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 امیه بنی خاندان در نزاع و اختالف تشدید و( ق125) عبدالملک بن هشام مرگ از پ 

 سیاه جامگان چه کسانی بودند و رهبر آن های چه کسی بود؟ -45

ی تشکیل داد. افراد این سساه که شامل مسلمانان ابومسلم، سراندام به فرمان رهبر جنبش عباسی هواداران نهضت را فراخواند و سساه

 مشهور شدند. جامگانهای سیاه را که نشانِ عباسیان بود، برافراشتند و به سیاهایرانی و عربِ ساکن خراسان بودند، پرچم

 اقدامات ابومسلم خراسانی را بنویسید. -46

ی نواحی دیگر، وارد کوفه شد و ابوالعبیاس سیفاح، از خانیدان    ابومسلم با شکست عامالن اموی و فتح شهرهای مختلف خراسان و برخ

ق(. ابومسلم سس  بقایای نیروهای طرفدار خالفت بنی امیه را در هم کوبید و مروان آخرین خلیفیه   132عباسی را به خالفت برداشت )

 اموی را به همراه بسیاری از اعضای خاندان او از میان برداشت.

 امویان اَُندُلُ  را توضیح دهید؟چگونگی تشکیل حکومت  -47

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

هیای  سرکوب شورشق(. خاندان اموی با  138را در آندا پایه ریزی کند ) حکومت امویانرا تصرف و  موفق شد، شهر قُرطبه در اَُندُلُ 

 ق، به صورت مستقل از خالفت عباسیان، بر سرزمین اَُندل  حکومت کردند. 422داخلی و دفع حمالت مسیحیان تا سال 

 چه بود؟ اَُندُلُ  امویان سراندام  -48

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

 (.ق 838)

 بود؟ همراه تمدنی و علمی شگرف های پیشرفت و اقتصادی شکوفایی با اندل  در چه کسانی حکومت دوران -43

 دوران حکومت مسلمانان در اندل 

وضعیت اقتصادی حکومت مسلمانان در اَُندُلُ  را توضیح دهید؟ -57

اسسانیای مسلمان در مدموع سرزمین ثروتمندی بود که شهرهایی بزرگ، آباد و پرجمعییت داشیت. پیرامیون ایین شیهرها را ناحییه       

روستایی در بر می گرفت که ساکنان آن در رفاه و خوشبختی زندگی می کردند و دارای مزارع سرسبز، گله های بزرگ و کوچیک دام،  

 وسایل خوب و حیوانات بارکش بودند.

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

بازرگانی داخلی و خارجی در مسیرهای زمینی و دریایی رونق چشمگیری داشت و بازرگانان اندلسی ارتباط تداری گسیترده ای را بیا   

 ی مدیترانه و دیگر مناطق دور و نزدیک تر برقرار کرده بودند.سرزمین های حوزه دریا

 یافت؟ ای تدلیچه زمینه در اندل  اسالمی میراث ترین برجسته -51

 اندیشه و علم عرصه

 مسلمانان اندل  بیشتر در چه زمینه پیشرفت کرده بودند؟ -52

 اضیات، ندوم و مهم تر از همه فلسفهشناسی، ریتفسیر، حدیث، فقه، کالم، ادبیات، پزشکی، داروسازی، گیاه

 دو شاهکار معماری جهان اسالم در اندل  را بنویسید. -53

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

 درس هفتم

جهان در عصر خالفت عباسی
 ؟نخستین خلیفه عباسی که بود -1

 .کردند بیعت مسلمانان خلیفه عنوان به سَفّاح ابوالعباس با کوفه، به ورود از پ  سساهیانش و ابومسلم

 کردند؟می تأکید بر چه چیزی، خویش، خالفت مشروعیت و حقانیت توجیه برای عباسیان -2

 شایسیته  و بیتاهل مصداق را خود آنان .کردندمی تأکید داشتند، پیامبر با عبدالمطلب بن عباس طریق از که پیوندی و خویشاوندی بر

 .دانستند می خدا رسول جانشینی
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 اکنیون  و کردنید  غصب زور به را آن امویان ولی بوده، او خاندان حق پیامبر، جانشینی که شد مدعی خالفتش ابتدای چه کسی در  -3

 است؟ رسیده دارحق به حق

   سَفّاح ابوالعباس

 چه کسی است؟متن زیر را بخوانید و مشخص کنید منظر  -4

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

. آنان خیود را  کردندمشروعیت خالفت خویش، بر خویشاوندی و پیوندی که از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر داشتند، تأکید می

و شایسته جانشینی رسول خدا می دانستند. ازاین رو، این فرد در ابتدای خالفتش مدعی شد که جانشیینی پییامبر،    بیتمصداق اهل

 دار رسیده است. حق خاندان او بوده، ولی امویان آن را به زور غصب کردند و اکنون حق به حق

   سَفّاح جواب: ابوالعباس

 فت رسید؟ق(، چه کسی به خال 136 - 132پ  از سَفّاح )ح  -5

 ق(، 158 - 136برادرش منصور )ح 

 چه کسی نقش زیادی در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان داشت؟ -6

 ق(، 158 - 136برادرش منصور )ح 

 منصورعباسی را شرح دهید؟ اقدامات -7

 روزبیه ) مُقَُفّع ابن آنان، دبیر و کرد خلع داشتند که مهمی مناصب همه از بودند، سفاح جانشینی مدعی که را عموهایش نخست، وی -1

 . رساند قتل به بود، عربی به پهلوی زبان از هایی کتاب مترجم و شداع متفکری که را( ایرانی

فرمانیده   فراوان قدرت و نفوذ نگران زیرا کشت؛ ناجوانمردانه بود، کرده عباسیان به که بزرگی خدمات وجود با را ابومسلم سس  او -2

 . بود جامگانسیاه

 بیی  گرفیت،  صیورت  اییران  در ابومسلم قتل به اعتراض در که را ای پردامنه های قیام نیز و علویان از تن دو قیام همچنین منصور -3

 .کرد سرکوب رحمانه

 پایتخیت  عنیوان  بیه   بغیداد  شهر بنای داد، اندام خود خاندان خالفت تثبیت و تحکیم جهت در منصور که مهمی اقدامات از یکی -4

 صیدها . شید  سیاخته  باستان ایران شهرسازی سنت اساس بر و ساسانیان پایتخت تیسفون، نزدیک مکانی در شهر این. بود عباسیان

 .داشتند مشارکت بغداد بنای در بودند، ایرانی اغلب که کارگر و آهنگر ندّار، معمار،

 نتایج کلی خالفت منصور عباسی را بیان نمایید؟ -8

 زمیان  در مینظم  اداری  سیاسیی  تشیکیالت  رییزی پایه و جدید پایتخت بنای داخلی، مخالفان و رقیبان برداشتن میان از با گونهبدین

 .درآمد آن فرمان تحت اَُندُلُ  استثنای به اسالمی های سرزمین تمام و شد استوار عباسیان خالفت منصور،

 عباسیان را ذکر کنید؟ خالفت هایدوره -3

 (ق 232 - 132) شکوفایی و نیرومندی دورة( الف

 (ق 656 - 232)تدزیه و ضعف دورة( ب

 خالفت عباسی را بیان نمایید؟ (ق 232 - 132) شکوفایی و نیرومندی دوره دورة این هایویژگی -17

 و بودنید  برخیوردار  ای العیاده  فیوق  نفیوذ  و قیدرت  از خلفا شود، می شامل را عباسیان حکومت نخست سال صد که دوره این در -1

 . کنند سرکوب را مختلف هایشورش و ها قیام و کنند حفظ خالفت قلمرو یکسارچگی زیادی حد تا توانستند

 و وزییران  نظیامی،  فرماندهان والیات، حاکمان داشتند؛ کامل سیطره و نظارت دینی و اداری نظامی، سیاسی، امور بر همچنین آنان -2

 بودند، قدرتمند دوره این خلفای همه. دادندمی صلح و جنگ به دستور و کردندمی نصب و عزل را حکومتی کارگزاران از دیگر بسیاری

 .داشتند سلسله این تاریخ در باالتری تأثیرگذاری و قدرت مراتب به مأمون و الرشید هارون منصور، اما

 ایین  در دلیل، همین به. کردندمی دنبال امویان که بود گراییعرب سیاست از اجتناب عباسیان، خالفت شاخص هایویژگی از یکی -3

 عهیده  بیه  خالفیت  امور اداره در را مهمی نقش و شدند برخوردار عباسیان حکومت در ممتازی جایگاه از اعراب کنار در ایرانیان دوره،

 والییات  برخیی  بیر  حکومیت  و سساه فرماندهی به مواردی در دیوانی، مناصب سایر و وزارت مهم منصب تصدی بر عالوه آنان. گرفتند

 .شدند منصوب

 کدام ایرانیان در خالفت عباسی صاحب نفوذ و قدرت شدند؟ -11



 25 (tiranvjahan@کانال ارتباطی تلگرام  ) –تهیه کننده: بهرام شفیعی 

عالوه بر ابوسلمه و ابومسلم، ایرانیان دیگری نیز در دستگاه خالفت عباسیان صاحب نفوذ و قدرت فراوان شدند که بیارزترین آن هیا،   

 خاندان های برمکی و سهل بودند.

 پندمین خلیفه عباسی که بود؟ -12

 ق( 133 - 177ارون الرشید)ح ه

 ها چه شد؟یک خاندان ایرانی در خالفت هارون نفوذ زیادی داشتند؟ و سراندام آنکدام -13

هارون مقام و حتی جانش را مدیون دبیر و مربی خویش، یحیی پسر خالد برمکی بود، اداره امور خالفیت را بیه او سیسرد. یحییی و دو     

رت و عظمتی بودند که این دوره در تاریخ به دوران فرمانروایی برمکیان معروف شده اسیت،؛  صاحب چنان قد پسرش مدت هفده سال

اما سراندام به طور ناگهانی و بی رحمانه به دستور خلیفه از میان برداشته شدند.

 داشتند؟( ق 218  -138 ح) مأمون زمان در خالفت تحوالت در ای کننده تعیین چه کسانی نقش -14

 داران بزرگ خراسان بودند.برادرش حسن بن سهل که دست پرورده برمکیان و از دهقانان و زمین فضل بن سهل و

 مأمون چگونه خالفت را به دست گرفت؟ -15

هارون دو پسرش امین و مأمون را به ترتیب به عنوان ولیعهد برگزید، اما امین پ  از آن که به خالفت رسید، بیرادرش را از ولیعهیدی   

 ون با تدبیر و شمشیر خاندان سهل، برادرش را شکست داد و خلیفه شد.کنار زد. مأم

 ترین اقدامات مأمون پ  از رسیدن به خالفت را بنویسید؟مهم -16

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

ر قدرتمند خود، مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل کرد و لباس و پرچم سیاه را که نشان عباسییان بیود   خلیفه حتی تحت تأثیر وزی

 به رنگ سبز درآورد.

 بنشانند؟ خالفت به را عباسی خاندان از دیگری فرد و خلع را مأمون که برآمدند صدد عرب در چرا بزرگان -17

 را میأمون  کیه  برآمدنید  صدد در و پرداختند دشمنی و حسادت به خالفت امور بر سهل خاندان تسلط به نسبت بغداد در عرب بزرگان

 قتیل  بیه  را خیود  وزییر  گرفت تصمیم مأمون که بوده دلیل همین به شاید. بنشانند خالفت به را عباسی خاندان از دیگری فرد و خلع

 .داد قرار خالفت مرکز را بغداد و کرد تن به سیاه جامه دوباره همچنین، خلیفه. کند نشین خانه را او برادر و رسانده

 ای آغاز شد؟ضعف عباسیان با چه حادثه -18

 انحطیاط  و ضیعف  به رو نیز عباسیان حکومت تدریج به ایرانی، وزیران دست از امور اداره شدن خارج و مأمون حکومت گرفتن پایان با

 .گذاشت

شد؟ عباسی خلفای نظامی و سیاسی اختیارات و قدرت کاهش و قلمرو چه حوادثی موجب تدزیه -13

 تیراندازی و سوارکاری در و بودند درآمده مسلمانان اسارت به ماوراءالنهر سرحدات در که ترک غالمان از سساهی مأمون، جانشینان

 تسلط خالفت امور بر و گرفتند دست به را قدرت امیراالمراء عنوان با سساه این فرماندهان آنکه از پ . دادند تشکیل داشتند، مهارت

. نشاندندمی او برجای را عباسبنی خاندان از دیگر فردی و خلع را ای خلیفه خودسرانه، آنان. شد آغاز مرج و هرج از دورانی یافتند،

 .شدند کور یا و کشته امیراالمراها دست به خلفا از برخی حتی

 ایران جمله از خالفت قلمرو از وسیعی هایبخش طلبی، استقالل های جنبش و ضدعباسیان های قیام که بود احوالی و اوضاع چنین در

 و گرفتیه  دسیت  بیه  منیاطقی  در را قیدرت  شیدند  موفق ها جنبش و ها قیام این از برخی رهبران. گرفت فرا را مصر و آفریقا شمال و

 نظیامی  و سیاسیی  اختییارات  و قدرت کاهش و قلمرو تدزیه منزله به رویدادی چنین. کنند تأسی  را مستقلی حکومتی هایسلسله

 .بود عباسی خلفای

 هایی بر خالفت عباسی تسلط یافتند؟امیران و سالطین چه سلسله -27

 آل بویه و سلدوقیان

 چه زمانی بازمیگردد؟ به اسالمی دوران در دیوان تأسی  پیشینه -21

 دوم خلیفه خَُطاب، عمربن به زمان

 داد؟ تشکیل مدینه در را دیوانی چه هرمزان، پیشنهاد به عمر  -22

 (سساه)جُند دیوان

 به دستور کدام خلیفه صورت گرفت؟ برگرداندن خط و زبان دیوان از فارسی به عربی -23
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 خلیفه اموی به دستور عبدالملک مروان،

 نظام ادارای عباسیان را توضیح دهید؟ -24

و مندسمی با اقتباس از نظام دیوانی عهد ساسانیان شکل گرفت. در  در دوره نخست خالفت عباسیان، تشکیالت اداری )دیوانی( منظم

آن زمان، منصب وزارت، با الگو گرفتن از دوره ساسانی به وجود آمد و وزیر در رأس تشکیالت دیوانی قرار گرفت. بسییاری از سلسیله   

 باسی اقتباس کردند.های حکومتی مسلمان، از جمله سامانیان، نظام اداری خود را از نظام دیوانی خالفت ع

ها و علل شکوفایی علمی و فکری تمدن اسالمی در قرن های چهارم و پندم هدری را توضیح دهید؟زمینه -25

الف(آموزه های قرآنی و سنت نبوی )گفتار و کردار رسول خدا(، انگیزه فراوانی در مسلمانان برای جست وجوی دانیش و علیم آمیوزی    

 ایداد کرده بود.

هایی مانند ایران، شام، مصر و... که از پیشینه تمدنی کهن و مراکز علمی و ب( خروج مسلمانان از شبه جزیره عربستان و فتح سرزمین

آموزشی گوناگونی برخوردار بودند، زمینه ایداد ارتباط فکری و فرهنگی میان مسلمانان با مردمان دیگر فرهنگ ها را فیراهم آورد. در  

اط، مسلمانان با علوم و دستاوردهای تمدنی مردمان سرزمین های فتح شده آشنا شدند و انگیزه و عالقه فراوانیی پییدا   نتیده این ارتب

 کردند که آثار علمی و فرهنگی آن ها را به زبان عربی ترجمه کنند. 

جب شد که پیروان اسالم برای دفاع از پ( حضور پیروان ادیان دیگر از جمله یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و ... در کنار مسلمانان، مو

باورهای دینی خود در برابر عقاید غیراسالمی به علوم عقلی و به خصوص علم کیالم، روی آوردنید. بیروز اختالفیات دینیی در مییان       

 ها و مذاهب مختلف اسالمی نیز به گسترش علم کالم کمک کرد. مسلمانان و شکل گیری فرقه

های آنان، نیز سهم زیادی در رواج و رونق علم فا، وزیران و دیگر مقام های حکومتی از عالمان و فعالیتت(پشتیبانی مادی و معنوی خل

 و دانش در میان مسلمانان داشت.

 بود؟ کرده دشوار و کُند هدری اول قرن در را علوم گسترش عواملی، چه -26

تیرین  گار چندان معمول نبود. اعراب نقیل شیفاهی را موثیق   نخست، آنکه نگارش باورها و دانسته های علمی در فرهنگ عربی آن روز

کردند؛ دانستند. به همین دلیل در آغاز از تدوین احادیث نبوی هم اجتناب میروش در بیان شعر، لغت، اخبار و احادیث می

  ساخت؛دوم، خط عربی نیز در آغاز، خطی ابتدایی بود که نگارش را دشوار می

ارزش و عتنایی به علوم و معارف سایر اقوام و جوامع نداشتند و اهتمام به امور علمی در نظر آنان، کاری کیم سوم، خلفای اموی چندان ا

 آمد.در شأن موالی به حساب می

 بود؟ خلفا کدام زمان در عباسیان زمان در مسلمانان علمی و فکری هایفعالیت اوج -27

 هارون و مأمون

 شمارند؟می مهم و مؤثر بسیارهارون و مأمون  دوران فکری و علمی نهضت گسترش در ها راکدام خاندان نقش مورخان، -28

  سهل و برمکیان هایخاندان

 آمدند؟در دوره ی عباسیان اندیشمندان و دانشمندان در کدا گرد هم می -23

پایتخت عباسیان گرد هم آمدنید و در   در آن زمان تعداد زیادی از اندیشمندان و دانشمندان با ملیت، زبان و فرهنگ متفاوت در بغداد،

تیرین آن  از مهم مراکز علمی و آموزشی متعددی که در آن شهر تأسی  شده بود، مشغول به کار شدند. بیت الحِکمه و رصدخانه بغداد

 مراکز به شمار می رفتند.

 منظور از نهضت ترجمه چیست؟ -37

های ایران، یونان، مصر و هند به عیالم اسیالمی و ترجمیه    و فرهنگی تمدن منظور از نهضت ترجمه، جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی

 ها به زبان عربی در دوره عباسیان بود. آن

 نتایج نهضت ترجمه را بنویسید؟ -31

داشت. در طول ایین نهضیت )از نیمیه     نهضت ترجمه تأثیر بسیار زیادی در پیشرفت های علمی و فکری و شکوفایی تمدنی مسلمانان

های فلسفه، طب، ریاضیات، ندوم، موسییقی، کیمییا، گییاه    شمار زیادی از آثار علمی در موضوعوم تا اواخر قرن چهارم هدری( قرن د

شناسی و جانورشناسی، سیاست و کشورداری از زبان های پهلوی )ایرانی(، سُریانی )زبان مردم شام(، یونانی و سانسکریت )هندی( به 

  عربی ترجمه شد.

 الحکمه فعالیت داشتند را ذکر کنید؟ین مترجمانی که در بیتمشهورتر -32
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.موسی )خاندان خوارزمی( و خاندان بُختیَشوع نام بردبن اسحاق، اسحاق بن حنین، برادران بنیاز مشهورترین این مترجمان، می توان از حُنین

داد؟نشان میکدام خلیفه عباسی عالقه فراوانی به مباحث و مناظره های علمی از خود  -33

مأمون خلیفه عباسی

 اقدامات در زمینه فکری و علمی در دوره عباسیان چه نتایدی داشت؟ -34

فیراهم   به هر حال، تحت تأثیر تعالیم اسالم و مدموعه ای از امکانات و حمایت های مادی و معنوی که در دوره نخست خالفت عباسیی 

پیشرفت فوق العاده مسیلمانان در رشیته   ایداد شد. آثار و پیامدهای این تحول،  آمد، تحول فکری و علمی عظیمی در میان مسلمانان

 های مختلف علوم و معارف و پا به عرصه نهادن دانشمندان و متفکران بزرگی بود.

 السالم چرا و به دستور چه کسانی به زندان افتاد و به شهادت رسید؟امام کاظم علیه -35

ق در مدینه به بیان تعالیم اسالم و تربیت شاگردان اشتغال داشت. آن حضرت شییعیان   163ق( تا  183 - 128السالم )امام کاظم علیه

ازایین  . پرداخترا از همکاری با حکومت عباسی منع می کرد و در موقعیت های مختلف با سخنانی صریح به نفی حاکمیت عباسیان می

رسید. راندام در زندان به شهادترو، به دستور مهدی و هارون عباسی به زندان افتاد و س

سانی بود؟  چه ک خالفت دوران با همزمان ،(ق 273 - 148)شیعیان هشتم امام زندگانی دوره -36

مأمون و امین

چرا مأمون امام رضا)ع( را از مدینه به مرو منتقل کرد؟ -37

روبه رو شد.مأمون در آغاز خالفتش با بعضی قیام های علویان و مخالفت طرفداران امین 

، امام رضا علیه السالم را از مدینیه بیه میرو    قیام های علویان و جلب اعتماد خراسانیان رو، به منظور کسب حمایت شیعیان، مهارازاین

.منتقل و مدبور به پذیرش مقام والیتعهدی خود کرد

مأمون به تشویق چه کسی امام رضا)ع( را از مدینه به مرو منتقل کرد؟ -38

 بن سهلفضلتشویق 

السالم بر چه اساسی استوار بود؟علیه رضا امام از پ  شیعه امامان فعالیت -33

 حفظ نبوی، سنت و دینی مبانی تحریف با مقابله برجسته، یاران و شاگردان تربیت السالم برعلیه رضا امام از پ  شیعه امامان فعالیت 

 . بود متمرکز شیعه در انحرافی فرهنگی و فکری های جریان با مبارزه و شیعی جامعه

 ؟شدندالسالم ناگزیر به اقامت در کدا امامان شیعه پ  از امام رضا علیه -47

 سامرا

 فاطمیان چه کسانی بودند؟ -41

 جعفرصیادق  امیام  پسیر  اسماعیل که هستند شیعه فرقه از ایشاخه اسماعیلیه. بودند مذهب اسماعیلی شیعیان از خاندانی فاطمیان،

 .شناسندمی هفتم امام عنوان به بود، یافته وفات حضرت آن از قبل که را السالم علیه

 انشعابات فاطمیان را بنویسید؟ -42

بودند که به استمرار امامت در فرزندان اسماعیل اعتقیاد   اسماعیلیان در بین خود انشعاباتی یافتند؛ یک گروه آنان، اسماعیلیان فاطمی

 السالم، می شمردند.طمی، خود را از نوادگان اسماعیل، پسر امام جعفر صادق علیهخلفای فارو، داشتند. ازاین

 چگونگی تأسی  خالفت فاطمیان را توضیح دهید؟-43

السالم به در شرایطی که خالفت عباسی در سراشیبی ضعف و انحطاط افتاده بود، یکی از نوادگان اسماعیل، پسر امام جعفر صادق علیه

ق( که به خالفیت فاطمییان معیروف شید. خلفیای       237، حکومتی را در شمال آفریقا )تون  و مراکش( بنیاد نهاد )نام عبیداهلل مهدی

را به عنوان پایتخت خود بنا کردند تا با بغداد عباسیان رقابیت کنید.    قاهرهرا نیز به تصرف درآوردند و شهر  فاطمی پ  از مدتی، مصر

 را نیز گرفتند. شامآنان سس ، منطقه 

 فاطمیان در زمان چه کسی بود؟ خالفت قدرت اوج -44

 .رسید خود وسعت نهایت به آن قلمرو و یافت دست شکوه و قدرت اوج به( ق 487 - 427 ح) مُستَُنصِر زمان در فاطمیان خالفت

 خلیفه فاطمی چه کسی قیام کرد و نتیده چه شد؟ مُستَُنصِر زمان در -45

راندن خلیفه عباسی از بغداد، به نام خلیفه فاطمی خطبه خواند، امیا   بَساسیری در عراق قیام کرد و با بیروندر زمان او، فردی به نام اَُرسالن 

 خیلی زود توسط طُغرل سلدوقی سرکوب و نابود شد. 
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داشت؟ای و کشاورزی، تدارت و صنعت پیشرفته، اقتصادی پررونق کدام خلیفهحکومت فاطمیان در زمان  -46
میمستنصر خلیفه فاط

چگونگی ضعف و انقراض فاطمیان را توضیح دهید؟ -47

از اواخر دوران مستنصر، حکومت فاطمیان دچار ضعف سیاسی و بحران اقتصادی شد. حمالت پیاپی سلدوقیان به قلمرو خالفت فاطمی و سیس  

ق(. 567منقرض شد)شروع جنگ های صلیبی، وضعیت آن را بدتر کرد. حکومت فاطمیان سراندام توسط صالح الدین ایوبی 

 عباسیان را شرح دهید؟ و فاطمیان روابط -48
 رسیمیت  بیه  را عباسییان  حکومیت  و دانسیتند میی  خیود  حیقِ  را خالفت فاطمیان. بود آمیز خصومت همواره عباسی و فاطمی خالفت دو روابط

.دادند قرار تهدید مورد تهدید شدت به را عباسیان حکومت حداز، و شام مناطق بر تسلط با فاطمی خلفای آن، بر عالوه . شناختندنمی

 و یمین  و اییران  عیراق،  جملیه  از نزدیک، و دور های سرزمین به( اسماعیلیه مذهب مبلغان) داعیان از زیادی عده فرستادن با همچنین فاطمیان

 هیای  فعالییت  بر عالوه اسماعیلی، مبلغان از برخی. برانگیختند را سلدوقی سالطین و عباسی خلفای وحشت و خشم اسماعیلی، دعوت گسترش

.کردند می نیز نظامی و سیاسی عملیات به اقدام خود دشمنان علیه تبلیغی،

. کننید  مقابلیه  فیاطمی  خالفیت  با خود، متحدان دیگر و سلدوقیان حکومت نظامی و سیاسی توان از استفاده با کوشیدند نیز عباسیان مقابل، در

 فیاطمی  خلفای نَُسَب دهد نشان که شد متوسل گوناگونی ترفندهای به و کرد فاطمیان علیه ای گسترده تبلیغات به اقدام همچنین عباسی خالفت

.نیستند علیهااهللسالم فاطمه و السالم علیه علی نسل از آنان و است جعلی

 فاطمیان را بیان نمایید. مذهبی سیاست -43

 شییعی  عالمان از و داشت جدّی اهتمام خود سلطه زیر مناطق در شیعی های آیین رواج و اسماعیلی تشیع مذهب ترویج به نسبت فاطمی خالفت

 را هایی محدودیت فاطمی، خلفای از معدودی چه اگر. خواندند می خطبه اسماعیلی امامان نام به خود قلمرو شهرهای در فاطمیان. کردمی حمایت

 و دینیی  فعالییت  و زندگی به آزادانه تسنن اهل فاطمیان، حکومت دوران بیشتر در اما کردند، ایداد تسنن اهل جمله از مذاهب سایر پیروان برای

.بودند مشغول خود اجتماعی

 های علمی و فرهنگی فاطمیان را شرح دهید؟فعالیت -57

دانشگاه های دنیای اسالمی گیری و فعالیت وسیع مراکز علمی و آموزشی گوناگونی بود. یکی از بادوام ترین قاهره در روزگار فاطمیان شاهد شکل

ق(و تا کنون با همین نام به فعالیت خود ادامه داده است. 353با نام اَُالَُزهر توسط فاطمیان در آن شهر بنیان نهاده شد )

علوم مختلف و استادان بزرگی در آن مرکز علمی به تدری   عالوه بر آن، مرکز علمی بزرگ دیگری با نام دارالعلم )الحکمه( در قاهره شکل گرفت

 گماشته شدند. فقه، ندوم، طب، ادبیات و...از قبیل 

آن  به منظور آنکه دارالعلم قاهره بتواند نقشی همچون بیت الحکمه بغداد داشته باشد، کتاب های زیادی تهیه و در اختیار مشیتاقان علیم کیه در   

مشغول فعالیت علمی بودند، نهاده شد.

 اکز علمی و آموزشی بزرگ چه بود؟هدف اساسی فاطمیان از ایداد مر -51

ای  تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف بود. اغلب دانش آموختگان این مراکز، دانشمندان و عاِلمان برجسته 

را در درون قلمرو فاطمیان و خارج از آن ها و رساله های زیادی در فلسفه، کالم، فقه و دیگر علوم تألیف کردند و دعوت اسماعیلی بودند که کتاب

 تا هندوستان و ماوراءالنهر گسترش دادند.

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

 بنویسید. ترین شهری که فاطمیان بنا کردند را نام برده و ویژگی های آن راباشکوه -53

های آثار نهفاطمیان شهرهای مختلفی را بنا کردند که باشکوه ترین آنها قاهره بود. مساجد جامع اَُزهَر، جامع حاکم و جامع اَُقمَر از مشهورترین نمو

 معماری این عصر در قاهره به شمار می روند. 

 ی فاطمیان چه هنرهایی رایج بود؟در دوره -54

 کاری، کاغذسازی و فلزکاریری، منبتکانقاشی، شیشه گری، کاشی


