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 محتوای نوشتاری کتاب

) از بعثت پیامبر اسالم  2تاریخ  

 تا صفویه (

     091 1-0011سال تحصیلی 

 به نام خدا                              

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

 متوسطه نظریدفتر آموزش 

 دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ

 بوشهر تولید شده در استان

  

 2درس:            

 نام طراح: حسین محبی نژاد

                                                           عنوان: روش پژوهش در تاریخ ؛ بررسی سنجش اعتبار شواهد و مدارک

 اهداف یادگیری : 

نگاری و تنظیم اطالعات توس   هد مدارک تاریخی   روش های تاریخیی دانش آموزان با شیوه های سنجش اعتبار و شواآشنا  

 مورخان

 منابع مطالعاتی پیشنهادی 

  تهران .پژوهشگاه علوم انسانی و  تاریخ نگاری در ایران) از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول ( . نویسنده : پروین ترکمنی آذر 

 العات فرهنگی.مط

 تاریخ نگاری در اسالم . نویسندگان : سید صادق سجادی   هادی عالم زاده   تهران . انتشارات سمت .

با همکاری مولفان .مترجمان ابوالقاسم بیگناه و دیگران.مشهد .آستان  در تاریخ .زیر نظر شارل ساماران  روش های پژوهش 

 قدس رضوی

 چکیده نکات مهم درس 

 نجش اعتبار خبر تاریخی معیارهای س

  درگذشته است . مورخان برای تشخیص و تعیین اصالت اخبار و  برای فهم دقیق رویدادهاتالش  مورخان رسالتمهم ترین 

 اسناد  هم از روش های قدیمی و هم از روش های علمی جدید بهره می گیرند.

 . لت خبربررسی اصا و سنجش اعتبار : یعنی تاریحینقد خبر اعتبارسنجی یا 
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 سنجش اعتبار و نقد راوی الف:  

 خبر بررسی می شود. در مرحله اول سنجش اخبار تاریخی موضوعات زیر در مورد راوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سنجش اعتبار و نقد گزارش ها و منابع تاریخی ب:

 ر نظر گرفته می شود.که عبارتند از:دمعیار و مالک نقدخبر تاریخی و اعتبار سنجی آن  چندین مرحله دوم در 

 

 

 مراحل اعتبار سنجی و نقد خبر تاریخی 

روایت کننده سنجش اعتبار و نقد   

  سنجش اعتبار و نقد گزارش ها و منابع تاریخی 

 موضوعات قابل بررسی 

 در مورد روایت کننده

 گرایش فکری ،

 مذهبی و سیاسی 

اندیشه و هدفش 

 ازکشف خبر
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یعنی اینکه برای سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی از معیار عقل استفاده کنیم. مطابقت با عقل : -0

ر  عدم مطابقت یک گزارش تاریخی با عقل دلیل بمقدسی   بیهقی و ابن اسفندیار  یعقوبی   ابن مسکویه چون  مورخانی

 نادرستی آن می دانستند.

یعنی اینکه خبر یا منبع تاریخی را   با اطالعات ثبت شده در سایر :  مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد-2

 تطبیق دهیم.)نسب نامه   سفرنامه   دیوان اشعار  سیاست نامه   فتوت نامه   متون اخالقی( کتب تاریخی ونوشته ها 

استفاده از نتای  تحقیقات باستان شناسی   یک مالک مناسب برای ستان شناسی : مطابقت با تحقیقات با-9

 سنجش اعتبار اخبار تاریخی به شمار می رود.

گزارشی که فاقد زمان و مکان دقیق و مشخص باشد   اصالت و سنجش گزارش ها بر اساس زمان ومکان : -0

 اعتبار کافی ندارد.

همخوانی یا عدم همخوانی داده های تاریخی با ای علوم تجربی :اعتبار سنجی با تکیه بر دستاورده-5

  دستاوردهای علوم تجربی روش مفیدی برای تعیین اصالت واعتبار گزارش های تاریخی است.

)جامعه یعنی اینکه با استفاده از دستاوردهای سایر علوم انسانی  اعتبار سنجی براساس سایر علوم انسانی : -6

سنجش اعتبار و نقد گزارش و 

 منابع تاریخی 

 مطابقت با عقل             

  تطبیق با سایر منابع و شواهدمقایسه 

باستان شناسی  تحقیقات  مطابقت با نتایج  

بر اساس زمان و مکان گزارش ها  سنجش  

تبار سنجی باتکیه یافته های علوم تجرییعا  

عتبار سنجی بر اساس یافته های علوم انسانی ا  
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افیای تاریخی   اسطوره شناسی  زبان شناسی   خ  شناسی  نسخه شناسی   نشانه شناسی  مردم شناسی تاریخی   جغر

 می توان به اعتبارسنجی گزارش تاریخی پرداخت. شناسی( 

 انواع روش های تاریخ نگاری 

 

 

می کند. این روش مورخ روایت های متعدد و مختلف را درباره یک موضوع با ذکر سند بیان  تاریخ نگاری روایی: -0

این روش این است که  تاریخ محاسن ایشان بکار گرفته شد .از سخنان و سیره ی پیامبر و صحابه ابتدا برای ثبت و ضب  

آن هم این است که نویسنده  هیچ نظری درباره ی  معایبنگار هیچ گونه دخل  و تصرفی در ذکر روایت ها  نمی کنند   از 

 است. طبریمشهور این روش نماینده ی کند. درستی یا نادرستی خبر نمی 

در این روش مورخ  با مطالعه و مطابقت همه ی روایت درباره یک موضوع یک گزارش واحد  تاریخ نگاری ترکیبی :-2 

این روش   مورخ به ناچار برخی  از جنبه های خبر چشم پوشی  می کند و آنها را ذکر نمی کند. این  معایبارائه می کند.از 

دینوری صاحب و بالذری صاحب فتوح البلدان برجسته این روش   نمایندگانمتداول شد.از اواخر قرن سوم هجری از  روش

 را می توان نام برد.اخبار الطوال 

مورخ با بررسی دقیق تمام اخبار و و روایت های یک موضوع  ضمن نقد آن  علل و پیامدهای  تاریخ نگاری تحلیلی :-9

ابو علی مسکویه ) تجارب االمم ( وابوالفضل بیهقی)تاریخ بیهقی(  این روش :  نمایندگانو تفسیر می کند. آن واقعه را تحلیل 

 و مسعودی ) مروج الذهب (.

 

 

 

نواع روش های تاریخ نگاریا  

 روایی

 ترکیبی 

 تحلیلی 
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 آثار نمایندگان روش های تاریخ نگاری به روایت تصویر                                

                                                                                                     

 روایی            ترکیبی            ترکیبی                  تحلیلی               تحلیلی                  تحلیلی        

    

     

              

  کتاب طبریانند یعنی نوشتن حوداث بر اساس سال وقوع .مروش سال شماری :

 کتاب مروج ذهب مسعودییعنی موضوع خاص محور تاریخ نگاری قرار می گیرد. مانند روش موضوعی:

 خالصه درس:

مورخان برای تشخیص و بررسی از اصالت گزارش های تاریخی از مالک ها و معیارهای گوناگونی بهره می برند. از تقسیم بندی 

 اشاره کرد.روایی   ترکیبی و تحلیلی ذشته می توان به روش تاریخ نگاری  در گتاریخ نگاری های رای  روش های  

 پاسخ پرسش های نمونه 

مورخان برای بررسی درستی یا نادرستی ) اعتبار(داده ها و اطالعات تاریخی گردآوری شده   آنها را برپایه مدارک و شوواهد  -1

ضرورت دارد نخست به اعتبار سنجی روای خبر بپردازند و  معتبر دسته بندی و سپس آن را تحلیل و تفسیر می کند   پس

از موضوعاتی مانند ویژگی های هویتی او  محل تولد و زندگی  گرایش سیاسی   فکری و مذهبی   جایگاه علموی   عالئوق و   

 انگیزه ها  و هدف و مقصود او آگاهی کسب کنند.

 ش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی اقدام کنیم.مطابقت با عقل: یعنی با استفاده عقل  برای سنجالف :  -2

وش های تنظیم ر

گزارش های مورخان 

 در دوران اسالمی 

 سال شماری  موضوعی
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یعنی اینکه خبر یا منبع تاریخی را   با اطالعات ثبت شده در سایر کتب تاریخی و نوشته ها )نسب نامه   سفرنامه   دیوان ب:     

 اشعار  سیاست نامه   فتوت نامه   متون اخالقی( تطبیق دهیم . 

 سی   برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی استفاده کنیم . از نتای  تحقیقات باستان شناپ:   

 یعنی با توجه به زمان و مکان دقیق و مشخص رویداد  به اعتبار سنجی آن بپردازیم.  ت :   

 با استفاده از دستاوردهای علوم تجربی به اعتبار سنجی اخبار بپردازیم.ث:     

مختلف را درباره یک موضوع با ذکر سند بیان می کند  و مورخ هیچ گونه نگاری روایی مورخ روایت های متعدد و  در تاریخ -3

دخل و تصرفی در در روایت ها نمی کند. ولی در روش تاریخ نگاری ترکیبی مورخ  بوا مطالعوه و مطابقوت هموه ی روایوت      

پوشی می کند و آنها  درباره یک موضوع یک گزارش واحد ارائه می کنند و  به ناچار مورخ از برخی از جنبه های خبر چشم

 را بیان نمی کند.

ابو علی مسکویه ) تجارب االمم ( و ابوالفضل بیهقی)تاریخ بیهقی(  و مسوعودی) موروج الوذهب( .     :تاریخ نگاری تحلیلی  -4

 (تاریخ نگاری ترکیبی : بالذری ) فتوح البلدان ( دینوری ) اخبار الطوال

 در درس  پرسش های مکمل برای درک بهتر مطلب مطرح شده

 مهم ترین رسالت مورخان چیست؟-1

 نقد یا اعتبار سنجی یک روایت یا خبر تاریخی در چند مرحله صورت می گیرد؟آنها را نام ببرید.-2

 در مرحله سنجش اعتبار و نقد روایت کننده مورخان چه موضوعاتی را مورد بررسی قرار می دهند؟-3

 ایت تاریخی با عقل را دلیلی بر باطل بودن خبر تاریخی می دانند ذکر کنید.نام سه تن  از مورخانی که عدم مطابقت رو-4

 انواع روش های تاریخ نگاری را بنویسید.-7

 محاسن ) ویژگی ( و معایب تاریخ نگاری روایی چیست؟ نام یک اثر تاریخی که به شیوه نوشته را ذکر کنید.-6

 قایعی و رویدادهایی مورد استفاده قرار می گرفت؟تاریخ نگاری روایی در ابتدا برای ثبت و ضب  چه و-5

 شیوه ی تاریخ نگاری ترکیبی از چه زمانی متداول شد و یکی از معایب آن را ذکر کنید.  -8

 روش تاریخ نگاری تحلیلی را توضیح دهید.-9

 ؟در دوران اسالمی مورخان گزارش ها و نوشته های خود را به چه صورت هایی ارائه می کردند-11   
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 بر اسالم تا پایان صفویه ( .درس ) از بعثت پیام 1رجاعات :تاریخ ا          

 پاسخ ها 

درگذشته است.برای فهم دقیق رویدادهاتالش  -0  

 1- دو مرحله . 1- سنجش اعتبار و نقد راوی 1- سنجش اعتبار و نقد گزارش ها و منابع تاریخی  

موضوعاتی مانند ویژگی های هویتی او  محل تولد و زندگی  گرایش سیاسی   فکری و مذهبی  جایگاه علمی   عالئق و  -1

   و هدف و مقصود او  و دوری و نزدیکی مکانی و زمانی نسبت به خبر  مورد بررسی قرار می گیرد.انگیزه ها

یعقوبی   ابن مسکویه  مقدسی   بیهقی و ابن اسفندیار  -1  

تحلیلی  –ترکیبی  –روایی  -7  

د   از معایب آن هم این از محاسن این روش این است که تاریخ نگار هیچ گونه دخل  و تصرفی در ذکر روایت ها  نمی کن-6

 است که نویسنده  هیچ نظری درباره ی درستی یا نادرستی خبر نمی دهد. نماینده ی مشهور این روش طبری است.

شد.این روش ابتدا برای ثبت و ضب  سخنان و سیره ی پیامبر و صحابه ایشان بکار گرفته می  -7  

 چار برخی از جنبه های خبر چشم پوشی  می کند و آنها را ذکر نمی کند.مورخ مجبور به گزینش است   به نادر این روش چون  -8

 این روش از اواخر قرن سوم هجری متداول شد.

مورخ با بهره گیری  دو روش تاریخ نگاری روایی و ترکیبی و  بررسی موشکافانه تمام اخبار و روایت در یک موضوع   اقدام  -9

 های آن می پردازد.به  تحلیل و تفسیر و بیان علل و پیامد

 روش موضوعی  –روش سالشماری  -11

 


