


تاریخ چیست؟

تاریخ به عنوان مجموعه ای از رویدادها
تاریخ به عنوان زمان شماری
تاریخ به عنوان یک علم



تواننمیونیستندمشاهدهقابلوانددسترسازدورـالف
ازادهاستفبابایدبلکهکرد،درکمستقیمطوربهراآنها

.شناختراآنهامدارکوشواهد
نیستندتجربهقابلوتکرارناپذیرندـب.
معلولیوعلترابطۀیکدیگرباونیستندمستقلومجزاـپ

.دارند



،مختلفهایجنبهمطالعۀبهکهاستعلمیتاریخ
وپردازدمیگذشتهدرهاجامعهوهاانسانزندگی
تحلیلوبررسیراپیشینیانواعمالافکارنتایجوعلل
کندمی



درخطاختراعازپس.داردکهنیبسیارپیشینۀکهاستعلومیازجملهتاریخ
عصررویدادهاینگارشوثبتبهانسانتوجهتدریجبه،پیشسالهزار5حدود
ازایهتکشده،کشفتاکنونکهتاریخیمتنترینقدیمی.شدجلبخویش
در.داردقدمتسالهزار4ازبیشکهاستمصریکهنخطبهاینوشتهسنگ
شدهذکرآناندورانحوادثبرخیوفراعنهازتعدادینامنوشتهسنگاین
نگسنیزساسانیانوهخامنشیاندورۀویژهبهایرانباستانیروزگاراز.است
وقایعضبطوثبتبهایرانیانتوجهازنشانکهاستماندهباقیهایینوشته
.داردتاریخی



ه پادشاهی مربوط ب« سالنامۀ شاهی»تکه ای بزرگ از یک ستون سنگی یادبود به نام پالرمو، سنگ 

.کهن مصر است
موزۀ شهر پالرمو ـ ایتالیا



کتیبه بیستون

شهردرواقعکوهیسینۀبرهخامنشیپادشاهیکم،داریوشدستوربهکهبیستوننوشتۀسنگ
ترینبزرگازییکاست،شدهکندهکنونیکرمانشاهاستاندرهرسینشهرستانتوابعازبیستون
.رودمیشماربهجهانهاینوشتهسنگ



شتسرگذبهنیزخطاختراعازپیشحتیباستانی،جوامعواقوام
ازتسرگذشرو،ازاین.دادندمینشانعالقهوتوجهخودپیشینیان
این.ردندکمینقلسینهبهسینهوشفاهیصورتبهآفرینشابتدای

ومعموالراخوداجتماعوقوم   افسانهباآمیختههانامهسرگذشت
بخششد،آغازنگاریتاریخکهبعدهاوبودحماسیهایداستان
.یافتراهنیزتاریخیهایکتاببهآنهاازهایی



تاریخ نگاری سنتی ونوین

کهتانباسیوناندرمیالدازپیشپنجمقرنازآن،کاملمفهومدرنگاریتاریخ
ماندهجاهبتاریخیاثرترینکاملوترینکهن.شدآغازگرفت،لقب«تاریخپدر»
.استهرودتتاریخکتابباستانعصراز

استنگاریتاریخعرصهدردیگرمهمآثارجملهازهانامهوخدایهاسالنامه.

حکومتهادرباردرنگارانوقایعنقش

نگاریتاریخمهموتحوالترنسانس

دیگرباعلومنگاریتاریخارتباط



 موضوعانتخاب
 تحقیقتدوین پرسش های
 منابعشناسایی
 اطالعاتگردآوری و تنظیم
 اطالعاتتحلیل و تفسیر

گزارش یافته های پژوهش





منابع پژوهش علمی در تاریخ

قسیمتدستهدوبهاعتبارواهمیتدرجۀنظرازتاریخیپژوهشمنابع
:شوندمی

اصلییااولدسته
فرعییادومدسته















تاریخمطالعۀکارکردهایوفواید:
تفکروشناختمنبعـالف
آیندهوحالبرایگذشتهازگیریبهرهـب
ملیوهویتدوستیمیهنحستقویت-پ



1- کنیدعلم تاریخ را تعریف.

2- نماییدو هدف علم تاریخ را بیان قلمرو.

3- دهیدهای تاریخ نگاری نوین را با وقایع نگاری توضیح تفاوت.

4-منابع دست اول پژوهش در تاریخ،چه ویژگی هایی دارند؟

5-مک تاریخ چگونه به فهم زمان حال ودرک مسائل پیش روی انسانها وجوامع ک
می کند؟

6-تاثیر تاریخ بر میهن دوستی وتقویت هویت ملی را توضیح دهید.



1- چیست؟ویژگی شاخص تاریخ نگاری متکی بر پژوهش علمی دو

به مطالعه امور سیاسی ونظامی می پردازدصرفا .الف  .

جانبه نگر است وبه بررسی وتحلیل رویدادها می پردازدهمه .ب.

تاریخ اقتصادی بیش از تاریخ سیاسی توجه داردبه .ج.

مبتنی بر شواهد ومدارک کلی است. د.

2- است؟عامل نقش زیادی در حفظ موجودیت ما ایرانیان در طول تاریخ داشته کدام

رانتاریخی،زبان پارسی،فرهنگ ایآگاهی .بزبان پارسی، موقعیت جغرافیایی ایران                  .الف

زبان پارسی،هویت ملی.دجایگاه فرهنگی واقتصادی ما ایرانیان                    .ج



3- بررسی وی مورخی برای نگارش تاریخ عصر ساسانی ،به نوع زندگی معیشتی مردم آن عصر توجه کنداگر،
باشد؟بیشتر با توجه به کدام ابعاد زیر می 

نظامی.داقتصادی                        .فرهنگی                            ج.سیاسی                                      ب. الف

4- کنیمقلمداد .........................................وقایع نگاری سنتی را می توانیم یک نمونه تاریخشیوه.

نقلی.محتوایی                         د.پژوهشی                         ج.تحلیلی                            ب.الف



رضوان نعمتی:تهیه وتنظیم
دبیرستان فرهنگ


