضشوت -ایشاًسل  ضشوت -ایشاى  ت هخبثشا ایشاى ضشوت ػبتاعاّل فٌبٍسی سبصهبى-  )هبلی پست(   ایشاى ثبًه
 

استفبدُ اص -فؼبلیت ّبی ػلوی (  ایٌتشًت )ثشای - (هىبتجِ ثشای) ایویل یب التشًٍیه پست -لفي ّوشاُ)ثشای استجبط سشیغ ثب دیگشاى(ت وبسثشد  سسبًِ
الىتشًٍیه )استفبدُ اص خذهبت دٍلت ثِ صَست  ّب ثِ صَست پشداختْب ٍثجت ًبم- وبستْبی اػتجبسی ثِ خبی پَل )خشیذ ٍ فشٍش (

استفبدُ اص خذهبت  -استفبدُ اص دٍسثیي ثشای حفبظت اص هىبًْب ٍ وٌتشل تشافیه -آهَصش اص عشیك ٍیذئَ وٌفشاًس- الىتشًٍیىی (
 ِ ایٌتشًتاستفبدُ آًالیي اخجبس َّاضٌبسی ، سیبسی ٍ.. ثب تلفي ّوشاُ هتصل ث -ثبًىی ثِ صَست الىتشًٍیه 

گستشش هصشف گشایی ثِ ٍسیلِ - سٍاج ثی ثٌذ ٍثبسی ّبی اخاللی اص عشیك ایٌتشًت- پشخبضگشی ًَخَاًبى ثب تإثیش گشفتي اص فیلن ّب سسبًِ اثشات هٌفی
 ون ضذى توبس چْشُ ثِ چْشُ افشاد ٍون ضذى دیذی ٍثبصدیذ ّبی الَام ٍ دٍستبى- آگْی ثبصسگبًی

آثبس هٌفی آگْی 
 یثبصسگبًّبی 

 هضشّ وبالّبی دادى خلَُ هفیذ – صًذگی سجه تغییش – گشایی هصشف گستشش-

 

 فصل پٌدن اص حشا تب ًیٌَا

 ثذّیذ؟ ُثِ سَاالت صیش خَاة وَتب

 خَاة سَاالت سَاالت
  ضجِ خضیشُ ػشثستبى دس وذام عشف آسیب لشاس داسد؟

  پشداختٌذ.هشدم یثشة ٍ یوي ثِ صَست هحذٍد ثِ ............ هی 
  چِ ػبهلی هَخت ویٌِ ٍ حس اًتمبم خَیی دس هیبى لجبیل هختلف ػشة ضذُ ثَد؟

  چِ وسبًی اص گستشش دیي اسالم ٍ هخبلفت آضىبس آى ثب افىبس ٍ ػمبیذ خبّلی دچبس ثین ٍ ّشاس ضذًذ؟
  دٍسُ پیص اص ثؼثت دس ػشثستبى ثِ .......................... هؼشٍف است

  پیبهجشاسالم)ظ( دس چٌذ سبلگی ٍ دس چِ خبیی ثِ پیبهجشی سسیذًذ؟
  ًَضتِ چِ وسی است؟« الغذیش»وتبة اسصضوٌذ

  ًخستیي ضْیذاى ساُ اسالم چِ وسبًی ثَدًذ؟
  چِ ثَد؟هذیٌِ ًخستیي الذام پیبهجش پس اص ٍسٍد ثِ 

  سَسیِ، لجٌبى ٍ هصش سا فتح وشدًذ؟دس صهبى وذام خلیفِ سپبّیبى ػشة ثخطی اص سشصهیي ّبی ایشاى، 
  دس وذام خٌگ سپبّیبى هؼبٍیِ دست ثِ ًیشًگ صدًذ ٍ هَخت اختالف دس سپبُ حضشت ػلی )ظ( ضذًذ؟

  چِ ػبهلی دس دٍسُ سبسبًیبى، ثبػث تضؼیف سٍحیِ سپبّیبى ٍ وبّص تَاى خٌگی آًْب ضذُ ثَد؟
  دس وذام خٌگ ، استص سبسبًی اص سپبُ هسلوبًبى ضىست خَسد ٍ تیسفَى پبیتخت سبسبًیبى سمَط وشد؟ 

  .یبفت سٍاج اضشافی ٍضیَُ تدوالتی صًذگی................  صهبى دس
  ثشدًذ؟ سش ثِ ………… دس اختوبػی ٍ التصبدی تحشین ٌّگبم دس ایطبى یبساى ٍ ٍسلن ٍالِ ػلیِ اهلل صلی پیبهجشاوشم

  چِ صهبًی یثشة ثِ هذیٌۀ الٌجی تغییش ًبم یبفت ؟
  پیبهجش ثب چِ الذاهی ثِ سسوی تإسیس حىَهت اسالهی سا اػالم وشد؟

  اٍلیي هْبخشت هسلوبًبى ثِ وذام وطَس ثَد؟
  تحشین التصبدی ٍ اختوبػی هسلوبًبى ثؼذ اص وذام ٍلبیغ اتفبق افتبد؟

  ت سسیذ؟ثؼذ اص پیبهجش چِ وسی ثِ خالف
  هؼبٍیِ وذام خٌگ سا ثِ حضشت ػلی تحویل وشد؟
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ایشاى دس آستبًِ 
 حولِ اػشاة

هبلیبت سٌگیي، تجؼیض  -ضَسش فشهبًذّبى ٍ ضؼف سٍحیِ سپبُ ٍ فشهبًذّبى -لتل خسشٍ پشٍیض ٍ سلبثت ٍ دضوٌی دس دسٍى دسثبس
 لحغی ٍ ضیَع ثیوبسیْبی عبػَى ٍ .ثب –عغیبى سٍد دخلِ ٍ فشات ٍ ضىستِ ضذى سذّب  -ّبی اختوبػی ٍ ٍخَد ًظبم عجمبتی

فتح ایشاى ٍ سمَط 
 سبسبًیبى

 فشهبى حولِ ثِ ایشاى ٍ سٍم سا صبدس ٍ هٌبعمی اص ثیي الٌْشیي)سَاد( تصشف ضذ اثَثىشدس صهبى 
 ًجشد لبدسیِ: وطتِ ضذى سستن فشخضاد فشهبًذُ سپبُ سبسبًی ٍ تصشف تیسفَى پبیتخت سبسبًیبى-1 دس صهبى ػوش

پس اص دیگشی تصشف ضْشّب ٍ ٍالیت ّب یىی  -ًجشد ًْبًٍذ: ضشثِ ًْبیی ثش پیىش استص سبسبًی ٍاسد ضذ-2
 یضدگشد سَم تَسظ آسیبثبًی دس هشٍ ثِ لتل سسیذ ٍ اهپشاتَسی سبسبًی ثِ پبیبى سسیذ. -ضذ

ایشاى دس دٍسُ 
 خالفت اهَیبى

 ثَد( اهشٍصی دهص)ضبم ضْش دس اهَیبى خالفت هشوض-1
 .ًجَدًذ ثٌذ پبی دیٌی دستَسات ثِ چٌذاى ٍ ًْبدًذ ثٌب ظلن ٍ خطًَت پبیِ ثش سا خَد حىَهت اهَیبى -2
 .وشدًذ هی حىَهت ایشاى ٍالیبت ثیطتش ثش ػشة لجبیل سشاى ٍ اضشاف -3
 پٌذاضتٌذ هی الَام سبیش اص تش ضشیف ٍ ثشتش سا ػشة لَم ٍ وشدًذ هی فشٍضی فخش خَد لَم ثِ اهَیِ ثٌی -4
 ضًَذ داس ػْذُ سا سپبُ فشهبًذّی یب ٍالیبت حىَهت هبًٌذ هْن ّبی  اًذهمبم ًذاضتِ اخبصُ صهبى آى دس ایشاًیبى -5
 ثِ ثبلش هحوذ اهبم ٍ سدبد اهبم حسیي، اهبم حسي، اهبم ٍ وشدًذ تحول سا فشاٍاًی اریت ٍ آصاس ضیؼیبى اهیِ ثٌی صهبى دس. 6

 .سسیذًذ ضْبدت
 لیبم آى دس ایشاًیبى هَثش حضَس ٍ اهَیبى ػلیِ ثمفی هختبس لیبم- 7

ایشاى دس دٍسُ 
 ػجبسیبىخالفت 

 . ثَدًذ اهیِ ثٌی هخبلفبى اص ػجّبسیبى خبًذاى-1

 .ثشسبًذ خالفت ثِ سا ػجبسیبى خبًذاى اص  سَفّبح ٍ دّذ ضىست سا اهَیبى ضذ هَفك اٍ. وشد لیبم خشاسبى دس ایشاًی سشداس اثَهسلن،-2

 داد لشاس ػجبسیبى خالفت هشوض سا آى ٍ وشد ثٌب سا ثغذاد ضْش ػجبسی، دٍم ٔ  خلیفِ هٌصَس،-3

 هی پشداختٌذ ثِ خَضگزساًی خْب وب دس .ًذاضتٌذ اهَیبى اص ووی دست ستن، ٍ ظلن دس ًیض ػجبسیبى-4

 ثِ ٍ اًذاختٌذ صًذاى ثِ ستن، ٍ ظلن ثب هجبسصُ سجت ثِ سا ضیؼِ هتَول، اهبهبى ٍ الشضیذ ّبسٍى هٌصَس، خولِ اص ػجبسی خلفبی-5

  سسبًذًذ ضْبدت

 وشدًذ هی استفبدُ ضْشّب، حىَهت ٍ سپبُ فشهبًذّی ٍ ٍصاست چَى هْوی ّبی سوت دس ایشاًیبى اص اُهَیبى خالف ثش ػجبسی خلفبی-6

 .سسبًذ لتل ثِ سا خشاسبًی اثَهسلن ًبخَاًوشداًِ ػجبسی هٌصَس-7

 ضذ دچبس اثَهسلن ثِ سشًَضت ثَدًذ،ٍ دس حىَهت ػجبسی صبحت همبم   ایشاًی هطَْس ّبی خبًذاى اص وِ ًیض شهىیبىثَ-8

عصر طالیی 
فرهنگ و 

 تمدن ایرانی

ّبی ایشاى  سلسلِ
پس اص اسالم)اص 
لشى سَم تب لشى 

 پٌدن ّدشی(

 عبّشیبى: عبّش رٍالیویٌیي، ثٌیبًگزاس سلسلِ عبّشیبى وِ ثِ فشهبى هبهَى ثِ حىَهت خشاسبى هٌصَة ضذ.-1
 سبهبًیبى: اهیش اسوبػیل سبهبًی، ثٌیبًگزاس سبهبًیبى ّن هبًٌذ عبّشیبى ثب تبییذ خلیفۀ ػجبسی ثِ حىَهت سسیذ.-2

ٍ ثب خالفت ػجبسی ساثغۀ خصوبًِ  فبسیبى، هَسس صفبسیبى ثب پطتیجبًی هشدم سیستبى ثخصَظ گشٍُ ػیبساى ثِ لذست سسیذ.ص-3
 داضتٌذ.

 ػلَیبى عجشستبى: سیطِ ایشاًی ًذاضتِ اًذ ٍ پیشٍ هزّت ضیؼِ ثَدًذ ٍ حىَهت ػجبسیبى سا ثِ سسویت ًوی ضٌبختٌذ-4

 ؼِ ثَدًذ ٍ ثغذاد سا تصشف وشدًذ  ٍ خالفبی ػجبسی سا تحت ًفَر خَد گشفتٌذ.آل ثَیِ: ایي سلسلِ ًیض پیشٍ هزّت ضی-5
 ًىتِ: ػضذالذٍلِ هطَْستشیي فشهبًشٍای آل ثَیِ حشم هغْش اهبهبى دس ًدف ، وشثال ٍ وبظویي سا ثبصسبصی وشد.

 ٍ پبدضبّبى تبسیخ هَضَع دس ة ّبیی سا وتب ،]ایشاًی سٍصثِ ثِ هطَْس[ هُمَّفَغ ثي ػجذاهلل هبًٌذ ایشاًی هتشخوبى ٍ ًَیسٌذگبى - صثبى ٍ ادثیبت
 تشخوِ وشدًذ ػشثی صثبى ثِ پْلَی صثبى اص وطَسداسی آداة ٍ اًذسصًبهِ ّب ًیض ٍ ایشاى وْي لْشهبًبى

 احتشام ٍ اسصش ادیجبى، ٍ داًطوٌذاى ػبلوبى، ثشای ٍ ثَدًذ هٌذ ػاللِ ادة ٍ ػلن ثِ ّب سلسلِ ایي فشهبًشٍایبى ثیطتش ثَیِ آل ٍ سبهبًیبى -
 لشاس ًبهذاس ادیجبى ٍ ػبلوبى ضوبس دس) سبهبًیبى ٍصیشاى( ثلؼوی خبًذاى ٍ  خیْبًی خبًذاى هبًٌذ آًبى اص شخیث ضذًذ هی لبئل فشاٍاًی
 داضتٌذ

 ادثیبت سًٍك ایشاًی، صثبى ٍ فشٌّگ ثِ سبهبًیبى ٍ صفبسیبى تْبیحىَه ٍصیشاى، ٍ اهیشاى ٔ  ػاللِ ًتیدِ دس ثؼذ، ثِ ّدشی سَم لشى صا -
 سبهبًیبى، ٔ  دٍسُ اٍاخش دس ًیض فشدٍسی. سشٍد سا خَد اضؼبس سبهبًیبى، حوبیت ٍ تطَیك ثب فبسسی ضؼش پذس سٍدوی،. ضذ آغبص فبسسی
 وشد آغبص سا ضبٌّبهِ سشٍدى

 

 




