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 1پاسخنامه درس

 تشریحی

این قیام از سوی تعدادی از شعیان به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی از شیعیان قدیمی امام علی )ع(صورت گرفت.قیام  .1

 اما به یاری وی نشتافتند. آنها از روی پشیمانی بود زیرا با آنکه بسیاری از آنان دعوت کنندگان امام حسین )ع(بودند

شهادت مظلومانه امام حسین)ع(آنان را دچار عذاب وجدان ساخت وبرای جبران کوتاهی خود تصمیم گرفتند با بنی امیه 

بجنگند آنها پس از سوگواری در کربال قیام خود را آغاز کردند ابن زیاد،حاکم کوفه به شام فرار کرد اما به فاصله 

ر آنان حمله برد.سلیمان و بسیاری از توابین  به شهادت رسیدند و باقیمانده آنان به کوفه اندکی لشکری از شام ب

 7بازگشتند.ص



 (2تاریخ اسالم)                                                    

 )ع(( امام سجاد1درس)                                                  

4 
 

قیام توابین به این علت بود که دچار پشیمانی شدند از اینکه امام آنها را دعوت کرده بودند ولی آنها به یاری امام حسین  .2

امام حسین)ع( به پا خواست چون در زمان به شهادت رسیدن امام در )ع( نشتافتند ولی مختار به هدف انتقام از قاتالن 

 7زندان بود.ونتوانسته بود به یاری امام بیاید.ص

شهادت امام حسین و یارانش ضربه سنگینی به خالفت بنی امیه وارد کرد.با روشنگری های امام سجاد)ع(و حضرت  .3

هی یافته بود حال این واقعه نباید فراموش می شد .امام زینب)س(افکار عمومی نسبت به عملکرد خالفت بنی امیه آگا

سجاد با گریه بر ستمدیدگان و زنده نگه داشتن یاد آنان مبارزه علیه خالفت ظالمانه اموی را ادامه داد .یاد آوری مکرر 

 4فاجعه عاشورا اجازه نمی داد ظلم و ستم حکومت اموی از خاطره ها محو شود.ص

ق به خالفت 64وران امامت امام سجاد)ع( بود ورفتاری متفاوت از سایر خلفا انجام داد ودر سال معاویه فرزند یزید در د .4

رسید.معاویه که از جنایات پدرش یزید و پدر بزرگش  معاویه بن ابی سفیان بسیار متأثر بود طی یک سخنرانی با شمردن 

ایسته خالفت معرفی کرد معاویه بن یزید پس از برخی از کردارهای ننگین انان از ایشان بیزاری جست و اهل بیت را ش

 2آن خالفت را واگذار کرد .ص

خلفای اموی ومروانی با دور کردن مردم از اهل بیت )ع(انها را در بی خبری و جهالت نگاه می داشتند وبا خدمت گرفتن  .5

کردند حکومت  عالمان دینی ومحدثانی همچون زهری ووادار ساختن انها به جعل و تحریف احادیث تالش می

 2نامشروع خود را مشروع جلوه دهند.ص

بین ما فقط شمشیر حکم می کند وبه خدا "در دوران امام سجاد روی کار آمد وپس از به قدرت رسیدن به مردم گفت: .6

 1ص"سوگند از این به بعد گردن هر کسی را که مرا به تقوا امر کند خواهم زد

 4کمان ظالم را به آرامش تبدیل می کردند صجعل حدیث و تملّق گویی ،وحشت حاآنان با  .7

 صحیح و غلط

 8صحیح   ص .8

 7غلط ص .9

 7صحیح   ص .10

 6صحیح ص .11

 8صحیح   ص .12
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 1صحیح  ص .13

 7غلط   ص .14

 پاسخ کوتاه

 7سلیمان بن صرد خزاعی  ص .15

 5ص  وتمام ابعاد انسانی و مسائل مختلف اخالقی،اعتقادی،سیاسی امام سجاد  دعا ومناجات .16

 8و7توابین ،مختار،عبداهلل بن زبیر   ب.فتوحات ص الف.قیام ها مثل قیام  .17

پیامبر مالک برتری را نژاد ،قوم و رنگ  نمی دانند بلکه عمل و رفتار انسان را موجب تقرب انسان ها به خداوند می  .18

 6دانند.ص

 4این کار اجازه نمی داد  که ظلم وستم حکومت اموی از خاطره ها محو شود.ص .19

مسلم بن عقیل در کوفه بود وبه جرم پناه دادن به مسلم و همکاری با او به دست عبیداهلل بن مختار از یاری کنندگان  .20

 7زیاد دستگیر و روانه زندان شد.ص

امام سجاد)ع(هرگز عبداهلل بن زبیر را تأیید نکرد بلکه مخالفت خود را آشکار نمود واز تسلط وی بر حجاز نگران  .21

 8بود.ص

 تستی

 6ص«      3»گزینه  .22

 1ص«   3»زینه گ .23

 8ص«   1»گزینه .24

 1ص«   1» گزینه .25

 «1»گزینه .26

 8ص«        2»گزینه  .27

 7ص«      2»گزینه   .28

 5ص«      3»گزینه  .29
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 جای خالی

 2بنی امیه ص .30

 7یا لثارات الحسین ص .31

 5تقیه ص .32

 4زهری ص .33

 2اموی / مروانی ص .34

 5صحیفه سجادیه ص .35

 3شام / مدینه ص .36

 28مدینه ص .37

 7امام حسین)ع( صیا لثارات الحسین / انتقام از قاتالن  .38

 7توابین ص .39

 8عبدالملک مروان ص .40
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 تشریحی

 . دیده حیغالت را توض یفکر انیجر ،یعصر امو یفکر یها انیجر انیم از .1

  .دیسی( را بنولیه السالمعصر امام باقر)ع یو فرهنگ یفکر طیشرا .2

ی م قیو کتمان حقا نید فیبه تحر یویو دن یبه منافع ماد یابیدست یکه برا ییدر مقابل علما ( لیه السالمامام باقر )ع .3

 کردند؟ یم یریچگونه موضع گ پرداختند

 ؟ دندیدی هت منافع خود مجرا در  هیتفکر جبر هیام یبن چرا .4

 صحیح و غلط

 . ستیبه دستورات اسالم ن یبه التزام عمل ازیاست و ن یکاف یهر مسلمان یبرا نیداشتند اقرار به شهادت دهیمرجئه عق .5

 د.اتفاق افتا یدر عصر خالفت هشام بن عبدالملک و به امر و( لیه السالم)عامام باقر شهادت .6

 .کرد یاشاره م یدر فهم علوم اسالم تیاهل ب یدر سخنان خود به نقش محور( لیه السالم)عامام محمد باقر  .7

 .دارد شیکارها یبرا اریو اخت یگفتند، انسان آزاد یبودند که م یکسان هیقدر .8

 .دیدی را در جهت منافع خود م هیتفکر قدر هیام ینب .9

 .  بود( لیه السالم)عهم عصر امام باقر  فهیخل زیعبدالعز عمربن .10

 پاسخ کوتاه

 بودند؟ یخوارج چه کسان .11

 ؟اساس اعتقاد طرفداران عثمان چه بود .12

 .دیکردند را نام ببر ی( به مسلمانان معرفلی اهلل علیه وآلهاکرم )ص امبریگران بها که پ راثیم دو .13

 یم یکردند و آنان را چگونه معرف یرا چه خطاب م( لیه السالم)ع یامام عل روانی(  پلی اهلل علیه وآلهاکرم)ص رسول .14

 ؟فرمودند
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 تستی

  کدام مورد است؟ عهی( و جامعه شلیه السالمامام باقر )ع یها یاز دشوار یکی .15

 ( مرجئه3                    غلو    انی( جر3              ( خوارج       2              ( خالفا        1

از  کیجزء کدام ستین یبه دستورات اسالم یبه التزام عمل یازین گریاست ود یهر مسلمان کاف یبرا نیبه شهادت اقرار .16

 ؟ ( استلیه السالمدوران امام باقر )ع یفکر یانهایجر

 غالت( 4                    هیو قدر هیجبر( 3               مرجئه ( 2          طرفداران عثمان    ( 1

 .  کرد یم یمعرف یقیرستگاران حقآنها را ( لی اهلل علیه وآله)صخدا رسول .17

 ( لیه السالم)عیعل رالمومنانیام روانی( پ2                                             ی( مسلمانان واقع1

 ( لیه السالم)عق طرفداران امام جعفر صاد (4        انیامو هیعل یمذهب یاسیس یها انیجر روانی( پ3

 د.  نمودن یم یموعود معرف یرا به عنوان مهد( لیه السالمامام باقر)ع آنها .18

 ( غالت4ه                           جئ( مر3                        هی( قدر2وارج                   خ(1

 جای خالی

     .کردند تیحکم رشیامام را وادار به پذ نیاز مسلمانان بودند که در جنگ صف یگروه.................. .19

به  .............. ندارد و در مقابل شیانجام کارها یبرا اریو اخت یگفتند انسان آزاد یبودند که م یکسان .................. .20

                 .کامل انسان اعتقاد داشتند یآزاد

 .کرد یگرانبها به مسلمانان معرف راثیرا به عنوان دو م ................. و.................(لی اهلل علیه وآلهاسالم )ص امبریپ .21

 یمعرف...................  راآنان ( لیه السالم)ع یمؤمنان عل ریام روانیگوناگون درباره پ یخدا )ص( در مناسبت ها رسول .22

                              .کرد

 .دارد شد اعتقاد.......................................................... یمعناست اما با گذشت زمان به  ............ی در لغت به معن عهیش .23
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 ی دستورات اسالمیبه انجام عمل یازیاست و ن یهر مسلمان کاف یبرا نیاعتقاد داشتند اقرار به شهادت............  گروه .24

  .ستین

 2پاسخنامه درس

 تشریحی

شیعه جریان غلو بوداین جریان همزمان با فشار خلفای اموی رو به فزونی غالت: یکی از دشواریهای امام باقر و جامعه  .1

گذاشت .غالیان با سوء استفاده از روایات اهل بیت و نسبت دادن احادیث جعلی به آنان می کوشیدند از اعتبار وحیثیت 

ن بودند. امام با آنها برخورد امامان برخوردار شوند آنها با کشاندن شیعیان ساده لوح به دنبال خود در پی تحقق اهدافشا

کرده و از پیش خود طرد می کردند واز آنها تبری جسته و آنها را لعن می کردند .برخی از این افراد امام را  به عنوان 

مهدی موعود معرفی می کردند.اما امام می فرمودند:گمان می کنند که من مهدی موعود هستم ولی به پایان عمر خویش 

 14ه آنچه  اینان مدعی هستند و مردم را به آن فرا می خوانند.صنزدیک ترم تا ب

الف(گسترش فتوحات و آشنایی مسلمانان با افکار سایر ملت ها و ایجاد ابهامات و شبهات در مسائل اعتقادی ب(عدم  .2

ازعات توجه حاکمان به تربیت دینی و فعالیت های علمی و فرهنگی جامعه به علت سرگرم شدن به کشور گشایی و من

سیاسی ج(حضور پراکنده پیروان سایر ادیان در میان مسلمانان و شکل گیری منازعات فکری د(ظهور اختالفات فقهی بر 

اثر عدم دسترسی فقهای متأخر به سنت نبوی در اثر ممنوعیت طوالنی و کتابت حدیث ذ(ارائه ناقص و تحریف شده تعالیم 

قاید اسالمی ر(کشته شدن صحابه و تابعان معتقد به امامت علی)ع(وسایر اسالمی به مردم وبی خبری آنان از اصول و ع

 10ائمه توسط خلفای بنی امیّه ودر نتییجه فراهم شدن بستر مناسب برای جاعالن حدیث و غالیان  .      ص

ببین احباری که حضرت در ضمن نامه ای از این دسته از علما شکایت فراوان کردند و می فرمایند:نظایر احبار و رهبان را  .3

کتاب خدا را از مردم کتمان کرده و با تمام این احوال سودی از کارشان نکرده وراه به جایی نبردند اکنون مانند آنها در 
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این امت اند کسانی که الفاظ قرآن را حفظ کرده و حدود آن را تحریف می کنند آنها با اشراف و بزرگان هستند زمانی 

 11شوند آنها با کسانی هستند که از دنیا بهره بیشتر ی دارند فهم آنها در همین حد است. ص که رهبران هواپرست متفرق

آنان خالفت و حکومت خود را به عنوان سرنوشت مقدر از جانب خداوند بیان می کردند و بدین وسیله زمینه هر گونه  .4

 13اعتراض و قیام مردم  از بین می رفت  ص

 صحیح و غلط

 13صحیح ص .5

 15صحیح ص .6

 11صحیح ص .7

 13صحیح ص  .8

 13غلط ص .9

 14صحیح  ص .10

 پاسخ کوتاه

گروهی از مسلمانان که در جنگ صفین پس از آنکه امام علی را وادار به پذیرش حکمیت کردند به نتیجه آن اعتراض  .11

 12کرده ،راه خود را از سایر مسلمانان جدا نمودند و به خوارج معروف شدند .ص

 12فضیلت عثمان بر امام علی )ع( بود.ص اساس اعتقاد طرفداران عثمان برتری و .12

 12قرآن و اهل بیت   ص  .13

 10پیروان امام علی راشیعه خطاب می کردندوآنان را رستگاران حقیقی معرفی کردند   ص .14

 تستی

 14ص« 3»گزینه  .15

 13ص«    2»گزینه  .16
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 10ص«  2»گزینه  .17

 14ص«    4»گزینه  .18

 جای خالی

 12خوارج ص .19

 13جبریه / قدریه ص .20

 12ص قرآن / اهل بیت .21

 10رستگاران حقیقی ص .22

 10جانشینی حضرت علی )ع( از طرف خدا ص  که  به یکسپیرو و یار /  .23

 13مرجئه ص .24
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 تشریحی

 نقشه معماری شهر بغداد چگونه بوده است؟  .1

 به چه دلیل خالفای عباسی برای اداره حکومت اسالمی از ایرانیان استفاده کردند؟  .2

 د؟یده حیتوض انیعباس دنیاز به خالفت رس شی( را پلیه السالمعملکرد امام صادق)ع .3

 .دیسیسوال برد را بنو ریرا ز هیام یبن تیرا که مشروع انیعیهاو مبارزات ائمه و ش امیچهار مورد از ق .4

 اریبس یعلو روانیعباس و پ یطرفداران بن انیم یکدلیوحدت و  جادیاز آل محمد در ا یکیشعار مبهم دعوت به  چرا  .5

 موثر بود؟

 بر آمد تا مرکز حکومت خود را به آنجا انتقال دهد؟ یمکان مناسب یدر جستجو یلیسفاح به چه دال .6

 چه بود؟ یغاتیو تبل یاسیس ییها تیدر فعال یفرد از خاندان عباس نینخست "یمحمد بن عل " تیعامل موفق .7

 د؟یده حیبود در مورد آن توض یعرب و موال انیم ضیتبع استیس انیامو هیشورش عل لیاز دال یکی .8

 صحیح و غلط

 .ستندینگر یچشم حقارت مبه ( شد یگفته م موالی ها آن به که) عرب ریدانستند و به مسلمانان غ ینژاد عرب را برتر م انیامو .9

 .ل محمد بودآ ریخالل ام یلقب ابوسلمه  .10

 د.ش دهینهضت در خراسان برگز استیر یسفاح برا یاز سو یخراسان ابوملسم .11

سهل و خاندان  انیتوان به خاندان برمک یاثرگذار بودند م اریبس انیعباس تیکه در سده نخست حاکم یرانیخاندان ا از .12

 .اشاره کرد
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 پاسخ کوتاه

 کرد ؟ یرا موروث هیام یحکومت  بن  یچه کس .13

 نام دوتن از داعیان عباسی را بنویسید. .14

 در مرزها چه کرد؟ یدر دوران آرامش نسب یمنصور عباس .15

 .دیسیرا بنو یدر زمان سفاح و منصور عباس یضد عباس امیدو ق نام .16

 آغاز کردند؟ یخود را با چه شعار انهیمخف یسر یها تیعباس فعال یبن .17

 عباسیان با بهره گیری از چه عناصری به پیروزی رسید؟جنبش  .18

 چه عاملی مانع از اقدام سریع و موثر بنی عباس برای تصرف اندلس بود؟ .19

 تستی

 در ..................... آغاز کرد. ق 129خود را در رمضان  امی، ق یابومسلم خراسان .20

 مهی( حم4     ( خراسان           3                         نهی( مد2          ( کوفه               1

 بنای شهر بغداد برای پایتخت خالفت عباسی توسط کدام خلیفه عباسی انجام گرفت؟ .21

 ( معتمد4( سفّاح                 3( منصور                        2( مستنصر                     1

 با کدام خلیفه عباسی معاصر بودند؟    (لیه السالم)عامام جعفر صادق  .22

 ( منصور ومهدی4        ( سفاح وهادی           3( سفاح ومنصور          2( منصور وهارون              1

  آل محمد لقب که بود ؟ ریوز .23

 یمحمد بن عل (4           امام     م( ابراهی3              ابو سلمه خالل (2          یابو مسلم خراسان( 1

   .....انجام شد...........اندلس در دوران حکومت........ یحکومت امو یایحا .24
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 سفاح( 4                مامون          ( 3                        هارون       ( 2                     منصور      ( 1

   بود. یکرد و توسط ابومسلم کشته شد چه کس امیق انیعباس هیبخارا که بر عل انیعیرهبر ش .25

 ابو سلمه خالل( 4            یالمهر خیبن ش کیشر( 3      ابن طباطبا        ( 2               ایابوالسرا (1

 اعراب به مسلمانان غیر عرب می گفتند. .26

 عجم (4خوارج                            (3موالی                              (2زندیق                         (1

  بود. یعملکرد و جهینت دیبن ز ییحیو  (لیه السالم)عنیبن حس یبن عل دیز امیق .27

 یهمعاو دبنیزی( 4( عبدالملک مروان          3( مروان بن حکم             2( هشام بن عبدالملک         1

 شد. یگرفته م هینبود و از آنها جز رفتهیپذ زیاسالم آنها ن حتی وسفیزمان حجاج بن  رد .28

 انیلی( اسماع4                          نی( تواب3                    انیعی( ش2                          ی(موال1

 جای خالی

 بود. یقیسلسله مراتب دق یآوردند که دارا دیپد ............................... به نام یا انهیمخف التیتشک انیعباس .29

       .رخ داد...................  جابجایی  قدرت از امویان به بنی عباس در دوران .30

  سهم زیادی در براندازی حکومت امویان و به قدرت رسیدن عباسیان داشت. ............................سردار نام آور عباسی  .31

      شد. سیاز نوادگان هشام بن عبدالملک تأس ........................ اندلس  توسط یسلسله امو .32

ق  132در سال  یعباس گرفت  و خالفت عتیب ..................... یمردم برا از........................  ابو سلمه خالل معروف به .33

                   آغاز شد. کوفه تیبا مرکز

 آوردند. دیپد ..................................... را با عنوان یاانهیمخف التیتشک انیعباس .34

                 صورت گرفت.......................  شهر بغداد توسط یناب .35
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 3نامه درسپاسخ

 تشریحی

نقشه اصلی شهر به صورت یک دایره طراحی شد.مرکز آن مسجد و قصر قرار داشت و اطراف آن هم محالت وادارات  .1

گردید.در چهار سمت آن چهار دروازه قرار داده شد گرد شهر هم خندقی پر از آب به عرض شش متر حفر مختلف بنا 

 23شد .ص

 24زیرا جامعه ایرانی فرهنگ و تمدن کهن داشت که در آن نظام اداری و نهادهای حکومتی به خوبی شکل گرفته بود.ص .2

پرداختند زیرا از نظر ایشان حرکت نظامی علیه حاکمیت بدون ایشان مثل پدر وجد خود به فعالیت های فرهنگی وتربیتی  .3

فراهم شدن مقدمات الزم جز شکست پیامد دیگری نخواهد داشت وهرگونه اقدام ساده و شتاب زده زمینه را برای 

 27فرصت طلبان فراهم خواهد کرد تا از شرایط به نفع خود بهره برند.ص

 19علی ویحیی بن زید،صقیام امام حسین)ع(،توابین،مختار،زید بن  .4

زیرا هرگونه بحث و اختالف تفرقه انگیز برای تعیین خلیفه تا فرا رسیدن موعد مقرر مسکوت می ماند .همچنین با طرح  .5

این شعار نام امام و خلیفه مورد نظر پنهان می ماند وبدین ترتیب جان وی از تعرض امویان حفظ می شد.عباسیان با طرح 

ر و اشتیاق مردم به اهل بیت برای تبلیغات خود بهره بردند و انقالبیون و مردم ستمدیده ورنج این نقشه از محبت و شو

 20کشیده را که به دنبال چاره می گشتند فریب دادند ودر نهایت مردم به خالفت بنی عباس گردن نهادند.ص

مت خود را به آنجا انتقال دهد حکومت عباسیان از کوفه اغاز شد سفاح در جستجوی مکان مناسبی برآمد تا مرکز حکو .6

زیرا مردم کوفه به اهل بیت وعلویان عالقمند بودند .وشام مناسب نبود چون آنان به امویان گرایش داشتندواز لحاظ 

 23اقتصادی منطقه شام به پای عراق نمی رسید.ص
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سی را ببرند مردم را به شعار او به داعیان اعزامی به عراق خراسان وسایر مناطق سفارش می کرد که بدون اینکه نام ک .7

الرضا من آل محمد دعوت کنند ودیگر اینکه از مناقب خاندان رسالت ومظلومیت آنان واینکه اسالم حقیقی نزد آنان 

 20است را ترویج کنند.ص

 اصل برابری و مساوات میان نمام انسان ها و نژادها یکی از اصول اساسی و مهمی بود که پیامبر در طول رسالت خود .8

برای بر قراری آن تالش کرد.با این وجود تعصبات نژادی هنوز در بسیاری از قبایل عرب همچون بنی امیه وجود 

داشت.امویان نژاد عرب را برتر می دانستند وبه مسلمانان غیر عرب که به آنها موالی گفته می شد به چشم حقارت می 

واستفاده غنیمت بود در زمان حجاج بن یوسف حتی اسالم نگریستند.شرکت موالی درسپاه اجباری وبدون دریافت مزد 

آنها پذیرفته نبود و همچون مسلمانان غیر عرب ازآنها جزیه گرفته می شد این سیاست تبعیض میان عرب و موالی موجب 

 19شد تا نارضایتی میان آنان فراگیر شود به طوری که هر کس علیه حکومت شورش می کرد به او می پیوستند.ص

 و غلط صحیح

 19صحیح  ص .9

 22غلط  ص .10

 21غلط  ص .11

 24صحیح    ص .12

 پاسخ کوتاه

 18معاویه پس از خود پسرش را به جانشینی انتخاب کرد وبدین ترتیب خالفت موروثی را پایه گذاری کرد.ص .13

 20ابومسلم خراسانی وابوسلمه خالل   ص .14
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به بازسازی دژها و سنگر بندی مجدد آن مناطق او با بهره برداری از آرامش نسبی برای مقابله با حمله احتمالی رومیان  .15

 25پرداخت.ص

 25قیام سناباد،قیام ابراهیم بن عبداهلل    ص .16

 20الرضا من آل محمد    ص .17

با بهره گیری از دو عنصر تعیین کننده یعنی تعداد فراوان ایرانیان ناراضی و محبوبیت علویان و خاندان پیامبر در میان  .18

 22مرد .ص

 25تا مرکز خالفت عباسیان مانع از اقدام سریع و موثر شد.ص فاصله زیاد اندلس .19

 تستی

 2ص«   3»گزینه .20

 23ص«  2»گزینه .21

 22ص«  2»گزینه .22

 22ص«  2»گزینه .23

 25ص«  1»گزینه .24

 25ص«   3»گزینه  .25

 21ص«  2»گزینه .26

 19ص«  1»گزینه .27

 19ص«  1»گزینه .28
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 جای خالی

 20سازمان دعوت عباس ص .29

 27امام صادق)ع( ص .30

 21ابو مسلم خراسانی ص .31

 25عبدالرحمن ص .32

 22وزیر آل محمد / ابوالعباس سفاح / کوفه ص .33

 20سازمان دعوت عباس ص .34

 23منصور ص .35
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 تشریحی

)علیه السالم( شاگردان را با توجه به چه مواردی برای علم آموزی راهنمایی می کردند و برای توانمندی امام صادق  .1

 شاگردان چه روشی داشتند مثال بزنید .

 مهم ترین قیام های علویان در زمان خالفت منصور را نام ببرید؟  .2

 مطرح شد؟ ییها نهیدر چه زم یا دهیچیمباحث پ یدر دوران امام صادق)علیه السالم(  به لحاظ کالم .3

 ست؟یعباس نشانه چ یبه بن هیام یدار انتقال قدرت از بن رویامام صادق)علیه السالم(  در گ استیس .4

 ؟گرفتند شیرا در پ هیتق ستایس)علیه السالم( امام صادق  در چه زمانی و به چه دلیل .5

الم(  نامه فرستاد و پیشنهاد بیعت داد ؟ محتوای نامه پس از مرگ ابراهیم رهبر عباسیان، چه کسی به امام صادق )علیه الس .6

 و پاسخ حضرت چه بود؟

 صحیح و غلط

 امام محمد باقر )علیه السالم(  پایه گذار روش صحیح اجتهاد بودند. .7

حکومت  ییعصر طال یو اقتصاد یاسیس یها شرفتیمورخان دوران امامت امام صادق )علیه السالم(  را به جهت پ .8

 . دندینام انیعباس

 هشام بن حکم و مومن طاق از شاگردان امام جعفر صادق )علیه السالم(  بودند. .9

 .گرفتند شیرا در پ هیتق استیس لیدل نیبودند به هم فهیامام جعفر صادق )علیه السالم(  همواره تحت نظر جاسوسان خل .10

 

 جای خالی
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        .رخ داد.......................  جابجایی  قدرت از امویان به بنی عباس در دوران امامت .11

      ند.کرد دایپ یریرشد چشگ ..............و................ صادق )علیه السالم( در عصرامامت امام  .12

  به وجود آورد. انیعیامام صادق )علیه السالم(  و ش یرا برا ........................ قدرت،  ییاز جابجا یناش یاسیخالء س .13

 صادق )علیه السالم(  اما امام. کند .................. از اصحاب از حضرت خواست تا آشکارا برضد حکومت یکی یزمان .14

       .را مساعد ندانست طیشرا ........................ یضمن اشاره به کم

 تستی

 کدامیک از شاگردان امام صادق )علیه السالم(  در علم کالم صاحب نظر بودند؟ .15

 ( ابوبصیر4( هشام بن حکم                       3( زراه بن اعین                       2( محمدبن مسلم                  1

 هست؟ یعباس فهیدوران امامت امام صادق )علیه السالم(  همزمان با خالفت کدام خل .16

  یمتوکل عباس( 4                          معتصم       ( 3                     یمأمون عباس( 2                یقیمنصور دوان( 1

 امام صادق )علیه السالم(  در کدامیک از قیام های علویان در زمان منصور عباسی شرکت داشت؟ .17

 ( هیچکدام4  نفس زکیه                     (3( ابومسلم خراسانی                       2( محمد بن عبداهلل                1

      نبودند؟دامیک از بزرگان اهل سنت شاگرد امام صادق )علیه السالم(   .18

 ( مالک بن انس4سفیان ثوری                       (3( ابوحنیفه                       2( ابوبحر جاحظ                1
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 پاسخ کوتاه

جایگاه علمی و فتوایی آنان از نظر امام صادق )علیه السالم(  تایید  نام دو تن از شاگردان امام باقر )علیه السالم(  که .19

 شده بود، را ذکرکنید.

 ود؟در زمینه علوم طبیعی و شیمی چه کسی ب )علیه السالم(شاگرد معروف امام صادق  .20

 .از امامان اتفاق افتاد کیعباس در زمان امامت کدام  یبه بن انیقدرت از امو ییجابجا .21

 )علیه السالم(  نفوذ زیادی در میان اهل مدینه داشت ؟چرا امام صادق  .22

 دو مورد از مکاتب فکری پدید آمده در زمان امام صادق )علیه السالم(  را نام ببرید. .23

 وصل عبارت

 ابوحنیفه      )علیه السالم( جابربن حیان از شاگردان امام صادق .24

 کیمیا                       پیشوای مکتب حنفی    .25

 پدر علم شیمی                    مکتب مالکی  پیشوای  .26

 مالک بن انس        علم طبیعی و شیمی .27

 4پاسخنامه درس

 تشریحی

امام شاگردان خود را با توانمندی و استعدادی که داشتند راهنمایی می کرد و شخصا بر امر علم آموزی آنها نظارت می  .1

کرد وبرای ایجاد استقالل علمی و با اعتماد به توانمندی اصحاب خود پاسخ گویی به سواالت علمی را به آنان واگذار 

اق از صاحب نظران علم کالم بودند همچنان که زراره بن اعین ،محمد می کرد.به عنوان مثال هشام بن حکم  ،مومن الط
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بن مسلم و ابو بصیر در علم فقه صاحب تخصص گردیدند هر کدام از این دانشجویان حوزه علمی امام صادق)ع( در 

 31رشته خود به فعالیت پرداخته ودست به تألیف و مناظره زدند.ص

 28رش ابراهیم صقیام محمد بن عبداهلل،نفس زکیه و براد .2

امام صادق)ع(با استناد به آیات قرآنی مبانی بحث های کالمی را پی ریزی کرده،شالوده عقاید امامیه را ایجاد کردند.  .3

 33آموزه های ایشان حول محوری از جمله توحید،قضا وقدر،ایمان،علم ائمه وموضوعاتی از این قبیل ایراد شده است.ص

امیه به بنی عباس نشانه ای مبنی بر تمایل امام به همراهی با عباسیان دیده نمی شود.به  در گیرودار انتقال قدرت از بنی .4

رغم شورش ها و حرکت های نظامی ضد اموی منابع تاریخی حاکی از عدم جانب داری امام نسبت به این قیام ها 

 27است.ص

با بی عدالتی وستمگری را آغاز کردند زمانی که عباسیان به قدرت رسیدند ،به رغم شعارهای فریبنده رفتاری توام  .5

.علویان در این زمان فشارها و محدودیت های زیادی را متحمل شدند.در این میان امام صادق)ع(به جهت شخصیت 

علمی و معنوی نفوذ زیادی در میان اهل مدینه داشت.همین موضوع سبب شد تا حضرت همواره تحت نظر جاسوسان 

 28م سیاست تقیّه را پیش گرفتند.صخلیفه باشد.در این شرایط اما

ابومسلم پیشنهاد بیعت داد.وطی نامه ای نوشت من مردم را به دوستی اهل بیت دعوت می کنم .اگر مایل هستید کسی  .6

برای خالفت بهتر از شما نیست .امام با آشنایی با روحیه قدرت طلبی بنی عباس و ظاهری بودن این ارادت در پاسخ 

 28ان منی و نه زمانه،زمانه من است.صنوشتند:نه تو از یار

 صحیح و غلط

 33غلط ص .7
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 36غلط ص .8

 31صحیح  ص .9

 28صحیح ص .10

 جای خالی

 27امام صادق)ع( ص .11

 33غلو / غالیان ص .12

 30فضای باز سیاسی ص .13

 27بنی امیه / یاران واقعی ص .14

 تستی

 31ص«  3»گزینه  .15

 30ص« 1»زینه گ .16

 28ص« 4»گزینه  .17

 31ص«  1»گزینه  .18

 کوتاه پاسخ

 11،ابو بصیر اسدی ص محمد بن مسلم .19

 31جابر بن حیان ص .20

 27امام صادق  )ع( ص .21
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 28به علت داشتن شخصیت برجسته علمی ومعنوی     ص .22

 29مرجئه ،غالت،جبریه   ص .23

 وصل عبارت

 31جابربن حیان :پدر علم شیمی  ص .24

 پیشوای مکتب حنیفی: ابو حنیفه .25

 پیشوای مکتب مالکی: مالک بن انس .26

 31علم طبیعی و شیمی:کیمیا ص .27
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 تشریحی

 ( چگونه بود؟لیه السالماوضاع سیاسی عصر امام کاظم )ع .1

 شبکه وکالت چیست و وظایف آنان چه بود؟ .2

 مهم ترین مظاهر حکومت عباسی را نام ببرید؟  .3

 عباسیان بعد از تثبیت حکومت خود چه سیاستی را درمقابل مخالفان خود به کار بردند؟ .4

 ؟چه عواملی زمینه را برای ایجاد انشعاب میان شیعیان فراهم ساخت .5

 داد؟اجازه حضور برخی از شیعیان در مناسب حکومتی می  (لیه السالم)عچرا امام کاظم  .6

 را چگونه بیان می کنند (لیه السالم)ع منابع تاریخی انشعابات میان شیعه پس از امام صادق .7

 را توضیح دهید (لیه السالم)عزمینه سازی هارون برای دستگیری و به زندان انداختن امام کاظم  .8

 غلط یاصحیح 

 بودند. (السالملیه )عمنصور و هارون مقتدر ترین خلفای عباسی هم عصر با امام کاظم  .9

 عباسیان تشکیالت مخفیانه به نام وکالت را پدید آوردند. .10

 اختالف و شکاف میان شیعیان یکی از خطراتی بود که جامعه شیعه را از درون تهدید می کرد. .11

هنوز  (لیه السالم)عتعدادی فرقه واقفه را تشکیل دادند و معتقد بودند امام کاظم  (لیه السالم)عبا شهادت  امام کاظم  .12

 زنده است وپس از مدتی ظهور خواهد کرد.

برای کاستن از فشارهای خالفت عباسی بر  (لیه السالم)ععلی بن یقطین یکی از افرادی بود، که از طرف امام کاظم .13

 شیعیان، اجازه نفوذ در مناصب حکومتی یافت.

 صدگانه جمع آوری شده است.در مجموعه اصول چهار  (لیه السالم)عمجموعه روایات رسیده از امام کاظم  .14

 پاسخ کوتاه

 کارکردهای شبکه وکالت رابنویسید؟ .15

 شبکه وکالت در زمان کدام امام شیعه تشکیل شد؟ .16
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 رساله ای در توحید است، موضوع آن چیست؟ (لیه السالم)عیکی از آثار امام کاظم .17

 لطه ی خودرا کنترل کنند؟دولت مردان عباسی، با کدام اقدامات توانستند کامأل اوضاع سرزمین های تحت س .18

 چگونه با فعالیت های اقتصادی به پیروان خود کمک می کرد؟ (لیه السالم)عامام موسی کاظم  .19

 چه کسانی بودند؟ (لیه السالم)عمقتدرترین خلفای عباسی هم عصر با امام کاظم  .20

 دو مورد از اصالحات مهدی عباسی در آغاز خالفتش را بیان کنید. .21

 مشتمل بر چه موضوعاتی است؟(لیه السالم)عمسند امام کاظم  .22

 رخدادی که بطور معمول پس از شهادت هر امام تا تثبیت امام بعدی جامعه شیعی را تهدید می کرد چه بود؟ .23

 تستی

 ( بیشتر از سایرین بود؟لی اهلل علیه و آلهدشمنی و کینه توزی کدام یک از خلفای عباسی نسبت به خاندان پیامبر)ص .24

 ( منصور4( مهدی                        3( هادی                         2( هارون                           1

سعی درانتشار افکار خود داشته و از جانب (لیه السالم)عگروه های فکری که در زمان امام کاظم کدام مورد جزو .25

 حکومت حمایت می شدند نیست؟

 ( اهل حدیث4( غالت                   3( معتزله                        2( مرجئه                            1

 کدام خلفا بودند؟(لیه السالم)عمقتدرترین خلفای عباسی هم عصر با امام کاظم  .26

 هارون -د( مهدی       مامون            -( هارون3منصور          -( سفاح2هارون               -( منصور1

 گروهی از شیعیان که به ............... معتقد بودند را اسماعیلیه خالص می گویند. .27

 (لیه السالم)ع( مهدویت امام صادق2( امامت محمد فرزنداسماعیل                                   1

 (لیه السالم)ع( زنده بودن اسماعیل فرزند امام صادق4     ( امامت عبدا.. بن افطح                                       3

 وصل عبارت

 ) ثروت زیاد. هارون .رساله توحید. علویان.مامون (
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 در پاسخ سؤاالت اصحاب در خصوص مسائل کالمی و عقلی موجود است. (لیه السالمنوشته ای که ازامام کاظم )ع .28

 داشتند.این گروه در رأس مخالفان خالفت عباسی قرار  .29

 دو بار به دستور وی به زندان افتاد. (لیه السالمامام کاظم )ع .30

 از مظاهر قدرت خالفت عباسی بود. .31

 جای خالی

  بود. ..................ایرانی دوران با شکوه خالفت هارون الرشید تا حدود زیادی مرهون تالش های خاندان  .32

  سفارش می نمود.................و..........................   را به شرطهمکاری با دستگاه خالفت  (لیه السالم)عامام کاظم  .33

عباسی بود. مورخان این دوره ................و............................ ه مقارن با نخستین مرحل(لیه السالم)عدوران امام کاظم  .34

  .نام نهادند.طالیی حکومت بنی عباس  رابه جهت پیشرفت های سیاسی و اقتصادی ؛عصر

که  آنان بود. با...................و.....................  ؛باخلفای ستمگر عباسی (لیه السالم)عیکی از شیوه های مقابله امام کاظم  .35

........  هارونبه  را خود................. باطل می دانست لذا زمانی که صفوان بن مهران یکی از حاکمیت هارون را نای امام

       بود مورد توبیخ امام قرارگرفت. داده

 جمع آوری شده است. ................................. در مجموعه ی (لیه السالم)ع مجموعه روایات رسیده از امام کاظم .36

   .رسید.................  مقامدر زمان هارون الرشید به  (لیه السالم)ع علی بن یقطین با تدبیر امام موسی کاظم .37

خلیفه عباسی به حّدی بودکه اگر تا ده سال از مردم هیچگونه خراج یا مالیاتی  منصور موجودی نقدینگی در زمان .38

                     گرفته نمی شد، برای اداره کشور کافی بود.

 5پاسخنامه درس

 تشریحی

این دوره از دوره های حساس تاریخ امامت از نظر سیاسی و اجتماعی می باشد.منصور وهارون مقتدرترین خلفای  .1

عباسی هم عصر با امام کاظم)ع( حکومت می کردند.این دوران مقارن با نخستین مرحله استبداد و قدرتمندی حکام 
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نام نهاده اند البته "عصر طالیی حکومت بنی عباس "عباسی بود.مورخان ،این دوران را به جهت پیشرفت های اقتصادی 

 36صدوران با شکوه خالفت هارون الرشید تا حدود زیادی مرهون تالش های خاندان ایرانی برمکیان بود.

امام کاظم)ع( در کنار فعالیت های علمی ودر پرتو سیاست تقیّه برای حفظ تشیع از خطر پراکندگی و فروپاشی  .2

ترش تشکیالت منسجمی به نام شبکه ارتباطی وکالت مبادرت ورزیدند.این نهاد به صورت تدریجی به تقویت و گس

شبکه ای بود که در رأس آن امام ودر رده های بعد وکیالن مناطق و سپس وکالی شهرهای قرار داشت .به طوری که 

باط بین امام و پیروانش در تمام سرزمین های اسالمی حتی مناطق دور دستی چون آفریقا را در بر می گرفت.ایجاد ارت

دورترین مناطق اسالمی ،تحویل نامه های حاوی سواالت شرعی و در یافت پاسخ امام و تحویل به شیعیان رفع اختالفات 

 40و تأمین مالی مورد نیاز شیعیان از کارکردهای مهم شبکه وکالت بود.ص

 36.37ستردگی قلمرو فرمانروایی،فراوانی ثروت،تسلط بر اوضاع سیاسی صگ .3

عباسیان پس از تثبیت حکومت خود سیاست فشار و تهدید را در مقابل مخالفان خود که در رأس آنها علویان قرار  .4

 38داشتند به کار گرفتند ص

ناامنی وفضای اختناق آمیز،احتیاط وتقیّه بزرگان شیعه ،پراکندگی شیعیان در مناطق دور دست ودشواری دسترسی به  .5

 34جاد انشعاب میان شیعیان فراهم ساخت.  صامام ،زمینه را برای ای

امام برای کاستن از فشارهای سیاسی و اجتماعی بر شیعیان اجازه نفوذ برخی از شیعیان را در مناصب حکومتی می دادند.  .6

.امام همکاری را به شرط حمایت وکمک به شیعیان سفارش می نمود.حمایت مالی از شیعیان ،رسیدگی به گرفتاری 

ان،انتقال اطالعات از درون دستگاه خالفت به امام ،پشتیبانی اقتصادی از شبکه ارتباطی وکالت از اهداف ومشکالت آن

 40امام کاظم)ع( بود.ص

الف(کسانی که به مهدویت امام صادق)ع(باور داشتند. ب(اسماعیلیه خالص که هنوز بر زنده بودن اسماعیل ،فرزند امام  .7

که به امامت محمد فرزند اسماعیل اعتقاد داشتند د(گروهی که امامت عبداهلل بن صادق)ع(اصرار می ورزیدند.  ج(آنان 

 34.35.صدافتح را قبول داشتند.ذ(کسانی که امامت موسی بن جعفر)ع(را پذیرفتن

هارون وقتی خلیفه شد دشمنی وکینه توزی او نسبت به خاندان پیامبر بیشتر از سایرین بود .او دو بار امام را به زندان  .8

داخت .او در میان مردم به هنگام زیارت قبر پیامبر اکرم)ص(از ایشان به جهت زندانی کردن امام عذرخواهی کرد ان
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وعلت را جلوگیری از اختالف و دشمنی میان امت پیامبر عنوان نمود.هارون از بیم واکنش مردم دستور داد مسیر انتقال 

نده نکرد بلکه تالش کرد با ترفندهای دیگر امام را به زانو در آورد به امام مخفی بماند.این خلیفه به زندانی کردن امام بس

همین دلیل دستورهای ویژه ای برای سختگیری نسبت به ایشان صادر کرد هر چند زندانبان تحت تأثیر رفتار امام قرار 

بود دوباره به زندان  ق.امام پس از آنکه آزاد179می گرفتند و امر هارون را به طور کامل اجرا نمی کردند در سال 

 39ق.به طول انجامید و با شهادت ایشان به پایان رسید.ص183افتادند وتا سال 

 صحیح و غلط

 36صحیح   ص .9

 40غلط ص .10

 34صحیح  ص .11

 44صحیح ص .12

 40صحیح  ص .13

 42غلط ص .14

 پاسخ کوتاه

و دریافت پاسخ  ایجاد ارتباط با امام وپیروانش در دورترین مناطق اسالمی ،تحویل نامه های حاوی سواالت شرعی .15

 40امام و تحویل به شیعیان،رفع اختالفات و تأمین منابع مالی مورد نیاز شیعیان.ص

 39امام کاظم)ع(ص .16

این رساله در عین اختصار حاوی دالیل کالمی و عقلی بر وجود خدا و صفات خداوند است واین رساله در پاسخ نامه  .17

 42یکی از اصحاب نوشته شده است.ص

 37با سرکوب قیام ها،شورش ها،و حذف رقیبان. توانستند اوضاع را تحت سلطه در بیاورند.صدولتمردان عباسی  .18
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امام با یک برنامه ریزی سنجیده تالش می کرد تا حد امکان مشکالت مالی پیروان خود را حل کند.به طوری که  .19

شان تالش داشتند تا بخشش های فراوان حضرت و انفاق های ایشان،ضرب المثل همگان شده بود.عالوه بر آن ای

 41فرهنگ کار کردن را به شیعیانشان منتقل کنند.ص

 36منصور و هارون ص .20

آزادی زندانیان،بازگرداندن اموال مردم که با زور گرفته شده بود،گسترش مسجدالحرام ،تعیین مقرری برای افراد  .21

 38.صناتوان

فقه،تفسیر،آداب زندگی،واخالق اجتماعی می این مسند همچون دایره المعارفی  است که مشتمل بر موضوعاتی چون  .22

 42صباشد.

 34اختالف وشکاف میان شیعیان یکی از خطراتی بود که جامعه شیعه را از درون تهدید می کند.ص .23

 تستی

 39ص«  1»گزینه  .24

 41ص«  1»گزینه  .25

 36ص«  1»گزینه  .26

 35ص«  1»گزینه  .27

 وصل عبارت

 42رساله ای در توحید ص .28

 علویان .29

 39هارون الرشید ص .30

 36ثروت زیاد ص .31
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 جای خالی

 36برمکیان ص .32

 40حمایت / کمک به شیعیان ص .33

 36استبداد / قدرتمندی خلفا عباسی ص .34

 39مبارزه منفی/ عدم همکاری/ شتر های/ کرایه ص .35

 42مسند االمام الکاظم ص .36

 40وزارت ص .37

 36بدون پاسخ ص .38
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 تشریحی

 د؟یها را نام ببر امیق نیدو مورد از ا متعد د درزمان حکومت هارون ومامون چه بود؟ یها امیعلت ق .1

 ؟هم زمان با خالفت هارون ومأمون کدام ها بودند (لیه السالم)عدوران امامت امام رضا  یها وشورش ها امیق .2

 در دوران خالفت مامون شد ؟ یساز اقتدار حکومت عباس نهیزم یچه عوامل .3

 ؟بودند یچه کسان ریوهر کدام تحت تأث؟ داشتند شیگرا انیرانیبه عرب ها ومأمون به ا نیچرا ام .4

 کنند؟ دایپ ینینسبت به مامون حس خوش ب یموجب شد مردم خراسان به نوع ییها نهیچه زم .5

 در دوران خالفت هارون می توانست آشکارا خود را به عنوان امام معرفی کند؟ توضیح دهید. (لیه السالم)عچرا امام رضا .6

 صحیح و غلط

 .انتخاب کرد عهدیوان ولعن به را ، مامون نیام،  سه پسرش قاسم بیبعد از خود به ترت یهارون برا .7

کردن  ریدرگ قیامام از طر تیبردن محبوب نیاز ب (لیه السالم)ع ضاکردن امام ر عهدیول در موردف مأمون اهداز جمله ا .8

 ی است.آن حضرت با مناصب حکومت

 .با برادرش مأمون بود نیام یریدرگ  ن،یدر زمان ام انیعیوش (لیه السالمامام رضا )ع ینسب یعلت آزاد .9

 نهضت ترجمه اقدام کرد. تیمنحصر به فرد بر خوردار بود و به تقو یها یژگیمأمون از و .10

 .کردی را رد م یهر بار دعوت و (لیه السالم)عرضا  مکرر مأمون، امام یبه رغم درخواست ها .11

 کوفه را مرکز خالفت خود قرار داد. یمأمون عباس .12

 پاسخ کوتاه

 برخوردار بودند؟ ینسب یاز آزاد انیعیو ش (لیه السالم)ع رضا ن،امامیچرا در دوران کوتاه حکومت ام .13

 رفتند؟یفرزندش را پذ ینیاصحاب جانش شتریب (لیه السالم)ع چرا پس از شهادت امام کاظم .14

 ؟( چند سال خالفت کرد وبا کدام خلفا معاصر بودلیه السالمامام رضا )ع .15

 مامون چه بود؟ یتعهدیوال رشیپذ یبرا (لیه السالم)عشرط امام رضا .16

 ؟کرد ریعباس دا ینهضت ترجمه را در دوره بن یچه کس .17

 تستی

 وزیر ایرانی مامون عباسی چه کسی بود؟  .18
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 علی بن یقطین( 4              فضل بن سهل( 3      عیسی بن ماهان(2             فضل بن ربیع( 1

 ؟موعود است یهنوز زنده است واو همان مهد (لیه السالم)عمعتقد بودند امام کاظم ریز یاز فرقه ها کیکدام  روانیپ .19

 هیفطح( 4                    هیدیز( 3                     هیلیاسماع( 2                              هیواقف( 1

 را به مرو دعوت نماید؟ (لیه السالم)عمامون چه کسی را به مدینه فرستاد تا امام رضا  .20

 ( طاهربن حسین4( رجاء بن ضحاک         3( فضل بن ربیع        2( فضل بن سهل        1

 ؟کردند یرا انکار م (لیه السالمامامت امام رضا)ع انیعیکدام گروه از ش .21

 ثیاهل حد (4معتزله                          (3                             هیواقف (2                            انیغال (1

 د؟ رخ دا یعباس فهیدر زمان .................... خل ثیع بن لراف امیق .22

 ی( مهد4( هارون                    3( منصور                    2( مأمون                    1

 ؟بودند یچه کسان نیفرمانده سپاه مامون و ام .23

 عیفضل بن رب ، فضل بن سهل (2فضل بن سهل                                  ، عیفضل بن رب (1

 بن ماهان یسیبن ع یعل، نیطاهر بن حس (4               نیطاهر بن حس ،بن ماهان یسیبن ع یعل( 3

 وصل عبارت                     

        . را فراهم کرد یداخل یهایریکشتارها و درگ نهیبود که زم یاز عوامل گرید یکی .24

 زنده است (لیه السالم)عظمکردند امام کا منکر شهادت امام شدند و شایع .25

 . فرستاد نهیرا به مد ضحاکی اب بن کارگزار خود رجاءمامون  .26

 .بر خراسان یسیع بنی حکومت عل یامدهایاز پ .27

          کنیز ایرانی.  .28

 جای خالی

      بود. ..................... بن ماهان بر خراسان ، شورش یسیبن ع یحکومت عل یامدهایاز پ .29

        شود. یمربوط م .................... ( به موضوعلیه السالمامام رضا )ع یفصل زندگ نیمهم تر .30

 وترجمه کنند. یجمع آور.........................  موسوم به یها را در مکان ملت گرید یمامون دستور داد آثار علم .31

 .کرد سیتأس......................  نام بعد از اسالم را به یرانیا قلمست مهیحکومت ن نیکه بعدها اول..........................  .32
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از  نکهید از اعب ..............داشت و  قرار ................ فضل بن ریو مأمون تحت تأ ث ..............فضل بن  ریتحت تأث نیام .33

  را اعالم کرد. .............. پسر خود یعهدیشد ول دینا ام یعهدیمأمون از ول یریکناره گ

 6پاسخنامه درس

 تشریحی

علت قیام ها بی توجهی به وضعیت مردم و بیدادگری خلیفه وکارگزارانش بود.الف(قیا م علویان ازجمله قیام زید بن  .1

ضد موسی بن جعفر و محمد بن جعفر صادق)ع( ب(قیام ابوالسرایا وابن طباطبا از گسترده ترین قیام های علویان بر 

 45حکومت است .ص

الف(فردی همچون علی بن عیسی بن ماهان از طرف هارون حاکم خراسان شد وظلم و بیدادگری می کرد . ب(از  .2

پیامدهای حکومت علی بن عیسی بر خراسان شورش رافع بن لیث بود.با آغاز قیام رافع بن لیث مخالفان خلیفه در ماوراء 

هارون هم خاموش نشد وتا زمان مأمون ادامه داشت. ج(قیام ابوالسرایا وابن النهر به وی پیوستند.این جنبش با مرگ 

طباطبا از گسترده ترین قیام های علویان بر ضد حکومت بود که دامنه آن تا مناطقی همچون یمن ومکه کشیده 

(از قیام های علویان شد.مامون این قیام را سرکوب کرد امام پیروان ابوالسرایا در نقاط مختلف سر به شورش برداشتند. د

 45همچنین می توان به حرکت زید بن موسی بن جعفر و محمد بن جعفر صادق)ع( اشاره کرد.ص

مامون به تقویت نهضت ترجمه که چند دهه از آغازش می گذشت اقدام کرد.اودستور داد آثار علمی دیگر ملت ها را  .3

در تدبیر امور سیاسی هم ید طوالیی داشت.او شورش در مکانی موسوم به بیت الحکمه جمع آوری و ترجمه  کنند.او 

های مناطق مختلف عراق،شام ،مصر وآذربایجان را با عملیات نظامی و تدبیر سیاسی سرکوب نمودونکته دیگر ایرانی 

بودن مادر او وتدابیر وزیر ایرانی اش فضل بن سهل موجب شد مردم خراسان به نوعی نسبت به مامون  حس خوش بینی 

نند.ضمن اینکه برخی رفتارها و مواضع فریبکارانه مامون همچون ولیعهد کردن امام رضا)ع(ودفاع از حق امامت پیدا ک

 46اهل بیت در این زمینه موثر بود.ص

به این جهت که مادر امین زبیده نواده منصور عباسی عرب بود ومادر مأمون کنیزی ایرانی بود.مأمون تحت تأثیر فضل  .4

 46ین تحت تأثیر فضل بن ربیع عرب قرار داشتند.صبن سهل ایرانی و ام
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ایرانی بودن مادر مأمون وتدابیر وزیر ایرانی اش فضل بن سهل موجب شد مردم خراسان به نوعی نسبت به مأمون حس  .5

خوش بینی پیدا کنند.ضمن اینکه برخی رفتارها ومواضع فریبکارانه مأمون همچون مأمون ولیعهد کردن امام رضا)ع( 

 46ز حق امامت اهل بیت در این زمینه موثر بود.صودفاع ا

ده سال امامت امام رضا هم زمان با خالفت هارون بود وامام آشکارا خود را به عنوان امام معرفی می کردند به طوری که  .6

برخی اصحاب نگران جان ایشان شده بودند.امام رضا)ع(به آنها فرمودند:هارون هر چه تالش کند بر من راهه ندارد 

وهارون به شدت از پیامدهای رفتار خود با امام کاظم وشهادت ایشان بیم داشت از این رو امام رضا)ع(را آزاد گذاشت. 

وامام در طول این دوره مجالس درس و بحث علمی خود را در شهر مدینه بر پا کرد وبه نشر و گسترش معارف دینی و 

 44اخالقی پرداخت.ص

 صحیح و غلط

    45غلط  ص .7

 47صصحیح   .8

 44صحیح  ص .9

 46صحیح  ص .10

 47صحیح  ص .11

 46غلط  ص .12

 پاسخ کوتاه

 44علت این امر جنگ های امین با برادرش مأمون بود که مانع از تعرض به امام )ع( می شد.ص .13

 44امام کاظم)ع(در فرصت های مختلف فرزندش امام رضا)ع( را به عنوان امام بعد از خود معرفی می کرد.ص .14

 45مامون صق،هارون و 203ق تا 183 .15

 47عدم دخالت در امور حکومت    ص .16

 46مأمون  ص .17

 تستی
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 46ص« 3»گزینه  .18

 44ص«  1»گزینه  .19

 46ص«  3»گزینه  .20

 44ص«  2»گزینه   .21

 45ص«  3»گزینه  .22

 46ص« 4»گزینه  .23

 وصل عبارت

 45مسأله والیتعهدی  ص .24

 44واقفیه ص .25

 46صدعوت امام رضا)ع( .26

 45شورش رافع بن لیث  ص .27

 بدون پاسخ .28

 جای خالی

 45لیث ص رافع بن .29

 46والیتعهدی ص .30

 46بیت الحکمه ص .31

 46طاهر بن حسین/ طاهریان ص .32

 46ربیع/ سهل/ امین/ موسی ص .33
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 تشریحی

 اریبس عهیش انیجر یبرا هیشکل گرفت چرا خطر فرقه واقف عهیدر درون ش یانشعابات )علیه السالم(دوران امام رضادر  .1

 بود؟ یجد

 .دیده حیشرکت در مناظرات بود. به طور خالصه توض )علیه السالم(از اقدامات امام رضا یکی .2

 ( چه کرد؟عمران صائبی چه کسی بود و بعد از مناظره با امام رضا)علیه السالم .3

 پرداخته است؟ یسلسله الذهب به چه مسائل ثیدر حد )علیه السالم(امام رضا  .4

 .دیسیدر مناظرات را بنو )علیه السالم(شرکت امام رضا تیاهم لیدال .5

 . سه مورددیکن بیانرا  )علیه السالم(مناظرات امام رضای ژگیو .6

 ؟چه بودمناظراتش از  )علیه السالم(هدف امام رضا  .7

 صحیح و غلط

 آثار علمی دیگرملت ها در زمان هارون عباسی برای ترجمه فرستاده می شد. بیت الحکمه مکانی است که .8

 .و ترجمه کنند یالحکمه جمع آور تیموسوم به ب یملتها را در مکان گرید یدستور داد آثار علم یمنصور عباس .9

و اصل وجود خداوند  دیگسترده در مورد توح یکالم یها که بحثبود  واقفیه در زمان امام رضا )علیه السالم(وجود  .10

 .کردندی مطرح م

 .بودند )علیه السالم(امام کاظم  النیاز وک هیاز سران واقف یبرخ .11

 مأمون عباسی کوفه را مرکز خالفت خود قرار داد. .12
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 پاسخ کوتاه

ی مردم منتشر م انیو در م افتادی زود بر سر زبانها م یلیخ امام رضا)علیه السالم( که در دوران یغیتبل یاز ابزارها یکی .13

 چه بود ؟ شد

 ؟کردند یم قیرا تصد)علیه السالم( در همان جلسات مناظرات، سخنان امام رضا یحیکدام عالم مس .14

 ؟بهره جست تیاهل ب تیمظلوم انیب یبود که از ابزار شعر برا عهیزبر  دست ش یاز  شعرا .15

 بیشتری برای امام رضا)علیه السالم( داد؟چرا مامون دستور به توقف مناظرات و محدودیت های  .16

 کدام ویژگی امام رضا)علیه السالم( در مناظرات موجب شگفتی و حیرت حاضران می شد؟ .17

 تستی

  فرمودند؟ انیسلسله الذهب را ب ثیدر کدام شهر حد )علیه السالم(امام رضا .18

 طوس  (4                                   شابورین (3                             مرو        (2                  بخارا   (1

  ؟صادر شده است  )علیه السالم(از امام رضا ثیکدام حد .19

 نهیسف ثیحد( 4             منزلت ثیحد( 3               نیثقل ثیحد( 2    سلسله الذهب           ثیحد( 1

 ؟ستیچ انگریب یسرود به روشن )علیه السالم(امام رضا یبرا یخزاع یکه دعبل بن عل یا دهیقص .20

 اساس تفکر اسالم (4       )علیه السالم(امامت امام رضا (3       یعیاساس تفکر ش (2          عهیگاه امامت ش دید (1 

 بود؟ یمانند بود و پس از گفتگو با امام رضا)ع(مسلمان شد چه کس یاز متکلمان برجسته که در جدل و مناظره ب .21

 قیجاثل (4             بن اکثم      ییحی (3                یعمران صابئ (2                یدعبل خزاع (1
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   است ؟ نشده انیب یالذهب به درست ۀسلسل ثیدر ارتباط باحد نهیکدام گز .22

 کلمه دژ امن خداوند است نیا ( 2اال اهلل  است                        ۀاقرار به کلمه ال ال ثیحد نیمتن ا (1

 است  )علیه السالم(از عذاب مشروط برقبول امامت امام رضا یمنیا (3

 ن ودانشمندان هستند هایاز فق ثیحد نینقل کنندگان ا (4

 وصل عبارت

 واقفیهالذهب.غالیان.زندیقان.سران  سلسله مناظرات.

  . کردندی و اصل وجود خداوند مطرح م دیدر مورد توح یکالم یبحث ها .23

   فرمودند. انیمعروف را ب ثیحد نی، ا شابوریمردم ن یبه تقاضا )علیه السالم(امام رضا .24

    از تورات انجبل و زبور. )علیه السالم(اطالع کامل امام رضا .25

   .)علیه السالم(وکیالن امام کاظم  .26

 جای خالی

)علیه السالم( ضاامام ر یو فرهنگ یدر مقابل حرکت علم یجد یا عنوان بازدارنده که به یمشکالت نیاز مهمتر یکی .27

                  .بود عهیش درون ......................... وجود داشت

 از آنان استفاده از سوء  یریآنها جهت جلوگ .............و................ و به مردم  یرهبران واقف واقعیچهره  یمعرف .28

                .شان................... 

 اختصاص داشت. .................ی ، به فرقه )علیه السالم( امام رضا  یروشنگرانه  یها تیاز فعال یبخش قابل توجه .29

    .است .............. میاصول و مفاه انیمربوط به ب )علیه السالم(امام رضا  میارزشمند تعال یاز بخشها یکی .30



 (2تاریخ اسالم)                                                    

 «2»)ع( ( امام رضا7درس)                                                  

40 
 

           بود. با ..........................مقابله  )علیه السالم(حساس و مهم امام رضا  فیاز وظا یکی .31

 در یارزشمند نمونه شودکهی م دهیدرضا )علیه السالم(  امام .................. در یاخالق اصول تیرعا مظاهر از یکی .32

                  .رودیم شمار به مناظره و میتعل اخالق

 7پاسخنامه درس

 تشریحی

علت این امر در ویژگی هایی بود که سران این فرقه داشتند.برخی از سران واقفیه از وکیالن امام کاظم)ع(بودند.شیعیان به  .1

خبر رحلت امام در گذشت آنها اعتماد داشتند واموال زیادی به ایشان سپرده بودند تا به دست امام برسانند.این عده با شنیدن 

حضرت را انکار واز تحویل اموال به امام رضا)ع(سرباز زدند.این عده به نشر عقاید وافکار خود پرداختند وعده ای از 

 51شیعیان نیز به ایشان گرویدند .خصوصاَ شیعیانی که از بینش و شناخت کافی برخوردار نبودند.ص

مدتی پس از ورود امام رضا)ع( به خراسان مأمون تصمیم گرفت جلسات علمی با حضور عالمان ادیان مختلف و  .2

متکلمان توانمند برگزار نماید.این مناظرات بسیار اهمیت داشت زیرا در مکانی برگزار می شد که پیروان ادیان دیگر 

جهت دوری این منطقه از مرکز جهان اسالم مردم حضور داشته وبه نشر عقاید خودمی پرداختند.از سوی دیگر به 

آگاهی چندانی از دین اسالم نداشتند لذا امام از این فرصت برای تبیین معارف اسالم بهره گرفت. در این جلسان به بیان 

ع از آراء وعقاید پرداخته و سوالهایی از امام می پرسیدند. مناظرات امام حاکی از احاطه علمی بر تمام موضوعات واطال

تورات انجیل،زبور وسخن گفتن به زبان مخاطب بود. در این مناظرات برخی از عالمان مثل جاثلیق و عمران صائبی 

مسلمان شدند. در این مناظرات مباحث مختلف اعتقادی وفقهی مطرح می شد که امام با دالیل عقلی ونقلی بر تمام 



 (2تاریخ اسالم)                                                    

 «2»)ع( ( امام رضا7درس)                                                  

41 
 

یشتر می شد واین مأمون را ترساند ودیگر جلسه ای برگزار حریفان غلبه می یافت وهر روز شهرت و آوازه ایشان ب

 52نکرد.ص

عمران صائبی از متکلمان برجسته زمان خود ودر جدل ومناظره بی مانند بود،پس از گفت و گو با امام مسلمان شد  .3

وگفت: گواهی می دهم که خدای متعال همان گونه است که تو وصف نمودی وگواهی می دهم که محمد بنده 

ست وسپس رو به قبله کرد وسر به سجده گذاشت وعمران در حالی این سخنان را به زبان می راند که افراد زیادی خدا

 52شاهد ماجرا بودند.ص

امام در مورد این حدیث فرمودند:خداوند فرمود:کلمه ال اله اال اهلل )اقرار به یکتایی خدا(حصار و دژمن است وکسی که  .4

امان است. امام گفتند این ایمنی از عذاب در پرتو توحیدِ مشروط است ومن از شروط آن داخل دژ شود از عذاب من در 

 50هستم.امام در یک جمله اساس تفکر شیعی را بیان فرمود.ص

این مناظرات بسیار اهمیت داشت زیرا در مکانی برگزار می شد که پیروان ادیان دیگر حضور فعال داشته و به نشر عقاید  .5

.از سوی دیگر به جهت دوری این منطقه از مرکز جهان اسالم مردم آگاهی چندانی از دین اسالم خود می پرداختند

 52نداشتند لذا امام از این فرصت برای تبیین معارف اسالم بهره گرفتند.ص

روان آن احاطه علمی امام بر تمام موضوعات،اطالع کامل از تورات ،انجیل،زبور و با استناد به اعتقادات و مبانی فکری پی .6

دین پاسخ آنها را می داد.ودیگر اینکه به زبان مخاطب سخن می گفتند.به طوری که شگفتی و حیرت حاضران را بر می 

 52انگیخت.ص

هدف امام در مناظرات هدایت طرف مقابل از راه علمی و منطقی وهیچ گاه دنبال تحقیر و تخریب طرف مناظره بر  .7

 53اطب خود نیز می خواست به آن پایبند باشد.صنیامد.انصاف را رعایت می کرد و از مخ
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 صحیح و غلط

 جواب:مأمون  46غلط ص .8

 جواب مأمون46غلط ص .9

 جواب:زندیقان  51غلط  ص .10

 53صحیح  ص .11

 44غلط  ص .12

 پاسخ کوتاه

 53شعر            ص .13

 52جاثلیق  عالم مسیحی گفت آنچه تو می گویی درست است وخدایی جز خدای یگانه نیست.ص .14

 53خزاعی  صدعبل بن علی  .15

مأمون که دید نه تنها از جایگاه و موفقیت علمی امام کاسته نشد بلکه روز به روز شهرت و محبوبیت وی بیشتر می  .16

 52شود لذا دستور داد تا محدودیت های بیشتری بر امام اعمال شده و هیچ جلسه دیگری برگزار نشود.ص

 52سخن گفتن به زبان مخاطب  ص .17

 تستی

 50ص«  3»گزینه  .18

 50ص«  1»گزینه  .19

 53ص«  1»گزینه  .20
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 52ص«  2»گزینه  .21

 50ص«  4»گزینه  .22

   51زندیقان ص .23

    50سلسله الذهب  ص .24

    52مناظرات  ص .25

        53سران واقفیه  ص .26

 جای خالی

 51انشعابات ص .27

 53لعن/ نفرین/ حسن سابقه ص .28

 52واقفیه ص .29

 53اخالقی ص .30

 52انحرافات شیعه ص .31

 53مناظرات ص .32
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 تشریحی

 هم زمان با خالفت چند خلیفه عباسی بود؟ نام برده و بفرمایید هرکدام چند سال طول کشید. )ع(امامت امام جواد  .1

 داشتند؟ ییهایژگیترکان چه و ؟دهد لیترک تشک یروهایگرفت ارتش خود را از ن میتصم یلیدال چه معتصم به .2

 مخالفت کردند؟چرا عباسیان از تصمیم مامون بنابر ازدواج دخترش با امام جواد )ع( بیم داشتند و  .3

 می شود؟ توضیح دهید. )عج( چگونه زمینه ساز غیبت امام زمان  )ع(امامت امام جواد  .4

 مهم ترین مراکز علمی مسلمین در دورة امامت امام جواد)ع( را ذکر کنید. .5

 چرا معتصم عباسی مرکز خالفت خود را از بغداد به سامرا انتقال داد؟   .6

 تاثیر فراوان داشت؟چه عواملی در شکل گیری نهضت علمی  .7

 از چند جهت بود؟ )ع(  معتصم از امام جواد یعلت نگران .8

 زمینه ساز شهادت حضرت شد؟ مختصر بیان کنید. )ع(چرا ابن ابی داود پیش معتصم رفت و با بد گویی از امام جواد  .9

 ها بودند؟ کدام )ع( خاص زمانه امام جواد طیشرا .10

 صحیح و غلط

 مصادف هباللّ هارون معروف به المعتصم بن دوره با عصر خالفت محمد نیکوتاه بود. ا اریامام جواد بس زندگی دومدوره  .11

 .    دش

 .   کردی م یو برکت معرف ریرا به عنوان مولود پر خرضا )ع( فرزندش امام  ات،یبارها در زمان حجواد )ع( امام  .12

 .    برگزار شود)ع( با حضور امام جواد  یا دستور داد تا مناظره یاعتراض بزرگان عبّاس دنیمأمون پس از شن .13

 .     شد)ع( شهادت امام جواد  ساز نهیداود زم یاب ییبدگو نیاز مورخ یبه گزارش برخ .14

 .      بود با بهره یاسیالزم در امور س یو کاردان تیپدر و برادرش از درا مانند معتصم .15

 پاسخ کوتاه

 خود رها کند؟چرا مامون نمی توانست امام جواد )ع( را به حال  .16

 ؟ دیبه شهادت رس یبه دست چه کس امام جواد )ع( .17

 چرا در زمان معتصم آرامش بغداد بهم خورد؟ .18

 دستور زبان عربی در کدام شهر پدید آمد؟ .19
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 در چه سنی به امامت رسید؟ )ع( امام جواد .20

 دوره امامت امام جواد )ع( چند سال بود؟ .21

 تستی

 عباسی به صورت بزرگترین مرکز علمی آن دوره تبدیل شد.این شهر در سایه توجه و اهتمام خلفای  .22

 ( بغداد4( حلب                     3( سامرا                      2( نجف                     1

 کرده است؟ تیاز امام روا یادیز ثیاز شاگردان معروف امام جواد)ع( که احاد یکی .23

 فضل بن شاذان( 4راشد                   یابو عل (3بن نوح                 وبیا( 2            اریبن مهز یعل( 1

 کردند؟ یاستفاده م عیاز روش مکاتبه وتوق انیعیجهت ارتباط با ش چرا امام جواد )ع( .24

 انیعیارتباط با ش یخلفا در برقرار یری(سختگ2                                         انیعیش پراکندگی( 1

 ( همه موارد  4                 ( مشکالت پس از رحلت هر امام  3

 کدام بخش بود که نقش اساسی در تثبیت امامت ایشان نیز داشت؟ )ع(درخشان ترین دوره امامت امام جواد  .25

 مناظرات و گفت و گوهای علمی (2تبلیغات شاگردان ایشان                        ( 1

         تغییر پایتخت  ( 4               ن زیادتدریس و تربیت شاگردا( 3

 حضور برخی از بزرگان معتزله در کدام شهر موجب تکامل اندیشه های معتزلی گردید؟ .26

       شام (  4                کوفه                ( 3بغداد                             (2                             بصره (1

 {.او در امور دین و دنیا امین و مورد اعتماد ماست}این سخن امام رضا )ع( در مورد چه کسی است؟   .27

 علی بن مهزیار   (2                     قاضی القضات بغداد(  )مسیب همدانی  بن علی (1

       یحیی بن اکثم  (  4                  زکریا بن آدم اشعری قمی                                 ( 3

 وصل عبارت

 مامونمسجد بزرگ این شهر به عنوان یکی از مراکز علمی مورد توجه بود.                      .28

 موقعیت بی بدیل تجاری و اقتصادی در جهان اسالم.                                             بغداد .29

 کوفه                                                                 خلیفه عالم و زیرک.                          .30
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 سامراءاستخدام ترک ها.                                                                                                .31

 معتصم                                          پایتخت جدید.                                                          .32

 جای خالی

و او را مورد  برآشفتند انیآشکار کرد عبّاس)ع(  علی بن بر ازدواج دخترش با محمد یکه مأمون قصد خود را مبن یزمان .33

 .................در  یاو را فاقد دانش کاف نیرا بهانه قرار داده و همچن جواد )ع( امام .................نکوهش قرار دادند. آنها 

 دانستند.

 ساختی که ارتباط با حضرت را آسان م ییها از راه یکجواد )ع( ی امام با یا دشوار شدن مالقات حضورب .34

 .............................. بود .

به شمار  یاسالم خیتار یها دوره نیتر از باشکوه ............................و  .......................به جهت جنبش )ع(  زمانه امام جواد .35

 .رودی م

 .با امام خود ارتباط داشتند ................................از راه  انیعیش)ع(، همانند زمان امام رضا )ع(  زمان امام جواد .36

 .بود اعتمادی ب ....................و  ....................هم نسبت به  معتصم بود و خود .................مادر معتصم از نژاد  .37

 .بود خالفت مسند رسید، ................................ بر امامت به )ع( زمانی که امام جواد .38

مجالس دعوت  . امام از دو جانب به ایناستایشان  )ع(  ............................ علمیامام جواد  یمهم زندگ یاز بخش ها یکی .39

 می شد هم از جانب دستگاه خالفت و هم از جانب خود شیعیان.

 .     رفتی شمار م خلفا به نیتر رکیو ز نیتر عالمخلیفه ........................ از  .40

 8پاسخنامه درس

 تشریحی

 55شد.ص  سپری معتصم زمان در حضرت امامتدو سال از دوره و پانزده سال از دوره امامت حضرت در روزگار مأمون بود  .1

ها  کارگیری ترک به اعتماد بود لذا ترجیح داد با ها بی ها و عرب مادر معتصم از نژاد ترک بود و خودش هم نسبت به ایرانی .2

 56.   ص در سپاه خود از توان رزمی آنان در راستای تقویت سپاهش بهره بگیرد

 56.    ص دست بگیرد برسد و یا حتی زمام قدرت را به به منصب والیتعهدی )ع( عباسیان بیم داشتند که امام جواد .3
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در سن و سال کمتر را فراهم  )ع(های خاص خود بستر مناسب برای امامت امام زمان با ویژگی )ع( امامت امام محمد تقی .4

مشکلی جدی تر بپذیرند و  شیعیان به سادگی امامت حضرت را در شرایط غیرمعمول ،این موضوع سبب شد تا در آینده.آورد

 61.    صنیز ایجاد نشود

 57: مدینه، کوفه، بغداد، بصره.    ص اند از رخی از مراکز مهم علمی آن دوره عبارتب .5

 میان کم رقابت خیلی زود به مقامات باال ارتقا یابند. کم آناننزد خلیفه موجب شد تا  شان محبوبیت وسربازان ترک  افزایش .6

گری آنان آرامش و  ها و روحیه نظامی خواهی ترک فزایش یافت. از سوی دیگر فزونآنها و اعضای قدیمی سپاه خلیفه ا

را بر هم زد و مشکالتی برای ساکنان آنجا ایجاد کرد. معتصم در اقدام بعدی ناگزیر شد بغداد را که تختگاه شش  امنیت بغداد

 از پس معتصم. کند ترک بود کرده پیدا اسالم جهان در بدیلیاز حیث تجاری و اقتصادی موقعیت بی  بود و خلیفه عبّاسی

 56.      ص سامرا در صد کیلومتری شهر بغداد را شناسایی کرد و پایتخت را بدانجا انتقال دادمختلف، منطقه  مناطق بررسی

های  آموزی، تالش به علم )ص( علمی عوامل مختلفی تأثیر داشت از جمله تأکید فراوان قرآن و پیامبر گیری نهضت در شکل .7

 جلسات متعدد و تربیت شاگردان برجسته که هر یک در مناطق مختلف، محوری برای گسترده امامان پیشین و تشکیل

و کتابخانه  عالقه و تالش برخی از خلفای عبّاسی به رونق علم و دانش، تأسیس مدرسه . گسترش علم و دانش اهل بیت بودند

 57.     ص علمی داشت بر این جنبش و تجهیز کتابخانه ها نیز تأثیر قابل توجهی

که مورد  به دو جهت بود: اول آنکه؛ امام از بزرگان علوی و شخص اول خاندان بنی هاشم بود )ع(علّت نگرانی او از امام جواد .8

أمون م داماد )ع(یافت و دوم؛ امام جواد بیت قرار داشت و در میان مردم نیز روز به روز نفوذ بیشتری می توجه دوستداران اهل

.ص تواند وارث تاج و تخت شده و قدرت را به دست بگیرد ترین فرد به خلیفه است که می بود و به گمان عبّاسیان نزدیک

56 

 داد که مخالف نظر فقهای با استناد به آیات قرآن پاسخ دیگری )ع(خواست. امام جواد در بحثی علمی معتصم نظر امام را .9

خاطرشد. چند روز بعد نزد  بود. معتصم نظر امام را پذیرفت. ابن ابی داود بسیار آزرده حاضر از جمله فردی به نام ابی داود

 60.    ص معتصم رفت و عواقب ناگوار ترجیح رأی یک جوان بر آرای فقیهان را گوشزد کرد

 به )ع(ه امام رضازمانی ک .توانست به مقام امامت برسد در تفکر عمومی مردم، فرد بالغ می )ع(تا پیش از امامت امام جواد .10

به  )ع(از دوره امامت امام جواد. ب( در حالی به امامت رسید که حدود هشت سال سن داشت )ع(رسید امام جواد شهادت

 قرار گرفتند و ارتباطشان با شیعیان به بعد شرایط متفاوتی برای ائمه به وجود آمد. ایشان به شدت تحت نظارت خلفای عبّاسی

 60.    ص هش یافتای کا طور قابل مالحظه
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 صحیح و غلط

 هارون معروف به المعتصم بن دوره با عصر خالفت محمد نیکوتاه بود. ا اریامام جواد بس زندگی دومدوره )صحیح( ج:  .11

 56.    ص دش مصادف هباللّ

.ص کردی م یو برکت معرف ریرا به عنوان مولود پر خجواد )ع( فرزندش امام  ات،یبارها در زمان حرضا )ع( امام )غلط( ج:  .12

59 

امام و در  را مطرح کرد عبّاسیان به سن کم )ع(زمانی که مأمون قصد خود مبنی بر ازدواج دخترش با امام جواد)صحیح( ج: .13

 59د.     ص نتیجه علم ایشان در آن سن اعتراض کردند. مأمون جلسه علمی برگزار کرد و از یحیی بن اکثم دعوت کر

 60.     ص شد)ع( شهادت امام جواد  ساز نهیداود زم یاب ییبدگو نیاز مورخ یبرخبه گزارش )صحیح( ج: .14

 56.      ص بود بی بهره یاسیالزم در امور س یو کاردان تیپدر و برادرش از درا برخالف معتصم)غلط( ج: .15

 پاسخ کوتاه

رو نمی توانست حضرت را  ، از اینکنند به عنوان رهبر و پیشوای خود پیروی می )ع(شیعیان از امام جواد دانست مأمون می .16

 56.    ص به حال خود رها کند

طرف معتصم مأمور به این کار شده بود به شهادت  که از فضل همسرش امبنا به نقل برخی از مورخان حضرت به دست  .17

 57.    ص رسید

 میان کم رقابت باال ارتقا یابند. کمخیلی زود به مقامات  آناننزد خلیفه موجب شد تا  شان محبوبیت وسربازان ترک  افزایش .18

آنان آرامش و  گری ها و روحیه نظامی خواهی ترک فزونآنها و اعضای قدیمی سپاه خلیفه افزایش یافت. از سوی دیگر 

 56.    ص را بر هم زد و مشکالتی برای ساکنان آنجا ایجاد کرد امنیت بغداد

 58.    ص دستور زبان عربی در آنجا پدید آمدرفت.  شمار می های علم به یکی دیگر از کانون بصره .19

 60.    ص سن داشت هشت سالدر حالی به امامت رسید که حدود  )ع(امام جواد .20

.ص معاصر بود عباسی خلیفه دو با حضرت. است تقسیم قابل ابه دو بخش مجز)ع( امامت امام جواد هفده سالهدوران حدود  .21

55 
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 تستی

 58.    ص در سایه توجه و اهتمام خلفا به صورت بزرگترین مرکز علمی آن دوره درآمد بغداد شهر.     4گزینه :  .22

 )ع(از امام جواد است. علی بن مهزیار احادیث بسیاری )ع(علی بن مهزیار، نام یکی از شاگردان امام جواد.     1گزینه :  .23

 61.     ص روایت کرده است

. تلف، دسترسی آنان را به امام برای کسب معارف دینی مشکل کرده بودپراکندگی شیعیان در مناطق مخ.     4گزینه :  .24

 سختگیری خلفا نیز برقراری ارتباط را مشکل ساخته بود. افزون بر این، پس از رحلت هر امام به دلیل مشکالتی که پیش می

 62.    ص شد ارتباط با امام بعدی محدود می آمد،

اساسی در تثبیت  گوهای علمی است که نقش و مناظرات و گفت جواد)ع( امام امامتترین دوره  درخشان.     2گزینه :  .25

 55.    ص امامت ایشان داشت

معتزله در این شهر موجب  رفت. حضور برخی از بزرگان شمار می های علم به صره یکی دیگر از کانون.    ب 1گزینه :  .26

 58.    ص های معتزلی گردید تکامل اندیشه

مسیب همدانی را  بن گزارشی وجود دارد که طبق آن، حضرت، علی )ع(رضا امام زمان در او وکالترباره .    د 3گزینه :  .27

بن آدم  به سبب دوری راه و عدم دسترسی به امام، کسب تکلیف کرده بود به زکریا ،هایش ایشان برای یافتن پرسش که از

 63.    ص اد ماستداده و فرمود: او در امور دین و دنیا امین و مورد اعتم ارجاع

 وصل عبارت

 57مسجد بزرگ کوفه به عنوان یکی از مراکز علمی مورد توجه قرار گرفت.      ص  .28

 جهان در بدیلیاز حیث تجاری و اقتصادی موقعیت بی  بود و معتصم ناگزیر شد بغداد را که تختگاه شش خلیفه عبّاسی .29

 56.      ص کند ترک بود کرده پیدا اسالم

ص  رفت شمار می ترین خلفا به ترین و زیرک سپری کرد که از عالممامون  زمان با خلیفه دوره طوالنی را هم امام جواد)ع( .30

56 

 56.     ص و عرب در سپاه خلیفه بود جای عنصر ایرانی ها به ، استخدام ترکمعتصماز جمله اقدامات  .31

بغداد را شناسایی کرد و پایتخت را بدانجا انتقال سامرا در صد کیلومتری شهر مختلف، منطقه  مناطق بررسی از پس معتصم .32

 56.      ص داد
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 جای خالی

برآشفتند و او را مورد  آشکار کرد عبّاسیان )ع(علی بن زمانی که مأمون قصد خود را مبنی بر ازدواج دخترش با محمد .33

 56.    ص دانستند دینامام را بهانه قرار داده و همچنین او را فاقد دانش کافی در  سن کمنکوهش قرار دادند. آنها 

هایی بود که ارتباط با  و دریافت پاسخ آن یکی از راهنگارش نامه ، جواد)ع(  امام با دشوار شدن مالقات حضوری با .34

 62.    ص ساخت حضرت را آسان می

 57.     ص رودی به شمار م یاسالم خیتار یها دوره نیتر از باشکوه نگیفرهو  علمیبه جهت جنبش )ع(  زمانه امام جواد .35

 62.    ص با امام خود ارتباط داشتند نامه نگاریاز راه  انیعیش)ع(، همانند زمان امام رضا )ع(  زمان امام جواددر  .36

 56.    ص بود اعتمادی ب عرب هاو  ایرانی هاهم نسبت به  معتصم بود و خود ترکمادر معتصم از نژاد  .37

 55ص      .بود خالفت مسند بر مامونرسید  امامت به )ع( زمانی که امام جواد .38

. امام از دو سو به این مناظرات دعوت می شد. استایشان  علمی مناظرات)ع(  امام جواد  یمهم زندگ یاز بخش ها یکی .39

مجالس علمی امید داشت حضرت در پاسخ از سوی دستگاه خالفت که با دعوت از دانشمندان آن دوره و برگزاری  نخست

دار  و در نتیجه جایگاه علمی و اجتماعی وی در میان شیعیان که قائل به علم الهی امامان بودند، خدشه فروماند به سؤاالت

 57ص      .بودند شیعیان شود. جهت دوم، خود

 .رفت شمار می ترین خلفا به ترین و زیرک عالمسپری کرد که از  مامون زمان با خلیفه دوره طوالنی را هم امام جواد)ع( .40

 56ص 
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 تشریحی

 .دیده حیتوض شدند؟یم میبه چند گروه تقس زهیانگ ثیاز ح وستندیپیوقوع مه )ع( ب یکه در دوره امام هاد ییهاجنبش .1

 توطئه و برخورد های متوکل در برابر امام هادی )ع( شکل های مختلفی داشت. به دو مورد اشاره کنید. .2

 نام ببرید نموده اند؟ میتقس یمرکز و یبه چند منطقه اصل )ع( را یامام هاد یوکال تیقلمرو فعال یختاری منابع .3

 شبکۀ وکالت در دورة امامت امام هادی )ع( از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار شد؟ توضیح دهید چرا .4

 )ع( چه بود؟    یامام هاد یدعا از سو نیو ضرورت طرح ا ستیچ رهیکب ۀجامع ارتیموضوع ز .5

 ؟بوده است نیهمواره مشکل آفر عهیش خیدر طول تار عهیغاُلت ش انیچرا جر .6

 چه اقداماتی انجام داد؟ اهل بیتی مقابله با متوکل عباسی در راستا .7

 متوکل عباسی در راستای مقابله با علویان و شیعیان چه اقداماتی انجام داد؟ .8

 شد؟ سیتأس یچگونه وتوسط چه کس انیسلسله طولون .9

 صحیح و غلط

 خواند.     او فرزندش، امام حسن عسکری )ع( را از مدینه به سامرا فر متوکل عباسی، امام هادی )ع( .10

 مصلحت را در سکوت دید.     از موضوعات همچون خلق قرآن یدر مورد برخامام هادی )ع(  .11

 .    ودبحاکم  زیو غلوآم یانحرافی ها شیگرانیز قم انیعیش انیم زمان امام هادی )ع( در .12

 و عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی بودند.     ازشاگردان معروف امام هادی)ع( علی بن مهزیار .13

     حکومت ازمعتزله بود. تی)ع( حمایزمان امام هاد یرخداد مهم فکر .14

 پاسخ کوتاه

 ؟)ع( داشتند کدام شهر بود یامام هاد با یکه روابط محکم انیعیمرکز تجمع ش نیمهم تر .15

چه  و او به محض ورود به خانه حضرت را فرستاد؟ یبه سامرا همراه با نامه چه کس )ع( یدعوت از امام هاد یمتوکل برا .16

 کرد؟

 فزونی روایات از جانب امام هادی )ع( بیشتر به چه جهتی است؟ .17

 دو اثر ارزشمند به جا مانده از امام هادی )ع( را بنویسید. .18

 چه بود؟)ع(  یزمان امام هاد یرخداد مهم فکر .19
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 در کربال انجام داد ؟ یچه کارها یمتوکل عباس .20

 تستی

 را در کربال ویران کرده، وزمین آن را شخم زدند؟ به دستور کدام خلیفۀ عباسی، قبر امام حسین )ع( .21

 ( معتز   4                              متوکل( 3( معتصم                             2( مأمون                           1

 ؟نبودکدام یک جزء قلمرو فعالیت وکالی امام هادی )ع(  .22

 ( بصره و اهواز4       ( خراسان و ماوراءالنهر       3              ( قم و همدان     2         ( بغداد و مدائن1

 است؟ فهیدر زمان خالفت کدام خل یعباس یاوج فساد و ظلم خلفا .23

 ( مامون4                      هارون       (3                       ( متوکل     2                       معتصم    (1

 بود ؟ فهیالسالم ( در دوران خالفت کدام خل هی) عل یامام هاد یدوران زندگ نتری سخت .24

 هارون( 4                         مأمون     (3           متوکّل                ( 2          معتصم               (1

 ( کدام است ؟ ع)  یبارز در عصر امام هاد یها یژگیاز و یکی .25

 اعتراض به حکومت ترکان    (2                                                     یعباس یاعتراض به خلفا (1

 رابطه دوستانه مردم و خالفت (4                     جنبش های مخالف حکومت  و  امیگسترش ق (3

 است ؟ دهیاز کدام امام معصوم به ما رس رهیجامعه کب ارتیز .26

 ( ع)  یامام هاد (4             ( عامام کاظم ) (3        (     ع)  یامام حسن عسکر (2(          عامام صادق)  (1

 به دستور متوکل امام هادی )ع( پس از ورود به سامراء در کدام مکان اقامت داده شدند؟ .27

 ( کاروانسرای اهل تسنن   4( خانه یکی از شیعیان        3( مکانی به نام خانه گدایان        2( عمارت خلیفه     1

 خدمت گزار خلیفه که به دستور او امام هادی )ع( را تا سامراء همراهی کرد چه نام داشت؟ .28

 ( علی بن حسکه   4      یحیی بن اکثم   ( 3( ابن سکیت             2( یحیی بن هرثمه        1

 وصل عبارت

 خلفای عباسیمعتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت                                                              .29

 معتصمیک دوره امام شناسی شیعیان                                                                       .30



 (2تاریخ اسالم)                                                    

 )ع(( امام هادی9درس)                                                  

53 
 

 صحیح بخاریکینه جویی نسبت به علویان                                                                          .31

 تخریب قبر امام حسین )ع(                                                                           متوکل .32

 جامعه کبیره                                                       تشکیل ارتش ترک                               .33

 جای خالی

دشمنان  یو راه را برا دادندی نشان م را عیاز مکتب تش یخود، چهره ناپسند یعالوه بر انحراف فکر .............................. .34

 .ساختندی هموار م عهیبا ش زیجهت ست

 .با حکومت است .............................................. گسترش)ع( یبارز در عصر امام هاد یهای ژگیاز و یکی .35

نیاز آنان  و داشت............................................ خصوص  با مردم به یادیارتباط ز ،آن روز انیبرخالف حاکمان و وال شانیا .36

 .ساخت را برآورده می

 باشد. یم یدوره امام شناس کیاست که  )ع(................................................ یاز آثار ارزشمند امام هاد یکی .37

 ........................ بود ........حکومت از . تیالسالم ( حما هی) عل یزمان امام هاد یرخداد مهم فکر .38

 ..... است و موضوع آن ............................. می باشد.زیارت جامعه کبیره اثر .................... .39

 آغاز امامت امام هادی )ع( مصادف با خالفت ............................... بود. .40

 .بود ی......... عباس..........در زمان .... انیاوج فساد و ظلم عباس .41

 9پاسخنامه درس

 تشریحی

طلبانه به وقوع  اهداف قدرت هایی که با شود: آشوب دسته تقسیم می غیردینی به دو ها از حیث انگیزه دینی و این جنبش .1

علوی اگرچه به  های گرفت. نهضت خواهانه انجام می های عدالت انگیزه هایی که از سوی علویان و با پیوست و نهضت

 69.    ص طورکلی ناکام مانده و شکست خوردند های نسبی دست یافتند، ولی به پیروزی

ایجاد محدودیت برای امام و جلوگیری از هرگونه از : الف(  برخی از آنها عبارت است های مختلف داشت، ها، شکل توطئه .2

 های شب اتفاق می به کاخ سلطنتی که برخی از آنها در نیمه )ع(حضار مکرر امام هادی. ب( اارتباط و تماس با مردم و شیعیان

 66.    ص برگزاری مناظره علمیت. د(حضر معنویمخدوش ساختن چهره . ج( افتاد
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: نخست : ناحیهمنابع تاریخی حاکی از آن است که قلمرو فعالیت وکالی امام به چهار منطقه اصلی و مرکزی تقسیم شده بود .3

 67.    ص رمص و یمن حجاز،: چهارم همدان. ناحیه و قم: سوم . ناحیههوازا و بصره: دوم کوفه. ناحیه و مدائن بغداد،

 درواقع محل اقامت حضرت، در یک پادگان نظامی قرار داشت. بود )ع(امر، محدودیت و کنترل شدید امام هادی اینعلت  .4

 دقیق مأموران دستگاه خالفت بود و امکان دسترسی مردم و اصحاب به ایشان و بهره گرفتن از محضر وی به که تحت نظارت

امامان و شیعیان فراتر از ارتباط معمولی و عادی بود و از سازماندهی و به همین دلیل، ارتباط میان . نبود پذیر سادگی امکان

 67ص   .  که افراد معمولی توانایی انجام چنین مسئولیتی را نداشتند طوری هب بود پیچیدگی بیشتر برخوردار

از  تصویر نادرستیای که تبلیغات غالیان  باشد. طرح این زیارت، در دوره شناسی می ک دوره امامزیارت جامعه کبیره ی .5

های جامع  ترین و از جهت محتوا یکی از زیارت رسد. این زیارت از نظر سند صحیح داد، ضروری به نظر می امامان ارائه می

 71.    ص است که از فصاحت و بالغت باالیی برخوردار است وکامل

 بر انحراف فکری خود، چهره ناپسندی از آفرین در طول تاریخ تشیع بوده است. غالیان عالوه غلو یکی از موضوعات مشکل .6

 71.    ص ساختند دادند و راه را برای دشمنان جهت ستیز با شیعه هموار می را نشان می مکتب تشیع

بیت بسرایند. متوکل  داد تا اشعار خود را در نکوهش اهل را به شاعران می مبالغ زیادی ،بیت وی در راستای ستیز با اهل .7

در کربال را ویران  )ع(و در اقدامی دیگر دستور داد قبر امام حسین تعیین کرد )ع(زائران امام حسینمجازات سنگینی برای 

 68.    ص کنند، زمین آن را شخم زنند و بر آن آب ببندند

 68.     ص شد کرد، مجازات می داد و اگر کسی به علویان نیکی می آنان را در تنگنای اقتصادی قرار می شدت به .8

 شود. های اسالمی دچار بحران و آشوب دست آوردن قدرت و ثروت بیشتر موجب شد تا سرزمین امرای ترک برای بهرقابت  .9

 یافتند، به فکر جدایی از حکومت مرکزی و اعالم استقالل می از سرداران ترک، زمانی که قدرت بیش از حد می برخی

 68.   ص ه، حاکم مصر شد و سلسله طولونیان را بنیان نهادطولون بود که از سوی خلیف بن احمد افتادند، ازجمله اینها،

 صحیح و غلط

امام  تا کرد مصمم را وی و کرد نگران را خلیفه به شدت عبّاسی، کارگزاران از برخی و مدینه فرماندار )صحیح( ج : نامه .10

امام به همراه فرزند خردسالش امام . های حضرت را زیر نظر داشته باشد و از نزدیک فعالیتفراخواند  به سامرا را هادی)ع(

  65ص    .اجباری در سامرا ترک کرد قصد اقامت اعضای خانواده مدینه را به و دیگر )ع( حسن عسکری

 ،در مورد برخی از موضوعات همچون خلق قرآن که از زمان مأمون در جامعه مطرح شده بود )صحیح( ج : امام هادی)ع( .11

 70کرد.     ص  های بی حاصل منع ا نیز از ورود به این بحث و جدالمصلحت را درسکوت دید و شیعیان ر
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انحرافی و غلوآمیز حاکم نبود و آنان به سختگیری نسبت به غالیان شهرت  های در میان شیعیان قم، گرایش)غلط( ج :  .12

 72.    ص داشتند

 72.    ص بود )ع(هادی امام شاگردان از حسنی هبن عبداللّ العظیم عبدج : )غلط(  .13

حمایت حکومت از اصحاب حدیث بود. پیش از این واثق و معتصم  )ع(رخداد مهم فکری زمان امام هادی)غلط( ج :  .14

 70.     ص حمایت از معتزله ادامه داده بودند در سیاست مأمون را

 پاسخ کوتاه

 72.    ص داشتند )ع(، یکی از مراکز مهم تجمع شیعیان بود که روابط محکمی با امام هادیقمدر این دوران  .15

 چیزی و کرد وارسی را امام خانهمحض ورود،  را به مدینه فرستاد. این فرد به هرثمه بن یحییتوکّل همراه نامه، فردی به نام  .16

 65.    ص تنیاف قرآن جز

در طول این مدت  مدت طوالنی امامت ایشان و وجود برخی دوران آسایشبیشتر به جهت )ع( فزونی روایات امام هادی .17

 71.    ص بوده است

 زیارت غدیر )ع(جامانده از امام هادی یکی دیگر از زیارات به. تاس کبیره جامعه زیارت حضرت،یکی از آثار ارزشمند  .18

 71.    ص است

 بود. پیش از این واثق و معتصم سیاست مأمون را حمایت حکومت از اصحاب حدیث )ع(رخداد مهم فکری زمان امام هادی .19

 70.     ص حمایت از معتزله ادامه داده بودند در

در کربال را  )ع(داد قبر امام حسینو در اقدامی دیگر دستور  تعیین کرد )ع(متوکل مجازات سنگینی برای زائران امام حسین .20

 68.    ص ویران کنند، زمین آن را شخم زنند و بر آن آب ببندند

 تستی

 68. ص در کربال را ویران کنند، زمین آن را شخم زنند و بر آن آب ببندند )ع(حسین متوکل دستور داد قبر امام. 3گزینه :  .21

 ناحیه :منابع تاریخی حاکی از آن است که قلمرو فعالیت وکالی امام به چهار منطقه اصلی و مرکزی تقسیم شده بود.3گزینه : .22

 67.ص رمص و یمن حجاز،: چهارم همدان.ناحیه و قم: سوم . ناحیههوازا و بصره: دوم کوفه. ناحیه و مدائن بغداد،: نخست

 68.    ص اوج فساد و ظلم در زمان متوکّل عبّاسی بود.     2گزینه :  .23



 (2تاریخ اسالم)                                                    

 )ع(( امام هادی9درس)                                                  

56 
 

ترین دوره زندگی ایشان با دوران خالفت  زمان بود. سخت با شش خلیفه عبّاسی هم)ع( دوره امامت امام هادی.     2گزینه :  .24

 64ص   .  خلیفه عبّاسی مصادف شد دهمین، متوکّل

 69.ص های مخالف با حکومت است قیام و جنبش گسترش ،)ع(های بارز در عصر امام هادی یکی از ویژگی.     3گزینه :  .25

 71.    ص تاس کبیره جامعه زیارت )ع(،یکی از آثار ارزشمند امام هادی.     4گزینه :  .26

تنها به استقبال ایشان نرفت بلکه دستور داد تا امام را در  متوکّل نه ،به شهر سامرا امام هادی)ع( س از ورود.    پ 2گزینه :  .27

 65.    ص اقامت دهندگدایان  خانهمکانی به نام 

ای با امام داشت. مالقات  حیی رفتار محترمانهی هرثمه را به مدینه فرستاد. بن توکّل همراه نامه، فردی به نام یحیی. 1گزینه :  .28

 65ص      .موجب شد تا وی مجذوب شخصیت حضرت شود مسیر از ایشان دید، هایی که در طول و کرامت نزدیک با امام

 وصل عبارت

 70ص     دانند. بعد از قرآن می ترین کتاب را صحیح صحیح بخاریاهل سنت  .29

 71.    ص باشد شناسی می ک دوره امامزیارت جامعه کبیره ی .30

عدالتی و سیاست کینه جویانه خلفای عبّاسی نسبت  ضعف دستگاه خالفت، فساد خلیفه و کارگزارانش، ظلم و گسترش بی .31

 69.    ص ها نمود ها و قیام قلمرو خالفت اسالمی را صحنه درگیری، علویان به

 68.    ص در کربال را ویران کنند، زمین آن را شخم زنند و بر آن آب ببندند )ع(متوکل در اقدامی دستور داد قبر امام حسین .32

تصمیم  ها، های جسمانی و توانمندی نظامی ترک اعتمادی به عنصر عرب و ویژگی ازجمله بیمعتصم بنا به دالیل مختلف  .33

 68.    ص گرفت ارتش خود را از نیروهای ترک تشکیل دهد

 جای خالی

با  زیدشمنان جهت ست یو راه را برا دادندی نشان م را عیاز مکتب تش یخود، چهره ناپسند یعالوه بر انحراف فکر غالیان .34

 71.    ص ساختندی وار مهم عهیش

 69.    ص با حکومت است های مخالف قیام و جنبش گسترش ،)ع(های بارز در عصر امام هادی یکی از ویژگی .35

داشت. نیاز آنان را برآورده  مستمندان و محرومانخصوص  ایشان برخالف حاکمان و والیان آن روز ارتباط زیادی با مردم به .36

 64.    ص ساخت می

 71.    ص باشد شناسی می ک دوره امامکه ی تاس کبیره جامعه زیارت حضرت،یکی از آثار ارزشمند  .37
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 70.     ص بود اصحاب حدیثحمایت حکومت از  )ع(رخداد مهم فکری زمان امام هادی .38

 71.    ص باشد میشناسی  امام ک دوره. که یتاس کبیره جامعه زیارت ،امام هادی)ع(یکی از آثار ارزشمند  .39

 64بود.    ص  معتصمآغاز امامت امام هادی )ع( هم زمان با خالفت  .40

 68.    ص عباسی بود متوکّلاوج فساد و ظلم در زمان  .41
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 تشریحی

؟ یک دلیل را بود شترینسبت به امامان گذشته ب لی)ع( به چند دلی وارد شده بر امام حسن عسکر یها تیفشارها و محدود .1

 توضیح دهید.

 مورد(3امام حسن عسکری )ع( برای آماده سازی عملی شیعیان، جهت پذیرش غیبت چه اقداماتی انجام دادند؟) .2

 هراس داشتند؟ چه برنامه ای برای مقابله با ایشان داشتند؟)ع( امام حسن عسکریچرا بنی عباس از فرزند  .3

 دارد؟ تیاهم عهیش یو مذهب یو نگارش آثار علم نی)ع( جهت تدو یرکچرا عصر امام حسن عس .4

 در پوشش تقیه بود؟ هدف از این کار چه بود؟)ع( به چه دلیلی فعالیت های امام حسن عسکری  .5

 . دیکن انی(  را به طور خالصه بع) یدوران امام حسن عسکر یو اجتماع یاسیاوضاع س .6

 کرد؟ یم یمال  تیحما انیعی)ع( از ش یچرا امام حسن عسکر .7

 خلفای هم عصر امام حسن عسکری )ع( را نام ببرید. .8

 قیام صاحب الزنج را توضیح دهید. .9

 صحیح و غلط

 )ع( یبا دوره امامت پدرش امام هاد یادیمشترکات زی )ع( حاکم بر زمان امام حسن عسکر یو اجتماع یاسیس طیراش .10

 .    داشت

 .    شدی م کمترروز  روزبه ،یترک بر امور حکومت رانیام یرگیچاز آغاز امامت امام حسن عسکری )ع(،  .11

     باشد. ی)ع( میهارون بن مسلم شاگرد امام حسن عسکر، کتاب المحاسن سندهینو .12

 .    مطرح بود یطورجد مسلمانان به انیم در( ص)امبریاز زمان پ تیمسئله مهدو .13

 .    رسد یشهر م نیبه ا هقیب یاز اهال یدر قم به زمان ورود گروه عیسابقه تش .14

 .       بودند )ع(یامام حسن عسکر ندگانیو نما کیپ هیو ابن بابو انیابواالد .15

     .دیگرد انیعیش انیم ییکرد که باعث تنش ها یامامت م یادعا و)ع( بود یجعفر کذّاب برادر امام هاد .16

 پاسخ کوتاه

 عباسیان از امام حسن عسکری )ع( خواسته بودند چگونه حضور پیوسته خود را به آگاهی آنان برساند؟ .17

 چه چیزی مانع از معرفی صریح امام حسن عسکری )ع( به عنوان جانشین توسط پدرش بود ؟ .18
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 کرد ؟ نییتع )ع(یکنترل ونظارت بر امام حسن  عسکر یرا برا یچه کس ،در زندان فهیخل .19

 ؟آورد یرو یعیش یها شیبه گرا چه امری ریتحت تأث هقیبزرگ ب یسبزوار از شهرها .20

 ؟منسجم داشته باشند وندیپ انیعیتوانستند با ش یم یقی)ع( ازچه طر عسکری حسن امام .21

 کرد؟ تی)ع( نظام وکال را تقو یرکامام حسن عس لیبه چه دل .22

 سابقه تشیع در شهر مقدس قم به چه زمانی برمیگردد؟ .23

 ؟المعارفی شامل احادیث امامان که توسط احمد بن محمد بن خالد برقی نوشته شد، چه نام دارددائره .24

 تستی

 نمی باشد؟              کدام یک ازموارد زیر جزء فعالیت های امام حسن عسکری)ع( در رابطه با آماده سازی شیعیان برای مسئله غیبت .25

 ( پنهان کردن والدت امام زمان )ع(    2( مژده والدت امام به اصحاب خاص                                     1

 ( معرفی حضرت حجت )عج( به شیعیان  نزدیک4( کذاب خواندن مدعیان امامت                                             3

 )ع( در اواخر عمر مبارکشان چه تغییراتی در راستای آماده سازی شیعیان برای عصر غیبت داشتند؟ امام حسن عسکری .26

 ( تقویت سازمان وکال در شهر های مختلف2( آشنا ساختن با روش استدالل و اجتهاد                   1

 د شان به افراد نزدیک و مورد اعتماد( معرفی فرزن4( ارتباط با خاندان های با نفوذ در دربار                    3

 چه کسانی خلیفه عباسی معتز را از سلطنت خلع کردند؟ .27

 ( امیران ترک4( مهتدی خلیفه بعدی        3( وزرای هم عهد با معتمد عباسی      2( فرزندان معتمد عباسی     1

 قیام یعقوب بن لیث صفاری از کدام شهر آغاز شد؟ .28

 ( خراسان4( کوفه                              3( بغداد                                    2                    ( سیستان              1

 کتاب المحاسن تالیف کیست؟ .29

 ( احمد بن محمد بن خالد برقی4( هارون بن مسلم             3( شیخ مفید               2( شیخ طوسی               1

 یت از چه زمانی میان مسلمانان به طور جدی مطرح شد؟مساله مهدو .30

 ( امام جواد )ع(        2( به دنیا آمدن امام زمان )عج(                                                  1

                                               ( پیامبر )ص(                     4( شروع خالفت امام حسن عسکری )ع(                                    3
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 وصل عبارت

 عثمان بن سعیدسومین خلیفه عباسی هم عصر با امام حسن عسکری )ع(                                         .31

 معتز نماینده امام حسن عسکری )ع(                                                                          .32

 معتمدشاگرد امام حسن عسکری)ع(                                                                             .33

 ابواالدیانمخلوع امیران ترک                                                                                             .34

 موسی بن یحی                                                                                      قیام بردگان                .35

 صاحب الزنجوالی شهر قم                                                                                                   .36

 جای خالی

امام در  یها تیفعال رو نیا به شدت تحت مراقبت بود. از ایو  بردی در زندان به سر م ایمدت  نیدر تمام ا)ع(  یامام عسکر .37

 .به دست مخالفان داده نشود ...........................تا  شدی انجام م ..........................پوشش کامل 

.......................................  ( صورت گرفت جنبش)عی عسکر حسن در زمان امام یخالفت عباس هیکه عل ییها امیاز جمله ق .38

 .آغاز شد ستانیکه از س بود

از جمله  رانیا ..................... ارتباط داشتند، زیبود و با امام ن دادهی را در خود جا یفراوان انیعیکه ش یز جمله مناطقا .39

 .بود ........................

باره  نیدر ا ........................ ثیاحاد .مطرح بود یمسلمانان به طور جد انی...........  در م...از زمان  .............. تیمسئله مهدو .40

 .وجود داشت

 آورد. یرو یعیش یها شیبه گرا ................................ ریتحت تأث هقیبزرگ ب یسبزوار از شهرها .41

 بود. انیعیش یبرا ........................................دشوار  طیشرا جادیا ی عباسیخلفا استیس .42

 10پاسخنامه درس

 تشریحی

 سرزمین در بود. آنان یافته افزایش چشمگیری طور جمعیت شیعیان به)ع( حسن عسکری امام زمان در: اقتدار شیعیانالف(  .1

اهل  پیروان به نسبت عبّاسی، و اموی خلفای سختگیرانههای  علت این پراکندگی، سیاست. زیستند می اسالمی پهناور های

من دور از دسترس حکومت مهاجرت نمایند. از جمله مناطقی که شیعیان اق مناط آنها به شد موجب که بود علویان و بیت
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)عج(: ت امام زمانوالدب(  .شرق ایران از جمله خراسان بود داده بود و با امام نیز ارتباط داشتند، جای فراوانی را در خود

 موجب شد، )ع(که حساسیت و مراقبت دقیق دستگاه خالفت حاکم عبّاسی را نسبت به امام عسکری عامل مهم دیگری

 در میان مسلمانان به )ص(عنوان آخرین حجت خدا بود. مسئله مهدویت از زمان پیامبر به )عج(حضرت امام زمان موضوع تولد

عبّاس و پیروان آنان هم اخبار تولد فرزندی از پیشوای  باره وجود داشت. بنی این در احادیث فراوانی طورجدی مطرح بود و

خواستند با کشتن  رو آنها به گمان خود می خودکامه است، از این های حکومت دانستند، کسی که نابودگر یازدهم را می

 75.     ص گردند )عج(حضرت، نسلش را نابود کرده و مانع ظهور امام زمان

معرفی حضرت حجت به شیعیان ج( . مژده والدت امام زمان به اصحاب خاصب( . )عج(کردن والدت امام زمان پنهان الف( .2

 78.    ص دیدار تعدادی از یاران امام با فرزندشد( . نزدیک

خودکامه  های حکومت دانستند، کسی که نابودگر عبّاس و پیروان آنان هم اخبار تولد فرزندی از پیشوای یازدهم را می بنی .3

.     گردند )عج(خواستند با کشتن حضرت، نسلش را نابود کرده و مانع ظهور امام زمان رو آنها به گمان خود می است، از این

 76ص 

خود مسئولیت انتقال تعالیم دینی به مردم را برعهده داشتند، رو به  ،ای که ائمه اطهار حدود دویست و شصت ساله زیرا دوره .4

های بعد انتقال یابد، همچنین عالمانی باید تربیت شوند تا بتوانند  الزم بود این معارف و مطالب به نسل طرف یک پایان بود. از

 78.   ص مسئولیت برآیند از عهده این پس از رحلت حضرت،

در  )ع(یهای امام عسکر رو فعالیت این برد و یا به شدت تحت مراقبت بود. از وی در تمام این مدت یا در زندان به سر می .5

 73.    ص ای به دست مخالفان داده نشود شد تا بهانه پوشش کامل تقیه انجام می

چیرگی امیران . مشترکات زیادی با دوره امامت پدرش داشت )ع(شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر زمان امام حسن عسکری .6

 امور در عبّاسیان ناکارآمدیطنت خلع کردند. شد، آنان خلیفه عبّاسی را از سل روز بیشتر می به ترک بر امور حکومتی، روز

توجهی به امور  موجب رواج فساد گسترده میان کارگزاران حکومتی شده بود. بی ،آنانو لذت طلبی های  حکومت داری

های مختلفی در گوشه و کنار  ساز قیام مردم را برانگیخت و زمینه نارضایتی و خشم امنی، عدالتی و نا مردم، گسترش بی

بود که از سیستان آغاز شد و به سایر مناطق هم  لیث صفاری بن ها جنبش یعقوب از جمله این قیام .های اسالمی شد ینسرزم

قیام او بسیار گسترده شد و در چند جنگ قیام کرد.  الزنج سرایت کرد. در بصره مردی به نام علی بن محمد، مشهور به صاحب

سیاست عبّاسیان نسبت به علویان و . در بصره و نواحی اطراف آن حکومت کرد سال14بر سپاهیان عباسی پیروز شد. اوحدود 
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ستمکار و پلید بود، به والیت قم  مثال، موسی بن یحیی که مردی عنوان آمیز بود؛ به بیت نیز بسیار خشونت دوستداران اهل

 75ص .     ار دهدگماشته شد تا اهالی آنجا را که دوستی خالصانه نسبت به ائمه داشتند، در تنگنا قر

 را درتنگنا )ص(سیاست خلفا ایجاد شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی برای شیعیان بود. آنها علویان و دوستداران خاندان پیامبر .7

 برنامه رو یکی از رسانی به آنان را نداشتند. از این دادند. مردم نیز از بیم مجازات، جرأت کمک های اقتصادی کشنده قرار می

 78.    ص ، کمک مالی به شیعیان و برطرف کردن نیازهای اقتصادی آنان بودامام های

 74خلفای هم عصر امام حسن عسکری )ع( معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی بودند.    ص  .8

 ارالزنج، تعداد زیادی از غالمان و بردگان را که از شرایط دشو در بصره مردی به نام علی بن محمد، مشهور به صاحب .9

اجتماعی به ستوه آمده بودند با خود همراه ساخت. قیام او بسیار گسترده شد و در چند جنگ بر سپاهیان عباسی پیروز شد. 

 75.    ص در بصره و نواحی اطراف آن حکومت کرد سال14اوحدود 

 صحیح و غلط

با دوره امامت پدرش امام  یادیمشترکات زی )ع( حاکم بر زمان امام حسن عسکر یو اجتماع یاسیس طیشرا)صحیح( ج :  .10

 75.    ص داشت )ع( یهاد

شد، آنان  روز بیشتر می به چیرگی امیران ترک بر امور حکومتی، روز)غلط( ج : در زمان امامت امام حسن عسکری)ع(  .11

 75.    ص خلیفه عبّاسی را از سلطنت خلع کردند

کتاب المحاسن را نگاشت که  )ع(عسکری امام و )ع(محمد بن خالد برقی، شاگرد امام هادی بن احمد)غلط( ج :  .12

 78.    صهای مختلف دینی دایرةالمعارفی است مشتمل بر احادیث امامان در تمامی زمینه

باره  این احادیث فراوانی در طورجدی مطرح بود و در میان مسلمانان به )ص(مسئله مهدویت از زمان پیامبر)صحیح( ج :  .13

 76.    ص وجود داشت

 76.    ص رسد یشهر م نیبه ا کوفه یاز اهال یدر قم به زمان ورود گروه عیابقه تشس)غلط( ج :  .14

وسیله آنها، با پیروان خود ارتباط برقرار  به ها و نمایندگانی داشت که افزون بر شبکه ارتباطی وکال، امام پیک)صحیح( ج :  .15

بود که امام  بزرگان فقه و حدیث شیعه یکی از کسانی بابویه قمی از ابن. افراد، ابواالدیان نام داشت ساخت، یکی از این می

 77.   ص فرماید عنوان توصیه و اندرز به او می مطالبی را به نویسد و ضمن ستایش از این فقیه، به ایشان نامه می
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 ع()رخ داد، ادعای امامت جعفر، برادر دیگر امام حسن عسکری )ع(رخداد دیگری که پس از شهادت امام هادی)غلط( ج :  .16

هایی را میان شیعیان ایجاد کرد و آنها را به دور خود  شهرت یافت. جعفر با طرح ادعای امامت، تنش بود که به جعفر کذاب

 73د.    ص جمع کر

 پاسخ کوتاه

رو امام هر دوشنبه و پنجشنبه در  این از امام خواسته بودند پیوسته حضور خود را در سامرا، به آگاهی حکومت برساند از .17

 75.    ص شد دارالخالفه حاضر می

 73.    ص شد )ع(مانع از معرفی صریح جانشینی فرزندش امام حسن عسکری )ع(شرایط دشوار زندگانی امام هادی .18

 63.    ص برای کنترل و نظارت امام تعیین شدند زندانبانان سختگیری همچون صالح بن وصیفمانی که امام زندانی شد، ز .19

 76.    ص های شیعی روی آورد به گرایش مهاجرت علویانبیهق تحت تأثیر  سبزوار از شهرهای بزرگ .20

توانست پیوند شیعیان با حوزه  بیت، به لحاظ جغرافیایی، تنها از راه یک شبکه ارتباطی منسجم می پراکندگی پیروان اهل .21

را  نظام وکال )ع(حسن عسکری رو امام این از .سو و ارتباط آنان با همدیگر را از سوی دیگر برقرار سازد یک از امامت

 75.    ص تقویت کرد

توانست پیوند شیعیان با حوزه  نها از راه یک شبکه ارتباطی منسجم میپراکندگی پیروان اهلبیت، به لحاظ جغرافیایی، ت .22

نظام وکال را  )ع(رو امام حسن عسکری ازاین .سو و ارتباط آنان با همدیگر را از سوی دیگر برقرار سازد یک از امامت

 75.    ص تقویت کرد

 76.    ص رسد یم شهر نیبه ا کوفه یاز اهال یورود گروهدر قم به زمان  عیسابقه تش .23

را نگاشت که دایرةالمعارفی است  کتاب المحاسن )ع(عسکری و امام )ع(محمد بن خالد برقی، شاگرد امام هادی بن احمد .24

 78.    صمختلف دینی های مشتمل بر احادیث امامان در تمامی زمینه

 تستی

مژده والدت امام زمان به ب( . )عج(کردن والدت امام زمان پنهانالف( .    آماده سازی شیعیان برای مسئله غیبت:  3گزینه :  .25

 78.    ص دیدار تعدادی از یاران امام با فرزندشد( . معرفی حضرت حجت به شیعیان نزدیکج( . اصحاب خاص

مژده والدت امام زمان به ب( . )عج(کردن والدت امام زمان پنهانالف( .    آماده سازی شیعیان برای مسئله غیبت:  4گزینه :  .26

 78.    ص دیدار تعدادی از یاران امام با فرزندشد( . معرفی حضرت حجت به شیعیان نزدیکج( . اصحاب خاص
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معتز را از سلطنت خلع  ،شد، آنان خلیفه عبّاسی روز بیشتر می به روز چیرگی امیران ترک بر امور حکومتی،.     4گزینه :  .27

 75.    ص گور شود هزنده ب مخلوع خلیفه تا انداختندهای فراوان، او را در سردابی  شکنجه آزار و کردند و پس از

سیستان آغاز شد و به سایر بن لیث صفاری که از  جنبش یعقوب یخالفت عباس هیکه عل ییها امیاز جمله ق.     1گزینه :  .28

 75.    ص مناطق هم سرایت کرد

کتاب المحاسن را نگاشت که  )ع(عسکری و امام )ع(محمد بن خالد برقی، شاگرد امام هادی بن احمد.     4گزینه :  .29

 78.    صهای مختلف دینی دایرةالمعارفی است مشتمل بر احادیث امامان در تمامی زمینه

باره  این احادیث فراوانی در طورجدی مطرح بود و در میان مسلمانان به )ص(مهدویت از زمان پیامبرمسئله .      4گزینه :  .30

 76.    ص وجود داشت

 وصل عبارت

 74خلفای هم عصر امام حسن عسکری )ع( به ترتیب معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی بودند.    ص  .31

ساخت،  وسیله آنها، با پیروان خود ارتباط برقرار می به نمایندگانی داشت کهها و  افزون بر شبکه ارتباطی وکال، امام پیک .32

 77.   ص افراد، ابواالدیان نام داشت یکی از این

های  بن مسلم و بسیاری از بزرگان دیگر که در کتاب بن سعید، هارون توان به عثمان میحسن عسکری)ع( از شاگردان امام  .33

 77.    ص ره نموداشا ،است شده رجالی نام آنها ضبط

 معتز را از سلطنت خلع کردند و پس از ،شد، آنان خلیفه عبّاسی روز بیشتر می به چیرگی امیران ترک بر امور حکومتی، روز .34

 75.    ص گور شود هزنده ب مخلوع خلیفه تا انداختندهای فراوان، او را در سردابی  شکنجه آزار و

 الزنج، تعداد زیادی از غالمان و بردگان را که از شرایط دشوار به صاحب در بصره مردی به نام علی بن محمد، مشهور .35

 75.    ص تاجتماعی به ستوه آمده بودند با خود همراه ساخ

ستمکار و پلید بود، به والیت قم گماشته شد تا اهالی آنجا را که دوستی خالصانه نسبت به ائمه  موسی بن یحیی که مردی .36

 75.     ص داشتند، در تنگنا قرار دهد

 جای خالی

در امام  یها تیفعال رو نیا به شدت تحت مراقبت بود. از ایو  بردی در زندان به سر م ایمدت  نیدر تمام ا)ع(  یامام عسکر .37

 73.    ص به دست مخالفان داده نشود بهانه ایتا  شدی انجام م تقیهپوشش کامل 
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که از سیستان آغاز شد و به سایر مناطق هم سرایت  بن لیث صفاری یعقوبجنبش  یخالفت عباس هیکه عل ییها امیاز جمله ق .38

 75.    ص کرد

.    بود خراساناز جمله  رانیا شرق ارتباط داشتند، زیبود و با امام ن دادهی را در خود جا یفراوان انیعیکه ش یز جمله مناطقا .39

 76ص 

.    باره وجود داشت این در فراوانیاحادیث  مطرح بود وطورجدی  در میان مسلمانان به )ص(پیامبرمسئله مهدویت از زمان  .40

 76ص 

 76.    ص های شیعی روی آورد به گرایش مهاجرت علویانسبزوار از شهرهای بزرگ بیهق تحت تأثیر  .41

 78ص     بود. انیعیش یبرا معیشتیو  اقتصادیدشوار  طیشرا جادیا ی عباسی،خلفا استیس .42
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 تشریحی

گیرند، باید از نظر امام مهدی)عج( فقیهانی که در دوران غیبت زمام امور دینی و سیاسی جامعه اسالمی بر عهده می  .1

 دارای چه صفاتی باشند؟

چرا در عصر غیبت صغری علمای شیعه در صدد بر آمدند تا علوم اهل بیت را جمع آوری نمایند؟ یکی از مهم ترین  .2

 تالیفات کدام کتاب است؟

 به دنبال داشت؟ ییامدهایامر چه پ نیا از چه زمان آغاز شده بود و بتیعصر غ یجامعه برا یآماده ساز .3

 شلمغانی که بود و چرا حسین بن روح تالش زیادی برای افشای چهره شلمغانی انجام داد؟  .4

 چه بود؟ )عج(یکی از مهم ترین وظایف نایبان، علی الخصوص نایب اول امام مهدی  .5

 ؟شدند دی)ع( دچار تردیرکچرا مردم بعد از شهادت امام حسن عس .6

 ؟سانی بودنددر آغاز غیبت صغری شیعیان جعفریّه ومحمدیّه چه ک .7

 داشت؟ ییجعفر کذاب که بود؟ چه ادعا .8

 به چه کسانی واقفه گفته می شود؟ .9

 صحیح و غلط

 .   کاسته شد انیعیاز فشار بر ش یفرات تا حدود یبن عهیاز خاندان ش یبا نفوذ افراد یصغر بتیدر عصر غ .10

 .    افتی انیپا شان،یخاص ا بینا نیسال، با درگذشت، چهارم 69پس از حدود  ،یصغر بتیدوران غ .11

 ند.    خود را حفظ کرده بود تیکه موجود ندبود و واقفه هیدر اواخر قرن چهارم تنها امام دیمف خیبه گفته ش .12

 .    دیرس ابتیبه مقام ن)عج( ی محمد بن عثمان پس از درگذشت پدرش از طرف امام مهد .13

 پاسخ کوتاه

بکاهند،  دربار عباسیان، توانستند تا حدودی از فشار بر شیعیانمذهب که در عصر غیبت صغری با نفوذ در  خاندان شیعه .14

 ؟چه نام داشتند

 ؟شد میتقس یچه کسان نیب شانیبعد از شهادت ا)ع( یامام حسن عسکر هیارث .15

 کدام شهر بود؟ یصغر بتیدر دوران غ بانیمرکز استقرار نا .16

 مسأله غیبت، اختصاص به کدامیک از ادیان الهی دارد؟ .17
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 ؟دیرا نام ببر )عج( مهدیامام  ابتین نیدروغ انیاز مدع یکی .18

 تستی

 طوالنی ترین دوران نایبان امام زمان )عج( مربوط به کدام نایب می باشد؟ .19

 ( محمد بن عثمان بن سعید عمری  2( علی بن محمد سمری                                           1

 ( عثمان بن سعید عمری  4( ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی                           3

 حفظ کرد؟ تا اواخر قرن چهارم خود را تیچند فرقه شدند؟ کدام فرقه موجود ازدهمیپس از شهادت امام  انیعیش .20

  هجعفری –فرقه  6( 4             هامامی –فرقه  5( 3               هجعفری –فرقه  5( 2               هیامام - فرقه 6( 1

 ؟ دیشروع و چند سال به طول انجام یاز چه سال )عج(مهدی امام  یصغر بتیدوران غ .21

 تا به امروز – ق 265 (4               سال 69 – ق 265 (3            سال 69 – ق 260 (2             امروز به تا –ق  260(1

 آغاز شد؟)ع(غیبت صغری چه مدتی بعد از شهادت امام حسن عسکری  .22

 هیچکدام (4( در ده سالگی حضرت       3( بالفاصله         2           (( بعد از غسل و تدفین امام حسن عسکری)ع1

 انتخاب نایبان خاص امام مهدی )عج( از طرف چه کسی صورت می گرفت؟ .23

 ( قبال از جانب امام حسن عسکری )ع( برنامه ریزی شده بود       2                           ( از جانب خدا                1

 ( عثمان بن سعید4( خود امام مهدی )عج(                              3

د چه نام وکیلی که بعد از مدتی از وکالت خود سوء استفاده کرد و مبالغ زیادی از وجوهات را به نفع خود تصرف کر .24

 بود؟

 یصفار ثیبن ل عقوب( ی4( ابوسهل نوبختی        3( علی بن محمد سمری        2( محمد بن علی شلمغانی    1

ی ادعای دیدار و ارتباط با ایشان را کرد آسمان حهیو ص یانیاز خروج سف شیرکس پطبق فرموده امام مهدی )عج( ه .25

. .............................. 

 ( دروغ گویی بیش نخواهد بود.2خاص خواهد بود.                                    ( از نایبان 1

 ( از عارفان حق تعالی می باشد.4( مامور به تقیه بوده ولی ابراز کرده.                          3
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 وصل عبارت

 قاهر                   وکیل حسین بن روح که مورد لعن امام قرار گرفت.                             .26

 مقتدرجا می زد.                                                   (خود را جانشین امام حسن عسکری )ع .27

 شلمغانیسربازان ترک این خلیفه را از خالفت خلع کردند.                                                .28

 بنی فرات.                                               شته شداین خلیفه به دست سربازان تُرک خود ک .29

 جعفرحضور شیعیان در مناصب باالی حکومتی.                                                        .30

 کلینی    مؤلف کتاب کافی.                                                                                     .31

 جای خالی

و  مذهب عهیخاندان ش از یجمله افراد از. به دستگاه خالفت آغاز شد انیعیاز ش ینفوذ برخ یصغر بتیدوران غ در .32

تا حدودی از....................  توانستند یحکومت باالی مناسب حضور در دربار و ............. که با نفوذ در............. برجسته 

 بکاهند.بر شیعیان 

 سپس د؛یموم گرد و مهر زیوهمه چ یخانه امام به دقت بازرس فهیبه دستور خل )ع( یرکپس از شهادت امام حسن عس .33

 .دیگرد میتقس ............................ و ............................. انیم ایشان ...........................

 .شودی م دهینام.............................  آغاز شدکه عهیش خیدر تار یدیفصل جد )عج(یامام مهد بینا نیبا رحلت چهارم .34

 کرد .................................. نام داشت.از افرادی که در عصر غیبت صغری ادعای نیابت امام زمان )عج( می یکی .35

 .افتی انیپا شان،یخاص ا بینا نیدرگذشت چهارمبا  سال....................... پس از حدود   ،یصغر بتیدوران غ .36

 .تداش برعهده را سال 40 حدود یعنی ابتیدوران ن نیتر یطوالن ................................ .37

 است. ینی................... کل کتابی صغر بتیدوره غ فاتیتال نیاز جمله مهم تر .38

 ..................... به قدرت رسیدنددر دوران غیبت صغری شش خلیفه از خلفای  .39

 11پاسخنامه درس

 تشریحی

امور دینی و سیاسی جامعه اسالمی، براساس فرموده امام دوازدهم بر عهده فقیهانی نهاده شد که  ر غیبت کبری زمامد .1

 89.    صبایست برخوردار باشند عدالت، تقوا و کاردانی نیز می ویژگی عالوه بر شایستگی علمی، از
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عنوان منبع و مرجع اصلی پاسخگویی به  در راستای اقتضائات دوره غیبت صغری بود، زیرا امام معصوم به ها این فعالیت .2

های سیاسی اعمال شده از  میان مردم حضور نداشت. نایبان خاص نیز به جهت محدودیت دیگر در سؤاالت و شبهات،

عیان در مناطق مختلف جهان اسالم و عدم دسترسی به کردند. پراکندگی شی می شدت تقیه سوی دستگاه خالفت به

 رو علما و اندیشمندان شیعه بر آن شدند تا علوم اهلبیت را جمع ازاین افزود. می مراکز علمی و فرهنگی بر این مشکالت

د. کننده مشکالت آنها باش پاسخگوی مسائل و رفع به صورت مدون و مکتوب در اختیار مردم قراردهند تا ،آوری کرده

 85.    ص ترین تألیفات این دوره کتاب الکافی کلینی است از جمله مهم

با بیان سخنانی در مورد عصر غیبت از جمله چگونگی وقوع این  آغاز شده بود. ایشان)ص( این کار از زمان پیامبر اکرم .3

سعی کردند ذهنیت جامعه را برای پذیرش  ،آینده امیدها به رخداد، مسئولیت سنگین شیعه در این زمان و ابراز نویدها و

صورت پیوسته  از امامان شیعه به دوران هر یک سازی افکار عمومی در این موضوع حساس و مهم، آماده سازند. آماده

شد، هرگونه شک و  ها موجب سازی تداوم یافت. با نزدیک شدن عصر غیبت این روند وضوح بیشتری یافت. این زمینه

در  جود امام غایب از دل شیعیان زدوده شود و آنها دچار حیرت نشوند و نیز، وظیفه شرعی خود راتردید، نسبت به و

 83.ص برابر حاکمان ظالم بدانند و زمینه بازگشت پیشوای معصوم به میان خویش و تشکیل حکومت حق را فراهم سازند

 شمار می رفت. شلمغانی پس از مدتی خود رابه  حسین بن روح نوبختی ،وی یکی از افراد صالح و از وکیالن نایب سوم .4

 که آن مطالب را به حسین بن روح نسبت می عصر معرفی نمود و مطالب دروغی را منتشر ساخت، در حالی نایب امام

در )ع( در محمد بن عثمان عمری و روح امیرالمؤمنین علی )ص(وی، حلول روح پیامبر داد. یکی از عقایدکفرآمیز

افشای چهره شلمغانی انجام داد و توقیعی نیز از طرف امام  زیادی برای سین بن روح تالشحسین بن روح بود. ح

 89.   ص مبنی بر لعن و برائت از کارها و سخنان او صادر شد )عج(زمان

ویژه سفیر اول این بود که به برخی از شیعیان که ممکن بود دچار تردید شوند ثابت  کی از وظایف مهم نایبان امام بهی .5

 88.    ص دبو سخت کار این شدید هفرزندی دارد که اکنون غایب است. البته به جهت تقی )ع(امام عسکری د کهکن

 موجب شد، تا نظارت شدیدی نسبت به امام، اعمال شود. به )ع(نگرانی عبّاسیان از تولد فرزندی برای امام حسن عسکری .6

 شد و جز افراد اندک، کسی امام مهدی را ندید. این موضوعهمین علت دوران حمل و تولد امام از مردم پنهان داشته 

 82.    ص شد ساز تردیدهایی درباره وجود آن حضرت می زمینه

ای که امامت پیشوای یازدهم را  عده. جعفریه نام گرفتند ،را پذیرفتند )ع(که امامت جعفر برادر امام عسکری کسانی .7

 85.    ص محمدیه نام گرفتند، گرویدند ع()نپذیرفتند و به امامت اولین فرزند امام هادی
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کرد خود را جانشین برادر معرفی نماید و حتی برای رسیدن به  بود که تالش می )کذاب( جعفر)ع(، رادر امام عسکریب .8

 84.    ص دستگاه خالفت همکاری نماید حاضر شد با هدف خود

پذیرفتند که همچنان زنده  )ص(،محمد ان مهدی آلعنو را باور نداشتند و او را به )ع(که شهادت امام عسکری کسانی .9

 84.    ص اند توقف کرده )ع(که بر امامت امام عسکری کسانی . یعنیبه واقفه شهرت یافتند است. آنها

 صحیح و غلط

 ؛ از جمله افرادی از خاندان شیعه مذهب و برجسته بنیکردندبرخی از شیعیان به دستگاه خالفت نفوذ ج : )صحیح(  .10

 85. ص شیعیان بکاهند در دربار و حضور در مناصب باالی حکومتی، توانستند تا حدودی از فشار بر نفوذ با کهفُرات 

 81.ص سال، با درگذشت، چهارمین نایب خاص ایشان، پایان یافت 69 دوران غیبت صغری، پس از حدودج : )صحیح(  .11

 84.    ص خود را حفظ کرده بود تیود که موجودب هیدر اواخر قرن چهارم تنها امام دیمف خیبه گفته شج : )غلط(  .12

 86.    ص دیرس ابتیبه مقام ن)عج( ی محمد بن عثمان پس از درگذشت پدرش از طرف امام مهدج : )صحیح(  .13

 پاسخ کوتاه

در دربار و حضور در مناصب باالی حکومتی،  نفوذ با که فُرات بنیاز جمله افرادی از خاندان شیعه مذهب و برجسته  .14

 85.     ص شیعیان بکاهند توانستند تا حدودی از فشار بر

چیز مهر و موم گردید. سپس  دقت بازرسی و همه به دستور خلیفه، خانه امام به )ع(پس از شهادت امام حسن عسکری .15

 82.    ص تقسیم شد میان مادر و برادرش جعفر ایشان میراث

 86.    ص بود بغدادشهر مرکز استقرار نایبان در دوران غیبت صغری،  .16

 88.    ص است مختص به دین اسالم نیست و در سایر امت ها و ادیان نیز مطرح بودهالهی،  مسئله غیبت ولیّ .17

محمد رفتند. یکی از این افراد،  افرادی صالح بوده و در زمره وکالی نایبان امام به شمار می برخی از مدعیان در ابتدا .18

 89ص  .   داشت نام بن علی شلمغانی

 تستی

 86.    ص را بر عهده داشت نیابت ،سال 40 حدود یعنیترین دوران  محمد بن عثمان طوالنی.     2گزینه :  .19
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البته به گفته شیخ مفید در اواخر قرن چهارم تنها . گروه تقسیم شدند پنجشیعیان در آغاز غیبت صغری به .     3گزینه :  .20

 84د.    ص امامیه بود که موجودیت خود را حفظ کرده بو

، تنها فرزند مریق 260 در سال )ع(س از سپری شدن دوران کوتاه شش ساله امامت امام حسن عسکری.    پ 2گزینه :  .21

سال، با درگذشت چهارمین نایب  69 دوران غیبت صغری، پس از حدود به امامت رسید. )عج(امام مهدی ،حضرت

 81.      ص خاص ایشان پایان یافت

 84.   ص بت امام مهدی بالفاصله پس از شهادت پدر آغاز شدغی.     2گزینه :  .22

 86.    ص صورت گرفت )عج(طور مستقیم از طرف امام مهدی انتخاب نایبان خاص به.     3گزینه :  .23

رفتند. اما به جهت  افرادی صالح بوده و در زمره وکالی نایبان امام به شمار می برخی از مدعیان در ابتدا.     1گزینه :  .24

طلبی راه انحراف را در پیش گرفتند و بدین ترتیب  و جاه دست آوردن اموال، کسب شهرت به ف ایمان، طمعضع

 89ص  .   داشت یکی از این افراد، محمد بن علی شلمغانی نام .زمینه گمراهی مردم را فراهم ساختند

پیش شیعیان مدعی دیدار و ارتباط با من کسانی به نایب آخر خود چنین آمده است:  .در نامه امام مهدی)عج( 2گزینه :  .25

 87.ص آسمانی چنین ادعایی کند، دروغگویی بیش نخواهد بود خواهند شد. هرکس پیش از خروج سفیانی و صیحه

 وصل عبارت

به شمار می رفت. شلمغانی پس از مدتی خود ، وی یکی از افراد صالح و از وکیالن نایب سوم حسین بن روح نوبختی .26

افشای چهره شلمغانی انجام داد و توقیعی نیز از  زیادی برای حسین بن روح تالش. عصر معرفی نمود)عج( نایب امام را

 89.   ص مبنی بر لعن و برائت از کارها و سخنان او صادر شد )عج(طرف امام زمان

ی برای رسیدن به کرد خود را جانشین برادر معرفی نماید و حت بود که تالش می )کذاب( جعفر)ع(، رادر امام عسکریب .27

 84.    ص دستگاه خالفت همکاری نماید حاضر شد با هدف خود

با برادرش  سربازان ترک ،شدن مقتدر پس از کشته، یک روز مقتدر عبّاسی به دست سربازان ترک خود کشته شد .28

 83ص   .   میل کشیدند القاهر باهلل بیعت کردند. اما سال بعد او را هم از خالفت خلع کرده و چشمانش را

با برادرش  سربازان ترک ،شدن مقتدر پس از کشته، یک روز مقتدر عبّاسی به دست سربازان ترک خود کشته شد .29

 83.     ص میل کشیدند القاهر باهلل بیعت کردند. اما سال بعد او را هم از خالفت خلع کرده و چشمانش را
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در دربار و حضور در مناصب باالی حکومتی،  نفوذ با فُرات که از جمله افرادی از خاندان شیعه مذهب و برجسته بنی .30

 85.     ص شیعیان بکاهند توانستند تا حدودی از فشار بر

 85.    ص ترین تألیفات این دوره کتاب الکافی کلینی است از جمله مهم .31

 جای خالی

اندان شیعه مذهب و ؛ از جمله افرادی از خکردندبرخی از شیعیان به دستگاه خالفت نفوذ  یصغر بتیدوران غ در .32

شیعیان  بر فشاردر دربار و حضور در مناصب باالی حکومتی، توانستند تا حدودی از  نفوذ با که فُرات بنیبرجسته 

 85.     ص بکاهند

چیز مهر و موم گردید. سپس  دقت بازرسی و همه به دستور خلیفه، خانه امام به )ع(پس از شهادت امام حسن عسکری .33

 82.    ص تقسیم شد برادرش جعفر ومادر  میان ایشان میراث

 89.ص شودی م دهینام غیبت کبری آغاز شدکه عهیش خیدر تار یدیفصل جد )عج(یامام مهد بینا نیبا رحلت چهارم .34

پس از مدتی خود  شلمغانیبه شمار می رفت. ، وی یکی از افراد صالح و از وکیالن نایب سوم حسین بن روح نوبختی .35

 89ص .     معرفی نمودعصر  نایب امام را

 81.    ص افتی انیپا شان،یخاص ا بینا نیبا درگذشت چهارم سال 69پس از حدود  ،یصغر بتیدوران غ .36

 86.    ص را بر عهده داشت نیابت ،سال 40 حدود یعنیترین دوران  طوالنی محمد بن عثمان .37

 85.    ص کلینی است الکافیترین تألیفات این دوره کتاب  از جمله مهم .38

 83.    ص به قدرت رسیدند عبّاسیدر دوران غیبت صغری شش خلیفه  .39
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 تشریحی

اثرگذار بودند؟ با توجه به اینکه امامان }به جز امیر مومنان علی )ع( و امام  امامان شیعه چگونه در پیشبرد تمدن اسالمی .1

 حسن)ع( در مدتی کوتاه{ عهده دار حکومت نبودند.

 برای استفادة مسلمانان از دستاورد های علمی تمدن های مجاور چه اقداماتی باید صورت می گرفت؟ .2

 )دو مورد(د؟یسیجهان اسالم رابنو یها مارستانیب نیمهم تربیمارستان چه نامیده شده بود و  .3

 شده بودند؟ سیتاس یتوسط چه کسان دیسیمهم بغداد را نام برده بنو یمدرسه ها .4

 بیت الحکمه چه مکانی است و به دست کدام خلیفه تاسیس شد؟ توضیح دهید. .5

 امیر مومنان)ع( در باب اهمیت فراگیری دانش برای مسلمانان چه فرمودند؟ .6

 .دینام ببر را الحکمه تیترجمه شد در ب و یک مورد از مهم ترین آثار دو نمونه از علوم .7

 مورد( 2علل رکود در نهضت ترجمه در جهان اسالم چه بود؟ ) .8

 دو ویژگی مدارس در تمدن اسالمی را بنویسید. .9

 صحیح و غلط

 ،یجسمان یازهاین نیتأم ی، در چگونگ اند مشترک واناتیبا ح یجسمان یهای ژگیاز و یدر بعضهمان گونه که ها  نسانا .10

 .    دارند اشتراکاتی واناتیبا ح ی نیزو روح یمعنو

 .    شد سیالحکمه در زمان هارون تاس تیبه نام ب یسر انجام محل یعباس یمنصور و مهد یبا تالش ها .11

 به مجموعۀ دستاوردها واندوخته های مادی و معنوی بشرکه نمود بیرونی دارند تمدن اطالق می شود.      .12

     .ددار دیتأک یو معنو یماد یهاها به کمالانسان یابیدست یاز نعمت عقل برا یریگاسالم بر بهره نید .13

     بود. هیمستنصر یگرید و هینظام یکیمهم بغداد  یمدرسه ها .14

 می گویند.     فرهنگ را واناتیها و ح انسان زیوجه تما .15

 پاسخ کوتاه

 کمال های مادی و معنوی به بهره گیری از کدام نعمت خدادادی تاکید دارد؟آموزه های دین اسالم برای دستیابی به  .16

 ؟ها تأسیس شد، چه نام داشتهای دیگر ملتآوری و ترجمۀ کتابمکانی که در عصر هارون عباسی برای جمع .17

 گرفت؟ یجهان اسالم صورت م ینجوم در کدام مراکز علم و یاضیر یپژوهش ها نیتر شرفتهیپ .18
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 ؟خانه جهان اسالم کدامندمهم ترین رصد  .19

 مدارس مهم بغداد را نام ببرید. .20

 د؟یسیالعلم را بنو دار گرینام د .21

 تستی

 بود ؟ یاز چه زمان یتمدن اسالم یریشکل گ .22

 یاندوره عثمان( 4                    ظهور اسالم        ( 3                    انیدوره صفو (2                        انیدوره عباس( 1

 و در کجا بنا شد ؟ یبه دستور چه کس یعضد مارستانیب .23

          قاهره -باهلل  ( المقتدر2                                               بغداد - المقتدر باهلل( 1

 قاهره -  یلمدی ( عضدالدوله4                                        بغداد -ی لمدی ( عضدالدوله3

 نام داشت کدام است ؟« دارالعلم » که  یدر تمدن اسالم یمراکز آموزش نیاز مهم تر یکی .24

 رصدخانه ها( 4مساجد                          ( 3کتابخانه ها                                ( 2مدارس                             ( 1

 ؟نیستکدام دولت اسالمی اسباب خیزش و تقویت تمدن اسالمی  .25

 ( عباسی4                انقالب اسالمی ایران (3                          گورکانی (2                            عثمانی (1

 .«کند همچون مجاهد در راه خداست یدانش حرکت و تالش م یریفراگ یکه برا یکس»این جمله از کیست؟    .26

 ( امام صادق )ع(4                  رسول خدا )ص( (3                      امام علی )ع( (2                      قرآن کریم (1

 چه کسی به اجرا گذاشته شد؟ اولین بار توسط گیری از مسجد به عنوان یک مرکز آموزشی، برای هرهب .27

         ( امام هادی )ع(4                امام صادق )ع( (3                   امام علی )ع( (2               ( رسول خدا)ص(1

 وصل عبارت

 رسول خدا)ص( و امامان معصومآغاز شکل گیری تمدن اسالمی                                                    .28

 اختراعات و اکتشافات                                                                نیروی عقل .29

 ظهور اسالمآن                                                                       مفسر آیات قر .30
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 جای خالی

ها، آداب و رسوم که  های زندگی، آموزش و پرورش، ارزش ها، اخالق، هنر، شیوه شناخت و باورها، احساسات و گرایش .31

 .می روند شمار به ...................... مقوله جزء همگی

آن  در را ینقش اصل .........................که  میعظ یتمدن شیدایپ یمناسب برا یها نهیاسالم همراه بود با بروز زم نید ظهور .32

 .کرد فایا

 یاد شده است...................یکی از مهم ترین مراکز آموزشی در تمدن اسالمی،کتابخانه ها بود که از آنها با عنوان ..... .33

 شود . یدارند ......................... اطالق م یرونیبشر که نمود ب یماد یدستاوردها و اندوخته هامجموعه به  .34

 .فتح خواهد کرد .................................. در را تمدن و فرهنگ عیرف یقله ها تیبشر .35

 نامیدند.بیمارستان های جهان اسالم را ..................................... می  .36

 .    مدارس مهم بغداد یکی نظامیه و دیگری .......................... بود .37

 .ندیگو ی.............. م............. را واناتیح ها و انسان زیوجه تما .38

 12پاسخنامه درس

 تشریحی

شاگردان زیادی تربیت  آنانبا اقدامات فرهنگی خود نه تنها در میان شیعیان، که در مجموع جهان اسالم، اثرگذار شدند.  .1

غیر شیعی را تحت تأثیر  کردند، احادیث فراوانی را بیان کردند، قرآن را به درستی تفسیر کردند، حتی عالمان و اندیشمندان

شد  توحید و عدالت باید بنا می تعالیم خود قرار دادند. تعالیم امامان شیعه، مسیر تمدن درست و مطلوب اسالمی را که بر اساس

علومی همچون شیمی، علوم سیاسی،  شد؛ هایی از علوم دینی و علوم غیردینی تبیین می کرد. در این تعالیم، آموزه سیم میتر

هایی جالب  شناسی، روانشناسی، فلسفه، حقوق، تفسیر، کالم، ادبیات، شعر و... درمیان تعالیم امامان معصوم آموزه جامعه

 96.    ص ص خورد الم به چشم میسا مطلوب اجتماعی قوانین و روابط درباره

انتقال آثار : الف( گرفت ، دو اقدام اساسی باید صورت میبرای استفادة مسلمانان از دستاورد های علمی تمدن های مجاور .2

 95ص .     ترجمه این آثار به زبان عربی. ب( علمی دیگر ملتها به قلمرو اسالمی
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 های جهان اسالم عبارت بود از: بیمارستان ترین بیمارستان برخی از مهم شدند.نامیده می  مارستان، های جهان اسالم یمارستانب .3

بیمارستان  و بنا شد دیلمی عضدالدوله دستور به که بغداد دیمقتدری بغداد که به دستور خلیفه عباسی بنا شد. بیمارستان عض

 94.     ص منصوری قاهره که به دستور خلفای فاطمی مصر بنا شد

دومی  الملک و بود که اولی را وزیر دانشمند سلجوقیان، خواجه نظام های مهم بغداد یکی نظامیه و دیگری مستنصریه سهمدر .4

 94ص      را خلیفه عباسی تأسیس کرد.

در عصر هارون عباسی منجر شد که اختصاص  الحکمه بیت سرانجام به تأسیس مکانی به نام های منصور و مهدی عباسی تالش .5

 95.    ص دیگر ملت ها داشتترجمه کتاب های  و وریآبه جمع 

 92.ص کند همچون مجاهد در راه خداست حرکت و تالش می، کسی که برای فراگیری دانش فرمود:)ع( امیرمؤمنان علی .6

های گوناگون علمی همچون: پزشکی، هندسه و ریاضی، نجوم و هیئت، فلسفه و ادبیات مربوط  رشته آثار ترجمه شده نیز به .7

های مشهور فلسفی حکمای یونان  یدس و کتاباقل هندسهتوان از کلیله و دمنه، اصول  می ترجمه شده ترین آثار بود. از مهم

 96.    ص نام برد

در قلمرو فاطمیان  آموزی ها و علم اعتنا برای ترجمه، و نیز رونق کتابخانه دلیل بروز رکود در نهضت ترجمه، فقدان آثار قابل .8

 96.    ص های حاکم در اندلس بود بویه در ایران و دولت یان و آلدر مصر، سامان

و  تحصیلی هزینه کمک همچون امکاناتی از علوم، فراگیرانشد و  این مدارس، علوم به صورت تخصصی آموزش داده می در .9

مرغوب  اثاثیه و تزیینات و زیبا هایمدارس، غالباً از معماری  خوابگاه و غذا و دیگر امکانات رفاهی برخوردار بودند. این

 94.    ص برخوردار بودند

 صحیح و غلط

های جسمانی با حیوانات مشترکاتی دارند، اما در چگونگی تأمین نیازهای جسمانی،  ها در بعضی از ویژگی انسان)غلط( ج :  .10

 91.     ص معنوی و روحی با حیوانات تمایز دارند

در عصر هارون عباسی منجر  الحکمه بیت سرانجام به تأسیس مکانی به نام های منصور و مهدی عباسی تالشج : )صحیح(  .11

 95.    ص دیگر ملت ها داشتترجمه کتاب های  و آوریشد که اختصاص به جمع 

 91به مجموعۀ دستاوردها واندوخته های مادی و معنوی بشرکه نمود بیرونی دارند تمدن اطالق می شود.    ص ج : )صحیح(  .12
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 دیتأک یو معنو یماد یهاها به کمالانسان یابیدست یاز نعمت عقل برا یریگاسالم بر بهره نیده های )صحیح( ج : آموز .13

 93ص     .نددار

 94ص      بود. های مهم بغداد یکی نظامیه و دیگری مستنصریه مدرسه)صحیح( ج :  .14

 91.    ص ها و حیوانات عبارت است از وجه تمایز انسان، فرهنگ)صحیح( ج :  .15

 کوتاهپاسخ 

 93ص     .نددار دیتأک یو معنو یماد یهاها به کمالانسان یابیدست یبرا عقلاز نعمت  یریگاسالم بر بهره نیدآموزه های  .16

در عصر هارون عباسی منجر شد که  الحکمه بیت سرانجام به تأسیس مکانی به نام های منصور و مهدی عباسی تالش .17

 95.    ص دیگر ملت ها داشتترجمه کتاب های  و آوریاختصاص به جمع 

در  های ریاضی و نجومی ترین پژوهش متعدد و بزرگی بودند که پیشرفته های رصدخانه از دیگر مراکز علمی جهان اسالم، .18

 95.    ص گرفت آنها صورت می

 95.    ص اشاره کرد و سمرقندمراغه  رصدخانه به توانها می  ترین رصدخانه از مهم .19

 94ص      بود. نظامیه و دیگری مستنصریهکی های مهم بغداد ی مدرسه .20

 94.    ص شده است یاد می العلم دار بود که از آنها با عنوان ها کتابخانهترین مراکز آموزشی در تمدن اسالمی، یکی از مهم .21

 تستی

 92.    ص زمان دانست گیری تمدن اسالمی را با ظهور اسالم باید هم آغاز شکل.     3گزینه :  .22

 94.     ص بنا شد دیلمی عضدالدوله دستور به که بغداد دیبیمارستان عض.     3گزینه :  .23

شده  یاد می دارالعلم ها بود که از آنها با عنوان ترین مراکز آموزشی در تمدن اسالمی،کتابخانه یکی از مهم . 2گزینه :  .24

 94.    ص است

اسالمی به  خیزش مجددی برای تمدن ،صفویه، عثمانی و گورکانییدایش چند دولت مقتدر اسالمی همچون .    پ 4گزینه :  .25

ایران را می  ها رکود مجددی را به دنبال داشت. قرن اخیر و به ویژه بروز انقالب اسالمی دنبال آورد. اما فروپاشی این دولت

 91.    ص دآور شمار به اسالمی تمدن برای جدیدی خیزش نقطه توان

کند همچون مجاهد در راه  حرکت و تالش می، کسی که برای فراگیری دانش فرمود:)ع( علی امیرمؤمنان.     2گزینه :  .26

 92.    ص خداست
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 93.به اجرا گذاشته شد )ص(اولین بار توسط رسول خدا گیری از مسجد به عنوان یک مرکز آموزشی، برای بهره1گزینه :  .27

 وصل عبارت

 92.    ص زمان دانست هم گیری تمدن اسالمی را با ظهور اسالم باید آغاز شکل .28

 93.     ص تواند به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل شود که بشریت با استفاده از نیروی عقل می دانیم می .29

 92.    ص و سپس امامان معصوم که نقش مفسر را برای آیات قرآن داشتند )ص(رسول خدا .30

 جای خالی

ها، آداب و رسوم که  های زندگی، آموزش و پرورش، ارزش شیوهها، اخالق، هنر،  شناخت و باورها، احساسات و گرایش .31

 91ص    .می روند شمار به فرهنگ مقوله جزء همگی

 فایآن ا در را ینقش اصل تعالیم اسالمیکه  میعظ یتمدن شیدایپ یمناسب برا یها نهیاسالم همراه بود با بروز زم نیظهور د .32

 91ص     .کرد

 94.    ص شده است یاد می دارالعلم ها بود که از آنها با عنوان تمدن اسالمی،کتابخانه ترین مراکز آموزشی در یکی از مهم .33

 91اطالق می شود.    ص  تمدنبه مجموعۀ دستاوردها و اندوخته های مادی و معنوی بشرکه نمود بیرونی دارند  .34

 92ص .    فتح خواهد کرد حکومت عادالنه جهانی در را تمدن و فرهنگ عیرف یقله ها تیبشر .35

 94شدند.    ص نامیده می  مارستان های جهان اسالم یمارستانب .36

 94ص      بود. مستنصریههای مهم بغداد یکی نظامیه و دیگری  مدرسه .37

 91.    ص ها و حیوانات عبارت است از وجه تمایز انسان، فرهنگ .38
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 تشریحی

 اصول فقه چیست؟ مبادی و پایه های اصلی این دانش را چه کسانی پی ریزی کردند؟ .1

 )سرّ االسرار( مربوط به چه علمی و اثر کیست در مورد آن علم کمی توضیح دهید. .2

 . دیده حیرا به دلخواه توض یکیچند نوع بود نام برده و  انیدوره عباسوزارت در  .3

 در وزارت تفویض وزیر در چه اموری نمی توانست دخالت نماید؟)سه مورد( .4

 منظور از علم کالم چیست؟ یک مورد از آثار کالمی شیعه را نام ببرید؟ .5

 نخستین نویسنده کتاب حدیثی که بود؟ با امالی چه کسی کتابت کرد؟ .6

 معماری اسالمی عمدتا در چه مکان هایی خود را نشان داده است؟ .7

 مورد( 3برجسته ترین نمونه های معماری اسالمی را نام ببرید ) .8

 مورد( 3وظایف دیوان حسبه را بنویسید. ) .9

 . دیسیمسلمانان را بنو ینگار خیاشکال مختلف تار .10

 کارکرد دیوان مظالم را شرح دهید. .11

 شرح دهید.کارکرد دیوان برید را  .12

 منظور از علم الحیل چیست؟ .13

 صحیح و غلط

      .کردندی م یاد ملک و سلطان با لقب  ی رااسالم مناطق حاکمان)ص( پس از رسول خدا  .14

       دیوان حسبه نهادی نظارتی بود که از دوره ی مامون عباسی تاسیس شد. .15

 .    دیشکوه و جالل وزارت به اوج خود رس ان،یبرمک یرانیبا خاندان ا .16

     پیشینه دیوان انشاء به عصر رسول خدا )ص( باز می گردد. .17

     معروف بود. لینزد مسلمانان به علم الح یمیعلم ش .18

 پاسخ کوتاه

 پایه گذاز علم قرائت چه شخصی بوده است و بعد از او مهم ترین شخصیت در این دانش که بود؟ .19

 ؟داشته است ینمود برجسته و ماندگارتر کدام ی،هنر اسالم یها از انواع جلوه .20
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 نخستین اثر تدوین شده در جهان اسالم در زمینه  علم مکانیک را بنویسید. .21

 چرا در سده اول هجری تدوین حدیث به شکل جدی انجام نشد؟ .22

 برخوردار بود ؟ یا ژهیو تیچرا علم نجوم نزد مسلمانان از اهم .23

 چه بود؟ ینگار خیتار و خیعلت توجه مسلمانان به علم تار .24

 شد؟ سیتاس یعباس یکه از دوره مهد ینظارت ینهاد .25

 چه بود ؟ انشا)رسائل( وانید فهیوظ نیمهم تر .26

 فیلسوف عرب لقب چه کسی بود؟ .27

 تستی

 دیوان جند با چه عنوان دیگری یاد شده است؟ .28

 دیوان حسبه ( 4                     مظالمدیوان ( 3دیوان جیش                     ( 2                     دیوان رسائل( 1

  در تمدن اسالمی به چه کسی فیلسوف العرب لقب دادند؟ .29

 ارسطو( 4                           مالصدرا( 3                            کندی( 2                               فارابی( 1

 داده شده است؟ یبه چه کس ریو وز فهیواژه خل میدر قرآن کر .30

 )ع(     ی( حضرت عل4            )ص(( حضرت محمد3          ( هارون       2               ی( حضرت موس1

 عباس چه نام داشت؟ یبن ریوز نینخست .31

 یابوعبدالرحمان سُلَم( 4        ( ابوسلمه خلّال      3          عبداهلل ابن عباس      (2           یالزمان جَزَ عی( بد1

 مسلمان بوده است؟ لسوفیلقب کدام ف یمعلم ثان .32

 ( مالصدرا4                               ی( فاراب3                       هی( مسکو2                    نایس ی( ابوعل1

 بود؟ یاسالم وانیکدام د فینظارت بر امور بازار و مشاغل از وظا .33

 دیبر وانی( د4                        فایاست وانید(  3                    مظالم  وانی( د2                    حسبه  وانی( د1

 کدامند؟ یو قانون در دوران اسالم یالحاو یطب یهاکتاب سندگانینو .34

  یـ خوارزم یطوس نیرالدیخواجه نص( 2نی                         کاشا دیـ جمش یمحمد بن خوارزم( 1
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  نایـ ابن س یراز یایزکر( 4                                       یرونیـ ب یجزر الزمانعیبد( 3

 .درست است جیبه نتا لیفکر کردن و ن حیصح یها وهیعلم آموختن ش نیهدف ا .35

 ( منطق4                            خیتار( 3                     اتیادب( 2                    فلسفه      ( 1

 شد؟ نیتدو یمسلمانان در چه مورد یخیآثار تار نیاول .36

 شهرها خیتار( 4            رسول خدا)ص(    رهیو س یزندگ( 3               پادشاهان   ( 2          ها        جنگ( 1

 ...................... فیرود تأل یبه شمار م کیمکان نهیشده در جهان اسالم در زم نیاثر تدو نیکه نخست لیکتاب الح .37

 است.

 بن شاکر       ی( احمد و محمد و حسن فرزندان موس2                                        یالزمان جزم عی( بد1

 ی( ابوالفتح خازن4                                              ی( ابوعبداهلل قرطب3

 وصل عبارت

 دیوان جندعنوان هارون به نسبت برادرش موسی.                                                        .38

 معلم ثانیخبررسانی و انتقال فرمان های حکومتی.                                                    .39

 محتسبخراج زمین های کشاورزی.                                                                     .40

 خلیفه و وزیرسرشماری سپاهیان.                                                                                  .41

 مورخ                                                 رأس نهاد نظارتی.                                   .42

 دیوان بریدفارابی                                                                                                  .43

   دیوان استیفا              طبری                                                                                     .44

 معاویه                                                                                                 ملک .45

 جای خالی

 ارسال اخبار از نقاط مختلف و یو جمع آور یحکومت یفرمان ها انتقال ،ی........... خبررسان............... وانید فهیوظ .46

 آن به مرکز خالفت بود.

 شد. یم ادی زی..... ن................ وانیبا عنوان د وانید نی.. بود. از ا......................وانید یدر حکومت اسالم وانید نیاول .47

 .بوده است ................................. آن گذار انیاست که بن یعلوم اسالم نیازکهن تر علم قرائت .48
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 .کردندی حکومت م تمامی قلمرو مسلمانان بر ................................با لقب  یحاکمان اسالم)ص(  رسول خداس از پ .49

 وظیفه دیوان .............................. رسیدگی به شکایات طرح شده از سوی مردم بود. .50

 .دیشکوه و جالل وزارت به اوج خود رس ..................................  یرانیبا خاندان ا .51

 گردد. ی................ باز م.............. فهیبه عصر خل یدر تمدن اسالم وانید سیتأس .52

 مهم ترین و مشهور ترین قرائت قرآن متعلق به .................................... می باشد. .53

 .دندینام یحسبه بود را ......................... م وانیکه در رأس د یکس .54

 13پاسخنامه درس

 تشریحی

 گیرد. بنابراین، دانش اصول در این دانش، معیارها و اصول و ضوابط دستیابی به تکالیف شرعی مورد بررسی قرار می .1

 پی )ع(و امام صادق )ع(ام باقرهای اصلی این دانش را ام مبادی و پایه. ای در خدمت علم فقه است فقه، ابزار و وسیله

  103ص     .ریزی کردند

ای برای تبدیل فلزات پست؛ همچون مس و  یش از پدید آمدن علم شیمی، علم کیمیا رواج داشت. دانش کیمیا وسیلهپ .2

دانان مسلمان، علم کیمیا را از شکل مخفی و خرافی خارج کرده و شکل تجربی و آزمایشگاهی  بود. شیمی به طال آهن

، کتاب سراالسرار شیمی ترین اثر رازی در زمینه مهم. شیمی کمک شایانی کردند پیشرفت دانشه به آن دادند و ب

 101.    ص است

 وزارت، از نوع این : دروزارت تفویض. الف( وزارت تفویض و وزارت تنفیذ: وزارت در این دوران، بر دوگونه بود .3

گیری از  گماشتگان خلیفه، کنارهبرکنارکردن  ولیعهد، تعیین: امر سه جز به کند دخالت امور همه در داشت حق وزیر

در این نوع از وزارت، وزیر از خود، اختیاری نداشت و فقط امر خلیفه را : وزارت تنفیذ. ب( وزارت بدون اذن خلیفه

های عزل یا  فرمان رساند و های مردم را به خلیفه می و خلیفه بود. درخواست کرد. وی تنها، رابط بین مردم اجرا می

مالی، و دیگری در امور  دو وزیر تنفیذ، یکی رابط در امور توانست کرد. خلیفه می نصب مأموران را به آنها ابالغ می

 98د.    ص نظامی داشته باشد؛ اما وزیر تفویض، یکی بیشتر نبو

 ولیعهد، تعیین: امر سه زج به کند دخالت امور همه در داشت حق وزیر وزارت، از نوع این : دروزارت تفویض .4

 98.     ص گیری از وزارت بدون اذن خلیفه گماشتگان خلیفه، کنارهبرکنارکردن 
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و نبوت، امامت و معاد مورد بحث  ،در این دانش، مسائل اعتقادی همچون وجود و صفات خداوند همچون توحید او .5

 در که بوده خداوند کالمگیرد. این دانش، به علم کالم معروف شد؛ زیرا یکی از مباحث مهم آن، بحث درباره  قرارمی

االعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی از  المقاالت شیخ مفید و کتاب تجرید اوائل کتاب. رسیده است بشریت به قالب قرآن

 103.     صروند شمار می ترین آثار کالمی شیعی به مهم

 103.    ص کتابت کرد )ص(رسول خدا با امالی )ع(ستین کتاب حدیثی را امیرالمؤمنین علیخن .6

ها و نیز ساخت شهرهای اسالمی،  ها وآرامگاه معماری اسالمی، عمدتاً در مساجد، قصرها و بازارها، و سپس در بقعه .7

 104.    ص خود را نشان داده است

الحرام در  مسجد النبی در مدینه، مسجد: توان اشاره کرد این موارد می های معماری اسالمی به نمونه ترین از برجسته .8

الزهراء در نزدیکی  مسجد جامع قرطبه، مدینۀ الملک در نزدیکی اریحا، مکه، مسجد جامع دمشق، کاخ هشام بن عبد

 104ص    . المقدس، مسجد جامع اصفهان و گنبد سلطانیه در بیت الصخرة القنادیل در قاهره، قبۀ قرطبه، سوق

      ها و درستی ترازوها نظارت بر قیمت. ب( نظارت بر امور بازار و مشاغل: الف( عبارت بود از دیوان حسبه وظایف .9

 99.    ص نظارت بر اخالق عمومی و اجرای عبادات. د( ها ها و ساختمان نظارت بر امور مربوط به راهج( 

 شماری، شرح حال ترین آنها به اشکال سال که از مهم متنوعی بروز یافترفته، در اشکال  نگاری مسلمانان رفته اریخت .10

 102.    ص توان اشاره کرد نگاری شهرها می و تاریخ شناسی نگاری، نسب نگاری، طبقات

بود  ترین مرتبه در این دیوان، قاضی القضاة عالی وظیفه این دیوان، رسیدگی به شکایات طرح شده از سوی مردم بود. .11

دیوان  این جایگزین قضائیه قوه و دادگستری امروزه. بودند دیوان اینهایی در خدمت  تر قاضی مراتب پایینو در 

 99.    ص تاس شده

مرکز  آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به حکومتی، و جمع های وظیفه این دیوان، خبر رسانی، انتقال فرمان .12

 99ص     امنیتی نیز پیدا کرد. نقش جاسوسی واین دیوان، به مرور زمان،  خالفت بود.

 100د.    ص ساخت ابزارهای مهندسی معروف بو یعنی دانش انش فیزیک و مکانیک نزد مسلمانان به علم الحیلد .13

 صحیح و غلط

به برای فرمانروای تمامی قلمرو مسلمانان  همواره خلیفه عنوان بنی عباس، و بنی امیه حاکمیت در طول دورهج : )صحیح(  .14

 97.ص بردند می به کار …کار می رفت و برای حاکمان مناطق تحت فرمان آنان، عناوین سلطان، ملک و 
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 را بود آن رأس در که کسی و شد تأسیس عباسی مهدینهادی نظارتی بوده که از دوره دیوان حسبه ج : )غلط(  .15

 99.    ص نامیدند می محتسب

عباس،  خستین وزیر بنین. کند یاری حاکمیتش قلمروقام وزارت پدید آمد تا خلیفه را در اداره )صحیح( ج : م .16

 98.    ص ابوسلمه حفص بن سلیمان خالل بود. با خاندان ایرانی برمکیان، شکوه و جالل وزارت به اوج خود رسید

 به خلیفه هایویژه فرمان  بهحکومتی  نامه های ارسال و تنظیم نگارش، دیوان إنشاء، وظیفه ترینهم )صحیح( ج : م .17

نیز اقدام به  گردد؛ چرا که آن حضرت باز می )ص(دیوان، به عصر رسول خدا این پیشینه. بود اسالمی قلمرو سراسر

 99.    ص هایی به نقاط مختلف کرد ارسال پیک

 100د.ص ابزارهای مهندسی معروف بوساخت  یعنی دانش انش فیزیک و مکانیک نزد مسلمانان به علم الحیل)غلط( ج : د .18

 پاسخ کوتاه

 بوده است. پس از رسول خدا، )ص(شخص پیامبر اکرمگذار آن،  ترین علوم اسالمی است و پایه علم قرائت، از کهن .19

 102.    ص فراگرفته بود خدا است که تمامی قرآن را از رسول )ع(امام علی ترین شخصیت در این دانش، مهم

ای که بعضی از آثار زیبای  گونه نمود برجسته و ماندگارتری داشته است به معماریهای هنر اسالمی،  ز انواع جلوها .20

 104.    ص هستند معماری، پس از گذشت بیش از هزار سال، هنوز پابرجا

ترینشان، سه  شدند که نخستین و معروف پس از آغاز نهضت ترجمه، مهندسان زبردستی در قلمرو اسالمی پدیدار .21

 اسالم جهان در شده تدوین اثر نخستین که آنهاستتألیف  کتاب الحیلهای احمد، محمد و حسن بودند.  برادر به نام

 100.    ص دمی رو شمار به مکانیک زمینه در

 103.    ص ن حدیث به شکل جدی انجام نشدتدوی هجری اول، در سده اثر ممانعت دومین خلیفهر د .22

ها و ستارگان، برای پی بردن به  زیرا تفکر و تدبر درآسمانای برخوردار بود؛  اهمیت ویژهاین علم، نزد مسلمانان از  .23

 100.    ص تاس گرفته قرار عظمت خالق هستی، در آیات و روایات، مورد تأکید

دادند؛ زیرا  ، اهتمام جدی نسبت به علم تاریخ نشانبر اساس آموزه های قرآن و سنتاسالم، مسلمانان  پس از ظهور .24

 101.     ص تاریخ نقش عبرت آموزی و تربیتی دارد

 می محتسب را بود آن رأس در که کسی و شد تأسیس عباسی مهدینهادی نظارتی بوده که از دوره  دیوان حسبه .25

 99.    ص نامیدند
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 قلمرو سراسر به خلیفه هایویژه فرمان  به حکومتی نامه های ارسال و تنظیم نگارش، دیوان إنشاء، وظیفه ترینهم م .26

 99بود.    ص  اسالمی

 رو، او را فیلسوف این را باید اولین فیلسوف مسلمان دانست. از یوسف یعقوب بن اسحاق کندی ابودر تمدن اسالمی  .27

 101.    ص نامیدند العرب

 تستی

 تا می کردند شرکت جنگ ها در که بود کسانی نام از فهرستی تهیه و سرشماری دیوان، اینوظیفه .     2گزینه :  .28

 98.     ص نیز یاد شده است بیت المال معین سازند. از این دیوان با عنوان دیوان جیْشاز را هریک سهم بتوانند

رو،  این یوسف یعقوب بن اسحاق کندی را باید اولین فیلسوف مسلمان دانست. از در تمدن اسالمی ابو.     2گزینه :  .29

 101.    ص نامیدند العرب او را فیلسوف

 97است.    ص  در قرآن کریم، هارون به عنوان وزیر حضرت موسی معرفی شده.     2گزینه :  .30

عباس، ابوسلمه  خستین وزیر بنین. کند یاری حاکمیتش قلمروقام وزارت پدید آمد تا خلیفه را در اداره .    م 3گزینه :  .31

 98ص      حفص بن سلیمان خالل بود. 

 101.    ص نیزمعروف شده است بزرگش، به معلم ثانی فارابی به علت نقش علمی.      3زینه : گ .32

ها و درستی  نظارت بر قیمت. ب( نظارت بر امور بازار و مشاغل: الف( عبارت بود از دیوان حسبه وظایف.  1گزینه :  .33

 99.ص نظارت بر اخالق عمومی و اجرای عبادات. د( ها ها و ساختمان نظارت بر امور مربوط به راه. ج( ترازوها

توان به محمد بن زکریای رازی و ابوعلی سینا  پزشکان در قلمرو تمدن اسالمی، می ترین از معروف.     4نه : گزی .34

 101.    ص کرد که به ترتیب، آثار بسیار ارزشمندی همچون الحاوی و قانون را تألیف کردند اشاره

 101.    ص تاسهای صحیح فکر کردن و نیل به نتایج درست  ، آموختن شیوهمنطق هدف از علم.     4گزینه :  .35

 102.    ص تدوین شد )ص(خدا رسولره اولین آثار تاریخی مسلمانان در موضوع زندگی و سی.     3گزینه :  .36

 شدند که نخستین و معروف پس از آغاز نهضت ترجمه، مهندسان زبردستی در قلمرو اسالمی پدیدار.     2گزینه :  .37

 که آنهاستتألیف  بودند. کتاب الحیل بن شاکر یفرزندان موس های احمد، محمد و حسن سه برادر به نامترینشان، 

 100.    ص دمی رو شمار به مکانیک زمینه در اسالم جهان در شده تدوین اثر نخستین
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 وصل عبارت

 97است.    ص  در قرآن کریم، هارون به عنوان وزیر حضرت موسی معرفی شده .38

مرکز  آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به حکومتی، و جمع های خبر رسانی، انتقال فرمان برید دیوانوظیفه  .39

 99ص      امنیتی نیز پیدا کرد. این دیوان، به مرور زمان، نقش جاسوسی و خالفت بود.

خراج دریافتی به مرکز خالفت و شد. همچنین ارسال  ثبت می زمینقطعه  هر به مربوطمقدار خراج در دیوان استیفاء،  .40

 98.    ص تقسیم آن بین مسلمانان، از وظایف دیگر این دیوان بود چگونگی

 سهم بتوانند تا می کردند شرکت جنگ ها در که بود کسانی نام از فهرستی تهیه و سرشماری دیوان، اینوظیفه  .41

 98.     ص نیز یاد شده است جیْشبیت المال معین سازند. از این دیوان با عنوان دیوان از  را هریک

 می محتسب را بود آن رأس در که کسی و شد تأسیس عباسی مهدینهادی نظارتی بوده که از دوره دیوان حسبه  .42

 99.    ص نامیدند

 101.    ص معروف شده است نیز فارابی به علت نقش علمی بزرگش، به معلم ثانی .43

 102.ص مسکویه نام برد یعقوبی، طبری، مسعودی، شیخ مفید و ابن اسحاق، توان از ابن ترین مورخان می از معروف .44

نیز بر او  ملک پادشاهان قرار داد. از این رو، عنوان اش را همچون معاویه پس از رسیدن به حکومت، روش زندگی .45

 97.     ص اطالق شده است

 جای خالی

مرکز  آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به حکومتی، و جمع های ، خبر رسانی، انتقال فرمانبرید وظیفه دیوان .46

 99ص      امنیتی نیز پیدا کرد. این دیوان، به مرور زمان، نقش جاسوسی و خالفت بود.

 فراهم سپاهیان اسامی ثبت برای مخصوصی دفاتر که کردفتوحات، چنین اقتضا می  گسترش قلمرو اسالمی و انجام .47

 جیْشاز این دیوان با عنوان دیوان  .تأسیس شد جنددیوان  دیوان، یعنی اولین مریق 20 تا 15 سال های فاصله در. شود

 98.    ص نیز یاد شده است

 102.    ص بوده است )ص(شخص پیامبر اکرمگذار آن،  ترین علوم اسالمی است و پایه علم قرائت، از کهن .48

فرمانروای تمامی قلمرو مسلمانان به کار می  برای همواره خلیفه عنوان بنی عباس، و بنی امیه حاکمیت در طول دوره .49

 97.    ص بردند می به کار …رفت و برای حاکمان مناطق تحت فرمان آنان، عناوین سلطان، ملک و 
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 99.    ص ، رسیدگی به شکایات طرح شده از سوی مردم بودمظالم وظیفه دیوان .50

عباس، ابوسلمه حفص بن  خستین وزیر بنین. کند یاری حاکمیتش قلمروقام وزارت پدید آمد تا خلیفه را در اداره م .51

 98.    ص ، شکوه و جالل وزارت به اوج خود رسیدبرمکیانسلیمان خالل بود. با خاندان ایرانی 

 98د.    ص گرد می باز دومأسیس دیوان در تمدن اسالمی به عصر خلیفه ت .52

 است. وی آموخته لمیالرحمان سُ عبد ابوبه نام )ع( یترین و مشهورترین قرائت متعلق به یکی از شاگردان امام عل مهم .53

 102.    ص حضرت را به شاگردانش تعلیم داد هایش از آن

.   نامیدند می محتسب را بود آن رأس در که کسی و شد تأسیس عباسی مهدینهادی نظارتی بوده که از دوره دیوان حسبه  .54

 99ص 
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 تشریحی

مجدد تمدن  یایاح در یسهم بسزا یسده هشتم هجر از یاسالم یقلمروکدام نقطه از  در و مقتدر یکدام دولت ها .1

 .دینام ببر ؟کردند فایا یاسالم

چرا دانشمندان مسیحی به جای ترجمه مستقیم آثار یونانی از نسخه های ترجمه شده همان آثار به عربی استفاده می  .2

 کردند؟

 توضیح دهید چگونه جنگ های صلیبی موجب پیشرفت فرهنگی مسیحیان در اروپا شد؟ .3

 آثار مسلمانان به زبان های خودشان می دیدند؟ چرا اروپاییان خود را نیازمند ترجمه .4

 به چه علت اروپا با ظهور اسالم، دچار انحطاط فرهنگی وعقب ماندگی تمدنی شد؟ .5

 دو دلیل از دالیل سقوط دولت های صفوی،گورکانی و عثمانی را بنویسید. .6

 د؟یگو یبر اروپا چه م یتمدن اسالم ریدورانت در مورد تاث لیو .7

 چه بود؟ هیخدمات سلسله صفو نیتر مهم .8

 صحیح و غلط

فرهنگی  آثار اسالمی، سرزمین های ساکنانسبب شد عالوه بر قتل عام گسترده عباسیان وحشیگری و ضد تمدنی  خوی .9

 .   و تمدنی مسلمانان را نیز به نابودی کشند

 .      رکود همراه شدهای صفوی و گورکانی و سپس عثمانی، تمدن اسالمی مجددا با ضعف و  ا سقوط دولتب .10

 .     را آغاز کردند یاسالم یها نیحمالت خود به سرزم ،هجری هفتمسده  لیمغوالن از اوا .11

      کلیسای ایاصوفیه در قسطنطنیه توسط سلجوقیان به مسجد بزرگی تبدیل شد. .12

     .اند هیاول یها در سده انییاروپا یتمدن یها شرفتیپ ونیمسلمانان مد .13

      است. انیباشکوه حکومت صفو یهاتاج محل از بنا .14

 پاسخ کوتاه

 ؟ستین ریبه اروپا امکان پذ یورود و نفوذ فرهنگ و تمدن اسالم یو چگونگ زانیم قیدق نییچرا تع .15

 مهاجرت مسلمانان به سرزمین های مسیحی نشین با کدام سفر آغاز شد؟ .16

 چرا به دولت گورکانیان هند، مغوالن هند نیز گفته می شود؟ .17
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 پشتوانه فرهنگی و تمدنی مسلمانان چه چیزهایی بود؟ .18

 سطان محمد فاتح با کلیسای ایاصوفیا چه کرد؟ .19

 ؟اندلس به کجا گفته می شود .20

 تستی

 ست؟ین یرکود تمدن اسالم یجزء عوامل خارج نهیکدام گز .21

 سسقوط اندل (4  م          از اسال یو دور یطلبتجمل( 3ی         بیصل یهاجنگ (2       حمالت مغوالن( 1

 را فتح کرد؟ هیقسطنطن ریز نیاز سالط کیکدام  .22

 ( سلطان مراد دوم4            فاتح ( سلطان محمد3          می( سلطان سل3            مانیسلطان سل( 2

 بود؟ سلسله کدامخدمت  نیتر مهم عهیکردن مذهب ش یرسم .23

 هیدولت صفو( 4          مغوالن        ( 3          هند          انیگورکان(2              یدولت عثمان( 1

 پایتخت امپراطوری روم شرقی چه نام داشت؟ .24

 ( قسطنطنیه4( اندلس                   3( بیت المقدس                         2( بیزانس                   1

 شود؟ یمحسوب م یرکود تمدن اسالم یکدام مورد جزء عوامل خارج .25

 یبیصل یها جنگ( 4از اسالم         یو دور ییگرا ایدن (3        یجنگ داخل( 2ها            استبداد حکومت( 1

 هاهایی در زبان اسپانیایی وجود دارد که اشاره به این نکته است که عرب  هنوز هم نشانه}این سخن از کیست؟   .26

 .{اند اسپانیا بر عهده داشته در را سازی خانه و معماری عمده مسئولیت

 ( طبری4( شهید مطهری                   3( ویل دورانت                 2( مونتگمری وات                1

اصول و فروع دین و انحرافی تدریجی گشتند  گرفتار)ص(  پس از رحلت رسول خدا مسلمانانهای  حکومتچرا  .27

 ؟گرفتار تحریف شد

 ( جذابیت های ذاتی دین اسالم2و دوری از اسالم اصیل                                  ( دنیا گرایی 1

 ( همه موارد4همراه نشدن عالمان دینی با حکومت ها                                (3

 چه می گویند؟ پرتغال یو جنوب شرق ایواقع در جنوب اسپان ،یبریا رهیجز از شبه یبه بخشمسلمانان  .28
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 ( بیزانس4( گورکانی                         3( اندلس                             2قسطنطنیه                          (1

 وصل عبارت

 جنگ های صلیبیسر آغاز هجرت مسلمانان به سرزمین های مسیحی نشین                                               .29

 تمدن اسالمیاز بین رفتن کتابخانه ها و آثار هنری م معماری                                                            .30

 هجرت به حبشهپیشرفت علمی و تمدنی در اروپا                                                                       .31

 مغوالن                                                                       عدم مخالفت با عقل و علم        .32

 دنیاگراییعلت عقب ماندگی تمدنی                                                                               .33

 نژاد پرستی                            عوامل داخلی رکود                                                       .34

 جای خالی

 رخداد به نیا رایز ست؛ین ریپذ به اروپا امکان یورود و نفوذ فرهنگ و تمدن اسالم یو چگونگ زانیم قیدق نییتع .35

 .است افتهیانجام  ..........................صورت 

 .تأسیس شد ........................توسط  مریق 910و در سال  ....................زمان با دولت  دولت گورکانیان هند نیز هم .36

 مذهب تشیع توسط سلسلۀ ............................................ در ایران رسمی شد. .37

 کتاب مقدس شدی نچه مقدم مآ.........................و  ...........................کتاب مقدس با  یها در صورت تعارض آموزه .38

 .کرده است یشده معرف .......................را  انیحیکتاب مقدس مس م،یاست که قرآن کر یدر حال نی. ابود

ضعف  آن جهیشد و نت لیاروپا بر مسلمانان تحم انیحیمس یاز سو به دو قرن بیدر طول قر........................................  .39

 .بود گرید یاز سو یبا تمدن اسالم انییاروپا ییو آشنا ،ییمسلمانان از سو یو خسارت برا

 14پاسخنامه درس

 تشریحی

 در بسزایی سهم هریک، که آمد پدید مقتدر دولت سه اسالمی، قلمرو از مهم نقطه سه در بعد، به هجری هشتماز سده  .1

ایران، و دولت در  همجوار، دولت صفویه ممالک و امروزی ترکیه در عثمانی دولت داشت. اسالمی تمدن مجدد احیای

 111.    ص گورکانی در هند
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دیدند؛ زیرا میان آنان و  انشمندان مسیحی خود را از ترجمه آثار دانشمندان یونانی عاجز میپس از گذشت چند سده، د .2

 108.    ص ن آثار استفاده کنندهای عربی ای فاصله افتاده بود؛ از این رو، ناچار بودند از ترجمه ها زبان اصلی این کتاب

مسیحیان به قلمرو اسالمی در  خداد فتح اندلس و تشکیل حکومت مسلمانان در آنجا به مدت چند سده، و نیز حمالتر .3

تمدنی آنان را فراهم  های علمی و زمینه آشنایی هر چه بیشتر مسیحیان اروپا با مسلمانان و پیشرفت های صلیبی، جنگ

 108.    ص ساخت

دیدند؛  می های خودشان از گذشت چند سده، این اروپاییان بودند که خود را نیازمند ترجمه آثار مسلمانان به زبانپس  .4

 دانشمندان( شد.ب آثار این ترجمه به اروپاییان رغبت موجب سلمانانهای علمی و فرهنگی م الف( پیشرفتا: زیر

فاصله این کتاب ها  اصلی زبان و آنان میان زیرا می دیدند؛ عاجز یونانی دانشمندان ترجمه آثار از را خود اکنون، مسیحی

 108.    ص های عربی این آثار استفاده کنند افتاده بود؛ از این رو، ناچار بودند از ترجمه

بود؛ عللی همچون: اختالفات  اروپای معاصر با ظهور اسالم به عللی، دچار انحطاط فرهنگی و عقب ماندگی تمدنی .5

غیر انسانی اشراف در  داری و نژادپرستی، رفتارهای اف عمیق میان فقیران و ثروتمندان، وجود نظام بردهطبقاتی و شک

 با کلیسا رهبرانهمراهی  ،برخورد با بردگان و فرودستان همچون درگیر کردن گالدیاتورها با هم، برای تفریح اشراف

زیرا بر مقدس مسیحیان.  کتاب تعالیم به پایبندی بهانه به دانشمندان علمی های نوآوری با آنان مقابله نیز و اشراف طبقات

 شد کتاب های کتاب مقدس با عقل و علم، آنچه مقدم می اساس اعتقادات رهبران کلیسا، در صورت تعارض آموزه

 107.    ص بود. این در حالی است که قرآن کریم، کتاب مقدس مسیحیان را تحریف شده معرفی کرده است مقدس

ا سقوط دولت های صفوی و گورکانی و سپس عثمانی، تمدن اسالمی مجددا با ضعف و رکود همراه شد و دیگر ب .6

های استعمارگر غربی و  پیدایش دولت: الف( پیشین خود بازگردد. این رخداد ناشی از چند عامل بود شکوه نتوانست به

 .شورهای اسالمی و مرعوب شدن آنها در برابر استعمارلیاقتی حاکمان ک بیب( . اندازی آنها به کشورهای اسالمی دست

 113.    ص تجزیه قلمرو اسالمی به کشورهای کوچک و ایجاد نزاع و دشمنی بین آنها توسط استعمارج( 

اسالم در جهان مسیحی نفوذ گوناگون و بسیار داشت. : چنین گفته بر اروپا یتمدن اسالم ریدر مورد تاثویل دورانت  .7

های مخصوص خانوادگی، سلیقه و ذوق  نشان ها، دارو و درمان، اسلحه و استفاده از غذاها، شربت اروپای مسیحی

و غالباً لغات آن را نیز از مسلمانان  فراگرفت های دریایی را از اسالم هنری، ابزار و فنون، صنعت و تجارت و قوانین و راه

 108.    ص اقتباس کرد
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می کردن مذهب تشیع دوازده امامی در ایران و پدید آوردن آثار فرهنگی و ، رسصفویه ترین خدمات سلسله از مهم .8

 111.     ص بسیار بود تمدنی

 صحیح و غلط

نشین سبب شد عالوه بر قتل عام گسترده  این مردم بیابان مغوالن، خوی وحشیگری و ضد تمدنی همتأسفان)غلط( ج :  .9

 110.    ص مسلمانان را نیز به نابودی کشندو تمدنی آثار فرهنگی  اسالمی، سرزمین های ساکنان

های صفوی و گورکانی و سپس عثمانی، تمدن اسالمی مجددا با ضعف و رکود همراه  ا سقوط دولت)صحیح( ج : ب .10

 113.ص شد

 110.     ص را آغاز کردند یاسالم یها نیحمالت خود به سرزم ،هجری هفتمسده  لیمغوالن از اوا)صحیح( ج :  .11

قسطَنْطَنیه )پایتخت امپراتوری بیزانس یا روم شرقی( ، زمان سلطان محمد فاتح از سالطین مقتدر عثمانیدر )غلط( ج :  .12

گشت که هنوز نیزآثار آن باقی است. وی  فتح شد و آنجا به پایتخت اسالمی با مساجد و مدارس با شکوه تبدیل

 111.    ص کنارش ساخت ای نیز در کلیسای ایاصوفیه را به مسجدی با شکوه تبدیل کرد و مدرسه

 106.    ص اند های اولیه های تمدنی مسلمانان در سده تردید، اروپاییان مدیون پیشرفت ی)غلط( ج : ب .13

که تنها به عنوان  .حکایت دارد گورکانیان دورهدر از شکوه تمدن مسلمانان  ،آثار هنری و معماری باقیمانده)غلط( ج :  .14

 113.    ص نظیر است با شکوه تاج محل اشاره کرد که در نوع خود بی زیبا و توان به بنای یک نمونه، می

 پاسخ کوتاه

این رخداد به زیرا  ،ستین ریبه اروپا امکان پذ یورود و نفوذ فرهنگ و تمدن اسالم یو چگونگ زانیم قیدق نییتع .15

 108.    ص  طی چند سده انجام یافته است تدریجی، صورت

بن ابی طالب و بیش از  با هجرت جعفر نشین از همان آغاز ظهور اسالم، مسیحی های مهاجرت مسلمانان به سرزمین .16

 108.     صآغاز شد مسلمان به حبشه 100

 می ظهیرالدین بابُر تأسیس شد. نسب وی به تیمورگورکانیتوسط  زمان با دولت صفویه دولت گورکانیان هند نیز هم .17

 113.    صکنند نیز یاد می مغوالن هند از این رو از این دولت با عنوان رسید که تبار مغولی داشت

 107.    ص بود )ص(رسول خدا های دینی کتاب آسمانی قرآن و آموزهپشتوانه فرهنگی و تمدنی مسلمانان،  .18

 111.ص ای نیز در کنارش ساخت و مدرسه به مسجدی با شکوه تبدیل کردسلطان محمد فاتح کلیسای ایاصوفیه را  .19
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جزیره ایبری، واقع در جنوب اسپانیا و جنوب شرقی پرتغال وگاه به  به بخشی از شبه اندلس، نامی است که مسلمانان .20

 110.    ص اند داده تمام آن

 تستی

 110ج( سقوط اندلس ص  ب( حمالت مغوالن های صلیبی جنگالف(  عوامل خارجی رکود تمدن اسالمی.     3گزینه :  .21

قسطَنْطَنیه )پایتخت امپراتوری بیزانس یا روم شرقی( ، زمان سلطان محمد فاتح از سالطین مقتدر عثمانیدر .     3گزینه :  .22

 111.       ص گشت فتح شد و آنجا به پایتخت اسالمی با مساجد و مدارس با شکوه تبدیل

ایران و پدید آوردن آثار ، رسمی کردن مذهب تشیع دوازده امامی در صفویه ترین خدمات سلسله از مهم.     4گزینه :  .23

 111.     ص بسیار بود فرهنگی و تمدنی

قسطَنْطَنیه )پایتخت امپراتوری بیزانس یا روم شرقی( ، در زمان سلطان محمد فاتح از سالطین مقتدر عثمانی.     4گزینه :  .24

 111.       ص گشت فتح شد و آنجا به پایتخت اسالمی با مساجد و مدارس با شکوه تبدیل

 110ج( سقوط اندلس ص  ب( حمالت مغوالن های صلیبی جنگالف(  عوامل خارجی رکود تمدن اسالمی.     4ه : گزین .25

هایی در زبان اسپانیایی وجود دارد که اشاره به این نکته  هنوز هم نشانه: مونتگمری وات نیز گفته است.      1گزینه :  .26

 108.    ص اند اسپانیا بر عهده داشتهدر  را وخانه سازی معماری عمده مسئولیت هااست که عرب 

اسالم دارای : دنیاگرایی، تجمل طلبی و دوری از اسالم اصیلعوامل داخلی رکود تمدن اسالمی:  .     1گزینه :  .27

در راستای خداپرستی و عدالت داراست، اما متأسفانه  های ذاتی است و توان ایجاد تمدن بزرگ جهانی را جذابیت

انحرافی تدریجی گشتند. اصول و فروع دین  گرفتار )ع(های آنان، پس از رحلت رسول خدا مسلمانان و حکومت

 آوردند و عالمان دینی نیز با حکومت طلبی روی تجمل و عشرت های اموی و عباسی به گرفتار تحریف شد، حکومت

 109.     ص ها همراه گشته، و مخالفان نیز به بند کشیده شدند

جزیره ایبری، واقع در جنوب اسپانیا و جنوب شرقی  نامی است که مسلمانان به بخشی از شبه اندلس،.     2گزینه :  .28

 110.    ص اند پرتغال وگاه به تمام آن داده

 وصل عبارت

بن ابی طالب و بیش از  با هجرت جعفر نشین از همان آغاز ظهور اسالم، های مسیحی مهاجرت مسلمانان به سرزمین .29

 108.     صآغاز شدمسلمان به حبشه  100



 (2تاریخ اسالم)                                                    
 «3»(فرهنگ و تمدن اسالمی14درس)                                                  

94 
 

 ساکناننشین سبب شد عالوه بر قتل عام گسترده  این مردم بیابان مغوالن، خوی وحشیگری و ضد تمدنی همتأسفان .30

ها را به آتش کشیدند  و تمدنی مسلمانان را نیز به نابودی کشند بسیاری از کتابخانهآثار فرهنگی  اسالمی، سرزمین های

 .110.     ص بردند معماری را از بین و آثار هنری و

مسیحیان به قلمرو اسالمی در  رخداد فتح اندلس و تشکیل حکومت مسلمانان در آنجا به مدت چند سده، و نیز حمالت .31

های علمی وتمدنی آنان را فراهم  های صلیبی، زمینه آشنایی هر چه بیشتر مسیحیان اروپا با مسلمانان و پیشرفت جنگ

 108.    ص ساخت

بود و هیچ  )ص(رسول خدا های دینی انه فرهنگی و تمدنی مسلمانان، کتاب آسمانی قرآن و آموزهاز آنجا که پشتو .32

های  کوتاهی به پیشرفت مخالفتی با عقل و علم نداشت، بنابراین، مسلمانان توانستند در مدت ،یک بر خالف مسیحیت

 107.     ص شگفتی دست یابند

بود؛ عللی همچون: اختالفات  انحطاط فرهنگی و عقب ماندگی تمدنیاروپای معاصر با ظهور اسالم به عللی، دچار  .33

غیر انسانی اشراف در  داری و نژادپرستی، رفتارهای طبقاتی و شکاف عمیق میان فقیران و ثروتمندان، وجود نظام برده

 107.    ص برخورد با بردگان و فرودستان

های ذاتی  اسالم دارای جذابیت: دوری از اسالم اصیل دنیاگرایی، تجمل طلبی وعوامل داخلی رکود تمدن اسالمی:   .34

 در راستای خداپرستی و عدالت داراست، اما متأسفانه مسلمانان و حکومت است و توان ایجاد تمدن بزرگ جهانی را

.     انحرافی تدریجی گشتند. اصول و فروع دین گرفتار تحریف شد گرفتار )ع(های آنان، پس از رحلت رسول خدا

 109ص 

 ای خالیج

زیرا این رخداد به  ،ستین ریبه اروپا امکان پذ یورود و نفوذ فرهنگ و تمدن اسالم یو چگونگ زانیم قیدق نییتع .35

 108.    ص  طی چند سده انجام یافته است ،تدریجی صورت

 113ص   .تأسیس شد الدین بابُر ظهیرتوسط  مریق 910، و در سال صفویهزمان با دولت  ولت گورکانیان هند نیز همد .36

، رسمی کردن مذهب تشیع دوازده امامی در ایران و پدید آوردن آثار فرهنگی و صفویه ترین خدمات سلسله از مهم .37

 111.     ص بسیار بود تمدنی
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بود. این در حالی است  مقدس شد کتاب ، آنچه مقدم میعلم وعقل های کتاب مقدس با  در صورت تعارض آموزه .38

 107.    ص شده معرفی کرده است تحریفکه قرآن کریم، کتاب مقدس مسیحیان را 

 آن،نتیجه  و شد تحمیل مسلمانان بر اروپا مسیحیان سوی از( هجری 7و  6در طول قریب به دو قرن)  های صلیبی جنگ .39

 110.        ص اسالمی از سوی دیگر بودضعف و خسارت برای مسلمانان از سویی، و آشنایی اروپاییان با تمدن 

 


