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،   گیرندقرار می   هنر و    معماری و   باستان شناسی  بررسی ابزارها و وسایل دست ساخته انسان که به طور خاص در قلمرو دانشهایی چون  – 73

 گذشته در اختیار مورخان می گذارند.  بازآفرینیاطالعات بسیار مفیدی برای 

 آثار شفاهی تاریخ ایران دوره اسالمی تا عصر صفوی را ذکر کنید؟ – 74

.    انوع مختلف ادبیات عامیانه اعم 3.    خاطرات شفاهی        3مطالعه روشمند افسانه ها و اساطیر اقوام در دوره های مختلف تاریخی       .1

ه های مختلف مثل ها ، لطیفه ها و انواع شعر نظیر دوبیتی ، تصنیف ، .     گون4از داستان های تاریخی ، قهرمانی ، اخالقی و تخیلی       

 ترانه و الالیی 

کدام یک از منابع غیرنوشتاری کمک زیادی به شناخت فرهنگ ، آداب و رسوم و سنت های اجتماعی و طبقات مختلف مردم در ادوار مختلف  – 75

 می کند؟

 آثار شفاهی

 دسته6مراجع و منابع نوشتاری به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟  – 76

 سایر نوشته ها –اندرزنامه ها و سیاست نامه ها  –ادبیات و متون ادبی  –نوشته های جغرافیایی  –سفرنامه ها  –کتابهای تاریخی 

 تاریخ چگونه علمی است؟ – 77

رخان با کاوش و نقد و بررسی شواهد و مدارک مندرج در منابع تاریخی قادر به شناخت و تاریخ علمی متکی بر روش و قوعد خاص خود است. مو

 تحلیل و تفسیر رویدادها و تحوالت گذشته هستند.

 

 گونه های منابع تاریخی از ظهور اسالم تا پایان عصر صفوی را نام ببرید؟ – 78

 .   مراجع و منابع نوشتاری        2منابع غیرنوشتاری      .1

 منابع غیرنوشتاری را نام ببرید؟ – 79



 آثار شفاهی –ابزارها و وسایل دست ساخته ی انسان  –محوطه ها و بناهای تاریخی 

 محوطه و بناهای تاریخی از جمله منابع غیرنوشتاری است آن را توضیح دهید؟ – 80

به مورخان این امکان را می دهند تا از چگونگی اوضاع فرهنگی ،  آثار برجای مانده از انسان ها و جوامع گذشته از جمله مهمترین شواهدی اند که

 اجتماعی ، و نظامی دوران گذشته آگاهی می یابند.

 از مهمترین منابع و مراجع پژوهش درباره گذشته های دور و نزدیک چیست؟ – 81

ع یک رویداد تاریخی به شمار می روند. آثار و بناهای تاریخی مکانهای تاریخی مثل غار حراء ، کوه احد و یا دشت چالدران هرکدام به عنوان بستر وقو

رتگاه ها ، مانند میدان نقش جهان ، مسجد گوهرشاد ، و به طور کلی آثار ساختمانی و معماری نظیر کاخ ها ، کاروان سراها ، قلعه ها و برج ها ، زیا

 ی دور و نزدیک محسوب می شود.مقبره هه و .... از مهمترین منابع و مراجع پژوهش درباره گذشته ها 

 ابزارها و وسایل دست ساخته ی انسان را نام برده و شرح دهید؟ – 82

ت ساخته این دسته ازآثار نیز برای مورخان از منابع بسیار موثق محسوب می شوند. انواع پوشاک ، جواهرات ، ابزارهای کشاورزی ، ظروف ، وسایل دس

افزارها ، وسایل خانگی و در مجموع تمام دست ساخته های انسانی بازمانده از گذشته گواه روشنی به نوع فرهنگ ی انسان و تابلوهای نقاشی و جنگ 

 ن می گذارند.و طرز تفکر و چگونگی عقاید و آداب و رسوم پیشینیان ما هستند. از این رو اطالعات بسیار مفیدی برای بازآفرینی گذشته در اختیار مورخا

 ه آثاری هستند نام ببرید و شرح دهید؟آثار شفاهی چ – 83

انهای تاریخی مطالعه ی روشمند افسانه ها و اساطیر و اقوام در دوره های مختلف تاریخی ، خاطرات شفاهی ، انواع مختلف ادبیات عامیانه ، اعم از داست

، تصنیف و ترانه و الالیی کمک زیادی به شناخت فرهنگ ،  ، اخالقی و تخیلی ، گونه های متفاوت مثل ها ، لطیفه ها ، و انواع شعر ، نظیر دوبیت ها

 آداب و رسوم و سنت های اجتماعید و طبقات مختلف مردم در ادوار می کند.

 مراجع و منابع نوشتاری را نام ببرید؟ – 84

 سایر نوشته ها –امه ها سیاست نامه ها و اندرزن –ادبیات ومتون ادبی  –نوشته های جغرافیایی  –سفرنامه ها  –کتاب های تاریخی 

 کتاب های تاریخی از جمله منابع نوشتاری هستند آن را شرح دهید؟ – 85

خی از جمله مهمترین منابع مطالعه و پژوهش در گذشته کتابهای تاریخی هستند که توسط مورخان دوره های مختلف نوشته شده اند. کتاب های تاری

 برخوردارند.تألیف شده در دوران اسالمی از تنوع خاصی 

 انواع کتابهای تاریخی را نام ببرید؟ – 86

 منظوم  تاریخهای  –تک نگاری  –تاریخ سلسله ای  –تاریخهای محلی  –تاریخهای عمومی 

 تاریخ نگاری عمومی را شرح دهید؟ - 87

عصر قاجار تداوم یافت . مؤلفان این دسته از آثار تاریخ نگاری عمومی یکی از نشانه های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن سوم آغاز و تا اواخر 

ایران را تاریخی جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و سپس به شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند . پس از آن تاریخ اساطیری 

ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط می یخی اسالم و سلسله های از کیومرث آغاز و تا پایان دوره ساسانیان ختم می کردند در ادامه رویدادهای تار

 کردند.

 کتاب های تاریخ های عمومی را نام ببرید؟ – 88



جامع التواریخ  –تاریخ بلعمی از ابو علی بلعمی  -از مهمترین و مشهورترین تاریخ های عمومی می توان به تاریخ طبری تألیف محمد بن جدید طبری 

روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفاء تألیف محمد بن خاوندشاه معروف به میرخواوند اشاره  –رشیدالدین فضل اهلل همدانی  تألیف خواجه

 کرد.

 تاریخ های محلی را شرح دهید؟ – 89

سی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تاریخ های محلی یکی از مهمترین گونه های تاریخ نگاری و یکی از مهمترین گنجینه های مهم اطالعات سیا

 نظامی و نیز جغرافیایی شهرها و مناطق ایران است.

 انگیزه ی اصلی نویسندگان تاریخ های محلی چه بوده است ؟ – 90

 ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی ، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و نگارش زندگی نامه ی مفاخر و مشاهیر محلی بوده است.

 معروف ترین آثار تاریخ های محلی را نام ببرید؟ – 91

کتاب فارسنامه بلخی در تاریخ و  –تاریخ رویان تألیف اولیاء اهلل آملی درباره تاریخ رویان  –تاریخ سیستان از مؤلفی ناشناخته در موضوع تاریخ سیستان 

 جغرافیای فارس

 تاریخ های سلسله ای را شرح دهید؟ – 92

رواج یافت تاریخ های سلسله ای بود. فرمانروایان بزرگ و کوچک به منظور ثبت و یکی دیگر از گونه های تاریخ نگاری  که در دوره اسالمی در ایران 

اریخ نویسی در ضبط رویدادهای دوران خود معموال افراد ادیب و دانشمند را تشویق و مأمور به تدوین این رویدادها کردند. بعدها با گسترش این نوع ت

 میان سلسله های محلی این نوع تاریخ نویسی با تاریخ نویسی محلی پیوستگی یافت.

 مهمترین کتابهای تاریخهای سلسله ای را نام ببرید؟ – 93

تاریخ عالم آرای عباسی  –ن بیهقی در تاریخ غزنویاتاریخ بیهقی اثر ابوالفضل  –التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه از ابو اسحاق صابی در تاریخ آل بویه 

 تألیف اسکندر بیک ترکمان 

 تک نگاری را توضیح دهید؟ – 94

او را به صورت این نوع تاریخ نگاری از دوره ی تیموریان به بعد مرسوم شد . در این نوع تاریخ نگاری مؤلفان عموما به اشاره ی فرمانروا تاریخ زندگی 

 قرار می دادند.متمرکز و ویژه مورد توصیف و ثبت و ضبط 

 مشهورترین تک نگاری ها را نام ببرید؟ – 95

اه عجائب المقدور فی فی نوائب تیمور )زندگی شگفت آور تیمور( تألیف ابن عربشاه درباره تیمور و کتاب فتوحات شاهی از امین هروی درباره ش

 اسماعیل صفوی.

 چرا شناخت منابع و شیوه ی استفاده از آن ها در پژوهش های تاریخی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؟ – 96

 می شوند. چرا که شوهد و مدارکی که مورخان به اتکای آنها رویدادها و تحوالت تاریخی را تحلیل و تفسیر می کنند از متن منابع استخراج و استنباط

 را شرح دهید؟تاریخ های منظوم  – 97

آثار ، سرودن منظومه های حماسی و تاریخ که در ایران بیشینه ای دیرینه داشت از دوره ی مغوالن رواج و رونق بسیاری یافت. سرایندگان این نوع 

 رویدادهای تاریخی را به نظم می کشیدند.

 از نمونه های تاریخ منظوم چند مورد را نام ببرید؟ – 98



قاسمی حسینی گنابادی درباره فتوحات مؤسس سلسله نظوم می توان به کتاب ظفرنامه حمداهلل مستوفی و شاه اسماعیل نامه از نمونه های تاریخ م

سم فردوسی صفویه شاه اسماعیل اول اشاره کرد که از برجسته ترین منظومه های حماسی و تاریخی ، اثر گران قدر و بلند آوازه شاهنامه حکیم ابو القا

 است.

 

 سفرنامه چیست ؟ شرح دهید ؟ – 99

گنجینه ای سفرنامه ها اطالعات مفیدی از زندگی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند ، بسیاری از جهان گردان 

ه دیده اند از جمله ایران به صورت سفرنامه ارائه از اخبار و اطالعات بسیار با ارزش از تاریخ اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی تاریخی سرزمین هایی را ک

 داده اند.

 چند سفرنامه مهم را نام ببرید؟ – 100

ت سفرنامه افرادی مانند ناصر خسرو در قرن پنجم هجری قمری ، ابن بطوطه در قرن هشتم و شاردن و پیتر و دالواله در عصر صفوی حاوی اطالعا

 بسیار مفیدی است.

 ت نوشته های جغرافیایی چیست؟کاربرد و اهمی – 101

، راه  نوشته های جغرافیایی اطالعات بسیار با اهمیتی درباره ی آداب و رسوم ، فرهنگ ، نوع معیشت ، آب و هوا ، وضعیت اقتصادی ، وضعیت نظامی

زبان و حدود و سرحدات و مرزهای سرزمین ها و  ، اعتقادات ، نژاد وها ، کاالها ، قلعه ها ، برج ها ، بندرها ، رودها ، دریاها ، پایتخت ها ، ادیان 

 حکومت های محلی ارائه می دهند.

 چند نمونه از کتابهای نوشته های جغرافیایی را نام ببرید؟ – 102

الم من حدود الع –صوره االرض اثر ابن حوقل در قرن چهارم  –کتابهی مشترک المسالک و الممالک تألیف نویسندگان مختلف از جمله ابن خردادبه 

احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم اثر مقدسی و از همه معروفتر و مهمتر دایره المعارف جغرافیایی بزرگ  –المشرق الی المغرب از نویسنده ای ناشناس 

 معجم البلدان اثر یاقوت حموی در قرن هفتم

 ادبیات و متون ادبی چیست؟ – 103

ی محسوب می شوند زیرا اوضاع سیاسی ، اقتصادی و نیز عقاید دینی و فلسفی رایج در عصر کمابیش در متون نظم و نثر گونه ی مهمی از منابع تاریخ

 شعر شاعران و نوشته های ادبی منثور نویسندگان آن عصر انعکاس می یابند.

 نمونه هایی از ادبیات و متون ادبی را نام ببرید؟ – 104

سلجوقی در قصیده نامه اهل خراسان ، سعدی در بوستان و گلستان و حافظ در دیوانش به خوبی  شاعر دورههمچنین بسیاری از شاعران مانند انوری 

 اوضاع سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی زمان خود را نقد کرده اند.

 سیاست نامه چیست؟ – 105

آثار اطالعات سودمندی در خصوص  کتابهای سیاست نامه ای حاوی موضوعات درباره ی شیوه ی کشورداری و مناسبات حکومت و مردم اند . این

 چگونگی اداره ی کشور و تشکیالت و نهادهای اداری ، اقتصادی ، نظامی و فرهنگی ارائه می دهند.

 اندرزنامه چیست؟ – 106

 اندرزنامه ها بیشتر به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا  و مردم می پردازند.



 اندرزنامه ها چیست؟ نمونه های کتاب سیاست نامه و – 107

به قابوس  سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی وزیر مقتدر سلجوقی ، یکی از برجسته ترین این آثار است. از نمونه های مشهور اندرزنامه ها می توان

 نامه نوشته ی عنصرالمعالی در قرن پنجم هجری اشاره کرد.

 سایر نوشته ها را توضیح دهید و نام ببرید؟ – 108

نند انواع دیگری از تألیفات تحت عنوان طبقات و انساب و فرهنگ نامه های زندگی نامه ای وجود دارند که حاوی اطالعات مفید تاریخی اند ، ما

 الطبقات الکبری از ابن سعد کاتب واقدی ، انساب االشراف اثر بالذری و کتاب عیون االنباء فی طبقات االطباء اثر ابن اصیبعه است.

 را نام ببرید؟اسناد برجای مانده از دیوان های حکومتی که از منابع و مراجع مهم محسوب می شوند  – 109

اجع مهم اسناد به جا مانده از دیوان های حکومتی مانند فرمان ها ، معاهدات سیاسی ، اسناد اقتصادی و فرهنگی و منشآت )نامه ها( از منابع و مر

 تاریخی محسوب می شوند.

 متون ها را نام ببرید و در چه دوره ای مورد توجه و مطالعه مورخان قرار می گرفت؟ انواع – 110

تاریخی  متون تقویتی و گاه شماری ، متون فلسفی و فقهی ، متون اخالقی و سایر تألیفات علمی نیز می تواند به منظور تبیین اوضاع علمی دوره های

 مورد توجه و مطالعه مورخان قرار گیرند.

 وشته های روی سکه ها چه اطالعاتی داشتند؟ن – 111

 اطالعات مفیدی درباره اوضاع سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی و هنری سلسله های حکومتی و نام پادشاهان ارائه می دهند.
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