
 

 

 عملکرد علي)ع( را در مقابل ظلم معاويه بنويسيد؟-511

 خدا وضعيت فرهنگی،اجتماعی و سياسی مسلمانان پس از رسولهفتم:درس 

 نکات :

 عبرت آموزي مهمترين نتيجه مطالعه تاريخ گذشتگان است. -511

 مردم از رهبري و هدايت امامان معصوم)ع( شد. پس از رسول خدا)ص( حوادثي پيش آمد که باعث دور افتادن -512

 مسلمانان با ايمان واقعي و صبر و مقاومت مي توانند به شکوه و سر بلندي برسند. -513

 بازگشت به جاهليت مهمترين خطري است که پس از رحلت پيامبر )ص( مسلمانان را تحديد مي کند. -514

 اقعي نعمت وجود رسول خدا هستند .سپاسگزاران و ،و ثابت قدم بوده اند کساني که به تعاليم پيامبر وفادار -515

 پس از رحلت پيامبر )ص( رهبري امت از مسير طبيعي خارج ودر نتيجه شيوه حکومت در نظام اسالمي از امامت به خالفت تغيير يافت. -516

 م معصوم از قدرت و حکومت بود .)رهبري امامت( کنار زده شدن امايجه و دستاورد اين پيشامد ناگوارنت -517

 عبارتند از :و فرهنگي عصر ائمه )ع( اجتماعيچالش هاي سياسي،-518

 پيامبر اکرم)ص()احتمال خطا در نقل احاديث وافزايش وکم و زياد شدن عبارت ها( الف( ممنوعيت نوشتن احاديث

 ب(ارائه الگو هاي نامناسب

 در معارف اسالمي و جعل حديثتحريف ج(

 يل حکومت عدل نبوي به سلطنتد( تبد

 مسائل جديد زمينه ساز نياز به مرجع معتبر و قابل اطمينان که بتواند بر مبناي قرآن معارف ديني را عرضه کند، بود. -519

 زمينه ساز جعل احاديث، ممنوعيت نوشتن سخنان پيامبر اکرم است. -521

 ا کرد.پيامبر خدا حکومتش را بر پايه برابري و مساوات بن -521

بدين ترتيب شخصيت هاي با تقوا و جهادگر  .پس از رحلت پيامبر)ص(جاهليت در لباس جديد وارد زندگي اجتماعي شد -522

 قدرت و ثروت، منزلت پيدا کردند. منزوي شدند و طالبان

 افرادي و دهند ارقر انزوا در را پيامبر بيت اهل خصوص به اسالمي، اصيل هاي شخصيت که کردند مي تالش وقت حاکمان-523

 .کنند معرفي مردم راهنماي را آنها و برسانند برجسته جايگاه به بودند، دور اسالمي معيارهاي از اخالق و عمل و انديشه در که را

 مجلل و بزرگ هاي کاخ اطرافيانشان و خود براي و کردند عوض را حکومت مسير تدريج به ،عباس بني و اميه بني حاکمان-524

 .کردند انباشته قيمت گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند



 

 

 پيامبر روش و سيره به توجه بي و تسليم طلب، راحت اي جامعه به را اکرم پيامبر عصر فداکار و مؤمن جامعه مسير، تغيير اين-525

 .کرد تبديل اکرم

 سواالت چهار گزینه ای-

 ( صحيح است؟کدام گزينه درباره ي وضعيت پس از رحلت پيامبر)ص-526

 عالمان وابسته به قدرت و علماي اهل سنت مانند کعب االحبار قرآن را تفسير مي کردند.ف(ال

 عده اي از منافقين در مساجد داستان هاي خرافي درباره ي کتاب آسماني نقل مي کردند.ب(

 شد.حاکمان بني اميه و بني عباس به انديشه هايي ميدان مي دادند که هماهنگ با قرآن باج(

 کعب االحبار آيات قرآن را مطابق با فکار خود و موافق با منافع قدرتمندان تفسير مي کرد.د(

 کداميک ازموارد زير، زمينه جعل حديث را فراهم ساخت؟-527
                                               الف( ممنوعيت کتابت حديث          ب( عدم وجود دانش کتابت درميان مسلمين                                          

 ج(عدم وجود ابزاز براي کتابت حديث       د(عدم رغبت مسلمين برکتابت حديث    

 عموم مردم در افکار، اعتقادات و رفتار خود چگونه عمل مي کنند؟-528

 ي دهند.الف( دنباله رو شخصيت هاي برجسته جامعه خود هستند و آن ها را اسوه قرار م

 ب( به دنبال کماالت و ارزش هاي الهي هستند و به نسبت همت و استعداد خود از آن بهره مند مي شوند.

 ج( کساني که در جبهه دشمنان هستند  و پس از مدتي با تزوير در جبهه دوستان قرار مي گيرند را مي پذيرند.

 لباسي جديد وارد زندگي اجتماعي آن ها مي شود.د( با وجود اعتقاد به خالقيت خداوند پس از مدتي جاهليت با 

 ؟صحيح نيستبا حکومت بني اميّه و بني عبّاس  تفاوت حکومت پيامبر)ص( کدام مورد در-529
 الف(حکومت پيامبر بر پايه عدالت و مساوت بود.اما حکومت بني اميّه و بني عباس بر پايه ظلم و ستم بود.

 استواربود اما حکومت بني اميّه وبني عبّاس برپايه ارزشهاي برتر اسالمي استوار بود. ب(حکومت پيامبر برپايه ايمان وتقوا

 ج(حکومت پيامبرتبعيض وستم را بشدت نفي ميکرد اما حکومت بني اميّه وبني عباس خود ظلم وستم را برهمگان روا داشتند.

 وبني عباس  اين ارزشها را پايمال کردند. د(حکومت پيامبرمروّج ارزشهاي اخالقي وانساني بود اما حکومت بني اميّه

 چرا حاکمان ظالم بني اميه و بني عباس به انديشه هاي تحريف شده و ضدّ اسالمي ميدان ميدادند؟ -531
 الف(چون خود حاکمان بني اميّه وبني عباس مسلمان نبودند واحکام ودستورات اسالمي نميدانستند.

 ازمرکز نشر اسالم دور بودند. ب( چون حاکمان بني اميّه وبني عبّاس

 ج( چون مي خواستند با تعامل فرهنگها، حقانيت فرهنگ اسالم تجلّي يابد.

 د( چون اين امر به قدرت سياسي آنان کمک مي کرد و مردم را مطيع آنان مي ساخت.



 

 

 ازحاکمان جايزه بگيرند؟ نموده و احاديثي را از پيامبر جعل  ـ چه عاملي موجب شد عدّه اي دنيا دوست به حاکمان روي آورده531
 عالقه حاکمان به ترويج فرهنگ اسالمي ب(                              ممنوعيت نوشتن حديث بعد از وفات پيامبر   الف(

 دان نفوذياغفال شدن حاکمان توسط علماء ودانشمن د(                             جهل و بيخبري حاکمان از اقدامي که مي کردند. ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مشخصکنيد( غ/ص) با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-
. خارج به آن فرمان داده بود )ص(پيامبررا از مسيري که پس از رحلت رسول خدا )ص( حوادثي رخ داد که در آن رهبري امت -532

 .دشد و نظام حکومت اسالمي بر مبناي امامت طراحي کر

 براي جاعالن حديث از مشکالت اساسي نگهداري حديث به شيوه حفظ کردن مي باشد. فراهم شدن شرايط-533

 از مهمترين مشکالت اساسي حفظ کردن حديث بي بهره ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدايت است.-534

 .کردحاکمان بني اميه و بني عباس اغلب به انديشه هاي ميدان مي دادند که به قدرت آنان کمک مي -535

 )ص( بر پايه برابري و مساوات بنا شد.حکومت پيامبر خدا-536

 .)ص(جعل مي کردندعباس احاديثي از قول پيامبر اکرمدنيا طلبان براي نزديکي به حاکمان بني اميه و بني -537

 .بني اميه چنان به حکومت و ستمگري ادامه دهند که حرامي باقي نماند جز آنکه حالل شمارند-538

 روش بودند، گرفته اميه بني از را قدرت بيت، اهل نام به آنان افتاد. اميه بني دست به حکومت ، عباس بني سقوط از پس-539

 .دادند ادامه را اميه بني سلطنتي

 بود. بزرگواران آن راه از دوري نتيجه، ائمه عصر هاي چالش -541

 همه نقل از ستمگر حاکمان نفع به و آنان آمد پيش حديث جاعالن ايبر مناسب شرايط)ص( با ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر-541

 .کردند خودداري احاديث

 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید-

 .عموم مردم در.......و.....،دنباله رو شخصيت هاي برجسته جامعه خود هستند-542

 .......و.......در انزوا قرار دهند.تالش کردند وقتاز زمان پيامبر)ص( فاصله گرفت حاکمان  هر چه جامعه-543



 

 

 دهند. تشخيص سادگي به غلط از را  صحيح احاديثند توانبي بهره بمانند و نو..... .....وشته نشدن حديث سبب شد که مردم از ن-544

 ........... بود.از مشکالت اساسي حفظ کردن حديث بي بهره ماندن مردم و محققان از -545

 .... شده بود.ديث پيامبر)ص( نزد ايشان ....احان احاديث پيامبر)ص( براي........... پيش نيامد. زيرانوعيت از نوشتمم-546

 بيم مي داد.بني اميه زه با حکومت ردر مبا... و ....... مسلمانان را نسبت به ....امير المومنين علي)ع( -547

 ..... و ........ بودبه ترتيب از پيامدهاي .‹ سالمي راحت طلب شدن جامعه ا›و ‹ در تحريف احاديث فراهم آمدن زمينه هاي تحقق اغراض شخصي › -548

 .يافتند منزلت و قرب .........   و شدند منزوي........  احترام مورد و جهادگر باتقوا، هاي شخصيت-549

 .شد................... . وارد جديد شکلي با جاهليت ، خدا رسول رحلت از مدتي گذشت از پس-551

 و سانندبر برجسته جايگاه به دور بودند، اسالمي معيارهاي ......... از و انديشه در که را افراديحاکمان وقت تالش مي کردند، -551

 .کنند ......... معرفي را آنها

 سواالت پاسخ کوتاه

 مبر اکرم را ذکر کنيد؟پيا برخي از مسائل و مشکالت اجتماعي و فرهنگي پس از رحلت -552

 مورد را فقط نام ببريد؟ از مسائل و مشکالت سياسي،اجتماعي و فرهنگي عصر ائمه)ع(سه-553

 ؟را بنویسید ،دو مورد از مسایلی که پس از رحلت پیامبر)ص( موجب تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ایشان شد -112

 اميه و بني عباس با رهبر پيامبر)ص( را ذکر کنيد؟از تفاوت هاي اساسي حکومت بني  «مورد2»555

 ؟دست چه کساني افتاد و روش شان چگونه بود به حکومت اميه، بني سقوط از پس-556

 يزيد چگونه حاکمي بود؟ -557

 تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث توسط چه کساني انجام مي شد؟-558

 و بني عباس در جامعه اسالمي ايجاد کردند؛ را ذکر کنيد؟ از تغييراتي را که بني اميه‹ مورد2›-559

 امير المومنين علي )ع(عاقبت سرپيچي از دستورات امام و اختالف و تفرقه ميان مسلمانان را چگونه بيان مي فرمايند؟-561

 آیات و احادیث

 به سئواالت زير پاسخ دهيد: .«.هِ الرُّسُلُوَ مَا مُحَمَّدٌ إالّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ»ـ با توجه به آيه 561



 

 

 الف( مهمترين خطري که پس از رحلت رسول خدا مسلمانان را تهديد مي کرد، چه بود؟

 ب( سپاسگزاران واقعي نعمت وجود رسول خدا، پس از رحلت ايشان چه کساني هستند؟

 بر )ص( دارد؟ ج( آيا خطر بازگشت به ارزش هاي دوران جاهليت فقط اختصاص به زمان پيام

سوگند به خداوندي که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم بر شما پيروز › حضرت علي)ع( در سخنراني متعدد خود از جمله-562

 مسلمانان را نسبت به  چه عاملي بيم ميداد؟‹ خواهند شد..

 حالل که جزآن. نماند باقي حرامي ندکههدامه دا وحکومت ستمگري به چنان اميه خداسوگند،بني به»)ع( فرمايش امام علي -563

 در رابطه با چه موضوعي است؟..« شمارند

 سواالت پاسخ کامل-

اصيل اسالمي کدام يک از مشکالت سياسي ، اجتماعي باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پيامبر اکرم )ص( شخصيت هاي -564

  ؟ توضيح دهيد.به انزوا کشيده شوند

  شتن احاديث پيامبر )ص( پيروان ائمه )ع( را از منبع مهم هدايت بي بهره نکرد؟چرا ممنوعيت نو-565

 چرا پس از رحلت پيامبر نظام حکومت اسالمي که بر مبناي امامت طراحي شده بود، تحقق نيافت و دستاورد و نتيجه آن چه شد؟ -566

 يامبر را توضيح دهيد؟وشتن احاديث پمسائل و مشکالت اجتماعي و فرهنگي، ممنوعيت ن ازـ 567

 ممنوعيت کتابت احاديث پيامبر داراي چه اشکاالتي اساسي بود؟ آنها را بنويسيد.  -568

 پيامبر اکرم نظام حکومت اسالمي را بر چه مبنايي طراحي کرده و نتيجه اين طراحي به کجا انجاميد؟-569

 لمانان شد؟پس از رحلت پيامبر جاهليت چگونه وارد زندگي اجتماعي مسـ571-

 ؟را بنویسید )ص(رپس از رحلت پیامب دو مورد از مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی-125

 ـ ممنوعيت نوشتن حديث پس از رحلت رسول خدا)ص( زمينه ساز چه چيزي شد؟572

 ـ تفاوت هاي اساسي حکومت بني اميه و بني عباس با رهبري پيامبر چه بود؟573

 ي اميه و بني عباس چه تأثيري در تحريف معارف اسالمي و جعل حديث داشتند؟ـ حاکمان بن574

 را توضيح دهيد؟ـ نقش علماي اهل کتاب )يهودي و مسيحي( درتحريف انديشه هاي اسالمي و جعل حديث 575

 ماد با چه مشکلي روبرو بود؟در زمان حکومت دستگاه بني اميّه و بني عباس، جامعه اسالمي از نظر الگو و شخصيت هاي قابل اعتـ 576



تحريف به احاديث پيامبر را آماده کرد؟  ـ چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و577

افزايش يافت ؟« الگو هاي نامناسب»چگونه بعد از رحلت پيامبر  -578

پس از رحلت پيامبر چه عللي به تحريف انديشه هاي اسالمي و جعل احاديث وي دامن زد؟ –379

؟اس با رهبری رسول خدا )ص( در چه چیزهایی بود عبّامیّه و بنیتفاوت اساسی حکومت بنی-128

را بنویسید. ،به وجود آمد )ص(ت نوشتن احادیث پیامبر اکرمدو مورد از اشکاالت اساسی که به سبب ممنوعیّ-125

م: احیای ارزش های راستینشتهدرس 

 نکات

عبارت اند از: دينيعيت اقدامات مربوط به مرج -582

تعليم و تفسير قرآن کريم: امامان بزرگوار هر فرصتي که بدست مي آوردند به تعليم و تقسير قرآن کريم مي پرداختند در نتيجه  (الف

 ره ببرند.اين اقدام نه تنها مشتاقان معارف قرآني بلکه که کساني که تابع امامت امامان بزرگوار نبودند توانستند از معارف قرآن به

حضرت علي و حضرت فاطمه آداب و رفتار پيامبر را به فرزندان و ياران خود مي : )ص(رحفظ سخنان و سيره پيامب اقدام براي(ب

 آموختند تا آنها هم به اطرافيان خود آموزش دهند.

جديد و فرقه هاي گوناگون نياز بود تا نيازهاي نو: با گسترش دنياي اسالم و به وجود آمدن مسائل  تبيين معارف اسالمي متناسب با ( ج

ائمه با تکيه بر علم الهي و به دور از انزوا درباره اين مسائل ياران و شيعيان خود را هدايت کنند. ثمره اين حضور موجب گردآوري 

شمال يازده هزار سخن از « لَمغُرَرُِ الحِکَم و دَرَرُ الکِ»؛ کتاب (که شامل خطبه ها، نامه ها و کلمات امام علي)ع« نهج البالغه»کتاب 

از شيخ « مَن ال يحضُرُهُ الفَقيه»از کليني، کتاب « اصول کافي»از امام سجاد)ع(، کتاب « صحيفه سجاديه»حضرت علي)ع(، کتاب 

از شيخ طوسي شد.« االستبصار»و « التهذيب»صدوق و 


