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 مکه در اسالم                                درس سوم
 

 اسالم را توضیح دهید؟ ظهور آستانه در عربستان جزیره شبه -1

 دیرینه مسکن جزیرهشبه این  .دارد قرار ایران فالت غربیجنوب و جنوب در خشک و گرم هوایی و آب با عربستان پهناور جزیرهشبه

  .دهندمی تشکیل را سامی اقوام از مهمی شاخه که است اعراب

 عربستان را شرح  دهید. تمدنی پیشینه -2

 و فرهنگ السالم،علیه مسیح حضرت میالد از پیش که داد نشان. م 27 و 13 هایسده در شناسانباستان هایکاوش و مورخان مطالعات

 پی  . اندکردهمی حکومت آندا بر فرمانروایانی و است داشته وجود عربستان جزیرهشبه جنوب در واقع یمن، سرزمین در مهمی تمدن

 مهیاجرت  جزییره شیبه  آن نیواحی  دیگیر  به سرزمین آن ساکنان از زیادی عده شد، زوال و انحطاط دچار باستانی تمدن این که آن از

 .کردند

 اسالم را توضیح دهید؟ ظهور آستانه در عربستان جامعه -3

 پاییه  بر آنها از یک هر و دادندمی تشکیل عرب گوناگون های طایفه و ها قبیله را عربستان جزیره شبه ساکنان اسالم، ظهور آستانه در

 . کردندمی منسوب( شمالی) عَدنانی و( جنوبی) قَُحطانی دسته دو از یکی به را خود بود، شده منتقل سینه به سینه که هایینامه نسب

 و طیائف  مکیه،  مانند شهرهایی معدود در حتی داشت؛ رواج سرزمین این سرتاسر در ای قبیله نظام و چادرنشینی زندگی زمان، آن در

 . بود محکم و استوار همچنان ای قبیله نظام گل، و سنگ از شده ساخته هایخانه در مردم سکونت وجود با نیز یثرب

 ای در شبه جزیره عربستان را بنویسید.های زندگی قبیلهویژگی -4

قبیله، یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل به حساب می آمد و شامل تمامی مردمی می شد کیه دارای نییای مشیترک بودنید و بیا      

دادنید. از  افرادی که پیوند قبیله ای آنان به هر دلیلی قطع می شد، پشتوانه اجتماعی خود را از دست می .یکدیگر پیوند خونی داشتند

ای، افتخار به حَسب و نسب، احترام به روابط خیونی و خویشیاوندی، اطاعیت    های حاکم بر نظام قبیلهترین سنن و ارزشجمله شاخص

 قبیلگان در هر شرایطی بود.قید و شرط از همبی چون و چرا از رئی  یا شیخ قبیله و پشتیبانیبی

ای، نقش زیادی در بیروز  ای شده بود. تعصب قبیلهوابستگی شدید اعراب به قبیله خود، موجب به وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیله

 .جزیره عربستان داشتدرپی در شبههای پیجنگ و خونریزی

 بنویسید.جزیره عربستان را شبه مردم اخالقی صفات -5

 شیداعت،  نیوازی، مهمیان  ماننید  اخالقیی  هایخصلت و صفات برخی داشتن به اسالم از پیش دوران در عربستان جزیرهشبه ساکنان

 .بودند معروف زندگی هایسختی و مشکالت برابر در استقامت و مروت سخاوت،

 وضعیت زنان در عربستان دوران جاهلیت را بنویسید. -6

ای که ارزش به قوت بیازو و  های نظام اجتماعی عربستان در دوران پیش از اسالم، مقام و منزلت پایین زن بود. در جامعهیکی از ویژگی

ها آرزو داشتند که فرزندنشان پسر باشد تا بتواند بیر پشیت اسیبان بدنگید و از راه     نیروی جنگاوری بود، بسیاری از پدران و خانواده

 غنیمت به چنگ آورد. جنگ و راهزنی، 

 اسالم چکونه بود؟ ظهور آستانه در عربستان در حکومت -7

 برخیی  البته. نداشت وجود عربستان در قدرتمندی و فراگیر حکومت و بودند پراکنده عرب هایقبیله اسالم، ظهور هنگام کلی طور به

 قابیل  سیاسیی  نفیوذ  و قیدرت  نزدیک، و دور هایسرزمین با تدارت و کعبه اداره داشتن اختیار در سبب به قریش قبیله مانند آنها از

 سیاسیی،  تشکیالت به متکی قدرت و نفوذ این زیرا برشمرد؛ پایدار حکومت منزله به را آن تواننمی که داشتند دیگر قبایل بر توجهی

 .نداشت را الزم ثبات و نبود منسدمی و منظم نظامی و اداری

 عربستان را توضیح  دهید؟ جزیرهدر شبه معیشت و اقتصاد -8

 ایین  عمیده  بخیش . بیود  آن اقلیمیی  و طبیعی شرایط و جغرافیایی موقعیت از متأثر شدت به عربستان جزیره شبه اقتصادی وضعیت

 دامداری طریق از اغلب بودند، پراکنده بخش این در که قبایلی و دهندمی تشکیل سوزان و خشک های صخره و صحراها را جزیرهشبه

 آب، محیدود  منیابع  وجیود  دلییل  بیه  جزیره شبه این مناطق از برخی در .کردندمی تأمین را خود زندگی شتر و بز معدودی پرورش و

 . داشت رونقی اندک نیز کشاورزی
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 اسیالم،  ظهیور  آسیتانه  در. گرفت می اندام محدود صورت به که بود عربستان سرزمین در رایج اقتصادی فعالیت از دیگر یکی تدارت

 هیای  کیاروان  انداختن راه به با قبیله این بزرگان و بود قریش قبیله اختیار در سرزمین این خارجی و داخلی تدارت از ای عمده بخش

 .بودند اندوخته هنگفتی ثروت تداری،

 جزیره عربستان را شرح دهید؟فرهنگ در شبه و علم -3

 از پیش دوران در اعراب . نبودند مقایسه قابل روز آن دنیای متمدن جوامع با تمدنی و فرهنگی نظر از عربستان جزیرهشبه ساکنان

 .نبود خبری علمی مراکز از عربستان سراسر در و نداشتند چندانی توجه دانش و علم به اسالم

. داشیت  غلبیه  نییز  شهرنشیینان  بیر  صحرانشیینی  زندگی های ویژگی و بودند توجهی قابل دستاوردهای فاقد نیز تمدنی نظر از آنان

 .بود شاعری و شعر جاهلیت دوران در اعراب فرهنگی دستاورد ترین برجسته

 جزیره عربستان را نام ببرید.ادیان معروف شبه -17

 مانوی -مسیحیت -یهود -حنفاء)پیروان حضرت ابراهیم( -بت پرستی

 بیشترین مردم عربستان به چه دینی اعتقاد داشتند؟ -11

 حضرت آیین از حال، این با .بودند پرستبت مکه شهر اهالی ویژه به عربستان جزیره شبه ساکنان بیشتر اسالم، ظهور با زمان هم

 بزرگ خدای عنوان به «اللّه» به مکه مردم و بود، نشده محو پرستانبت دل از کلی به جهان آفریننده عنوان به اللّه به اعتقاد ابراهیم،

 .داشتند اعتقاد

 .بود مرگ از پ  جهان به اعتقادی بی پرستیبت آیین مشخصات از دیگر یکی

 حنفاء چه کسانی بودند؟ -12

 گوشیت  از و کردنید میی  گییری کنیاره  ها بت پرستش از ابراهیم، حضرت از پیروی به که بودند اعراب از معدودی پرستان، بت کنار در

 شدند معروف حنفاء به اینان. خوردندنمی آنها قربانی

 مسیحیت در عربستان را بنویسید.جایگاه یهودیت و  -13

در آستانه ظهور اسالم، افراد تعدادی از قبیله های عرب به دین های یهودیت و مسیحیت گرویده بودند. برخیی قبیلیه هیای یهیودی     

 های مسیحی مستقر در ندران از آن جمله اند.  ساکن یثرب و معدود قبیله

 دهید؟ ترین ویژگی اعراب از  نظر قرآن را توضیحمهم -14

به طور کلی، زمانه و اجتماعی که حضرت محمد در میان آن به مقام پیامبری رسید، دارای ویژگی شاخصی بود که قرآن از آن با صیفت  

جاهلی و جاهلیت در ایندا مترادف با نادانی و فقدان علم و معرفت نیست، بلکه داللت بر فرهنیگ و اخیالق    .یاد کرده است« جاهلی»

ای و پییروی  گرفت و تعصب قبیلیه دارد که از خلق و خوی تند و سرکش اعضای آن اجتماع سرچشمه می جویینهخشن، گستاخ و کی

 کورکورانه از اجداد قبیله، جایگزین تعقل، منطق و بردباری شده بود. 

 پرداخت؟پیامبر پیش از بعثت در کدا بیشتر به عبادت خدا می -15

و آله پیش از بعثت، اوقاتی از سال به ویژه ماه رمضان را در غار حِیرا بیر بلنیدی کیوهی در     علیه اهللگفته شده که حضرت محمد صلی

 پرداخت.  گذراند و به عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند مینزدیکی مکه، به تنهایی می

 پیامبر در آستانه بعثت را بنویسید. صفات -16

 و روییی  خیوش  خردمنیدی،  درسیتکاری،  راسیتگویی،  داری، امانیت  همچیون  هیایی  خصلت و صفات داشتن به ایشان زمان، آن در

 .بود معروف مکه مردم میان در خلقیخوش

 پیامبر را توضیح دهید؟ شدن مبعوث چگونگی -17

 تأمیل  و تفکیر  بیه  حِیرا  غیار  در کیه  حیالی  در بیود،  رسیده سالگی چهل به حضرت آن که سالی رمضان در قولی به یا و رجب 27 در

 منزلیه  بیه  آییات  ایین  نزول. رساند بدو را الهی پیام علق، سوره آیات نخستین نزول با و آمد فرود ایشان بر وحی فرشته پرداخت،می

 .بود آله و علیهاهللصلی محمد حضرت الهی رسالت آغاز و پیامبری

 ارکان دعوت پیامبر در ابتدا چه بود؟ -18

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

 آورندگان به پیامبرچه کسانی بودند؟نخستین ایمان -13
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السالم که در آن هنگیام  طبیعی است که آن حضرت دعوتش را از خانواده خویش آغاز کرده باشد. به همین دلیل، حضرت خدیده، حضرت علی علیه

 .   اندحارثه، فرزندخوانده رسول خدا به عنوان نخستین ایمان آورندگان به اسالم شناخته شدهر سرپرستی او را برعهده داشت و نیز زیدبنپیامب

طالب و زید از بن ابیاند و این روایات با روایات پیشین منافاتی ندارند؛ زیرا خدیده، علیروایات دیگری ابوبکر را اولین مسلمان خوانده

 که اسالم آورد. اعضای خانواده پیغمبر بودند و ابوبکر نخستین ک  بیرون از خانواده رسول خدا بود

 پیامبر در دعوت آشکار چه کسانی را دعوت نمود؟ -27

 سس  عموم مردم را به قبول اسالم فرا خواند. ایشان نخست خویشاوندان و

 پیامبر چگونه بود؟ دعوت مقابل در قریش العملعک  -21

 پییروی  خیویش،  اجیداد  و پیدران  هیای  سینت  و آداب آیین، از ما که اعالم کردند و نسذیرفتند را محمد حضرت دعوت قریش سران

 و دعیوت  گسیترش  با داشتند؛ نمی ابراز خدا رسول با شدیدی دشمنی و مخالفت اسالمی، دعوت ابتدای در که مشرک سران .کنیممی

 .کنند مقابله مسلمانان و پیامبر با که برآمدند درصدد اسالم، به مستضعفان و جوانان گرایش

 را بنویسید.  اسالم با مقابله و پیامبر با دشمنی عوامل و علل -22

 بازرگانان و شود متزلزل شهرشان دینی مرکزیت و تداری موقعیت اسالم، از پیروی صورت در که داشتند بیم آن از مکه مشرکان -1

 .بمانند محروم کردند،می کسب عربستان جنوب و شمال هایسرزمین با تدارت در که هنگفتی سود از قریش

 طایفیه  از برخی. گرفت نادیده مکه در خدا رسول با دشمنی در تواننمی نیز را ایطایفه حسادت و ایقبیله هایرقابت آن، بر عالوه -2

 .کردندمی حسادت سخت رسیده، پیامبری به هاشم بنی طایفه از فردی اینکه از امیهبنی مخصوصاً قریش های

 چرا دشمنی و درگیری مشرکان با اشخاصی مانند پیامبر راحت نبود؟ -23

رو، سیران مشیرک تصیمیم    ای و بروز جنگ و خونریزی بیندامد. از ایین ای و قبیلهزیرا، ممکن بود به برانگیخته شدن تعصبات طایفه

 گرفتند که هر طایفه، از مسلمان شدن اعضای خود جلوگیری نماید و با افرادی از طایفه خود که اسالم آورده بودند، برخورد کند. 

 ای داشت؟برای مخالفت با پیامبر چه بود و چه نتیده مهمترین راه مشرکان -24
 تحیت  را هاشیم  بنیی  گرفتنید  تصمیم ماندند، ناکام خدا رسول حمایت از برداشتن دست برای ابوطالب رضایت جلب در قریش سران آنکه از پ 

 معاهده رو، این از گذارند، تنها را پیامبر شوند، ناگزیر او طایفه و ابوطالب که بود این مکه  مشرکان هدف. دهند قرار اقتصادی و اجتماعی محاصره

 .شد ممنوع هاشم بنی با کاال فروش و خرید مانند اقتصادی ارتباط و ازدواج قبیل از اجتماعی مراوده هرگونه آن براساس که نوشتند ای

 و مشیکالت  و ماندنید  آندیا  در سیال  سه حدود آنان. بردند پناه مکه اطراف در طالب ابی شِعب به معاهده این مخرب آثار کاهش برای هاشم بنی

 .کردند تحمل فراوانی های سختی

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

 ؟رو گردیدچرا در سال دهم بعثت دعوت اسالمی در مکه با موانع اساسی روبه -26

ابوطالب دو حامی بزرگ حضرت محمد به فاصله کوتاهی از دنیا رفتند و اندوه سنگینی بر دل پیامبر و یارانش در سال دهم بعثت، حضرت خدیده و 

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

 چرا پیامبر به تنهایی راهی طائف شد؟ -27

گیری چنین شیرایطی بیود کیه    بست رسید. در نتیده شکلرو گردید و به بنانع اساسی روبهبا تشدید آزار مشرکان، دعوت اسالمی در مکه با مو

هایشان آمیادگی بیشیتری   وجوی یافتن مردمانی که دلرو، رسول خدا در جستاندیشه هدرت از مکه به ذهن پیامبر و مسلمانان راه یافت. ازاین

 د. برای پذیرش اسالم داشته باشند، به تنهایی راهی طائف ش

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

 .................، سیرزمین  در مهمیی  تمیدن  و فرهنگ السالم،علیه مسیح حضرت میالد از پیش که داد نشان. م 27 و 13 هایسده در -23

 است. داشته وجود عربستان جزیرهشبه ................... در واقع

 جنوب -یمن 

 .بود شده ایقبیله یا........... تعصب آمدن وجود به موجب خود، قبیله به اعراب شدید وابستگی -37
 عصبیت
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 آن در........................ حکومیت  و زیسیتند  میی .............  صورت به عربستان جزیره شبه عرب هایقبیله اسالم، از پیش دوران در -31

 .نداشت وجود جزیره شبه

 قدرتمندی و فراگیر - هم از جدا و پراکنده

 بیا  آن از قیرآن  که بود شاخصی ویژگی دارای رسید، پیامبری مقام به آن میان در محمد حضرت که اجتماعی و زمانه کلی، طور به -32

 .است کرده ............................یاد صفت

 «جاهلی»

 در کیوهی  بلنیدی  بیر  در....................... را میاه................  وییژه  به سال از اوقاتی بعثت، از پیش آله و علیهاهللصلی محمد حضرت -33

 .پرداختمی خداوند درگاه به نیاز و راز و عبادت به و گذراندمی تنهایی به مکه، نزدیکی
 حِرا غار -رمضان 

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

 .کرد عمومی و آشکار را خود دعوت خداوند فرمان به بعثت، از پ  ....................... سال اکرم پیامبر -35

 سه

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

ابوطالب

مدینه در نبوی حکومت و امت                                     درس چهارم

 یثرب چه بود؟ به پیامبر ترین نتیده هدرتمهم -1

 از یکیی  یثیرب  بیه  مکیه  از پییروانش  و خیدا  رسول هدرت. داشت نام یثرب شهر، آن به پیامبر هدرت از پیش النبیمدینه یا مدینه

 حکومیت  و امیت  برپیایی  بیرای  مناسبی شرایط و زمینه رویداد، این نتیده در. رودمی شمار به اسالم تاریخ تساز سرنوش رویدادهای

 .آمد فراهم اسالمی

 های شهر یثرب را بنویسید.ویژگی  -2

ها بیشیتر  ها میان آنها فاصله انداخته بود. این محلهدادند که کشتزارها و نخلستانیثرب را تعدادی محله مسکونی تشیکل میشهر  -1

.کردندهایی شباهت داشتند که در هر یک از آ نها اعضای یک قبیله یا طایفه زندگی میبه دهکده

 دوران جاهلیت، شامل دو گروه یهود و عرب بودند. ساکنان شهر یثرب در  -2

 های یهودی و عربِ ساکن یثرب نیز ازنظر سیاسی پراکنده و مستقل از یکدیگر بودند. ها و طایفهقبیله -3

 گیری عمومی مانند دارالنَُدوِه در مکه بود.این شهر فاقد یک مرکز و مکان مشورت و تصمیم -4

ها رسیدگی و مانع دشمنی و نزاع شود، هرگاه جنگیی  قدرتمندی در یثرب وجود نداشت تا به اختالف از آ ندایی که مرجع سیاسی -5

 یافت.  آمد، برای مدت طوالنی ادامه میمیان دو یا چند قبیله پیش می

 ت. جزیره عربستان نداشای در اقتصاد شبهرفت و جایگاه برجستهیثرب از نظر اقتصادی شهر ثروتمندی به شمار نمی -6

 های مردم یثرب در آستانه هدرت پیامبر را شرح دهید؟شغل -3

تدیاری   هیای فعالییت  همچنین. نبودند برخوردار باالیی اقتصادی رفاه و درآمد از و داشتند اشتغال کشاورزی به شهر ن آ مردم اغلب

 و عربستان مناطق و شهرها دیگر ساکنان و قبایل با های گسترد سیاسی و تداری روابط مکیان، برخالف و نبود گسترده خیلی یثربیان

 .نداشتند همسایه کشورهای

 را بیان نمایید؟ مردم دینی و اعتقادی اوضاع -4

 سبب شهر، آن در یهودیان حضور. بودند پرستیبت آیین پیرو یثرب شهر ساکن عرب هایقبیله اعضای اکثر دینی، و اعتقادی لحاظ به

 .نمایند کسب الهی پیامبران تاریخ درباره مختلفی آگاهی و اخبار پرستان،بت که بود شده

 اختالفات چه راه حلی در پیش گرفتند؟ بردن ازبین برای یثرب مردم -5


