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 رشته ادبیات و علوم انسانی 2کتاب تاریخ درسنامه

 مكه در اسالم ظهور: 3درس

 مقدمه:

 او كه شد زاده مكه در قریش قبیله   از یهاشم بن محترم   خاندان   در نوزادی 7 مالفیل، عا عاالول ربي 72 یا و 71 در

 را آمنه مادرش شسالگی ش در و عبدهللا پدرش آید، دنیا به آنكه از پیش ستوده، مولود این. نهادند نام محمد)ستوده( را

 چه در محمد. كرد رشد و شد تربیت ابوطالب عمویش سپس و عبدالمطلب جّدش نخست سرپرستی تحت و داد دست از

 قرآن از برگرفته مدارک و شواهد از استفاده با درس این در شما. شد اسالم دین مآور پیا و مبعوث پیامبری به لسالگی

 ظهور آستانه   در عربستان هجزیره   شب اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، اوضاع تاریخی، شهای پژوه و منابع سایر و

 سیزده طول در آنان دشمنان سالعمل عك و اسالم به دعوت برای پیروانش و خدا رسول شهای تال نتایج و آثار اسالم،

 .كرد خواهید تحلیل و بررسی را مكه در بعثت دوران ساله

 ؟ است شده یافت ازتمدن آثاري عربستان جزیره شبه منطقه دركدام

( ع حضرت عیسي ازمیالد پیش)  م 22 و 71 هاي درسده  شناسان باستان هاي وكاوش مورخان مطالعات درنتیجه

 مي حكومت برآنجا وفرمانروایاني ، داشت وجود عربستان جزیره شبه درجنوب واقع دریمن مهمي وتمدن فرهنگ

 عربستان جزیره دیگرشبه نواحي به آن ازساكنان زیادي عده شد دچارانحطاط باستاني تمدن این ازآنكه پس.  كردند

 .كردند مهاجرت

 

 ؟ شدند مي تقسیم بزرگ دسته چند به عربستان جزیره شبه ساكنان ظهوراسالم درآستانه

 نسب برپایه ازآنها هریك كه بودند عرب گوناگون هاي وطایفه ها قبیله ، عربستان جزیره شبه ساكنان

 .كردند مي منسوب)  عدناني(  شمالي و)  قحطاني(  جنوبي دسته دو از یكي به را خود ، هایي نامه

 ؟ بود چه عربستان جزیره درشبه اي قبیله برنظام حاكم هاي ارزش ترین شاخص

 از وچرا چون بي اطاعت / وخویشاوندي خوني روابط به /احترام ونسب َحسب افتخاربه

 . بود  درهرشرایطي قبیله ازافراد وشرط قید بدون /حمایت قبیله شیخ یا رئیس
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 ؟ بودند معروف خصائلي چه داشتن به ازاسالم پیش دردوره عربستان ساكنان

 در واستقامت مروت ، سخاوت ، شجاعت ، نوازي مهمان:  مانند اخالقي هاي خصلت برخي داشتن به

 هاي وسنت ها ارزش  درچارچوب ها خصلت این البته ، بودند معروف  زندگي هاي برابرسختي

 درمنازعات كه شد مي گفته كسي به ، شجاع ازجمله.  داشت را خود خاص مفهوم  اي قبیله زندگي

 .دهد نشان ازخود را بیرحمي ونهایت بجنگد تمام وجسارت جرات با اي وقبیله فردي

 ؟ داشت وضعیتي چه عربستان جزیره درشبه وفرهنگ علم

 و قرارداشته روم و ایران ومتمدن بزرگ كشورهاي درمجاورت گرچه ، عربستان جزیره شبه ساكنان

 روزقابل آن دنیاي متمدن جوامع با وتمدن ازنظرفرهنگ اما ، بودند آنها با تجاري روابط داراي

 ازمراكز ودرعربستان نداشتند ودانش علم به توجهي چندان ازاسالم پیش عرب مردم.  نبودند مقایسه

 . رفت فراترنمي دست انگشتان ازتعداد مكه شهرآن مهمترین سوادان با تعداد 2 نبود خبري علمي

 برشهرنشینان صحرانشیني زندگي هاي ویژگي و بودند توجه قابل دستاوردهاي نیزفاقد ازنظرتمدن

 . بود  شعروشاعري  ، جاهلي دردوران اعراب فرهنگي دستاورد ترین برجسته.  داشت غلبه

 ؟ بودند گرویده ادیان كدام به عرب ازقبایل تعدادي ظهوراسالم درآستانه

 از ومعدودي ، دریثرب ازیهودیان برخي.  بودند گرویده ومسیحیت یهودیت به عرب ازقبایل تعدادي

 به عرب ازمردم اي عده ازگرایش نشان ومدارك شواهد وبرخي.  مستقربودند درنجران ، مسیحیان

 . دارد مانوي و زرتشتي هاي آیین

 ؟ بود چه آن وعلت گرفتند تصمیمي چه ابتدا پیامبراسالم با مقابله براي مكه مشركان

 نبود آسان چندان بودند نیرومندي وقبیله طایفه به متعلق كه دیگرمسلماناني پیامبرو با مشركان دشمني

 رو ازاین.  شود وخونریرزي جنگ وموجب برانگیزد را اي وقبیله اي طایفه تعصبات بود وممكن

 ابوطالب ، مشركان همچنین.  كند جلوگیري خود اعضاي شدن ازمسلمان ، هرطایفه كه گرفتند تصمیم

 بردارد خود ازعقاید دست تا وادارد را خود برادرزاده كه قراردادند درتنگنا را هاشم بني طایفه رئیس

 به را هاشم بني طایفه بلكه ، پیامبربرنداشت ازحمایت دست تنها نه ابوطالب.  بسپارد آنان به را او ویا

 را ابوطالب درخواست وغیرمسلمان ازمسلمان اعم هاشم بني همه.  خواند فرا حضرت ازآن حمایت

 .برخاست خدا رسول با دشمني به ابولهب وتنها پذیرفتند

 . بنویسید را بعثت دهم سال حوادث

 .رفتند ازدنیا كوتاهي فاصله به ( ص)محمد حضرت بزرگ حامي دو  ع ابوطالب وحضرت  ع خدیجه حضرت

 

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

