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 ؟نیستدر لغت « استشراق»کدام گزینه مربوط به تعریف   .8
 ب( شرقی شدن حقیق کردن دربارۀ هر آنچه در شرق استتر پی الف( د 

  د( مطالعۀ میراث شرق از سوی غربیان ج( در شمار شرقیان درآمدن
 ؟نیستکدام گزینه جزء مشکالت تعریف استشراق   .2
  د( تنوع رویکرد ج( گسترۀ فرهنگ ب( گسترۀ موضوع سترۀ جغرافیایی شرقالف( گ 

 استشراق از چه زمانی و چگونه به صورت یک جریان جدی آغاز شد؟  .0
 الف( از زمان ظهور اسالم و در مواجهه با جامعۀ صدر اسالم 

 و با نهضت ترجمه از عربی به التینب( از قرن یازدهم 
 ج( از قرن چهاردهم میالدی و به دنبال فرمان مجمع وین برای تدریس زبان های شرقی

  د( از قرن چهارم و با ورود اسالم به اندلس
 ؟نیستاز اسالم را در قرون وسطی با چهار ویژگی مشخص کرده است؛ کدام یک از گزینه های زیر جزء آن چهار ویژگی  مونتگمری وات تلقی اروپاییان  .4
 ب( اسالم دین زور و شمشیر است. ین اسالم دین دروغ و فریب است.الف( د 

  مسیحی و نوعی بدعت و ارتداد است.  های د( اسالم یکی از فرقه کند. ج( اسالم شهوات انسانی را رها می
 چیست؟« استشراق جذاب»منظور از   .7
 اند. های غربیان دربارۀ اسالم که با رویکرد همدالنه انجام شده ن دسته از پژوهشالف( آ 

 اند. های غربیان دربارۀ اسالم که برای مخاطبان عام غربی نوشته شده ب( آن دسته از پژوهش
 اند. شناسی شرق انجام شده های غربیان دربارۀ اسالم که تحت تأثیر زیبایی ج( آن دسته از پژوهش
  اند.  های غربیان که با همکاری عالمان مسلمان انجام شده د( آن دسته از پژوهش

 ؟نداردگرایانه به اسالم از قرن هفدهم به بعد،  کدام گزینه نقشی در تقویت رویکرد واقع  .6
 های سیاسی و اقتصادی در تعامل با شرق ب( پیدایش انگیزه ها استه شدن خطر عثمانیالف( ک 

  د( مهاجرت تعداد زیادی از مسلمانان به ممالک غربی ج( به حاشیه رفتن کلیسا پس از عصر روشنگری
 ؟نیستهای مستشرقان  کدام گزینه جزء انگیزه  .9
  علمید(  ج( نظامی ب( سیاسی ینیالف( د 

 دانند؟ چرا مستشرقان همۀ قرائات را یکسان می  .1
 ب( به سبب تردید در اصالت منابع اسالمی رای ایجاد تفرقه میان مسلمانانالف( ب 

  د( به سبب عدم پذیرش نبوت پیامبر اسالم های اسالمی گذاری ج( به دلیل عدم پذیرش مبانی داوری و ارزش
 های استشراقی شد؟ از همه وارد فعالیتدیرتر  کدام کشور  .3
  د( فرانسه ج( روسیه ب( آلمان الف( آمریکا 

 ؟نیستهای مکتوب مستشرقان  کدام مورد جزء فعالیت  .83
 ب( تصحیح نسخ خطی الف( تأسیس کتابخانه 

  د( انتشار مجالت علمی ها نویسی از آثار کتابخانه ج( فهرست
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 اند؟ هایی را برای تصحیح منابع اسالمی توسط آنان ذکر کرده مستشرقان، چه انگیزهمسلمانان بدبین به   .88
 ب( تشدید اختالفات فکری، سیاسی و مذهبی میان مسلمانان گاه ساختن مسلمانان از تاریخ واقعی اسالمالف( آ  

  بت میراث مکتوب مسلمانان به نام غربیاند( ث ج( تحریف منابع اسالمی
 ؟نیستکدام مورد جزء تولیدات علمی غربیان در حوزۀ دائرةالمعارف نویسی   .82

 ب( دائرةالمعارف قرآن ائرةالمعارف اسالمالف( د 
  د( دائرةالمعارف مسلمانان در دنیای جدید ج( دانشنامۀ جهان اسالم

 نجوم الفرقان فی اطراف القرآن نوشتۀ چه کسی است و موضوع آن چیست؟  .80
 ب( فؤاد عبدالباقی، فهرست الفبایی واژگان قرآنی الف( فلوگل آلمانی، فهرست الفبایی واژگان قرآنی 

  د( نالینوی ایتالیایی، نجوم اسالمی ج( ونسینک، فهرست موضوعی آیات قرآنی
 ترین کتاب در معرفی مستشرقان کدام گزینه است؟ جامع  .84

 دائرةالمعارف مستشرقان نوشتۀ عبدالرحمن بدویب(  الف( المستشرقون نوشتۀ عقیقی 
  د( استشراق نوشتۀ ادوارد سعید ج( نقد آثار خاورشناسان نوشتۀ حسینی طباطبایی

 کدام چهره با نقد آراء شاخت باعث شد او در نتایجش بازنگری کند؟  .87
  عبدالباقیؤاد د( ف ج( ایگناتس گلدزیهر ب( مصطفی اعظمی وتسکیمارالد  الف( ه 

 گوید، کیست؟ که دربارۀ نقش شافعی در تکامل فقه سخن می« اصول فقه اسالمی»نویسندۀ کتاب   .86
  د( هارالد موتسکی ج( خوتیه یونبال ب( یوزف شاخت یگناتس گلدزیهرالف( ا 

 طرح نخستین مباحث حدیثی توسط مستشرقان ضمن بحث از کدام موضوع صورت گرفته است؟  .89
 ب( فقه اسالمی الف( تاریخ صدر اسالم و سیرۀ نبوی 

  د( رجال و طبقات ج( کالم اسالمی
 پژوهان غربی قرار گرفت؟ در کنار آثار شافعی، کدام اثر کهن اسالمی به شکل خاص مورد توجه حدیث  .81

  د( موطأ شیبانی ج( موطأ مالک ب( صحیح مسلم حیح بخاریالف( ص 
 با پژوهش های حدیثی غربیان است؟بی ارتباط کدام موضوع قرآنی   .83

  د( غریب القرآن ج( جمع و کتابت قرآن ب( اسباب نزول فسیرالف( ت 
 چیست؟« سنت»و « حدیث»دیدگاه یونبال دربارۀ رابطۀ میان   .23

 ین دو اصطالح مترادف هستند و هیچ تفاوتی ندارند.الف( ا 
 ناظر به رفتار پیامبر است.« سنت»اقوال پیامبر، و  ناظر به« حدیث»ب( 
 ناظر به گفتار و رفتار پیامبر و صحابه است. « سنت»ناظر به اقوال پیامبر، و « حدیث»ج( 
  ناظر به رسوم جاافتادۀ مورد تأیید اسالم است. « سنت»ناظر به اقوال پیامبر، و « حدیث»د( 

 ؟نیستکدام مورد، جزء دالیل جعل حدیث از نگاه گلدزیهر   .28
 ب( مقابله با مخالفان سیاسی و دینی  قتضائات جدید جهان اسالم با گسترش فتوحاتالف( ا 

  د( افزایش اهمیت حدیث در دورۀ عباسیان تراشی برای عبادات اسالمی ج( فضیلت
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 ؟نداردطبق تعریف شاخت « مشترک حلقۀ»کدام مورد ارتباطی با   .22
 ترین راوی شبکه اسناد است که حدیث را برای بیش از یک نفر نقل کرده است. هنالف( ک 

 ب( نخستین جایی از شبکۀ اسناد است که همچون چتر باز شده است.
 دهندۀ شخصی است که روایت را نخستین بار جعل کرده است. شانج( ن

  اند.  راویانی است که مشترکا روایت را جعل کردهدهندۀ حلقۀ  د( نشان
 شود؟ بیشتر در چه موضوعاتی دیده می« حلقۀ مشترک معکوس»از نظر یونبال،   .20

  د( موضوعات عقیدتی وضوعات اخالقیج( م ب( موضوعات تاریخی وضوعات فقهیالف( م 
 شبکۀ اسناد ناممکن است؟گذاری روایات با کدام شکل از  از نظر یونبال، تاریخ  .24

 های عنکبوتی ب( شبکه های دارای حلقۀ مشترک بکهالف( ش 
  ها د( تمام انواع شبکه های با طریق منفرد ج( شبکه

 ؟نیستهجری  059تا  09گیری اسناد در بازۀ  های کایتانی دربارۀ شکل کدام مورد، جزء استدالل  .27
 ب( شکل گیری نخستین اصول نقل اسناد در اوایل قرن دوم هجری اسناد با توجه به نیازهای جدید ناشی از فتوحات گیری کلالف( ش 

  د( عدم ذکر سند توسط عروة بن زبیر و ذکر آن توسط ابن اسحاق ج( بیگانگی اسناد با روحیۀ بی فرهنگ اعراب عربستان
 ؟نیسترا به احادیث ابن عباس جلب کرده،  کدام مورد، جزء مواردی که توجه مستشرقان  .26

 الف( اذعان ابن عباس به اینکه دانشش را از امام علی کسب کرده است. 
 جود روایات متعارض از ابن عباس در یک موضوعب( و

 ج( خردسال بودن ابن عباس در هنگام وفات پیامبر
  د( پیوند حاکمیت سیاسی با نام ابن عباس

 نمره( 6چهار دلیلی که باعث شده گلدتسیهر با شکاکیت به احادیث اسالمی بنگرد، ذکر کنید.  )  .29
 

 نمره( 6کند، به اختصار معرفی کنید.  ) ای را که شاخت از آنها برای تعیین تقدم یا تأخر روایات استفاده می چهار شناسه  .21
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


