
ظهور اسالم، حرکتی تازه در تاریخ بشر

فصل دوم



35 34

      منطق و فلسفۀ طراحی درس  

اوضاع شبه جزیرٔه  بر  و  به شمار می رود  تاریخ  در  ظهور اسالم در مکه، رویدادی مهم و سرنوشت ساز 
عربستان، ایران و سایر نقاط جهان تأثیری اساسی گذاشت. دانش آموزان برای شناخت تاریخ صدر اسالم 
و تحلیل تحوالت ناشی از بعثت پیامبر اسالم، نیازمند ارزیابی وضعیت اجتماعی، سیاسی، فکری و فرهنگی 
شبه جزیرٔه عربستان در هنگام ظهور اسالم و نیز بررسی اقدامات و مجاهدت هایی هستند که رسول خدا و 

پیروانش برای نشر دعوت اسالمی طی سیزده سال نخست بعثت انجام دادند. 

     هدف ها و انتظارات   

 هدف کلی
دانش آموزان با استفاده از شواهد و مدارک برگرفته از قرآن و سایر منابع و پژوهش های تاریخی، وضعیت 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شبه جزیرٔه عربستان در آستانٔه بعثت پیامبر، آثار و نتایج تالش های 
رسول خدا و پیروانش برای دعوت به اسالم و عکس العمل دشمنان آنان را در مکه بررسی و تحلیل می کنند 

و یک گزارش علمی ارائه می دهند.

 هدف های جزئی
ــ شناسایی ویژگی های جامعٔه جاهلی و توصیف و تحلیل مفهوم جاهلیت

درس
3 

اسالم در مکه
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ــ درک و تحلیل معنا و پیام نخستین آیات نازل شده بر پیامبر در غار حراء 
ــ شناسایی مراحل و روند دعوت به اسالم

ــ ارزیابی موقعیت اجتماعی نخستین گروه های گرونده به اسالم و عوامل مؤثر بر اسالم آوردن آنان
ــ تجزیه و تحلیل علل و عوامل مخالفت و دشمنی سران قریش )مشرکان( با اسالم در مکه

ــ ارزیابی و تحلیل مهم ترین اقدامات خصمانٔه مشرکان مکه علیه اسالم و واکنش پیامبر و مسلمانان در 
برابر آنان

 انتظارات عملکردی
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند با بررسی شواهد و مدارک:

اجتماعی،  سیاسی،  وضعیت  بر  را  عربستان  شبه جزیرٔه  اقلیمی  شرایط  و  جغرافیایی  موقعیت  تأثیر  ــ 
اقتصادی و فرهنگی آن شبه جزیره در آستانٔه ظهور اسالم بیان کنند. 

بعثت  اقتصادی و فرهنگی ساکنان شبه جزیرٔه عربستان هنگام  با تحلیل وضعیت سیاسی، اجتماعی،  ــ 
پیامبر اسالم، مفهوم جاهلیت را فهم و ویژگی های آن را شناسایی کنند. 

ــ با بررسی شواهد و مدارک و بهره گیری از نقشٔه تاریخی، وضعیت علمی، فرهنگی و اعتقادی ساکنان 
عربستان را در آستانٔه ظهور اسالم ارزیابی کنند.

ــ فرازهای مهم زندگانی پیامبر از والدت تا بعثت را براساس نمودار خط زمان توصیف کنند.
پیامدهای  و  آثار  علل،  زمینه،  تاریخی،  مدارک  و  شواهد  دیگر  و  کریم  قرآن  آیات  از  بهره گیری  با  ــ 
واکنش های متفاوت افراد و گروه های مختلف را در برابر دعوت پیامبر به اسالم در مکه، تشریح و تحلیل 

کنند.
و  مخالفت ها  برابر  در  را  مسلمانان  و  پیامبر  اقدامات  تاریخی،  مدارک  و  شواهد  از  بهره گیری  با  ــ 

دشمنی های مشرکان تشریح کنند.
ــ با استفاده از منابع و مطالبی که دبیر در اختیار آنان قرار می دهد، دربارٔه نقش حضرت خدیجه  در 

جریان دعوت به اسالم کاوش کنند.
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     شبکۀ مفهومی   

اسالم در مکه
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       مرور فعالیت ها   

فّعالیت 1

  منطق و هدف: منظور از طراحی آموزشی این فعالیت، آماده کردن دانش آموزان برای شروع تدریس 
، و ظهور اسالم در شهر مکه اختصاص دارد.  درسی است که موضوع آن به بعثت حضرت محمد 
این فعالیت از طریق جلب توجه فراگیران به شرایط فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر شبه جزیرٔه 
عربستان در آستانٔه بعثت، آنان را کمک می کند که در فرایند یاددهی ــ یادگیری درس به طور مؤثر و مفیدی 

مشارکت کنند.
  روش اجرا: یقیناً دانش آموزان دربارٔه موضوع این فعالیت یعنی عصر جاهلیت و ویژگی های آن، 
پیش از این مطالبی را خوانده و یا شنیده اند؛ بنابراین، پس از معرفی مختصر موضوع درس سوم کتاب و 
اشاره به ظهور اسالم در عصر جاهلیت، از آنان بخواهید که براساس پیش دانسته های خود، مشخصه های 

آن عصر را فهرست کنند.
به منظور جلوگیری از کج فهمی مفهوم جاهلیت، شاید بیان این نکته ضروری باشد که جاهلیت، اصطالحی 
قرآنی و حدیثی ناظر به ویژگی های اعتقادی و اخالقی مردمان شبه جزیرٔه عربستان در دوران پیش از اسالم 
است. معنا و مفهوم این اصطالح محدود و منحصر به جهل و فقدان علم نمی شود و این اصطالح صرفاً از 
این رو به ساکنان آن شبه جزیره اطالق نشده که دانش کمی داشتند و تعداد باسوادانشان انگشت شمار بود. 
در واقع جاهلیت بیشتر در اینجا در مقابل حلم به معنا و مفهوم خویشتن داری و رواداری در برابر خشم و 

غضب، به کار رفته است.

فّعالیت 2

تحلیل  و  شناخت  در  معتبر  و  متقن  مدارک  و  شواهد  جمله  از  کریم،  قرآن  آیات  هدف:  و  منطق   
رویدادهای دوران رسالت رسول خدا به شمار می روند. در این درس، به منظور درک و تحلیل زوایایی از 
تاریخ صدر اسالم به تعدادی از آیات این کتاب آسمانی استناد شده و فرصتی برای تأمل و تفکر فراگیران 

فراهم آمده است.
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 روش اجرا: ترجمٔه آیٔه 61 سورٔه عنکبوت و آیٔه 3 سورٔه ُزَمر را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و 
از آنان بخواهید با تأمل در آیه های مذکور و با همفکری به پرسش های طرح شده در این فعالیت پاسخ دهند.

مَس َوالَقَمَر  َرالشَّ مواِت و االَرَض َو َسخَّ آیٔه 61 سورٔه عنکبوت و ترجمٔه آن: »َو لَئن َساَلَتُهم َمن َخلََق السَّ
لََیقولُنَّ اللُّٰه فَاَنّی ُیؤَفکون«. »و هر گاه از آنان بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، و خورشید و ماه 
را مسّخر کرده است؟ می گویند: اللّٰه! پس با این حال چگونه آنان را )از عبادت خدا( منحرف می سازند؟!«.

بونآ  یَن اتََّخذوا ِمن دوِنه َاوِلیآَء ما نَعبُُدهُم ِااّل ِلُیَقِرّ آیٔه 3 سورٔه ُزَمر و ترجمٔه آن: »َاال ِلله  الّدینُ  الخاِلُص َوالذَّ
ِالَی اللِّٰه ُزلفی ِانَّ اللَّٰه یَحکُُم بَیَنُهم فیما هُم فیِه یَخَتِلفوَن ِانَّ اللَّٰه الیَهدی َمن هَُو کِذٌب کَّفاٌر«.  »آگاه باشید که 
دین خالص از آِن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند، ]دلیلشان این بود که[ اینها را 
نمی پرستیم مگر برای اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند. خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختالف 

داشتند داوری می کند؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند«.
آیٔه 61 سورٔه عنکبوت بیانگر این نکته است که مشرکان به اللّٰه باور داشته اند و او را آفرینندٔه آسمان و 

زمین و مسخرکنندهٔ ماه و خورشید می شمرده اند.
آیٔه 3 سورٔه زمر نیز مبّین این مطلب است که مشرکان برای توجیه تقدیس و عبادت بت ها، می گفتند که ما 
این بت ها را به این دلیل می پرستیم که آنها ما را به خداوند )اللّٰه( نزدیک سازند. در واقع بت ها را واسطٔه بین 

خود و اللّٰه قرار می دادند.

 منطق و هدف: این فعالیت هم بدین دلیل طراحی شده است تا دانش آموزان با استفاده از کالم اللّٰه مجید، 
دربارٔه موضوعی کلیدی و خطیر همچون هدف از بعثت پیامبر اسالم و وسیله و ابزار دعوت آن حضرت تأمل 

و تفکر کنند.

فّعالیت 3
منطق و هدف: مقصود از طراحی این فعالیت، توصیف و تبیین وضعیت و پاره ای از خصوصیات و 
خلقیات اعراب در دوران پیش از بعثت پیامبر گرامی اسالم، از طریق استناد به یکی از منابع معتبر تاریخ 
صدر اسالم یعنی کتاب نهج البالغه است. بدین منظور بخشی از خطبٔه 26 این کتاب شریف به عنوان شواهد 

و مدارک تاریخی ارائه شده است.

فّعالیت 4
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فّعالیت 5

 منطق و هدف: برنامٔه درسی تاریخ فقط به این مسئله بسنده نمی کند که شواهد و مدارک متخذ از 
منابع تاریخی را در معرض ارزیابی و تحلیل فراگیران قرار دهد، بلکه در پی آن است که نظر و دیدگاه های 
موقعیت هایی  و  بدارد  آنان عرضه  به  تاریخی  مهم  و مسائل  در موضوع ها  را  پژوهشگران  و  صاحب نظران 
برای اظهار نظر و نقد فراهم آورد. واکنش قشرها و گروه های مختلف اجتماعی به ویژه در شهر مکه در برابر 
دعوت حضرت محمد  به پذیرش اسالم، از جمله مسائل مهم تاریخ صدر اسالم محسوب می شود. در 
این فعالیت دیدگاه و تحلیل عباس زریاب خویی دربارٔه دلیل گرایش جوانان متعلق به خاندان اشرافی قریش 
و گروه مستضعفان مکه به قبول دعوت رسول خدا و چرایی سرسختی و مخالفت میان ساالن و کهن ساالن 
تا فرصتی برای تأمل و تفکر دانش آموزان و قضاوت و اظهار نظر  برابر آن حضرت، ارائه شده  قریش در 

مستدل و منطقی آنان در خصوص چنین موضوع اجتماعی مهمی فراهم آورد.

فّعالیت 6

 هدف و روش اجرا: مجددًا به قرآن کریم برای فهم بهتر رویدادهای تاریخ صدر اسالم استناد شده 
است. دانش آموزان را کمک و راهنمایی کنید که به سورٔه َمسد )یکصد و یازدهمین سورٔه قرآن( رجوع کنند 

و ترجمٔه آن را بخوانند. 

به منزلٔه آغاز رسالت   شیوۀ اجرا: دانش آموزان را تشویق کنید ترجمٔه سورٔه علق را که نزول آن 
پیشنهاد  پاسخ دهند.  فعالیت  این  به پرسش های  و  تأمل بخوانند  با  بود،  پیامبری حضرت محمد   و 
قلم  سورٔه  آیٔه  نخستین  مانند  مجید،  قرآن  از  دیگری  آیات  یادگیری،  تثبیت  و  تعمیق  منظور  به  می شود 

)ن   َوالَْقلَِم َو َما یَْسطُُروَن ــ نون، سوگند به قلم و آنچه مى  نویسند.( را به دانش آموزان عرضه کنید.
برسند که هدف و  این دریافت و درک  به  آیه های ذکر شده  تأمل در  با  یادگیرندگان  انتظار می رود که 
مقصد دعوت الهی رشد و کمال انسان از طریق علم و آموزش است و به همین دلیل قلم که ابزار دانش 
و وسیلٔه آگاهی بخشی است، این چنین در کالم خداوند ارزش و اهمیت یافته تا بدان جا که به آن سوگند 

خورده است.
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      منطق و فلسفۀ طراحی درس  

هجرت پیامبر گرامی اسالم از مکه به مدینه و دوران ده سالٔه پایانی رسالت آن حضرت در این شهر، رویداد 
و دوره ای مهم در تاریخ صدر اسالم به شمار می رود. این امر زمینه ساز بسیاری از تحوالت بعدی تاریخ 
اسالم شد؛ زیرا با مهاجرت رسول خدا و پیروانش به مدینه، شرایط برای تأسیس امت و حکومت اسالمی 
تحت هدایت و مدیریت آن حضرت و گسترش دعوت اسالمی در سرتاسر شبه جزیرٔه عربستان و فراسوی آن 
فراهم آمد؛ بنابراین، مطالعٔه رویدادها و تحوالت این مقطع از تاریخ صدر اسالم، فرصت هایی ایجاد می کند که 
دانش آموزان عالوه بر شناخت سیره و مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادی رسول خدا، الگوها و معیارهای 
را  ایشان  هدایت  تحت  اسالمِی  و حکومت  امت  در  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مناسبات  تنظیم کنندٔه 

تحلیل و از آن در زندگی شخصی و اجتماعی خود استفاده کنند.

     هدف ها و انتظارات   

 هدف کلی
دانش آموزان با بهره گیری از شواهد و مدارک تاریخی، هجرت پیامبر و مسلمانان از مکه به مدینه، تأسیس 
امت و حکومت اسالمی و گسترش و عملکرد آن را بررسی و تحلیل خواهند کرد و دربارٔه غزوات رسول 

خدا تحقیق و گزارشی تهیه می کنند.

 هدف های جزئی
ــ شناسایی و بررسی زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و دینی هجرت 

درس
4 

امت و حکومت نبوی در مدینه
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ــ توصیف و تحلیل روند تأسیس امت و حکومت نبوی و مقایسٔه ویژگی های آن با جامعٔه جاهلی
ــ تجزیه و تحلیل دالیل و نتایج مخالفت و دشمنی ها با امت و حکومت نبوی

ــ ارزیابی روند گسترش و تحول امت و حکومت پیامبر
ــ شناسایی ویژگی های شاخص شیؤه حکومت داری پیامبر در ابعاد سیاسی ــ نظامی، اقتصادی و مالی، 

تعلیم و تربیت
ــ گردآوری و تحلیل اطالعات دربارهٔ علل، آثار و نتایج غزوات مهم پیامبر اسالم

 انتظارات عملکردی
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند با بهره گیری از شواهد و مدارک:

بیان  به آن شهر  پیامبر و مسلمانان  وضعیت اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی یثرب را در آستانٔه هجرت 
کنند.

ــ زمینه ها و عوامل استقبال مردم یثرب از دعوت پیامبر به اسالم را استنباط و تحلیل کنند.
ــ روند شکل گیری امت و حکومت اسالمی را در مدینه توضیح دهند.

ــ روابط اجتماعی حاکم بر امت اسالمی و تفاوت های شاخص آن را با جامعٔه عصر جاهلیت شرح دهند.
ــ انگیزه، علل، آثار و نتایج مخالفت ها و دشمنی ها با امت و حکومت نوپای اسالمی را در مدینه شناسایی 

و تحلیل کنند.
ــ پیامدهای صلح حدیبیه و فتح مکه را بر گسترش دعوت اسالمی و دامنٔه نفوذ حکومت پیامبر در درون 

و بیرون از شبه جزیرهٔ عربستان توضیح دهند.
و  نظامی  سیاسی،  ابعاد  در  را  پیامبر  ریاست  تحت  اسالمِی  حکومت  عملکرد  و  ویژگی ها  اصول،  ــ 

اقتصادی، استنباط و تحلیل کنند.
را فهرست کنند. ــ سیره و سنن )سجایای اخالقی و ویژگی های سبک زندگی( پیامبر اکرم 

ــ با استفاده از منابعی که دبیر معرفی می کند، دربارٔه علل، آثار و نتایج یکی از غزوه های دوران پیامبر 
اسالم، تحقیق و اطالعاتی را جمع آوری و گزارشی تهیه کنند.

نمودار خط زمان  و روی  کنند  استخراج  را  پیامبر  تا رحلت  بعثت  از  تاریخ اسالم  مهم  ــ رویدادهای 
نمایش دهند.
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     شبکۀ مفهومی   

       مرور فعالیت ها   

امت و حکومت نبوی

هجرت به مدینه

اقدامات و 
نتایج

زمینه ها،
 علل  وعوامل

آثار وپیامدهافرایند
تأسیس امت و
حکومت نبوی

فرایند
 ویژگی ها و
تفاوت آن با
جامعه جاهلی

شیوه
حکومت داری

منابع مالی و
 مدیریت

 اقتصادی

 سجایای
اخالقی

سپاه و
مدیریت

 امور نظامی
تعلیم وتربیت

دشمنان و 
دشمنی ها

گروه ها و
دسته ها

انگیزه، 
اهداف و 

علل

  منطق و هدف: این فعالیت ناظر بر موضوع تقویم هجری قمری و مبدأ آن یعنی هجرت حضرت محمد
 از مکه به مدینه است. رویدادها و تحوالت دورهٔ تاریخ اسالم و ایران اسالمی بر مبنای تقویم هجری 
قمری تنظیم و ارائه شده اند؛ بنابراین اجرای این فعالیت توجه فراگیران را به دو موضوع هجرت و گاه شماری 

هجری قمری جلب می کند.

فّعالیت 1
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فّعالیت 2

  منطق و هدف: یکی از پرسش های کلیدی و جذاب درخصوص رویدادهای تاریخ صدر اسالم این 
است که چرا رسول خدا شهر یثرب )مدینه( را به عنوان مقصد هجرت برگزید؟ و یثرب به لحاظ اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه ویژگی های متفاوتی نسبت به مکه داشت که دعوت اسالمی در آنجا مورد 
استقبال و پذیرش قرار گرفت؟ فعالیت 2، ناظر بر همین پرسش های اساسی است و هدف آموزشی مهمی را 

مد نظر دارد.
مفهومی  درک  دانش آموزان  که  است  آن  مستلزم  فعالیت  این  و صحیح  دقیق  انجام  اجرا:    شیوۀ 
مناسب و عمیقی از مباحث درس سوم و مطالب دو صفحٔه نخست درس چهارم کتاب درسی داشته باشند. 
مجددًا یادآوری می شود که هدف اصلی از انتخاب و ساماندهی محتوای آموزشی، خواندن و به خاطر سپردن 
سطر سطر آن نیست، بلکه مقصود اساسی تقویت قؤه استنباط، شناخت و تحلیل فراگیران و درگیر کردن 
ذهن آنان در علل، عوامل، آثار، نتایج و پیامد رویدادهای تاریخی است که از رهگذر آن موقعیتی برای تفکر 

و تأمل مخاطبان شکل گیرد و در نهایت بصیرتی در نگرش و بینش آنان به وجود آید. 
الزم  مذکور،  فعالیت  پرسش های  به  دادن  پاسخ  برای  دانش آموزان  درس،  متن  دقیق  فهم  بر  عالوه 
است که نقشه های تاریخی مکه و مدینه مندرج در صفحه های 26 و 31 کتاب را مقایسه و تحلیل کنند. 
نقشه های تاریخی بخشی از شواهد و مدارک تاریخی محسوب می شوند و ابزاری سودمند برای آموزش 
اجتماعی  تفاوت های  از  پاره ای  نقشه،  دو  این  مقایسٔه  با  فراگیران  می رود  انتظار  هستند.  تاریخ  درس 
عنوان  به  کنند.  استنباط  آن  از  را  اسالم  گرامی  پیامبر  بعثت  عصر  در  یثرب  و  مکه  شهر  دو  سیاسی  و 
و  ساکن  طوایف  و  قبایل  بیشتر  اتحاد  و  انسجام  موجب  مکه،  فشردٔه  و  متراکم  جغرافیایی  بافت  مثال 
این هماهنگی و  از  به عبارتی دیگر سران قریش  بود.  این شهر شده  شکل گیری اشرافیت قدرتمندی در 
انسجام اجتماعی در جهت تقویت نفوذ و قدرت سیاسی خود استفاده می کردند و در برابر دعوت اسالمی 
سرسختی و لجاجت نشان می د ادند. برخالف مکه، نقشٔه مدینه نشان می دهد که این شهر بافت جغرافیایی 
متراکم و فشرده ای نداشته و از محله های مسکونی پراکنده ای تشکیل می شده که نخلستان ها و کشتزارها 
میان آنها فاصله انداخته بود و در هر یک از آنها اعضای یک یا چند قبیله یا طایفه حضور داشتند. در 
واقع پراکند گی اجتماعی و اختالف های طایفه ای و قبیله ای یثرب، مانع شکل گیری اشرافیت صاحب نفوذ 

و قدرت سیاسی تعیین کننده در آنجا شده بود. 
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 منطق و هدف: نمودار خط زمان ابزاری بسیار سودمند و مؤثر برای آموزش و یادگیری درس تاریخ 
است. همکاران ارجمند استحضار دارید که رویکرد و هدف های آموزشی برنامٔه درسی تاریخ، به جای حفظ 
و به خاطر سپردن جزئیات اطالعات و داده ها )فاکت ها(، بر شناخت و تحلیل رویدادهای تاریخی توجه و 
تأکید دارد، اما توجه داشته باشید که آموزش و یادگیری درس تاریخ، بی اتکا و اعتنا بر اطالعات و داده های 
تاریخی ممکن نیست؛ چرا که همین داده های تاریخی هستند که علم تاریخ را شکل می دهند و رویدادها را 
معنادار می سازند؛ بنابراین، اطالعات و داده ها در فرایند آموزش درس تاریخ ابزاری الزم برای شناخت و 
بر انباشت ذهنی صرف متمرکز شد.  نباید آنها را هدف تلقی کرد و  تحلیل تاریخی محسوب می شوند، اما 
نمودار خط زمان، ابزاری مناسب برای نمایش دادن و خواندن اطالعات تاریخی محسوب می شود و طراحی 
آن تأثیری بسزا در یاددهی ــ یادگیری درس تاریخ دارد. خیلی از دانش آموزان به طراحی و رسم نمودار به 
ویژه از طریق کامپیوتر عالقه دارند و بسیار مناسب است که از این فرصت برای یادگیری درس تاریخ بهره 
تاریخی می شود،  با اطالعات  آنکه موجب آشنایی فراگیران  بر  نمودارهای خط زمان، عالوه  برد. طراحی 
نگرانی و دغدغٔه اساسی آنان درخصوص به خاطر سپردن جزئیات اطالعات تاریخی در آزمون های کتبی و 

پایانی را نیز کاهش می دهد.
  روش اجرا: از دانش آموزان بخواهید جدول رویدادهای مهم دورٔه زندگانی رسول خدا در مدینه را 
که ذیل فعالیت 3 کتاب درسی درج شده است، در منزل روی نمودار خط زمان طراحی کنند. برای انجام 
بهتر این فعالیت، نمونه هایی از نمودارهای خط زمان مندرج در کتاب درسی یا خارج از آن را به آنان نشان 

دهید و آنان را تشویق کنید که در طراحی شکل نمودار، ابتکار و خالقیت نشان دهند.

فّعالیت 3

فّعالیت 4 ،6 و 7

 منطق و هدف: مفاد پیمان نامه ها و عهدنامه ها، ارزش و اهمیتی فراوان در شناخت و تحلیل رویدادها 
و تحوالت تاریخی دارند و از جملٔه شواهد و مدارک سودمند به حساب می آیند. در تاریخ صدر اسالم، 
زمینه ساز  که  دوم  و  اول  عقبٔه  پیمان های  آن جمله اند:  از  دارد؛  تأثیرگذار وجود  و  مهم  پیمان نامٔه  چندین 
هجرت رسول خدا و پیروانش از مکه به مدینه شدند؛ پیمان نامٔه عمومی مدینه که شرایط را برای تأسیس امت 
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و حکومت اسالمی به رهبری پیامبر اکرم در آن شهر فراهم آورد؛ و پیمان صلح حدیبیه در سال ششم هجرت 
که باعث تحکیم و گسترش دعوت اسالمی در شبه جزیرٔه عربستان شد. بررسی و ارزیابی مفاد این پیمان ها، 

اهمیت زیادی برای شناخت و تحلیل رویدادهای تاریخ صدر اسالم دارد.
  شیوۀ اجرا: سه پرسشی که ذیل فعالیت 4 طرح شده است ناظر بر مفاد پیمان های عقبٔه اول و دوم 
است و دانش آموزان با تأمل در متن کوتاه این پیمان ها به راحتی می توانند به آنها پاسخ مناسب دهند. مفاد 
پیمان عقبٔه اول جنبٔه دینی، اعتقادی و فرهنگی صرف دارد و در آن نمایندگان اهالی یثرب متعهد شدند که 
در چارچوب تعالیم اسالم و پیامبر اکرم، از برخی اقدام ها مانند شرک ورزیدن، راهزنی، زنا، کشتن فرزندان 
خود اجتناب کنند. منع شدن چنین اموری در پیمان نامه به لحاظ اجتماعی داللت بر آن دارد که این پدیده ها 
در آن زمان در یثرب و کل شبه جزیرٔه عربستان رایج بوده است. اما مفاد پیمان عقبٔه دوم کامالً جنبه و بُعد 
اجتماعی و سیاسی دارد؛ زیرا در این پیمان، نمایندگان اهالی یثرب متعهد می شوند که از رسول خدا پس از 
مهاجرت به آن شهر همانند افراد خانوادٔه خود دفاع کنند و با هر کس جنگید بجنگنند و با هر کس صلح کرد، 
در صلح باشند. همین بند جنگ و صلح از مفاد پیمان عقبٔه دوم، باعث شده که این پیمان به بیعت الحرب نیز 

مشهور شود.
در فعالیت 6 نیز ذیل مفاد مهم پیمان نامٔه عمومی مدینه، چهار پرسش طرح شده است. از گروه 1، سؤال 
شده که چرا برخی محققان، این پیمان نامه را به عنوان قانون اساسی مدینه نامیده اند؟ با کمی تأمل می توان 
تشخیص داد که دلیل این نامگذاری چه بوده است. در این پیمان نامه چارچوب و اصولی مهم برای تنظیم 
مناسبات اجتماعی، دینی، فرهنگی، حقوقی ــ قضایی، اقتصادی و سیاسی ساکنان یثرب و نحؤه ادارٔه امور 

شهر تعریف و تصویب شده است.
چه  مدینه  عمومی  پیمان نامٔه  در  مندرج  مسلمانان  مسئولیت های  و  که حقوق  شده  پرسیده   ،2 گروه  از   
تفاوتی با حقوق و مسئولیت های افراد دورٔه جاهلیت دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، دانش آموزان را 
راهنمایی کنید عالوه بر تأمل در مفاد پیمان نامٔه عمومی مدینه، به آنچه در درس سوم دربارٔه خصوصیات و 
ویژگی های نظام جاهلیت خوانده و یاد گرفته اند، استناد کنند. مفاد پیمان نامٔه عمومی، فرد فرد مسلمانان را 
مؤمنانی می شناسد که فارغ از وابستگی های قبیله ای، طایفه ای، خاندانی و خانوادگی و بدون توجه به ثروت 
و دارایی هایشان، از حقوق و مسئولیت های یکسان برخوردارند و همگی برادر و برابرند. در این نظام نامه 
حتی فرودست ترین آنان نیز در امان دادن دیگران و از جمله پناه دادن به کافران با دیگران برابر بودند و هیچ 
مؤمنی نمی توانست بر ضد مؤمن دیگر هم پیمان شود. اما در دورٔه جاهلیت چنین برابری و عدالتی وجود 
نداشت و حقوق و مسئولیت های افراد، تابعی از اصول و ارزش حاکم بر نظام قبیله ای به محوریت َحسب 
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قبایل،  برخی  از یک سو موجب می شد که  قبیله ای، طایفه ای و خاندانی  بود. تعصب و عصبیت  و نسب 
طوایف و خاندان ها خود را شریف تر از سایر قبایل، طایفه ها و خاندان ها بشمارند و امتیازات ویژه ای را برای 
قبیله، طایفه و خاندان خویش طلب کنند. از سوی دیگر در درون قبایل و طایفه ها به واسطٔه حسب و نسب 
سلسله مراتبی از حقوق و مسئولیت های متفاوت وجود داشت. در واقع این پیمان نامه قصد داشت روابط و 
پیوندهای عدالت جویانٔه دین اسالم یعنی برادری و مساوات اسالمی را جایگزین عصبیت قبیله ای و مناسبات 

تبعیض آمیز عصر جاهلیت سازد. 
از گروه 3 پرسیده شده که حقوق و مسئولیت های مندرج در این پیمان نامه برای غیرمسلمانان و عمدتاً 
یهودیان ساکن مدینه، بر چه پایه و اصولی استواره بوده است؟ با تأمل در پاره ای از مفاد پیمان نامه که مربوط 
عنوان  به  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  مناسبات  که  می شود  معلوم  است،  یهودیان  از جمله  و  غیرمسلمانان  به 
و  مسالمت آمیز  همزیستی  و  متقابل  احترام  در چارچوب  و  مشترک  مسئولیت  و  مبنای حقوق  بر  هم پیمان 

دوستانه تعریف شده است.
از گروه 4، درخصوص جایگاه و موقعیت رسول خدا سؤال شده که برخی از مفاد پیمان نامه به صراحت 

این جایگاه را مشخص کرده است.
در فعالیت 7 نیز با درج مفاد مهم پیمان صلح حدیبیه، از دانش آموزان پرسیده شده که چرا آثار و نتایج این 
پیمان به سود مسلمانان بود؟ برای اینکه فراگیران به پرسش، پاسخ مناسبی بدهند، آنان را راهنمایی کنید که با 
در نظر گرفتن شرایط و وضعیتی که پیامبر اسالم و مسلمانان از ابتدای بعثت تا زمان صلح حدیبیه، نخست در 
مکه و سپس مدینه داشتند، به این پرسش پاسخ دهند. انتظار می رود دانش آموزان با هدایت دبیر و همفکری 
یکدیگر و با مرور رفتارهایی که مشرکان با آن حضرت و یارانش کردند، به این دریافت برسند که تا پیش از 
صلح حدیبیه، پیامبر و پیروانش به شدت مورد آزار، اذیت، ستمگری و تهدیدات گوناگون از جمله جنگ و 
محاصرٔه اقتصادی و اجتماعی توسط مشرکان به سرکردگی اشرافیت قریش قرار داشتند. این شرایط مانع 
به شمار می رفت. سپس از دانش آموزان  پیام های جذاب و گیرای اسالم و اشاعٔه آن  بزرگی برای شنیدن 
بخواهید با توجه به چنین شرایطی آثار و نتایج برقراری پیمان صلح حدیبیه میان اشرافیت قریش به عنوان 

مخالف و دشمن اصلی رسول خدا و پیروانش از یک سو، و مسلمانان از سوی دیگر را بیان کنند.



47 46

  منطق و هدف: این فعالیت که ناظر بر موضوع پیمان برادری در مدینه است، بدین منظور طراحی شده 
که دانش آموزان از آیات قرآن کریم در جهت فهم عمیق تر موضوع درس استفاده کنند.

  شیوۀ اجرا: ترجمٔه آیٔه 10 سورٔه حجرات و آیٔه 103 سورٔه آل عمران را در اختیار دانش آموزان 
قرار دهید و از آنان بخواهید پس از مطالعٔه دقیق مبحث »پیمان برادری، تحکیم وحدت دینی« از متن کتاب 

درسی، به پرسش های فعالیت پاسخ مناسب دهند.
برادر خود را صلح و آشتی دهید و  برادر یکدیگرند؛ پس دو  آیٔه 10 سورهٔ حجرات: »مؤمنان  ترجمٔه 

تقوای الهی پیشه کنید؛ باشد که مشمول رحمت او شوید«.
ترجمٔه آیٔه 103 سورٔه آل عمران: »و همگی به ریسمان خدا ]= قرآن و اسالم و هر گونه وسیلٔه وحدت[، 
چنگ زنید و پراکنده نشوید. و نعمت ]بزرگ[ خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و 
او میان دل های شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او، برادر شدید، و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، 
خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد؛ شاید پذیرای هدایت 

شوید«.

فّعالیت 5

فّعالیت 8

  منطق و روش اجرا: روایت های معتبر و صحیح از جمله شواهد و مدارک متقن در تاریخ پژوهی 
محسوب می شود. دانش آموزان را راهنمایی و ترغیب کنید تا ترجمه و یا مضمون احادیث معروفی را که در 
موضوع سوادآموزی و دانش جویی از پیامبر اسالم شنیده اند، بیان کنند. از آن جمله است حدیث مشهور 
»اطْلُبُوا الِْعلْمَ  ِمنَ  الَْمْهِد إِلَى اللَّْحد/ از گهواره تا گور دانش بجویید«. و نیز این حدیث : »ِمن َحقِّ الَولَِد َعلى 

والِِدِه . . . أْن ُیَعلَِّمُه الکِتابََۀ / از حقوق فرزند بر پدرش این است که او را نوشتن بیاموزد«.
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      منطق و فلسفۀ طراحی درس  

دوران سی سالٔه پس از رحلت حضرت محمد  به جهات مختلف مانند اختالف مسلمانان در مسئلٔه 
جانشینی رسول خدا، تثبیت اسالم در شبه جزیرهٔ عربستان و فتوحات اعراب مسلمان در سرزمین های فراسوی 
آن، حائز اهمیت بسزایی در مطالعٔه تاریخ اسالم است. از منظر برنامٔه درسی و آموزشی، طرح پرسش هایی از این 
قبیل که »چرا جامعٔه اسالمی پس از پیامبر در موضوع جانشینی دچار اختالف شد؟ آثار و نتایج چنین اختالفی 
چه بود؟ انگیزه و هدف مسلمانان از لشکرکشی برای فتح سرزمین های فراسوی شبه جزیرهٔ عربستان چه بود؟ و 
این فتوحات چه پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فکری و فرهنگی برای جهان اسالم و ساکنان مناطق 
فتح شده داشت؟«، این ظرفیت را دارد که موقعیت های یادگیری متنوعی ایجاد کند و دانش آموزان را به تأمل و 

همفکری و گفت وگو در خصوص چنین پرسش های مهم و جذاب وادارد.

     هدف ها و انتظارات   
 

 هدف کلی
دانش آموزان با جست وجو، گردآوری و بررسی شواهد و مدارک، شکل گیری نظام خالفت و علل، آثار 
و پیامدهای رویدادها و تحوالت مهم دوران خلفای نخستین از جمله فتوحات مسلمانان را تجزیه و تحلیل 

می کنند و در بارٔه یکی از رویدادهای این دوره گزارشی علمی ارائه می دهند.

 هدف های جزئی
ــ شناسایی و تحلیل دیدگاه و گرایش گروه ها و دسته های مختلف مسلمانان در مسئلٔه جانشینی رسول خدا

تشخیص و درک شیوه های متفاوت رسیدن به مقام خالفت در دوران خلفای نخستین
ــ تحلیل عملکرد خلفای نخستین در ابعاد اجتماعی و اقتصادی

فتوحات  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  پیامدهای سیاسی،  و  آثار  زمینه ها، علل،  تبیین  و  توصیف  ــ 
مسلمانان در دوران خلفای نخستین

ــ تجزیه و تحلیل علل، آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ های جمل، صفین و نهروان

درس
5 

تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفای نخستین
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 انتظارات عملکردی 
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند با جست وجو، سنجش و بررسی شواهد و مدارک تاریخی:
ــ در بررسی تاریخ اسالم نسبت به موضوع حفظ وحدت اسالمی و پرهیز از تفرقه آگاه و حساس باشند.
ــ دیدگاه ها و گرایش های گروه های مختلف مسلمانان را در موضوع جانشینی پیامبر  شناسایی و 

بیان کنند.
ــ شیوهٔ انتخاب خلفای نخستین از ابوبکر تا امام حسن  را مقایسه و تشریح کنند.

ــ سیاست و عملکردهای مهم خلفای نخستین را در جنبه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
فهرست، تحلیل و مقایسه کنند.

ــ آثار و پیامدهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فتوحات مسلمانان را در دوران خلفای نخستین، 
توصیف و تبیین کنند.

و  پیامدهای سیاسی  و  زمینه ها، عوامل  دربارٔه  می کند،  ارائه  دبیر  که  محتوایی  و  منابع  از  استفاده  با  ــ 
اجتماعی یکی از جنگ های جمل، صفین و نهروان تحقیق و مطالبی را گردآوری کنند.

     شبکۀ مفهومی   

تحوالت
 اقتصادی

خلفای نخستین

فتوحاتخالفت

سیاست وعملکرد

شکل گیری
 شیوه 

آثار وزمینه ها وعلل          انتخاب خلیفه                  
 پیامدها                       

تحوالت
سیاسی

تحوالت
اجتماعی



51 50

       مرور فعالیت ها   

 منطق و هدف: مسئلٔه جانشینی پیامبر اسالم و خالفت ابوبکر بن ابی ُقحافه، یکی از مسائل مهم و 
چالش برانگیز جامعٔه اسالمی در طول سده های گذشته بوده است. مناسب ترین روش برای آموزش و یادگیری 
چنین مسئلٔه عظیم و حساسی، رجوع فراگیران به متون و منابع اصلی و ایجاد موقعیت هایی است که خود 
ترغیب به استنباط، تحلیل و تفسیر موضوع شوند. این فعالیت بدین منظور طراحی شده که دانش آموزان با 
رجوع به منابع معتبر، اتفاقات و گفت وگوهای نشست سقیفٔه بنی ساعده را ارزیابی و دربارٔه چگونگی انتخاب 

خلیفٔه اول به عنوان جانشین پیامبر اظهار نظر و قضاوت کنند.
 شیوۀ اجرا: دانش آموزان را راهنمایی و تشویق کنید که ادعاها و احتجاجات هر یک از اشخاص 
یا گروه های مدعی خالفت و جانشینی رسول خدا در نشست سقیفٔه بنی ساعده را به دقت و با تأمل فراوان 
بخوانند و سپس آنها را با تعالیم پیامبر و گفته ها و عملکرد آن حضرت در طول دوران رسالت به ویژه حدیث 

غدیر مقایسه، ارزیابی و نتیجه گیری کنند.

 منطق و روش اجرا: پیش تر بیان شد که مسئلٔه جانشینی رسول خدا و نحؤه انتخاب جانشین )خلیفه( 
از مسائل حساس و چالش بر انگیز جامعٔه اسالمی به شمار می رود. دانش آموزان را ترغیب کنید با مطالعٔه متن 
کتاب درسی، نحؤه به خالفت رسیدن هر یک از پنج خلیفٔه نخستین )راشدین( را استخراج و مقایسه کنند.

 منطق و هدف: برنامٔه درسی تاریخ در صدد است که نگاهی متوازن و جامع به گذشته بیفکند و ابعاد 
ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را مورد توجه  از  پیشینیان اعم  و جنبه های مختلف زندگی 

فّعالیت 1

فّعالیت 2

فّعالیت 3
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قرار دهد؛ بنابراین، بخشی از محتوای آموزشی درس تاریخ، به رویدادها و تحوالت تأثیرگذار اقتصادی و 
معیشت مردمان و جوامع گذشته اختصاص دارد. یکی از مسائل چالش برانگیز دیگری که جامعه و حکومت 
با آن مواجه شد، نحؤه تقسیم بیت المال میان  در دوران خلفای نخستین و خالفت های امویان و عباسیان 
مسلمانان بود. این مسئله پس از آغاز و گسترش فتوحات مسلمانان و فتح سرزمین های متمدن و ثروتمند 
فراسوی شبه جزیرٔه عربستان و سرازیر شدن سیل غنایم به مرکز خالفت، حادث شد. در موضوع شیؤه تقسیم 
بیت المال نیز میان خلفا و بعدًا فقهای مسلمان اختالفاتی بروز کرد. فعالیت 3، با ارائٔه جدول توزیع بیت المال 
در زمان عمربن خطاب، خلیفٔه دوم راشدین، این موضوع تاریخی بس مهم را تبدیل به موقعیتی برای تفکر 

و تحلیل تاریخی کرده است.
و  بیت المال  کنندٔه  دریافت  گروه های  و  افراد  نام  در  تأمل  با  بخواهید  دانش آموزان  از   شیوۀ اجرا: 
میزانی که به هر فرد یا گروه تعلق گرفته، معیار یا معیارهای مورد نظر برای چنین توزیعی را استنباط کنند. در 
واقع قرابت نسبی و سببی به رسول خدا و تقدم و تأخر در گرویدن به اسالم و حضور در جنگ ها از جمله 

معیارهایی بوده که خلیفٔه دوم در چارچوب آنها اقدام به تقسیم و توزیع بیت المال  کرده است.

و مدارک  به شواهد  استناد  با  فراگیران  که  بدین مقصود طراحی شده  فعالیت  این   منطق و هدف: 
تاریخی، نمونه ای از تعرض به بیت المال مسلمانان را در دورٔه خلیفٔه سوم، از یک منبع معتبر تاریخ اسالم 

استنباط کنند.

 منطق و هدف: یکی از موضوع های جالب دربارٔه فتوحات مسلمانان، نحؤه برخورد و رفتار فرماندهان 
و سربازان عرب مسلمان با ساکنان سرزمین ها و شهرهایی بود که فتح می کردند. محتوا و متن قراردادهای 
صلح یا صلح نامه ها، اطالعاتی سودمند در این باره برای مورخان و پژوهندگان تاریخ دارد. در این فعالیت 
که دانش آموزان،  آورده  فراهم  )بیت المقدس( در سرزمین فلسطین، موقعیتی  ایلیا  محتوای صلح نامٔه شهر 
با اهالی یکی از شهرها و مناطق  استنباط و تحلیل خود را از چگونگی برخورد و رفتار فاتحان مسلمان 

مفتوحه بیان کنند. 

فّعالیت 4

فّعالیت 5
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خاندان اموی )بنی امیه( از سال 41 تا 132ق بر سرتاسر قلمرِو در حال گسترش مسلمانان خالفت کردند. 
در دوران حکومت امویان، دگرگونی های مهمی در شیؤه ادارٔه امور و تعامل زمامداران و اصحاب قدرت 
ایجاد شد. همزمان سرزمین های جدیدی توسط سربازان و سرداران مسلمان در شرق و  با مردم  ثروت  و 
غرب عالم گشوده و ثروت فراوانی نصیب خلفای اموی و کارگزاران آنان شد. عالوه بر آن در عصر خالفت 
بنی امیه، اختالفات درونی جامعٔه اسالمی به طرز چشمگیری افزایش یافت و جنبش ها و قیام های متعددی 
در مخالفت با حاکمیت امویان صورت گرفت که مهم ترین و تأثیرگذارترین آنها قیام امام حسین  در کربال 
بود. از حیث برنامٔه درسی، توجه و تأکید بر علل، عوامل، آثار، نتایج و پیامدهای دگرگونی ها و تحوالت 
امویان،  زمامداری  دوران  در  گوناگون  قیام های  و  بروز جنبش ها  و  فرهنگی  و  فکری  اجتماعی،  سیاسی، 

می تواند به خلق موقعیت های یادگیری و ایجاد فرصت تأمل و تفکر در دانش آموزان منجر شود.

     هدف ها و انتظارات   

 هدف کلی
دانش آموزان با جست وجو، گردآوری و بررسی شواهد و مدارک، روند به قدرت رسیدن امویان، گرایش 

و ویژگی های خالفت آنان و نیز علل و پیامدهای قیام های ضداموی را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند.

 هدف های جزئی
ــ شناسایی روند به قدرت رسیدن خاندان بنی امیه در جهان اسالم و عوامل مؤثر بر آن

ــ تجزیه و تحلیل ویژگی جنبه های مختلف خالفت بنی امیه )تبدیل خالفت دینی به سلطنت(
ــ ارزیابی زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای قیام های ضداموی

ــ تهیٔه گزارش علمی در معرفی یکی از آثار نویسندگان معاصر در بارٔه قیام امام حسین 
) توصیف و تبیین نقش علمی و فرهنگی امامان شیعه )امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق 

ــ شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف میراث تمدنی مسلمانان در اندلس
ــ بهره گیری از نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی برای ارائه و پردازش اطالعات تاریخی

درس
6 

امویان بر مستند قدرت
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 انتظارات عملکردی
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند با جست وجو، سنجش و تحلیل شواهد و مدارک تاریخی:

ــ زمینه ها و عوامل به قدرت رسیدن خاندان اموی را در جهان اسالم شناسایی و تحلیل نمایند.
ــ جهت گیری و گرایش های سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی خالفت امویان را استنباط، طبقه بندی 

و مقایسه کنند.
ــ زمینه ها، دالیل و نتایج برخی جنبش ها و قیام های مهم سیاسی، اجتماعی و دینی را در دوران امویان 

شرح دهند.
ــ نقش سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی امامان شیعه  را در دوران خالفت اموی بررسی و تحیل 

کنند.
ــ رویدادهای سرنوشت ساز دورهٔ امویان را روی نمودار خط زمان تنظیم کنند.

ــ یکی از آثار نویسندگان معاصر دربارٔه قیام امام حسین  را معرفی کنند.
ــ با استفاده از منابع و مطالبی که دبیر ارائه می دهد، دربارٔه هویت ابومسلم و تأثیر و نقش وی در جنبش 

عباسیان، تحقیق و گزارش علمی تهیه کنند.
ــ قلمرِو جغرافیایی خالفت اموی را روی نقشه نشان دهند و با دوران خلفای نخستین مقایسه کنند.

ــ آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی فتح اندلس توسط مسلمانان را تجزیه و تحلیل کنند.
ــ دستاوردها و ویژگی های شاخص تمدن اسالمی در اندلس را شناسایی، دسته بندی و ارزیابی کنند.

     شبکۀ مفهومی   

امویان

سیاست و تأسیس خالفت
 امویان اندلس قیام هاحکومت

روند 
تأسیس

شیوه و
 ابزار

تبدیل 
خالفت دینی 

به سلطنت
زمینه ها و

علل
آثار و 
نتایج   

دستاوردهای 
تمدنی مسلمانان 

اندلس
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جدول رویدادهای مهم دوران خالفت امویان )41 ــ 132ق/ 40ــ 128ش(

رویدادهای مهم خلفا

به حمایت  اعتماد  به واسطٔه  به دمشق  مرکز خالفت  انتقال  اختیار گرفتن منصب خالفت؛  و در  امام حسن   با  صلح 
مدیترانه و  آفریقا، دریای  فتوحات در شمال  تداوم  با رومیان؛  پیمان صلح  ؛  امام حسن  و وفاداری شامیان؛ شهادت 
، آزار، شکنجه و شهید کردن برخی از  سرحدات خراسان؛ نقض پیمان صلح با امام حسن  با بدگویی از امام علی 

شیعیان و یاران امام، بیعت گرفتن برای پسرش یزید و موروثی کردن خالفت.

یان
فیان

هٔ س
شاخ

معاویه بن ابوسفیان
) 41 ــ 60ق(

قیام کربال و شهادت امام حسین  و یارانش؛ ماجرای حره و حملٔه سپاه یزید به مدینه و قتل شماری از مردم آن شهر از 
جمله صدها قاری قرآن؛ به آتش کشیدن خانٔه کعبه توسط سپاه اموی؛ تسلط عبدالله بن زبیر بر حجاز.

یزید بن معاویه
)60 ــ 64ق(

انتقاد از خاندان خود و کناره گیری از خالفت؛ بروز آشفتگی در حجاز، عراق و شام: بیعت عده ای از مسلمانان با عبدالله 
بن زبیر در حجاز، قیام مردم کوفه و بصره بر ضد والیان خود؛ بیعت شامیان با مروان بن حکم به عنوان خلیفه و خالد بن 

یزید به عنوان جانشین او.

معاویه بن یزید
) 64ق(

شکست ضحاک بن قیس، هوادار ابن زبیر در مرج راهط )اردن( و تسلط بر دمشق؛ در اختیار گرفتن فلسطین و سپس مصر؛ 
موروثی کردن خالفت در تیرٔه مروانیان با خلع خالد بن یزید و بیعت گرفتن برای پسرش عبدالملک؛ قیام توابین به رهبری 
سلیمان صرد خزاعی علیه امویان در عراق؛ قیام مختار ثقفی به خونخواهی امام حسین  و یارانش در کوفه؛ منازعه با 

زبیریان: دفع هجوم مصعب بن زبیر به فلسطین، خارج کردن مدینه از اختیار عبدالله بن زبیر.

یان
وان

 مر
خهٔ

شا

مروان بن حکم
)64 ــ 65ق(

انتصاب حجاج  بن یوسف ثقفی به حکومت عراق و ایران و پیگیری سیاست سرکوب شیعیان و خوارج؛ شکست دادن مصعب 
بن زبیر در عراق؛ حملٔه سپاه اموی به مکه و ویران کردن بخشی از خانٔه کعبه؛ کشتن عبدالله بن زبیر و پایان دادن به خالفت او در 
حجاز؛ سرکوب قیام عبدالرحمن بن اشعث توسط حجاج در عراق؛ و گسترش فتوحات در سرحدات شرقی و غربی و پیروزی بر 

رومیان؛ انتقال دیوان از فارسی به عربی؛ ضرب سکه.

عبدالملک بن 
مروان

)65 ــ 86ق(

؛ مرگ حجاج بن یوسف ثقفی والی  ادامٔه فتوحات در ماوراءالنهر، سند، شمال آفریقا و اندلس؛ شهادت امام سجاد 
خشن و خونریز عراق )95ق(.

ولید بن عبدالملک
)86 ــ 96ق(

انتصاب یزید بن مهلب به حکومت عراق؛ محاصرٔه قسطنطنیه؛ فتح گرگان و طبرستان؛ انتخاب عمر بن عبدالعزیز به جانشینی 
خود.

سلیمان بن 
عبدالملک

)96 ــ 99ق(

؛ بازگرداندن فدک به علویان؛  نؤه مروان حکم؛ تغییر والیان عراق و خراسان؛ توقف فتوحات؛ ممنوع کردن اهانت به علی 
برداشتن جزیه از ایرانیان مسلمان؛ بازگرداندن اموال ناحق بنی امیه به بیت المال.

عمر بن عبدالعزیز
)99 ــ 101ق(

معروف به یزید دوم؛ کنار گذاشتن سیاست های عمر بن عبدالعزیز و لغو اصالحات مالی او؛ سرکوب شورش یزید بن مهلب؛ آغاز دعوت 
عباسیان؛ ادامٔه فتوحات در مرزهای خراسان و روم.

یزید بن عبدالملک 
)101 ــ 105ق(

کوشش برای انتظام امور اقتصادی و دیوانی؛ پیگیری سیاست برقراری توازن میان قبایل یمانی )قحطانی / جنوبی( و قیسی 
)عدنانی / شمالی( در عراق و ایران؛ ادامٔه فتوحات در سرحدات و گسترش اسالم به ترکستان و مرزهای چین؛ سرکوب قیام 

. زید بن علی  بن حسین  در کوفه؛ شهادت امام باقر 

هشام بن عبدالملک
)105ــ 125ق(

فسق و فجور آشکار خلیفه؛ قیام یحیی بن زید در خراسان؛ بروز اختالفات داخلی امویان و شورش یزید سوم. ولید بن یزید
)125 ــ 126ق(

معروف به یزید سوم؛ تداوم اختالفات داخلی و تشدید ضعف حکومت اموی. یزید بن ولید
 )126ق(

شورش مروان بن محمد. ابراهیم بن ولید
)126 ــ 127ق(

ادامٔه اختالفات و منازعات داخلی امویان و گسترش آشوب و اغتشاش در سراسر قلمرو خالفت؛ قیام سیاه جامگان به فرماندهی 
ابومسلم خراسانی در خراسان؛ ورود سپاه سیاه جامگان به کوفه و به خالفت برداشتن سفاح از خاندان عباسی؛ پیروزی سپاه 

عباسیان بر سپاه اموی در جنگ زاب و کشته شدن مروان، آخرین خلیفٔه اموی.

مروان بن محمد
)127 ــ 132ق(
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ـ   422ق/ 756ــ 1031م( خلفای اموی اندلس )138ـ

نام خلیلفهآغاز خالفت 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
ــــ

ــــــ
ــــــ
ــــــ
13

ــــــ
14
15

ــــــ
16

422ق/ 756م
172ق/788م
180ق/ 796م
206ق/ 822م
238ق/ 852م
273ق/ 886م
275ق/ 888م
300ق/ 912م
350ق/ 961م
366ق/ 978م

399ق/ 1009م
400ق/ 1009م
400ق/ 1010م
400ق/ 1010م
403ق/ 1013م
407ق/ 1016م
408ق/ 1018م
408 ــ 414ق
414ق/ 1023م
414ق/1024م
414ــ 416ق

416ق/ 1027م

عبدالرحمن اول
هشام اول
حکم اول

عبدالرحمن دوم
محمد اول

منذر
عبدالله

عبدالرحمان سوم )خلیفه الناصر(
حکم دوم )المستنصر(

هشام دوم )المؤید(
محمد دوم )المهدی(
سلیمان )المستعین(
محمد دوم )بار دوم(
هشام دوم )بار دوم(
سلیمان )بار دوم(

دورٔه فترت
عبدالرحمان چهارم )المرتضی(

دوران فترت
عبدالرحمان پنجم )المستظهر(

محمد سوم )المستکفی(
دورٔه فترت

هشام سوم )المعتمد(
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       مرور فعالیت ها   

 منطق و هدف: نقشه های تاریخی از قابلیت فراوانی برای عرضه و نمایش اطالعات برخوردارند و 
به دلیل کاربست حس بینایی مخاطب در کنار سایر حس ها، تأثیر شناختی مطلوبی ایجاد می کنند. این ابزار 
قلمرِو  بسط  و  قبض  همچون  مباحثی  یادگیری  در  ویژه  به  فوق العاده ای  کارآیی  تاریخ،  درس  در  آموزشی 
جغرافیایی سلسله ها و حاکمان، تغییرات مرزهای سیاسی، لشکرکشی ها و فتوحات نظامی دارد. منظور از 
طراحی 1، این است که دانش آموزان از طریق مقایسٔه نقشه های قلمرِو خلفای نخستین با خلفای بنی امیه، 

مناطق و سرزمین های گشوده شده در عصر اموی را فهرست کنند.

تبلیغات زیادی  ابوسفیان تالش و   منطق و هدف: خلفای اموی و مخصوصاً مؤسس آن معاویه بن 
دهند.  جلوه  برحق  و  مشروع  پیامبر،  جانشین  و  خلیفه  عنوان  به  را  مسلمانان  بر  که حکومت خود  کردند 
از آنجایی که میان مشروعیت و حقانیت خلفا یا سلسله های خالفت اسالمی با شیؤه به قدرت رسیدن آنان 
ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد، بسیار مهم است که خلیفه با اجماع مسلمانان و یا بیعت آنان قدرت را به دست 
گرفته یا اینکه از طریق زور و غلبٔه نظامی )تغلب( بر مسند حکومت تکیه زده است. این فعالیت بدین مقصود 
طراحی شده که فراگیران با اتکا به شواهد و مدارکی متقن که از منابع معتبر و دست اول تاریخ اسالم اخذ 

شده اند، استنباط و تحلیل خود را از چگونگی به قدرت رسیدن معاویٔه بن ابوسفیان بیان کنند.
 روش اجرا: چنانچه دانش آموزان سه متن مذکور را به دقت بخوانند، به راحتی می توانند پاسخی 
مناسب به پرسش های مربوط به آن بدهند. تمامی شواهد و مدارک مأخوذ از سه متن یادشده، آشکارا داللت 
بر این امر دارد که معاویه از طریق زور و اجبار )تغلب( خالفت را به دست گرفته است. نکتٔه مشترک هر سه 
متن هم تصریح بر آن دارد که معاویه نه با اجماع و بیعت مسلمانان بلکه با استفادٔه زور شمشیر و غلبٔه نظامی، 
قدرت را به دست گرفت. دانش آموزان را راهنمایی کنید تا با مرور اقدامات معاویه در زمان حکومت امام 
علی  و مخصوصاً تحمیل جنگ صفین بر خلیفه ای که با بیعت مسلمانان به خالفت رسیده بود، شواهد 

دیگری در تأیید ادعاهای فوق ارائه کنند.

فّعالیت 1

فّعالیت 2
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 منطق و هدف: تقریباً بیشتر فعالیت های کتاب، فرادانشی و مفهومی هستند؛ یعنی پاسخ آنها سطر یا 
سطرهای مشخصی از کتاب درسی نیست، بلکه دانش آموزان برای پاسخ دادن به این فعالیت ها بایسته است 
دریافت  و تحلیل های خود را از نه تنها یک مبحث یا موضوع، بلکه حتی کلیت یک درس یا چند درس، 

ارائه دهند.
یکی از ویژگی های شاخص خالفت امویان، اتخاذ سیاست قومیت گرایی و تبعیض و تمایز میان مسلمانان 
بود. خاندان بنی امیه، قوم عرب را بر غیرعرب و در درون قوم عرب، طایفه و خاندان خود را برتر و شریف تر 

از دیگر عرب ها می شمردند.
هدف از طراحی این فعالیت، فراهم آوردن موقعیتی است که دانش آموزان نسبت سیاست قومیت گرایی 

امویان را با سنت و سیرهٔ رسول خدا بسنجند.
به مطالب و موضوع هایی که در  با توجه   روش اجرا: دانش آموزان را راهنمایی و تشویق کنید که 
درس های 3 و 4 خوانده و یاد گرفته اند، به این فعالیت پاسخ دهند. آنان را کمک کنید که نمونه ها و مصادیقی 
از اقدام های پیامبر در مکه و بیشتر در مدینه را که بیانگر نفی نژادپرستی، قومیت گرایی و تعصب قبیله ای و 
طایفه ای بود، به خاطر بیاورند و با سیاست قوم گرایی امویان مقایسه کنند. به عنوان مثال رفتار و برخورد آن 
حضرت با بردگان سیاه پوست و افراد فقیر و بی پناه که از اصل و نسب و خانواده و خاندان متنفذ و ثروتمندی 
برخوردار نبودند؛ متن و مفاد پیمان برادری و پیمان نامٔه عمومی مدینه نیز بیانگر عزم رسول خدا برای سست 
کردن پیوندها و تعلقات قومی و قبیله ای بود. همچنین ارج و قربی که آن حضرت برای یاران غیرعرب خود 
از جمله سلمان فارسی قائل شد، نمونٔه دیگری از سیرٔه پیامبر اسالم در رد فرهنگ قومی و قبیله ای به شمار 

می رود.

 منطق و هدف: قیام امام حسین  در کربال حائز ابعاد تربیتی و آموزشی عظیمی است. دانش آموزان 
قبل از این درخصوص جزئیات این رویداد بزرگ تاریخ اسالم مطالب زیادی را خوانده و یا شنیده اند. ازاین 

فّعالیت 3

فّعالیت 4
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رو، در این درس به جای مطالب تکراری، کوشش شده با طراحی یک فعالیت تحلیلی عمیق، فرصتی برای 
فراگیران ایجاد شود که درخصوص آثار و پیامدهای عظیم نهضت حسینی، تأمل و تفکر کنند.

 شیوۀ اجرا: دانش آموزان را ترغیب کنید به صورت گروهی مطالبی را که در قالب 6 بند دربارٔه قیام 
کربال بیان شده است، با دقت بخوانند و با همفکری یکدیگر به پرسش های ذیل آن، پاسخی مناسب دهند.

فعالیت جدول قیام های ضداموی
 منطق و هدف: در صفحٔه 61 کتاب درسی جدولی طراحی و تدوین شده که حاوی توصیف تعدادی 
تحلیل  و  که خواندن  می شود  یادآوری  مجددًا  گرفت.  امویان صورت  علیه خالفت  که  است  قیام هایی  از 
کردن مطالب این جدول برای فهم تحوالت عصر اموی و درک پیام درس بسیار الزم و ضروری است، 
این  اهمیت  به  توجه  با  کنند.  را حفظ  این جدول  اطالعات  دانش آموزان  که  نیست  نیازی  هیچ وجه  به  اما 
قیام و تأثیری که بر تحوالت جهان اسالم به وپژه فروپاشی حکومت امویان و روی کار آمدن عباسیان نهاد، 
فعالیتی استنباطی و تحلیلی بر اساس آن طراحی شده است. بسیار مطلوب و مناسب خواهد بود که از این 
گونه فعالیت ها در آزمون های کتبی و پایانی استفاده شود، تا به جای قدرت حافظه، توان استنباط و تحلیل 

دانش آموزان، سنجش و ارزشیابی شود.
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      منطق و فلسفۀ طراحی درس  

خالفت عباسیان اهمیت فراوانی در تاریخ دارد؛ زیرا بیش از پنج قرن طول کشید و در دورٔه زمامداری 
به اوج رونق و شکوفایی  پیوست و تمدن اسالمی  به وقوع  آنان تحوالت سیاسی، علمی و فرهنگی مهمی 
رسید. از سوی دیگر با تأسیس امارت ها و سلطنت های مستقل و نیمه مستقل مختلف در گوشه و کنار قلمرو 
خالفت بنی عباس، شکل جدیدی از تقسیم قدرت و ساختار سیاسی متفاوتی در جهان اسالم به وجود آمد که 
اندیشٔه سیاسی مسلمانان را متأثر ساخت. به لحاظ برنامٔه آموزشی، مطالعه و تحلیل علل، آثار و نتایج چنین 
تحوالتی به دانش آموزان کمک می کند که با فراز و فرود دورٔه نسبتاً طوالنی از تاریخ جهان اسالم و ایران و 

بسط و گسترش تمدن اسالمی ــ ایرانی آشنا شوند.

     هدف ها و انتظارات   

 هدف کلی
دانش آموزان با جست وجو، گردآوری و بررسی شواهد و مدارک، فراز و فرود تحوالت سیاسی، فرهنگی 

و تمدنی دوران خالفت های عباسیان و فاطمیان را ارزیابی و تحلیل کنند.

 هدف های جزئی
ــ توصیف و تبیین روند استقرار و تثبیت خالفت عباسی

ــ ارزیابی نقش و جایگاه ایرانیان در ادارٔه حکومت عباسیان
ــ تجزیه و تحلیل علل و نتایج ضعف خالفت عباسی

ــ شناسایی و تحلیل زمینه ها و علل شکوفایی علمی جهان اسالم
ــ ارائٔه گزارش پژوهش دربارٔه مبارزٔه سیاسی و نقش علمی و فرهنگی امامان شیعه  در دوران خالفت 

عباسی

درس
7 

جهان اسالم در عصر خالفت عباسیان
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ــ استنباط و تحلیل آثار و پیامدهای سیاسی و مذهبی شکل گیری خالفت فاطمیان در جهان اسالم
ــ دسته بندی و توصیف مهم دستاوردهای علمی، فرهنگی و تمدنی فاطمیان

ــ استفاده از نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی برای پردازش و ارائٔه یافته های تاریخی

 انتظارات عملکردی
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند با جست وجو، سنجش و بررسی شواهد و مدارک تاریخی:

ــ اقدامات مهم و مؤثر در استقرار و تثبیت خالفت عباسیان را توصیف و تشریح کنند.
ــ نقش و جایگاه ایرانیان را در دوران نیرومندی و شکوفایی حکومت عباسیان بیان کنند.

ــ عوامل و دالیل ضعف و تجزیٔه خالفت عباسیان را ارزیابی کنند.
ــ زمینه ها و علل شکوفایی علمی و فرهنگی جهان اسالم را در دورٔه عباسیان شناسایی و دسته بندی 

نمایند.
ــ تأثیر نهضت ترجمه را بر رونق و شکوفایی علمی و جهان اسالم تجزیه و تحلیل کنند.

ــ با استفاده از منابع و مطالبی که دبیر ارائه می دهد، در بارٔه نقش سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی 
امامان شیعه  در دوران خالفت عباسی تحقیق و گزارشی علمی تهیه کنند.
ــ دالیل رقابت و دشمنی خالفت های عباسیان و فاطمیان را توضیح دهند.

ــ برجسته ترین دستاوردهای فرهنگی و تمدنی خالفت فاطمیان را فهرست کنند.
ــ رویدادهای سرنوشت ساز دوران عباسیان و فاطمیان را روی نمودار خط زمان تنظیم کنند.
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     شبکۀ مفهومی   

سازمان اداری

عباسیان و فاطمینان

هنر و معماریعلم وآموزش سیاست و حکومت

شهرسازیزمینه ها و عللمبانی مشروعیتاستقرار و تثبیت

 گرایش ها و جهت گیری های 
سیاسی ــ اجتماعی

هنر و صنایعنهضت ترجمه

آثار و نتایج   نقش و جایگاه ایرانیان

دوره ها و مراحل حکومت              

روابط

فعالیت های علمی و فکری امامان شیعه                    
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جدول رویدادهای مهم دوران خالفت عباسیان )132ــ 656 ق/ 128ــ 637ش(

اتفاقات مهم خلیفه/ زمان خالفت
 ورود فاتحانٔه سپاه سیاه جامگان به کوفه و افتادن ادارٔه امور آن شهر به دست ابوسلمٔه خالل، از سران جنبش عباسیان در
 عراق )محرم 132ق(؛ ورود پنهانی سفاح و دیگر اعضای خاندان عباسی به کوفه )صفر 132ق(؛ تعلل ابوسلمه در اعالم
 خالفت سفاح؛ بیعت سران سیاه جامگان و نمایندگان ابومسلم با سفاح به عنوان خلیفه؛ آغاز رسمی خالفت سفاح با ایراد
 خطبه ای در مسجد کوفه )ربیع االول یا ربیع الثانی 132(؛ پیروزی سپاه عباسیان بر سپاه اموی در جنگ زاب و تعقیب
 و قتل مراوان بن محمد، آخرین خلیفٔه اموی؛ تعقیب و قتل عام بسیاری از امویان به دستور سفاح؛ قتل ابوسلمٔه خالل
 با دسیسٔه مشترک سفاح و ابومسلم؛ عزیمت به انبار و بنای هاشمیه به عنوان مرکز خالفت؛ سرکوب شورش شریک  بن
 شیخ مهری و زیاد بن صالح در خراسان به وسیلٔه ابومسلم؛ کشاندن ابومسلم از خراسان به عراق و تالش برای ایجاد

اختالف میان او و سپاه خراسان )136ق(؛ عزیمت ابومسلم به مکه به همراه منصور عباسی جهت انجام مراسم حج.

 ابوالعباس سفاح
)132ــ 136ق(

دار
اقت
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د
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 سرکوب شورش عبدالله بن علی، عموی خلیفه توسط ابومسلم؛ سرکوب بی رحمانٔه قیام محمد بن عبدالله، مشهور به نفسه
 زکیه در مکه و مدینه و قیام برادرش ابراهیم در بصره؛ کشتن ناجوانمردانٔه ابومسلم )137ق(؛ بنای شهر بغداد در نزدیک
 خرابه های تیسفون و انتقال مرکز خالفت به آنجا )145ق(؛ برکناری عیسی بن موسی از ولیعهدی و انتصاب پسرش مهدی

. به جای او با تهدید و تطمیع )147ق(؛ شهادت امام صادق 

منصور
)136ــ 158ق( 2

 سرکوب خونین زنادقه و تصفیٔه مخالفان سیاسی و مذهبی به دستاویز زندیق بودن؛ لشکرکشی به سرحدات روم؛ عزل
عیسی بن موسی از ولیعهدی و بیعت گرفتن برای پسران خود هادی و هارون به ترتیب.

مهدی
)158ــ 169ق( 3

 دسیسه و کشمکش دیوان ساالران و سران سپاه؛ سرکوب قیام حسین بن علی، مشهور به شهید فخ )169ق(؛ مخالفت یحیی
 برمکی با تصمیم خلیفه برای خلع هارون از ولیعهدی و انتصاب پسرش جعفر به جای او؛ دستگیری و حبس یحیی برمکی

پشتیبان سرسخت هارون.؛ نقشٔه خلیفه برای کشتن برادرش هارون و یحیی برمکی.

هادی
4 )169ــ 170ق(

و اقتصادی  سیاسی،  اختیارات  و  نفوذ  گسترش  وسیع؛  اختیارات  با  وزارت  به  او  گماردن  و  برمکی  یحیی   آزادی 
 فرهنگی خاندان برمکی در دستگاه خالفت؛ جنگ های پیاپی سپاهیان مسلمان با ارتش امپراتوری روم شرقی و کسب
 پیروزی های قابل توجه؛ برکناری و نابودی ناگهانی خاندان برمکی؛ نارضایتی خراسانیان از استبداد و خشونت علی بن
 عیسی بن ماهان، حاکم آن دیار؛ آغاز شورش حمزٔه بن آذرک در سیستان و خراسان؛ شورش رافع بن لیث در خراسان؛
؛ بیعت گرفتن برای پسرانش امین، مأمون و قاسم به ترتیب ، به عنوان ولیعهد؛ سپردن والیت  شهادت امام کاظم 

خراسان و دیگر سرزمین های ایرانی به مأمون.

هارون الرشید
)170ــ 193ق( 5

 بروز اختالف و رقابت میان امین و مأمون؛ حمایت عناصر عرب دربار خالفت به رهبری فضل بن ربیع، وزیر از امین و
 پشتیبانی عناصر ایرانی دستگاه خالفت به رهبری فضل بن سهل سرخسی از مأمون؛ خلع مأمون از والیتعهدی توسط
 امین و انتخاب پسرش موسی به جای او؛ شکست سپاه امین به سپهساالری علی بن عیسی بن ماهان از سپاه مأمون به

فرماندهی طاهربن حسین )ذوالیمینین( )195ق(؛ فتح بغداد توسط طاهر بن حسین و دستگیری و قتل امین )198ق(.

امین
)193ــ 198ق( 6

  انتقال پایتخت به مرو؛ قیام محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا از نسل امامان شیعه و ابوالسرایا در کوفه )199ــ
 200ق(؛ دعوت امام رضا  به مرو و انتخاب آن حضرت به والیتعهدی )201(؛ پذیرش مشروط والیتعهدی مأمون
؛ شورش ابراهیم بن مهدی در بغداد با حمایت عناصر عرب به دستاویز گرایش مأمون به علویان  از سوی امام رضا 
 و دوری او از بغداد؛ کشته شدن فضل بن سهل، وزیر متنفذ به دستور مأمون؛ شهادت امام رضا  به فرمان مأمون
 )202ق(؛ انتقال مرکز خالفت از مرو به بغداد و بر تن کردن لباس سیاه ــ نشان عباسیان ــ توسط مأمون؛ گرایش مأمون
 به افکار فلسفی معتزله و سخت گیری فوق العاده برای ترویج این عقاید؛ اجبار کردن علمای بالد اسالمی به پذیرش سخن

معتزلیان در بارٔه مخلوق بودن قرآن؛ مقدم و افضل شمردن حضرت علی  بر سایر خلفا.

مأمون
)198ــ 218ق( 7

 فرزند هارون الرشید؛ شهادت امام جواد  به دستور معتصم )219ق(؛ گرایش به باورهای معتزلی و تالش برای اشاعٔه
 آن؛ نفوذ عناصر ترک به دستگاه خالفت با حمایت خلیفه؛ سرکوب قیام محمد بن قاسم علوی در خراسان؛ سرکوب
 شورش ُزط ها در جنوب عراق؛ قیام بابک خرمدین در آذربایجان؛ استقالل مصر از خالفت عباسی به رهبری خاندان
 طولونی؛ قیام مازیار در طبرستان؛ قدرت یافتن سرداران ترک در دستگاه خالفت و رقابت آنان با عناصر عرب و ایرانی؛

 انتقال مرکز خالفت به سامره.

معتصم
)218ــ 227ق( 8

فرزند معتصم؛ تداوم رواج عقاید معتزله و تحمیل آن با خشونت. واثق
)227ــ 232ق( 9
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 فرزند معتصم؛ دشمنی و خشونت نسبت به امامان شیعه و پیروان آنان؛ تخریب حرم امام حسین  در کربال؛ سخت گیری
 نسبت به پیروان سایر دین ها از جمله مسیحیان و یهودیان؛ عدول از عقیدهٔ معتزلی خلق قرآن؛ افزایش نفوذ و قدرت سرداران

ترک در دربار خالفت؛ قتل خلیفه توسط پسرش منتصر با دسیسٔه سرداران ترک.

متوکل
)232ــ 247ق(
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 فرزند متوکل؛ دست برداشتن از سیاست سخت گیری و خشونت علیه اهل بیت و شیعیان؛ خصمانه شدن روابط با سرداران
ترک؛ قدرت گرفتن یعقوب لیث صفاری در سیستان؛ مسموم شدن خلیفه با دسیسٔه ترکان پس از 7 ماه خالفت.

منتصر
)247ــ 248ق(

11

 نؤه معتصم؛ به خالفت نشاندن مستعین توسط سرداران ترک؛ تأسیس حکومت علویان طبرستان؛ شورش سرداران ترک
و شکست و قتل مستعین به دست آنان.

مستعین
)248ــ 252ق( 12

 پسر متوکل؛ به خالفت رسیدن معتز با دسیسٔه برخی از سرداران ترک؛ به شهادت رساندن امام هادی ؛ خودسری
با دسیسٔه به کناره گیری از خالفت پس از سرزنش و شکنجٔه بسیار؛قتل خلیفه   سرداران ترک و وادار کردن خلیفه 

سرداران متنفذ ترک.

معتز
)252ــ 255ق(

13

 پسر واثق؛ تداوم خودسری سرداران ترک و بازیچه بودن خلیفه؛ تالش نافرجام خلیفه برای پایان دادن به نفوذ و نافرمانی
عناصر ترک؛ دستگیری، شکنجه و قتل خلیفه به دست سرداران ترک.

مهتدی
)255ــ 256ق( 14

عنوان قدرت:  در  معتمد  برادر  موفق،  شدن  سهیم  ترک؛  سرداران  توسط  شدن  برداشته  خالفت  به  متوکل؛   فرزند 
 امیرالمؤمنین، خطبه و سکه به نام معتمد و فرماندهی سپاه، حفظ حدود و تعیین وزیران با موفق؛ تالش ناکام معتمد در
 کنار زدن موفق؛ شهادت امام حسن عسکری  و شروع عصر غیبت صغرا؛ شکل گیری جنبش اسماعیلیه؛ شورش
 زنگیان در جنوب عراق؛ نزاع با طولونیان در شام؛ ناخشنودی خالفت عباسی از برانداختن حکومت طاهریان توسط
گرفتن پسرش و قدرت  موفق  دیرالعاقول؛ مرگ  در  لیث  یعقوب  بر سپاه  پیروزی سپاه خالفت  لیث صفاری؛   یعقوب 

معتضد.

معتمد
)256ــ 279ق(
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 پسر موفق؛ رونق نسبی اقتصاد، امنیت و رفاه؛ سخت گیری کمتر نسبت به شیعیان؛ گسترش فعالیت قرمطیان در عراق و
 بحرین؛ قیام ابوعبدالله شیعی در شمال آفریقا و دعوت به فاطمیان؛ منع فروش کتاب های فلسفی؛ جلوگیری از فعالیت

قصه گویان و ستاره شناسان در معابر عمومی.

معتضد
 )279ــ 289ق(

16

حکومت سقوط  حجاز؛  و  عراق  در  قرمطیان  تهدید  افزایش  ایران؛  شرق  در  سامانیان  گرفتن  قدرت  معتضد؛   فرزند 
طولونیان مصر.

مکتفی
)289ــ 295ق( 17

 فرزند معتضد؛ ادعای خالفت ابن معتز و برکناری کوتاه مدت مقتدر؛ ظهور دولت فاطمیان در شمال آفریقا؛ نافرمانی و
شورش گاه و بی گاه سرداران؛ شورش مونس خادم، سردار ترک و قتل خلیفه.

مقتدر
)295ــ 320ق(
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 فرزند معتضد؛ به خالفت برداشته شدن توسط مونس خادم؛ مصادرٔه اموال مقتدر و خشونت نسبت به اعضای خانوادٔه
او؛ شورش ناکام سپاهیان علیه خلیفه؛ شورش مجدد سپاهیان به فرماندهی سیما و دستگیری و نابینا کردن قاهر.

قاهر
19 320ــ 322ق(

 فرزند موفق؛ آغاز غیبت کبری؛ گسترش فساد و رشوه در دستگاه خالفت؛ افزایش نفوذ و قدرت ابن یاقوت حاجب؛
بی ثباتی و بی نظمی امور خالفت.

راضی
322ــ 329ق( 20

 فرزند مقتدر؛ به خالفت رسیدن متقی با اعمال نفوذ و صوابدید ابن رائق، امیراالمرای وقت؛ بازیچه شدن خلیفه در
دستان سرداران، امیران و فرمانروایان والیات؛ دستگیری و نابینا شدن خلیفه توسط توزون، امیراالمرای وقت.

متقی
329ــ 333ق( 21

فرزند متقی؛ ورود آل بویه به بغداد، برکناری مستکفی از خالفت و انتصاب مطیع به جای او )334ق(. مستکفی
)333ــ 334ق( 22
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فرزند مقتدر؛ افتادن قدرت به دست امیران آل بویه در بغداد؛ بیماری خلیفه و کنارگیری از منصب خالفت. مطیع
 )334ــ 363ق(
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بغداد و به  بویهی  ترکان؛ ورود عضدالدوله  به سبب شورش  بغداد  از  بویهی  امیر   فرزند مطیع؛ فرار عزالدوله بختیار، 
 مستقر ساختن دوبارٔه عزالدوله در آن شهر؛ ورود عضدالدوله به بغداد و دستگیری و کشته شدن عزالدوله )367ق(؛
 عمران و آبادانی بغداد توسط عضدالدوله؛ مرگ عضدالدوله )372ق( و حکومت پسرانش بر این این شهر پس از او

)صمصام الدوله، شرف الدوله، بهاءالدوله(؛ خشم بهاءالدوله بر طائع و خلع او از خالفت.

طائع
)363ــ 381ق( 24

قادر نؤه مقتدر؛ به خالفت رسیدن با نفوذ و حمایت بهاءالدوله دیلمی.
)381ــ 422ق( 25

فرزند قادر؛ ورود طغرل سلجوقی به بغداد و پایان دادن به تسلط آل بویه بر خالفت عباسی )447ق(. قائم
)422ــ 467ق( 26

فرزند و به تعبیر دیگری نؤه قائم؛ ازدواج با دختر ملکشاه سلجوقی. مقتدی
)467ــ 487ق(
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پسر مقتدی. مستظهر
)487ــ 512ق( 28

 فرزند مستظهر؛ تالش برای خارج شدن از نفوذ سلجوقیان و احیای قدرت سیاسی ــ نظامی خالفت؛ منازعه با سلطان
مسعود سلجوقی؛ شکست و اسارت توسط سلطان مسعود سلجوقی؛ کشته شدن به دست فداییان اسماعیلی.

مسترشد
)512ــ 529ق( 29

 فرزند مسترشد؛ ادامٔه سیاست پدر برای استقالل از سلجوقیان؛ اختالف و درگیری سیاسی و نظامی با سلطان مسعود
 سلجوقی؛ فرار از بغداد به موصل از ترس سلجوقیان؛ برکناری از خالفت توسط سلطان مسعود سلجوقی؛ کشته شدن

به دست فداییان اسماعیلی در اصفهان.

راشد
)529ــ 530ق( 30

 فرزند مستظهر؛ به خالفت نشستن با حمایت و صوابدید سلطان مسعود سلجوقی؛ تالش برای کسب استقالل سیاسی
از سلجوقیان پس از مرگ سلطان مسعود.

مقتفی
)530ــ 555ق( 31

پسر مقتفی. مستنجد
)555ــ 566ق( 32

فرزند مستنجد؛ فروپاشی خالفت فاطمیان در مصر توسط صالح الدین ایوبی. مستضیء
)566ــ 575ق( 33

 فرزند مستضیء؛ تشدید تالش ها برای افزایش قدرت سیاسی ــ نظامی خالفت عباسی؛ اختالف و درگیری سیاسی با
 خوارزمشاهیان؛ تحریک غوریان برای منازعه با خوارزمشاهیان؛ برقراری روابط حسنه با فرمانروای اسماعیلیان در

ایران.

ناصر
 )575ــ 622ق(
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پسر ناصر. ظاهر )622 ق( 35

فرزند ظاهر؛ توجه ویژه به مباحث و مسائل علمی و فرهنگی؛ تأسیس مدرسٔه مستنصریه در بغداد. مستنصر
)623ــ 640ق( 36

فرزند مستنصر؛ تسخیر بغداد توسط هوالکوخان مغول، قتل خلیفه و سقوط خالفت عباسی )656ق(. مستعصم
)640ــ 656ق( 37
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جدول خلفای فاطمی مصر )297ــ 567ق/ 909 ــ 1171م(

نام خلیفهآغاز خالفتردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

297ق/ 909م
322ق/ 934م
334ق/ 945م
341ق/ 952م
365ق/ 975م
386ق/ 996م

411ق/ 1020م
427ق/ 1035م
487ق/ 1094م
495ق/ 1101
524ق/ 1130م
544ق/ 1149م
549ق/ 1154م
555ق/ 1160م

ابومحمد عبیدالله )مهدی(
ابوالقاسم محمد )قائم(

ابوطاهر اسماعیل )منصور(
ابوتمیم معد )معز(

ابومنصور نزار )عزیز(
ابوعلی منصور )حاکم(
ابوالحسن علی )ظاهر(

ابوتمیم )مستنصر(
ابوالقاسم احمد )مستعلی(

ابوعلی منصور )آمر(
ابوالمیمون عبدالمجید )حافظ(
ابوالمنصور اسماعیل )ظافر(

ابوالقاسم عیسی )فائز(
ابومحمد عبدالله )عاضد(
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       مرور فعالیت ها   

فّعالیت 1

فّعالیت 2

 منطق و هدف: منظور از طراحی این فعالیت، مهیا کردن دانش آموزان برای شروع یادگیری درس 
جدید، از طریق توجه دادن آنان به دالیل و عواملی بود که موجب بروز جنبش ها و قیام های سیاسی ــ مذهبی 

از جمله قیام عباسیان علیه امویان شد.
 شیوۀ اجرا: از دانش آموزان بخواهید با مرور آنچه در درس 6 دربارٔه علل قیام های ضداموی یاد 
با تمرکز بر شعارهایی که رهبران عباسی و مبلغان آنان علیه حکومت بنی امیه مطرح می کردند و  گرفته اند و 

وعده هایی که به مردم می دادند، به پرسش این فعالیت پاسخی مناسب دهند.

 منطق و هدف: این فعالیت ناظر بر تغییر و تحولی است که سقوط امویان و روی کار آمدن عباسیان، 
در گرایش سیاسی ــ اجتماعی خالفت به وجود آمد و به این منظور طرح شده که موقعیتی فراهم آورد تا 
فراگیران به چنین تغییر و تحول تأثیرگذاری که موضوعی مهم در تاریخ جهان اسالم است، توجه و تأمل 

کنند.
 روش اجرا: با طرح پرسش های مناسب، توجه دانش آموزان را به مطالب درس 6 درخصوص گرایش 
سیاسی ــ اجتماعی امویان و اتکای حکومت آنان بر عنصر عرب و طرد و تحقیر عناصر غیرعرب مخصوصاً 
ایرانیان معطوف کنید. همچنین این پرسش ها را مطرح کنید: در عصر اموی، چه مناطق و سرزمین هایی از 
قلمرِو خالفت، کانون اعتراض و مخالفت و صحنٔه قیام های پیاپی بود؟ فعالیت های تبلیغی عباسیان بر ضد 
امویان بیشتر در کدام مناطق جریان داشت؟ و مبلغان و داعیان جنبش عباسی بیشتر متعلق به کدام قوم و گروه 
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بودند؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها این خواهد بود که در عصر اموی، عراق، خراسان و سایر سرزمین های 
ایرانی کانون اعتراض ها و جنبش های ضداموی بود و ایرانیان نقشی بسزا در شکل گیری و هدایت چنین 
اعتراض ها و جنبش هایی داشتند؛ بنابراین، پیروزی سیاه جامگانی که به رهبری ابومسلم از خراسان به حرکت 
درآمدند و خاندان عباسی را بر مسند قدرت نشاندند، سرآغازی بر پایان سیاست عرب گرایی ِصرف امویان 
به همین دلیل  به شمار می رود.  ادارٔه امور خالفت  ایرانیان در  به ویژه  و مشارکت مؤثر عناصر غیر عرب 
عباسیان، عراق را که سرزمینی ایرانی محسوب می شد، کانون حکومت تازه تأسیس خود قرار دادند و پایتخت 
خود را با نامی ایرانی )بغداد به معنای خدا داد( و بر اساس سنت معماری ایران باستان در حوالی تیسفون، 
به این دریافت و درک خواهند  با انجام این فعالیت  برپا کردند. در واقع دانش آموزان  پایتخت ساسانیان، 
به دستور منصور عباسی، معنا و داللتی فراتر از ساخت یک شهر جدید دارد  بغداد  بنای شهر  رسید که 
و نشانه ای از تغییر و تحولی بنیادی در گرایش سیاسی و اجتماعی دستگاه خالفت و اقبال و اتکای آن به 

عناصر غیرعرب در کنار عنصر عرب به شمار می رود.

فّعالیت 3

تاریخی و مقایسٔه نقشٔه دوره ها و سلسله های حکومتی مختلف،   منطق و هدف: مشاهدٔه نقشه های 
کمکی فراوان به شناخت مفاهیم و موضوع های تاریخی و تعمیق یادگیری آنها می کند. 

 شیوۀ اجرا: از دانش آموزان بخواهید نقشه های قلمرِو خالفت های اموی و عباسی را در مقابل هم 
قرار دهند و تغییراتی را که در قلمرو و مرزهای سیاسی دو نقشه صورت گرفته، فهرست کنند.

فعالیت فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحۀ 70
این فعالیت ناظر بر مفهوم کلیدی مهمی است و داللت بر شکل گیری شکل جدیدی از تقسیم قدرت در 
جهان اسالم دارد که درک آن برای فهم تحوالت سیاسی ــ اجتماعی خالفت عباسی و نیز شناخت تحوالت 

تاریخ ایران در فاصلٔه سده های سوم تا هفتم هجری قمری ضروری و الزم به نظر می رسد.
به منظور فراهم کردن زمینٔه تفکر و تأمل دانش آموزان، به اختصار توضیح دهید که از سدٔه سوم هجری به 
بعد، در گوشه و کنار قلمرو خالفت عباسیان، سلسله های حکومتی مختلفی نخست با عنوان امارت و سپس 
سلطنت شکل گرفت. تعدادی از این سلسله ها با تأیید و فرمان خلیفٔه عباسی و برخی بدون تأیید و فرمان آن، 
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قدرت را به دست گرفتند. روابط این سلسله ها با خالفت عباسی آمیزه ای از احترام، فرمانبری، همکاری، 
اتحاد و دوستی و بی اعتمادی، سوءظن، دشمنی و حتی ستیز بود. با این حال به واسطٔه موقعیت و جایگاه 
خاصی که خالفت عباسی در مقام رهبر دینی در انظار مسلمانان خاصه اهل تسنن داشت، تقریباً تمامی امیران 
و سالطینی که قدرت را به دست گرفتند، به نوعی خود را نیازمند آن می دانستند که حکومتشان از سوی 
خلیفه تأیید شود. در واقع دستگاه خالفت، منبع معتبری برای مشروعیت بخشیدن به سلسله های حکومتی 

بود که با فرمان یا بدون فرمان خلیفه بر بخشی از قلمرو جهان اسالم مسلط شده بودند.

فعالیت بحث وگفت وگو صفحۀ 71
این فعالیت نیز ناظر بر موضوع و مفهومی مهم و کلیدی درخصوص »زمینه ها و علل شکوفایی علمی 
اهمیت  شناختی  و  آموزشی  لحاظ  به  و  است  هجری«  پنجم  و  چهارم  سده های  در  مسلمانان  فکری  و 
فراوانی دارد. در متن کتاب درسی، پنج زمینه و علت برای چنین شکوفایی ای بیان شده است. چنانچه از 
دانش آموزان بخواهیم که یک یا چند مورد از این زمینه ها و علل را بیان کنند، آنان را در سطح دانش محدود 
کرده ایم، اما اگر فراگیران را همانند این فعالیت، ترغیب و تشویق کنیم که به طور مستدل بگویند کدام یک 
از زمینه ها و علل مذکور نقش و اهمیت مهم تری دارند، از حیطٔه دانش فراتر رفته و سطوح شناختی باالتر 

را هدف گرفته ایم. 

و  عباسیان  رقیب  خالفت  دو  میان  دشمنی  و  رقابت  موضوع  بر  ناظر  فعالیت  این  هدف:  و  منطق   
فاطمیان است و بدین منظور طراحی شده که دانش آموزان با بررسی نقشٔه تاریخی قلمرو فاطمیان، ابعاد و 

دالیل رقابت و خصومت دو خالفت مذکور را تحلیل کنند.

فّعالیت 4
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بپرسید که  آنان  از  قلمرو خالفت فاطمیان معطوف کنید و  نقشٔه  به   روش اجرا: توجه فراگیران را 
با  مناطق شام و حجاز، چرا و از چه جهاتی برای دو قدرت رقیب اهمیت داشت؟ در گام بعدی متناسب 
پاسخ دانش آموزان، می توانید پرسش های جزئی و روشن تری طرح کنید. مثالً اهمیت این دو منطقه از منظر 
جغرافیایی، ارتباطی و استراتژیکی برای طرفین چه بود؟ انتظار می رود دانش آموزان با همفکری یکدیگر در 
پاسخ به سؤال مذکور به این پاسخ برسند که این مناطق حلقٔه اتصال زمینی و دریایی سه قارٔه بزرگ آسیا، 
اروپا و آفریقا بوده و تسلط بر آن قاعدتاً برای هر قدرتی در گذشته بسیار مهم و حیاتی بوده است و حتی در 
عصر کنونی نیز با وجود تغییر و تحوالت تکنولوژی شگفت آور، همچنان اهمیت استراتژیک خود را حفظ 
کرده است. پرسش بعدی در خصوص اهمیت اقتصادی و تجاری این مناطق است، که پاسخ آن کامالً روشن 
است. هر حکومتی که بر این سرزمین ها سلطه پیدا می کرد، راه های ارتباطی و تجاری ای که سه قاره را به 
هم متصل می کرد، در اختیار می گرفت و از منافع اقتصادی آن بهرٔه سرشار می برد. پرسش مهم دیگر دربارٔه 
اهمیت مذهبی شام و حجاز است. وجود مراکز و اماکن دینی و مذهبی مهم مانند مکه، مدینه و بیت المقدس 
در این دو منطقه که هم برای مسلمانان و هم برای غیرمسلمانان حائز ارزش و اعتبار فراوانی بود و تسلط 
بر آنها به لحاظ مذهبی، سیاسی و اقتصادی، منافع و امتیاز فوق العاده ای داشت، بر میزان رقابت و دشمنی 

فاطمیان و عباسیان افزود.

منطق و هدف: این فعالیت بدین منظور طراحی شده تا دانش آموزان با استفاده از شواهد و مدارکی که 
از سفرنامٔه ناصر خسرو به عنوان یک منبع معتبر تاریخی اخذ شده است، به عظمت و آبادانی یکی از شهرهای 
بزرگ اسالمی یعنی قاهره، پایتخت فاطمیان، پی ببرند. تمرکز متن شواهد و مدارک این فعالیت بر بزرگی شهر 

قاهره و عظمت معماری و بناهای آن است.

فّعالیت 5


