
 به نام خدا

 درسنامه و نکات مهم و کلیدی درس اول

( ایران و جهان باستان        سال دهم      رشته ادبیات و علوم انسان  1تاری    خ )  

 اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

ستان   ناحیه یک زاهدان     دبیر
 

شهدای فرهنگ  

: غالمعیل ابراهییم  دبیر

تاری    خ و تاری    خ نگاریدرس اول                               

 اهداف کیل درس : 

تاکنون مطالب مختلف  درباره تاری    خ و گذشته خوانده یا شنیده اید. شاید این سوال ها به ذهن شما راه 
تاری    خ را یافته که تاری    خ چیست؟ چرا اصال تاری    خ یم خوانیم ؟ مورخان چگونه و با استفاده از چه منابیع 

پرسش ها را خواهید  با مطالعه این درس پاسخیم نویسند؟ شیوه های تاری    خ نگاری و کارکردهای آن ؟ 
 توانست جواب دهید. 

 تعاریف تاری    خ
مجموعه ی حوادث و رویدادهانی است که فرد یا جامعه از رس گذرانده است.  ازآنگایه منظور   

 مانند : تاری    خ ایران

علیم به کار یم رود و منظور از آن علم و روش علیم است  گایه واژه ی تاری    خ در نوشته ها و زبان 
 که به وسیله ی آن رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک مطالعه وتحلیل یم شوند. 

 مانند : تاری    خ روابط اقتصادی ایران و هند در دوران اشکانیان

تقویم؛ یعن  همان گایه نیر  منظور از تاری    خ ، تعییر  روز و ماه و سال است  

 

 های رویدادهای تاریخ  
 

:ویژگ  

س اندو قابل مشاهده نیستند و نمیتوان آنها را به طور مستقیم درک کرد، بلکه  الف( دور از دسیر
 آنها را باید با استفاده از شواهد و مدارک شناخت. 

تکرار ناپذیرند و قابل تجربه نیستند.  ب(  

علت و معلویل دارند. ج( مجزا و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطه ی   



 انسان ها و جامعه ها در گذشته یم 
 

تاری    خ، علیم است که به مطالعه ی جنبه های مختلف زندگ
 پردازد و علل ونتایج افکار  و اعمال پیشینیان را برریس و تحلیل یم کند.

 هدف علم تاری    خ : 

 اجتمایع در گذشته است که شامل تمایم جنبه های فکری ، 
 

مذهنی ، سیایس و... آگایه از زندگ
 میشود. 

 پیشینه ی تاری    خ نگاری: 

اع خط در حدود  سال پیش، به تدری    ج  5000علم تاری    خ پیشینه ی بسیار کهن  دارد. پس از اخیر
 توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای عرص خویش جلب شد. 

قدییم ترین میر  تاریخ  که تاکنون کشف شده، سنگ نوشته ای به خط کهن مرصی است که بیش 
4از  هزار سال قدمت دارد.   

تاری    خ نگاری در مفهوم کامل آن ، از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و باظهور هرودت که 
 } پدر علم تاری    خ { لقب گرفت، آغاز شد. 

اب تاریخ  به جا مانده از عرص باستان کتاب تاری    خ هرودت است که کهن ترین و کامل ترین کت
ح جنگ های یونان و ایران است. وی در گزارش رویدادهای مربوط به ایران  بیشیر مطالب آن رسر

 خواسته یا ناخواسته دچارلغزش ها و گاه غرض ورزی هانی شده است. 

ی یافت. شمار زیادی از این در دوران اسالیم، تاری    خ نگاری در میان مسلمانان رواج چش مگیر
، ایران  بودند.  ی و بیهفر  مورخان مانند، طیی

 های مورخان دوران اسالیم: 
 

 ویژگ

( بیشیر مورخان به تنظیم ، ثبت و نگارش وقایع یم پرداختند و توجه چندان  به برریس علل، آثار 1
 و نتایج رویدادهای تاریخ  نداشتند. 

ح حال فرمانروایان یم پرداختند و به مسائل اجتمایع ( بیشیر به بیان حوادث سیایس 2 ونظایم و رسر
 اهمیت چندان  نیم دانند. 

 
 اقتصادی و فرهنگ

برخ  از وقایع نویسان به عنوان منشر در خدمت شاهان و حاکمان بودند وآنان را در مسافرت ( 3
 ها و جنگها همرایه یم کردند. 

 های تاری    خ نگاری نوین: 
 

 ویژگ

ح زندگان  و اقدامات فرمانروایان و امور سیایس و نظایم محدود  علم تاری    خالف( رصفا به رسر
د.  ، اجتمایع و .... جوامع گذشته را در بر یم گیر

 
 نمیشود، بلکه همه ابعاد فرهنگ



علم تاری    خ فقط رویدادهای گذشته را ثبت ونقل نیم کند، بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و ب( 
یس و تجزیه و تحلیل یم کند. آثار گوناگون حوادث را برر   

ج( در تاری    خ نگاری نوین از یافته های علوم و فنون مختلف مانند باستان شنایس ، جامعه شنایس 
 فلسفه، جغرافیا، زبان شنایس و گاه شماری استفاده یم شود. 

 مراحل شش گانه پژوهش در تاری    خ

( انتخاب موضوع1  
( تدوین پرسش های تحقیق2  
( شناسانی منابع3  
( گردآوری و تنظیم اطالعات4  
( تحلیل و تفسیر اطالعات5  
( گزارش یافته های پژوهش6  

 1( معیارهای انتخاب موضوع

.موضوع تحقیق باید تازه و غیر تکراری باشد. هر پژوهش باید مسئله ی تازه ای را برریس کند  

انتخاب نماید که دارای موضوع تحقیق هم چنیر  باید دارای اثر و فایده باشد. محقق موضویع را 
 باشد. 

 
 منابع و اطالعات کاف

 2( تدوین پرسش نامه های تحقیق

پرسش ها هدف پژوهش را مشخص یم کنند. هر پژوهش علیم نیازمند یک یا چند پرسش است.   

  پژوهشگر از مسیر درست پژوهش یم شود. 
اهه رفیر  مانع از بیر

 3( شناسانی منابع

 آنها را ارزیانی میکند.  پژوهشگر پس از شناسانی منابع و 
ان اعتبار، دقت ودرسنر اسنادتحقیق، میر   

،اجتمایع یا سیایس  مثال برریس یم کند که نویسندگان منابع چه کسان  بوده اند؛ چه گرایش دین 
داشته اند؛آیا خود شاهد وقایع بوده اند یا از زبان دیگران حوادث را نقل کرده اند؛تا چه اندازه در 

دقت و صداقت داشته اند. نقل رویدادها   

 4( گردآوری و تنظیم اطالعات

پژوهشگر اطالعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع و اسناد استخراج و سپس تنظیم و دسته 
 بندی یم کند. 

 5( تحلیل و تفسیر اطالعات



 در واقع کار مورخان در این مرحله شباهت بسیاری به کار کارآگاهان پلیس دارد. 

مورخان، هردو، به دنبال شواهدو مدارگ هستند که به گونه ای گذشته را بازسازی  کارآگاهان و 
 وتفسیر کنند. اویل به دنبال بازسازی صحنه ی جرم و دویم در نی بازسازی وقایع گذشته است. 

ء به جا مانده در صحنه جرم  شواهدی که کارآگاه به دنبال آن است، یم تواند اثر انگشت یا هر یسر
شواهدی که مورخ به دنبال آن است، منابع، اسناد و مدارگ است که اطالعانر را درباره  باشد. اما 

 مردم در روزگار گذشته در اختیار قرار یم دهند. 
 

 زندگ

 6(  گزارش یافته های تحقیق

 پژوهشگر در این مرحله نتایج و یافته های تحقیق را استخراج و در قالب گزارش علیم ارائه میکند. 

وهش علیم در تاری    خمنابع پژ   

 منابع دست اول یا اصیل
 منابع دست دوم یا فریع

 

 منابع دست اول یا اصیل: 

ین زمان به وقوع آن، نوشته شده  به همه ی آثاری گفته یم شود که در زمان وقوع حادثه یا نزدیکیر
ح ماجرا را از شاهدان  واقعه شنیده اند. به عبارت دیگر، خود نویسنده ناظر رویدادها بوده اندیا رسر

 اند. 

 نمونه هانی از منابع دسته اول: 

منابع مکتوب، تمایم آثار باستان  و تاریخ  شامل بناها، ابزارها، اشیا، سنگ نگاره ها، سنگ نوشته 
 ها، سکه ها و هر وسیله ای که از گذشته به جای مانده است. 

 منابع دسته دوم یا فریع: 

بر پایه ی منابع دست اول پدید آمده اند.  به همه ی تحقیقات وآثاری گفته یم شود که  

 فواید و کارکردهای مطالعه ی تاری    خ

 الف( منبع شناخت و تفکر
ی از گذشته برای حال و آینده  ب( بهره گیر
 ج( تقویت حس میهن دوسنر و هویت میل

 

 نمونه سوال ت  درس اول



قدییم ترین میر  تاریخ  که تاکنون کشف شده سنگ نوشته ای به خط کهن مرصی است که ( 1
غلط                    هزارسال قدمت دارد.                 صحیح 4بیش از   

( تاری    خ نگاری در مفهوم کامل آن از قرن پنجم میالدی آغاز شد.          صحیح              غلط2  

ی    خ لقب ................................... است. ( پدر علم تار 3  

در تاری    خ  ........................................ یم باشد.  پژوهش ( اولیر  مرحله4  

مورخ شبیه کار کارآگاهان پلیس است؟پژوهش در تاری    خ کار  از  کدام مرحلهدر ( 5  

وین پرسش         ب( شناسانی منابع       ج( گرد آوری و تنظیم    د( تحلیل وتفسیر الف( تد  

کدام یک از آثار زیر جزء منابع دست اول محسوب یم شوند؟( 6  

سنگ نوشته ها و تحقیقات دانشجویان ب(        بناها و کاخ ها                   ف(ال  

د( الف و ج               سکه ها  و  ج( سنگ نگاره ها  

اصطالحات زیر را تعریف کنید. ( 7  

 الف( تاری    خ : 

 ب( منابع دسته اول : 

 پ( علم تاری    خ: 

 های رویدادهای تاریخ  را ذکر کنید. 8
 

( سه مورد از ویژگ  

 های تاری    خ نگاری نوین را بنویسید؟)9
 

مورد( 2( ویژگ  

( فواید و کارکردهای مطالعه ی تاری    خ کدامند؟10  

 

 

 موفق باشید


