1

تهیه کننده :بهرام شفیعی

به نام خدا
نمونه سؤاالت درس  1الی  11تاریخ ایران و جهان ( )2یازدهم انسانی تهیه شده توسط بهرام شفیعی

درس اول
منابع پژوهش در تاریخ اسالم و ایران دوران اسالمی
 -1گونه های مختلف منابع تاریخ ایران دوره اسالمی تا پایان عصر صفوی را نام ببرید؟
الف -منابع غیر نوشتاری
ب -مراجع و منابع نوشتاری
 -2منابع غیر نوشتاری تاریخ ایران دوره اسالمی تا پایان عصر صفوی را ذکر کنید.
الف :مُحَوَّطهها و بناهای تاریخی

پ :آثار شفاهی

ب :دست ساختههای انسانی

 -3مراجع و منابع نوشتاری تاریخ ایران دوره اسالمی تا پایان عصر صفوی را ذکر کنید.
الف) کتابهای تاریخی :شامل تاریخهای عمومی  -تاریخ های محلی  -تاریخ نگاری سلسلهای -تک نگاری -تاریخ های منظوم
ب) سفرنامه ها

ج) نوشته های جغرافیایی

د) ادبیات و متون ادبی

 -4مُحَوَّطهها و بناهای تاریخی به چه آثاری میگویند با ذکر مثال توضیح دهید؟
آثار برجای مانده از انسانها و جوامع گذشته از جمله مهمترین شواهدی است که به مورخان این امکان را میی دهید تیا از چگیونگی
اوضاع فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و نظامی گذشتگان آگاهی یابند.
مانند :مکان های تاریخی مثل غار حَرا ،کوه احُد و یا دشت چالدران و بناهای تاریخی نظیر میدان نقش جهان ،مسیدد گوهرشیاد و بیه
طور کلی آثار ساختمانی و معماری نظیر ،کاخ ها ،کاروانسراها ،قلعه ها و برج ها ،زیارتگاه ها ،مقبره ها ،پل ها و جاده ها ،آب انبارها ،مساجد
و کلیساها ،معابد و خانقاهها ،بنادر و اسکلهها ،روستاها و شهرهای قدیمی.
 -5دست ساختههای انسانی چه نوع منابعی هستند؟ مثال بزنید.
این دسته از آثار نیز برای مورخان به نوبه خود از منابع بسیار موَثَّق محسوب میشوند.
نظیر :انواع پوشاک ،انواع جوهرات ،ابزارهای کشاورزی ،ظروف ،وسایل حمل و نقل ،اشیای هنری مثل مدسمه هیا ،تابلوهیای نقاشیی،
سازهای موسیقی ،جنگافزارها ،وسایل خانگی و در مدموع تمام دست ساخته های انسانیِ بازمانده از گذشته.
 -6آثار شفاهی را با ذکر مثال توضیح دهید؟
مطالعه روشمند افسانه ها و اساطیر قومی دوره های مختلف تاریخی ،خاطرات شفاهی ،گونیه هیای مختلیف ادبییات عامیانیه ،اعیم از
داستان های تاریخی ،قهرمانی ،اخالقی ،رمزی ،تمثیلی ،تخیلی و طنزآلود ،گونه های مختلف متل ها ،لطیفه ها ،انواع شعر ،نظیر دوبیتیی،
تصنیف ،ترانه و الالیی
 -7مهمترین ویژگیهای تاریخهای عمومی را شرح دهید؟
تاریخ نگاری عمومی یکی از شاخه های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن چهارم هدری قمری آغیاز و تیا اواخیر عصیر
قاجاریه تداوم یافت.
مولفان این دسته از آثار تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و با شرح و توضیح زندگی حضرت آدم و پییامبران ،بیه رواییت
تاریخ اساطیری ایران می پرداختند و از کیومرث آغاز می کردند و بیه دوره ساسیانیان خیتم و سیس

روییدادهای تیاریخ اسیالم و

سلسلههای ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط میکردند.
 -8مهمترین تاریخهای عمومی همراه با نویسندگان آن را ذکر کنید؟
 -1از مهم ترین و مشهورترین تاریخ های عمومی میتوان به تاریخ طبری تألیف محمدبن جریر طبری اشاره کرد.
 -2بعدها در عهد سامانیان زیر نظر ابوعلی بلعمی ،یکی از وزرای فرهنگ دوست ایشان« ،تاریخ بلعمی» (ترجمه و تیألیف  352ق) بیر
پایه تاریخ طبری به زبان فارسی تدوین شد که بنا به نظر محققان از کهنترین تاریخهای عمومی فارسی شمرده می شود.
«-3جامع التواریخ » تألیف خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی که در حوالی سال  717ق در عهد ایلخانان نگارش آن به پایان رسیید
اشاره کرد.
 -4تاریخ «روضة الصفا فی سیره االنبیاء والملوک والخلفاء » تألیف محمدبن خاوند شاه معروف به میرخواند ( 373 873یا  374ق).
 -5قاضی احمد غفاری در سال  372ق کتاب «تاریخ جهان آرا » در دوره صفویه را تألیف کرده است.
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 -3تاریخ های محلی چیست؟
تاریخ های محلی یکی از مهم ترین گونه های تاریخ نگاری و یکی از گندینه های مهم ،اطالعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
نظامی و نیز جغرافیایی شهرها و مناطق ایران است.
 -17هدف از نوشتن تاریخ های محلی را بنویسید.
کسب افتخارات محلی و منطق های و ثبت و ضبط رویدادهای مهم منطقه موردنظر مورخ و نیز ماندگار کردن مفاخر و شخصییت هیای
محلی از انگیزههای اصلی مورخان این گروه از آثار تاریخی است.
 -11معروف ترین آثاری که در زمینهی تاریخهای محلی به رشته تحریر در آمده را ذکر کنید.
«تاریخ سیستان » از مؤلفی ناشناخته ،در موضوع تاریخ سیستان از ایام قدیم تا سال  725ق« ،تاریخ رویان » تألیف اولیاءاهلل آملی بیه
زبان فارسی درباره تاریخ رویان از قدیمیترین ایام تا  764ق و کتاب «فارسنامه » ابن بلخی در تاریخ و جغرافیای فارس.
 -12تاریخ نگاری سلسلهای به چه نوع تاریخنگاری می گویند؟
یکی دیگر از گونه های تاریخ نگاری است .حکومت های بزرگ و کوچک به منظور ثبت و ضبط روییدادهای دوران خیود معمیوال افیراد
ادیب و دانشمندی را تشویق به تدوین این رویدادها می کردند .بعدها با گسترش این نوع تاریخ نویسی در میان سلسیله هیای محلیی،
این نوع تاریخ نویسی با تاریخ نویسی محلی پیوستگی یافت.
 -13معروف ترین آثاری که در زمینهی تاریخهای سلسلهای نوشته شده را ذکر کنید.
کتاب «التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه» ابواسحاق صابی(  38 313ق) در تاریخ آل بویه -دو کتاب «تاریخ بیهقی» اثر ابولفضل بیهقی
و «الیمینی» از عُتبی ،هر دو در تاریخ غزنویان  -کتاب «عالم آرای عباسی» تألیف اسکندر بیک ترکمان در تاریخ صفویان
 -14تک نگاری چیست؟
این نوع تاریخ نگاری از دوره تیموری به بعد مرسوم شد.در این نوع تاریخ نگاری مؤلفان عموماً به اشاره سلطان تاریخ زنیدگی او را بیه
صورت متمرکز و ویژه مورد توصیف و ثبت و ضبط قرار میدادند.
 -15مشهورترین تک نگاریها را ذکر کنید.
«عدائب المقدور فی نوائب تیمور» تألیف ابن عربشاه درباره تیمور و «فتوحات شاهی» از امینی هروی درباره شاه اسماعیل.
 -16تاریخ های منظوم چه نوع تاریخنگاری است؟
این سبک از تاریخ نگاری از دوره مغوالن رایج شد .مورخان رویدادهای تاریخی را به نظم کشیده و به صورت متون منظم بیه صیورت
شعر تحریر و تألیف میکردند.
 -17نمونههایی از تاریخ منظوم را نام ببرید.
کتاب «ظفرنامه» حمداهلل مستوفی و «شاه اسماعیل نامه» قاسمی حسینی گنابادی دربیاره فتوحیات مؤسی

سلسیله صیفوی شیاه

اسماعیل .از برجستهترین منظومههای حماسی و تاریخی ،اثر گرانسنگ و بلند آوازه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
 -18در سفرنامههاچه اطالعاتی به چشم میخورد؟ نمونههایی از سفرنامهها را ذکر کنید.
سفرنامه ها اطالعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگیر منیابع کمتیر دییده میی شیوند .بسییاری از
جهان گردان گندینه ای از اخبار و اطالعات بسیار با ارزش از تاریخ اجتماعی وفرهنگی و جغرافیای تاریخی سرزمین هایی را کیه دییده
اند از جمله ایران به صورت سفرنامه ارائه دادهاند.
سفرنامه های افرادی مانند :ناصرخسرو در قرن پندم هدری قمری ،ابن بطوطه در قرن هشتم و شاردن و پیترو دالواله در عصر صفویه.
 -13متون جغرافیایی چه نوع اطالعاتی از گذشته ارائه میدهند.
نوشته های جغرافیایی اطالعات بسیار با اهمیتی درباره آداب و رسوم ،فرهنگ ،نوع معیشت ،آب و هیوا ،وضیعیت اقتصیادی ،وضیعیت
نظامی ،و راه ها ،کاالها ،قلعه ها ،برج ها ،بندرها ،رودها و دریاها ،پایتختها ،ادیان و اعتقادات ،نژاد و زبان و حدود و سرحدات و مرزهیای
سرزمینها و حکومتهای محلی ارائه میدهند.
 -27مهمترین متون جغرافیایی که اطالعات تاریخی ارائه میدهند را بنویسید.
کتاب هایی با عنوان مشترک «المسالک و الممالک » تألیف نویسندگان مختلف از جمله ابن خردادبه« ،صوره االرض» ابن حوقیل قیرن
چهارم« ،حدود العالم من المشرق الی المغیرب» از نویسینده ای ناشیناس« ،احسین التقاسییم فیی معرفیه االقیالیم» اثیر مقدسیی
بشاری( 387-336ق) ،و از همه معروفتر و مهم تر دایره المعارف جغرافیایی بزرگ« ُعدَمُ البُلدان» اثر یاقوت حَمَوی( 626ق).
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 -21چرا متون نظم و نثر ادبی ،گونه مهمی از منابع تاریخی محسوب می شوند؟
زیرا رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عقاید دینی ،فلسفی رایج در هر عصری به صورت طبیعی در شعر شاعران و نوشته های
ادبی منثور نویسندگان آن عصر انعکاس می یابند .همچنین برخی از اشعار شعرا دقیقاً و یا به صورت غیرمستقیم بیانگر دییدگاه هیای
فکری و مسلکی آنها بود نظیر ناصرخسرو قبادیانی و شاه قاسم انوار و برخی اشعار هم مانند قصیده «نامیه اهیل خراسیان» از شیاعر
معروف ،انوری مستقیما اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه را مورد انتقاد قرار میدهد.
 -22نمونههای دیگری از منابع نوشتاری را ذکر کنید.
طبقات و انساب -اسناد برجای مانده از دیوان های حکومتی سلسله ها نظیر فرمان ها ،معاهدات سیاسی ،اسناد اقتصیادی و فرهنگیی و
منشآت (نامه ها) -متون تقویمی و گاهشماری ،متون فلسفی و کالمی و فقهی و سایر تألیفات علمی -نوشتههای روی سکهها
 -23نمونههایی از طبقات و انساب را بنویسید.
«الطبقات الکبری » از ابن سعد کاتب واقدی« ،انساب االشراف» اثر بالذُری« ،تاریخ بغداد» از خطیب بغدادی و کتاب «عیو ناالبنیاء فیی
طبقات االطباء» اثر ابن ابی اصَُُیبعه ( 668 677ق).
 -24تاریخ نگاری عمومی یکی از شاخههای تاریخ نگاری در ایران است که از قرن ..............آغاز و تا اواخر ..........تداوم یافت.
سوم هدری قمری -عصر قاجار
 -25از مهم ترین و مشهورترین تاریخ های عمومی میتوان به .............تألیف  317 - 224( .................ق)اشاره کرد.
تاریخ طبری -محمدبن جریر طبری
 -26کتاب جامع التواریخ تألیف ...........که در حدود سال  717ق در عهد نگارش آن به پایان رسید.
خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی -ایلخانان
 -27کدامیک جزو تاریخهای محلی به شما رنمیآید؟
الف) تاریخ سیستان

ب) تاریخ رویان

ج) فارسنامه ابن بلخی

د) جامع التواریخ

 -28از برجسته ترین آثار تاریخ های سلسل های میتوان به کتاب التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیه از  372 - 313(..............ق)در
تاریخ آل بویه اشاره کرد.
ابواسحاق صابی
 -23از مشهورترین تک نگاری ها می توان به عدائب المقدور فی نوائب تیمور(زندگی شگفت آور تیمور) تألیف  ...........درباره تیمور و
کتاب فتوحات شاهی از درباره شاه اسماعیل صفوی اشاره کرد.
ابن عربشاه  -امینی هروی
 -37سرودن منظومه های حماسی و تاریخی از چه دورهای در ایران رواج و رونق بسیاری یافت؟
الف) دوره مغوالن

ب) دوره تیموریان

ج) دوره صفویه

د) دوره قاجار

 )31کدام سفرنامه مربوط به قرن هشتم هدری میباشد؟
ب )سفرنامه ابن بطوطه

الف) سفرنامه ناصرخسرو

ج) سفرنامه شاردن

د) سفرنامه پیترو دالواله

 -32نویسندگان کتابهای زیر را با یکدیگر مطابقت دهید.
گروه ب

گروه الف
 -1المسالک و الممالک

الف) نویسنده ای ناشناس

 -2صورة االرض

ب) مقدسی

 -3العالم من المشرق الی المغرب

ج) یاقوت حَمَوی

 -4التَّقاسیم فی معرفة االقالیم

د) ابن حوقل
ث) ابن خردادبه

 -33کتاب سیاستنامه اثر  .............................وزیر مقتدر عصر سلدوقی میباشد.
خواجه نظام الملک توسی
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درس دوم
روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سندش اعتبار شواهد و مدارک
 -1معیارهای سندش ا عتبار یک خبر تاریخی چیست؟
برخی از مورخان در گذشته و امروز وقتی با یک خبر و روایت تاریخی که از کتابی نقل می شود روبه رو می شوند آن را اعتبار سیندی
می کنند و به اصطالح به نقد آن می پردازند.
 -2نقد یک خبر تاریخی که در حقیقت همان اعتبار سندی و بررسی اصالت خبر محسوب می شود به چند گونه صورت میگیرد؟
الف -سندش اعتبار و نقد روایت کننده
ب  -سندش اعتبار و نقد اصل خبر و منابع تاریخی
 -3اعتبار روایت کننده خبر چگونه مورد سندش قرار میگیرد؟
در این روش ،پژوهشگران و نقادان تاریخ موضوعاتی نظیر ،ویژگی های هویتی روایت کننده خبر ،محل تولد و زندگی ،گرایشات فکیری
و مذهبی سیاسی و جایگاه علمی او را مورد بررسی قرار می دهند .همچنین پژوهشگران سعی می کنند که عالئق و انگیزه هیای راوی
را در بیان یک خبر مورد بررسی قرار دهند و اندیشه و مقصود او را فهم و کشف نمایند .یکی از مسائلی کیه مورخیان در نقید رواییت
کننده خبر مورد توجه قرار می دهند فاصله زمانی و مکانی نقل کننده خبر با اصل خبر است.
 -4اعتباراصل خبر و منابع تاریخی چگونه مورد سندش قرار میگیرند؟
در این روش ،پژوهشگران و نقادان تاریخ موضوعاتی نظیر ،ویژگی های هویتی روایت کننده خبر ،محل تولد و زندگی ،گرایشات فکیری
و مذهبی سیاسی و جایگاه علمی او را مورد بررسی قرار می دهند .همچنین پژوهشگران سعی می کنند که عالئق و انگیزه هیای راوی
را در بیان یک خبر مورد بررسی قرار دهند و اندیشه و مقصود او را فهم و کشف نمایند .یکی از مسائلی کیه مورخیان در نقید رواییت
کننده خبر مورد توجه قرار میدهند فاصله زمانی و مکانی نقل کننده خبر با اصل خبر است.
 -5یکی از مهم ترین و مؤثرترین معیارهای سندش درستی یا نادرستی یک خبر یا گزارش تاریخی چیست؟
بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت آن با عقل است .یعقوبی ،مقدسی ،ابن مسکویه ،بیهقی ،ابن اسفندیار و بسیاری از مورخیان مغیایرت
یک روایت و منبع تاریخی را با عقل ،دلیل بر بطالن و نادرستی آن میدانند.
 -6مقایسه و تطبیق اخبار و روایات ذکر شده با سایر منابع و شواهد چگونه صورت می گیرد؟
مقایسه و مطابقت اخبار و روایات ذکر شده در منابع با سایر منابع و اخبار موازی یکی از روش هیای مطلیوب در اعتبارسیندی اخبیار
است .برخی از مورخان مسلمان برای تعیین اصالت یک خبر ابتدا آنها را با قرآن و احادیث نقل شده از پیامبر و یا روایت هیای دیگیر
تطبیق می دادند و در صورت مغایرت ،اصالت آن را تأیید نمی کردند .به ویژه در مورد اقوامی که در قرآن در میورد آنهیا بیه صیراحت
اشاره شده بود و یا برخی از حوادث تاریخ اسالم.
 -7مهترین روش سودمند در جهت تعیین اعتبار اخبار و اسناد چیست؟
مقایسه و مطابقت یک خبر و منبع تاریخی با سایر منابع نظیر اطالعات مندرج در سایر کتب تاریخی و یا برخیی منیابع میوازی نظییر
نسب نامه ها ،سفرنامه ها ،دیوان های اشعار ،متون اخالقی ،فتوت نامه ها ،سیاست نامه ها و امثال آن.
 -8چرا بعضی مورخان دست به مشاهده مستقیم میزنند؟
برخی از مورخان به هنگام سندش یک خبر ،دو معیار دست اول بودن و شاهد بودن راوی خبر را مد نظر قرار می دهند .زیرا مشاهدات
عینی فرد روایت کننده بسیار متفاوت است تا ذکر روایت دیگران .از نظر مسعودی مؤلف کتاب های «التنبییه و االشیراف» و «میروج
الذهب» ،سفر و مشاهده وقایع و آثار از وظایف مورخان است .لذا امروزه یکی از معیارهای سندش خبر دست اول بودن ،ناظر بیودن و
شاهد بودن مورخی است که خبر را روایت کرده است.
 -3مستندات آثار تاریخی چه تأثیری در تأیید مندرجات و اخبار کتب تاریخی دارد؟
در سال های اخیر مطالعات و پیشرفت های دانش باستان شناسی بسیاری از مندرجات و اخبار کتب تاریخی را تأیید و یا در مواقعی رد
کرده و به چالش کشیده است .توجه به مندرجات روی سکه ها نیز یکی از معیارهایی است که از طریق آن می توان اطالعیات بسییار
مفیدی درباره تاریخ مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی ،هنری ،اقتصادی و اجتماعی به دست آورد .مطابقت اطالعات برآمده از نقیوش و میتن
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پشت و روی سکه ها ،آثار هنری نظیر تابلوهای نقاشی ،که انعکاسی از شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی عصر و زمانه خود هسیتند،
روش مفید و مؤثری برای سندش روایات تاریخی مندرج در کتاب ها به شمار می آیند .بناهای تاریخی ،کتیبیه هیای نصیب شیده در
مساجد ،قلعه ها ،بازارها و پل ها نیز در این زمره قرار دارد.
 -17چرا عدم توجه به زمان در ذکر اخبار تاریخی از ااصلت و اعتبار الزم برخوردار نیست؟
زمان یکی از مهم ترین ارکان تاریخ است .هیچ رویدادی بدون زمان ،یک رویداد تاریخی نیست .از طرفی اگر یک خبر یا واقعه تاریخی
در منابعی ذکر شده باشد که به لحاظ زمانی ،مطابقت دقیقی بین حادثه و زمان ذکر شده در خبر وجود نداشته باشد ،خبر از اصیالت و
اعتبار الزم برخوردار نیست.
 -11کدام یک از مورخان به مطالعه سالشمارها و کتب تقویمی گوناگون پرداخته و روایات و اخبار مندرج در کتیب مورخیان پیشیین را
مورد نقد و بررسی قرار دادهاند؟
حمزه اصفهانی ،مسعودی و گردیزی از جمله مورخانی بودند که با استفاده از تطبیق رواییات بیا داده هیای تقیویمی و گاهشیماری بیه
اشتباهات و خطاهای مورخان پیش از خود ،پی برده اند.
 -12یعقوبی و طبری چه خبری نادرست و بی اعتماد میدانند؟
برخی از مورخان نظیر یعقوبی و طبری معتقد بودند خبری که بر سر آن اتفاق نظری وجود ندارد ،نادرست اسیت و نمیی تیوان بیه آن
اعتماد کرد.
 -13مقدسی چه خبری را جزو استوارترین خبرها می دانند؟
مقدسی خبری را که اکثر مورخان و راویان درباره آن اجماع دارند را جزء استوارترین اخبار و سندها ذکر می کند.
 -14چه ویژگیهایی باعث میشود که مورخان درک و استنباط تاریخی درستی داشته باشند؟
گاهی مورخان با تکیه بر دانش عمیق و تسلط بر حوزه های مختلف علمی به درجه ای از کمال دست می یابند که می تواننید بیه فهیم
درست اخبار متون قدیمی تاریخی و درک محتوای آنها نایل شوند .میزان دانش و عمق اطالعات مورخ سبب میی شیود وی بتوانید در
میان اخبار متعدد اخبار صحیح را تشخیص دهد و بر سایر اخبار و منابع نادرست خط بطالن بکشد.
-15دستاوردهای علوم جدید چه تأثیری در تعیین اصالت برخی از شواهد و مدارک تاریخی دارد؟
امروزه با به کارگیری دانش های تدربی در تعیین اصالت برخی از شواهد و مدارک تاریخی و استفاده از ابزارهای نوین در سالیابی آثیار
باستانی و اندام مطالعات دقیق هیدان انگیز در دانش پزشکی و شیاخه هیای آن بیر روی اجسیاد و اسیتخوان هیای برجیای مانیده،
دستاوردهای قابل اطمینانی در باره مردمان گذشته به دست آمده است.
 -16کدام علوم انسانی مورخان را در تعیین اصالت اخبار و منابع تاریخی یاری می دهند؟
جامعهشناسی تاریخی ،جغرافیای تاریخی ،باستانشناسی ،دیرینهشناسی ،اسطورهشناسی ،زبانشناسی ،خطشناسی ،نسیخهشناسیی،
نشانهشناسی ،مردمشناسی ،بومشناسی و برخی از رشته های دیگر دستاوردهای ارزشمندی را پیش روی مورخان قرار می دهند.
 -17انواع روشهای تاریخ نگاری را ذکر کنید؟
 -1تاریخ نگاری روایی
 -2تاریخ نگاری ترکیبی
 -3تاریخ نگاری تحلیلی
 -18تاریخ نگاری روایی چه نوع تاریخنگاری است؟
تاریخ نگاری روایی به نوعی تاریخ نگاری گفته می شود که شخص مورخ روایت های مختلف و متعددی را درباره یک موضوع واحید بیا
ذکر اسناد ذکر می کند.
 -13ویژگیهای تاریخ نگاری روایی را بنویسید.
از مهم ترین ویژگی این نوع تاریخ نگاری این بود که تاریخ نگاران هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت ها نمی کردند و عینا آنها را ذکیر
می کردند .این نوع تاریخ نگاری در آغاز برای ثبت و ضبط سخنان و سیره پیامبر و صحابه ایشان به کار گرفته شد ولیی بعیدها بیرای
ثبت وقایع دوران های بعدی نیز از این روش استفاده شد.
 -27برجستهترین تاریخنگار روایی و ویژگیهای تاریخنگاری وی را بنویسید.
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از برجسته ترین چهره های تاریخ نگاری روایی ،مورخ و مفسر مشهور «محمدبن جریر طبری » ( 317 - 224ق ) اسیت .او بیرای
تألیف کتاب خود اخبار فراوانی را جمع آوری کرده و در این راه رنج فراوانی برده است  .او سعی داشت تعیین صیحت و سیقم
مطالب را به خواننده واگذار کند .شاید یکی از معایب این سبک از تاریخ نگاری این بود که نویسندگان بیه دور از هیر گونیه
نقد و انتقاد ،هیچ نظری درباره درستی و نادرستی خبر ارائه نمی دادند .اما برخیی آن را امتییازی بیزرگ میی داننید ،زییرا
مورخان بعدی با مدموعه ای از اخبار گوناگون ،درباره یک موضوع روبه رو می شوند و با بیه دسیت آوردن میدارک و اسیناد
کافی درباره اصل خبر قضاوت می کنند.
 -21تاریخ نگاری ترکیبی چه نوع تاریخنگاری است و مهمترین آثار در این زمینه را نام ببرید.
در این روش مورخ به جای ذکر همه روایات درباره یک موضوع،با بررسی و مطالعه آنها و ایداد نوعی مشابهت و هماننیدی مییان آنهیا
یک گزارش واحد از آنها تنظیم می کند و از بیان ذکر سلسله اسناد و اخبار دیگر خودداری می نماید .طبیعی است در این روش میورخ
ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه های حادثه از چشم او دور بماند .از اواخر قرن سوم هدری این نوع تیاریخ
نویسی متداول شد .از برجسته ترین چهره های این سبک از تاریخ نویسی می توان به بالذری (متوفای  273ق) صاحب کتاب «فتیوح
البلدان» و دینوری (متوفای  237ق) نویسنده کتاب «اخبار الطوال» اشاره کرد.
 -22ویژگیهای تاریخ نگاری تحلیلی را توضیح داده و مهمترین آثار در این زمینه را بنویسید.
در این روش مورخان ضمن ارائه و جمع بندی ترکیبی از اخبار و روایت درباره یک رویداد ،خود نیز به بررسی و تبییین علیل وعوامیل
ظهور آن حادثه می پردازند .طبیعی است که مورخ برای بررسی علل و عوامل حوادث به نقد منابع و روایت های خود پرداخته و بعضیا
منابع و گزارشات خام و نادرست را کنار بگذارد .از برجسته ترین آثار در این حوزه از تاریخ نگاری می توان به کتاب «تدیارب االمیم»
ابوعلی مسکویه (متوفای  421ق) و «تاریخ بیهقی» و «مروج الذهب» مسعودی اشاره کرد.
 -23دسته بندی تاریخ براساس سالشماری و موضوع را توضیح دهید؟
در روش سالشماری حوادث بر اساس ترتیب زمانی مرتب می شوند .مثالً طبری در ذیل حوادث سال  61ق وقیایع محیرم و عاشیورا را
گزارش می کند.
در روش موضوعی ،سال محور و اساس نگارش تاریخ نیست .بلکه موضوع و یک حادثه محور تاریخ نگاری اسیت .میثالً موضیوع میی
توانست یک شهر ،جنگ ها یا طبقاتی از مردم مثل شعرا یا اطباء باشند .یکی از نمونه های تاریخ نگاری براساس موضوع محوری کتاب
«الکامل » نوشته ابن اثیر است.
 -24کدام مورخ برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارش های تاریخی به مسیافرت میی رفیت و از نزدییک مکیان
رویدادها را مورد مطالعه قرار می داد؟
ب) مسعودی

الف) ابوریحان بیرونی

پ) طبری

ت) بلعمی

 -25نوعی از تاریخ نگاری که مورخ روایت های مختلف و متعدد را درباره یک موضوع واحد با ذکر اسناد ذکر می کنید ،تیاریخ نگیاری
 ............................گفته میشود؟
تاریخ نگاری روایی
 -26کتاب جامع التواریخ تألیف ...............................که در حدود سال  717ق در عهد نگارش آن به پایان رسید.
خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی -ایلخانان
 -27از برجسته ترین چهره های تاریخ نگاری روایی ،مورخ و مفسر مشهور  ...............................است.
ب) ابوعلی بلعمی

الف) محمدبن جریر طبری

پ) ابوالفضل بیهقی

ت) بالذری

 -28نویسندهی کتاب اخبارالطوال  ..............................است که از چهرههای سبک تاریخ نگاری  ........................است.
دینوری – تاریخ نگاری ترکیبی
 -23کدامیک از آثار برجسته سبک تاریخ نگاری تحلیلی به شمار نمیروند؟
الف) تدارب االمم

ب) تاریخ بیهقی

پ) فتوح البلدان

ت) مروج الذهب
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درس سوم

اسالم در مکه

 -1شبه جزیره عربستان در آستانه ظهور اسالم را توضیح دهید؟
شبهجزیره پهناور عربستان با آب و هوایی گرم و خشک در جنوب و جنوبغربی فالت ایران قرار دارد  .این شبهجزیره مسکن دیرینه
اعراب است که شاخه مهمی از اقوام سامی را تشکیل میدهند .
 -2پیشینه تمدنی عربستان را شرح دهید.
مطالعات مورخان و کاوش های باستان شناسان در سده های  13و  27م .نشان داد که پیش از میالد حضرت مسیح علیه السالم ،فرهنگ و
تمدن مهمی در سرزمین یمن ،واقع در جنوب شبه جزیره عربستان وجود داشته است و فرمانروایانی بر آندا حکومت می کرده اند .پی
از آن که این تمدن باستانی دچار انحطاط و زوال شد ،عده زیادی از ساکنان آن سرزمین به دیگیر نیواحی آن شیبه جزییره مهیاجرت
کردند.
 -3جامعه عربستان در آستانه ظهور اسالم را توضیح دهید؟
در آستانه ظهور اسالم ،ساکنان شبه جزیره عربستان را قبیله ها و طایفه های گوناگون عرب تشکیل می دادند و هر یک از آنها بر پاییه
نسب نامههایی که سینه به سینه منتقل شده بود ،خود را به یکی از دو دسته قَُحطانی (جنوبی) و عَدنانی (شمالی) منسوب میکردند.
در آن زمان ،زندگی چادرنشینی و نظام قبیله ای در سرتاسر این سرزمین رواج داشت؛ حتی در معدود شهرهایی مانند مکیه ،طیائف و
یثرب نیز با وجود سکونت مردم در خانههای ساخته شده از سنگ و گل ،نظام قبیله ای همچنان استوار و محکم بود.
 -4ویژگیهای زندگی قبیلهای در شبه جزیره عربستان را بنویسید.
قبیله ،یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل به حساب می آمد و شامل تمامی مردمی می شد کیه دارای نییای مشیترک بودنید و بیا
یکدیگر پیوند خونی داشتند .افرادی که پیوند قبیله ای آنان به هر دلیلی قطع می شد ،پشتوانه اجتماعی خود را از دست میدادنید .از
جمله شاخصترین سنن و ارزشهای حاکم بر نظام قبیلهای ،افتخار به حَسب و نسب ،احترام به روابط خیونی و خویشیاوندی ،اطاعیت
بیچون و چرا از رئی

یا شیخ قبیله و پشتیبانی بیقید و شرط از همقبیلگان در هر شرایطی بود.

وابستگی شدید اعراب به قبیله خود ،موجب به وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیلهای شده بود .تعصب قبیلهای ،نقش زیادی در بیروز
جنگ و خونریزیهای پیدرپی در شبهجزیره عربستان داشت.
 -5صفات اخالقی مردم شبهجزیره عربستان را بنویسید.
ساکنان شبه جزیره عربستان در دوران پیش از اسالم به داشتن برخی صفات و خصلت های اخالقیی ماننید مهمیان نیوازی ،شیداعت،
سخاوت ،مروت و استقامت در برابر مشکالت و سختیهای زندگی معروف بودند.
 -6وضعیت زنان در عربستان دوران جاهلیت را بنویسید.
یکی از ویژگی های نظام اجتماعی عربستان در دوران پیش از اسالم ،مقام و منزلت پایین زن بود .در جامعهای که ارزش به قوت بیازو و
نیروی جنگاوری بود ،بسیاری از پدران و خانواده ها آرزو داشتند که فرزندنشان پسر باشد تا بتواند بیر پشیت اسیبان بدنگید و از راه
جنگ و راهزنی ،غنیمت به چنگ آورد.
 -7حکومت در عربستان در آستانه ظهور اسالم چکونه بود؟
به طور کلی هنگام ظهور اسالم ،قبیله های عرب پراکنده بودند و حکومت فراگیر و قدرتمندی در عربستان وجود نداشت .البته برخیی
از آنها مانند قبیله قریش به سبب در اختیار داشتن اداره کعبه و تدارت با سرزمین های دور و نزدیک ،قیدرت و نفیوذ سیاسیی قابیل
توجهی بر قبایل دیگر داشتند که نمی توان آن را به منزله حکومت پایدار برشمرد؛ زیرا این نفوذ و قدرت متکی به تشکیالت سیاسیی،
اداری و نظامی منظم و منسدمی نبود و ثبات الزم را نداشت.
 -8اقتصاد و معیشت در شبهجزیره عربستان را توضیح دهید؟
وضعیت اقتصادی شبه جزیره عربستان به شدت متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمیی آن بیود .بخیش عمیده ایین
شبه جزیره را صحراها و صخره های خشک و سوزان تشکیل می دهند و قبایلی که در این بخش پراکنده بودند ،اغلب از طریق دامداری
و پرورش معدودی بز و شتر زندگی خود را تأمین می کردند .در برخی از مناطق این شبه جزیره بیه دلییل وجیود منیابع محیدود آب،
کشاورزی نیز اندک رونقی داشت.

8

تهیه کننده :بهرام شفیعی

تدارت یکی دیگر از فعالیت اقتصادی رایج در سرزمین عربستان بود که به صورت محدود اندام می گرفت .در آسیتانه ظهیور اسیالم،
بخش عمده ای از تدارت داخلی و خارجی این سرزمین در اختیار قبیله قریش بود و بزرگان این قبیله با به راه انداختن کیاروان هیای
تداری ،ثروت هنگفتی اندوخته بودند.
 -3علم و فرهنگ در شبهجزیره عربستان را شرح دهید؟
ساکنان شبهجزیره عربستان از نظر فرهنگی و تمدنی با جوامع متمدن دنیای آن روز قابل مقایسه نبودند .اعراب در دوران پیش از
اسالم به علم و دانش توجه چندانی نداشتند و در سراسر عربستان از مراکز علمی خبری نبود.
آنان از نظر تمدنی نیز فاقد دستاوردهای قابل توجهی بودند و ویژگی های زندگی صحرانشیینی بیر شهرنشیینان نییز غلبیه داشیت.
برجسته ترین دستاورد فرهنگی اعراب در دوران جاهلیت شعر و شاعری بود.
 -17ادیان معروف شبهجزیره عربستان را نام ببرید.
بت پرستی -حنفاء(پیروان حضرت ابراهیم) -یهود -مسیحیت -مانوی
 -11بیشترین مردم عربستان به چه دینی اعتقاد داشتند؟
هم زمان با ظهور اسالم ،بیشتر ساکنان شبه جزیره عربستان به ویژه اهالی شهر مکه بتپرست بودند .با این حال ،از آیین حضرت
ابراهیم ،اعتقاد به اللّه به عنوان آفریننده جهان به کلی از دل بتپرستان محو نشده بود ،و مردم مکه به «اللّه» به عنوان خدای بزرگ
اعتقاد داشتند.
یکی دیگر از مشخصات آیین بتپرستی بی اعتقادی به جهان پ

از مرگ بود.

 -12حنفاء چه کسانی بودند؟
در کنار بت پرستان ،معدودی از اعراب بودند که به پیروی از حضرت ابراهیم ،از پرستش بت ها کنیاره گییری میی کردنید و از گوشیت
قربانی آنها نمیخوردند .اینان به حنفاء معروف شدند
 -13جایگاه یهودیت و مسیحیت در عربستان را بنویسید.
در آستانه ظهور اسالم ،افراد تعدادی از قبیله های عرب به دین های یهودیت و مسیحیت گرویده بودند .برخیی قبیلیه هیای یهیودی
ساکن یثرب و معدود قبیلههای مسیحی مستقر در ندران از آن جمله اند.
 -14مهمترین ویژگی اعراب از نظر قرآن را توضیح دهید؟
به طور کلی ،زمانه و اجتماعی که حضرت محمد در میان آن به مقام پیامبری رسید ،دارای ویژگی شاخصی بود که قرآن از آن با صیفت
«جاهلی» یاد کرده است .جاهلی و جاهلیت در ایندا مترادف با نادانی و فقدان علم و معرفت نیست ،بلکه داللت بر فرهنیگ و اخیالق
خشن ،گستاخ و کینهجویی دارد که از خلق و خوی تند و سرکش اعضای آن اجتماع سرچشمه میگرفت و تعصب قبیلیهای و پییروی
کورکورانه از اجداد قبیله ،جایگزین تعقل ،منطق و بردباری شده بود.
 -15پیامبر پیش از بعثت در کدا بیشتر به عبادت خدا میپرداخت؟
گفته شده که حضرت محمد صلیاهللعلیه و آله پیش از بعثت ،اوقاتی از سال به ویژه ماه رمضان را در غار حِیرا بیر بلنیدی کیوهی در
نزدیکی مکه ،به تنهایی میگذراند و به عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند میپرداخت.
 -16صفات پیامبر در آستانه بعثت را بنویسید.
در آن زمان ،ایشان به داشتن صفات و خصلت هیایی همچیون امانیت داری ،راسیتگویی ،درسیتکاری ،خردمنیدی ،خیوش روییی و
خوشخلقی در میان مردم مکه معروف بود.
 -17چگونگی مبعوث شدن پیامبر را توضیح دهید؟
در  27رجب و یا به قولی در رمضان سالی که آن حضرت به چهل سالگی رسیده بیود ،در حیالی کیه در غیار حِیرا بیه تفکیر و تأمیل
می پرداخت ،فرشته وحی بر ایشان فرود آمد و با نزول نخستین آیات سوره علق ،پیام الهی را بدو رساند .نزول ایین آییات بیه منزلیه
پیامبری و آغاز رسالت الهی حضرت محمد صلیاهللعلیه و آله بود.
 -18ارکان دعوت پیامبر در ابتدا چه بود؟
پیامبر در آغاز به صورت محدود و تا حدودی پنهانی ،افراد را به پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز دعوت کرد.
 -13نخستین ایمانآورندگان به پیامبرچه کسانی بودند؟
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طبیعی است که آن حضرت دعوتش را از خانواده خویش آغاز کرده باشد .به همین دلیل ،حضرت خدیده ،حضرت علی علیهالسالم که در آن هنگیام
پیامبر سرپرستی او را برعهده داشت و نیز زیدبنحارثه ،فرزندخوانده رسول خدا به عنوان نخستین ایمان آورندگان به اسالم شناخته شدهاند.
روایات دیگری ابوبکر را اولین مسلمان خواندهاند و این روایات با روایات پیشین منافاتی ندارند؛ زیرا خدیده ،علیبن ابیطالب و زید از
اعضای خانواده پیغمبر بودند و ابوبکر نخستین ک

بیرون از خانواده رسول خدا بود که اسالم آورد.

 -27پیامبر در دعوت آشکار چه کسانی را دعوت نمود؟
ایشان نخست خویشاوندان و سس
 -21عک

عموم مردم را به قبول اسالم فرا خواند.

العمل قریش در مقابل دعوت پیامبر چگونه بود؟

سران قریش دعوت حضرت محمد را نسذیرفتند و اعالم کردند که ما از آیین ،آداب و سینت هیای پیدران و اجیداد خیویش ،پییروی
می کنیم .سران مشرک که در ابتدای دعوت اسالمی ،مخالفت و دشمنی شدیدی با رسول خدا ابراز نمی داشتند؛ با گسیترش دعیوت و
گرایش جوانان و مستضعفان به اسالم ،درصدد برآمدند که با پیامبر و مسلمانان مقابله کنند.
 -22علل و عوامل دشمنی با پیامبر و مقابله با اسالم را بنویسید.
 -1مشرکان مکه از آن بیم داشتند که در صورت پیروی از اسالم ،موقعیت تداری و مرکزیت دینی شهرشان متزلزل شود و بازرگانان
قریش از سود هنگفتی که در تدارت با سرزمینهای شمال و جنوب عربستان کسب میکردند ،محروم بمانند.
 -2عالوه بر آن ،رقابت های قبیله ای و حسادت طایفه ای را نیز نمی توان در دشمنی با رسول خدا در مکه نادیده گرفت .برخی از طایفیه
های قریش مخصوصاً بنیامیه از اینکه فردی از طایفه بنی هاشم به پیامبری رسیده ،سخت حسادت میکردند.
 -23چرا دشمنی و درگیری مشرکان با اشخاصی مانند پیامبر راحت نبود؟
زیرا ،ممکن بود به برانگیخته شدن تعصبات طایفهای و قبیله ای و بروز جنگ و خونریزی بیندامد .از ایینرو ،سیران مشیرک تصیمیم
گرفتند که هر طایفه ،از مسلمان شدن اعضای خود جلوگیری نماید و با افرادی از طایفه خود که اسالم آورده بودند ،برخورد کند.
 -24مهمترین راه مشرکان برای مخالفت با پیامبر چه بود و چه نتیدهای داشت؟
پ

از آنکه سران قریش در جلب رضایت ابوطالب برای دست برداشتن از حمایت رسول خدا ناکام ماندند ،تصمیم گرفتنید بنیی هاشیم را تحیت

محاصره اجتماعی و اقتصادی قرار دهند .هدف مشرکان مکه این بود که ابوطالب و طایفه او ناگزیر شوند ،پیامبر را تنها گذارند ،از این رو ،معاهده
ای نوشتند که براساس آن هرگونه مراوده اجتماعی از قبیل ازدواج و ارتباط اقتصادی مانند خرید و فروش کاال با بنی هاشم ممنوع شد.
بنی هاشم برای کاهش آثار مخرب این معاهده به شِعب ابی طالب در اطراف مکه پناه بردند .آنان حدود سه سیال در آندیا ماندنید و مشیکالت و
سختی های فراوانی تحمل کردند.

 -25تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در چه سالی به پایان رسید؟
سال دهم بعثت.

 -26چرا در سال دهم بعثت دعوت اسالمی در مکه با موانع اساسی روبهرو گردید؟
در سال دهم بعثت ،حضرت خدیده و ابوطالب دو حامی بزرگ حضرت محمد به فاصله کوتاهی از دنیا رفتند و اندوه سنگینی بر دل پیامبر و یارانش
نشست .با رحلت ابوطالب ،جسارت و آزار سران قریش نسبت به رسول خدا بیشتر شد.

 -27چرا پیامبر به تنهایی راهی طائف شد؟
با تشدید آزار مشرکان ،دعوت اسالمی در مکه با موانع اساسی روبهرو گردید و به بنبست رسید .در نتیده شکلگیری چنین شیرایطی بیود کیه
اندیشه هدرت از مکه به ذهن پیامبر و مسلمانان راه یافت .ازاینرو ،رسول خدا در جستوجوی یافتن مردمانی که دلهایشان آمیادگی بیشیتری
برای پذیرش اسالم داشته باشند ،به تنهایی راهی طائف شد.

 -28شبهجزیره پهناور عربستان با آب و هوایی ....................در ..................................فالت ایران قرار دارد.
گرم و خشک  -جنوب و جنوبغربی

 -23در سده های  13و  27م .نشان داد که پیش از میالد حضرت مسیح علیه السالم ،فرهنگ و تمیدن مهمیی در سیرزمین ،.................
واقع در  ...................شبهجزیره عربستان وجود داشته است.
یمن  -جنوب

 -37وابستگی شدید اعراب به قبیله خود ،موجب به وجود آمدن تعصب یا ...........قبیلهای شده بود.
عصبیت
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 -31در دوران پیش از اسالم ،قبیله های عرب شبه جزیره عربستان به صورت  .............میی زیسیتند و حکومیت ........................در آن
شبه جزیره وجود نداشت.
پراکنده و جدا از هم  -فراگیر و قدرتمندی

 -32به طور کلی ،زمانه و اجتماعی که حضرت محمد در میان آن به مقام پیامبری رسید ،دارای ویژگی شاخصی بود که قیرآن از آن بیا
صفت ............................یاد کرده است.
«جاهلی»

 -33حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله پیش از بعثت ،اوقاتی از سال به وییژه میاه ................را در .......................بیر بلنیدی کیوهی در
نزدیکی مکه ،به تنهایی میگذراند و به عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند میپرداخت.
رمضان  -غار حِرا

 -34پیامبر در آغاز به صورت محدود و تا حدودی پنهانی ،افراد را به  ..................و .........................دعوت کرد.
پرستش خدای یگانه  -ایمان به روز رستاخیز

 -35پیامبر اکرم  .......................سال پ

از بعثت ،به فرمان خداوند دعوت خود را آشکار و عمومی کرد.

سه

 -36با رحلت  ،......................جسارت و آزار سران قریش نسبت به رسول خدا بیشتر شد.
ابوطالب

درس چهارم

امت و حکومت نبوی در مدینه

 -1مهمترین نتیده هدرت پیامبر به یثرب چه بود؟
مدینه یا مدینه النبی پیش از هدرت پیامبر به آن شهر ،یثرب نام داشت .هدرت رسول خیدا و پییروانش از مکیه بیه یثیرب یکیی از
رویدادهای سرنوش تساز تاریخ اسالم به شمار می رود .در نتیده این رویداد ،زمینه و شرایط مناسبی بیرای برپیایی امیت و حکومیت
اسالمی فراهم آمد.
 -2ویژگی های شهر یثرب را بنویسید.
 -1شهر یثرب را تعدادی محله مسکونی تشیکل میدادند که کشتزارها و نخلستانها میان آنها فاصله انداخته بود .این محلهها بیشیتر
به دهکدههایی شباهت داشتند که در هر یک از آ نها اعضای یک قبیله یا طایفه زندگی میکردند.
 -2ساکنان شهر یثرب در دوران جاهلیت ،شامل دو گروه یهود و عرب بودند.
 -3قبیلهها و طایفههای یهودی و عربِ ساکن یثرب نیز ازنظر سیاسی پراکنده و مستقل از یکدیگر بودند.
 -4این شهر فاقد یک مرکز و مکان مشورت و تصمیمگیری عمومی مانند دارالنَُدوِه در مکه بود.
 -5از آ ندایی که مرجع سیاسی قدرتمندی در یثرب وجود نداشت تا به اختالف ها رسیدگی و مانع دشمنی و نزاع شود ،هرگاه جنگیی
میان دو یا چند قبیله پیش میآمد ،برای مدت طوالنی ادامه مییافت.
 -6یثرب از نظر اقتصادی شهر ثروتمندی به شمار نمیرفت و جایگاه برجستهای در اقتصاد شبهجزیره عربستان نداشت.
 -3شغلهای مردم یثرب در آستانه هدرت پیامبر را شرح دهید؟
اغلب مردم آ ن شهر به کشاورزی اشتغال داشتند و از درآمد و رفاه اقتصادی باالیی برخوردار نبودند .همچنین فعالییت هیای تدیاری
یثربیان خیلی گسترده نبود و برخالف مکیان ،روابط تداری و سیاسی گسترد های با قبایل و ساکنان دیگر شهرها و مناطق عربستان و
کشورهای همسایه نداشتند.
 -4اوضاع اعتقادی و دینی مردم را بیان نمایید؟
به لحاظ اعتقادی و دینی ،اکثر اعضای قبیله های عرب ساکن شهر یثرب پیرو آیین بت پرستی بودند .حضور یهودیان در آن شهر ،سبب
شده بود که بتپرستان ،اخبار و آگاهی مختلفی درباره تاریخ پیامبران الهی کسب نمایند.
 -5مردم یثرب برای ازبین بردن اختالفات چه راه حلی در پیش گرفتند؟
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مردم یثرب که از تفرقه و جنگ به ستوه آمده بودند ،اندکی پیش از هدرت ،درصدد برآمدند شخصی به نام عبداهلل بن ابُیّ را به ریاست
خویش برگزینند تا پراکندگی آنان را از میان برداشته و امور شهرشان را نظم و سامان دهد؛ اما این تصمیم ،هرگز عملی نشد.
 -6مردم یثرب ابتدا چگونه با پیامبر خدا آشنا شدند؟
حضرت محمد صلیاهللعلی هوآله در سال  11بعثت ،شش نفر از مردم یثرب را که برای اندام مراسم حج به مکه رفته بودند ،بیه اسیالم
از بازگشت به شهر خود به تبلیغ اسالم پرداختند.

دعوت کرد .آنان مسلمان شدند و پ

 -7پیمانهای عقبه اول و دوم را توضیح دهید.
سال بعد 12 ،مرد یثربی  ،هنگام مراسم حج در مکانی موسوم به عقبه در مِنا ،با پیامبر بیعت کردند که در تاریخ بیه پیمیا ن عقبیة اول
معروف شد ه است .در مراسم حج سال سیزدهم بعثت نیز 73 ،مرد و دو زن از اهالی یثرب در عقبه با رسول خدا پیمانی را بستند کیه
به عقبة دوم مشهور است.
 -8چرا پیمان عقبه دوم ،عمق نفوذ و گسترش اسالم را در یثرب نشان میدهد؟
زیرا شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های مختلف به ویژه اوس و خَُزرَج در آن حضور داشتند و به احتمال فراوان آنان نماینیده عیده
دیگری نیز بوده اند .این درحالی بود که ساکنان یثرب تا آن زمان ارتباط چندانی با شخص پیامبر نداشتند و نمایندگان آنان نییز تنهیا
مالقات کوتاهی با آن حضرت داشتند.
 -3کدام پیمان پایگاه امن و مطمئنی را برای اسالم و مسلمانان در یثرب ایداد کرد؟
پیمان عقبه دوم
 -17بعد از کدام پیمان رسول خدا به مسلمانان فرمان داد که به یثرب هدرت کنند؟
عقبه دوم
 -11چگونگی هدرت پیامبر به مدینه را توضیح دهید؟
پیامبر نیز پ

از آنکه از دسیسه مشرکان در دارلندوه برای کشتن خود آگاه شد ،با فداکاری علی علیهالسالم مخفیانه از مکه خیارج و

به سوی یثرب حرکت کرد.
 -12پیامبر و مهاجران پ

از هدرت به مدینه چگونه در آنجا ساکن شدند؟

انصار (مسلمانان اهل مدینه) به گرمی از رسول خدا و دیگر مهاجران استقبال کردند و در منازل خویش پذیرای آنیان شیدند .پییامبر
اندکی پ

از ورود به مدینه ،قطعه زمینی را که از آنِ دو یتیم بود برای بنای مسدد خریداری کرد .مسلمانان همگی با اشتیاق فیراوان

در ساخت مسدد مشارکت ورزیدند .این مسدد بسیار ساده و از سنگ و گل ساخته شده بود .رسول خدا ،اتاقهای کوچکی را درکنیار
آن برای سکونت خویش درنظر گرفت .آن حضرت همچنین زمین هایی را که صاحب نداشت ،به مهاجران داد که برای خود خانه بسازند
و این غیر از زمین هایی بود که انصار به مهاجران بخشیده بودند .برخی از مهاجران بیبضاعت نیز در مسدد اقامت گزیدنید و بیه اهیل
صُفه مشهور شدند .اینان به دلیل همدواری با محل سکونت پیامبر ،ارتباط نزدیکتری با آن حضرت برقرار کردند و هماننید نگهبانیان
ویژه ایشان به شمار میرفتند.
 -13علت اندام اقدامات پیامبر پ

از هدرت به مدینه چه بود؟

در پی سکونت پیامبر و مهاجران در مدینه ،اجتماعی از مسلمانان در این شهر به وجود آمد .اعضای ایین اجتمیاع شیامل قبیلیههیا و
طایفههای گوناگونی بودند که برخی از آنها کینه و دشمنی طوالنی با هم داشتند .همچنین عالوه بیر مسیلمانان ،پییروان آییینهیای
دیگری مانند یهودیان و بتپرستان نیز در آ ندا میزیستند.
ازاین رو ،رسول خدا ،به منظور ایداد همبستگی میان مهاجران و انصار ،همزیستی مسالمتآمیز تمام ساکنان مدینیه و تیأمین نظیم و
امنیت در آن شهر ،اقدامهای مهمی اندام داد.
 -14مهمترین اقدامات پیامبر پ

از هدرت به مدینه را ذکر کنید؟

 -1پیوند برادری ،تحکیم وحدت دینی
 -2پیماننامة عمومی مدینه
 -15هدف پیامبر از پیوند برادری بین مسلمانان پ
پیامبر اکرم در نخستین ماه های پ

از هدرت به مدینه چه بود؟

از هدرت به هدف ایداد هم دلی و وحدت دینی میان پیروانش به آنان دستور داد که هر فرد بدون

در نظرگرفتن قبیله یا طایفه خود با فرد دیگری پیوند برادری برقرار نماید.

12

تهیه کننده :بهرام شفیعی

 -16پیامبر پیوند برادری را بین چه کسانی برقرار کرده بود؟
این پیوند گاه میان دو نفر از مهاجران و اغلب بین یکی از انصار و یکی از مهاجران برقرار گردید .سیرهنویسان اسامی اشخاصیی را کیه
در نتیده فرمان رسول خدا با یکدیگر برادر شدند ،ثبت کردهاند؛ از جمله نوشتهاند که پیامبر ،علی علیهالسیالم را بیه عنیوان بیرادر
خویش برگزید.
 -17اهداف پیامبر از پیماننامة عمومی مدینه چه بود؟
 -1وجود قبیلهها و طایفههای پراکنده با عقاید دینی گوناگون و پیشین های آکنده از اختالف و درگیری ،همواره تهدیدی جیدی بیرای
آرامش و امنیت مدینه به شمار میرفت -2 .از سوی دیگر ،این شهر به عنوان پایگاه اسالم ،با خطر جدی حمله دشمنان خیارجی و بیه
خصوص مشرکان مکه روبهرو بود .ازاین رو ،رسول خدا در صدد برآمد مدینه را از نظر سیاسی و نظامی متحد سازد و نظم و امنیت را در
آ ندا برقرار نماید.
 -18مهمترین اقدام پیامبر برای تأسی

نظام اجتماعی و سیاسی منسدمی در چارچوب دین اسالم چه بود؟

پیماننامه عمومی یا به قول امروزیها قانون اساسی مدینه
 -13محتوای پیماننامة عمومی مدینه چه بود؟
این پیماننامه ،حقوق و مسئولیتهای هر یک از گروههای مسلمان و غیرمسلمان و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص
میکرد.
 -27مهمترین مخالفان اقدامات پیامبر در مدینه چه کسانی بودند؟
سرآمد آنان ،منافقان و یهودیان بودند .عالوه بر آن ،برخی از بتپرستان نیز از دستورات پیامبر سرپیچی کردند و مانع اسالم آوردن
اعضای قبیله و طایفه خود شدند.
 -21سردستهی منافقان مدینه که بود؟ علت مخالف او با پیامبر چه بود؟
سردسته آنان عبداهلل بن ابُیَّ بود که پیش از هدرت گروه هایی از مردم یثرب قصد داشتند او را به ریاست شهرشان برگزینند .او کیه در
میان قوم خویش جایگاه رفیعی داشت ،پ

از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به ظاهر مسلمان شد؛ اما ردپای او در بسیاری از فتنه ها

و آشوبها آشکار است.
 -22عبداهللبن ابُیَّ در چه جریاناتی به فتنه و آشوب پرداخت؟
هنگامی که رسول خدا برای محاصره یهودیان بنی نضیر حرکت کرد ،وی ،آنان را به مقاومت در برابرمسیلمانان ترغییب نمیود و وعیده
یاری به آنها داد ،اما به وعده خود عمل نکرد .سردسته منافقان همچنین می کوشید که انصار را علیه مهاجران تحریک نمایید .او حتیی
در غزو ههای احُد و تبوک ،به همراه طرفدارانش از سساه اسالم جدا شد و در نبرد شرکت نکرد.
 -22اقدامات یهودیان در تقابل با مسلمانان و پیامبر چه بود؟
اگرچه رسول خدا با قوم یهود در مدینه پیمان صلح و اتحاد بسته بود ،اما برخی از سران یهودی به خصوص رؤسای سه قبیلیه بیزرگ
آنا ن پیمان شکستند و با پیامبر و مسلمانان همکاری نکردند .حتی تعدادی از مردان سرشناس آنان با رسیول خیدا درشیتی و جیدل
می نمودند .یهودیان از هیچ کوششی برای زنده کردن کینه و دشمنی میان مسلمانان دریغ نمیکردند .یکی از شاعران یهودی اشیعاری
درباره جنگ بُعاث سرود که چنانچه پیامبر دخالت نمیکرد ،تبدیل به فتنهای بزرگ میان اوس و خیزرج مییشید .بیه هیر حیال ،بیا
دسیسهگری های یهودیان علیه مسلمانان ،کانون خطری در برابر اسالم و حاکمیت آن در مدینه به شمار میرفت.
 -23اقدامات پیامبر در مقابل دسیسه های یهود چه بود؟
پیامبر ناگزیر از برخورد با قبیله های پیمان شکن و توطئه گر یهودی شد و طی سه لشکرکشی و محاصیره نظیامی بیه حضورشیان در
مدینه پایان داد .عالوه بر آن ،تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه ،یکی دیگر از اقداماتی بود که به فرمان الهی و درپیی
بهانه جویی یهودیان اندام گرفت.
 -24چرا در سال نخست هدری ،رسول خدا تصمیم به تشیکل نیروی دفاعی گرفت؟
پ

از هدرت پیامبر و یارانش به مدینه ،مشرکان قریش همچنان بزرگترین و سرسختترین دشمنان دعیوت اسیالمی بیاقی ماندنید.

قریش همچنین با بسیاری از قبیله های شبه جزیره عربستان و به طور خاص منطقه حداز روابط سیاسی و تداری داشت و میتوانسیت
آ نها را علیه مسلمانان تحریک کند.
 -25مهمترین اهداف عملیاتهای پیامبر در مقابل مشرکان چه بود؟
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یکی از اهدف این عملیاتها ،تهدید مسیر تدارت مشرکان مکه به شام و کسب غنیمت بود؛ زییرا آنیان امیوال مهیاجران مسیلمان را
تصرف کرده بودند .در نتیده تداوم سیاست تعقیب کاروان های تداری قریش توسط مسلمانان ،سراندام در سیال دوم هدیرت جنیگ
بزرگی میان سساه اسالم و لشکریان مشرک در مکانی موسوم به بدر صورت گرفت.
-26در مورد جنگ بدر و نتیدهی آن توضیح دهید؟
در نتیده تداوم سیاست تعقیب کاروان های تداری قریش توسط مسلمانان ،سراندام در سال دوم هدرت جنیگ بزرگیی مییان سیساه
اسالم و لشکریان مشرک در مکانی موسوم به بدر صورت گرفت.
در این جنگ ،حدود  377رزمنده مسلمان بر  357جنگدوی قریشی پیروز شدند .غزوه بدر ضربه سنگین و جبرانناپیذیری بیر قیریش
وارد آورد و قدرت و موقعیت آنان را در منطقه حداز تضعیف کرد .پ

از آن ،ساکنان آن منطقه گرایش بیشتری به رسول خدا و اسالم

نشان دادند.
 -27نتایج جنگ احد و خندق را بنویسید؟
در سال های سوم و پندم هدرت ،سساهی بزرگ از جنگدویان قبیله قریش و قبیلههای همپیمان آن ،به قصد جبیران شکسیت بیدر و
نابودی اسالم راهی مدینه شدند .فرماندهی سساه قریش در این لشکرکشیها به عهده ابوسیفیان یکیی از سیران مشیرک مکیه بیود.
مشرکان در غز وه اُحد به موفقیتی نسبی دست یافتند ،اما در جنگ خندق یا احزاب با وجود اینکه تمام نیرو و امکانات مادی و معنیوی
خود را بسیج کرده بودند ،ناکام ماندند.
-28مهمترین پیامدهای جنگ خندق را بیان نمایید.
عقب نشینی قریش در جنگ خندق و کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم ،زمینه مساعدی را برای رسول خدا به وجود آورد کیه
نفوذ خود را بر قبیله های اطراف مدینه و منطقه حداز گسترش دهد .در نتیده اقدامات تبلیغی و تحرکات نظامی مسلمانان ،اسیالم بیه
مناطق خارج از مدینه نفوذ کرد و محدوده حکومت پیامبر وسعت بیشتری یافت.
 -23علت صلح حدیبیه چه بود و بین چه کسانی صورت گرفت؟
در ذی القعده سال ششم هدری ،پیامبر به همراه جمعی از مسلمانان لباس احِرام پوشید و برای اندام مراسیم حیج راهیی مکیه شید.
مشرکان قریش مانع ورود آن حضرت و پیروانش به مکه شدند ،اما در حدیبیه با پیامبر پیمان صلحی بستند که به مدت ده سال مییان
دو طرف جنگ و خونریزی نباشد.
 -37قرآن از صلح حدیبیه به چه نام اشاره کرده و در چه سورهای به آن اشاره شده است؟
قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشکار برای اسالم معرفی کرده و گفته شده که سوره فتح در باره این رویداد تاریخی نزول یافته است.
 -31نتایج صلح حدیبیه را بنویسید.
پ

از پیمان صلح حدیبیه ،نفوذ و گسترش اسالم در منطقه حداز و سرتاسر شبه جزیره عربستان به طور قابل توجهی افزایش یافت و

مسلمانان در موقعیت برتری قرار گرفتند .در چنین شرایط تاریخی بود که حضرت محمد صلیا هلل علیهوآلیه ،سیران امسراتیوریهیا و
دولتهای بزرگ را به اسالم دعوت کرد.
 -32دعوت سران کشورها در چه سالی اتفاق افتاد و چه کسانی به دین اسالم دعوت شدند؟
برخی از منابع تاریخی نوشته اند که دعوت جهانی پیامبر از سال ششم هدری و پ

از پیمان صلح حدیبیه آغاز گردید .از جمله گفتیه

شده که در همین سال ،سفیران رسول خدا ،نامه های آن حضرت را به پادشاهان ایران ،روم ،غسّان ،مصیر و حبشیه و رؤسیای برخیی
قبیلههای بزرگ عرب رساندند.
 -33دعوت سران کشورها چه نتایدی داشت؟
طی سالهای هفتم و هشتم هدری تعدادی از حاکمان محلی در گوشه و کنار شبه جزیره عربستان مانند عمان ،بحرین ،ندیران ،یمین و
 ...یا به اسالم گرویده و یا از طریق پیمانهای سیاسی و پرداخت جزیه ،تابع حکومت مدینه شدند.
 -34علت اقدام پیامبر برای فتح مکه چه بود؟
حدود دو سال پ

از پیمان حدیبیه ،قریش و یکی از قبیلههای همپیمانش ،پیمیان صیلح حدیبییه را شکسیتند و تعیدادی از افیراد

قبیلههایی را که همپیمان مسلمانان بود ،به قتل رساندند.
ازاین رو ،پیامبر به سرعت نیروی ده هزار نفری را برای فتح مکیه بسییج کیرد .در رمضیان سیال هشیتم هدیرت مکیه بیه صیورت
مسالمتآمیزی ،آغوش خود را به روی سساه اسالم گشود و کعبه از بتها پاکسازی شد.
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 -35پیامدهای فتح مکه را بیان نمایید؟
پ

از آن قبیلههای اطراف آن شهر نیز به تدریج اسالم را پذیرفتند .مورخان سال نهم هدری را سیال وفیود ییا سیال اسیالم آوردن

قبیلهها نامیدهاند .در این سال هیئتهای نمایندگی قبیله های مختلف عرب از هر سیو بیه مدینیه آمدنید و ضیمن پیذیرش اسیالم،
فرمانبرداری خود را از رسول خدا اعالم نمودند.
 -36سال وفود چه سالی است؟
پ

از فتح مکه قبیله های اطراف آن شهر نیز به تدریج اسالم را پذیرفتند .مورخان سال نهم هدری را سال وفود یا سال اسالم آوردن

قبیلهها نامیدهاند .در این سال هیئتهای نمایندگی قبیلههای مختلف عرب از هر سیو بیه مدینیه آمدنید و ضیمن پیذیرش اسیالم،
فرمانبرداری خود را از رسول خدا اعالم نمودند.
 -37چرا پیامبر در حدهالوداع جانشین خود را انتخاب نمود؟ و چه کسی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد؟
در آن زمان عمده نگرانی آن حضرت مربوط به آینده امت اسالمی بود .ازاین رو ،رسول خدا در پایان مراسم حج و پیش از آنکه حدیاج
از هم جدا شوند ،در مکانی به نام غدیر خم ،طی خطبهای طوالنی ،مهمترین وصیت خود را ایراد کرد .آن حضرت در این خطبیه ضیمن
معرفی علی علیهالسالم به جانشینی خویش ،ختم نزول آیات قرآن و اتمام رسالت خود را اعالم کرد.
 -38پیامبر در چه تاریخی و در کدا رحلت نمودند؟
حضرت محمد صلیا هلل علیه و آله ،سراندام در  28صفر سال  11در مدینه از دنیا رفت و در یکی از اتاقهای منزلش بیه خیاک سیسرده
شد.
-33روش حکومتداری پیامبر را توضیح دهید؟
 -1حکومتی را که پیامبر در مدینه بر پایه امت اسالمی بنیان نهاد ،بسیار ساده و فاقد تشکیالت و سلسله مراتب گسترده بود.
 -2رسول خدا ،کاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران زمام داری او از تشریفات و تدمیالت مرسیوم در دربیار پادشیاهان و سیایر
فرمانروایان خبری نبود.
-3آن حضرت مسددالنبی در مدینه را مرکز حکومتی خویش قرار داد و از آن جا به اداره امور میپرداخیت .مسیدد ،مرکیز عبیادت،
آموزش و اندام امور سیاسی ،اداری و نظامی به شمار میرفت.
-4پیامبر ،در خیلی از مسائل حکومتی به ویژه جنگ و صلح ،پ

از مشورت با اصحاب و بر پایه خردِ جمعی تصمیمگیری میکیرد و از

خودکامگی و استبداد اجتناب میورزید .برای مثال ،پیش از جنگ احد ،با یارانش درباره چگیونگی مقابلیه بیا مشیرکان بیه مشیورت
پرداخت .با وجود آنکه نظر پیامبر بر آن بود که در مدینه با دشمن روبه رو شوند ،اما تسلیم نظر اکثریتِ جوانی شد که میخواستند در
بیرون از شهر با سساه دشمن بدنگند.
 -47ویژگیهای سساه و مدیریت امور نظامی پیامبر را بنویسید؟
 .1در حکومت پیامبر ،جهاد و دفاع وظیفه تمام مسلمانی بود که توانایی اندام آن را داشتند .مسلمانان بیه خیاطر حضیور در سیساه و
شرکت در جنگ حقوق نمیگرفتند ،اما از غنیمتهای جنگی سهم خود را دریافت میکردند.
 .2هزینه تأمین جنگافزارهای نظامی مانند سالح ،اسب و سایر تدهیزات جنگی نیز به عهده جنگاوران بود.
 .3رسول خدا ،همواره به نظم و آمادگی رزمی مسلمانان اهمیت میداد و بر تمرینهای نظامی سساه نظارت دقیق داشت.
 .4ایشان در تنظیم لشکر ،شیوه متعارف آن عصر را به کار میبست و نیروهای نظامی را به پنج گروه :مقدمیه ،قلیب ،مَیمَنیه (سیمت
راست) ،مَیسَرَُه (سمت چپ) و ساقه (عقبه) تقسیم میکرد.
 -41اقدامات پیامبر در زمینه تعلیم و تربیت را بنویسید.
 .1اسالم تأکید فراوانی بر کسب علم و دانش دارد .رسول خدا نیز توجه خاصی به تعلیم و تربیت داشت و آن را در اولویت امیور قیرار
داده بود.
 .2آن حضرت پ

از جنگ بدر ،شرط آزادی هر یک از اسیرانِ باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعیین کرد.

 .3پیامبر مرتب معلمانی را برای تعلیم قرآن و احکام اسالم به سوی شهرها و قبایل مختلف میفرستاد.
 .4همچنین احادیثی از رسو ل خدا درباره لزوم کسب و علم و دانش نقل شده است.
 -42منابع مالی و شیوة گردآوری و توزیع آ نها توسط پیامبر را بنویسید.
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 .1زندگی اقتصادی مسلمانان در زمان رسول خدا ،ساده بود و پیامبر با منابع مالی محیدودی کیه در اختییار داشیت بیه اداره امیور
میپرداخت .از جمله این منابع ،غنایم جنگی ،زکات (صدقات) و جزیه بودند.
 .2پیامبر برای گردآوری ،حفظ و توزیع منابع فوق افرادی را برمی گزید .چهار پندم غنایم جنگی میان جنگاوران تقسیم میشد و یک
) ،به خدا ،رسول ،خویشان او و یتیمان ،فقیران و در راه ماندگان تعلق داشت.

پندم آن (خم

 .3جزیه ،مالیات سرانه ای بود که به مردان بالغ اهل کتاب (یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان) که به لحاظ مالی توانیایی پرداخیت آن را
داشتند ،تعلق میگرفت .زکات را مسلمانان میبایستی پرداخت نمایند.
 .4پیامبر پ

از آنکه مناطق یهودی نشین خیبر ،فدک و تیماء را به جنگ گشود ،به یهودیان ساکن آن مناطق اجازه داد ،همچنان بیر

روی زمین های آ ندا کشاورزی کنند و نیمی از محصول ساالنه را به حکومت اسالمی بسردازند؛ اما حیق تصیرف در آن زمیینهیا از آنِ
رسول خدا بود.
-43خلق و خوی و ویژگیهای اخالقی رسول خدا را بیان نمایید.
 .1پیامبر در زندگی همدم و معاشر دیگران بود و هیچگاه ادعای رفتارهای خارق عادت و برخالف سیر طبیعی جهان را نداشت.
 .2تنها یک ویژگی ایشان را از دیگر مردم متمایز میساخت و آن این بود که پروردگار او را برگزیده و وحیی خیویش را بیر قلیب آن
حضرت نازل گردانیده بود.
 .3رسول خدا چهرهای گشاده و خندهرو و قلبی مهربان داشت .زیاد سخن نمیگفت و زبان به نفرین و دشنام و بیدگویی نمییگشیود.
شنیده نشد که مسلمانی را لعن و نفرین کند.
 .4هرگز همسر یا اعضای خانواده خود را نیازرد و کمترین بهانه را در عذرخواهی برای گذشت از خطا و گناه دیگران میپذیرفت.
 .5او بر دشمنان اسالم تاخت ،اما پ

از تسلیم شدن ،با آنان به مالیمت رفتار کرد و در صدد انتقامجویی بر نیامد.

 .6زندگی پیامبر از جمله خوراک ،پوشاک و مسکن او بسیار ساده بود.
 .7رسول خدا در کارهای خانه کمک میکرد و عالقه و رغبتی فراوان به پاکیزگی و نظافت داشت.

درس پندم

تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفای نخستین

 -1چگونگی انتخاب ابوبکر و شکلگیری خالفت را شرح دهید؟
ماجرای سقیفه و انتخاب ابوبکر به خالفت :هنگامی که علی علیه السالم و بنی هاشم مشغول برگزاری مراسیم تیدفین پییامبر بودنید،
گروهی از انصار در مکانی موسوم به سقیفه بنی ساعده در مدینه گرد هم آمدند تا در باره تعیین جانشین رسول خدا تصیمیم بگیرنید.
ابوبکر ،عمر و ابوعبیده جراح از گروه مهاجران به سرعت خود را به آن جمع رساندند .سراندام ،پ
جلسه صورت گرفت ،نخست عمر و ابوعبیده و سس

از گفت وگو و بحث هایی که در آن

تعدادی از انصار حاضر در سقیفه با ابوبکر به عنیوان خلیفیه و جانشیین پییامبر

بیعت کردند.
 -2مرتدان(از دین برگشتگان) به چه کسانی میگفتند؟
پ

از رحلت پیامبر و آغاز خالفت ابوبکر ،تعداد زیادی از قبیله های بادیهنشین عربستان ،دین اسالم را ترک کردند و و سر به شورش

برداشتند .این گروه به مُرتَُدان یا از دین برگشتگان معروف شدند.
 -3گروههای مرتدان(از دینبرگشتگان) پ

از رحلت پیامبر را ذکر کنید؟

 -1اعضای این قبیله ها در سال های پایانی زندگانی رسول خدا و صرفاً به علت گسترش قدرت مسیلمانان ،اسیالم آورده بودنید و بیا
تعالیم آن اُن

و آشنایی نداشتند.

 -2عالوه بر مُرتَُدان ،چند تن نیز به دروغ ادعای پیامبری کردند و با گرد آوردن افرادی به دور خود ،با حکومت مدینه به مخالفت برخاستند.
 -3گروه دیگری از شورشیان را افراد و قبیله هایی تشکیل می دادند که نسبت به خالفت ابوبکر معترض بودند و ایشان را بیه عنیوان
خلیفه پیامبر به رسمیت نمیشناختند و از پرداخت زکات به نمایندگان وی خودداری کردند.
 -4اقدام ابوبکر برای مقابله با مرتدان (از دین برگشتگان) را توضیح دهید؟
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از استقرار بر مسند خالفت ،سساهی را گرد آورد و به مقابله با مرتدان ،پیامبران دروغین و دیگر معترضان فرستاد .این سساه

همه شورش ها و نافرمانی ها را فرونشاند و حاکمیت مدینه را دوباره بر شبه جزیره عربستان برقرار کرد.
 -5عمر چگونه به خالفت رسید؟
خلیفه اول (ابوبکر) اندکی بیش از دو سال خالفت کرد .او در واپسین لحظات زندگی ،طی وصیت نامه مکتوبی ،عُمَربن خطّاب را کیه در
سال ششم بعثت اسالم آورده بود ،به جانشینی خود معرفی و منصوب کرد.
 -6مهمترین رویدادهای خالفت عمر را بنویسید؟
از مهمترین رویدادهای دوران خلیفه دوم (ح  23 - 13ق) ،فتوحات مسلمانان در سرزمین های اطراف شبه جزیره عربستان بود.
 -7عثمان چگونه به خالفت رسید؟
خلیفه دوم پیش از مرگ ،شورایی شش نفره تشکیل داد و اعضای آن را مأمور کرد که از میان خیود ییک نفیر را بیه عنیوان خلیفیه
برگزینند .گفت وگوها و رایزنی های اعضای آن شورا ،به گونه ای پیش رفت که سراندام عثمان بن عَفّان از خاندان بنی امیه بیه عنیوان
خلیفه سوم (ح  35 23ق) انتخاب شد.
 -8روش خالفت عثمان را توضیح دهید؟
عثمان که مردی نرم خو و خویشاونددوست بود ،روش متفاوتی نسبت به خلفای پیش از خود در پیش گرفت .خلیفه سوم ،مَروان بن
حَکَُم و پدرش را که پیامبر از مدینه رانده بود ،به آن شهر بازگرداند .او همچنین خویشاوندان خود از بنیامیه را بر سیر کیار آورد و
دست آنان را در اداره امور خالفت باز گذاشت .برخی از صحابة پیامبر همچون ابوذر غِفاری ،عمّار یاسر ،نسبت بیه رفتیار عثمیان و
منصوبان وی انتقاد و اعتراض کردند .خلیفه که تحیت تیأثیر اطرافییان و مشیاوران خیود از جملیه میروان حکیم قیرار داشیت،
انتقادکنندگان را تنبیه و تبعید نمود.
 -3سراندام خالفت عثمان را شرح دهید؟
مردم از مناطق مختلف مانند عراق و مصر برای رساندن صدای اعتراض خویش به گوش عثمان ،به مدینه آمدند .علی علیهالسالم میان
مردم و خلیفه میاندی گری کرد .خلیفه پذیرفت که روش خود را تغییر دهد ،اما اطرافیانش میانع ایین کیار شیدند .بیه همیین دلییل،
معترضان خشمگین سراندام به خانه خلیفه ریختند و او را به قتل رساندند.
 -17چرا سران قریش و به ویژه اشراف بنی امیه از بیعت با امام علی(ع) خودداری کردند؟
پ

از عثمان ،مردم در مدینه به اصرار از علی علیه السالم خواستند که خالفت و بسذیرد و با آن حضرت بیعت کردند .امام مصیمم بیود

که مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نماید.
 -11مخالفان امام علی(ع) چه کسانی بودند و علت مخالفتشان چه بود؟
از جمله معاویه پسر ابوسفیان که توسط علی علیهالسالم از حکومت شام برکنار شده بود ،به بهانة خونخواهی عثمان ،به سرکشی پرداخت.
معدودی از بزرگان قریش مانند طلحه و زبیر نیز که بیعت کرده بودند ،چون امام با تقاضایشان برای به دست گیرفتن حکومیت برخیی
شهرها و مناطق موافقت نکرد ،بیعت خود را شکستند و به صف مخالفان پیوستند.
 -12روش امام علی(ع) برای مقابله با مخالفان چه بود؟
نصیحت ها و کوشش های مسالمت آمیز امام علی علیه السالم برای بازداشتن مخالفان از سرکشی و جلوگیری از جنیگ داخلیی مییان
مسلمانان ،به نتیده نرسید و آن حضرت ناگزیر به دفع سرکشیها و آشوب گریهایی شد که اشراف بنی امیه نقش مهمی در ایدیاد آن
داشتند .بدین منظور امام مرکز خالفت را از مدینه به کوفه منتقل و در سه جنگ جمل ،صفین و نهروان با دشمنان مقابله کرد.
 -13روش خالفت ابوبکر و عمر را توضیح دهید؟
پ

از رحلت پیامبر ،به خصوص در پی اختالفی که میان مسلمانان بر سر جانشینی پیامبر در سقیفه بنی ساعده به وجود آمید ،اتحیاد

امت اسالمی آسیب دید .با این حال ،ابوبکر و عمر در دوران زمام داری خویش تا حدودی مراقب بودند که عدالت را میان افراد و گیروه
های مختلف مسلمان رعایت کنند و از هر دو گروه مهاجر و انصار افرادی را به سمت های فرماندهی سساه و حکومت شیهرها و نیواحی
مختلف قلمرو خالفت برمیگزیدند.
 -14سیاست دوران خالفت عثمان را شرح دهید؟
سیاست خویشاوندگرایی عثمان ،عالوه بر ایداد نارضایتی در میان مسلمانان ،باعث تشدید اختالفیات و اوج گیرفتن مدیدد تعصیبات
طایفه ای و قبیله ای در درون جامعة اسالمی شد.
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 -15روش خالفت امام علی(ع) را توضیح دهید؟
علی علیه السالم در دوران حکومتش قصد داشت با عمل به تعالیم اسالم و سنت رسول خدا ،برادری و یگانگی دینی را به امت اسالمی
بازگرداند ،اما در نتیدة اختالف های سیاسی و جنگ های داخلی که پیش آمد ،تفرقه و چنددستگی میان مسلمانان بیشتر شید .ایین
جنگ ها به دشمنی و درگیری های طایفه ای و قبیله ای دامن زد و حتی باعث به وجود آمدن رقابت منطقه ای بین عراق و شام شد که
تا سالها پ

از آن ادامه داشت.

 -16درآمدهای دوران خالفت عمر و عثمان از چه طریقی به دست آمد؟
در دوران خالفت عمر و عثمان درآمدهای فراوانی از سرزمین های ثروتمندی که فتح شده بود به خزانه مسلمانان در مدینه سرازیر شد.
 -17نحوه توزیع درآمدهای دوران خالفت عمر چگونه بود؟
خلیفه دوم این درآمدها را به عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع کرد .نحوه توزیع عطایا توسطه خلیفه دوم ،اگرچیه برپاییه مسیاوات
اسالمی نبود ،اما ساده زیستی و سختگیری ایشان نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش ،از ثروت اندوزی و تدمیل گراییی آنیان
جلوگیری کرد.
 -18نحوه توزیع درآمدهای دوران خالفت عثمان چگونه بود؟
در دوران عثمان بذل و بخشش های فراوانی از بیت المالِ مسلمانان به بستگان و حامیان خلیفه ،به خصوص خاندان بنی امییه صیورت
گرفت .وی محدودیت هایی را که عمر برای ثروت اندوزی سران قریش ایداد کرده بود ،نادیده گرفت؛ ازاین رو ،آنیان اراضیی و میزارع
وسیعی را در ایران ،شام و مصر تصرف کردند و از درآمدهای کالن آنها برای ساخت خانه های مدلل و خوشگذرانی در مدینیه و دیگیر
شهرها استفاده کردند.
 -13روش حکومت امام علی(ع) از نظر اقتصادی چگونه بود؟
علی علیه السالم در دوران خالفتش تالش کرد که عدالت و مساوات اسالمی را اجرا کند .ازاین رو ،بیت المال را به طور مسیاوی مییان
تمام مسلمانان اعم از عرب و غیرعرب ،سیاه و سفید و بنده و آزاد تقسیم کرد.
 -27چرا طلحه و زبیر به امام علی(ع) اعتراض کردند؟ و روش امام در مقابل آنها چگونه بود؟
برخی مسلمانان ،از جمله طلحه و زُبیَر به این شیوه توزیع بیت المال اعتراض کردند و از آن حضرت خواستند که عرب و قریش را
برتر از عَدم و موالی قرار دهد؛ اما امام این کار را ستمگرانه دانست و فرمود« :تمیام قیرآن را تیالوت کیردم و بیرای فرزنیدان
اسماعیل [اعراب] بر فرزندان اسحاق [غیراعراب] به اندازه این چوب [تکه چوبی که از زمین برداشته بود] برتری نیافتم ».منظور
آن حضرت از بیان این جمله ،آن بود که ایشان معیارهای قومی ،قبیله ای ،خویشاوندی و یا تقدم و تأخر در قبیول اسیالم را در
توزیع بیت المال در نظر نخواهد گرفت.
 -21لشکرکشی اعراب مسلمان به سرزمینهای همجوار چه بود؟
در نتیده این لشکرکشی ها که از زمان خالفت ابوبکر آغاز شد و تا پایان خالفت عثمان بدون وقفه ادامه یافت ،سیرزمین هیای اییران،
شام و مصر فتح شد و اسالم به تدریج در آن سرزمینها گسترش پیدا کرد.
 -22در زمان کدام خلیفه فتوحات متوقف شد؟
امام علی علیهالسالم
 -23برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در لشکرکشیها چه بود؟
در جریان فتوحات ،مسلمانان هنگامی که به سساه دشمن برخورد می کردند و یا به آبادی و شهری می رسیدند ،طبیق تعیالیم اسیالم و
سنت پیامبر ،سه پیشنهاد را به آنان ارائه می دادند :اول ،اسالم بیاورید؛ دوم ،تسلیم شوید و جِزیه پرداخت نمایید و سوم ،بدنگید.
 -24اهمیت سرزمین شام از چه جهاتی بود؟
سرزمین شام در غرب آسیا ،به عنوان نقطه اتصال زمینی و دریایی سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا ،همواره از موقعیت فوق العیاده مهمیی
برخوردار بوده است .این سرزمین تاریخ و تمدنی کهن دارد و در دوران باستان محل برخورد تمدن های کهن بینالنهرین ،ایران ،مصر،
یونان و روم بوده است.
 -25اوضاع منطقة شام هنگام حمله اعراب مسلمان را توضیح دهید؟
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منطقة شام هنگام حمله اعراب مسلمان ،زیر سلطه امسراتوری روم قرار داشت .در آن زمان تعدادی از قبیله های عرب در آن منطقه
حضور داشتند .بسیاری از این اعراب و دیگر ساکنان بومی منطقه شام پیرو مسیحیت بودند ،اما در برخی از مسائل مذهبی با کلیسای
قسطنطنیه ،پایتخت امسراتوری روم اختالف اساسی داشتند.
اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی ،فرهنگی و زبانی که میان توده های مردم شام با طبقه حکومتگر رومی وجیود داشیت ،از جملیه
عواملی مهمی بود که پایههای حاکمیت امسراتوری روم را بر این منطقه سست کرده بود.
 -26چگونگی فتح شام را شرح دهید؟
ابوبکر ،در اواخر خالفت خود ،چندین دسته سساه را به سوی منطقه شام فرستاد .این سساهیان در چندین نبرد که بیشتر آنها در زمیان
خالفت عمر به وقوع پیوست ،نیروهای رومی و متحدان محلی آنان را شکست دادند و شهرها و آبادی های آن منطقه را یکیی پی

از

دیگری ،اغلب با پیمان صلح گشودند .در این پیمان ها ،حفظ جان و مال ،آزادی دیین و عقییده میردم آن شیهرها در برابیر تسیلیم و
پرداخت جِزیه تضمین شده بود.
 -27در جریان محاصره بیتالمقدس رفتار مسلمانان با مسیحیان چگونه بود؟
در جریان محاصره شهر بیت المقدس (ایلیا) ،ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط در حضور خلیفه ،قرارداد صلح و تسلیم شیهر
را امضاء میکنند .مسلمانان با بردباری این شرط را پذیرفتند و بدین منظور خلیفه دوم از مدینه به بیت المقدس رفت.
 -28وضعیت مصر مصر هنگام ظهور اسالم چگونه بود؟
نیز همچون شام ،به هنگام ظهور اسالم ،بخشی از قلمرو امسراتوری روم شرقی بود .اسکندریه در شمال مصر ،یکی از مراکز مهم نیروی
دریایی آن امسراتوری به شمار می رفت .با وجود تسلط رومیان بر مصر ،موقعیت مسلمانان در شام و حتی در شبه جزیره عربسیتان در
معرض خطر جدی بود .ازاین رو مسلمانان بعد از فتح شام درصدد برآمدند که مصر را نیز تسخیر کنند .عَمِروعاص که آبیادانی و ثیروت
فراوان آن سرزمین را از نزدیک مشاهده نموده و تا اندازه ای با وضعیت سیاسی و اجتماعی آن جا آشینا بیود ،فرمانیدهی سیساه اعیراب
مسلمان را در حمله به مصر به عهده گرفت.

 -23مصریان به چه دالیلی نسبت به حاکمیت امسراتوری روم بر سرزمین خویش ناخشنود بودند؟
از یک سو مالیات های سنگینی را می پرداختند و از سوی دیگر اجازه نداشتند که به مقامهای عالی برسند .عالوه بر آن ،توده های
مسیحی مصر اختالفات مذهبی شدیدی با رومیان داشتند.
 -23چرا یهودیان در مصر از امسراتوری روم ناراضی بودند؟
گروه هایی از پیروان آیین یهود نیز که در اسکندریه و سایر نقاط مصر پراکنده بودند ،به دلیل عدم حمایت امسراتور روم از آنان در برابر
مسیحیان ،از او ناخشنود بودند.
 -37مصر چگونه توسط مسلمانان فتح شد؟
در هر حال ،اعراب مسلمان طی نبردهایی ،لشکریان رومی را شکست دادند و شهرهای مصر را یکی پ

از دیگری به جنیگ و ییا بیه

صلح گشودند.
 -31عوامل پیروزی مسلمان در مصر را بنویسید؟
موفقیت سریع و فتوحات درخشان نیروهای مسلمان در مصر بیشتر نتیده عدم مقاومت مردم آن سرزمین در برابر سساه اسیالم بیود.
رفتار مسالمت آمیز و مداراجویانه پیروان اسالم با مسیحیان به هنگام فتح شیام و امیید بیه آزادی میذهبی در زییر سیایه حکومیت
مسلمانان ،تأثیر بسزایی بر متحد نشدن مصریان با رومیان داشت.
 -32نتایج فتح مصر را بنویسید.
با فتح مصر (سال  27ق) ،سلطه و نفوذ سیاسی – نظامی امسراتوری روم شرقی در آن سرزمین از بین رفت ،شام از خطر هدوم رومییان
تا حدودی در امان ماند و زمینه برای پیشروی مسلمانان در دیگر مناطق آفریقا ،مهیا شد.
 -33آثار و پیامدهایسیاسی فتوحات در زمان خلفای نخستین در مصر را بیان نمایید.
از نظر سیاسی ،اعراب مسلمان در فاصله کمتر از  27سال ،دو قدرت بزرگ جهانِ آن روز یعنی حکومت ساسانیان و امسراتوری روم
شرقی را شکست دادند و سرزمینهای مهم ایران ،شام و مصر را تصرف کردند .به دنبال این پیروزی های نظامی ،قلمرو خالفت
گسترش زیادی یافت و مردمان و اقوامی مختلفی که زبان و فرهنگ متفاوتی با اعراب داشتند ،تحت حکومت آنان قرار گرفتند.
 -34آثار و پیامدهای اقتصادی فتوحات در زمان خلفای نخستین در مصر را بنویسید.
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به لحاظ اقتصادی ،سرزمین های فتح شده ثروتمند و دارای شهرها و روستاهای آباد و بزرگی بودند .اعراب عالوه بر غنائم فراوانی که
در جریان فتوحات کسب کردند ،منابع اقتصادی و درآمدهای مالیاتی آن سرزمینها را در اختیار خود گرفتند.
 -35آثار و پیامدهای فتح مصر در زمان خلفای نخستین در زمینه علم و فرهنگ را ذکر کنید؟
مهم ترین اثر و پیامد فتوحات در عرصه دین و فرهنگ جلوه گر شد .از یک سو ،سساهیان عرب دین اسالم را به سرزمین هایِ فتح شده
بردند و به تدریج مردم آن سرزمین ها مسلمان شدند؛ از سوی دیگر ،ایران ،شیام و مصیر دارای فرهنیگ و تمیدنی غنیی و مردمیان
متمدنی بودند که سهم بسزایی در شکل گیری و شکوفایی تمدن اسالمی ایفا کردند.

درس ششم

امویان بر مسند قدرت

 -1وضعیت امویان در دوران جاهلیت را شرح دهید؟
امویان (بنی امیه) ،از خاندان های قدرتمند و پُر نفوذ قبیله قریش در عصر جاهلیت به شمار می رفتند .این خاندان از طرییق تدیارت و
اداره برخی از مناصب کعبه ،ثروت فراوانی اندوخته بودند.
 -2برخورد امویان در برابردعوت به اسالم چگونه بود؟
پ

از بعثت پیامبر ،بنی امیه با سرسختی تمام در برابر دعوت به اسالم ،ایستادگی کردند و سران آنیان یعنیی ابوجهیل و ابوسیفیان،

رهبری سیاسی نظامی قریش را علیه مسلمانان به دست گرفتند .خاندان بنی امیه پ

از فتح مکه ،به ظاهر مسلمان شدند.

 -3نقش امویان در دوران خالفت ابوبکر و عمر را توضیح دهید؟
امویان در دوران خالفت ابوبکر و عمر فعاالنه مشارکت کردند؛ از جمله دو پسر ابوسفیان به نام های یزید و معاویه ،فرماندهی بخشی از
سساه اعراب مسلمان را در جریان فتح منطقه شام به عهده گرفتند و سس

یکی پ

از دیگری ،از سوی عمر به حکومت ایین منطقیه

مهم منصوب شدند.
 -4جایگاه امویان در دوران خالفت عثمان را شرح دهید؟
در خالفت عثمان که خود از خاندان بنی امیه بود ،نفوذ و قدرت امویان بسیار افزایش یافت و حکومت شهرهای مهم و فرماندهی سساه
را برای ادامه فتوحات در اختیار گرفتند.
 -5برخورد امویان با امام علی(ع) در دوران خالفت چه بود؟
پ

از عثمان ،بیشتر سران بنی امیه از بیعت با علی علیهالسالم خودداری و با آن حضرت به مخالفت پرداختند .امویان کیه نقیش مهمیی در

ایداد جنگ جمل داشتند ،پ

از شکست در این جنگ ،به معاویه در شام پیوستند و با تمام قوا از او در جنگ صفین پشتیبانی کردند.

 -6چگونگی بنیانگذاری خالفت اموی را بیان نمایید.
خالفت اموی توسط معاویه پسر ابوسفیان بنیان نهاده شد .او در زمان عمر به حکومت شام منصوب شد و با وجود اعتراض و مخالفت برخیی از
مسلمانان تا زمان خالفت علی علیهالسالم در این مقام باقی ماند .حکومت طوالنی مدت وی بر منطقه شام ،این منطقه را تبدیل بیه پایگیاهی
مناسب و مطمئن برای قدرتطلبی و ثروت اندوزی بنی امیه ساخت.
 -7معاویه برای به دست آوردن خالفت از چه روشهایی استفاده نمود؟
معاویه در طی این مدت با فریب کاری و تبلیغات فراوان پشتیبانی کامل مردم شام را نسبت به خود و خاندانش جلب کرد .ازایین رو ،شیامیان
در جریان شورش معاویه بر امام علی و امام حسن علیهماالسالم ،از امویان طرفداری کردند .معاویه برای رسیدن به اهداف قدرتطلبانهای کیه
در سر داشت ،خود را خونخواه و وارث حقیقی عثمان ،خلیفه سوم معرفی مینمود .او ،همچنین با وعده حکومت شهرها و منیاطق مختلیف و
بذل و بخشش فراوان از بیتالمال ،عده ای از سیاست مداران زیرک و جاهطلب مانند عَمروعاص و مُغَُیره بن شُیعبه را بیه خیدمت گرفیت .بیا
خُدعه عمروعاص بود که معاویه از شکست حتمی در جنگ صفین ندات پیدا کرد.
 -8پ
پ

از شهادت امام علی(ع) چه کسانی با امام حسن(ع) و چه کسانی با معاویه بیعت کردند؟ معاویه چه اقدامی اندام داد؟

از شهادت حضرت علی علیهالسالم ( 21رمضان سال  47ق ).گروهی از مردم کوفه با امام حسن علیهالسالم به عنوان خلیفه بیعت کردنید.

معاویه نیز در شام خود را خلیفه و امیرالمؤمنین خواند و از مردم آندا بیعت گرفت.
 -3امام حسن مدتبی(ع) برای مقابله با معاویه چه اقدامی اندام داد و نتیده چه شد؟
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امام به منظور مقابله با دشمن ،همراه با سساهی که فرماندهی آن را قی

بن سعدبن عُباده انصاری به عهده داشت از کوفه خارج

شد و در جایی موسوم به ساباط اردو زد .دسیسه های معاو یه برای خریدن یا جدا کردن فرماندهان و بزرگان سیساه کوفیه از آن
حضرت ،موجب ایداد آشفتگی در سساه ایشان شد و حتی امام حسن علیه السالم مورد سوء قصد یکی از سساهیانش قرار گرفت.
در چنین اوضاعی که اعتماد امام نسبت به کوفیان سلب شده بود ،آن حضرت برای جلیوگیری از ریخیتن خیون مسیلمانان ،بیا
شرایطی خالفت را به معاویه واگذار کرد.
 -17بنیانگذار خالفت اموی کیست؟ امویان چند خلیفه بودند و به چند شاخه تقسیم شده بود؟
با به خالفت رسیدن معاویه ،دوران خلفای نخستین به پایان رسید و خالفت اموی آغیاز شید .در دوران خالفیت اموییان 14 ،نفیر از اعضیای
خاندان بنی امیه از دو شاخه سفیانی و مروانی یکی پ
 -11فتح اسسانیا (اَُندُلُ

از دیگری بر مسند قدرت نشستند.

) در زمان امویان توسط چه کسی صورت گرفت و چه نتیده ای داشت؟

فتح اسسانیا (اَُندُلُ ) به دست سردارانی چون طارِق بن زیاد و موسی بن نُصَیر بودند .سساهیان اسالم حتی مناطقی از جنوب فرانسه را تصیرف
کردند ،اما سراندام در نبردی بزرگ از مسیحیان شکست خوردند و به اسسانیا عقب نشستند.
 -12نتیده جنگهای رومیان و مسلمانان در زمان خالفت امویان چه بود؟
در زمان امویان ،درگیری و جنگ های زیادی میان مسلمانان و سساه امسراتوری روم شرقی اتفاق افتاد .حتی سیساهیان مسیلمان چنیدین بیار
شهر قسطنطنیه ،پایتخت امسراتوری روم را از زمین و دریا محاصر کردند ،اما موفق به فتح آن شهر نشدند.
 -13هدف امویان توسط از تأسی

نیروی دریایی چه بود؟

یکی از اقدام های برجسته امویان تأسی

نیروی دریایی و توسعه فتوحات در دریا بود .معاویه به هدف فتح جزایر درییای مدیترانیه و پاییان

دادن به حاکمیت مطلق رومیان بر آن آبهای مدیترانه ،اقدام به تأسی

نیروی دریایی کرد.

 -14ویژگیهای عصر اموی را بنویسید.
مهم ترین تحولی که با خالفت خاندان اموی پدید آمد ،فاصله گرفتن حکومت از اصول و ارزشهای انسیانی و اخالقیی میورد تأکیید قیرآن و
پیامبر اسالم؛ تبدیل خالفت دینی به سلطنت و بازگشت به فرهنگ و ارزش های عصر جاهلیت بود.
 -15نشانهها و آثار تحول در دوره خالفت اموی را بیان نمایید.
 -1استفاده از زور در کسب و حفظ قدرت
 -2موروثی شدن خالفت
 -3قومیتگرایی و تشدید تعصبات قبیلهای
 -4تبعیض و نابرابری اقتصادی
 -16کدام خلیفه برخالف خلفای پیش از خود ،با زور و غلبه نظامی ،زمام امور را به دست گرفت؟
معاویه
 -17امویان برای گرفتن بیعت از چه روشی استفاده میکردند؟
در زمان امویان ،شیوه اخذ بیعت توأم با تهدید و اجبار بود .بدین گونه که ابتدا بزرگان خاندان امیوی و سیس
والیات بیعت می کردند .پ

فرمانیدهان نظیامی و امییران

از آن ،امیر و والی هر منطقه از افراد صاحب نفوذ و دیگر مردمان تحت حکومت خود بیعت می گرفت و مخالفیان

را به جان و مال تهدید می کرد.
 -18روش امویان برای مقابله با مخالفان خود چه بود؟
حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان و مخالفان خود سیاست سرکوب و خشونت را دنبال می کرد .حتی معاوییه کیه خیود را سیاسیت
مداری اهل مدارا و مسالمت جو نشان می داد ،انتقاد و اعترض برخی از شیعیان مانند حُدربن عَدیّ و عَمرِوبن حَمِق را تحمل نکیرد و دسیتور
به قتل آنان داد .بیشتر صاحب منصبان سیاسی و نظامی حکومت اموی به ویژه حاکمان شهرها و مناطق مختلف قلمرو خالفت ،افرادی خشین
و خونریز بودند .حَداج بن یوسف ثقفی از مشهورترین این افراد بود.
 -13معاویه با تعیین  ،...........................................نخستین گام را در جهت موروثی کردن خالفت برداشت.
پسر خود ،یزید به ولیعهدی
 -27به گمان عده ای از مورخان ،معاویه در اتخاذ موروثی کردن خالفت  ،تحت تأثیر سنت چه کسانی قرار داشت؟
سنت سیاسی پادشاهان ایرانِ باستان
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 -21چه عاملی موجب ایداد دودستگی و زمینه ساز اختالف و رقابتی درون خالفت امویان شد؟
برخی از خلفای اموی ،همزمان برای دو پسر خود به عنوان ولیعهد بیعت میگرفتند .این اقدام موجب ایداد دودستگی و زمینه ساز اخیتالف و
رقابتی شد که از درون خالفت امویان را تضعیف کرد.
 -22چرا امویان در مرتبه اول خاندان و قبیله خود یعنی بنی امیه و قریش را بر دیگر خاندانها و قبیلهها برتری بخشیدند؟
زیرا امویان که به پیوندهای قبیله ای و قومی اهمیت زیادی می دادند.
 -23موالی چه کسانی بودند؟
در زمان حکومت آنان ،مسلمانان غیرعرب که موالی نامیده می شدند ،موقعیت اجتماعی پایینتری نسبت بیه اعیراب مسیلمان داشیتند و از
برخی حقوق سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خود محروم بودند .موالی اجازه نداشتندکه منصبهای سیاسی ،نظامی و قضایی ،ماننید حکومیت
شهرها و والیات ،فرماندهی سساه و قضاوت را بر عهده گیرند.
 -24عربگرایی امویان چه نتایدی داشت؟
عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض هایی که نسبت به مسلمانان غیرعرب ،به خصوص ایرانیان روا می داشتند ،زمینیه گیرایش آنیان را بیه
مخالفان خالفت بنی امیه به خصوص اهل بیت پیامبر فراهم آورد .ازاین رو ،موالی حضوری چشمگیر در قیامها و شورشهای ضیداموی ماننید
قیام مختار ،قیام زید فرزند امام سداد علیهالسالم و شورش عبدالرحمان بن اشعث داشتند.
 -25چرا قومیتگرایی و تشدید تعصبات قبیلهای امویان فرصت مناسبی برای مخالفان آن حکومت فراهم آورد؟
در دوران خلفای بنی امیه ،قبایل عرب به طور گسترده به سرزمینهای خارج از شبه جزیره عربستان مهاجرت نموده و اختالف و رقابیتهیای
قبیله ای را به این سرزمین ها منتقل کردند .امویان برای تحکیم سلطه سیاسی خود ،به ایین اختالفیات و دشیمنی هیا کیه ریشیه در دوران
جاهلیت داشت ،دامن می زدند و از یک قبیله در برابر قبیله دیگر حمایت می کردند؛ اما گسترش رقابت ها و نیزاع هیای قبیلیه ای سیراندام
اوضاع قلمرو حکومت اموی را به ویژه در خراسان آشفته کرد و فرصت مناسبی برای مخالفان آن حکومت فراهم آورد.
-26منابع درآمد امویان را نام ببرید؟
منابع عمده درآمد امویان را جزیه ،خراج و منافع حاصل از فتح سرزمین های جدید ،تشکیل میداد.
 -27روش خلفای اموی در توزیع درآمدها چگونه بود؟
خلفای اموی بیتالمال مسلمانان را همچون خزانه شخصی تلقی میکردند و در توزیع درآمدهای عمومی ،بیشتر منیافع شخصیی ،خانیدانی،
قبیله ای و قومی خود را در نظر داشتند .برای مثال ،آنها امویان شیوه توزیع مساوی عطایا میان مسلمانان را که علی علیهالسیالم بنیا نهیاده
بود ،تغییر دادند و سهم به مراتب کمتری برای مسلمانان غیرعرب یا موالی در نظر گرفتند .همچنین در زمیان برخیی از خلفیای امیوی بیرای
جبران کمبود مالی ،از نومسلمانان در خراسان و جاهای دیگر جزیه گرفته شد.
 -28معاویه و برخی از طرفداران او ،برای آنکه مردم حکومت امویان را بسذیرند و در برابر آن مقاومت نکنند ،از چیه روشیی اسیتفاده
میکردند؟
به ترویج تفکر جبرگرایی پرداختند.
 -23تفکر جبرگرایی امویان به چه معناست؟
بر اساس این فکر ،تمامی آنچه برای انسان ها و جوامع رخ می دهد ،خواست و تقدیر الهی است و هیچ گریزی از آن نیسیت .در
واقع امویان می خواستند چنین القاء کنند که فرمانروایی آنان و اقداماتی که اندام می دهند ،تقدیر خداونید اسیت و نبایید در
مقابل تقدیر الهی ایستاد.
 -37هشتمین خلیفه امویان چه کسی بود؟
عُمَربن عبدالعزیز
 -31اقدامات عمربنعبدالعزیز را بنویسید؟
تصمیم گرفت که به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نماید .ازاین رو ،اقدام به تغییر و اصالحاتی کرد؛ از جمله دستور داد که فتوحات
متوقف گردد و از نومسلمانان جزیه گرفته نشود .او همچنین دشنام گویی و اهانت به علی علیه السالم را که معاویه به اجبیار رسیم
کرده بود ،منع نمود.
 -32چرا اقدام های عمربنعبدالعزیز موجب تغییر مهم و تحول پایداری در سیاست امویان نشد؟
زیرا دوران خالفت عمربن عبدالعزیز کوتاه بود و خلفای بعدی ،سیاست او را کنار نهادند.
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 -33مخالفان امویان بیشتر در چه مناطقی بودند و از چه گروههایی تشکیل شده بود؟
در سرتاسر دوران خالفت بنی امیه ،مناطق مختلف جهان اسالم به ویژه عراق ،حداز (مکه و مدینه) و ایران صیحنه مبیارزه و جنیبش
های اعتراضی مخالفان حکومت اموی بود .شیعیان و پیروان علی علیه السالم که به علویان معروف بودند به همراه موالی و خوارج سیه
گروه بزرگ مخالفان امویان را تشکیل می دادند.
 -34مهمترین نتیدههای حرکتهای مخالف امویان چه بود؟
این حرکت ها اگرچه با بی رحمی و خشونت زیاد امویان سرکوب شد ،اما ماهیت واقعی خالفت خاندان بنییامییه را بیرای بسییاری از
مسلمانان آشکار کرد و زمینه ساز انحطاط و ضعف حکومت آنان گردید.
 -35به گواه بسیاری از مورخان و محققانی که درباره تاریخ اسالم کدام نهضت رویدادی عظیم و سرنوشت ساز نه تنها در تاریخ اسالم،
بلکه در تاریخ بشر است؟
نهضت عاشورا و شهادت امام حسین علیهالسالم و  72تن از یاران با وفایش در صحرای کربال
 -36مهمترین نتیدهی نهضت امام حسین(ع) چه بود؟
این واقعه حماسی ،تأثیر فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی بسزایی بیر جوامیع مسیلمان ،مخصوصی ًا شییعیان و حتیی ملیت هیای
غیرمسلمان نهاده است.
-37جانشین امام حسین(ع) چه بود؟
امام سداد علیهالسالم
 -38دوره امامت کدام امام یکی از سختترین دوران برای اهل بیت و شیعیان بود؟
امام سداد علیهالسالم
 -33فعالیتهای امام سداد(ع) را بنویسید.
چهارمین امام شیعه ،ضمن زنده نگهداشتن نام امام حسین علیه السالم ،به بیان اهیداف قییام کیربال پرداخیت .ایشیان همچنیین بیا
جلوگیری از ورود پیروان مکتب اهل بیت به درگیریهای بی حاصل و کم فایده ،به صورت مدبّرانه ای مانع نابودی نیروهای شیعی شید.
آن حضرت به اندام عبادتهای طاقت فرسا و خواندن دعاها و مناجات عرفانی مشهور است .ایشان همچنین نقش تعیین کننیده ای در
عرضه تعالیم اسالمی در مدینه داشت.
 -47مهمترین فعالیتهای امامان شیعه پ
پ

از امام سداد(ع) در چه زمینههایی بود؟

از امام سداد علیه السالم ،امامان شیعه ،عمده کوشش خود را بر ترویج مکتب اهل بیت ،مبارزه با جریان هیای فکیری منحیرف و

تربیت شاگردان توانمند متمرکز کردند .ازاین رو ،امام محمد باقر ( 114 - 57ق) و امام جعفر صادق (148-83ق)علیهماالسالم ،با بهیره
گیری از شرایطی که پدید آمد ،نهضت علمی وسیعی را سامان دادند.ایشان شاگردان زیادی را در معارف دینی ماننید فقیه ،حیدیث و
تفسیر تربیت و حقیقت مذهب تشیع را تبیین کردند .نهضت علمی این دو امام چنان گسترده و غنی بود که پیشوایان فکری و پیروان
مذاهب اسالمی و غیراسالمی را نیز تحت تأثیر قرار می داد و به جلسه درس آنان میکشاند.
 -41عباسیان چه کسانی بودند؟
عباسیان یا بنی عباس منسوب به عباس بن عبدالمطلب ،عموی پیامبر هستند.
 -42چگونگی شروع فعالیت عباسیان را بنویسید؟
با اوج گیری مخالفت و مبارزه با حکومت اموی در اوایل قرن دوم هدری ،خاندان عباسی شبکه منظمی از داعیان (مبلغان) را به وجیود
آوردند که به صورت سِری فعالیت می کردند .این داعیان کانون فعالیت های خود را مناطق دور از مرکز خالفت به خصوص خراسان کیه
گرفتار درگیری های قبیله های مهاجر عرب بود ،قرار دادند .تبلیغات داعیان عباسی بسیار زیرکانه و حساب شده بود.
 -43روش فعالیت داعیان عباسی چگونه بود؟
آنان نخست ،معایب حکومت بنی امیه و ظلم و ستمی را که امویان نسبت به اهل بیت پیامبر مرتکب شده بودنید ،بییان میی کردنید و
سس

بدون اسم بردن از فرد خاصی ،مردم را به حکومت «آل محمد» فرا می خواندند .دعوت به آلِ محمد از یک سو باعت می شد کیه

شیعیان و طرفداران اهل بیت جذب جنبش شوند و از سوی دیگر ماهیت رهبر واقعی جنبش مشخص نشود و از تعقییب و مدیازات در
امان بماند.
 -44از چه زمانی فعالیت شبکه تبلیغاتی عباسیان به طرز چشمگیری افزایش یافت؟
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پ

از مرگ هشام بن عبدالملک (125ق) و تشدید اختالف و نزاع در خاندان بنی امیه

 -45سیاه جامگان چه کسانی بودند و رهبر آن های چه کسی بود؟
ابومسلم ،سراندام به فرمان رهبر جنبش عباسی هواداران نهضت را فراخواند و سساهی تشکیل داد .افراد این سساه که شامل مسلمانان
ایرانی و عربِ ساکن خراسان بودند ،پرچمهای سیاه را که نشانِ عباسیان بود ،برافراشتند و به سیاهجامگان مشهور شدند.
 -46اقدامات ابومسلم خراسانی را بنویسید.
ابومسلم با شکست عامالن اموی و فتح شهرهای مختلف خراسان و برخی نواحی دیگر ،وارد کوفه شد و ابوالعبیاس سیفاح ،از خانیدان
عباسی را به خالفت برداشت ( 132ق) .ابومسلم سس

بقایای نیروهای طرفدار خالفت بنی امیه را در هم کوبید و مروان آخرین خلیفیه

اموی را به همراه بسیاری از اعضای خاندان او از میان برداشت.
 -47چگونگی تشکیل حکومت امویان اَُندُلُ
پ

را توضیح دهید؟

از سقوط خالفت اموی ،یکی از نوادگان هشام بن عبدالملک ،به نام عبدالرحمان بن معاویه به شمال آفریقا فرار کیرد .او سیراندام

موفق شد ،شهر قُرطبه در اَُندُلُ

را تصرف و حکومت امویان را در آندا پایه ریزی کند ( 138ق) .خاندان اموی با سرکوب شورشهیای

داخلی و دفع حمالت مسیحیان تا سال  422ق ،به صورت مستقل از خالفت عباسیان ،بر سرزمین اَُندل
 -48سراندام امویان اَُندُلُ
پ

حکومت کردند.

چه بود؟

از آن دوران حکومت ملوک الطوایف شروع شد و تا سقوط فرمانروایی مسلمانان در آن سرزمین توسیط مسییحیان ادامیه یافیت

( 838ق).
 -43دوران حکومت چه کسانی در اندل

با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت های شگرف علمی و تمدنی همراه بود؟

دوران حکومت مسلمانان در اندل
 -57وضعیت اقتصادی حکومت مسلمانان در اَُندُلُ

را توضیح دهید؟

اسسانیای مسلمان در مدموع سرزمین ثروتمندی بود که شهرهایی بزرگ ،آباد و پرجمعییت داشیت .پیرامیون ایین شیهرها را ناحییه
روستایی در بر می گرفت که ساکنان آن در رفاه و خوشبختی زندگی می کردند و دارای مزارع سرسبز ،گله های بزرگ و کوچیک دام،
وسایل خوب و حیوانات بارکش بودند.
شهرهای اندل

همچنین مراکز اقتصادی مهمی به شمار می رفتند و بازارها و کارگاه های صنعتی متعددی را در خود جای داده بودند.

بازرگانی داخلی و خارجی در مسیرهای زمینی و دریایی رونق چشمگیری داشت و بازرگانان اندلسی ارتباط تداری گسیترده ای را بیا
سرزمین های حوزه دریای مدیترانه و دیگر مناطق دور و نزدیک تر برقرار کرده بودند.
 -51برجسته ترین میراث اسالمی اندل

در چه زمینهای تدلی یافت؟

عرصه علم و اندیشه
 -52مسلمانان اندل

بیشتر در چه زمینه پیشرفت کرده بودند؟

تفسیر ،حدیث ،فقه ،کالم ،ادبیات ،پزشکی ،داروسازی ،گیاهشناسی ،ریاضیات ،ندوم و مهم تر از همه فلسفه
 -53دو شاهکار معماری جهان اسالم در اندل

را بنویسید.

مسدد جامع قرطبه و کاخ الحَمراء غَُرناطه ،دو شاهکار معماری جهان اسالم به شمار می روند.

درس هفتم
جهان در عصر خالفت عباسی
 -1نخستین خلیفه عباسی که بود؟
ابومسلم و سساهیانش پ

از ورود به کوفه ،با ابوالعباس سَفّاح به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کردند.

 -2عباسیان برای توجیه حقانیت و مشروعیت خالفت خویش ،بر چه چیزی ،تأکید میکردند؟
بر خویشاوندی و پیوندی که از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر داشتند ،تأکید میکردند .آنان خود را مصداق اهلبیت و شایسیته
جانشینی رسول خدا می دانستند.
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 -3چه کسی در ابتدای خالفتش مدعی شد که جانشینی پیامبر ،حق خاندان او بوده ،ولی امویان آن را به زور غصب کردنید و اکنیون
حق به حقدار رسیده است؟
ابوالعباس سَفّاح
 -4متن زیر را بخوانید و مشخص کنید منظر چه کسی است؟
ابومسلم و سساهیانش پ

از ورود به کوفه ،با این فرد به عنوان خلیفه مسیلمانان بیعیت کردنید .عباسییان بیرای توجییه حقانییت و

مشروعیت خالفت خویش ،بر خویشاوندی و پیوندی که از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر داشتند ،تأکید میکردند .آنان خیود را
مصداق اهلبیت و شایسته جانشینی رسول خدا می دانستند .ازاین رو ،این فرد در ابتدای خالفتش مدعی شد که جانشیینی پییامبر،
حق خاندان او بوده ،ولی امویان آن را به زور غصب کردند و اکنون حق به حقدار رسیده است.
جواب :ابوالعباس سَفّاح
 -5پ

از سَفّاح (ح  136 - 132ق) ،چه کسی به خالفت رسید؟

برادرش منصور (ح  158 - 136ق)،
 -6چه کسی نقش زیادی در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان داشت؟
برادرش منصور (ح  158 - 136ق)،
 -7اقدامات منصورعباسی را شرح دهید؟
 -1وی نخست ،عموهایش را که مدعی جانشینی سفاح بودند ،از همه مناصب مهمی که داشتند خلع کرد و دبیر آنان ،ابن مُقَُفّع (روزبیه
ایرانی) را که متفکری شداع و مترجم کتاب هایی از زبان پهلوی به عربی بود ،به قتل رساند.
 -2او سس

ابومسلم را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود ،ناجوانمردانه کشت؛ زیرا نگران نفوذ و قدرت فراوان فرمانیده

سیاهجامگان بود.
 -3منصور همچنین قیام دو تن از علویان و نیز قیام های پردامنه ای را که در اعتراض به قتل ابومسلم در اییران صیورت گرفیت ،بیی
رحمانه سرکوب کرد.
 -4یکی از اقدامات مهمی که منصور در جهت تحکیم و تثبیت خالفت خاندان خود اندام داد ،بنای شهر بغیداد بیه عنیوان پایتخیت
عباسیان بود .این شهر در مکانی نزدیک تیسفون ،پایتخت ساسانیان و بر اساس سنت شهرسازی ایران باستان سیاخته شید .صیدها
معمار ،ندّار ،آهنگر و کارگر که اغلب ایرانی بودند ،در بنای بغداد مشارکت داشتند.
 -8نتایج کلی خالفت منصور عباسی را بیان نمایید؟
بدین گونه با از میان برداشتن رقیبان و مخالفان داخلی ،بنای پایتخت جدید و پایه رییزی تشیکیالت سیاسیی اداری مینظم در زمیان
منصور ،خالفت عباسیان استوار شد و تمام سرزمین های اسالمی به استثنای اَُندُلُ

تحت فرمان آن درآمد.

 -3دورههای خالفت عباسیان را ذکر کنید؟
الف) دورة نیرومندی و شکوفایی ( 232 - 132ق)
ب) دورة ضعف و تدزیه( 656 - 232ق)
 -17ویژگیهای این دوره دورة نیرومندی و شکوفایی ( 232 - 132ق) خالفت عباسی را بیان نمایید؟
 -1در این دوره که صد سال نخست حکومت عباسیان را شامل می شود ،خلفا از قیدرت و نفیوذ فیوق العیاده ای برخیوردار بودنید و
توانستند تا حد زیادی یکسارچگی قلمرو خالفت حفظ کنند و قیام ها و شورشهای مختلف را سرکوب کنند.
 -2آنان همچنین بر امور سیاسی ،نظامی ،اداری و دینی نظارت و سیطره کامل داشتند؛ حاکمان والیات ،فرماندهان نظیامی ،وزییران و
بسیاری دیگر از کارگزاران حکومتی را عزل و نصب می کردند و دستور به جنگ و صلح می دادند .همه خلفای این دوره قدرتمند بودند،
اما منصور ،هارون الرشید و مأمون به مراتب قدرت و تأثیرگذاری باالتری در تاریخ این سلسله داشتند.
 -3یکی از ویژگی های شاخص خالفت عباسیان ،اجتناب از سیاست عرب گرایی بود که امویان دنبال می کردند .به همین دلیل ،در ایین
دوره ،ایرانیان در کنار اعراب از جایگاه ممتازی در حکومت عباسیان برخوردار شدند و نقش مهمی را در اداره امور خالفیت بیه عهیده
گرفتند .آنان عالوه بر تصدی منصب مهم وزارت و سایر مناصب دیوانی ،در مواردی به فرماندهی سساه و حکومیت بیر برخیی والییات
منصوب شدند.
 -11کدام ایرانیان در خالفت عباسی صاحب نفوذ و قدرت شدند؟
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عالوه بر ابوسلمه و ابومسلم ،ایرانیان دیگری نیز در دستگاه خالفت عباسیان صاحب نفوذ و قدرت فراوان شدند که بیارزترین آن هیا،
خاندان های برمکی و سهل بودند.
 -12پندمین خلیفه عباسی که بود؟
هارون الرشید(ح  133 - 177ق)
 -13کدامیک خاندان ایرانی در خالفت هارون نفوذ زیادی داشتند؟ و سراندام آنها چه شد؟
هارون مقام و حتی جانش را مدیون دبیر و مربی خویش ،یحیی پسر خالد برمکی بود ،اداره امور خالفیت را بیه او سیسرد .یحییی و دو
پسرش مدت هفده سال صاحب چنان قد رت و عظمتی بودند که این دوره در تاریخ به دوران فرمانروایی برمکیان معروف شده اسیت،؛
اما سراندام به طور ناگهانی و بی رحمانه به دستور خلیفه از میان برداشته شدند.
 -14چه کسانی نقش تعیین کننده ای در تحوالت خالفت در زمان مأمون (ح  218 -138ق) داشتند؟
فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل که دست پرورده برمکیان و از دهقانان و زمینداران بزرگ خراسان بودند.
 -15مأمون چگونه خالفت را به دست گرفت؟
هارون دو پسرش امین و مأمون را به ترتیب به عنوان ولیعهد برگزید ،اما امین پ

از آن که به خالفت رسید ،بیرادرش را از ولیعهیدی

کنار زد .مأمون با تدبیر و شمشیر خاندان سهل ،برادرش را شکست داد و خلیفه شد.
 -16مهمترین اقدامات مأمون پ
پ

از رسیدن به خالفت را بنویسید؟

از آن بود که فضل بن سهل به عنوان وزیر مأمون و حسن بن سهل در منصب حاکم عراق ،صاحب قدرت و جایگاه رفیعیی شیدند.

خلیفه حتی تحت تأثیر وزیر قدرتمند خود ،مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل کرد و لباس و پرچم سیاه را که نشان عباسییان بیود
به رنگ سبز درآورد.
 -17چرا بزرگان عرب در صدد برآمدند که مأمون را خلع و فرد دیگری از خاندان عباسی را به خالفت بنشانند؟
بزرگان عرب در بغداد نسبت به تسلط خاندان سهل بر امور خالفت به حسادت و دشمنی پرداختند و در صدد برآمدنید کیه میأمون را
خلع و فرد دیگری از خاندان عباسی را به خالفت بنشانند .شاید به همین دلیل بوده که مأمون تصمیم گرفت وزییر خیود را بیه قتیل
رسانده و برادر او را خانه نشین کند .خلیفه همچنین ،دوباره جامه سیاه به تن کرد و بغداد را مرکز خالفت قرار داد.
 -18ضعف عباسیان با چه حادثهای آغاز شد؟
با پایان گرفتن حکومت مأمون و خارج شدن اداره امور از دست وزیران ایرانی ،به تدریج حکومت عباسیان نیز رو به ضیعف و انحطیاط
گذاشت.
 -13چه حوادثی موجب تدزیه قلمرو و کاهش قدرت و اختیارات سیاسی و نظامی خلفای عباسی شد؟
جانشینان مأمون ،سساهی از غالمان ترک که در سرحدات ماوراءالنهر به اسارت مسلمانان درآمده بودند و در سوارکاری و تیراندازی
مهارت داشتند ،تشکیل دادند .پ

از آنکه فرماندهان این سساه با عنوان امیراالمراء قدرت را به دست گرفتند و بر امور خالفت تسلط

یافتند ،دورانی از هرج و مرج آغاز شد .آنان خودسرانه ،خلیفه ای را خلع و فردی دیگر از خاندان بنیعباس را برجای او مینشاندند.
حتی برخی از خلفا به دست امیراالمراها کشته و یا کور شدند.
در چنین اوضاع و احوالی بود که قیام های ضدعباسیان و جنبش های استقالل طلبی ،بخش های وسیعی از قلمرو خالفت از جمله ایران
و شمال آفریقا و مصر را فرا گرفت .رهبران برخی از این قیام ها و جنبش ها موفق شیدند قیدرت را در منیاطقی بیه دسیت گرفتیه و
سلسله های حکومتی مستقلی را تأسی

کنند .چنین رویدادی به منزله تدزیه قلمرو و کاهش قدرت و اختییارات سیاسیی و نظیامی

خلفای عباسی بود.
 -27امیران و سالطین چه سلسلههایی بر خالفت عباسی تسلط یافتند؟
آل بویه و سلدوقیان
 -21پیشینه تأسی

دیوان در دوران اسالمی به چه زمانی بازمیگردد؟

به زمان عمربن خَُطاب ،خلیفه دوم
 -22عمر به پیشنهاد هرمزان ،چه دیوانی را در مدینه تشکیل داد؟
دیوان جُند(سساه)
 -23برگرداندن خط و زبان دیوان از فارسی به عربی به دستور کدام خلیفه صورت گرفت؟
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به دستور عبدالملک مروان ،خلیفه اموی
 -24نظام ادارای عباسیان را توضیح دهید؟
در دوره نخست خالفت عباسیان ،تشکیالت اداری (دیوانی) منظم و مندسمی با اقتباس از نظام دیوانی عهد ساسانیان شکل گرفت .در
آن زمان ،منصب وزارت ،با الگو گرفتن از دوره ساسانی به وجود آمد و وزیر در رأس تشکیالت دیوانی قرار گرفت .بسییاری از سلسیله
های حکومتی مسلمان ،از جمله سامانیان ،نظام اداری خود را از نظام دیوانی خالفت عباسی اقتباس کردند.
 -25زمینهها و علل شکوفایی علمی و فکری تمدن اسالمی در قرن های چهارم و پندم هدری را توضیح دهید؟
الف)آموزه های قرآنی و سنت نبوی (گفتار و کردار رسول خدا) ،انگیزه فراوانی در مسلمانان برای جست وجوی دانیش و علیم آمیوزی
ایداد کرده بود.
ب) خروج مسلمانان از شبه جزیره عربستان و فتح سرزمین هایی مانند ایران ،شام ،مصر و ...که از پیشینه تمدنی کهن و مراکز علمی و
آموزشی گوناگونی برخوردار بودند ،زمینه ایداد ارتباط فکری و فرهنگی میان مسلمانان با مردمان دیگر فرهنگ ها را فیراهم آورد .در
نتیده این ارتباط ،مسلمانان با علوم و دستاوردهای تمدنی مردمان سرزمین های فتح شده آشنا شدند و انگیزه و عالقه فراوانیی پییدا
کردند که آثار علمی و فرهنگی آن ها را به زبان عربی ترجمه کنند.
پ) حضور پیروان ادیان دیگر از جمله یهودیان ،مسیحیان ،زرتشتیان و  ...در کنار مسلمانان ،موجب شد که پیروان اسالم برای دفاع از
باورهای دینی خود در برابر عقاید غیراسالمی به علوم عقلی و به خصوص علم کیالم ،روی آوردنید .بیروز اختالفیات دینیی در مییان
مسلمانان و شکل گیری فرقهها و مذاهب مختلف اسالمی نیز به گسترش علم کالم کمک کرد.
ت)پشتیبانی مادی و معنوی خلفا ،وزیران و دیگر مقام های حکومتی از عالمان و فعالیتهای آنان ،نیز سهم زیادی در رواج و رونق علم
و دانش در میان مسلمانان داشت.
 -26چه عواملی ،گسترش علوم را در قرن اول هدری کُند و دشوار کرده بود؟
نخست ،آنکه نگارش باورها و دانسته های علمی در فرهنگ عربی آن روزگار چندان معمول نبود .اعراب نقیل شیفاهی را موثیقتیرین
روش در بیان شعر ،لغت ،اخبار و احادیث میدانستند .به همین دلیل در آغاز از تدوین احادیث نبوی هم اجتناب میکردند؛
دوم ،خط عربی نیز در آغاز ،خطی ابتدایی بود که نگارش را دشوار میساخت؛
سوم ،خلفای اموی چندان اعتنایی به علوم و معارف سایر اقوام و جوامع نداشتند و اهتمام به امور علمی در نظر آنان ،کاری کیمارزش و
در شأن موالی به حساب میآمد.
 -27اوج فعالیتهای فکری و علمی مسلمانان در زمان عباسیان در زمان کدام خلفا بود؟
هارون و مأمون
 -28مورخان ،نقش کدام خاندانها را در گسترش نهضت علمی و فکری دوران هارون و مأمون بسیار مؤثر و مهم میشمارند؟
خاندانهای برمکیان و سهل
 -23در دوره ی عباسیان اندیشمندان و دانشمندان در کدا گرد هم میآمدند؟
در آن زمان تعداد زیادی از اندیشمندان و دانشمندان با ملیت ،زبان و فرهنگ متفاوت در بغداد ،پایتخت عباسیان گرد هم آمدنید و در
مراکز علمی و آموزشی متعددی که در آن شهر تأسی

شده بود ،مشغول به کار شدند .بیت الحِکمه و رصدخانه بغداد از مهمتیرین آن

مراکز به شمار می رفتند.
 -37منظور از نهضت ترجمه چیست؟
منظور از نهضت ترجمه ،جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی و فرهنگی تمدن های ایران ،یونان ،مصر و هند به عیالم اسیالمی و ترجمیه
آنها به زبان عربی در دوره عباسیان بود.
 -31نتایج نهضت ترجمه را بنویسید؟
نهضت ترجمه تأثیر بسیار زیادی در پیشرفت های علمی و فکری و شکوفایی تمدنی مسلمانان داشت .در طول ایین نهضیت (از نیمیه
قرن دوم تا اواخر قرن چهارم هدری) شمار زیادی از آثار علمی در موضوعهای فلسفه ،طب ،ریاضیات ،ندوم ،موسییقی ،کیمییا ،گییاه
شناسی و جانورشناسی ،سیاست و کشورداری از زبان های پهلوی (ایرانی) ،سُریانی (زبان مردم شام) ،یونانی و سانسکریت (هندی) به
عربی ترجمه شد.
 -32مشهورترین مترجمانی که در بیتالحکمه فعالیت داشتند را ذکر کنید؟
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از مشهورترین این مترجمان ،می توان از حُنینبن اسحاق ،اسحاق بن حنین ،برادران بنیموسی (خاندان خوارزمی) و خاندان بُختیَشوع نام برد.
 -33کدام خلیفه عباسی عالقه فراوانی به مباحث و مناظره های علمی از خود نشان میداد؟
مأمون خلیفه عباسی
 -34اقدامات در زمینه فکری و علمی در دوره عباسیان چه نتایدی داشت؟
به هر حال ،تحت تأثیر تعالیم اسالم و مدموعه ای از امکانات و حمایت های مادی و معنوی که در دوره نخست خالفت عباسیی فیراهم
آمد ،تحول فکری و علمی عظیمی در میان مسلمانان ایداد شد .آثار و پیامدهای این تحول ،پیشرفت فوق العاده مسیلمانان در رشیته
های مختلف علوم و معارف و پا به عرصه نهادن دانشمندان و متفکران بزرگی بود.
 -35امام کاظم علیهالسالم چرا و به دستور چه کسانی به زندان افتاد و به شهادت رسید؟
امام کاظم علیهالسالم ( 183 - 128ق) تا  163ق در مدینه به بیان تعالیم اسالم و تربیت شاگردان اشتغال داشت .آن حضرت شییعیان
را از همکاری با حکومت عباسی منع می کرد و در موقعیت های مختلف با سخنانی صریح به نفی حاکمیت عباسیان میپرداخت .ازایین
رو ،به دستور مهدی و هارون عباسی به زندان افتاد و سراندام در زندان به شهادت رسید.
 -36دوره زندگانی امام هشتم شیعیان( 273 - 148ق) ،همزمان با دوران خالفت چه کسانی بود؟
امین و مأمون
 -37چرا مأمون امام رضا(ع) را از مدینه به مرو منتقل کرد؟
مأمون در آغاز خالفتش با بعضی قیام های علویان و مخالفت طرفداران امین روبه رو شد.
ازاینرو ،به منظور کسب حمایت شیعیان ،مهار قیام های علویان و جلب اعتماد خراسانیان ،امام رضا علیه السالم را از مدینیه بیه میرو
منتقل و مدبور به پذیرش مقام والیتعهدی خود کرد.
 -38مأمون به تشویق چه کسی امام رضا(ع) را از مدینه به مرو منتقل کرد؟
تشویق فضلبن سهل
 -33فعالیت امامان شیعه پ
فعالیت امامان شیعه پ

از امام رضا علیهالسالم بر چه اساسی استوار بود؟

از امام رضا علیهالسالم بر تربیت شاگردان و یاران برجسته ،مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوی ،حفظ

جامعه شیعی و مبارزه با جریان های فکری و فرهنگی انحرافی در شیعه متمرکز بود.
 -47امامان شیعه پ

از امام رضا علیهالسالم ناگزیر به اقامت در کدا شدند؟

سامرا
 -41فاطمیان چه کسانی بودند؟
فاطمیان ،خاندانی از شیعیان اسماعیلی مذهب بودند .اسماعیلیه شاخه ای از فرقه شیعه هستند که اسماعیل پسیر امیام جعفرصیادق
علیه السالم را که قبل از آن حضرت وفات یافته بود ،به عنوان امام هفتم میشناسند.
 -42انشعابات فاطمیان را بنویسید؟
اسماعیلیان در بین خود انشعاباتی یافتند؛ یک گروه آنان ،اسماعیلیان فاطمی بودند که به استمرار امامت در فرزندان اسماعیل اعتقیاد
داشتند .ازاینرو ،خلفای فاطمی ،خود را از نوادگان اسماعیل ،پسر امام جعفر صادق علیهالسالم ،می شمردند.
-43چگونگی تأسی

خالفت فاطمیان را توضیح دهید؟

در شرایطی که خالفت عباسی در سراشیبی ضعف و انحطاط افتاده بود ،یکی از نوادگان اسماعیل ،پسر امام جعفر صادق علیهالسالم به
نام عبیداهلل مهدی ،حکومتی را در شمال آفریقا (تون
فاطمی پ
آنان سس

و مراکش) بنیاد نهاد ( 237ق) که به خالفیت فاطمییان معیروف شید .خلفیای

از مدتی ،مصر را نیز به تصرف درآوردند و شهر قاهره را به عنوان پایتخت خود بنا کردند تا با بغداد عباسیان رقابیت کنید.
 ،منطقه شام را نیز گرفتند.

 -44اوج قدرت خالفت فاطمیان در زمان چه کسی بود؟
خالفت فاطمیان در زمان مُستَُنصِر (ح  487 - 427ق) به اوج قدرت و شکوه دست یافت و قلمرو آن به نهایت وسعت خود رسید.
 -45در زمان مُستَُنصِر خلیفه فاطمی چه کسی قیام کرد و نتیده چه شد؟
در زمان او ،فردی به نام اَُرسالن بَساسیری در عراق قیام کرد و با بیرون راندن خلیفه عباسی از بغداد ،به نام خلیفه فاطمی خطبه خواند ،امیا
خیلی زود توسط طُغرل سلدوقی سرکوب و نابود شد.
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 -46حکومت فاطمیان در زمان کدام خلیفه ،اقتصادی پررونق و کشاورزی ،تدارت و صنعت پیشرفتهای داشت؟
مستنصر خلیفه فاطمی

 -47چگونگی ضعف و انقراض فاطمیان را توضیح دهید؟
از اواخر دوران مستنصر ،حکومت فاطمیان دچار ضعف سیاسی و بحران اقتصادی شد .حمالت پیاپی سلدوقیان به قلمرو خالفت فاطمی و سیس
شروع جنگ های صلیبی ،وضعیت آن را بدتر کرد .حکومت فاطمیان سراندام توسط صالح الدین ایوبی منقرض شد( 567ق).

 -48روابط فاطمیان و عباسیان را شرح دهید؟
روابط دو خالفت فاطمی و عباسی همواره خصومت آمیز بود .فاطمیان خالفت را حیقِ خیود میی دانسیتند و حکومیت عباسییان را بیه رسیمیت
نمیشناختند .عالوه بر آن ،خلفای فاطمی با تسلط بر مناطق شام و حداز ،حکومت عباسیان را به شدت تهدید مورد تهدید قرار دادند.
فاطمیان همچنین با فرستادن عده زیادی از داعیان (مبلغان مذهب اسماعیلیه) به سرزمین های دور و نزدیک ،از جملیه عیراق ،اییران و یمین و
گسترش دعوت اسماعیلی ،خشم و وحشت خلفای عباسی و سالطین سلدوقی را برانگیختند .برخی از مبلغان اسماعیلی ،عالوه بر فعالییت هیای
تبلیغی ،علیه دشمنان خود اقدام به عملیات سیاسی و نظامی نیز می کردند.
در مقابل ،عباسیان نیز کوشیدند با استفاده از توان سیاسی و نظامی حکومت سلدوقیان و دیگر متحدان خود ،با خالفیت فیاطمی مقابلیه کننید.
خالفت عباسی همچنین اقدام به تبلیغات گسترده ای علیه فاطمیان کرد و به ترفندهای گوناگونی متوسل شد که نشان دهد نَُسَب خلفای فیاطمی
جعلی است و آنان از نسل علی علیه السالم و فاطمه سالماهللعلیها نیستند.

 -43سیاست مذهبی فاطمیان را بیان نمایید.
خالفت فاطمی نسبت به ترویج مذهب تشیع اسماعیلی و رواج آیین های شیعی در مناطق زیر سلطه خود اهتمام جدّی داشت و از عالمان شییعی
حمایت می کرد .فاطمیان در شهرهای قلمرو خود به نام امامان اسماعیلی خطبه می خواندند .اگر چه معدودی از خلفای فاطمی ،محدودیت هایی را
برای پیروان سایر مذاهب از جمله اهل تسنن ایداد کردند ،اما در بیشتر دوران حکومت فاطمیان ،اهل تسنن آزادانه به زندگی و فعالییت دینیی و
اجتماعی خود مشغول بودند.

 -57فعالیتهای علمی و فرهنگی فاطمیان را شرح دهید؟
قاهره در روزگار فاطمیان شاهد شکل گیری و فعالیت وسیع مراکز علمی و آموزشی گوناگونی بود .یکی از بادوام ترین دانشگاه های دنیای اسالمی
با نام اَُالَُزهر توسط فاطمیان در آن شهر بنیان نهاده شد ( 353ق)و تا کنون با همین نام به فعالیت خود ادامه داده است.
عالوه بر آن ،مرکز علمی بزرگ دیگری با نام دارالعلم (الحکمه) در قاهره شکل گرفت و استادان بزرگی در آن مرکز علمی به تدری

علوم مختلف

از قبیل فقه ،ندوم ،طب ،ادبیات و ...گماشته شدند.
به منظور آنکه دارالعلم قاهره بتواند نقشی همچون بیت الحکمه بغداد داشته باشد ،کتاب های زیادی تهیه و در اختیار مشیتاقان علیم کیه در آن
مشغول فعالیت علمی بودند ،نهاده شد.

 -51هدف اساسی فاطمیان از ایداد مراکز علمی و آموزشی بزرگ چه بود؟
تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف بود .اغلب دانش آموختگان این مراکز ،دانشمندان و عاِلمان برجسته ای
بودند که کتاب ها و رساله های زیادی در فلسفه ،کالم ،فقه و دیگر علوم تألیف کردند و دعوت اسماعیلی را در درون قلمرو فاطمیان و خارج از آن
تا هندوستان و ماوراءالنهر گسترش دادند.

 -52چه عاملی در دوره فاطمین به توسعه هنرهای تزئینی و معماری کمک کرد؟
عالقه خلفای فاطمی به مظاهر شکوه و جالل

 -53باشکوهترین شهری که فاطمیان بنا کردند را نام برده و ویژگی های آن را بنویسید.
فاطمیان شهرهای مختلفی را بنا کردند که باشکوه ترین آنها قاهره بود .مساجد جامع اَُزهَر ،جامع حاکم و جامع اَُقمَر از مشهورترین نمونههای آثار
معماری این عصر در قاهره به شمار می روند.

 -54در دورهی فاطمیان چه هنرهایی رایج بود؟
نقاشی ،شیشه گری ،کاشیکاری ،منبتکاری ،کاغذسازی و فلزکاری
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درس هشتم
اسالم در ایران؛ زمینههای تکوین تمدن ایرانی اسالمی
 -1روابط اعراب و ساسانیان قبل از ظهور اسالم را توضیح دهید؟
در عصر باستان ،قبایل بیابانگرِد عرب که در مداورت مرزهای جنوب و جنوب غربی فالت ایران می زیستند ،مکرر به شهرها و آبیادی
های مرزی میهن ما هدوم می آوردند و پ

از غارت آنها به درون بیابانهای شبه جزیره عربستان عقبنشینی میکردنید .بیه همیین

دلیل ،حکومت ساسانیان ،عالوه بر زندیره ای از پادگان شهرها که در مرزهای جنوب غربی قلمرو خود ایداد کرده بیود ،دولیت دسیت
نشانده ای از طایفه عربِ آل مُنِذر (لَُخمیان) در حیره بر سر کار آورد که سدّ محکمی در برابر ییورش اعیراب بَیدَوی و کوشیش هیای
رومیان برای نفوذ به سرحدات ایران باشد .در جنوب ،غیر از بحرین و عمان که جزو سرزمین اصلی ایران بودند و مرزبانان ایرانیی بیر
آندا حکومت میکردند ،یمن نیز از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان به تصرف ساسانیان درآمد.
 -2اوضاع ایران در آستانة حملة اعراب را شرح دهید؟
همزمان با ظهور اسالم ،ایران در وضعیت سیاسی و اجتماعی نامساعدی به سر می برد .حکومت  477ساله ساسانی را جنگ های طوالنی
و پرخرج با روم در غرب و نبردهای پی در پی با اقوام بیانگرد در مرزهای شرقی ،از یک سو و اختالف و نزاع بزرگیان و اشیراف دچیار
فرسودگی و ضعف کرده بود .به گونهای که پ

از خسرو پرویز در مدت کوتاهی بیش از ده تن به تخت شاهی نشستند.

اوضاع اجتماعی نیز به دلیل جدایی و بیگانگی طبقات جامعه ایران از یکدیگر ،اختالفات مذهبی و سرکوب شدید مخالفانِ دین رسمی،
تنگنظری موبدان و دخالت آنها در همه شئون کشور پریشان بود.
عالوه بر آن ،بروز بیماری مرگبار طاعون و طغیان شدید رودهای دجله و فرات که بندها و سیدها را شکسیت و خسیارت فراوانیی بیه
زمینهای حاصلخیز آسورستان (بین النهرین /سَواد /عراق) زد ،ضربه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وارد آورد.
حادثه تأثیرگذار دیگری که در این اوضاع و احوال اتفاق افتاد ،از میان برداشتن دولت آلمنذر توسط خسروپرویز بود.
 -3چرا از میان برداشتن دولت آلمنذر توسط خسروپرویز ابهت و عظمت قدرت ساسانیان نزد اعراب را فروریخت؟
اندکی پ

از این ماجرا ،دسته ای از سساهیان ساسانی از قبیلههای عرب که به مرزهای ایران حمله کرده بودند ،شکست خیورد .ایین

واقعه ،اُبُهَت و عظمت قدرت ساسانیان را نزد اعراب فرو ریخت و باعث تشویق و تحریک بیشتر آنیان بیرای هدیوم بیه کیاروان هیا و
آبادیهای مرزی ایران شد.
 -4عک

العمل خسروپرویز در مقابل دعوت پیامبر چه بود؟

مطابق برخی روایت ها ،خسروپرویز از جمله فرمانروایان بزرگی بود که در سال هفتم هدری توسط حضرت محمید بیه اسیالم
دعوت شد؛ اما او دعوت پیامبر را نسذیرفت و به باذان ،حاکم ایرانی یمن امر کرد که به حداز رود و آن حضیرت را دسیتگیر و
روانه تیسفون کند.
 -5درگیری ساسانیان و اعراب در زمان ابوبکر را توضیح دهید؟
در شرایطی که دربار ساسانی دچار اختالف و آشفتگی بود ،اعراب مسلمان در اواخر دوران خالفت ابوبکر به منطقه سواد حمله کردنید
و تعدادی از آبادیها و شهرهای آن منطقه را به جنگ و یا صلح گشودند.
 -6سساه ایران در کدام جنگ اعراب مسلمان را شکست دادند؟
سساه ایران با شکست اعراب مسلمان در جنگ جِسر یا پل ( 13ق) بیشتر متصرفات آنان را پ

گرفت.

 -7اعراب در زمان عرب نخست در کدام جنگ ساسانیان را شکست دادند و موفق به تصرف چه مناطقی شدند؟
اعراب مسلمان نخست در قادسیه به سختی سساه ایران را به سختی شکست دادند ( 14ق) و تیسفون پایتخیت پیرآوازه ساسیانیان را
پ

از مدتی محاصره تسخیر کردند ( 16ق).

 -8عوامل شکست ساسانیان در قادسیه را بیان نمایید؟
می توان به اختالفهای داخلی ایرانیان و ناامیدی رستم فرخزاد ،فرمانیده سیساه ساسیانی از پییروزی ،همکیاری دهقانیان و برخیی
قبیله های عرب ساکن سواد با مسلمانان اشاره کرد .ضمن آنکه خبر پیروزی خیره کننده اعراب مسلمان بیر رومییان در شیام ،موجیب
تقویت روحیه و انگیزه جنگاوران عرب در قادسیه شد.
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 -3پیروزی اعراب مسلمان در کدام جنگ سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد؟
پیروزی اعراب مسلمان در جنگ نهاوند سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد ( 21ق) .فاتحان این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند.
 -17ساکنان کدام شهرها در مقابل حمله اعراب ایستادگی کردند؟
ساکنان برخی شهرها و مناطق ایران مانند همدان ،ری ،فارس و به خصوص شهر استخر که خاستگاه خاندان ساسیانی بیود ،بارهیا بیر
اعراب شوریدند ،اما از آن جایی که میان این شورش ها هماهنگی وجود نداشت ،اعراب آنها را سرکوب کردند و در جرییان آن تعیداد
قابل توجهی از مردم تلف شدند.
 -11ایران در عصر خلفای نخستین چگونه اداره می شد؟
پ

از آنکه شهر و والیتی توسط اعراب مسلمان فتح می شد ،به فرمان خلیفه ،فردی از میان فرماندهان سساه ،سران قبیله ها

و یا صحابه به حکومت آندا منصوب می شد .از آندایی که اعراب تدربه چندانی در کشورداری نداشتند ،اداره امیور دییوانی
همچون گذشته در اختیار ایرانیان باقی ماند .محاسبه و دریافت مالیات ها همچنان توسط دبییران و دهقانیان ایرانیی اندیام
می گرفت .دفترهای دیوانی مثل گذشته به خط و زبان پهلوی نوشته می شد و سکه های ضرب شده توسط ساسانیان همچنیان
در گردش بود .به طور کلی ،اعراب مسلمان تا زمانی که نافرمانی صورت نمی گرفت و قراردادهای صلح نقض نمی شد ،دخالتی
در اداره امور داخلی شهرها و روستاها دخالتی نمی کردند.
 -12ایران در عصر خلفای اموی چگونه اداره می شد؟
در زمان حکومت بنیامیه ،مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی عراق اداره میشد؛ البته در مواقعی نیز خلفای اموی در عزل
و نصب حاکمان مناطق مهمی مانند خراسان و آذربایدان به طور مستقیم دخالت میکردنید .در آن دوره ،حکومیت شیهرها و منیاطق
مختلف دنیای اسالمی از جمله ایران در انحصار کامل اشرافیت اموی و سران قبیلههای عربِ متحد آنان قرار داشت.
 -13معروفترین والیان اموی که بر ایران حکومت کردند را نام ببرید؟
زیادبن اَُبیه ،پسرش عبیداهلل ،حَدّاجبن یوسف ثقَُفی و یوسفبن عمُر از جمله معرو فترین والیان اموی
 -14در زمان کدام والی اموی خط و زبان دفترهای دیوان از پهلوی به عربی برگردانده شد؟
در زمان حداجبن یوسف سقفی
 -15هدف مهاجرت قبیلههای عرب به ایران در قرن اول چه بود؟
این مهاجرت ها از دوران فتوحات و به هدف تحکیم سلطه مسلمانان بر ایران شروع شد ،اما در دوره امویان شدّت یافت.
 -16نخستین همکاری میان ایرانیان با مهاجرانِ عرب در چه زمینههایی بود؟
نخست در زمینه تدارت و کشاورزی و سس

در زمینه های سیاسی و اجتماعی به وجود آمد و کم کم مهیاجران جیذب فرهنیگ

ایرانی شدند.
 -17وضعیت ایران در عصر خالفت عباسیان را توضیح دهید؟
با روی کار آمدن خاندان بنیعباس و انتقال مرکز خالفت از دمشق به بغیداد در سیرزمینهیای ایرانیی ،شیرایط و اوضیاع سیاسیی و
اجتماعی به نفع ایرانیان تغییر محسوسی یافت .در حکومت عباسیان ،برخی از سیاستمداران و دیوانساالران ایرانی به مناصب سیاسی
و نظامی مهمی مانند وزارت ،فرماندهی سساه و حکومت شهرها و مناطق دسترسی پیدا کردند و اقداماتی را به سود مردم اییران اندیام
دادند .برای مثال ،خاندان برمکیان در زمان هارون و خاندان سهل در زمان مأمون از نفوذ و قدرت خود بیرای ترقیی جایگیاه اییران و
ایرانیان در دستگاه خالفت استفاده کردند .طاهربن حسین ،مؤسی

نخسیتین سلسیله ایرانیی در دوران اسیالمی یعنیی طاهرییان،

دستپرورده خاندان سهل بود .با این حال تداوم سلطه اعراب بر ایران و برخی اقدام هیای عباسییان ،زمینیه ناخشینودی و مخالفیت
ایرانیان را با خالفت عباسی فراهم آورد.
 -18علل عک

العمل و مبارزهی ایرانیان در مقابل امویان چه بود؟

خالفت اموی در حقیقت یک دولت عرب گرا بود و نسبت به غیرعربان ،خشیونت و نفیرت خاصیی نشیان میی داد و بیه تحقییر آنیان
می پرداخت .ایرانیان به خصوص مسلمانان ایرانی که موالی خوانده می شدند ،در برابر حکومت ظالمانیه اموییان و رفتیار تحقیرآمییز و
قومگرایانه آنان ،در دو بعُد سیاسی -نظامی و اجتماعی -فرهنگی عک
 -13ابعاد سیاسی -نظامی و اجتماعی -فرهنگی عک
 -1جنبشهای سیاسی -نظامی

العمل نشان دادند و مبارزه کردند.

العمل ایرانیان در برابر امویان را توضیح دهید؟
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ایرانیان که از بیدادگری امویان نسبت به خود و اهلبیت رسول خدا به ستوه آمده بودند ،از هر فرصتی برای مبارزه با خالفت بنیامیه و
پیوستن به قیامهای ضد اموی استفاده کردند.
 -2جنبش اجتماعی -فرهنگی
در بعُد اجتماعی و فرهنگی ،گروهی از اندیشمندان ،شاعران و نویسندگان ایرانی با سیاست تعصیب و تفیاخرطلبی قیومی و قبیلیهای
امویان به مخالفت برخاستند و با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر ،تمامی اقوام را مساوی دانستند .البته شیماری از آنیان در ایین
کار به افراط کشیده شدند و از طریق مقایسه زندگی ایرانیان باستان با زندگی اعرابِ عصر جاهلیت ،به تحقیر قیوم عیرب پرداختنید.
اینان به شُعوبیان معروف شدند .جنبش شُعوبی در دوره اول عباسیان نیز همچنان در عراق فعال بود.
 -27علل جنبشهای ایرانیان در زمان عباسیان چه بود؟
گرچه خاندان بنی عباس با کوشش ایرانیان (خراسانیان) به حکومت رسیدند ،اما تداوم سلطه اعراب و برخی اقدام های خلفای عباسیی
از قبیل قتل ابوسَلمه خلّل و ابومسلم ،نابودی خاندان های برمکیان و سهل و سختگیری و ستم به شیعیان و اهل ِبیت پیامبر ،نارضیایتی
و خشم مردم ایران را برانگیخت و زمینهساز قیامهای مختلفی در گوشه و کنار کشور شد.
 -21جنبشهای ایرانیان در زمان عباسیان بر چه اساسی شکل گرفت و نتیده آن چه بود؟
مهمترین آنها یک رشته جنبشهایی بود که به خونخواهی ابومسلم و یا تکریم خاطره او صیورت گرفیت و بیرای سیالهیای متمیادی
عباسیان را به زحمت انداخت .رهبران این جنبش ها دارای ترکیبی از عقاید دینی و فلسفی اسیالمی و غیراسیالمی ماننید زرتشیتی،
مانوی و مزدکی بودند .هر چند این جنبش ها سرکوب شدند ،اما سلطه خلفای عباسی را بر مناطق شرقی ایران خاصه خراسان سسیت
کردند و زمینه مناسبی را برای شکلگیری سلسلههای ایرانی در منطقه فراهم آوردند.
 -22طبق شواهد روند گروش ایرانیان به اسالم چگونه بوده است؟
روند گروش ایرانیان به اسالم تدریدی بوده است .اگرچه بیشتر شهرها و مناطق ایران در کمتر از  27سال به تسخیر اعیراب مسیلمان
درآمد ،اما روند پذیرش اسالم ،چندین قرن به طول اندامید.
 -23عوامل مؤثر بر اسالم آوردن مردم ایران را بیان نمایید؟
الف) اسالم دینی جهانی است و پیام های جذّابی برای تمام مردم جهان دارد .پیام برادری و برابری اسیالم و سیادگی مناسیک و آداب
اسالمی ،از جمله جذابیتهای این دین برای ایرانیان بود.
ب) از آ ندایی که ساکنان ایران خواه زرتشتی و خواه مسیحی و یهودی ،یکتاپرست و معتقد به بهشت و جهنم و ظهور مندیی بودنید،
بنابراین ،درک و پذیرش جهانبینی توحیدی و پیام مکتب اسالم ،برای آنان چندان دشوار و ناخوشایند نبود.
پ) مهاجرت گسترده اعراب مسلمان به ایران ،زمینهساز آشنایی تدریدی ایرانیان با اسالم و گرویدن به آن شد.
 -24نقش سادات علوی در اسالم آوردن ایرانیان را توضیح دهید؟
سادات علوی و شیعیانی که برای ندات از ظلم امویان و عباسیان به میهن ما پناه آوردند ،نقش مهمی در این زمینه داشیتند .سیاکنان
شهر قم و نیز کثیری از مردم مازندران و گیالن در نتیده مهاجرت گروهی از شیعیان و علویان به دیار آنان با اسالم آشینا و مسیلمان
شدند .حضور امام رضا (ع) و امامزادگان در ایران نیز بر توجه و گرایش اجدا ما به اسالم تأثیر داشت.

درس نهم
عصر طالیی تمدن ایرانی – اسالمی
 -1کدام عامل زمینه را برای شکلگیری سلسله های ایرانی و در پی آن تغییر اوضاع سیاسی ایران در سده های سوم و چهیارم هدیری
فراهم آورد؟
فعالیتها و مبارزات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در دو سده نخست هدری
 -2چه ک

از طرف مأمون به حکومت خراسان منصوب شد؟
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طاهر ذوالیمینین از سوی مأمون ،خلیفه عباسی به حکومت خراسان منصوب شد ( 275ق).
 -3چرا مأمون حکومت خراسان را به طاهر داد؟
تشدید جنبش های ضد خالفت در ایران ،مأمون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری در شیوه اداره قلمیرو خالفیت ایدیاد کنید؛ از
این رو ،حکومت خراسان را به طاهر ،سردار ایرانی و خراسانی خود داد .پ

از طاهر ،حکومت خراسیان در خانیدان او میوروثی شید و

بدینگونه نخستین سلسله مسلمان ایرانی شکل گرفت.
 -4به دنبال حکومت طاهریان چه حکومتهایی در ایران تشکیل شدند؟
به دنبال طاهریان ،سلسله های حکومتی دیگری در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند .صفاریان ،سامانیان ،علویان طبرستان ،زیاریان و
آلِبویه از جمله این سلسلهها به شمار میروند.
 -5آل بویه بر چه مناطقی حکم میراندند؟
آلِبویه بر بخشهای وسیعی از مرکز ،جنوب ،شمال و غرب ایران و عراق حکومت کردند.
 -6پیامدهای تأسی
تأسی

حکومت های ایرانی ،به لحاظ سیاسی در سدههای نخست هدری قمری چه بود؟

حکومت های مذکور ،به لحاظ سیاسی یک پیامد مشترک و مهم داشت و آن کاهش و زوال تدریدی تسیلط سیاسیی خلفیای

عباسی بر مناطق مختلف میهن ما بود .حتی در دوره حکومت آل بویه ،بغداد بیش از یک قرن تحت سلطه امیران آلِ بویه قرار گرفیت و
آنان عالوه بر عزل و نصب خلیفه ،قدرت و نفوذ او را نیز محدود کردند .با این حال ،بسیاری از این حکومت ها ،رقیب و دشمن یکیدیگر
نیز بودند و در دوران فرمانروایی آنان ،جنگ های داخلی فراوانی صورت گرفت و آسیب زیادی به ایران و ایرانیان وارد کرد.
 -7تسلط آل بویه بر بغداد چه نتیدهای داشت؟
آنان عالوه بر عزل و نصب خلیفه ،قدرت و نفوذ او را نیز محدود کردند.
 -8خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی طاهریان و سامانیان را بنویسید.
سلسله های طاهریان و سامانیان ،ریشه در خاندان های کهن دهقانیِ منطقه خراسان و ماوراءالنهر داشتند .در واقع این دو سلسله را دودمان هیای
زمینداری پایهگذاری کردند که از قدرت و نفوذ اقتصادی و پشتوانه اجتماعی و فرهنگی قابل مالحظهای در دیار خود برخوردار بودند.
 -3نقش دهقانان ایرانی در سده های نخستین هدری را بیان نمایید.
عالوه بر مشارکت در امور محلی ،نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دوره باستان به دوره اسالمی ایفا کردند.
 -17علویان چه کسانی بودند و بنیانگذار حکومت آنها چه کسی بود؟
حسنبن زید ،بنیانگذار حکومت علو یان طبرستان و جانشینان او از سادات علوی شیعه مذهب به شمار میرفتند که بیرای رهیایی از
ستم خلفای عباسی به ایران و به ویژه منطقه طبرستان پناه آورده بودند .سادات علوی نقش مؤثری در ترویج اسالم در میان ایرانییان
به ویژه ساکنان طبرستان ،دیلم و گیالن داشتند و با رفتار و اخالق پسندیده خود مورد اعتماد توده های مردم قرار گرفتند.
 -11یعقب لیث صفاری که بود؟
یعقوب لیث صفاری ،رویگرزاده ای از دهی به نام قَُرنین در سیستان بود .او فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را با شرکت در گروه عیاران
و جوانمردان سیستان و جنگ علیه خوارج آندا آغاز کرد.
 -12سلسلهی آل بویه توسط چه کسانی تأسی

شد؟

سلسله آلبویه را پسران ابوشداع بویه (علی ،حسن و احمد) از اهالی دیلم تأسی

کردند .بویه شغل صیادی را رها کیرد و بیه همیراه

پسرانش حرفه نظامی را برگزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد.
 -13شیوه کسب قدرت سلسلههای ایرانی به چند دسته تقسیم میشود؟ توضیح دهید.
 -2در مقابل بنیانگذاران بسیاری از سلسله هایی که در این دوره تشکیل شدند ،بدون اجازه و تأیید خلیفه اقدام به گیردآوری سیساه و
لشکرکشی برای به دست گرفتن قدرت کردند .یعقوب لیث صفاری ،بنیانگذار حکومت صفاریان ،حسن بن زید ،مؤس

حکومت علویان

طبرستان و مرداویج برپاکننده سلسله زیاریان و پسران بویه که سلسله آلبویه را بنیان نهادند ،از آن جملهاند.
 -1شیوه کسب قدرت مؤسسان برخی از سلسله های ایرانی مانند طاهریان و سامانیان با فرمان خلیفه عباسی بیه حکومیت رسییدند.
همچنین انتقال قدرت از امیری به امیر دیگر نیز در این حکومت ها با فرمان و تأیید خلیفه صورت می گرفت .چنین فرمیان و تأیییدی
بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و برای نشان دادن اطاعت و تابعیت ظاهری و اسمی از خلیفه بغداد بود ،وگرنه امیران سلسله های مذکور
در امور داخلی خود استقالل داشتند و تعیین جانشین به عهده خود آنان بود.

33

تهیه کننده :بهرام شفیعی

 -14روابط طاهریان و سامانیان با خلیفه عباسی را توضیح دهید؟
امیران سلسله های طاهری و سامانی عموماً نسبت به خلفای بنی عباس اظهار اطاعت ظاهری می کردند و در مواردی با دشمنان
خالفت مانند علویان طبرستان سِر ستیز داشتند .اظهار اطاعت این امیران نسبت به خالفت ،به قدرت آنان در نظر عامه مردم
مسلمان مقبولیت و مشروعیت می بخشید .با این حال ،حاکمان طاهری و سامانی در اداره امور قلمیرو خیود اسیتقالل کامیل
داشتند و با اراده و اختیار خود درباره مسائل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی سرزمین های تحت فرمان ،تصمیم گیری
و عمل می کردند.
 -15روابط علویان طبرستان با خلیفه عباسی را شرح دهید؟
روابط حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی همواره خصومت آمیز بود؛ زیرا امیرانِ شیعه مذهب این سلسله که از سادات علیوی
به شمار می رفتند ،خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند .ازاین رو ،بیشتر دوران حکومت علویان طبرستان
( 316 - 257ق) به کشمکش و جنگ با سساهیان خلیفه و لشکریان طاهریان و سامانیان که متحد خالفت بودند ،سسری شد.
 -16روابط یعقوب و خلیف عباسی را توضیح دهید؟
رابطه صفاریان با خالفت عباسی فراز و نشیب زیادی را طی کرد .با وجود آنکه یعقوب بدون فرمان و بی اجازه خلیفه عباسی به قیدرت
رسید ،اما موفقیت های او در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهای شرقی ،موجب شد که خلیفه فرمان حکومت سیستان ،کابل و بلیخ
را برای وی ارسال نماید  .با این حال ،پ

از حمله یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سیس

لشکرکشیی او بیه

سوی بغداد ،روابط دو طرف به خصومت گرایید.
 -17روابط جانشینان یعقوب لیث و خلیفه عباسی را توضیح دهید؟
در زمان عمرولیث ،برادر و جانشین یعقوب ،دشمنی و درگیری میان صفا ریان و خالفت عباسی کمتر شد؛ امیر صفاری نسبت بیه
خلیفه اظهار تبعیت کرد و به نام او خطبه خواند ،خلیفه نیز حکومت عمرو را بر مناطقی که در اختیار داشت ،تأیید کرد .بیا ایین
حال ،عباسیان همچنان نسبت به صفاریان بی اعتماد بودند و نسبت به آنها کینه داشتند .از این رو ،د ر جنگ میان عمرو با امیر
اسماعیل سامانی ،خلیفه جانبِ سامانیان را گرفت و پ

از آن که در این جنگ عمرو به اسارت درآمد و به بغداد فرستاده شید،

خلیفه ناجوانمردانه دستور به قتل او داد.
 -18روابط زیاریان با خلیفه عباسی را توضیح دهید؟
روابط زیاریان نیز با خالفت عباسی فراز و نشیب زیادی داشت .مرداویج با شکست سساهیان خلیفه ،شهرها و والیات مختلف اییران را
گرفت و عامالن خلیفه را از آندا راند .مرداویج حتی خیال حمله به بغداد و نابودی خالفت عباسی را در سر میی پرورانید ،امیا پییش از
اقدام به این کار ،توسط غالم سربازانِ شورشی خود کشته شد .جانشینان وی که قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود شده بیود ،از
بلندپروازی مرداویج دست کشیدند و نسبت به خلیفه بغداد اظهار اطاعت کردند.
 -13وضعیت خط و زبان ایران قبل از تأسی

سدههای نخستین اسالمی چه بود؟

اگرچه با ورود اسالم به ایران ،زبان عربی زبان ح کومت و دین شد ،اما فارسی دری که در واقیع صیورت تحیول یافتیه فارسیی میانیه
(پهلوی) بود ،همچنان در میان عامه مردم در اکثر نقاط ایران رواج داشت .به مرور زمان حتی بسیاری از اعراب مهاجر به میهن ما نییز
جذب زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدند.
 -27وضعیت زبان فارسی در دوره صفاریان را توضیح دهید؟
تأسی

حکومت های ایرانی در سده سوم هدری ،سرآغازی بر توجه و حمایت رسمی از زبان و ادب فارسی بود .یعقوب لیث که امییری

میهندوست و عالقمند به فرهنگ ایرانی بود ،شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق کرد.
 -21وضعیت زبان فارسی در دوره سامانیان را توضیح دهید؟
در عصر سامانیان زبان و ادب فارسی اوج گرفت .امیران و وزیران ایران گرا و فرهنگ پرورِ سامانی زحمیات فراوانیی بیرای تیرویج ایین زبیان
کشیدند .آنان شاعران و نویسندگان فارسی گو را تشویق و حمایت می کردند .رودکی پدر شعر فارسی در این زمان می زیست و مورد حماییت
دربار سامانی بود .حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز در اواخر دوره سامانی شروع به سرودن شاهنامه کرد .او پ

از سقوط سیامانیان ،شیاهنامه را

به سلطان محمود غزنوی تقدیم کرد ،اما این سلطان ،قَُدرِ خدمت این شاعر بزرگ را ندانست و این شاعر آزاده را آزرده خاطر ساخت.
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عالوه بر آن ،در دوره سامانیان ،زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در کنار زبان عربی قرار گرفت و چندین اثر علمیی و دینیی بیه
فارسی تألیف و یا ترجمه شد .ترجمه و تلخیص تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی ،ترجمه تفسیر طبیری بیر قیرآن از آن جملیه انید.
همچنین در آن دوره ،نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان حدودالعالم من المشرق الی المغرب نگارش یافت.
 -22کدام سلسله های ایرانی سهم به سزایی در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود داشتند؟
به ویژه سامانیان و آلِ بویه
 -23چه شرایطی موجب پیشرفت علم در سدههای سوم تا پندم را فراهم آورد؟
امیران و وزیران فرهنگپرور این سلسله ها ،از یک سو ،از اندیشمندان و عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی مییکردنید و از سیوی
دیگر ،با اتخاذ سیاست مدارای سیاسی و فرهنگی و اجتناب از تعصب و تنیگ نظیری ،شیرایطی را فیراهم آوردنید کیه اهیل علیم و
اندیشمندان پیرو مذاهب مختلف اسالم و دیگر دین های توحیدی در امنیت و آسایش کامل ،به فعالیت بسردازند.
 -24مهمترین مراکز آموزشی در سدههای نخستین اسالمی را بنویسید.
در سده های نخستین هدری ،مساجد مهم ترین مراکز آموزشی بودند و در مساجد بیشتر شهرهای ایران حلقه های درس بزرگی تشیکیل
می شد .به تدریج مدرسه هایی هم در شهرهای بزرگ به وجود آمد .از تدربیات و نهادهای آموزشی دوره باستان نییز اسیتفاده میی شید.
مدرسه پزشکی جندیشاپور که در زمان ساسانیان آغاز به کار کرده بود ،همچنان تا قرن سوم هدری به فعالیت خود ادامه داد.
 -25از چه زمانی توجه به علوم و معارف اسالمی فزونی یافت؟
پ

از آنکه در سدههای سوم و چهارم هدری جمعیت کثیری از مردم ایران مسلمان شدند.

 -26در مورد ابونصر فارابی و روش فلسفی وی توضیح دهید؟
ابونصر محمدبن محمد ،معروف به فارابی ( 338 257ق) فیلسوف بزرگ ایرانی که از خراسان به بغداد رفت و سس

در دمشیق سیکونت

گزید ،فلسفه مَشایی را که تلفیقی از جهانبینی اسالم و فلسفه ارسطویی و نوافالطونی بود ،پایهگذاری کرد.
در سنت فلسفه اسالمی ،فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به معلم اول است ،معلم دوم می خوانند .ابن سینا او را استاد خود دانسته و ابین
رشد و دیگر فیلسوفان احترام زیادی برای او قائل شده اند.
 -27چه کسی فلسفه مشایی را به کمال رسانید؟
بدون شک ،برجستهترین فیلسوف ایران و جهان اسالم کسی نیست جز ابوعلی سیینا ( 428-377ق) کیه فلسیفه مَشّیایی را بیه کمیال
رسانید.
 -28آثار علمی ابن سینا را بیان نمایید؟
کتاب شفا یکی از بزرگ ترین دائرة المعارف های علمی است که به دست یک تن نوشته شده است و در آن ،عالوه بیر فلسیفه ،بیه علیوم
طبیعی و ریاضی نیز پرداخته شده است .ابنسینا برای نخستین بار در دانشنامه عالیی یک دوره فلسفه را به زبان فارسیی تیألیف کیرد و
این اثر ،سهم به سزایی در مطرح کردن زبان فارسی به عنوان زبان علم داشت.
 -23برجستهترین دانشمندانِ عصر طالیی تمدن ایرانی اسالمی و آثار وی را بنویسید.
بدون تردید یکی از برجسته ترین دانشمندانِ عصر طالیی تمدن ایرانی اسالمی ،ابوریحان محمدبن احمد بیرونیی ( . 362خیوارزم  447ق.
غزنه) است .بیرونی در ریاضیات ،ندوم ،گا هشماری ،جغرافیا ،هندشناسی و  ...مقیام شیامخ داشیت و بیه زبیان هیای فارسیی ،عربیی و
سانسکریت مسلط بود .وی آثار ارزنده ای در این زمینه تألیف کرد .ابزارها و روش های ابداعی او برای تعیین عیرض و طیول جغرافییایی و
اندازهگیری فاصله میان شهرها جالب است.
 -37دانش و سنت پزشکی ایرانِ باستان از چه طریقی به دورهی اسالمی انتقال یافت؟
دانش و سنت پزشکی ایرانِ باستان از طریق مدرسه جندی شاپور به دوره اسالمی انتقال یافت و نخسیتین آثیار مسیتقل پزشیکی عصیر
اسالمی به دست استادان آن مدرسه نوشته شد .جرجی

بن جبرائیل (د پ

از  152ق) رئی

مدرسه جندی شاپور پزشک پرآوازه ایرانی

به بغداد رفت و به دنبال او گروه دیگری از پزشکان آن مرکز علمی راهی مرکز خالفت عباسی شدند.
 -31دستاوردهای زکریای رازی در زمینه پزشکی را بیان نمایید؟
محمّد زَکَُریای رازی ( 313 - 251ق) پزشک ،شیمی دان و فیلسوف ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسیفه نوشیته و
به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور شده است .به گفته جرج سارتن ،پدر تیاریخ علیم ،رازی «بیزرگ تیرین
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پزشک اسالم و قرون وسطی بود» .رساله آبله و سُرخک (الددری و الحصبه) او کهنترین توصیف آبله و شکاهکاری در علیم پزشیکی بیه
شمار می رود.
 -32مهمترین اثر ابن سینا در زمینه پزشکی را بنویسید؟
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران تاریخ علم ،ابنسینا یکی از بزرگ ترین پزشکان همه اعصار به شمار می رود .دائرة المعیارف پزشیکی او
با عنوان قانون ،نه فقط در ایران و دنیای اسالم ،که در اروپا نیز تا سده های متمادی به عنوان عالیترین منبع و مرجع پزشکی باقی ماند.
 -33به هنگام سقوط ساسانیان کدام مناطق آباد و پررونق بودند؟
به هنگام سقوط ساسانیان بنادر ایرانی در سواحل خلیج فارس ،دریای عمان و دریای سرخ ،آباد و پررونق بودند.
 -34چرا در قرون نخستین هدری دریانوردی و تدارت دریایی توسعه چشمگیری یافت؟
در قرون نخستین هدری در نتیده گسترش و یکسارچگی جغرافیای جهان اسالم ،دریانوردی و تدارت دریایی توسعه چشمگیری یافت.
 -35کانونهای اصلی مبادالت اقتصادی در سدههای سوم تا پندم هدری را ذکر کنید؟
در سدههای سوم تا پندم هدری ،مراکز شهری در سواحل و پ

کرانههای خلیج فارس رونق یافتنید و بنیدر سییراف بیه مثابیه یکیی از

کانونهای اصلی مبادالت اقتصادی منطق های و جهانی تثبیت شد.
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درس دهم
ایران در دورة غزنوی ،سلدوقی و خوارزمشاهی
 -1چگونگی ورود ترکان به ایران پ

از سقوط ساسانیان به ایران را توضیح دهید؟

در جریان لشکرکشی های جهادی مسلمانان به ماوراءالنهر و سرزمین های آن سوی رود سیحون در سده های نخست هدری ،شیماری
از ترکان به صورت فردی یا طایفه ای و قبیله ای به دین اسالم گرویدند و به درون قلمرو اسالمی راه یافتند .عده زیادی از آنان به دلیل
استعداد خاصی که در امور نظامی داشتند به خدمت دربار عباسیان و امیران مسلمان درآمدند .شیماری از آنیان حتیی بیه مراتیب و
مناصب باالی نظامی دست یافتند.
 -2کدامیک از امرای غزنوی زمینه ایداد حکومتی محلی را فراهم کرد؟
اَُلستَُگین از جمله این افراد بود که در دربار سامانیان به مقام سسهساالری رسید .او در میانه قرن چهارم هدری قمری( 357ق) در شیهر
غزنه (غزنی /غزِنین) در کوهستان های نواحی شرقی افغانستان کنونی که مرز (ثَُغر) شرقی سرزمین های اسالمی با هنید غیرمسیلمان
محسوب می شد ،زمینه ایداد حکومتی محلی را فراهم کرد.
 -3چگونگی تأسی

حکومت غزنویان را توضیح دهید؟

در هنگامه ضعف سامانیان ،محمود فرزند سَبُکتگین و نوه الستگین که سسهساالر سامانیان در خراسان بیود ،در شیهر غزنیه حکیومتی
مستقل تأسی

کرد که در تاریخ ایران به حکومت «غزنویان » مشهور است .وی سس

به تدریج بر تمامی نواحی خراسان و بخشیی از

قلمرو سامانیان سلطه یافت.
 -4رابطه محمود غزنوی و خلیفه عباسی چگونه بود؟
محمود همچون دیگر فرمانروایان هم عصر خود ،از ابتدای تأسی

حکومت خود درپی کسب حمایت خلیفه عباسی ،القادر بیاهلل،

برآمد .او بسیاری از اقدامات سیاسی مذهبی خود را در پوشش جهاد در راه خدا (غزا) و به بهانیه مبیارزه بیا مخالفیان خالفیت
عباسی اندام می داد .به همین دلیل به ری که تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب بود ،حمله برد ( 427ق) و پ

از تصیرف آن

بسیاری از علما و مردم شهر را به بهانه اسماعیلی بودن به قتل رساند و کتابخانه مهم آ ندا را به بهانه وجود کتاب های فلسفه به
آتش کشید.
 -5بهانه و هدف محمود غزنوی از لشرکشی به هند چه بود؟
او به بهانه جهاد در راه خدا بارها به هند حمله کرد؛ در حالی که هدف و انگیزه اش از این حمالت ،دستیابی به ثروت فراوان هند از طرییق
غارت معابد و پرستشگاه های آن سرزمین بود.
 -6اوضاع غزنویان در زمان سلطان مسعود را توضیح دهید؟
پ

از محمود ،پسرش مسعود نیز سیاست پدر را در حمله به هند ادامه داد و این سیاست از جملیه عیواملی بیود کیه سیبب شید وی از

وضعیت مردم ،به خصوص سکنه خراسان که در زیر بار فشار مالیاتی حکام وی به شدت آسیب دیده بودند ،غافل بماند .از اینرو ،هنگیامی
که سلدوقیان به فرماندهی طغُرِل به شهرهای خراسان هدوم آوردند ،مردم دروازه شهرها را به روی مهاجمان گشودند.
 -7سلطان مسعود در چه جنگی در مقابل سلدوقیان شکست خورد و چه نتیدهای داشت؟
به دنبال شکست مسعود غزنوی از سلدوقیان در نبرد سرنوشتساز دندانقان( 431ق ) ،سلطه غزنوییان بیر خراسیان پاییان یافیت ،امیا
حکومت آنان بر مناطقی از سرحدات شرقی ایران (افغانستان کنونی) و شمال غربی هند تا اواخر قرن ششم هدری ادامه داشت.
 -8سلدوقیان چه کسانی بودند؟
سلدوقیان طایفهای از ترکان بودند که پ

از گرویدن به اسالم ،نخست در ماوراءالنهر و سس

در خراسان مستقر شدند.

 -3تحوالت دوران طغرل سلدوقی را بنویسید.
طُغِرل سلدوقی پ
را یکی پ

از تصرف نیشابور ،این شهر را به عنوان مرکز حکومت خود برگزید ( 423ق) .او سس

شهرها و مناطق مختلف اییران

از دیگری تسخیر کرد .وی سراندام به بغداد رفت و خلیفه عباسی را از تسلط آل بویه شیعهمیذهب درآورد و خیود را مُندیی

خالفت معرفی کرد ( 447ق) .خلیفه نیز حکومت ایران و عراق را به او بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند و سکه به نیام او
زنند .خلیفه همچنین لقب «سلطان رکنالدوله » را به طغرل داد.
 -17آلبارسالن در کدام نبرد بیزان

(روم شرقی) را شکست داد؟ پیامدهای آنرا بنویسید.
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در زمان آلب اَُرسالن ،جانشین طغرل ،سلدوقیان در نبردی بزرگ که در مالزگیرد رخ داد ( 463ق) ،سیساهیان امسراتیوری روم شیرقی را
شکست دادند ،امسراتور را اسیر کردند و آسیای صغیر را به متصرفات خود افزودند .در آن زمان قلمرو سلدوقیان از رود سیحون در شیرق
تا دریای مدیترانه گسترش یافت .این وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایرانِ دوران اسالمی بود .توسعه قلمیرو سیلدوقیان در آسییای
صغیر ،موجب مهاجرت قبایل و طوایف ترک به آن منطقه و تغییر اوضاع سیاسی و فرهنگی این ناحیه شد.
 -11تحوالت دوران ملکشاه سلدوقی را توضیح دهید؟
در زمان ملکشاه سلسله سلدوقی به اوج قدرت رسید و در نتیده بیشتر خاندان ها و حکومت های محلی از بین رفتنید و ییا بیه اطاعیت
سلطان سلدوقی گردن نهادند .به دنبال مرگ خواجه نظام الملک و ملکشاه ،حکومت سلدوقیان در اثر اختالفات فراوان بیر سیر قیدرت و
جانشینی دچار ضعف شد و سراندام قلمرو این حکومت به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد.
 -12چرا تالش سالطینی مانند سندر برای احیای شکوه گذشته سلدوقیان ،آرزو محقق نشد؟
به دلیل درگیریهای داخلی و نیز هدوم اقوام مهاجمی همچون قراختائیان و غُزها
 -13دالیل ضعف دولت سلدوقی را بنویسید.
الف -درگیریهای داخلی
ب -نیز هدوم اقوام مهاجمی همچون قراختائیان و غُزها
پ -تقسیم قلمرو سلدوقی در ایران بین امیران مختلف
ت -رقابت و کشمکش بر سر قدرت
ث -مبارزات اسماعیلیان در ایران
ج -قدرت گرفتن اتابکان در نواحی زیر سلطه سلدوقیان
 -14سلدوقیان در چه نبردی در مقابل قراختاییان شکست خوردند؟ نتایج آن را بنویسید.
شکست سلدوقیان از قراختائیان ( 536ق) در نبرد قَُطوان مندر به از دست رفتن ماوراءالنهر شد.
 -15دولت سلدوقی چگونه منقرض شد؟
با پیروزی تَُکش خوارزمشاه بر آخرین سلطان سلدوقی ( 537ق) ،دولت سلدوقیان منقرض شد و خوارزمشاهیان قدرت را به دست گرفتند.
 -16خوارزم به چه منطقهای گفته میشد؟ حاکمان آن چه نامیده میشدند و از چه کسانی اطاعت میکردند؟
خوارزم ،یکی از مناطق آباد ایران زمین در قرون نخستین و میانه اسالمی بود .به حاکمان ناحیه خوارزم ،خوارزمشاه گفته میشد .خانیدان
حاکم بر این منطقه با وجود استقالل داخلی ،از سلدوقیان اطاعت میکردند.
 -17اقدامات سلطان محمد خوارزمشاه را بنویسید.
سلطان محمد خوارزمشاه نیز توسعهطلبی را وجهه همت خود قرار داد و غوریان ،قراختاییان و ملوک مازندران را برانداخت و بر کرمان نیز مسلط شد.
 -18روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه عباسی را توضیح دهید؟
در زمان سلطان محمد روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسی ،بهدلیل این که حکومتش مورد تأیید خلیفه عباسی قرار نگرفت ،به تیرگیی
گرایید .او که به بهانه عدم لیاقت خلیفه عباسی و با اعالم این که حکومت حق سادات حسینی است ،یکیی از سیادات حسیینی را بیرای
جایگزینی خلیفه با خود همراه کرده بود ،به بغداد حمله کرد اما بهدلیل برف و سرمای شدید حمله وی در همدان متوقف شد.
 -13چگونگی سقوط خوارزمشاهیان را توضیح دهید؟
بزرگترین خطا و بی تدبیری سلطان محمدخوارزمشاه ،بهانه دادن به دست مغوالن برای حمله به ایران بود ،کیه در اثیر آن بخیشهیایی از
ایران در معرض قتل و غارت سساهیان چنگیز قرار گرفت و حکومت خوارزمشاهیان نیز ساقط شد.
 -27شیوهی اداره حکومت در دوره ی غزنویان را توضیح دهید؟
فرمانروایان غزنوی به خوبی دریافته بودند که برای اداره قلمرو رو به توسعه خود به تشکیالت دیوانی و دیوان ساالران ایرانی نیاز دارند .از
همین رو بسیاری از دیوانساالران حکومت سامانی و حتی برخی از دیوان ساالران حکومت آل بویه را به خدمت گرفتند.
 -21وزیران معروف سلدوقیان را نام ببرید؟
عمیدالمُلک کندری و خواجه نظام الملک توسی
 -22عصر نظامالملک به چه دورهای میگویند؟
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در این بین نقش نظامالملک در ساختار نظام اداری ایران عصر سلدوقی به اندازهای برجسته است که دوران وزارت وی را می توان «عصیر
نظام الملک» نامید.
 -23شیوهی اداره حکومت سلدوقیان از دیدگاه خواجهنظامالملک چه بود؟
خواجهنظامالملک در تالش بود که با تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت و توسعه نظام اداری مدّنظر خود که مبتنی بیر مییراث اداری
کهن ایرانی بود ضمن ایداد ثبات و استمرار ،با نیروی سرکش امیران و نظامیان سلدوقی که به سنت های قبیله ای خود همچنیان وفیادار
بودند ،مقابله کند.
 -24درون حکومت سلدوقیان چه نیروهایی با یکدیگر در تقابل بودند؟
اهل قلم (دیوان ساالران) و اهل شمشیر (نظامیان)
 -24در عصر سلدوقی ،کدام دیوان به شکوهمندی بینظیری رسید و زیر نظر چه کسی بود؟
دیوان وزارت که در رأس آن وزیر قرار داشت.
 -25ویژگیهای نظام اداری سلدوقیان را بیان نمایید.
در عصر سلدوقی ،دیوان وزارت که در رأس آن وزیر قرار داشت به شکوهمندی بینظیری رسید .همهدیوانهای سلدوقی زیر نظر وزیر
کار میکردند .با این حال وزیر در منصب خود هیچ امنیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار وی میشد ،اراده و خواست سلطان بود .اگر
سلطان بنا به دالیلی از وزیر رندیده یا از موقعیت وی به هراس می افتاد ،عزل یا قتل و مصادره اموال در انتظار او بود.
 -26نظام اداری خوارزمشاهیان را با دوره سلدوقیان مقایسه کنید.
نظام اداری دوره خوارزمشاهی تداوم نظام اداری سلدوقی بود ،با این تفاوت که اختیارات برخی دیوان ها نسبت به دوره سلدوقی کم شید،
برخی دیگر تغییر نام یافت و برخی دیوان های جدید نیز تشکیل گردید .به عنوان نمونه در این دوره قدرت و نقش وزییر نسیبت بیه دوره
سلدوقی به شدت کاهش یافت و حتی در مواردی منصب وزیر حذف شد.
 -27در دوران حکومت های غزنوی ،سلدوقی و خوارزمشاهی بخش عمده جمعیت ایران در کدا به سر میبردند؟
روستاها
 -28ویژگی های عمده ی شهرها در دوران غزنویان و سلدوقیان و خوارزمشاهیان را بنویسید.
شهرها مانند همه ادوار تاریخی ایران از سه بخش کهندژ (ارگ) ،شهرستان (شارستان) و شهر بیرونی)(رَبَض) تشکیل میی شید ،بیا ایین
تفاوت که شهر بیرونی در دوره سلدوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت .این اتفاق بهدلیل رشد مناسبات شهری و افیزایش جمعییت
شهرها رخ داد .همراه با این تحول ،عناصر شهر اسالمی مانند مسدد و بازار به شهر بیرونی منتقل شدند و در کنار هم قرار گرفتند.
 -23شهرهای معروف دوران سلدوقیان را نام ببرید؟
ری ،اصفهان ،مرو و نیشابور
 -37بافت مذهبی جمعیت شهری و روستایی دوران غزنویان و سلدوقیان و خوارزمشاهیان بیشتر از چه گروههایی تشکیل شده بود؟
بافت مذهبی جمعیت شهری و روستایی این دوره را عمدتاً پیروان اهل تسنن تشکیل می دادند .به جز پییروان تسینن ،شییعیان دوازده
امامی (امامیه) نیز در شهرهای ایران پراکنده بودند و در برخی نقاط اکثریت داشتند .در برخی شهرهای ایران سادات علیوی نییز زنیدگی
می کردند .بیهق ،ری ،گرگان ،ساری و قم از جمله مهمترین مراکز شیعهنشین ایران بودند .پیروان مذهب اسماعیلی که به امامت اسیماعیل
فرزند امام جعفر صادق(ع) پ

از آن حضرت اعتقاد داشتند ،نیز در شهرها و روستاهای ایران پراکنده بودند .این گروه مهم ترین مخالفیان

خالفت عباسی و دو حکومت غزنوی و سلدوقی بودند و به همین دلیل همیشه از سوی حکومت مورد تعقیب و آزار قرار داشتند .از وجیود
پیروان ادیان مسیحی ،یهودی و زرتشتی در برخی شهرهای ایران نیز گزارشهایی در دست است.
 -31مهمترین گروه مهمترین مخالفان خالفت عباسی و دو حکومت غزنوی و سلدوقی را نام ببرید؟
اسماعیلیان
 -32چه عواملی به درگیری فرقه های اسالمی دامن میزد؟
دخالت سوء حکومتها به ویژه غزنویان و سلدوقیان در امور مذهبی و جانبداری آ نها از یک فرقه و میذهب و دشیمنیشیان بیا فرقیه و
مذهب دیگر ،به این اختالفات و درگیریها دامن می زد.
 -33در عصر حکومت های غزنوی ،سلدوقی و خوارزمشاهی مهم ترین و اصلی ترین فعالیت اقتصادی مردم ایران چه بود؟
کشاورزی
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 -34یکی از تحوالت چشمگیر دوران حاکمیت غزنویان ،سلدوقیان و خوارزمشاهیان چیست؟
زوال موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان در ایران
 -35وضعیت مالکیت در دوران حاکمیت غزنویان ،سلدوقیان و خوارزمشاهیان را توضیح دهید؟
مالکیت شخصی بر زمین بسیار محدود و ناپایدار بود و چنین امالکی همواره در معیرض مصیادره فرمانرواییان و میأموران
آنان قرار داشت  .عمده ترین شکل مالکیت زمین در ایران ،مالکیت دولتی یا دیوانی بیود کیه از دوران باسیتان در اییران
رواج داشت  .در دوران اسالمی همچون گذشته ،بخشی از زمین ها در قبال خدمت نظامی ،اداری و  ...به افراد داده شید  .در
عصر سلدوقی با تدبیر نظام الملک نظام اقطاع که پیش از سلدوقیان و خصوص ا ً در حکومت آل بویه و در غرب ایران راییج
بود ،گسترش یافت .
 -36اقطاع چیست؟
اقطاع به انواع مختلف واگذاری زمین به افراد نظامی یا صاحبان مشاغل دیوانی گفته می شد.
 -37چرا نظام الملک در توسعه نظام اقطاع نقش مهمی ایفا کرد؟
نظام الملک با هدف نظارت و آباد کردن زمین هایی که از ادوار پیشین بایر و بالاستفاده باقی مانده بود ،در توسعه نظیام اقطیاع
نقش مهمی ایفا کرد.
 -38چرا نظام اقطاع پ
پ

از خواجه نظامالملک به ضعف و زوال حکومت سلدوقی کمک کرد؟

از نظام الملک به دلیل تمایل تدریدی صاحبان اقطاع به استقالل ،سبب جدایی مناطقی شد که زمین های اقطاعی در آن

ها قرار داشتند و نهایتاً به ضعف و زوال حکومت سلدوقی کمک کرد .نوع دیگر مالکیت که به تدریج در این دوران در اییران
توسعه یافت ،زمین های وقفی بود.
 -33مهمترین کارکردهای اقتصاد شهری در دوران حاکمیت غزنویان ،سلدوقیان و خوارزمشاهیان چه بود؟
تولید ،مبادله و توزیع انواع کاال و محصوالت زراعی و نیز دریافت بهره مالکانه از کشاورزان و صنعت گیران خیرده پیای شیهری از جملیه
مهمترین کارکردهای اقتصاد شهری این دوره بود.
 -47در کدام دوره تدارت داخلی و خارجی ایران به طور چشمگیری رشد کرد؟
در دوره سلدوقی
 -41مهمترین عواملی که در دورهی سلدوقیان به رشد تدارت کمک کردند را بنویسید؟
گسترش قلمرو ،برقراری نظم و امنیت ،ایداد راه های جدید و توسعه حمل ونقل و وجود نظام دیوانی کارآمد از جمله عیواملی بودنید کیه بیه
رشد تدارت کمک کردند.
 -42رونق تدارت در دوره ی سلدوقیان چه نتاجی به دنبال داشت؟
با رونق تدارت ،شهر و شهرنشینی نیز رشد یافت .بازارها به عنوان قلب تسنده شیهر رو بیه توسیعه گذاشیت .سینگ هیای
قیمتی ،انواع منسوجات ،برخی محصوالت کشاورزی پرطرفدار ،برخی اشیای فلزی ،ظروف سفالی و انواع ظروف شییش هیای
در داخل و خارج از مرزهای ایران مبادله و خرید و فروش می شدند .صرافان که وظیفه اندام معامالت پولی و تسهیل مبادلیه
کاالها را به عهده داشتند ،نقش مهمی در توسعه تدارت خارجی ایفا کردند.
 -41دوران توسعه زبان و ادبیات فارسی و ظهور بزرگ ترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی در چه دورهای است؟
قرن های چهارم تا هفتم
 -42در دورهی غزنویان و سلدوقیان چه عواملی در رونق و توسعه زبان و ادبیات فارسی تأثیر داشت؟
تالش های دیوان ساالران ایرانی در تبدیل زبان دستگاه اداری غزنویان از عربی به فارسی که در دوره سلدوقی عمالً رسمیت یافیت و تماییل
علما و دانشمندان این دوره به نوشتن آثار خود به زبان فارسی نیز در رونق و توسعه زبان و ادبیات فارسی نقش بسزایی داشت.
 -43در چه دوره ای شعر فارسی به اوج خود رسید؟
در عصر غزنوی شعر فارسی به اوج خود رسید
 -44مهمترین شاعر و نویسندهی دورهی غزنویان را بنویسید؟
حکیم فردوسی شاهنامه را که نماد هویت ایرانی و زبان فارسی است سرود و ابوالفضل بیهقی یکی از بزرگ ترین شیاهکارهای زبیان فارسیی،
یعنی تاریخ بیهقی ،را نوشت.
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 -45چرا در دورهی سلدوقیان فرصت مناسب برای توسعه هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی فراهم آمد؟
با رشد شهرها ،تأسی

و توسعه مراکز آموزشی و توسعه نقش و نفوذ روزافزون دیوان ساالران ایرانی در دستگاه اداری حکومیت سیلدوقی و

جذب شعرا و نویسندگان به دربارهای مختلف ،فرصت مناسب برای توسعه هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی فراهم آمد.
 -46مشهورترین شاعران و نویسندگان عصر سلدوقی و خوارزمشاهی را نام ببرید؟
سنایی ،انوری ،خاقانی و عطار از مشهورترین شاعران و نویسندگان عصر سلدوقی و خوارزمشاهی
 -47یکی از دورههای مهم هنر اسالمی چه دورهای است؟
دوره سلدوقی یکی از دورههای مهم هنر اسالمی تلقی میشود.
 -48چه عواملی به در شکوفایی هر چه بیشتر هنر و معماری دورهی سلدوقیان کمک کرد؟
گسترش ارضی ،حکومت فراگیر ،توسعه شهرنشینی ،رشد اقتصادی و حمایت دولتمردان و برخی حکام در شکوفایی هر چه بییشتیر هنیر و
معماری این دوره تأثیر بهسزایی داشت.
 -43مهمترین بناهایی بودند که در دوره سلدوقیان توسط معماران ایرانی ساخته می شدند را نام ببرید؟
مسدد ،مدرسه ،کاروانسرا و نیز مقابر از جمله بناهایی بودند که در آن دوره توسط معماران ایرانی ساخته می شدند.
 -57ویژگیهای هنری مسدد جامع اصفهان را بنویسید؟
مسدد جمعه اصفهان که اولین مسدد چهار ایوانی در ایران است ،الگویی برای معماران مساجد در ادوار بعدی شد .کاشی هیا و گچبیریهیا و
تزیینات بهکار رفته در این مسدد نیز به عنوان نمونه ای عالی از هنر این دوره محسوب می شوند.
 -51فلزکاری در چه دورهای یکی از درخشانترین دوران خود را در تاریخ ایران پشت سر گذاشت؟
در عصر سلدوقی
 -52مراکز مهم سفالگری عصر سامانی را نام ببرید و در دورهی سلدوقیان به کدا منتقل شد؟
مراکز مهم سفالگری عصر سامانی از شرق ایران یعنی نیشابور و سمرقند بهتدریج به مناطق مرکزی مانند کاشان انتقال یافت.
 -53در دوره ی سلدوقیان استفاده چیزهایی برای تزیین بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوانی یافت؟
استفاده از نقوش انسانی ،گیاهی ،جانوری و نیز نقوش هندسی برای تزیین بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوانی یافت.

درس یازدهم
حکومت،جامعه و اقتصاد در عصر مغول  -تیموری
 -1مغوالن چه کسانی بودند؟
مغول ها ،دسته هایی از قبایل زردپوست بودند که در پی اقدامات سیاسی ،نظامی و حقوقی چنگیز (تموچین) متحد و قدرتمند شدند.
.-2چرا مغوالن برای تأمین معاش خود به جنگ و هدوم به سرزمین های دیگر روی آوردند؟
شرایط نامساعد طبیعی پاسخ گوی نیازهای اقتصادی آنها نبود.
 -3چرا هدوم مغوالن به سرزمین ایران ،فاقد ماهیت فکری و فرهنگی بود و نتایج زیانباری در پی داشت؟
بیشتر اقوامی که زیر فرمان چنگیز بودند از نظر فرهنگی و تمدنی دارای پشینه مهمی نبودند و به شیهر و شهرنشیینی نییز تیوجهی
نداشتند.
 -4مراحل حمالت مغول به ایران را بیان نمایید؟
 -1موج اول حمله مغول به ایران شش سال به طول اندامید ( 622 - 616ق)
 -2حدود سی سال بعد ،موج دیگری از حمالت مغول ها به فرماندهی هوالکوخان ،نوه چنگیزخیان .سراسیر اییران را فراگرفیت و بیه
تأسی

حکومت ایلخانان اندامید( 654ق).

 -5در چه شرایط مغوالن به ایران حمله کردند؟
اختالف سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خالفت عباسی ،از یک سو موجب تفرقه و تضعیف قدرت جهیان اسیالم شید و از
سوی سبب گردید که سلطان محمد خوارزمشاه از تهدیدات قدرت نوظهور مغولها غافل بماند.

41

تهیه کننده :بهرام شفیعی

 -6بهانه چنگیزخان برای حمله به ایران چه بود؟
چنگیزخان مغول به بهانه کشتار بازرگانان اعزامی خود در شهر مرزی اُترار ،فرمان هدوم به ایران را صادر کرد.
 -7نتایج حمله مغول به ایران را بنویسید؟
این هدوم با کشتار جمعیت ،ویرانی شهرها ،اسارت صنعتگران و هنرمندان ،مهاجرت مردم ،زوال اقتصاد کشیاورزی و تعطیلیی مراکیز
علمی و آموزشی در بخش وسیعی از مناطق شمال شرقی ایران همراه بود و باعث نابسامانی آن مناطق تا سالها شد.
 -8ایلخان به معنی چیست و ایلخانان به چه حکومتی گفته میشود؟
ایلخان به معنی «خان تابع» است و حکومت ایلخانی یا ایلخانان به حکومتی گفته می شود که پ

از تسلط مغوالن بر ایران بیه دسیت

هوالکوخان نوه چنگیزخان تشکیل شد.
 -3هالکو در زمان کدام فرمانروای مغوالن و با چه اهدافی به ایران حمله کرد؟
در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن ،به منظور نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب آسییا ،بیه اییران
لشکرکشی کرد ( 657ق).
 -17نتایج حمله هالکو به ایران را بنویسید؟
هوالکو ،نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن قلعه های مستحکم آنان از بین برد؛ سس

با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسیی بیه

حکومت خاندان بنیعباس پایان داد ( 656ق) و حکومت ایلخانان را پایهگذاری کرد.
 -11مغوالن در کدام نبرد در مقابل مملوکان مصر شکست خوردند؟
در عین جالوت از سساه حکومت مملوکان مصر شکست خوردند.
 -12دوره حاکمیت در ایران را نام ببرید؟
دوره حاکمیت آنها را میتوان به دورة نامسلمانی و دورة مسلمانی تقسیم کرد.
 -13ویژگیهای دوره نامسلمانی ایلخان را توضیح دهید.
در دوره نامسلمانی مغول ،بزرگان ایرانی برای مهار خشونت و رفتارهای خودسرانه فاتحان مغیول ،تیالش هیای بسییاری کردنید .دییوان
ساالران ،فالسفه ،شعرا ،فقها و در رأس آنان کسانی چون خواجه نصیرالدین توسی ،شم

الدین محمد جوینی و برادرش عطاملک جوینی

کوشیدند تا مغولها را با فرهنگ ایرانی و آداب کشورداری آشنا کنند و زمینه مسلمان شدن این قوم غالب را فراهم آورند.
 -14ویژگیهای دوره مسلمانی ایلخانان را توضیح دهید.
هرچند اولین ایلخان مسلمان احمد تکودار بود که بعد از آباقا به حکومت رسید ،اما دوره مسلمانی مغول ها در اییران از زمیان غیازان
شروع شد .با مسلمان شدن غازان ( 634ق) اسالم دین رسمی اعالم شد و در پرتو تالش هیای رشییدالدین فضیل اهلل همیدانی ،وزییرِ
کاردانِ ایلخانان ،اصالحات گسترد های در عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی اندام گرفت .سرزمین ایران که با نیابودی
خالفت عباسی و تشکیل حکومت ایلخانی به لحاظ جغرافیایی و سیاسی وضعیت منسدم تری یافته بود ،در عهد سیلطنت غیازان بیه
استقالل و اقتدار بیشتری رسید.
اُلدایتو جانشین غازان و پسرش ابوسعید نیز مسلمان بودند .مرگ ابوسعید ،آخرین ایلخان مغول ( 736ق) ،آغازگر چهار دهیه تشیتت
سیاسی و نابسامانی نسبی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بود که تا زمان قدرتگیری تیمور ادامه یافت.
 -15آخرین ایلخان مغوالن که بود؟
ابوسعید
 -16اوضاع حکومت ایلخانان پ

از مرگ ابوسعید را توضیح دهید؟

در این دوره خان زادگانی از خاندان چنگیز بر سر کسب قدرت رقابت و درگیری داشتند و سس

چنید خانیدان حکیومتی در منیاطق

مختلف ایران به وجود آمدند .حکومت شیعه مذهب سربداران و سلسلههای آل جالیر و آل مظفر از جمله آنها بودند.
-17اوضاع ماوراءالنهر همزمان با قدرتگیری تیمور چگونه بود؟
تقریبا همزمان با زوال حکومت ایلخانان در ایران ،حاکمان مغولی ماوراءالنهر نیز رو به ضعف نهادند و رقابت و درگیری شیدیدی مییان
سران و فرماندهان قبایل برای کسب قدرت به وجود آمد.
 -18تیمور در چند مرحله یورش ایران را تحت سیطرهی خود درآورد؟
تیمور سس

طی سه مرحله یورش که همچون هدوم مغولها ،با کشتار فراوان همراه بود ،سرتاسر ایران را تحت سیطره خود درآورد.
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 -13جانشین تیمور که بود؟
پ

از مرگ تیمور ،شاهرخ ،پسر و جانشین او بر سراسر ایران حکومت کرد (ح  857 - 877ق).

 -27اوضاع ایران پ

از مرگ شاهرخ را بنویسید؟

بعد از مرگ شاهرخ ،شاهزادگان تیموری که بر مناطق مختلف حکومت می کردند ،با یکدیگر به رقابت و سیتیز برخاسیتند .در چنیین
اوضاع و احوالی بود که قبایل ترکمان قراقویونلو نواحی غربی و مرکزی ایران را تصرف کردند و حکومت تیموریان بیه منیاطق شیرقی
ایران محدود شد.
 -21حکومت تیموریان چگونه به پایان رسید؟
حکومت نوادگان تیمور بر ایران ،در اوایل قرن دهم هدری با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و تسلط ازبکان بر ماوراءالنهر به پایان رسید.
 -22کدامیک از نوادگان تیمور در هند به حکومت رسید و نام حکومت وی چه بود؟
مدتی بعد بابر ،یکی از شاهزادگان تیموری حکومتی را در هند بنیان گذاشت که به «گورکانیان هند» یا «مغوالن کبیر» معروف شده است.
 -23درنیمه دوم قرن نهم هدری کدام حکومتهای ترکمان در غرب ایران تشکیل شد؟
قراقویونلو و آققویونلو
 -24چرا با هدوم مغول به ایران ،زندگی شهری برای مدتی دچار وقفه و افول شد؟
زیرا ،از یک طرف در جریان حمالت مغول ها شهرهای زیادی به ویژه شهرهای بزرگ و آباد در ماوراءالنهر و خراسیان وییران شیدند و
عده زیادی از ساکنان آنها یا کشته شدند و یا به مناطق دیگری مهاجرت کردند .از طرف دیگر ،یاسیا بیه عنیوان نظیام حقیوقی کیه
چنگیزخان تدوین کرده بود ،مغولها را از شهر و شهرنشینی برحذر میداشت.
 -25شهر و شهرنشینی در دورهی ایلخانان را توضیح دهید؟
پ

از استقرار حکومت ایلخانی و در پی تالش های دیوا نساالران و فرهیختگان ایرانی برای مهار رفتار نامتمدنانه مغول ها ،بیه تیدریج

شهر و شهرنشینی رونق یافت .این روند پ

از مسلمان شدن مغول ها و اصالحاتی که توسط ایلخان غازان برای بازسیازی ویرانیی هیا

اندام شد ،سرعت بیشتری گرفت و شهرک ها و شهرهای جدیدی مانند شهرک رشیدیه و رَبع (ایوان ،عمارت) رشییدی ،شیام(شینب)
غازان و شهر سلطانیه ،پایتخت آخرین ایلخانان ساخته شدند .در آن زمان ،رشد نسبی تدارت و دیگر فعالیت های اقتصادی به احییای
شهرنشینی کمک کرد.
 -26ویژگیهای شهر و شهرنشینی در دورهی تیموررا بنویسید.
شهر و شهرنشینی در عصر تیموریان برخالف اوایل دوره مغول ،دچار رکود و زوال نشد .تیمور با وجود یورشها و کشتارهای زیادی که
اندام داد ،به شهرسازی عالقمند بود .او هنرمندان و صنعتگران شهرهایی را که فتح میکرد به سمرقند ،پایتخت خود میفرستاد تا در
آبادانی و زیبایی آن شهر بکوشند.
 -27وضعیت شهر و شهرنسینی در زمان جانشینان تیمور را بیان نمایید.
جانشینان تیمور سیاست جنگ و کشورگشایی او را کنار گذاشتند و به عمران و آبادی ،علم ،فرهنگ و هنر عالقه و توجه زیادی
نشان دادند .به همین دلیل در دوره آنان شهر و شهرسازی شکوفا شد و شهرهای هرات ،شییراز ،مشیهد و ییزد رشید و رونیق
چشمگیری یافتند.
 -28هدوم مغول از نظر اجتماعی و اقتصادی چه پیامدهایی به دنبال داشت؟
موجب کاهش جمعیت ،مهاجرت های گسترده ،تخریب زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و زوال موقعیت اجتماعی مالکیین ،عالمیان،
بازرگانان ،دیوان ساالران ،خاندان های بانفوذ و مردم عادی شد .عالوه بر آن ،با هدوم مغوالن ،جمعیت قابیل تیوجهی از اقیوام تیرک و
مغولی به ایران وارد شدند و بافت قومی و جمعیتی جامعه ایرانی را تحت تأثیر قرار دادند.
 -23قشربندی اجتماعی ایران در عصر مغول  -تیموری را ذکر کنید؟
قشربندی اجتماعی ایران در عصر مغول تیموری نیز مانند گذشته بود .صرف نظر از سه گونیه تقریبیاً متفیاوت جامعیه عشییر هیای،
روستایی و شهری که مبتنی بر شیوه معیشت بود ،جامعه دوره مغول تیموری به دو دسته کلی فرادست و فرودست تقسیم میشد.
 -37در ابتدای دوره مغول چه کسانی اشرافیت نظامی را تشکیل میدادند؟
در ابتدای دوره مغول ،رؤسای قبایل و فرماندهان سساه ،گروه اشرافیت نظامی را تشکیل می دادند و از امتییازات و اختییارات فراوانیی
برخوردار بودند.
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 -31با تشکیل حکومت ایلخانان بیشتر قشر اجتماعی را چه کسانی تشکیل میدادند؟
با تشکیل حکومت ایلخانان ،به تدریج بزرگان ایرانی شامل دیوا نساالران ،عالمان ،اندیشمندان و مشایخ صوفی تحت حمایت ایلخانیان
موقعیت و نفوذ اجتماعی خود را بازیافتند و تالش کردند که زیاده خواهی و خودسری اشرافیت مغول را مهار کننید .بازرگانیان و اهیل
صنعت ،حِرَُف و هنر نیز مورد احترام قرار گرفتند.
 -32نظام حقوقی و قضایی در دوره مغوالن را توضیح دهید؟
بنیان قوانین جاری در ایرانِ دوران اسالمی مبتنی بر شریعت اسالم و عرف بود .محاکم سه گانه شرع ،مظالم و حِسبه بر اساس قیوانین
دینی و عرفی قضاوت می کردند .مغول ها تا پیش از آن که مسلمان شوند ،بر پایه مدموعه قوانینی موسوم به «یاسا » عمل می کردنید و
دعاوی حقوقی آنها در دادگاهی موسوم به «یرَُغو » و زیر نظر «یرَُغوچی » حل و فصل می شد .پ

از مسلمان شدن مغیول هیا ،یاسیا و

سنتهای مغولی تا حد زیادی از رونق افتاد.
 -33نظام حقوقی و قضایی در دوره تیموریان را شرح دهید؟
برخی از سنن مغوالن تا زمان تیموریان نیز ادامه داشت و به خصوص در امور سیاسی و لشکری به کار گرفته می شد .بیه گونیه ای کیه
تیمور نیز با وجود مسلمان بودن به نسب مغولی خود و سنت های مغولی افتخار می کرد و خود مدموعه ای قانونی موسوم به «تزَُوکات »
را به وجود آورد .با این حال در سراسر عهد تیموریان قوانین شرعی و عرفی مبنای زندگی اجتماعی و داوری قضایی ایرانیان بود.
 -34وضعیت کشاورزی ایران در ابتدای هدوم مغول چگونه بود؟
هدوم مغول و سیل بیابانگردانی که در حین این هدوم یا پ

از آن به سوی ایران سرازیر شدند ،آسیب جدی به فعالیتهای کشیاورزی و

نظام آبیاری وارد آورد .به گونهای که تولید محصوالت زراعی و درآمدهای حاصل از کشیاورزی بیا کیاهش جیدی مواجیه شید .منیاطق
ماوراءالنهر و خراسان که در جریان تهاجم مغوالن بیشترین خسارت را تحمل کردند ،از جمله حاصلخیز و آبادترین مناطق ایران به شیمار
میرفتند .عالوه بر آن ،بیگانگی مغوالن با قواعد زندگی یکدانشینی و از جمله امور کشاورزی ،نیز در این جهت مؤثر بود.
 -35غازان خان در زمینه اصالح کشاورزی چه اقداماتی اندام داد؟
اصالح روشها و قوانین مالیاتی ،بازسازی قناتها و شبکههای آبیاری و اصالح نظام زمینداری به منظور پیشیرفت و رونیق فعالییتهیای
بخش کشاورزی اندام گرفت.
 -36وضعیت اقتصاد شهری و تدارت در دوره مغول – تیموری را توضیح دهید؟
برخالف اقتصاد کشاورزی ،اقتصاد شهری و تداری در عصر مغول و تیموری وضعیت به مراتب بهتری داشت .کشورگشایی هیای چنگییز و
تیمور موجب شد که سرزمین های وسیعی در قاره پهناور آسیا به لحاظ سیاسی یکسارچه و متحد شوند و زمینه توسعه تدارت بین المللیی
فراهم آمد .در سراسر عهد مغول تیموری کاروان های تداری در مسیرهای زمینی و دریایی در حال تردد بودند .در آن دوره جاده ابریشیم
و راه های دریایی که از بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس و دریای مَکران (عمان) به هند و چین می رفت پررونیق بیود و در مقایسیه بیا
مردم غیر شهری ،بازاریان و صنعتگران از زندگی بهتری برخوردار بودند.
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درس دوازدهم
فرهنگ و هنر در عصر مغول  -تیموری
 -1مغوالن پیش از حمله به ایران پیرو چه آیینی بودند؟ ویژگی مهم آن چه بود؟
مغوالن در آغاز پیرو آیینی ساده موسوم به شمنی بودند که زیر نظر روحانیانی با عنیوان شَُیمَن اداره میی شید .پییروان ایین آییین،
مدموعهای از مظاهر طبیعی را ستایش میکردند و هرچند به خدای بزرگ اعتقاد داشتند ،اما خداپرستی آنان ناقص بود.
 -2روابط اقوام مغول با پیروان ادیان دیگر چگونه بود؟
اقوام مغول به اقتضای زندگی در صحرا نسبت به مسائل دینی چندان تعصبی نداشتند و با پیروان دینهای دیگر با مالیمت برخورد می
کردند  .این مدارای اعتقادی (تسامح و تساهل) ،هر چند از روی آگاهی نبود و بیشتر متأثر از شرایط زندگی آنها بیود ،امیا در پیذیرش
دین های مختلف از سوی فرمانروایان و بزرگان مغولی تأثیر بسزایی داشت .تسامح و تساهل دینیی مغیوالن باعیث شید کیه پییروان
دین های گوناگون در میان آنان به تبلیغ دین خود بسردازند .بزرگان ایرانی ،شامل دیوانساالران ،عالمان و مشایخ صوفی به خوبی از این
موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران مغول بهره بردند.
 -3وضعیت پیروان مذاهب و فرق اسالمی پ
در دوران پ

از حمله مغول به ایران را بیان نمایید؟

از هدوم مغول به ایران ،پیروان مذاهب و فرق اسالمی به خصوص اهل تسینن ،شییعیان و صیوفیان ،اخیتالف و رقابیت

گذشته خود را کنار گذاشتند و متحد و یکدل برای مسلمان شدن مغولها تالش کردند.
 -4چرا اسالم آوردن مغوالن ،یکی از رویدادهای مهم دوره ایلخانان بود؟
زیرا  -در نتیده همنوایی دین و دولت و برتری شریعت اسالمی بر یاسای چنگیزی ،حکومت ایلخانی ماهیت ایرانی اسالمی یافت.
 موجب شد که مردم نسبت به آن احساس بیگانی کمتری بکنند. همچنین با با مسلمان شدن مغولها ،نفوذ و قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان و اداره حکومت بیش از پیش افزایش یافت. زمینه برای بازسازی ایران و اندام اصالحاتی در امور سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد. -5تشیع در دورهی ایلخانان با تالش چه شخصی گسترش یافت و پیامدی داشت؟
در دوره ایلخانان به ویژه به دنبال کوششهای علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین توسی ،تشیع در ایران گسترش یافت .در آن زمیان،
نفوذ مذهب شیعه به حدی رسید که ایلخان اُلدایتو ،پسر و جانشین غازان به آن مذهب گروید.
 -6ویژگیهای دین عصر تیموری را بنویسید؟
تیمور و جانشینان او در مسلمانی ثابت قدم بودند و اصحاب دین را مورد احترام قرار میدادند .در عصر تیمیوری ،میدارس ،مسیاجد و
خانقاه های بسیاری ساخته شد .سالطین تیموری پیرو مذهب تسنن بودند .در دوران حکومت آنان همچون عصر ایلخانیان ،شییعیان و
صوفیان با محدودیتهای و سختگیری خاصی مواجه نبودند و آزادانه فعالیت میکردند .اتحاد و زندگی مسالمت آمیز پیروان میذاهب و
فرق اسالمی و معتقدان به دینهای دیگر ،از ویژگیهای شاخص عصر مغول  -تیموری بود.
 -7چه عواملی نقش مؤثری در روی آوردن مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاهها داشت؟
هدوم ویرانگر و وحشتانگیز مغول به ایران و نگرانی و ناامیدیی که در جامعه ایداد کرد،
 -8در عصر ایلخانان و تیموریان طریقتهای صوفیانه ظهور کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند؟
در عصر ایلخانان و تیموریان طریقت های صوفیانه بزرگی همچون حروفیه ،نوربخشیه ،نقش بندیه ،مشعشعیه ،نعمت اللهیه ،صفویه و…
ظهور کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند.
 -3چه عاملی موجب افزیش نفوذ و موقعیت اجتماعی رهبران و مشایخ آن طریقتها شد؟
کثرت پیروان و مریدان طریقت های صوفیانه ،موجب افزیش نفوذ و موقعیت اجتماعی رهبران و مشایخ آن طریقت ها شد .فرمانروایان و
مقام های سیاسی و نظامی نیز مشایخ صوفی را مورد تکریم و احترام قرار می دادند .عالوه بر آن ،اموال و امالک فراوانی که نذر و وقیف
خانقاهها شد ،تمکن مالی و قدرت اقتصادی مناسبی برای رهبران طریقتهای صوفی پدید آورد.
 -17در کدام قرن به تدریج تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقتهای صوفی به وجود آمد؟
در قرن نهم هدری
 -11چرا در قرن نهم هدری به تدریج تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقتهای صوفی به وجود آمد؟
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از یک سو صوفیان به تشیع گرایش بیشتری نشان دادند و بیش از گذشته به امامان شیعه توسل جستند و نسبت به آنان اظهار ارادت
فراوان کردند ،از طرف دیگر به تدریج برخی از طریقت ها مانند طریقت صفویه وارد سیاست شدند و برای به دست گیرفتن قیدرت بیا
فرمانروایان و پادشاهان به رقابت برخاستند.
 -12چه عاملی زمینه مناسبی برای شکوفایی هنر در دوران ایلخانان و تیموریان فراهم کرد؟
تدارب و سنتهای هنری و هنرمندان سرزمینهای فتح شده با یکدیگر پیوند خوردند.
 -13چه عاملی تأثیر ژرفی بر رونق فرهنگ و هنر در این دوران نهاد؟
پیدایش مراکز بزرگ فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف به خصوص مراغه ،تبریز ،شیراز ،هرات و سمرقند و تأسی

کتابخانیه هیای

عظیم در این شهرها ،تأثیر ژرفی بر رونق فرهنگ و هنر در این دوران نهاد.
 -14ویژگیهای هنر نگارگری و نقاشی در عصر ایلخانی را بنویسید؟
در عصر ایلخانان ،هنر نگارگری که تلفیقی از سنت های نقاشی ایرانی و چینی بود ،بیشتر در کتاب آرایی و مصور سیاختن کتیاب هیای
تاریخی و متون ادبی و نیز کتابهای پزشکی ،جانورشناسی و ندوم جلوهگر شد .ایلخانان مغول از مشوقان پدید آوردن شیاهنامههیای
مصور به شمار میروند .نمونه باقیمانده آن ،شاهنامه مشهور به «دموت» است.
 -15هنر نگارگری در زمان جانشینان تیمور چه شرایطی داشت؟
هنر نگارگری در روزگار جانشینان تیمور چون شاهرخ و نوادگانش از جمله بایسُنقُر میرزا ،در سراسر ایران به ویژه خراسان گسترشیی
شگفت انگیز یافت .در این دوره ،مصور کردن کتاب های گوناگون از ندوم گرفته تا شاهنامه و دیوان هیای شیعر از نظیر کمّیی و کیفیی
افزایش پیدا کرد و کتاب هایی با قطع بزرگ پدید آمد .کیفیت خوب و فراوانیِ کاغذ و مواد نگارگری از قبیل رنگ و طالی ناب در پدیید
آمدن کتابهای مصور به هنرمندان کمک کرد.
 -16فاخرترین نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تیموری چیست؟
فاخرترین نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تیموری ،شاهنامه بایسنقری است که به دستور شیاهزاده بایسینقر ،پسیر شیاهرخ کیه
امیری هنرمند و هنرپرور بود ،خوشنویسی و مصور شد.
 -17چرا شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش به یکی از کانونهای بزرگ علمی و فرهنگی جهان اسالم تبدیل شد؟
به خاطر داشتن ثروت هنگفت ،کتابخانههای بزرگ و هنرمندان نامور ،به یکی از کانونهای بزرگ علمی و فرهنگی جهان اسالم تبیدیل
شد .عالوه بر سالطین و شاهزادگان تیموری که به هنر و هنرمندان توجه زیادی داشتند ،برخی از وزیران آنیان از جملیه امیرعلیشییر
نوایی ،شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا نیز پشتیبان و مشوق جدی هنرمندان بودند.
 -18نامورترین نقاش عصر تیموری که بود؟
نامورترین نقاشان عصر تیموری کمالالدین بهزاد بود که آثار و مکتب نگارگری او سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به شمار میآید.
 -13چه عاملی فعالیتهای هنری و معماری را متوقف و یا کنُد کرد؟
هدوم ویرانگر چنگیزخان مغول به ایران که با ویرانی شهرها و نابودی بسیاری از آثیار فرهنگیی و هنیری همیراه بیود ،بیرای میدتی
فعالیتهای هنری و معماری را متوقف و یا کنُد کرد.
 -27معماری ایرانی در دوره کدام فرمانروای تیموری به عظمت و شکوفایی کمنظیری دست یافت؟
در دوره جانشینان تیمور به ویژه در عصر شاهرخ و همسرش گوهرشاد بیگم به عظمت و شکوفایی کمنظیری دست یافت.
 -21سرشناسترین معماران دورهی تیموری را نام ببرید؟
سرشناس ترین معماران این دوره ،قوام الدین و غیاث الدین شیرازی و محمدبن محمود اصفهانی بودند که استادانی بیی همتیا در فنیون
معماری به شمار میروند.
 -22چه عاملی باعث پیشرفت فنون و شیوههای معماری در عصر ایلخانان و تیموریان شد؟
فنون و شیوههای معماری در عصر ایلخانان و تیموریان با توسعه دانش و خالقیت معماران زبردست ایرانی پیشرفت چشمگیری کرد.
 -23ویژگی مهم معماری در عصر ایلخانان و تیموریان را ذکر کنید؟
ویژگی مهم معماری این دوره ،ایداد بناهای عظیم ،ساختن گنبدها ،طاق ها ،ایوان ها و مناره های بلند و تزئین ساختمان ها با گیچبیری و
کاشیکاری به شیوههای گوناگون بود .در این دوره همچنین از ترکیب آجر و کاشی نیز برای تزئین و زیباسازی بناها استفاده میشد.
 -24چه عاملی در دوره ی مغوالن برای مدتی سرزمین ما را با رکود علمی و ادبی مواجه کرد؟
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آثار و نتایج هدوم مغوالن همچون قتل و مهاجرت اندیشمندان و عالمان ،تخریب و تعطیلی مدارس ،کتابخانه ها و مساجد ،برای میدتی
سرزمین ما را با رکود علمی و ادبی مواجه کرد.
 -25چه شرایطی زمینه را برای احیای فعالیتهای علمی و آموزش در ایران فراهم کرد؟
به دنبال تشکیل حکومت ایلخانان و گرایش مغوالن به اسالم و نیز با افزایش قدرت سیاسی وزیران ایرانی ،بیه تیدریج شیرایط بیرای
احیای فعالیتهای علمی و آموزش در ایران فراهم آمد.
 -26در دوره فرمانروایی ایلخانان زبان فارسی در چه زمینهای رو به رشد گذاشت؟
در دوره فرمانروایی ایلخانان زبان فارسی در قلمرو نظم و نثر رو به رشد گذاشت و به احیاء و تقویت هویت ایرانی کمک کرد.
 -27در دوره فرمانروایی ایلخانان چه نوع شعری متداول شد؟
در این دوره شعر حماسی و شاهنامه سرایی متداول بود.
 -28کدام امیران تیموری به زبان و ادب فارسی توجه جدّی داشتند؟
شاهرخ ،سلطان حسین بایقر ا و امیر علیشیر نوایی وزیر شاعر او به زبان و ادب فارسی توجه جدّی داشتند.
 -23در عصر ایلخانان و تیموریان چه عاملی تأثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخنگاری در آن عصر نهاد؟
عالقمندی ایلخانان و فرمانروایان تیموری به جاودانه ساختن کشورگشایی و موفقیت های سیاسی و نظامی خیود و خودآگیاهی رجیال
ایرانی تأثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخنگاری در آن عصر نهاد.
 -37آثار تاریخی مهم عصر ایلخانان و تیموریان را ذکر کنید؟
از آثار تاریخی مهم این روزگار می توان تاریخ جهانگشای جوینی ،نوشته عطاملک جوینی (تألیف 658 :ق) ،جامع التواریخ ،اثر خواجیه
رشیدالدین فضل اهلل همدانی ( 717 645ق) ،تاریخ گزیده ،تألیف حمداهلل مستوفی (تألیف 737 :ق) را نام برد.
 -31کدام دانشمند ایرانی نقش مهمی در پیشرفت علم در دورهی ایلخانان داشت؟ توضیح دهید.
نقش خواجه نصیرالدین توسی در این عرصه بسیار مهم بود .وی بسیاری از دانشمندان متیواری در برابیر هدیوم مغیول را بیه اییران
برگرداند و با تدمع ایشان در مرکز علمی رصدخانه مراغه زمینه فعالیتهای علمی آنها را هموار کرد.
 -32در زمان جانشینان تیمور مراکز علمی و کتابخانههای کدام شهرها فعال بودند؟
مراکز علمی و کتابخانههای شهرهای هرات و سمرقند در زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند.

درس سیزدهم
تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دورة صفوی
 -1مهمترین پیامد اجتماعی و مذهبی هدوم مغول به ایران را بنویسید.
هدوم مغول به ایران ،عالوه بر آثار و نتایج سیاسی ،پیامدهای اجتماعی و مذهبی مختلفی نیز داشت ،که مهم ترین آن گسترش تصوف
و تشیع و پیوند روزافزون آنها با یکدیگر بود.
 -2در کدام دوره فعالیت طریقتهای صوفیانه در ایران به طور چشمگیری افزایش یافت؟
در دوران مغوالن و تیموریان فعالیت طریقت های صوفیانه در ایران به طور چشمگیری افزایش یافت و گرایش مردم به مشایخ و رهبران
طریقتهای صوفی بیشتر شد.
 -3طریقت صفویه در کدام دوره شکل گرفت؟ بنیانگذار و رهبر معنوی این طریقت که بود؟
دورهی ایلخانان  -شیخ صفیالدین اردبیلی ( 737 657ق) ،شاگرد و مرید شیخ زاهد گیالنی
 -4طریقت صفویان در قرن نهم هدری چه تغییری یافت؟
طریقت صفویان در قرن نهم هدری تحت تأثیر شرایط فکری و فرهنگی جامعه ایران نخست به مذهب تشیع گرایش یافت و سس
جنبشی سیاسی و مذهبی تبدیل شد.
 -5چگونگی تأسی

سلسله صفویه را توضیح دهید؟

بیه
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در آغاز سده دهم هدری اوضاع سیاسی میهن ما دچار آشفتگی و تفرقه زیاد شده بود .سلسله آق قویونلو که بر قسمت هایی از
غرب و جنوب ایران حکومت می کرد به نهایت ضعف و انحطاط رسیده بود .در چنین شرایطی اسیماعیل پسیر شییخ حییدر بیا
سساهی متشکل از ایالت و طوایف مختلف قزلباش ،آ ق قویونلوها را شکست داد و پ

از تصرف تبریز ،در آن شیهر بیه عنیوان

پادشاه ایران تاج گذاری کرد ( 377ق).
 -6اولین اقدام شاه اسماعیل چه بود؟
مهمترین اقدام شاه اسماعیل صفوی ،پ

از نشستن بر تخت شاهی ،رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی بود.

 -7پیامدهای رسمی کرن تشیع توسط شاهاسماعیل را بنویسید.
این اقدام دو پیامد مهم داشت .نخست اینکه بسیاری از شیعیان در خدمت دولت نوپای صفویه قیرار گرفتنید و در سیایه ایین دولیت
متشکل ،منسدم و متحد شدند .دوم آنکه این اقدام سبب تمایز آشکار ایران از همسایگان مسلمان خود به ویژه امسراتوری عثمانی در
غرب و ازبکان و گورکانیان هند در شرق شد.
-8لشکرکشیهای دوران شاه اسماعیل را ذکر کنید؟
شاه اسماعیل طی لشکرکشی و جنگ های مختلف مدعیان داخلی ،به وییژه حکیام محلیی را از مییان برداشیت و موجبیات
وحدت سیاسی و جغرافیایی ایران را فراهم آورد .او سس

به مقابله با دشیمنان خیارجی شیتافت .ابتیدا ازبکیان را کیه بیه

خراسان یورش آورده و مشغول قتل و غارت مردم آن جا بودند ،شکست داد و سرکرده آنان شیبک خیان را کشیت ( 316ق ).
به دنبال این پیروزی ،بخش وسیعی از سرزمین های شرق ایران تا رود جیحون (آمویه ) تحت حاکمیت صفویان درآمید .شیاه
اسماعیل و سساهیانش در گام بعدی مهیای نبرد با سلطان سلیم ،پادشاه عثمانی شدند که با لشکری پرشمار به سیوی اییران
در حرکت بود.
 -3بهانه و علت اصلی لشکرکشی سلطان سلیم به ایران چه بود؟
اگرچه سلطان سلیم فعالیت مریدان طریقت صفوی را در قلمرو خود بهانه چنین لشکرکشی گسترده ای قرار داد ،اما علت واقعیی آن،
نگرانی و ترسی بود که او از ایداد حکومت قدرتمند صفوی در دل داشت.
 -17علت و نتیده شکست شاهاسماعیل در جنگ چالدران را بنویسید؟
در جنگ شدیدی که میان دو سساه در دشت چالدران درگرفت ،سساهیان شاه اسماعیل با وجود شداعت و رشادتی که از خیود نشیان
دادند ،در برابر آتش توپخانه و دیگر جنگ افزارهای آتشین دشمن کاری از پیش نبردند و شکست خوردند ( 327ق) و تبریز ،پایتخیت
صفویان برای مدتی به اشغال عثمانیها درآمد.
 -11اوضاع دوران حکومت شاه تهماسب صفوی چگونه بود؟
پ

از مرگ شاه اسماعیل اول ،پسرش تهماسب در ده سالگی به تخت شاهی نشسیت .در سیال هیای آغیازین پادشیاهی او ،اوضیاع

حکومت صفوی بسیار آشفته و نابسامان بود؛ از یک سو ،سران ایالت قزلباش به خودسری و نافرمانی پرداختند و با یکیدیگر بیه نیزاع
برخاستند و از سوی دیگر ،ازبکان از شرق و عثمانیها از غرب به مرزهای ایران هدوم آوردند.
 -12اقدامات شاهتهماسب در دوران حکومت را بنویسید؟
شاه تهماسب به تدریج زمام امور را به دست گرفت و به سرکشی سران قزلباش پایان داد .او سس

ازبکان را شکست داد و آنیان را از

خراسان عقب راند .وی همچنین با اتخاذ تدابیر مناسب ،تهاجم پیاپی ارتش عثمانی را به خاک ایران دفع کرد .بدین گونه شاه تهماسب
در طول دوران  54ساله پادشاهی خود ،با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی ،توانست پایه های حکومیت صیفوی را
تثبیت و تحکیم نماید.
 -13اوضاع ایران پ
پ

از مرگ شاهتهماسب تا پادشاهی شاهعباس اول را توضیح دهید؟

از مرگ شاه تهماسب ،در دوران کوتاه پادشاهی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدا بنده ،دوباره حکومت صفوی دچار هیرج و

مرج بی ثباتی سیاسی شد .از این رو ،هنگامی که شاهزاده جوانی از خاندان صفوی به نیام عبیاس اول بیه پادشیاهی رسیید ( 336ق)،
اوضاع داخلی و خارجی کشور نابسامان بود .از یک سو ،سران قزلباش به جان هم افتاده و شاه را بازیچه اهداف و اغراض طایفیه و اییل
خود قرار داده بودند و از سوی دیگر در غرب ،ارتش عثمانی مناطق وسیعی از خاک ایران را اشغال کرده بیود و در شیرق نییز والییت
خراسان هدف تهاجم و تخریب شدید ازبکان قرار داشت.
 -14اقدامها و اصالحات شاه عباس اول را ذکر کنید؟
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 - 1ایداد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت در داخل کشور؛
 - 2نوسازی تشکیالت و تدهیزات سساه؛
 - 3توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛
 - 4دفع حمالت دشمنان خارجی و بیرون راندن نیروهای بیگانه از خاک ایران؛
 -15اقدام مهم شاهعباس برای ایداد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت در داخل کشور چه بود؟
او برای تحقق این هدف امرای سرکش و طغیانگر قزلباش را سرکوب کرد و قدرت سیاسی و نظامی آنان را به طور چشمگیری کاهش داد.
 -16اقدامات شاه عباس در زمینه نوسازی تشکیالت و تدهیزات سساه را توضیح دهید؟
شاه عباس اول به منظور تقویت قدرت سیاسی و نظامی دولت مرکزی و کاهش توان سیاسی و نظامی امیران و ایالت قزلباش ،اقدام بیه
ایداد سساهی دائمی و حرفه ای کرد که کامالً مطیع و وفادار به شخص او بود.
 -17ویژگیهای سساه دائمی و حرفهای که شاه عباس تشکیل داد را بنویسید؟
بیشتر افراد این سساه از میان جوانان گرجی ،ارمنی و چرکسیِ تازه مسلمان برگزیده شدند .دسته های تفنگچی و توپخانه نیز به سیساه
جدید افزوده شد .افرادی از میان جنگاوران این سساه برکشیده شدند و به فرماندهی کل یا واحدهای مختلیف آن رسییدند .از جملیه
آنان اهللوردی خان گرجی بود که به باالترین مقامات نظامی و سیاسی دست یافت.
 -18شاه عباس برای پرداخت حقوق و تأمین تدارکات و تدهیزات سساه جدید چه اقدامی اندام داد؟
زمینهای فراوانی را به امالک خاصه پادشاهی تبدیل کرد.
 -13اقدامات شاه عباس به منظور بهبود وضع مردم و رفاه و آسایش عمومی را ذکر کنید؟
اندام کارهای عمرانی بزرگ مانند ایداد کارگاههای بافندگی ،جادهسازی و ساخت بناهای مختلف از قبیل پلها ،مسیددها ،کاروانسیراها ،مدرسیه
ها ،سدها ،قناتها و  ،...گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای اروپایی و همسایگان و توسعه تدارت خارجی از جمله این اقدامات بودند.
 -27چرا شاه عباس پایتخت را از قزوین به انتقال داد و برای پیشرفت شهر چه اقدامی اندام داد؟
او همچنین به دالیل سیاسی ،نظامی و اقتصادی پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و با استفاده اصول مهندسی و شهرسیازی،
این شهر را به یکی از زیباترین و آبادترین شهرهای جهان تبدیل کرد .افزون بر این ،شاه عباس گروهی از ارامنه را در اصفهان مسیتقر
کرد و ضمن حمایت از آنان از دانش ها و تدارب فنی ،اقتصادی و تداری آنها به نفع کشور بهره برد.
 -21شاهعباس برای مقابله با بیگانگان در کشور چه اقداماتی اندام داد؟
او به خوبی تشخیص داده بود که درگیری همزمان با مهاجمان ازبک در شرق و ارتش قدرتمند عثمانی در غیرب ،احتمیال موفقییت را
کاهش می دهد .به همین دلیل با عثمانی صلح کرد و به خراسان لشکر کشید و با وارد آوردن ضربه ای سنگین بر ازبکان ،آنان را عقیب
راند .وی ،سس

برق آسا سساه صفوی را به آذربایدان برد و با حمله ای غافل گیرانه ،نیروهای عثمانی را شکست داد و منیاطق اشیغالی

شمال غرب ایران را آزاد کرد و عالوه بر آن ،عراق و عتبات عالیات را به قلمرو صفوی افزود.
یکی دیگر از موفقیتهای نظامی صفویان در عصر شاه عباس اول ،بیرون راندن پرتغالیها از خلیج فارس بود .ایران در آن زمان فاقد
نیروی دریایی بود ،اما سساه صفوی با کمک کشتیهای انگلیسی توانست سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس را که بیش از یک قرن در
اشغال پرتغالیها بود ،آزاد کند.
 -22چرا مورخان عصر شاه عباس را عصر اقتدار و شکوفایی سلسله صفوی قلمداد کرده اند؟
او طی  42سال زمام داری ،با اقدامات خردمندانه و بهره گیری از مشاوران آگاه ،ایران را به یکی از کانون های بزرگ سیاسی و اقتصیادی جهیان آن
روز تبدیل کرد .به همین روی بسیاری از محققان و مورخان عصر شاه عباس را عصر اقتدار و شکوفایی سلسله صفوی قلمداد کرده اند.
 -23جانشینان شاه عباس را به ترتیب نام ببرید؟
 -1شاه صفی
 -2شاه عباس دوم
 -3شاه سلیمان
 -4شاه سلطان حسین
-24اوضاع ایران در دوران حکومت شاهصفی را بنویسید؟
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شاه صفی ،نوه و جانشین شاه عباس اول ،از تعادل روحی و سالمت عقل بهره کافی نداشت .او دستور به قتل سیردار باکفیایتی ماننید
امامقلیخان ،حاکم فارس داد .در زمان همین شاه بود که قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد.
 -25اوضاع ایران در دوران حکومت شاه عباس دوم را بنویسید؟
شاه عباس دوم ،پسر و جانشین شاه صفی ،اگرچه نسبت به پدر شداعت و لیاقت بیشتری داشت و قندهار را پ

گرفت ،اما نتوانسیت

روند ضعف و انحطاط حکومت صفویان را متوقف سازد.
 -26اوضاع ایران در دوران حکومت شاه سلیمان را بنویسید؟
با به تخت نشستن شاه سلیمان ،روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت .این پادشاه با امور و اصول کشورداری بیگانه بود و در زمان
او اعضای حرمسرا نفوذ زیادی داشتند و در اداره امور حکومت دخالت می کردند .در نتیده نفوذ و دخالت حرمسرا بیود کیه شیاهزاده
بیکفایت و بیلیاقتی همچون حسینمیرزا به عنوان جانشین شاه سلیمان انتخاب شد.
 -27اوضاع ایران در دوران حکومت شاه سلطان حسین را بنویسید؟
در دوران شاه سلطان حسین ،حکومت صفوی به نهایت ضعف و انحطاط رسید .او شاهی ضعیف و بی اراده بود و نسبت به امور مملکیت
توجه الزم را نداشت و به شدّت تحت نفوذ درباریان و مشاوران خرافه پرست و ناالیق قیرار داشیت .از ایین رو ،در زمیان زمیام داری او
اختالف و درگیری میان مقام های کشوری (اهل قلم) و لشکری (اهل شمشیر) افزایش یافت و اداره امور حکومت با بی نظمیی و اخیالل
مواجه شد .کشاورزی ،صنعت و تدارت دچار رکود و سستی شد .تعصبات مذهبی و فشار بر اقلیت های دینی افزایش یافیت و اسیباب
نارضایتی گروههایی از مردم ایران را فراهم آورد.
 -28چگونگی سقوط دولت صفویه را توضیح دهید؟
در چنین شرایطی بود که طایفهای از افغانهای شهر قندهار سر به شورش برداشتند .شورشیان با آگاهی از وضعیت آشفته و نابسامان
حکومت صفوی به سوی اصفهان ،پایتخت صفویان به حرکت درآمدند و پ

مدتی محاصره شهر ،شاه سلطان حسین را وادار کردند که

تاج از سر خود بردارد و بر سر محمود سردسته شورشیان بگذارد.
 -23در چنین شرایطی بود که طایفه ای از افغان های شهر قندهار سر به شورش برداشتند .شورشیان با آگاهی از وضیعیت آشیفته و
نابسامان حکومت صفوی به سوی اصفهان ،حرکت کردند و با تسخیر پایتخت صفویان ،به حیات آن حکومت پایان دادند.
 -37چرا شورش افغان ها و تسخیر اصفهان یک تهاجم خارجی محسوب نمی شود؟
زیرا قندهار بخشی از قلمرو صفوی به شمار می رفت.
 -31ارکان مهم فعالیتهای اقتصادی در عصر صفویه را نام ببرید؟
کشاورزی و دامداری
 -32در دورهی صفویه چه عاملی موجب رونق اقتصادی در شهرها و روستاهای ایران شده بود؟
ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی
 -33در دوره صفویه زمینها به چند دسته تقسیم می شدند ،نام برده توضیح دهید؟
 - 1اراضی ممالک :این دسته از اراضی کشور در اختیار و تملک فرماندهان ایالت ها بود و آنها این زمینها را میان زیردستان خود
تقسیم می کردند.
 - 2اراضی خاصه یا خالصه :این زمینها متعلق به شخص شاه بود و به ویژه از زمان شاه عباس درآمد آن برای اداره ارتش هزینه میشد.
 - 3اراضی وقف :این اراضی توسط مردم یا شاه وقف می شد .گاهی مردم برای جلوگیری از دست اندازی حکام زمینهای خود را وقف
می کردند.
 - 4امالک خصوصی :این زمینها بسیار ناچیز بود و همواره در معرض مصادره قرار داشت.
 -34در دوره صفویه مالیاتی که چوپانان میپرداختند چه نام داشت؟
دامداران مبالغی مالیات تحت عنوان چوپان بیگی می پرداختند.
 -35در دورهی صفویه قلب اقتصاد شهری چه بود؟
قلب اقتصاد شهری ،بازار بود.
 -36ویژگیهای بازارها در عصر صفوی را بنویسید.
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در هر بازاری راستههایی وجود داشت که در هر راسته یک صنف فعالیت مییکیرد مثیل راسیته زرگرهیا ،تفنیگسیازها ،آهنگیران،
کالهدوزان و  ...بازارهای اصفهان و کرمان از جمله شکوهمندترین بازارهای ایران بودند.
 -37انواع سکههایی که مردم در دورهی صفویه به طور عام استفاده میکردند را نام ببرید؟
عباسی ،محمودی ،شاهی ،بیستی و سکههای مسی به نام غازبکه.
 -38چرا تأسی

حکومت صفوی از منظر روابط خارجی نقطه عطفی در تاریخ ایران اسالمی به شمار می آید؟

زیرا قبل از آن هرگز ایران شاهد چنین دیسلماسی فعالی در عرصه بینالملل نبود.
 -33تاریخ روابط خارجی ایران عصر صفوی را در چند بخش میتوان مورد بررسی قرار داد؟
الف) روابط با همسایگان
 - 1عثمانی
 – 2ازبکان
 -3تیموریان (گورکانیان) هند
ب)روابط با اروپا
-47چرا عثمانی با صفویان به دشمنی و ستیز برخواستند؟
هنگامی که حکومت صفوی در ایران روی کار آمد ،قدرت امسراتوری عثمانی در حال اوج گرفتن بود .سالطین عثمانی که خود را خلیفه
و فرمانروای تمامی مسلمانان قلمداد می کردند ،در پی تسلط کامل بر جهان اسالم بودند .همچنین در آن زمان ،ارتش عثمانی با سرعت
در خاک اروپا پیش می رفت.
عثمانیها ،شکلگیری حکومت قدرتمند صفوی در ایران را تهدید و مانع جدّی برای توسعهطلبی سیاسی و نظامی خود تلقی میکردند
و با آن به دشمنی و ستیز برخاستند.
 -41اقدامات سلطان سلیم عثمانی در حمله به ایران چه بود؟
این سساه عالوه بر قتل عام شیعیان و مریدان طریقت صفوی در آسیای صغیر ،در چالدران ایرانیان را شکست داد.
 -42چرا برخی از فرمانروایان عثمانی به ناچار دست از جنگ با ایران برداشتند؟
دیگر سالطین عثمانی نیز بارها به ایران لشکرکشی کردند ،اما صفویان با درک شرایط ،به شیوه های مختلف در برابر دشمن ایستادگی
کردند .در نتیده چنین مقاومتی بود که برخی از فرمانروایان عثمانی به ناچار دست از جنگ با ایران برداشتند و عهدنامه هیای صیلحی
میان دو کشور بسته شد.
 -43ازبکان چه کسانی بودند؟
ازبکان از اعقاب جوجی پسر چنگیزخان مغول بودند .آنان با شکست تیموریان ،شهرها و روسیتاهای آبیاد و ثروتمنید میاوراءالنهر را
تصرف کردند.
 -44کدامیک از حاکمان ازبک به ایران حمله کرد و نتیده چه شد؟
مقارن روی کار آمدن صفویان در ایران ،شیبک خان ازبک (  316 - 855ق) در خراسان به تاخت و تاز و قتل و غارت مشغول بود .شیاه
اسماعیل در نبرد مرو او را مغلوب کرد و کشت و ضربه ای قاطع بر ازبکان وارد ساخت (  316ق).
 -45ازبکان با کدام دولت برای حمله به ایران هماهنگ عمل می کردند؟
حاکمان ازبک همواره روابط دوستانه و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو صفوی به صورت هماهنگ عمل میکردند.
 -46همزمان با قدرتگیری دولت صفوی در ایران ،چه کسانی در هندوستان قدرت را به دست گرفتند؟
همزمان با قدرتگیری دولت صفوی در ایران ،جانشینان تیمور گورکانی در هندوستان قدرت را به دست گرفتند.
 -47روابط تیموریان (گورکانیان) هند و دولت صفویه را توضیح دهید؟
با وجود این که دو دولت بر سر مسئله قندهار با یکدیگر اختالف داشتند و این شهر چند بار میان دو طرف دست به دست شد ،اما در
مدموع روابط آنها دوستانه و حسنه بود .در آن دوره مناسبات سیاسی ،فرهنگی و تداری عمیقی میان دو کشور برقرار شد.
 -48در عصر صفوی چه عاملی باعث شد که فرهنگ ،هنر و ادب فارسی در هند شکوفا شود؟
در عصر صفوی با مهاجرت گسترده شاعران ،نویسندگان ،دانشمندان ،معماران و هنرمندان ایرانی به هندوستان ،فرهنگ ،هنیر و ادب
فارسی در آن دیار شکوفا شد.
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 -43تاج محل توسط چه کسانی طراحی شد؟
تاج محل ،یکی از پرآوازهترین بناهای تاریخی توسط معماران ایرانی در این دوره طراحی و ساخته شد.
 -57چه عواملی نقش بسزایی در توسعه روابط صفویان با اروپاییان داشت؟
نخست ،تهاجم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا ،کشورهای اروپایی را تشویق کرد که در پی دوستی و اتحاد با رقبیان و دشیمنان
عثمانی باشند.
دومین عامل در گسترش روابط ایران و اروپا در دوره صفویه ،انگیزه و اهداف اقتصادی و تداری بود.
 -51چرا دولتهای اروپایی تالش کردند با دولت صفویه رابطه برقرار کنند؟
دولتهای اروپایی برای کاستن از حمالت عثمانی ها به سرزمین های خود ،تالش کردندکه با دولت صفوی روابط دوستانه برقرار کنند
و با آن علیه عثمانی متحد شوند.
 -52انگیزههای اقتصادی و تداری اروپاییان از ایداد رابطه با ایران چه بود؟
هنگامی که صفویان حکومت خود را تأسی

کردند ،اروپاییان به تازگی مسیرهای دریایی جدیدی را برای رسیدن به ایران ،هند و

کشورهای شرق آسیا کشف کرده بودند .به دنبال اکتشافات جغرافیایی ،فعالیت استعماری کشورهای اروپایی آغاز شد.
 - 53نخستین اروپاییانی بودند که از طریق راه های دریایی جدید به اقیانوس هند و خلیج فارس رسیدند ،چه کسانی بودند؟
پرتغالیها و پ

از آنها انگلیسی ها ،فرانسوی های و هلندی ها نیز از راه رسیدند.

 -54عباس اول به کدام کشورها اجازه داد در خلیج فارس برای خود پایگاههای تداری برپا کنند؟
عباس اول به انگلیسیها ،فرانسویها و هلندیها اجازه داد در خلیج فارس برای خود پایگاههای تداری برپا کنند.
 -55اهداف شاهعباساز ایداد روابط دوستانه با اروپاییان چه بود؟
شاه عباس اول با انگیزه بهرهبرداری از دانش نظامی و فنی اروپاییان و نیز به منظور توسعه تدارت خارجی ،میکوشید تا مناسبات
دوستانهای را با کشورهای اروپایی برقرار کند.
 -56مشتری اصلی ابریشم ایران چه کسانی بودند؟
تدار اروپایی و کمسانیهای مختلف هند شرقی ،مشتری اصلی ابریشم ایران بودند.
 -57در چه زمانی روابط فرهنگی ایران و اروپا توسعه یافت؟
در اواخر عصر صفوی روابط فرهنگی ایران و اروپا توسعه یافت.
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درس چهاردهم
فرهنگ وتمدن در عصر صفوی
 -1در دورهی صفویان چه عاملی زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه و شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آورد؟
 -1صفویان با ایداد وحدت سیاسی ،یکسارچگی جغرافیایی و انسدام اجتماعی در اییران ،زمینیه مسیاعد و مناسیبی بیرای توسیعه و
شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند.
 -2عالوه بر آن ،رسمیت یافتن و استقرار مذهب شیعه دوازده امامی تأثیرات عمیقی بر همه ابعاد جامعه گذاشت؛ به گونه ای کیه علیم،
آموزش ،فرهنگ و هنر ایرانی تحت تأثیر آموزه های شیعی جلوه های گوناگونی را از خود بروز داد.
 -3شاهان و دیگر مقام های کشوری و لشکری به هنر و معماری و فعالیت های علمی و آموزشی بیش از پییش توجیه نشیان دادنید و
هنرمندان ،صنعتگران ،معماران و عالمان را مورد تشویق و حمایت قرار دادند.
 -4سنت وقف در جامعه گسترش یافت و شاهان و سایر ثروتمندان بخشی از ثروت و داراییی خیود را وقیف امیور میذهبی ،علمیی و
آموزشی و ترویج هنر و معماری کردند.
 -5علم دوستی ،استعداد و ذوقی هنری ایرانیان و میراث علمی ،ادبی و هنری ارزشمندی که از دوران قبل به خصوص عصر تیموری
باقی مانده بود،
 -2چرا شاهان صفوی عده ای از علمای شیعه جبل عامل لبنان ،عراق و بحرین را به ایران دعوت کردند؟
شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه ،عده ای از علمای شیعه جبل عامل لبنان ،عیراق و
بحرین را به ایران دعوت کردند.
-3شاعران شاخص عصر صفوی مرا نام ببرید.
وحشی بافقی (د  331ق) ،محتشم کاشانی (د  336ق) و صائب تبریزی (د  1786ق) را نام برد.
 -4در دوره ی صفوی کدام علوم رو به افول گذاشت؟
علوم تدربی و ریاضیات
-5تاریخ نگاری در دوره صفویه در چه حوزههایی ادامه یافت؟
تاریخ نگاری در دوره صفویه در سه حوزه تاریخ عمومی ،تاریخ محلی و تک نگاری ادامه یافت
 -6مشهورترین آثار تاریخنگاری دوره صفویه را ذکر کنید؟
کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین خواندمیر در دوره شاه اسماعیل اول ،احسن التواریخ تألیف حسن بیگ روملو در سیلطنت شیاه
تهماسب اول و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی مربوط به دوره شاه عباس اول
 -7در مدارس در عصر صفوی چه علومی آموزش داده می شد؟
مرکزی برای آموزش معارف دینی و علوم دیگر بود.
 -8مدارس عصر صفوی چگونه ساخت و اداره میشد؟
مدارس از طرف دولت ،ثروتمندان و گروه های دیگری از مردم ساخته و حمایت می شد .برخی از مدارس دارای موقوفیاتی بودنید کیه
درآمد آن صرف مخارج این گونه مدارس می شد .برخی از وقف نامه های عصر صفوی ،نشان می دهند که زنان ثروتمند ،بخش زییادی
از ثروت خود را وقف اداره مدارس اصفهان کرده بودند.
 -3مدارس معروف عصر صفوی در اصفهان را نام ببرید.
مدرسه چهارباغ ،مشهور به مدرسه مادر شاه و مدرسه شیخ لطفاهلل
 -17در عصر صفوی مدرس به چه کسانی میگفتند؟
به معلمان مدارس ،مدرس می گفتند.
 -11در عصر صفوی خلیفه (مبصر) یا مُعید به چه کسانی میگفتند؟
مدرسان دستیارانی داشتند که به آنها خلیفه (مبصر) یا مُعید گفته می شد و استاد را در امر آموزش کمک می کردند.
-12ویژگی های محیط مدارس عصر صفوی را بیان نمایید.
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محیط مدارس از نظر طراحی معماری ،فضایی آرام و بانشاط برای یادگیری و آموزش بود .به طور معمول حیاط وسیع مدرسیه همچیون
باغچه یا باغی می ماند و نهر آبی در میان آن جریان داشت.
 -13علما و دانشمندان عصر صفوی همراه با آثارشان را ذکر کنید؟
 -1در علومی چون فقه ،کالم و تفسیر دانشمندانی چون محمدتقی مدلسی ( 1777 - 1773ق) فقیه و محدث عصر صفوی ،مولف کتیاب
های مهمی در حدیث و فقه و محمدباقر مدلسی ( 1117 - 1737ق) صاحب دائرة المعارف بزرگ حدیثی به نام «بحاراالنوار »
 -2در حوزه فلسفه و عرفان میرداماد ( 1747 - 363ق) مشهور به معلم ثالث و از بنیانگذاران مکتب فلسفی اصفهان – شیاخص تیرین
چهره فلسفی عصر صفویه و اعصار بعد تا زمان ما ،صدرالدین محمد بن قوام شییرازی ( 1757 - 373ق) معیروف بیه صیدرالمتألهین و
مالصدرا بود .او که از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود در فلسفه مؤس

مکتب فلسفی« ،حکمت متعالیه»

 -3در همه علوم دینی و عقلی و طبیعی بهاءالدین محمدبن حسین عاملی ( 1737 -353ق) معروف به شیخ بهایی
 -14مالصدرا با درهم آمیختن چه جریانهای فکری نظام فلسفی نوینی به وجود آورد؟
مالصدرا میراث گرانقدر چهار جریان فکری بزرگ اسالمی یعنی فلسفه مشاء و اشراق و کالم و عرفیان را بیه هیم درآمیخیت و نظیام
فلسفی نوینی به وجود آورد.
 -15علل شکوفایی معماری عصر صفویه چیست؟
معماری ایرانی در این دوره ،با برخورداری از تدارب معماری فاخر عصر تیموری و نیز در سایه ثبات و امنیت و حماییت پادشیاهان بیه
ویژه شاه عباس اول ،شکوفا شد.
 -16سَمبلُ معماری صفویه چیست و در زمان چه کسی ساخته شد؟
میدان نقش جهان یکی از زیباترین و مهم ترین بناهای تاریخی ایران و جهان و این اثر به همت شاه عباس اول ساخته شد.
 -17مهم ترین ویژگی میدان نقش جهان چیست؟
شکوه و عظمت و نیز کاربردهای متنوع آن
 -18ویژگیها و کاربردهای متنوع میدان نقش جهان را بنویسید.
برگزاری جشن ها و مسابقات چوگان بازی و تیراندازی ،باریابی سفرا ،سان دیدن از سساهیان ،اجرای نمیایش و آتیش بیازی .از دیگیر
ویژگی های میدان نقش جهان ،اتصال آن به مراکز پر رفت و آمد شهر ،یعنی مسدد و بازار بود .کاخ عالی قاپو به عنیوان نمیاد قیدرت
سیاسی بر این میدان اِشراف داشت.
 -13مسدد جامع عباسی در عهد چه کسی ساخته شد؟ ویژگیهای هنری آن را بنویسید.
مسدد جامع عباسی (مسدد امام) یکی از زیباترین و مهم ترین مساجدی است که در عهد شاه عباس ،به عنوان بخشی از مدموعه میدان نقیش
جهان طراحی و ساخته شد .مهمترین ویژگیهای هنری آن :هماهنگی در رنگ ها و نقش های کاشی ها و طراحی و معماری بی نظیر آن
 -27ویژگی شاخص مسدد شیخ لطفاهلل چیست؟
از ویژگی های شاخص هر دو مسدد کاشی کاری هنرمندانه ای است که چشم هر بیننده ای را خیره و تحسین او را بر می انگیزد.
 -21شاه اسماعیل کدام هنرمند را از هرات به تبریز برد؟
شاه اسماعیل با فتح هرات ،کمال الدین بهزاد ،یکی از نوابغ هنر نقاشی و مینیاتور دربار تیموری را با خود به تبریز بیرد و بیه ریاسیت
کتابخانه دربار تبریز منصوب کرد.
 -22مکتب تبریز با همکاری چه کسی پایه گذاری شد؟
کمالالدین بهزاد
 -23کتابت و تصویرگری شاهنامه در زمان گدام شاه صفوی به پایان رسید؟
شاه تهماسب و به شاهنامة تهماسبی معروف شد.
 -24سبک نقاشی مکتب نگارگری قزوین در زمان کدام شاه صفوی به وجود آمد؟
شاهتهماسب
 -25هنر نگارگری در دوره کدام شاه صفوی به اوج شکوفایی خود رسید؟
در دوره شاه عباس اول
 -26نقاش بزرگ عصر شاه عباس چه نام داشت و چه مکتبی به وجود آورد؟ مهمترین نوآوریهای وی را بنویسید.
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آقارضا عباسی با طرح ها و نوآوری های بی نظیرش ،مکتب اصفهان را پایه گذاری کرد .مهم ترین نوآوری رضا عباسی در نگیاری ایین
بود که زندگی روزمره عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به تصویر می کشید.
-27خوشنویسان عصر صفوی را نام ببرید.
میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی
-28چه کسانی هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایری خارج کردند و به صورت به یک صنعت ملی درآوردند؟
صفویان
 -23مهمترین شاهکار فرش دورهی صفویه چیست؟
فرش اردبیل که به سفارش شاه تهماسب اول برای پیشکش به مقبره شیخ صفیالدین اردبیلی توسط هنرمندان کاشیانی بافتیه شیده
است یکی از شاهکارهای هنری جهان به شمار می رود.
-37در دورهی صفویه چه نوع پارچههایی و در کدام شهرها بافته میشد؟
ابریشم ،مخمل ،بافت فلزی (زری بافت)ترمه و قلمکار در کارگاه های کاشان ،اصفهان ،هرات ،مشهد ،یزد ،کرمان و  ...بافته میشد.
 -31کانون بافت پارچههای زری بافت و شالترمه کدام شهرها بودند؟
اصفهان ،یزد و کاشان از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت بودند و بافندگان کرمان در تولید شال ترمه مهارت داشتند.
 -32ویژگیهای فلزکاری عصر صفوی را بنویسید؟
ظرافت -خالقیت  -زیبایی در خلق آثار هنری -نوشتن اشعار زیبا و سخنان نغزی خوشنویسی بر روی آثار -طالکاری روی فلزات
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درس پانزدهم

قرون وسطا

 -1قرون وسطا به چه دورهای میگویند؟
به دورانی از تاریخ اروپا که با فروپاشی تدریدی امسراتوری روم غربی در اواخر قرن 5م شروع شید و تیا فیتح قسیطنطنیه ،پایتخیت
امسراتوری روم شرقی توسط ترکان مسلمان عثمانی ( 1453م) ادامه یافت ،قرون وسطا یا میانه گفته میشود.
 -2علت تقسیم امسراتوری روم را بنویسید.
در قرن 4م ،امسراتوری روم بر اثر مشکالت اداری و اقتصادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.
 -3علت دوام و موفقیت امسراتوری روم شرقی(بیزان
امسراتوری روم شرقی یا بیزان

) چه بود؟

از اقتصاد و ارتش نسبتا نیرومندیتری برخوردار بود.

 -4چرا قسطنطنیه ،پایتخت امسراتوری بیزان

پایگاه مهمی برای تسلط امسراتوری بر والیات تابع و حفاظت از راه هیای مهیم تدیارت

بینالمللی به شمار میرفت؟
قسطنطنیه به سبب برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ویژه و داشتن باروهای دفاعی مستحکم
 -5عمر امسراتوری روم شرقی(بیزان

) چگونه به پایان رسید؟

امسراتوری روم شرقی ،سراندام با فتح قسطنطنیه ( 1453م 857 /ق) توسط ترکان مسلمان عثمانی متالشی شد.
 -6علت فروپاشی امسرای روم غربی چه بود؟
توربرخالف امسراتوری بیزان

 ،امسراتوری روم غربی به دلیل تداوم افول اقتصادی و تشدید مشکالت اداری و سیاسی نتوانست در برابر

سیل تهاجم طایفههای ژرمن در سدههای 5و 6م ایستادگی کند و فروپاشید.
 -7پیامدهای تهاجم ژرمن ها به امسراتوری روم غربی را بنویسید.
 -1این یورشها موجب افول شهرنشینی و تدارت و گسترش زندگی روستانشینی شد.
 -2بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک اروپای غربی که بر پایه تدارت رونق گرفته بودند ،به سیرعت رو بیه انحطیاط و ویرانیی نهادنید و
متروکه شدند.
 -3بازرگانان و صنعتگران شغل خود را رها کردند و به مکان های امن گریختند.
 -4تعلیم و تربیت و فعالیت های فرهنگی از رونق افتاد و بیشتر مدارس تعطیل شد.
 -5به مرور زمان علوم ،ادبیات ،معماری و هنر یونانی و رومی از یاد رفت.
 -8فرانکها چه کسانی بودند و چه پادشاهی را بنیاد نهادند؟
فرانکها ،طایفهای از ژرمن ها بودند که با تصرف سرزمین گُل ،حکومت خود را بنیان نهادند .آنان پ

از گرویدن به دیین مسییحیت و

اتحاد با کلیسای رم ،قلمرو خود را به سرزمینهای مداور گسترش دادند.
 -3پادشاهی فرانکها در زمان چه کسی به اوج قدرت رسید؟
پادشاهی فرانکها در زمان شارل بزرگ مشهور به شارلمانی (ح  814 - 768م) ،به اوج قدرت رسید.
 -17اقدامات شارلمانی را بنویسید.
 -1شارلمانی با جنگ های پی د رپی که همراه با خونریزی بسیار بود ،بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی را تا سال  877م تحت سلطه
خود درآورد.
 -2شارلمانی همچون پدر و نیای خود با پاپ ،رهبری کلیسای مسیحیت غربی متحد شد و از پاپ در برابر دشمنان و رقیبانش
پشتیبانی کرد.
 -3شارلمانی برای اداره قلمرو خود ،نهاد اداری دوران امسراتوری روم موسوم به کومِ

یا کُنت را احیاء کرد.

 -4وی همچنین مأموران ویژه ای را برای نظارت دقیق بر عملکرد کُنتها برگزید که مستقیماً به پادشاه گزارش می دادند.
 -11چه کسانی شارلمانی را به عنوان امسراتور مقدس روم ملقب ساخت؟
پاپ
 -12وظیفه مهم کنتها در زمان شارلمانی چه بود؟
کُنت ها به عنوان نماینده پادشاه ،مناطق مختلف امسراتوری فرانکها را اداره میکردند.
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 -13انقراض حکومت شارلمانی چه پیامد مهمی داشت؟
پ

از انقراض امسراتوری شارلمانی در اوایل قرن 3م ،هرج و مرج اروپا را فرا گرفت و حمالت طواییف غییر متمیدن از شیرق و شیمال

موجب گسترش ناامنی شد.
 -14ناتوانی شاهان پ

از سقوط شارلمانی چه نتیدهای داشت؟

پادشاهان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه ارتش ،قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند .به همین دلیل اربابیان (زمیین داران
بزرگ) ،از جمله شاهان ،درصد برآمدند قسمتی هایی از زمین ها و امالک خود را در برابر دریافیت خیدمات نظیامی و غیرنظیامی بیه
زیردستان و یا اشراف درجه دوم واگذار کنند.
 -15واسال که بود؟
اشراف درجه دوم هم به نوبه خود همین کار را با زیردستان خود کردند و سلسله مراتبی از ارباب یا فئودال و بیاجگزار ییا واسیال بیه
وجود آمد.
 -16وظایف واسال چه بود؟
واسال به ارباب خود سوگند وفاداری یاد می کرد و موظّف بود که هنگام جنگ او را یاری دهد ،از کاخ و کوشک او حفاظت نمایید و بیه
او عوارض و مالیات بسردازد.
 -17فئودالها در قرون وسطا چه حقوقی داشتند؟
اربابان یا فئودال ها کلیه حقوقی را که خاص شاهان بود ،تصاحب کردند ،به این معنا که از زیردستان خیود مالییات میی گرفتنید ،بیه
قضاوت می پرداختند و حتی بعضی از آنان حکم اعدام صادر می کردند .آنان همچنین حق اعالن جنگ و صلح داشتند و پرچم و لیوای
مخصوص به خود داشتند.
 -18مهمترین نتیده فئودالیسم را بنویسید.
نظام فئودالیسم باعث شد که قدرت سیاسی میان فئودال ها یا زمینداران بزرگ و کوچک تقسیم شود.
 -13سرف به چه کسانی میگفتند؟
در قرون وسطا کار بر روی زمینهای اربابان (فئودا لها) به عهده میلیون ها کشاورز وابسته به زمین بود که به آنها سرف می گفتند.
 -27سرفها چند گروه بودند؟
 -1گروهی از سرف ها ،کشاورزان آزادی بودند که به علت بدهکاری سرف شدند -2 .همچنین عده ای از رعایا به خاطر ناامنی و هیرج و
مرج زمین خود را به فرد نیرومندی واگذار کردند و در عوض آن از حفاظت و حمایت او برخوردار شدند.
 -21ویژگی های سرفها را بنویسید.
سرف ها در پایین ترین مرتبه اجتماعی نظام فئودالی قرار داشتند .سرف اجازه نداشت که ملک ارباب خود را ترک کنید ،امیا در عیین
حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.
 -22در قرون وسطا چه عواملی موجب بهبود کشاورزی و افزایش محصول شد؟
اختراع خیش آهنی ،بهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی و استفاده درست از کود حیوانی
 -23چرا افزایش میزان تولید محصول در قرون وسطا محدود بود؟
زیرا هر سال حدود یک سوم تا نیمی از زمین به منظور بازیابی قوت زمین زیرکشت نمی رفت .قحطی و گرسنگی به کرّات اتفیاق میی
افتاد و وضعیت نامناسب جادهها و حمل و نقل موجب تشدید آن می شد.
 -24جنگهای صلیبی به چه جنگهایی میگویند؟
جنگ های صلیبی به سلسله ای از جنگ های مذهبی گفته میشود که مسیحیان به دعوت پیاپ و بیه فرمانیدهی شیاهان و اشیراف
اروپایی علیه مسلمانان بر پا کردند .این جنگ ها حدود دویست سال ( 1736م 437 /ق  1231م 637 /ق) طول کشید و چون مسییحیان
شرکت کننده در آن نشان صلیب را بر لباس و پرچ مهای خود نصب کرده بودند ،به جنگهای صلیبی مشهور شد.
 -25علل و عوامل شروع جنگهای صلیبی را بنویسید؟
 -1مشکالت اقتصادی و اجتماعی سرزمینهای اروپایی
 -2به خطر افتادن موجودیت امسراتوری بیزان
 -3موفقیتهای نظامی مسیحیان در اندل
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 -26مشکالت اقتصادی و اجتماعی سرزمینهای اروپایی در آستانه شروع جنگهای صلیبی را بنویسید.
به دنبال هدوم و مهاجرت گسترده طوایف ژرمنی به سرزمین های اروپای غربی و رکود و تعطیلی فعالییت هیای تدیاری و
کارگاهی ،این سرزمین ها با مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعددی همچون افزایش جمعیت ،بیکاری ،فقیر و کمبیود میواد
غذایی مواجه شده بود .
 -27چرا امسراتور بیزان

از پاپ درخواست کمک کرد؟

پیروزی سلدوقیان بر امسرتوری بیزان

در جنگ مالزگرد ( 463ق 1771/م) و پیشروی آنان در آسیای صغیر ،موجب شد کیه امسراتیور

روم شرقی از پاپ ،علیه مسلمانان درخواست کمک نماید .در پی این تقاضا ،پاپ اوربان دوم مسیحیان را به حمله بیه سیرزمینهیای
اسالمی و جنگ با مسلمانان فرا خواند.
 -28موفقیتهای نظامی مسیحیان در اندل

چه نقشی در شروع جنگهای صلیبی داشت؟

در قرن  11م ،به دلیل ضعف و اختالفات داخلی حاکمان مسلمان در اندل

 ،مسیحیان توانستند بخش های وسیعی از آن سرزمین را به

تصرف خود درآوردند .این پیروزی ها ،انگیزه و روحیه صلیبیون را برای شرکت در نبرد علیه مسلمانان که از سوی کلیسا جنگ مقدس
اعالم شده بود ،دو چندان کرد.
 -23صلیبیون در نخستین جنگ صلیبی با استفاده از چه شرایطی بیتالمقدس را تصرف کردند؟
صلیبیون در نخستین جنگ صلیبی با استفاده از غفلت حکومت سلدوقی و اختالف و دشمنی هایی که میان خالفت هیای فاطمییان و
عباسیان وجود داشت ،شهر بیتالمقدس و چند شهر دیگر منطقه شام در سواحل شرقی مدیترانه را تصرف کردند ( 1733م 433 /ق)
 -37کدام سردار مسلمان ،بیتالمقدس را از اشغال صلیبیون آزاد کرد؟
صالحالدین ایوبی
 -31جنگهای صلیبی با چه نتیدهای به پایان رسید؟
جنگهای صلیبی سراندام با پیروزی مسلمانان و بیرون راندن صلیبیون از آخرین پایگاهشان در سواحل شام به پایان رسید ( 1231م 637 /ق).
-32آثار و پیامدهای جنگ های صلیبی را بنویسید.
 -1از آندایی که میدان های جنگ ،در بخشی از قلمرو اسالمی یعنی فلسطین ،شام و مصر واقع بود ،آسیب و خسیارت هیای جیانی و
مالی فراوانی برای ساکنان این مناطق به بار آورد.
 -2صلیبیون اگرچه در جنگ های صلیبی به لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند ،اما بهره های اقتصادی ،فرهنگی و علمی فراوانی
از این جنگها بردند.
 -3اروپاییان که در آن زمان از نظر پیشرفت های علمی و فرهنگی و رفاه اقتصادی در سطح بسیار پیایین تیری از مسیلمانان و دیگیر
مردمان مشرقزمین بسر میبردند ،در نتیده این جنگها با تمدن باشکوه اسالمی آشنا شدند.
 -4جنگ های صلیبی زمینه ساز انتقال دستاورد های گوناگون تمدن اسالمی به خصوص دستاوردهای علمی مسلمانان به اروپا شد.
 - 5اطالعات جغرافیایی اروپاییان افزایش یافت و بنادر مهم اروپایی در دریای مدیترانه روزگار نوشکوفایی را آغاز نهادنید و
تدارتشان رونق گرفت.
 -33به چه علت در سده های  12و  13م به تدریج شاهان نیرومندی در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه بر سر کار آمدند؟
با احیای شهرها و رشد تدارت چون این فرمانروایان به منظور ایداد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروی نظامی فئودا لها ،اقدام به
تشکیل ارتش منظم و دائمی کردند .در نتیده این اقدام ،حکومت مرکزی تقویت شد و قدرت اشراف فئودال به طرز چشیمگیری
کاهش یافت.
 -34چرا در قرون وسطا بازرگان و صنعتگران در این کار از شاه پشتیبانی میکردند؟
زیرا حکومت مرکزی مقتدر از طریق برقراری نظم و امنیت ،وحدت اداری و یکسانسازی قوانین ،شرایط مساعدتی برای توسعه تدارت
و صنعت فراهم می آورد.
 -35چرا کلیساهای متعددی در سراسر امسراتوی روم سر برآوردند؟
با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امسراتوری روم ،کلیساهای متعددی در سراسر آن امسراتوی سر برآوردند.
 -36موقعیت و جایگاه کلیسا در قرون وسطا(میانه) را توضیح دهید؟
 -1در قرون وسطا هیچ نهادی تأثیری به نیرومندی کلیسا نداشت.
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 -2تمام کسانی که در خانواده های مسیحی زاده میشدند و غسل تعمید مییافتند ،به این نهاد قدرتمند تعلق داشتند .کلیسا بر تمام
جنبه های زندگی پیروان دین مسیح اعمال نفوذ و نظارت میکرد.
 -3در سده های میانه کلیساییان هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفتند و کالم ،فلسفه ،اخالق ،ادبیات و هنر را مطابق مییل
و سلیقه خود تعلیم می دادند.
 -4آنان تفسیر کتاب مقدس را حق انحصاری خود می شمردند و اجازه نمی دادند که این کتاب جز به زبان التین به زبان هیای دیگیری
ترجمه و منتشر شود.
 -5کلیسا همچنین در قرون وسطا موفقیت زیادی در گسترش مسیحیت در میان ژرمنها و سایر اقوام مهاجم به اروپا کسب کرد.
 -6عالوه بر اینها ،کلیسای دارای امالک و زمین های بسیاری در سرتاسر اروپا و به خصوص ایتالیا بود.
 -37منظور از رسم بخشش گناه در کلیسا چیست؟ توضیح دهید.
رسم بخشش گناهان از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تأثیر گسترده کلیساییان را در قرون وسطا نشان می دهید .بخشیش پی

از آن

صورت می گرفت که شخص گناهکار در برابر کشیش به گناه خود اعتراف می کرد .معموالً بخشش خواهان برای لغو کیفر گناهیان خیویش
پولی را پرداخت میکردند که برای کارهای خیر و عام المنفعه مانند ساخت و تعمیر کلیسا ،بیمارستان ،سدها و جاده ها مصرف می شد.
 -38کلیسا برای روش مقابله با مخالفان از چه روشهایی استفاده میکرد؟
کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری و جلوگیری از اندیشه های مخالفان خیود ،از حربیه تفتییش عقایید ییا
انکیزیسیون استفاده می کرد .متهمان به بی دینی و بدعت گرایی از کلیسا اخراج و به سختی مدازات میی شیدند .تبعیید ،مصیادره
دارایی ،به چوب بستن و سوزاندن از جمله مدازاتهای این گونه متهمان بود.
 -33روابط پاپ و کلیسا پیش از مرگ شارلمانی را توضیح دهید؟
روابط کلیسا با شاهان و فئودال ها در قرون وسطا آمیزه ای از اتحاد و همکاری و رقابت و کشمکش بر سر قیدرت بیود .در سیدههیای
نخستین قرون وسطا ،پاپ ها از طریق همکاری و اتحاد با شاهان و اشراف اروپای غربی ،تالش های سیاسی و نظامی امسراتوری بیزان
را برای تسلط بر کلیسای رم ناکام گذاشتند.
 -47روابط پاپ و کلیسا پ
پ

از مرگ شارلمانی را توضیح دهید؟

از مرگ شارلمانی ( 814م) ،اسقف ها و پاپ به سبب آشفتگی های اوضاع ،مدعی حقوق سیاسی و قدرت دنیوی شدند و در مواقعی

برای نشان دادن برتری خود ،با شاهان و امسراتوران به رقابت و کشمکش پرداختند .در سده های  11و  12م اختالف و درگیری شیدیدی
میان پاپ و امسراتور آلمان (امسراتور مقدس روم) بر سر انتصاب اسقف ها و اعطای حلقه و عصای اسقفی به وجود آمد.
 -41در نیمه نخست قرون وسطا به چه دلیل فعالیت های علمی و فرهنگی کساد و بی رونق شد؟
افول شهرها
 -42عمده آموزش در نیمه نخست قرون وسطا چه بود؟
عمده آموزش به تربیت کشیشان و مبلغان مذهبی اختصاص داشت و به طور کلی کلیسا تسلط بالمنازعی بر فرهنگ و نظیام
تعلیم و تربیت داشت .در میان فرمانروایان آن عصر ،شارلمانی عالقه و توجه خاصی به دانش و تعلیم و تربییت نشیان داد .او
مدرسه ای در کاخ سلطنتی در پایتخت خود تأسی
تدری

نمود و علمای مسیحی را از انگلستان ،ایرلند و ایتالییا بیرای مطالعیه و

در آن مدرسه دعوت کرد.

 -43چرا در نیمه دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگهای صلیبی نیاز به علم و آموزش بیشتر شد؟
اما در نیمه دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی به سبب رونق شهرهای اروپایی و افزایش ثروت و رشد جمعییت شیهری،
نیاز به علم و آموزش بیشتر شد .پادشاهان ،فئودال ها ،کلیسا و بازرگانان نیازمند افراد باسواد و حسیاب دان بودنید .همچنیین در آن
دوره ضرورت وجود حقوق دانان برای حل و فصل دعاوی بیش از گذشته احساس می شد.
 -44نخستین مراکز آموزش عالی اروپا در نیمه دوم قرون وسطا را بنویسید.
مدرسه های حقوق و طب از نخستین مراکز آموزش عالی اروپایی بودند که در ایتالیا گشایش یافتند (قرن  11م) .پ
مدارس و دانشگاهها توسعه پیدا کردند.
 -45در دانشگاه پاری

(فرانسه) چه علومی آموزش داده میشد؟

از آن بیه تیدریج
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دانشگاه پاری

نیز به فرمان پادشاه فرانسه تأسی

شد ( 1277م) .طالبان علم در این دانشگاه به تحصیل حقیوق ،فلسیفه و الهییا ت

مسیحی می پرداختند.
 -46در نیمه دوم قرون وسطا آموزش به چه زبانی اندام میشد؟ و بر چه موضوعاتی تأکید میشد؟
در آن زمان آموزش رسمی به زبان التینی بود و بر موضوع های الهیات مسیحی ،فلسفه و منطق تأکید می شید و بیه علیوم تدربیی و
مهندسی توجهی نمی شد.
 -47دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از چه طریق با اندیشه های فلسفی فیلسوفان بزرگ یونان باستان همچون ارسیطو ،افالطیون
و… آشنا شدند؟
دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق ترجمه آثار و نوشته های فیلسوفان مسلمان مانند ابوعلی سینا و ابن رشد با اندیشه هیای
فلسفی فیلسوفان بزرگ یونان باستان همچون ارسطو ،افالطون و… آشنا شدند.
 -48برجستهترین فیلسوف اروپایی در سده های  12و  13م که بود؟ نام اثر وی را بنویسید.
توماس آکویناس ،برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های  12و  13م بود که در کتاب خود با عنوان «اصول الهیات» از برهان هیای
ارسطو برای اثبات خدا استفاده کرد.
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درس شانزدهم
رنسان
 -1رنسان
رنسان

و عصر جدید

به معنی چیست و از نظر تاریخی چه مفهومی درارد؟
به معنای نوزایی و تددید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونیهای فکری و فرهنگی گفته میشود که بیه منظیور احییای

فرهنگ فراموش شده یونان و روم باستان ،از ایتالیا آغاز شد و به تدریج در بخش های دیگر اروپا گسترش یافت (سده های  17 14م).
 -2مهمترین نتیده کلی رنسان
رنسان

چه بود؟

به تغییر و تحوالت اساسی در جنبه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جوامع اروپایی در عصر جدید (1577

  1877م) اندامید و پایههای تمدن نوین مغرب زمین را بنیان نهاد. -3رنسان

ابتدا از کدا و چگونه شروع شد؟

در قرن  14م هنگامی که فرهنگ قرون وسطایی بر سراسر اروپا سیطره داشت ،گروهی از نویسندگان و اندیشمندان کیه در شیهرهای
ثروتمند ایتالیا می زیستند ،هدایت جریان فکری و فرهنگی را به دست گرفتند و تفکر و سبک جدیدی از زندگی را باب کردنید .ایین
تفکر و سبک جدید زندگی که اساس آن بر نوزایی و تددید حیات فرهنگ یونان و روم باستان قرار داشت ،به رنسان
رنسان

معیروف شید.

به تدریج در دیگر سرزمینهای اروپایی گسترش یافت.

 -4مهم ترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسان

را ذکر کنید.

 -1رشد شهرنشینی و تدارت؛  -2گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم؛  -3پیشینه فرهنگی و تاریخی
 -5از چه زمانی به تدریج در اروپا شهرنشینی و تدارت در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دوباره رونق گرفت؟
از سده  11م به تدریج در اروپا شهرنشینی و تدارت در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دوباره رونق گرفت.
 -6چه عاملی تأثیر فراوانی بر رشد شهرها و تدارت به ویژه در مناطق ساحلی اروپا گذاشت؟
جنگ های صلیبی -
 -7تأثیر جنگهای صلیبی بر کدام مناطق بیشتر بود؟
تأثیر این جنگها بر رونق و شکوفایی شهرها در ایتالیا بیش از سایر سرزمینهای اروپایی بود.
 -8کدام شهرهای ایتالیا تدارت دریایی در سرتاسر مدیترانه و سواحل غربی اروپا را در اختیار داشتند.
شهرهای بندری ونیز و جنوا و ...
 -3کدام شهر مرکز داد و ستد کاالهای قیمتی فلزی و چرمی بود و تدارت پارچه در بخش وسیعی از اروپا را بیه خیود اختصیاص داده
بود؟
فلوران
 -17بورژوا به چه کسانی میگفتند؟
با گسترش شهرها و رشد تدارت ،مشاغل و حرفه های گوناگونی شکل گرفت و قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانیان،
بانکداران و صاحبان صنایع سر برآوردند که به آنها «بورژوا» میگفتند.
 -11تفاوت نگرش و تفاوت بورژواها با فئودال ها و شوالیهها چه بود؟
آنان اهمیت و ارزش فراوانی برای علم ،فرهنگ و هنر قائل بودند و در ترویج آنها می کوشیدند .افراد و خانیدان هیای حیاکم بیر ایین
شهرها نیز حامی ادیبان ،نقاشان ،معماران ،موسیقیدانان و غیره بودند.
 -12کدام خاندان بر فلوران

حکومت می کرد که مشوق و حامی جدّی فرهنگ ،ادب و هنر بودند؟

خاندان معروف مدیچی که بر فلوران

حکومت میکرد ،نام برد

 -13چه عواملی زمینه را برای نشر علم و دانش در اروپا در اواخر قرون وسطا به وجود آورد؟
 -1بورژواها اهمیت و ارزش فراوانی برای علم ،فرهنگ و هنر قائل بودند و در ترویج آنها می کوشیدند .افراد و خاندان هیای حیاکم بیر
این شهرها نیز حامی ادیبان ،نقاشان ،معماران ،موسیقیدانان و غیره بودند.
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 -2از سوی دیگر ،درگیری های پاپ ها و پادشاهان در اواخر قرون وسطا ،استقالل و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهرهای ایتالیایی
به وجود آورد .این استقالل ،موقعیتی را برای متفکران و دانشمندان این شهرها ایداد کرد که بتوانند تفکر و فرهنگ جدییدی را نشیر
دهند که کامالً با اندیشه و فرهنگ حاکم بر قرون وسطا متفاوت بود.
 -14اروپاییان با جهان اسالم چگونه با جهان اسالم آشنا شدند؟
دانشمندان اروپایی در قرون وسطا  -1از طریق اندل

(اسسانیای مسلمان) و سیسیل با دستاوردهای فکری و فرهنگیی جهیان اسیالم

آشنا شدند -2 .جنگ های صلیبی و گسترش روابط تداری میان اروپا و شرق باعث افزایش آشنایی و آگاهی های اروپایییان بیا ابعیاد
مختلف تمدن اسالمی و پیشرفت های علمی مسلمانان شد.
 -15چه عاملی تأثیر بسزایی بر وضعیت فکری و فرهنگی اروپا در اواخر قرون وسطا نهاد؟
آثار و نوشتههای علمی دانشمندان و عالمان مسلمان
 -16عمده اطالعات و شناخت دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از فیلسوفان و دانشمندان بزرگ یونان باستان مانند ارسطو ،افالطون
و  ...از چه طریقی به دست آمد؟
ابتدا از طریق ترجمه آثار و کتاب های فیلسوفان مسلمان به ویژه ابنسینا و ابن رشد به زبان التینی به دست آمد.
 -17پیشگامان در استفاده از آثار و نوشتههای دانشمندان مسلمان پیشگام را ذکر کنید؟
مدارس عالی و دانشگاه های تازه تأسی

ایتالیایی

 -18تأثیر پیشینه فرهنگی و تاریخی بر پیدایش رنسان

را توضیح دهید؟

سرزمین ایتالیا قلب امسراتوری روم باستان به شمار می رفت و آثار و بناهای عظیم تمدن یونانی  -رومی در گوشه و کنار این سیرزمین
به چشم می خورد .وجود این آثار در پایان قرون وسطا برای بسیاری از شهرنشینان مرفه ایتالیایی ،ییادآور روزگیار عظمیت و شیکوه
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی گذشته آنان بود .در این دوره تعدادی از نویسندگان و اندیشمندان ظهور کردند که با اشتیاق فیراوان بیه
مطالعه و پژوهش درباره فرهنگ یونان و روم باستان پرداختند و در صدد احیای آن برآمدند.
 -13تحوالت و دستاوردهای رنسان

را نام ببرید.

 -1گسترش اندیشه اومانیسم (انسانگرایی)
 -2تحوالت علمی
 -3اکتشافات جغرافیایی و شروع استعمارگری اروپاییان
 -4اصالح دینی و نهضت پروتستان
 -27ریشه اومانیسم یا انسانگرایی را در کدا باید جستوجو کرد؟
فرهنگ یونان باستان
 -21اومانیسم یعنی چه؟
حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق استعداد و تواناییهای او بود ،که از آن به عنوان اومانیسم یا انسان گرایی تعبیر می شود.
 -22اعتقادات اومانیسمها را بیان نمایید.
انسان گرایان یا اومانیست ها به تبعیت از یونانیان باستان ،انسان را محور و مدار جهان می شمردند و اعتقیاد داشیتند کیه معیارهیای
اخالقی و ارزش ها و هندارهای اجتماعی باید بر پایه خواسته های انسان و تمایالت دنیوی او ایداد شود.
 -23تفاوت اعتقاد اومانیسم و کلیسا در مورد انسان را بنویسید.
در حالی که انسان گرایان ،انسان را موجودی می شمردند که زندگی دنیوی او ارجمند و مهم است ،کلیسا مروج ایین عقییده بیود کیه
انسان فقط برای خدمت به خداوند خلق شده است و دنیاگرایی و میل به لذت جویی او را از رسیدن به سعادت و خوشبختی در جهیان
آخرت باز می دارد.
 -24زمینهها و قلمرو انعکاس اومانیسم را بیان نمایید.
تفکر اومانیستی و گرایش های انسان گرایانه ،بیش از هر جای دیگر ،در قلمرو ادبیات ،هنر و معماری و تعلیم و تربیت انعکیاس یافیت و
به نهضت ادبی و شکوفایی هنر و معماری در ایتالیا مندر شد.
 -25رنسان

در کدام عرصههای هنردگرگونی عظیمی ایداد کرد؟

خصوصاً نقاشی ،پیکرتراشی(مدسمهسازی) و معماری
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 -26ویژگیهای آثار هنری هنرمندان عصر رنسان

را ذکر کنید؟

هنرمندان این دوره با محور قرار دادن انسان و طبیعت ،آثار بی نظیری به وجود آوردند .آنان بر زیبایی و ویژگیهیای ظیاهر و خصیلت
های درونی شخصیتهای مورد نظر خود تأکید فراوان می کردند.
 -27هنر عصر رنسان
هنر رنسان

با وجود کدام هنرمندان به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید؟

با وجود سه هنرمند مشهور ایتالیایی یعنی لئوناردو داوینچی  ،رافائل و میکل آنژ به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید.

 -28مشهورترین اثر نقاشی میکلآنژ است؟
شام آخر و مونالیزا یا ژوکند
 -23معماران عصر رنسان

چه آثاری را سرمشق خود قرار دادند؟

ساختمانهای رم باستان
 -37چه آثاری بیانگر اوج و شکوه معماری عصر رنسان
کاخ ها و کلیساهایی که در عصر رنسان

است؟

در شهرهای مختلف ایتالیا به ویژه رم ،فلوران

و ونیز ساخته شد

 -31در تعلیم و تربیت عصر نوزایی انسانگرایان بر چه مسایلی تأکید میکردند؟
اندیشه انسان گرایی برای تعالی و رشد جسمی و روحی انسان اهمیت و ارزش فراوانی قائل بود و انساگرایان بر اصل آمیوزش پیذیری
انسان و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای بالقوه او از طریق آموزش به شدت تأکید میکردند.
 -32هدف آموزش و پرورش دانشمندان عصر رنسان

چه بود؟

میخواستند شهروندانی را تربیت کنند که نقش سودمندی در جامعه ایفا کنند و در حیات شهری فعال باشند.
 -33در عصر رنسان

و قرون جدید ،چه عاملی باعث تغییر نگرش علمی اروپاییان شد؟

در نتیده آشنایی آنان با پیشرفت های علمی مسلمانان و اشاعه اندیشه های اومانیستی
 -34کشفیات علمی در عصر نوزایی را ذکرکنید.
 -1در اواسط قرن شانزدهم نیکالس کوپرنیک در رساله «گردش اجرام سماوی» ،نظریه چرخش زمین به دور خورشید را مطرح کرد.
 -2اختراع تلسکوپ توسط گالیله ،استاد دانشگاه پیزا ،فرضیههای کسرنیک را بیش از پیش مورد تأیید قرار داد.
 -3ویلیام هاروی در زمینه کارکرد قلب و چگونگی گردش خون به موفقیت های مهمی دست یافت.
 -4در فیزیک و ریاضیات نیز پیشرفت هایی صورت گرفت و در قرن هفدهم با وسعت بیشتری ادامه یافت.
 -5در زمینه جغرافیا و نقشهبرداری نیز اروپاییان از تدربیات مسلمانان بهره های فراوانی بردند و به پیشرفتهای چشمگیری نایل آمدند.
 -35علت پیشرفت های جدیدی در بسیاری از علوم در عصر نوزایی چه بود؟
اهتمام و اعتنا به روش تدربی ،به تدریج سبب پیشرفت های جدیدی در بسیاری از علوم شد و زمینه انقالب علمی را در سیده  17م و
سس

در قرن  18م فراهم ساخت .این پیشرفت ها تنها مدیون اطالعات جدید نبود بلکه بیشتر مدیون دیدگاه هیای نیوینی بیود کیه

توسط دانشمندان و فالسفه ای چون دکارت ( ) 1657 - 1536بنیانگذار سبک تحقیق در ریاضی و فرانسیی

بییکن ( ) 1621 - 1561از

طرفداران روش شناخت تدربی در مطالعات علمی حاصل شد.
 -36دستگاه چاپ توسط چه کسی ابداع شد؟
اختراع دستگاه چاپ توسط یوهان

گوتنبرگ آلمانی از مهمترین ابداعات فنّاوری در عصر رنسان

بود.

 -37دستاوردها و نتایج ابداع دستگاه چاپ را بنویسید.
اختراع و توسعه صنعت چاپ کمک فراوانی به فراگیر شدن پژوهش های علمی و نشر علم در اروپا کرد .عالوه بر آن چاپ کتاب های غیرمذهبی از
قبیل کتاب های فلسفی ،رمان و داستان و آثاری در موضوع حقوق ،تاریخ و  ...تأثیر ژرفی بر وضعیت فکری و فرهنگی جوامع اروپایی گذاشت.
 -38نتایج اکتشافات جغرافیایی را بیان نمایید.
 -1عالوه بر دستاوردهای علمی که در حوزه دانش دریانوردی و جغرافیا در پی داشت،
 -2موجب به هم خوردن موازنه تدارت جهانی و آغاز استعمارگری اروپاییان شد.
 -33انگیزه و عوامل اکتشافات جغرافیایی را به فهرستوار بنویسید.
 -1از قدیماالیام سرزمین های شرق دور مانند هند و چین برای اروپاییان جاذبه فراوانی داشت.
 -2افزایش اطالعات جغرافیایی و توسعه مهارت دریانوردی
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 -47موانع جدی برای رسیدن اروپاییان به هندوستان و چین چه بود؟
سرزمین های شرق دور مانند هند و چین از گذشته های بسیار دور برای اروپاییان جاذبهٔ فراوانی داشت .آنان همواره در اندیشهٔ
رسیدن به آن سرزمین ها بودند؛ اما حکومت های قدرتمند ایرانی و خالفت ها و سلسله های بزرگ مسلمان که از دورهٔ باستان تا
قرون جدید بر فالت ایران و مناطق ساحلی شرق و جنوب دریای مدیترانه تسلط داشتند ،مانع جدی برای رسیدن اروپاییان به
هندوستان و چین بودند.
 -41چرا پرتغال و اسسانیا انگیزه و شوق بیشتری برای کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان دادند؟
پرتغالی ها و اسسانیایی ها که از تدارت پررونق دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن نفعی نمیبردند ،انگیزه و شوق بیشتری
برای کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان دادند؛ زیرا از یک سو قادر به رقابت با دولت شهرهای ایتالیایی که تدارت این
منطقه را در انحصار خود داشتند ،نبودند و از سوی دیگر با حکومت عثمانی که بر مناطق شمالشرق و شرق مدیترانه مسلط بود،
دشمنی و ستیز داشتند.
 -42نقش افزایش اطالعات جغرافیایی و توسعه مهارت دریانوردی در کشف سرزمینهای جدید را توضیح دهید؟
اروپاییان در دوران پ

از جنگ های صلیبی و اواخر قرون وسطا نیز تأثیر شایانی در کشف سرزمین ها و راه های جدید داشت .آنیان

تا اواسط سده  15م فنون نقشه کشی را تکامل بخشیدند و نقشه های نسبتاً دقیقی از دنیای شناخته شده آن روزگار طراحی کردند .به
عالوه اروپاییان در ساختن کشتی و بهره گیری از تدهیزات دریانوردی مانند قطب نما که چینی ها اختیراع کیرده بودنید و اُسیطُرالب
(وسیله ای که موقعیت اجرام آسمانی را معلوم می کرد) ،به پیشرفت فوقالعاده ای رسیدند.
 -43در نیمه دوم سده  15م ،چه کسانی سفرهای اکتشافی متهورانه خود را در سواحل غربی قاره آقریقا در اقیانوس اطل

بیه سیمت

جنوب آغاز کردند؟ از چه راهی به هندوستان رسیدند؟
دریانوردان پرتغالی -آنان با دور زدن دماغه امیدنیک در جنوب قاره آفریقا ،وارد اقیانوس هند شدند و مسیر خود را ادامه دادند تا بیه
سواحل جنوبشرقی هندوستان رسیدند.
 -44کدام فرماندهی پرتغالی پایگاه تداری نظامی در جزایر و سواحل خلیج فارس ،هندوستان و چین تأسی

کند؟

دولت پرتغال ناوگان دریایی خود را به فرماندهی آلبوکرک به هند گسیل کرد .این اقدامات به منزله نخستین گام های اروپاییان بیرای
استعمار سرزمینهای دیگر محسوب میشود.
 -45کدام دریانورد آمریکا را کشف کرد؟ از طرف کدام دولت رهسسار آمریکا شد؟
کریستُف کُلمب ایتالیایی – اسسانیا
 -46اسسانیایی چگونه بخشهایی از آمریکای جنوبی را به استعمار خود درآوردند؟
حدود نیمه قرن  16م ،اسسانیایی ها با سرکوب بومیان ،آمریکای مرکزی و بخش اعظم آمریکای جنوبی را تحت استعمار خود درآوردند.
 -47کشف آمریکا چگونه اسسانیا را ثروتمند کرد؟
براساس منشوری که پادشاه اسسانیا به کریستف کلمب و جانشینان او داده بود ،کاشفان میبایستی سهم عمدهای از غنایمی را کیه بیه
دست می آوردند به خزانه آن کشور بدهند .بدین گونه طال و نقره غارت شده بومیان آمریکا ،اسسانیا را به نیرومندترین کشور اروپیایی
در سده های  16و 17م تبدیل کرد.
 -48از اواخر قرن  16م کدام کشورها نیز گام به عرصه رقابت های استعماری نهادند؟
هلندی های و انگلیسی ها و سس

فرانسوی ها

 -43آثار و پیامدهای اکتشافات جغرافیایی و استعمارگری اروپاییان را بنویسید.
 -1جمعیت زیادی از مردم بومی مستعمرات به ویژه در آمریکا در نتیده سرکوب سنگدالنه و انتشار بیماری های مرگبار از بین رفتند.
 -2اروپاییان تمدن های بومی و ساختارهای سیاسی و کهن قاره آمریکا را نابود کردند و نهادها ،مذهب ،زبان و فرهنگ اروپایی را به
جای آن نشاندند.
 -3کشفیات جغرافیایی در حوزه اقتصادی بیشترین تأثیر را برجای گذاشت .اروپاییان در هر جای دنیای جدید که گام نهادند ،در پی
یافتن طال و نقره برآمدند .در نتیده اکتشاف جغرافیایی و دست یابی اروپاییان به منابع ثروت در سرزمینهای جدید ،حدم عظیمی از
فلزات گرانبها به اروپا سرازیر شد که تا آن زمان سابقه نداشت.
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 -4اندوخته فلزات قیمتی موجب رونق اقتصادی و رشد تدارت و شهرهای اروپایی شد .دامنه رونق حتی به مناطق روستایی رسید و
کشاورزان توانستند محصوالت خود را به بهای گران تری بفروشند و پرداخت پول را جایگزین خدمات خود سازند.
 -5این وضع به ضرر اشراف فئودال و زمین دار بود و جایگاه ممتازی را که در قرون وسطا داشتند ،از دست دادند .در مقابل ،اعتبار و
منزلت تدار را باال برد.
 -6افزایش سریع اندوخته طال و نقره از شاهان اروپایی ،فرمانروایانی نیرومند و کارآمد ساخت و آنان را بر اشرافیتی که تا آن زمان
گردن فرازی میکرد ،برتری بخشید.
 -7شاهان همچنین با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل غارت مستعمرات بود ،ارتشهای ملی و ناوگان های دریایی خود را
مدهز و قویتر کردند.
 -57چرا به دنبال کشف قاره آمریکا ،خرید و فروش برده به سرعت افزایش یافت؟ کدام کشورها تدارت برده را دراختیار گرفتند؟
زیرا اروپاییانی که مزارع وسیعی را در آن قاره تصاحب کرده بودند به نیروی کار مدانی و ارزان نیاز داشیتند  .بیه همیین
دلیل پرتغالی ها تدارت برده از آفریقا به آمریکا را در انحصار خود گرفتند  .بعدها بازرگانان هلندی و انگلیسی نیز به ایین
تدارت پرسود وارد شدند .
 -51نهضت اصالح دینی چیست؟
در فاصله قرون  14تا  17م سلسله حوادث و تحوالتی در قلمرو مسیحیت در اروپا رخ داد که مورخان از مدموع آنها تعبیر بیه اصیالح
دینی میکنند .جنبش اصالح دینی با انتقاد و اعتراض به برخی از نظریات و عملکرد کلیساییان شروع شد.
 -52چه عاملی در شکلگیری انتقاد و اعتراض به برخی از نظریات و عملکرد کلیساییان داشت؟
رنسان

و تحوالتی که در پی آن به وقوع پیوست ،تأثیر بسزایی بر شکلگیری این انتقادها و اعتراض ها داشت.

 -53پیشگامان نهضت اصالح دینی چه کسانی بودند؟
 -1انسان گرایان هم که شیفته و مروج ادبیات و آثار کهن یونانی و التینی بودند ،از سویی دیگر ،تعالیم مرسوم مدارس و دانشگاه هیا را
ناسودمند و ناکافی می شمردند .اما مهم تر از همه،
 -2گروهی از مصلحان دینی بودند که از درون کلیسا پا به عرصه اعتراض و انتقاد نهاده بودند و آموزه های کلیسیا را دربیاره انسیان و
خدا به چالش می کشیدند .همچنین در این دوره،
 -3نهضتی دینی تحت عنوان نهضت شورایی برای اصالح کلیسای سنتی و تأسی

دوباره آن به وجود آمده بود.

 -54مارتین لوترکه بود؟
مهم ترین شخصیتی که نهضت اصالح دینی به نام او شناخته می شود ،مارتین لوتر آلمیانی اسیت کیه در اعتیراض بیه مسییحیت
کاتولیک یکسره از کلیسا برید و مذهب تازه ای بنیاد نهاد .لوتر با اشتیاقی وصف ناپذیر به تحصیل در رشیته الهییات روی آورده و
استاد تدری

کتاب مقدس در دانشگاه ویتنبرگ شده بود .اولین مسئله ای که ذهن او را به خود مشغول کرد ،ارتباط ایمان با اندام

دادن کارهای نیک بود.
 -55دیدگاهای لوتر را بنویسید.
او در طی مطالعات و تأمالت گسترده خود در باب آیین مسیح و کتاب مقدس به این نتیده رسیده بود کیه بیر خیالف دییدگاه غالیب
کلیساییان ،آنچه مایه رستگاری انسان می شود ایمان است نه اندام دادن کارهای نیک .لوتر با ابراز این نظر در واقع به جنگ با کلیسیا
برخاست .وی بعداً بر پایه همین نظر خود بود که مسئله آمرزش گناهان توسط کلیسا در برابر پرداخت پول و اندام برخیی خیدمات را
مورد نقد قرار داد .او خدا را پدری مهربان می شمرد که بی هیچ چشمداشتی گناهان بندگانش را میبخشد.
 -56لوتر نظریات خود را در چند اصل تدوین کرد و در کدا آویخت؟
لوتر در  1517م ،فهرستی از نظریات خود را در  35اصل تدوین کرد و بر در کلیسای ویتنبرگ آویخت و از مردم خواست درباره آنها با
هم گفت وگو کنند.
 -57نهضت پروتستان چگونه به وجود آمد؟
پاپ با تکفیر لوتر از امسراتور مقدس روم خواست تا او را سرکوب کند .اما شاهزادگان آلمانی از لوتر حمایت کردند و به پاپ و امسراتیور
اعتراض (پروتست) کردند .از این روی آنان به پروتستان معروف شدند.
 -58بنیانگذار نهضت پروتستان کیست؟
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مارتین لوتر
 -53نتایج نهضت پروتستان را بنویسید.
نهضت پروتستان  -1وحدت مذهبی جهان مسیحیت را از میان برد و باعث  -2بروز سلسله جنگ های مذهبی میان پروتسیتان هیا و
کاتولیک ها شد که بخش های وسیعی از اروپا را فرا گرفت .این نهضت همچنین  -3به تقویت پادشاهای و دولیت هیای ملیی و رشید
اندیشه ملی گرایی در اروپا کمک فراوانی کرد .پیامد دیگر نهضت پروتستان -4 ،تضعیف قدرت کلیسای کاتولیک و کاهش نقش آن در
زندگی مردم و جوامع اروپایی بود.

