
ایران   ، از ورود اسالم تا پایان صفویه

فصل سوم
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      منطق و فلسفۀ طراحی درس  

دو سدٔه نخست هجری قمری در تاریخ ایران حائز اهمیت فراوان است. در ابتدای این عصر، عرب های 
مسلمان با شکست ارتش ساسانی، بر ایران استیال یافتند. پیامد این رویداد، انتشار تدریجی دین اسالم در 
ایران بود که تحولی مهم و سرنوشت ساز در زندگی اجتماعی، فکری و فرهنگی ایرانیان به وجود آورد. از 
نامیده اند.  به دورٔه اسالمی  باستان  این رو برخی از مورخان دو قرن اول هجری را دوران گذار از عصر 
درخصوص این دوره، مسائل و پرسش های کلیدی جالبی قابل طرح است تا حس کنجکاوی مخاطبان و 
فراگیران را برانگیزد و آنان را به تأمل و تفکر وادارد؛ پرسش هایی از این قبیل: چرا ارتِش به ظاهر قدرتمند 
و مجهز ساسانی از سپاهیان عرب مسلمان شکست خورد؟ عکس  العمل مردم ایران در مقابل سلطٔه اعراب بر 

سرزمینشان چه بود؟ ایرانیان چرا و چگونه مسلمان شدند؟

     هدف ها و انتظارات   

 هدف کلی

دانش آموزان با جست وجو، گردآوری و بررسی شواهد و مدارک، زمینه ها و روند فتح ایران و مهم ترین 
آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و دینی تسلط اعراب مسلمان را بر ایران در دو قرن نخست هجری قمری 

ارزیابی و تحلیل خواهند کرد.

 هدف های جزئی
ــ تجزیه و تحلیل اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در اواخر حکومت ساسانیان

ــ بررسی روند فتح ایران توسط اعراب مسلمان و عوامل مؤثر بر آن
ــ ارزیابی چگونگی ادارهٔ امور ایران در دو قرن نخست هجری

درس
8 

اسالم در ایران ؛ زمینه های ظهور تمدن ایرانی ـ اسالمی
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ــ تجزیه و تحلیل علل، آثار و نتایج جنبش های سیاسی ــ اجتماعی ایرانیان در قرون نخستین هجری
ــ تجزیه و تحلیل دالیل و عوامل اسالم آوردن ایرانیان

ــ تحقیق دربارهٔ زندگی سلمان فارسی و خدمات او به جامعٔه اسالمی

 انتظارات عملکردی
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند با جست وجو، سنجش و بررسی شواهد و مدارک تاریخی:

حکومت  بر  مسلمان  اعراب  پیروزی  در  تأثیرگذار  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  عوامل  و  دالیل  ــ 
ساسانی را شناسایی و تشریح کنند.

ــ روند فتح شهرها و مناطق مختلف ایران را با توجه به مفاد صلح نامه ها ارزیابی و تحلیل کنند.
ــ وضعیت ادارٔه ایران و موقعیت ایرانیان را در دوران خلفای نخستین و خالفت های امویان و عباسیان 

مقایسه کنند.
ــ زمینه، عوامل و نتایج جنبش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را در دوران امویان و عباسیان 

تجزیه و تحلیل کنند.
ــ عوامل و دالیل مؤثر بر روند گروش ایرانیان را استنباط و تحلیل کنند.

ــ دربارٔه چگونگی اسالم آوردن سلمان فارسی و خدماتی که به جامعٔه اسالمی کرد، تحقیق کنند و گزارش 
علمی آن را ارائه دهند.

ایلخانان

آل مظفر

قراقویونلوها
آق قویونلوها

تیموریان

صفویان

سربداران

عباسیان

خوارزمـــــــــــــــــــــــــشاهــــــــیان
 اسمـــــــــــاعیلـــــــــــــــــــــیان نــــزاری  

582 ش/600 ق/1203 م 679 ش/700 ق/1300 م 776 ش/800 ق/1397 م 873 ش/900 ق/1494 م 970 ش/1000 ق/1591 م1067 ش/1100 ق/1688 م

نمودار خط زمان سلسله های ایرانی
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     شبکۀ مفهومی   

اسالم در ایران

گروش به اسالمسیاست و حکومتفتح ایران

اداره امور روندزمینه ها  
 )موقعیت ایرانیان(

جنبش های
سیاسی ــ اجتماعی

عوامل و دالیل روند

فتح به 
صلح

فتح به 
جنگ

فاطمیان
طاهریان

حلفایامویان
نخستین

صفاریان

سامانیان

 علویان طبرستان

زیاریان

آل بویه

عباسیان

غزنویان

سلجوقیان

خوارزمـــــــــــــــــــــــــشاهــــــــیان
 اسمـــــــــــاعیلـــــــــــــــــــــیان نــــزاری  

97 ش/100 ق/718 م 194 ش/200 ق/815 م 291 ش/300 ق/912 م 388 ش/400 ق/1009 م 485 ش/500 ق/1106 م
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فّعالیت 1

       مرور فعالیت ها   

  فعالیت فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحۀ80  

 منطق و هدف: این فعالیت به منظور آماده کردن کالس برای شروع فصل سوم و درس هشتم کتاب 
درسی طراحی شده است. یکی از مشهورترین دوره بندی های تاریخ ایران، تقسیم آن به دو دورٔه باستان و 
ناظر بر تغییر و تحوالتی هستند که در روند تاریخ یک  دورٔه اسالمی است. دوره بندی های تاریخی عمدتاً 
کشور، منطقه، قاره یا جهان صورت می گیرد؛ بنابراین، با طرح این پرسش که معیار و مبنای مورخان برای 
توجه  که  آورید  فراهم  کالس  در  گفت وگو  و  بحث  برای  موقعیتی  و  زمینه  بوده،  چه  دوره  بندی ای  چنین 
فراگیران را به اهمیت تغییر و تحوالت گسترده ای که ایران دورٔه اسالمی را از دورٔه باستان متمایز می سازد، 

جلب کند. 

 منطق و هدف: شناسایی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر شکست ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان، 
بر همین  ناظر  تاریخ 2، محسوب می شود. فعالیت 1 درس،  یکی از هدف های آموزشی مهم کتاب درسی 
موضوع و مسئله است و مقصود از طراحی آن، فراهم کردن فرصتی است که مخاطبان با استناد به شواهد 
و مدارک گرفته شده از یک منبع معتبر تاریخی، در خصوص دالیل و عوامل تأثیرگذار بر شکست ارتش 

ساسانی در برابر اعراب، بررسی و تحلیلی انجام دهند.
این فعالیت نقل قولی از مثنی بن حارثٔه شیبان درخصوص مقایسٔه   روش اجرا: شواهد و مدارک 
وضعیت و توان جنگاوری افراد سپاه ساسانی و سپاهیان عرب مسلمان است. نخست در توضیحاتی کوتاه 
مثنی را برای دانش آموزان معرفی کنید و بگویید که او رئیس یکی از قبایل عربی بود که در نزدیکی مرزهای 
ایران سکونت داشت. قبیلٔه او بارها به آبادی ها و شهرهای سرحدی ایران در منطقٔه سواد دستبرد می زدند. 
و تشجیع  تشویق  با ساسانیان  به سواد و جنگ  برای لشکرکشی  را  اول  مدینه، خلیفٔه  با حضور در  مثنی 
کرد. او سرانجام بر اثر جراحتی که در یکی از جنگ های اعراب با ارتش ساسانی برداشته بود، کشته شد. 
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دانش آموزان را راهنمایی کنید که بر اساس گفته های مثنی، وضعیت ارتش ساسانی و سپاهیان عرب را در دو 
عصر مختلف از منظر روحی و روانی مورد توجه قرار دهند.

  فعالیت بحث و گفت وگوی صفحۀ 83  
موضوع این فعالیت به آثار و پیامدهای فتح منطقٔه حاصل خیز، آباد و پرجمعیت سواد )عراق( اختصاص 
با  منطقه  این  که  بگویید  و  دهید  توضیح  فراگیران  برای  را  مسئله  اندکی  بحث،  شدن  روشن  برای  دارد. 
بود؛  به جنگ  فتح  بنابراین، مشمول حکم  و  درآمد  مسلمانان عرب  تسخیر  به  و خونین  بزرگ  جنگ های 
یعنی تمام اموال و امالک آن سرزمین پس از کسر یک پنجم آن )خمس( میان جنگجویانی که در فتح آنجا 
حضور داشتند، تقسیم می شد. همچنین اهالی و ساکنان باقی ماندٔه سواد در حکم اسیر جنگی بودند و به 
نوعی غنیمت فاتحان محسوب می شدند. با این حال، عمر، خلیفٔه دوم، جرأت و جسارت به خرج داد و پس 
از مشورت با امام علی  و برخی دیگر از صحابه، حکم فتح به جنگ را در خصوص سواد، تبدیل به فتح 
به صلح کرد؛ او از تقسیم و توزیع امالک و زمین های منطقٔه حاصلخیز و آباد سواد میان جنگجویان مسلمان 
اجتناب ورزید؛ عالوه بر آن نه تنها مانع اسارت و بردگی اهالی آن دیار که اغلب کشاورز بودند شد، بلکه به 
آنان امان بخشید و اجازه داد که همچون گذشته روی زمین ها، مزارع و باغ های سواد کار کنند و در مقابل به 
مسلمانان جزیه و خراج بپردازند. جزیه و خراج سواد منبع درآمد مستمر و چشمگیری برای دستگاه خالفت 
به شمار می رفت. پس از این توضیحات مختصر، جریان مباحثٔه کالسی را با پرسش از علل و آثار سیاسی ــ 

نظامی و اقتصادی این تصمیم خلیفٔه دوم مدیریت و هدایت کنید.
در صورت نیاز برای راهنمایی دانش آموزان جهت گفت وگو دربارٔه علل و آثار سیاسی ــ نظامی تصمیم 
عمربن خطاب، این سؤال را طرح کنید که اگر خلیفه زمین های حاصلخیز، آباد و پر منفعت سواد را میان 
جنگاوران مسلمان تقسیم می کرد، احتمال داشت که چه تأثیرات منفی ای بر اشتیاق آنان برای حضور در 
سپاه و ادامٔه فتح سرزمین های دیگر بگذارد؟ آن هم در شرایطی که هنوز یزدگرد سوم، پادشاه ساسانی، به 
نتایج  و  آثار  بود. درخصوص  بازپس گیری سواد  و  اعراب  نیرو جهت شکست  تجهیز  و  گردآوری  دنبال 
اقتصادی تصمیم مهم خلیفٔه دوم، این پرسش را طرح کنید که آیا تقسیم زمین های آباد سواد که از طریق 
سیستم آبرسانی فوق العاده پیچیده و فنی )کانال های آبرسانی منشعب از رودهای دجله و فرات( آبیاری می شد 
و نیاز به تخصص و مهارت زیادی داشت، میان جنگجویان مسلمان، در درازمدت به لحاظ اقتصادی به نفع 
حکومت و جامعٔه مسلمان بود؟ و آیا اعرابی که هیچ سررشته ای از زراعت و آبیاری در این سطح نداشتند، 

می توانستند از عهدهٔ این کار فنی و پیچیده برآیند؟ 
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 منطق و هدف: این فعالیت ناظر بر موضوع مهم فتح ایران توسط سپاهیان عرب است و موقعیتی 
فراهم می آورد که دانش آموزان دربارٔه چگونگی تسخیر ایران و برخورد اعراب با ایرانیان تأمل و تفکر کنند. 
درخصوص فتح ایران، صلح نامه های متعددی از بسیاری شهرها و والیات ایران در منابع تاریخی نقل شده 
که اطالعات ارزشمندی در این باره به پژوهشگران ارائه می دهد. این صلح نامه ها را اغلب، مقام ها یا بزرگان 
محلی با فرماندهان عرب منعقد کرده اند. برخی از این صلح نامه ها قبل از جنگ، برخی پس از درگیری های 
اولیه و تعدادی نیز پس از تسخیر اول شهر یا والیات و حتی شماری پس از شورش اهالی و فتح مجدد بسته 

شده اند.
 شیوۀ اجرا: مفاد صلح نامٔه درج شده در این فعالیت به روشنی بیانگر خواسته ها و تعهداتی است که 
طرفین داشتند. دانش آموزان را تشویق کنید که با مطالعٔه دقیق متن  صلح نامه ها، تعهدات دو طرف را جداگانه 

فهرست و ارزیابی کنند.

فّعالیت 3

فّعالیت 2

جملٔه  از  تاریخی  مختلف  دوره های  مذهبی  و  اجتماعی  ــ  سیاسی  جنبش های  هدف:  و  منطق   
اجتماعی  ــ  از جنبش های سیاسی  پنج مورد  فعالیت،  این  اهمیت است. در  و حائز  موضوع های جذاب 
ایرانیان در دورهٔ اول خالفت عباسیان به اختصار معرفی و بر مبنای آن، چند پرسش استنباطی و تحلیلی 
ارائه شده است. مجددًا یادآوری می شود که این نوع فعالیت ها به لحاظ آموزشی و یادگیری فوق العاده مفید 

هستند و به جای حافظه محوری و انباشت ذهنی، بر قدرت درک و توان تحلیل تمرکز دارد.

  فعالیت فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحۀ 87  

همان گونه که پیش تر گفته شد، متن و محتوای صلح نامه ها عالوه بر آنکه ارزش و اهمیت فراوانی برای 
شناخت چگونگی فتح شهرها و والیات مختلف ایران توسط اعراب مسلمان دارد، منبعی سودمند برای فهم 
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شیوهٔ تعامل فاتحان و مغلوبان و نحوهٔ مسلمان شدن ایران به شمار می رود.
به منظور مهیا کردن کالس برای گفت وگو در این موضوع، پیشنهادهای سه گانٔه اعراب مسلمان را به 
اهالی شهرها و والیاتی که مورد حمله قرار گرفته بودند، یاد آوری کنید. این پیشنهادها در مبحث بیشتر 
بدانیم صفحٔه 49 کتاب درج شده است. اهالی بیشتر شهرها و والیات ایران، پیشنهاد دوم را که عبارت بود 
از پذیرش صلح با پرداخت جزیه و باقی ماندن بر دین خود، پذیرفتند. قبول این پیشنهاد، عالوه بر داللت های 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود، داللت آشکاری بر نحؤه مسلمان شدن ایرانیان نیز دارد و بیانگر 

روند تدریجی و طوالنی بودن اسالم آوردن اجداد ما است.

فّعالیت 4

 منطق و هدف: این فعالیت به این هدف طراحی شده که دانش آموزان دربارٔه روند مسلمان شدن ایرانیان 
در سده های نخست هجری، ارزیابی و تحلیلی انجام دهند. در درس اول گفته شد که متون جغرافیایی حاوی 
اطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی سودمند و منحصر به فردی هستند که در دیگر گونه های منابع 
به ندرت به چشم می خورند. شواهد و مدارک فعالیت 4، از کتاب جغرافیایی مسالک و ممالک اصطخری 
اخذ شده تا دانش آموزان با کاوش در متن، استنباط و برداشت خود را از آن درخصوص روند اسالم آوردن 

ایرانیان بیان کنند.
 روش اجرا: برای راهنمایی دانش آموزان جهت تحلیل متن شواهد و مدارک، نخست توجه آنان را 
به زمان تقریبی نگارش کتاب مسالک و ممالک اصطخری از طریق سال درگذشت وی یعنی 346ق جلب 
کنید. منظور این است که فراگیران متوجه باشند که اطالعات و داده های تاریخی مورد نظر به لحاظ زمانی 
به قرن چهارم هجری قمری و 300 و اندی سال از فتح ایران توسط اعراب تعلق دارد؛ بنابراین، اینکه بیش 
از 300 سال پس از ورود اسالم به ایران، هنوز در والیت بزرگ و مهمی چون فارس زرتشتیان )گبرکان( 
به لحاظ جمعیتی غلبه داشته اند و آداب گبرکی به شکلی گسترده  رایج بوده، می تواند داللت ها و نشانه هایی 

معنادار درخصوص چگونگی اسالم آوردن ایرانیان داشته باشد.


