پرسمان
دروس معارف اسالمی

تاریخ اسالم

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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استاد محترم
سالم علیکم
با احترام ،در راستای اجرایی شدن اسناد باالدستی یکی از
فعالیتهای مهم و مؤثر نهاد ،رصد شبهات و پاسخگویی
مناسب و بههنگام دانشگاهیان می باشد.
همچنین ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخیابی در
کالسهای دروس معارف اسالمی به نشاط علمی و دینی
دانشگاهیان و تعمیق باورهای اعتقادی و مصونیت در برابر
جریانات زاویهدار با دین و انقالب ،کمک شایان توجهی
خواهد داشت.
اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی ،در
نظر دارد مجموعهای از پرسشهای دارای فراوانی و پرتکرار
در میان دانشجویان و متناسب با سرفصلهای دروس معارف
را آمادهسازی و با ارائه پاسخهای مناسب با شأن علمی و
حوصله دانشجویی ،در اختیار اساتید محترم دروس معارف
جهت بهرهگیری قرار دهد.
با توجه به تجربیات ارزشمند جنابعالی ،همکاری در موارد
ذیل موجب مزید امتنان است:
 .1حدود 15دقیقه از وقت کالس جهت مشارکت دانشجویان
و ارائه تحقیق براساس پرسشهای پیشنهادی سرفصلها
و دیگر پرسشهای دانشجویی برنامهریزی شود.
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 .2با اشراف علمی اساتید محترم ،جمعبندی تحقیق کالسی
انجام گیرد و حاصل تحقیق میتواند بهعنوان یک پرسش
و پاسخ برگزیده مرتبط با سرفصل برای طرح سؤاالت
آزمون پایان نیمسال دارای اولویت باشد.
 .3برای ارائه تحقیق با هماهنگی گروه علمی معارف نمره
مناسب منظور شود.
 .4در صورتی که درباره اصالحیه و تکمیل پرسش و
پاسخها

دارید،

پیشنهاداتی

در

آدرس

( )www.Porseman.com/maarefدرج فرمایید.
 .5برای مشاهده و دانلود جزوات «پرسمان دروس معارف»
به

آدرس

()www.Porseman.com/maaref

مراجعه

فرمایید.
 .6برای جستوجوی لفظی پرسش و پاسخها به آدرس

( )www.Porseman.org/qمراجعه نمایید.
با تشکر
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سرفصل اول :مباحث پایه
-1-1

تعاریف ،تقسیمات ،فوائد تاریخ

س -1چرا دین ما را به مطالعه تاریخ گذشتگان توصیه میکند؟
س -2تاریخ نقلی چه ویژگی هایی دارد؟ تاریخ تحلیلی چه ویژگیهایی دارد؟
چرا حاکمان به ثبت تاریخ اهمیت میدادند؟
س -3فلسفه ی تاریخ چیست؟ به چه موضوعاتی میپردازد؟
سواالت تکمیلی:

 -2-1آشنایی با مورخان و منابع و ماخذ مهم تاریخ اسالم
س -1نیاز به یک سیرمطالعات تاریخی درباره تاریخ انبیاء(ع) تاریخ اسالم
تاریخ ایران تاریخ معاصر تاریخ جمهوری اسالمی دارم.
س 2کتاب تاریخ طبری چقدر معتبر است؟ و اینکه معتبرترین کتاب تاریخ اسالم
چیه؟
س  -3دالیل تحریف تاریخ چیست؟
سواالت تکمیلی:

 -3-1رویکرد شرق شناسی به تاریخ اسالم و نقد آن
س -1عواقب و نتیجه رویکرد شرق شناسی به تاریخ اسالم چیست؟ مستشرقین
معروف چه کسانی بودند؟
س -2دیدگاه مورخین و تاریخدانان غیرمسلمان در مورد شخصیت و مقام
اهلبیت(ع) چیست؟
سواالت تکمیلی:
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سرفصل دوم  :جهان در آستانه بعثت
 -1-2اوضاع اجتماعی  ،فرهنگی جزیرة العرب در آستانه ظهور اسالم
(ارزشهای حاکم  ،خانواده  ،دین و )...
س -1چرا اسالم در جزیره العرب ظهور کرد؟ اوضاع جهان از نظر فرهنگی
تمدنی در آستانه مبعث پیامبر چگونه بود؟
س -2علت اینکه عرب لقب جاهلیت در قران گرفته چه بوده؟
س -3درباره جاهلیت مدرن توضیح دهید و بگید جاهلیت مدرن چه ویژگی
هایی دارد؟
سواالت تکمیلی:

 -2-2وضعیت سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی ایران و روم
س -1مقایسه اوضاع فرهنگی جزیره العرب با ایران و سایر جوامع چگونه
است؟
س -2لطفا نمونه هایی چند از جاهلیت موجود در ایران قبل از اسالم را
بیان بفرمایید که با آمدن اسالم آن مظاهر جاهلیت از بین رفت  .لطفا در این
خصوص موارد و مصادیقی را به صورت شفاف بیان فرمایید .
س -3بررسی اوضاع اجتماعی وتاریخی ایران در عصر ظهور پیامبر را
بگویید؟
سواالت تکمیلی:
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سرفصل سوم  :تاریخ زندگی و سیره پیامبر(ص) پیش از هجرت
 -1-3تاریخ زندگی و اخالق و منش شخصی پیامبر (ص)
س -1پیامبر گرامی اسالم ،چه شغلهایی داشته است؟
س -2رسول خدا قبل از نبوت از چه دینی پیروی می کردند؟
س -3نظر موافقین و مخالفین در مورد امی بودن پیامبر چیست؟
سواالت تکمیلی:

 -2-3روش پیامبر اسالم در دعوت و رسالت
س -1درباره اوضاع جامعه در ابتدای رسالت حضرت رسول اکرم (ص) و
هدایتگری آن حضرت ،توضیح دهید.
س -2آیا پیامبر اسالم برای تبلیغ اسالم به خارج از حجاز مبلغ فرستادند؟
س -3آیا این ادعا که پیامبر(ص) در ابتداء فقط می خواست قریش را هدایت
کند ولی بعد از پیشرفت درکار خود ،تصمیم گرفت دعوت خود را به همة ملل
عرب وغیر عرب تعمیم دهد ،سخن درستی است؟
سواالت تکمیلی:

 -3-3زمینه ها و موانع گسترش اسالم در مکه
س -1چرا مشرکین با اسالم مخالفت و دشمنی کردند؟
س -2محاصره اقتصادی مسلمانان بر شعب ابی طالب چگونه بود؟
س -3علت این که اسالم از مکه ظهور کرد چه بود؟
سواالت تکمیلی:
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سرفصل چهارم  :تاریخ زندگی و سیره پیامبر پس از هجرت
 -1-4اهمیت  ،عوامل و چگونگی هجرت
س -1علت هجرت پیامبر(ص) به مدینه چه بود؟
س-2چرا پیامبر به تنهایی هجرت کردند؟
س- 3چرا اگر بر پیامبر(ص) وحی بر خالفت علی(ع) بوده ایشان را به جای
خود در بستر خوابانید و با ابوبکر هجرت کرد؟
سواالت تکمیلی:

 -2-4سیره فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی پیامبر در مدینه
س  1ـ چرا پیامبر(ص) همسران زیادی داشت؟ آیا این حکم که مخصوص
ایشان بود ،به معنى تبعیض نیست ؟
س -2میخواستم بدونم در زمان حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) داشتن حجاب
اجباری بوده است؟ اگر کسی در جامعهی اسالمی حجاب نمی داشت ،با او چه
برخوردی می شد؟ چه کارهایی برای با حجاب کردن جامعه انجام میدادند؟
س -3رابطه «ال اکراه فی الدین» با جنگهای پیامبر جهت گسترش اسالم
چگونه است؟
سواالت تکمیلی:

 -3-4جریان های معارض با پیامبر در مدینه (منافقان کفار)
س -1می دانیم رسول خدا رحمةللعالمین بودند و حتی نسبت به مشرکین بر هدایت آنها
حریص بودند اما در برخی موارد ناچار بودند با آنها بجنگند لطفا درباره سیره آنحضرت
در میدان جنگ مطلب بیاورید .
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س -2جنگ های پیامبر(ص) چگونه توجیه می شود؟ آیا اسالم با زور شمشیر
پیروز شده؟
س -3روش برخورد با منافقین در دین اسالم و اینکه پیامبر (ص) چگونه با
منافقین برخورد نمودند؟
سواالت تکمیلی:

 -4-4پیمان ها و روابط داخلی و خارجی پیامبر(ص)
س -1حقیر از جریان نامه پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) به خسرو
پرویز پادشاه وقت ایران به طور دقیق مطلع نیستم و دچار شک و شبهه نسبت به
پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز شده ام.لطفا حقیر را از این این جریان
و چگونگی آن مطلع کنید.
س -2پیمانهای پیامبر با مشرکین کدامند؟
س -3حکومت اسالمی پیامبر(ص) از یک پیمان (قبل از هجرت) شروع شد و
بعدها با پیمان های دیگر اعم از صلح یا غیر صلح و مثل میثاق مدینه و ...ادامه
پیدا کرد .لطفاً نام و حدالمقدور شرح همة آن پیمان ها را که در زمان پیامبر
منعقد شدند را بفرمایید.
سواالت تکمیلی:
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سرفصل پنجم :تاریخ خالفت
 -1-5ماجرای سقیفه
س -1اگر ماجرای غدیر خم از نظر تاریخی واقعیت دارد ،چرا پس از ماجرای
سقیفه ،شرکت کنندگان در آن محفل و نیز مردم مدینه ،سخنی که نشانه یادآوری
این ماجرا باشد ،بر زبان نیاوردند؟
س -2آیا در سقیفه نامی از حضرت علی(ع) برده شده؟ اگر نه چرا؟
س -3چرا علی به خاطر دفن جنازه پیامبر به سقیفه بنیساعده نرفت تا مسئله
خالفت را یک بار برای همیشه حل کند تا مساله شیعه و سنی پیش نیاید .جنازه
پیامبر مهم بود یا نجات اسالم؟! این است رعایت اولویت ها و عصمت از اشتباه؟
سواالت تکمیلی:

 -2-5مهم ترین اقدامات سیاسی و نظامی دوران خلفا
س -1برادران اهل سنت اعتقاد دارند با شیوه اتنخابی خلفای راشدین ،مسلمین
از شیوه حکومت موروثی که بر اساس خون و اصل و نسب استوار بوده نجات
یافتند؟
س -2آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگهای خلفا شرکت کردند؟
س -3عمر چگونه خلیفه شد؟ مهمترین اقدامات در زمان عمر را بیان نمایید.
انگیزه واسباب فتوحات در دوره خالفت عمر چه بود؟
سواالت تکمیلی:
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سرفصل ششم :تاریخ زندگی امام علی علیه السالم
 -1-6شخصیت امام علی (تولد ،اسالم ،تربیت و پرورش و)...
س -1آیا والدت امیرمؤمنان(ع) در کعبه واقعیت دارد؛ آیا روایت معتبری از شیعه
و سنی در این باره وجود دارد؟
س -2ازدواج امیرمؤمنان(ع) کی و کجا صورت گرفت؛ ویژگیهای برجسته این
ازدواج چه بود و زندگی آنان چگونه شکل گرفت؟
س-3چرا امام علی فقیر بودند با اینکه اینقدر فعالیت می کردند؟ و آیا انفاق بیش
از حد درست است؟
سواالت تکمیلی:

 -2-6امام علی(ع) در دروان خلفا
س -1آیا حضرت علی از خلفا انتقاد میکرد؟ طرز انتقاد او چگونه بود؟
س -2آیابسته بودن دستان امام علی(ع) درواقعه در و دیوار خانه صحت دارد؟
وآیا این موضوع با خیبر شکن بودن ایشان سازگار است ،چگونه؟
س -3چرا امام علی(ع) با خلفا همکاری کرد اگر آنها را قبول نداشت؟
سواالت تکمیلی:

 -3-6حکومت علوی و معارضان
س -1پیامدهای جنگهای حضرت علی(ع) در جنگهای نهروان -جمل -صفین
را میخواهم بدانم و چرا حضرت علی(ع) به عنوان یک شخصیت مذهبی و کامل
جنگ می کرد؟
س -2امام علی(ع) در مورد خطر بنیامیه چه فرمودهاند؟
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س -3توصیه های حضرت علی(ع) خطاب به فرماندهان در هنگام رویارویی با
دشمن چیست؟
سواالت تکمیلی:

 -4-6سیره علوی
س -1آیا حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خالفت مواردی از سنت نبوی(ص)
را که توسط خلفا تحریف شده بود مانند حرام کردن متعتین توسط عمر ،تغییر اذان،
دست روی دست گذاشتن در هنگام قیام نماز ،شستن پا به جای مسح کردن و ...را
به سنت اصلی برگرداند.
س -2آیا در زمان خالفت امیرالمؤمنین(ع) سرزمینی به قلمرو اسالمی اضافه شد؟
س -3آیا در حکومت امام علی(ع) ناعدالتی داشتیم؟ آیا فساد زیردستان ایشان
مانع اجرای عدالت بود؟ لطفاً با ذکر مثال و مصادیق توضیح دهید.
سواالت تکمیلی:
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سرفصل هفتم :تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین(ع)
 -1-7امام حسن و امام حسین(ع) در دوره پیامبر(ص) خلفا و امام علی(ع)
س -1ابعاد زندگانی شخصی امام حسن مجتبی(ع) و دوران حضور ایشان در زمان
پیامبر(ص) و امام علی(ع) را توضیح دهید.
س -2بسیار شنیده شده که امام حسن مجتبی(ع) ازدواجها و طالقهای متعددی
داشته است ،آیا این حرف صحت دارد؟ تعداد فرزندان ایشان چند تن است؟
س -3نقش امام حسن(ع) در جنگهای جمل و صفین و نهروان چه بود؟
سواالت تکمیلی:
س -بعضی از سخنان حکمتآموز امام حسنمجتبی(ع) و چند کتاب درباره ابعاد شخصیتی
ایشان را بنویسید.
س -آیا موضوع ازدواج امام حسین(ع) با شهربانو دختر یزدجرد سوم و تولد امام سجاد(ع)
از او صحت دارد؟

 -2-7صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع ) زمینه ها و پیامدها
س -1فلسفه سکوت حضرت علی(ع) ،صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع)
چیست؟
س -2آیا صلح امام حسن(ع) نشانه تن دادن به رأی اکثریت بود یا نه؟
س -3چرا امام حسین(ع) در زمان معاویه اقدام به قیام نکرد؟
سواالت تکمیلی:

12

بیانات مقام معظم رهبری:

ذهن جوان دانشجو ،ذهن پرسشگری است؛
این خیلی چیز خوبی است.
بعضی خیال میکنند این نقطه ضعف است ،نه.
این نقطه خوب است.
بهترین کسانی که می توانند در مسایل دینی،
اعتقادی ،سیاسی ،معرفتی ،توحیدی ،پرسشگری کنند،
جوانان دانشجو هستند.
1385/8/23
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