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1فعالیت 
.گو نماییدگفت وتاریخ نویسی سنتی، بحث و ویژگی های نقاط قوت و ضعف ٔەدربار

(:ویژگی های تاریخ نگاری سنتی)تاریخ نگاری سنتیـ 1

 فتوحاتوزندگی شاهان، جنگها طوالنی بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح تأکید

 به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردمبی توجهی

 تاریخیتحوالت به علل و نتایج رویدادها و بی توجهی

 چاپلوسی  و روحیه  تملق داشتن

 ساده نویسیو پرهیز از متکلف نویسی بر مصنوع و تأکید

 به سنجش و نقد منابعبی توجهی.





:زمینه های پیدایش



خاوری شیرازی

میرزا محمد جعفر 

خورموجی

میرزا فتحعلی خان 

میرزا آقاخان کرمانیآخوندزاده 

محمد حسن خان 

اعتمادالسلطنه 



سنتیتاریخ نویسی به انتقاد 

تاریخ ذوالقرنین از خاوری شیرازی 

حقایق االخبار ناصری ازمیرزا محمد جعفر خورموجی

صدرالتواریخ از اعتمادالسلطنه

رساله ایراد ازمیرزا فتحعلی خان آخوندزاده 

انیحکمت تاریخی در ارتباط با نظر میرزا آقاخان کرم



علمی،تحقیقروشازاستفاده

ها،آننقدوگزینشومعتبرمدارکواسنادومنابعازبرداریبهره

شناسیانزب،شناسیباستانچونعلومیتحقیقاتنتایجازاستفاده،

شناسیاسطورهوشناسیجغرافیا،جامعه



جدیدعوامل تاثیر گذار بر ارتقای روش  تاریخ نگاری 

گسترش مدارس جدید

تأسیس دانشگاه 

رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی

خایجادمراکز تحقیقاتی و نشریات تخصصی درحوزه تاری

فراوانعلمی مقاله های تألیف، ترجمه و نشر کتابها و 



سیاسی

اقتصادی

اجتماعیفرهنگی

نظامی





:عمیقی در بینش مورخان ایرانی گذاشتند رویدادهایی که تأثیر 

انقالب مشروطه دخالت استعمارگران جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم 1299کودتای  جنبش ملی شدن نفت 1332کودتای
انقالب  
اسالمی



تنوعوکثرتبرایدلیلسههمفکری،باوشویدتقسیمگروهچندبه
.بنویسیدایرانمعاصرتاریخدرمکتوبمنابعزیاد

1-
2-

3-



عصر قاجار، مورخانبه ویژه و دوره معاصر ــ تاریخی؛ در 1

متعددی در موضوعکتاب های ایرانی با دو رویکرد سنتی و جدید 

ر مورد تاریخ عالوه بر این اروپاییان نیزد. که پیش از این با برخی از آنها آشنا شدیدنوشته اند تاریخ 
.ایران کتاب نوشته اند



واقتصادینظامی،سیاسی،هایشخصیتاززیادیعدهمعاصردورهدر

این.کردندخویشخاطراتنگارشبهاقدامعادیمردمیاوفرهنگی

ادیاقتصاجتماعی،سیاسی،اوضاعدربارهارزشمندیاطالعاتحاویآثار

.باشدمیدورهاینرجالحالشرحوفرهنگیو



:عصر قاجاراز در 

 مظفرالدین شاهو ناصرالدین شاه

 رجالو مقام ها برخی از

 بازرگاناناز سفرا، مأموران، عده ای

 خارجیجهانگردان

.متعددی به جا مانده استسفرنامه های 



ه ای  فوق العاد، اقتصادی و فرهنگی اهمیت سفرنامه ها از نظر مطالعه تاریخ اجتماعی

:درموضوع های اقتصادیارزشمندی اطالعات دارند وحاوی 

ه و ، پوشاک و تغذیورسوممالیات، گمرک، راهها، مسائل اجتماعی از قبیل آداب مانند 

.  معماری هستندمباحث فرهنگی، دینی، هنری و 





کدام از گروه های دانش آموزی مطالبی از یکی از سفرنامه های زیر را انتخاب  هر
ن  کرده ودر مورد آداب ورسوم،تجارت،معماری و اوضاع فرهگی و دینی اطالعاتی از آ

.استخراج کنید

سفرنامه ناصرالدین شاه. 1

سفرنامه مادام دیوالفوآ. 2

سفرنامه امین الدوله. 3

سفرنامه اوژن فالندن. 4



هایابکت،(هاتذکره)هانامهزندگیادبی،آثارفوق،کتابهایبرعالوه

معاصرراندوبهمربوطحقوقیوفلسفیفقهی،،کالمیمتونوجغرافیایی

.ندهستتاریخیهایپژوهشبرایسودمندیاطالعاتواخبارحاوینیز



کاغذ اخبار   میرزا صالح شیرازی
  امیرکبیر( دولت علیه ایران)وقایع اتفاقیه
  روزنامه های دولتی وغیر دولتی
روزنامه هایی که خارج از کشور به چاپ می رسید.
رشد روزنامه نگاری:

یبعد از مشروطه و  در دوران پهلوی و بعد از انقالب اسالم



لیهکشاملوآیندمیشماربهتاریخیپژوهشمنابعترینمهمازتاریخیاسناد

الیماسناداداری،وشخصیهایسیاسی،نامهمعاهدات،هافرمانحکومتی،مکاتبات

.شوندمیحقوقیونظامیفرهنگی،اقتصادی،هایگزارش،قضاییو

هایعموضوومسائلدربارهفردبهمنحصروارزشمندبسیاراطالعاتیحاویاسناد

افراد،عملکردودیدگاهفرهنگی،و(معامالتوملکی،مالی)اقتصادیاداری،سیاسی،

استمذهبیواجتماعیسیاسی،هایگروهواحزاب،هاشخصیت



.نوع آرشیوهای جهان استقدیمی ترین محل نگهداری انواع سندهای مکتوب و از : آرشیو مکتوبـ 

.ایراناسالمی ؛ مانند آرشیو صدای جمهوری جمع آوری شد هاندمحلی است که نوارهای صوتی در آنجا : ـ آرشیو سمعی

و فیلم ملی ایران  ملی ایران، آرشیفیلم خانه  ؛ مانند می شوندآن نگهداری فیلم در محلی است که انواع گوناگون : ـ آرشیو فیلم

.ایراناسالمی فیلم صدا و سیمای جمهوری وآرشیو 

دربارهقدیمیعکس های در آرشیو عکس، . امروزه عکس و تصویر در مطالعات تاریخی اهمیت ممتازی دارند: ـ آرشیو عکس

.می شودو مردم عادی حفظ و نگهداری شخصیت ها رویدادهای مهم تاریخی و 



، تجواهرآال، سکه ها، اشیا و لوازم به جامانده، میدان هاو کوچه ها ، خیابان هاآثار معماری شامل بناها، 

ان در از عصر قاجار و حتی پهلوی به جا مانده است، به پژوهشگروسایلی که و سایر نشان ها مهرها، 

.می کندمطالعه و شناخت آن دوره کمک 



، تجواهرآال، سکه ها، اشیا و لوازم به جامانده، میدان هاو کوچه ها ، خیابان هاآثار معماری شامل بناها، 

ان در از عصر قاجار و حتی پهلوی به جا مانده است، به پژوهشگروسایلی که و سایر نشان ها مهرها، 

.می کندمطالعه و شناخت آن دوره کمک 



ویژگی های تاریخ نویسی سنتی ایران چه بود؟ .1

زمینه های پیدایش تاریخ نگاری نوین ایران چگونه فراهم شد؟.2

ی را ویژگی های روش تاریخ نگاری نوین و تفاوت آن با روش تاریخ نگاری سنت.3

.توضیح دهید

بینش تاریخ نگاری نوین ایران برچه محورهایی استوار بود؟.4

.نقش اسناد آرشیوی را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید.5



رضوان نعمتی:تهیه وتنظیم
اصفهان4دبیرستان فرهنگ ناحیه
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