درس تاریخ تحلیلی صدر اسالم – خانم دکتر اعظم مظفری
 1منابع مطالعاتی تاریخ اسالم را نام برده و یکی را توضیح دهید( .تشریحی)
الف) منابع شاهی :منابعی ا ست که روابات ،احادیث و ا شعار آن بی شتر من شأ ،شفاهی دا شته و سینه به سینه
نقل شده ا ست از ویژگی های بارزاین بخش ،اتکا به حافظه و ثبت حوادث در اذهان و انتقال آن از طریق گفت و
شنود است.
بی شتر اطالعات تاریخ ا سالم از منابع شفاهی ،شاهدان وقایع ،روایان و ناقدان اخبار اخذ شده و به ن سل های
دیگر انتقال و در عصر کتاب ،ثبت شده است.
ب) منابع معماری :مساجد ،کاروانسراها ،پل ها ،کاخ ها ،جاده های درون شهری و درون شهری  ،قلعه ها
ج) منابع تصویری  :نقاشی ،نقشه های جغرافیایی و تاریخی (اطلس اسالم)کتبه ها و سنگ نوشته ها تاریخی
 2جایگاه زنان و نظام خانواده قبل از اسالم را شرح دهید(.تشریحی)
هر چند « زن » در طول تاریخ به شکل های متفاوت و متنا سب با موقعیت های فرهنگی اجتماعی گوناگون
با جاهلیتی پایدار روبرو بوده ا ست ،اندی شه شی ،انگارانه زن مبین اوج جاهلیت فرهنگی جزیره العرب بود در این
منطقه سر نوشت زن متهور ارائه مرد بود می توانست آن گونه که می خواست با زن رفتار کند و از حق فروشی،
کشتن ،زدن و آزار زن برخوردار بو،زن در بسیاری از موارد ،در پذیرش و نپذیرفتن شریک زندگی اختیار نداشت.
چند همسررری بی قید و شرررد بود تا آن جا که یک مرد می توانسررت ده زن آزاد اختیار کند این امر امنیت
حقوقی و خانوادگی زن را سلب کرده بود .رواج انواع زناشویی مانند؛ ازدواج صداق ،متحد ،إما  ،مبادله ،م شارکت،
خواهران ،ا ستب ضاع ،تعویض و اجباری ،نظام خانواده را متزلزم ساخته و سأن زن را تاحد جانوران ،پایین آورده
بود.
چنانچه ،رآن می گوید :بسررریاری ،دختر را ننگ می شرررمردند و حتی برخی دختران خود را زنده به گور می
کردند و اگر پدری دخترش را زنده می گذاشت ،مرگ زودرس او را سعدتی برای خود می شمرد.
غمناک تر از زنا شویی و فرزندک شی ،م سئله طالق بود که با سنت های ستمگرانه ،دور از ان صاف و منافی با
اخالق و انسانیت همراه بود مقدماتی داشت و نه شرد پیامد قانونی
 3اوضاع دینی عربستان قبل از اسالم چگونه بود؟ (تشریحی)
عنصرر اصرلی دین قبایل عرب جاهلی ،شررک و بت پرسرتی و به تعبیری آمیزه ای از تعدد خدایان و طبیعت
پرستی بود .اعتقاد به جن و ارواح و پرستش ماه و ستارگان ،به ویژه ستاره شعرای یمانی ،در میان برخی از قبایل
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رواج داشت .بت ها و بتواره های عرب که شمار آن در آستانه ظهور اسالم به  063می رسید ،اگر شکل انسان بود
« صنم » و چناچه شکل خا صی ندا شت « .وئن » نامیده می شد ،بت های معروف عرب ستان مرکز الت ،منات،
عزی ،هبل که در خانه کعبه نگهداری می شررد توقد در عرفه ،اعتقاد به خدای مجرد که در آسررمان هاسررت و از
پر سش خدایان دیگر جلو دیگری نمی کند وجود دا شت افرادی بودن که بدون گرایش به بت پر ستی ،یهودیت و
مسیحیت پیرو آئین حضرت ابراهیم بوده که به حنید ( حننا ) شهرت داشتند ،یهودیت در یثرب و مسیحیت در
بحران پراکنده بودند.
 4اقدامات مشرکان علیه بنیان فکری نهضت را بنویسید 6 .مورد (تشریحی) خیلی مهم
 .1تحریم شنیدن قرآن
 .2ایجاد هیاهو و جنجال هنگام تالوت قرآن
 .0اسطوره افسانه و شعر شمردن قرآن
 .4سرگرم کردن مردم به وسیله معرکه گیرانی چون نصربن حارث و نقل داستان های عوام پسند
 .5تردید در وحیانی بودن قرآن
 .6ترویج افسانه های منطق ستیزی چون افسانه غرانین
 5اقدامات مشرکان علیه حامیان نهضت را بنویسید(.تشریحی)
یکی از راه های جلوگیری از گ سترش نه ضت نوین ا سالم و مخالفت با گرویدن به آن د شوار سازی شرایط
زندگی اسالم آورندگان و آزار آنان بود ،چنین شگردی که پیش از اسالم نیز سابقه داشت  ،دستکم دو اثر داشت:
 .1تاز اسالم آورندگان به دامان کفر و شرک
 .2کاهش یا از میان رفتن گرایش به پیامبر (ص) در مردم عادی
این ت صمیم به شیوه های گوناگون و از طریق مختلد به صورت جدی به اجراء گذا شته شد گروهی مامور
تفتیش عقاید مسلمانان شدند.اگر شخص تاز مسلمان قبیله دار و از طبقات باالی جامعه شمرده می شد و کشتن
یا آزارش نا ممکن بود و به سررررزنش وی می پرداخت ند ،اگر از بازر گا نان بود ،به تحریم ،اقتصرررادی تاراج و
ور شک ستگی تحدید می ر سد .در این موقعیت – که ف شار بر حاملیان و هوادارا نه ضت روز افزان می شد پیامبر
(ص) به عنوان سکان دار کشتی نهضت به امر خداوند پیشنهاد هجرت به حبشه را مطرح کرد.
 6دالیل اررار ییامبر ()) به اعاام سااه اسامه با دلیل ابوبکر بر ای را ماایسه کنید(.تشریحی)
با آنکه مسررائلی چون ظهور مدعیان دروغین پیامبری برای اتحاد دینی مسررلمانان خطر رومیان جدی تر بود.
پیامبر فرمانده جوان «اسامه» را بست و به او فرمان حرکت داد.
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دور ساختن برخی شخصیت ها از مدینه هنگام رحلت ،یا طبیعی نمایاندن امارت جوان کمتر از بیست سال بر
همه صررحابه و خنی کردن بهانه کم سررن بودن علی (ع) را هدف این همه ترغیب و تاکید پیامبر (ص) به شررمار
آورد.
 7موانع و مشکالت حکومت علی (ع) را نام برده یکی را به دلخواه شرح دهید(تشریحی)
 .1بی عدالتی اقتصادی
 .2نابسامانی اجتماعی
 .0انحرافی و بدعت ها و رفاه گرایی
 .4تضید ارزش های دینی نابسامانی اجتماعی
 .5یکی از آثار فتوحات ،اختالف نژاد های مختلد بود موالی یا ا سیران آزاد شان در برابر دیگران از جایگاه و
ارزش اجتماعی و همیت کمتری برخودار بودند .خلفیه دوم در تق سیم بیت المان برتری عرب به سوالی
را ا صلی م سلم کی پندا شت و از بیت المال ،ا سیران عرب را آزاد می کرد و این امر برای روحیه عدالت
خواهانه علی (ع) سازگاری نداشت.امام (ع) بین افراد فرقی نمی گذاشت و می گفت مالی نزد من است و
من به طوری م ساوی بین همه تق سیم می کنم و می گفت ح ضرت آدم نه غالم به دنیا آورد و نه کنیز،
همه بندگان خدا آزاد هسرررتند و فرمودند در قرآن جایی ندیدم که خداوند فرموده باشرررد که اعراب
بردیگران برتری دارند همه برابر و یکسان هستند.

 8تعریف تاریخ از نظر اب خلدون را شرح دهید(.تستی)
ابن خلدون،تاریخ را دانش سرررچمه گرفته از حکمت و بیانگر سررر گذت ملت ها ،سرریره پیامبران و سرریاسررت
پادشاهان میداند.
 9تعریف تاریخ از نظر شهید مطهری را شرح دهید(.تستی)
شهید مطهری (ره) که تاریخ را یکی از منابع معرفت ان سان می داند آن را به دو بخش نقلی و علمی تق سیم
می کند و قواعد استنباطی تاریخ علمی را به حال و آینده تعمیم پذیر می داند.
 11مکاتب تاریخ نگاری اسالم را نام ببرید و هر یک را شرح دهید(.تستی)
الد) مکتب تاریخ نگاری حجاز (مدینه) که به ترکیب قرآن ،فقه و احکام با مو ضوعات تاریخی شناخته شده
است.
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ب) مکتب تاریخ نگاری عراق (ب صره) که با تأثیر پذیری از موقعیت به د ست آمده در نتیجه فتوحات و بی شتر
با بهرهگیری از ادبیات پیش از اسالم به ویژه انساب ،ایام و اخبار ،به ثبت حوادث پرداخته است.
ج) مکتب تاریخ نگاری ( شام) که بی شتر تأثیر پندارهای جاهلی امویان و در پی ک سب م شروعیت سیا سی و
دینی حکومت آنان پدید آمد.
د) مکتب تاریخ نگاری (یمن) که به نوعی در پاسخ به ادعاهای قومی و قبیله ای امویان به وجود آمده لست.
ه ) مکتب تاریخ نگاری (ایران) که ضررمن ترجمه آثار کهن فارسرری به تدوین مجموعه هایی پرداختند که به
نوعی احیاگر اندیشه شعوبی گری بوده است.
 11ییامد های منع تدوی حدیث توسط خلف(.تستی)
 .1فضایل اهل بیت و صاحبه عالی قدر فراموش شده.
 .2جمعیت روبه گسترش اسالم از درک حقیقی اسالم و قرآن محروم ماند.
 12عوامل تعریف تاریخ اسالم(.تستی)
 .1فاصله زمانی و مکانی میان مورخ و پدیده ها
 .2اختالف اسررت و پیدایش فرقه ها :اختالف امت اسررالم و گرایش های فرقه ای و در نتیجه انگیزه های غیر
حق طلبانه برخی مورخان ،آفت دیگری است که همواره چهره تاریخ اسالم را مخدوش کرده است.
 .0تعصب :عقاید مذهبی و گرایش های نژاد پرستانه مورخ چنان در نوشتن تاریخ تأثیر دارد که یافتن گزارش
تاریخی تهی از تعصب دشوار است.
 .4فشار فرمانروایان
 .5استفاده ناروای برخی دانشمندان اهل کتاب از کم اطالعی خلفا و اطرافیان آن ها.
 13شهرهای مکه و مدینه در تاسیم بندی جغرافیایی در کدام گروه جای دارند؟(تستی)
 .1شمال و غرب (حجاز)  ،شهر های مکه ،مدینه ،طالئد ،نیبوی و جده را در بر میگیرد ،سرزمین کوهستانی
و بیابان های وسیع کم آب و کمتر مستعد کشاورزی است.
 .2مرکز و شرق ( صحرای عرب) سرزمین باند منطقه نجد ،بیابان های و سیع که در آن باران و آبادانی خبری
نیست.
 .0جنوب (یمن)این بخش در گذشته عربستان خوشبخت یا یمن نامیده می شد.
شامل منطقه ایی با شکا مثلث است و دریای سرخ ضلع غربی خط فر ضی طهران ،حضرت موت صلع سوم
آن را می سازد این بخش پر نعمت ترین نقطه جزیره است.
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 14مورخان عرب ساک در شبه جایره عربستان را به چند دسته تاسیم می کنند؟(تستی)
 .1بائده (بادیه نشینان) قوم عاد و شهود  -حضرت نوح – هود
اعرابی بودند که سررال ها قبل از ظهور اسررالم به دالیل نا فرمانی و سررر پیچی از فرامین الهی به وسرریله
بالهای آسمانی و زمینی از بین رفتند.
 .2عاربه (عرب ا صیل) شهر ن شین (یمن) قبیله اوس و خزرج – از ن سل فرزند پنجم ح ضرت نوح یحرب ین
قحطان
 .0عرب م ستعربه – غیر ا صیل – باقیه ،حا ضره ،قبیله هایی که دارای نژاد عرب نبوده و نیای آن ها از خارج
از جزیره العرب .اینان از طریق عدنان و با چند واسطه از فرزندان حضرت اسماعیل شمرده می شوند.
 15مصداق های بارزجاهلیت در قرآن کریم را شرح دهید(.تستی)
 .1پیروی از حکم و حکومت نا حق ،رفتار خالف قانونی الهی و مبتنی بر هوا و هوس و رویگردانی از دستورهای
الهی که مورد نهی قرار گرفته است ( حکم الجاهلیه )
 .2بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند و بداند شما درباره افعال الهی که درباره گروهی از یاران پیامبر است
که با اکراه و نفاق ،در جنگ امد سرکت کرده بودند ( ظن الجاهله )
 .0بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زبور و آرایش های زنانه ،که در هشررردار به زنان پیامبر (ص) و جلوه
گری آنان است ( .تبرج الجاهله )
 .4تاکید برخواسررته های نابجا ،تعصررب درباره آگهی های نا چیز و جانبداری بی دلیل از عقاید و اندیشرره ها (
حمیه الجاهلیه )
 16بر اساس ناول آیه « در فاض دع بما تو مره از سوره حجر » چه ماموریتی از طرف خداوند به ییامبر
()) داده شده ؟(تستی)
هدایت عمومی آغاز شد.
 17علل مخالفت مشرکان با اسالم؟(تستی)
 .1جهت گیری دینی و توحیدی دعوت و مخالفت اسالم با الهراعراب و دین رایج و موروثی حاکم بر مکه
 .2جهت گیری اجتماعی دعوت و اسرررالم آوردن محرمان و جوانان که نتیجه آن فروپاشررری نظام جتماعی و
قبیله ای حاکم بود.
 .0جهت گیری اقتصادی قرآن که آیات فراوانی در سال هاس آغاز دعوت نازل شده بود نظام اجتماعی جامعه
را مورد طرفین قرار دادن و معبود شدن ثروت و سرمایه را تجمیع کرد.
 .4رقابت های قبیله ایی و حسادت ورزیدن به موقعیت ارزش بنی هاشم و فرزاندن عبد مناف
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 .5بشر بودن پیامبر
 .6روی آوردن مستغصنان بهآن حضرت
 .7اعتقاد به جبر
 .8در خواست های نابجا و نا ممکن
 .9اطالعات کورکورانه از نیاکان
 .13دلدادگی به دنیا
 18مهم تری و نخستی اقدام عملی حضرت محمد ()) د رجهت ییوند ای دانش چه بود؟(تستی)
تأسیس مسجد النبی
 19کدام یک از موارد زیر ،در قرآن تعبیر به فتح مبی شده است؟(تستی)
صلح حدیبیه ( سال  6هجرت )
 21کدام یک از قبایل جنگ احااب نتیجه آن بود؟(تستی)
قبیله بنی نضیر
 .1قبیله بنی قینغاغ -با تجاوز به حقوق یک زن مسلمان آتش فتنه و درگیری را شعله ور ساخت.
 .2قبیله بنی نضیر -در جنگ احزاب (خندق) نتیجه توطئه این قبیله بوده است.
 .0قبیله بنی قریظه -در جنگ احزاب به نفع قریش وارد نبرد شده و پیمان شکنی کرده به سپاه قریش آذوقه
رساند و باعث ایجاد رعت و وحشت در میان زنان و کودکان مدینه شد.
 21مهم تری علت و سبب موفایت و گسترش اسالم چه بود؟(تستی)
قرآن و در مرحله بعد ،سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) بوده است.
 22اساسی تری اقدام ییامبر ()) در جهت تثبیت حکومت و گسترش اسالم چه بود؟
هجرت از مکه به مدینه
23

علل جنگ های رده چه بود؟(تستی)

 .1پرداختن زکات به دلیل مشروع نداشتن دستگاه خالف
 .2بازگشت از دین و ارتداد
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