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 مقدمه 

تاکنون مطالب مختلفی دربارءه تاریخ و گذشته خوانده یا شنیده اید، ولی همیشه یک سؤال ذهنتان را درگیر خود می کرد که تاریخ چیست؟ حاال 
گذشته از این که »تاریخ چیست؟« تمدن های بزرگ و اولیه چگونه به وجود آمده اند؟ تمدن هایی مثل بین النهرین و مصر، چین و هند، یونان و 
روم و خوِد ایران عزیزمان. پاسخ به هر یک از این پرسش ها ساده است، اگر بدانیم ابزار کارمان چیست و چگونه می توانیم به آن ها دست پیدا 
کنیم؛ پس قدم اول شناخت منابع و به قولی ابزار کارمان است. وقتی بدانیم هر منبع چه ویژگی هایی دارد، آن وقت است که به راحتی می توانیم 
به حجم عظیمی از پرسش هایمان جواب های قانع کننده بدهیم. در این مرورنامه با مفهوم تاریخ، انواع مراحل پژوهش در علم تاریخ، کم و کیف 
منابع پژوهش در علم تاریخ، ارتباط تاریخ با زمان و مکان، تفاوت ها و شباهت های تاریخ نگاری سنتی و نوین و نیز تمدن های اولیه آشنا می شوید؛ 

پس برویم سراغ اصل کارمان که حسابی قرار است خوش بگذرانیم.

معانی تاریخ

ویژگی های رویدادهای تاریخی

تعریف اصلی

1( مجموعه حوادث و رویدادهایی که فرد یا جامعه از سر گذرانده است.
2( علم و روش علمی است که به وسیلءه آن، رویدادهای گذشته مطالعه و تحلیل می شوند.

3( همان تقویم است که برای تعیین روز، ماه و سال کاربرد دارد.

1( دور از دسترس و غیر قابل مشاهده اند و نمی توان آن ها را به طور مستقیم درک کرد، بلکه باید از 
شواهد و مدارک بهره برد.

2( تکرارناپذیر و غیر قابل تجربه اند.
3( مجزا و مستقل از هم نیستند، بلکه با هم روابط علت و معلولی دارند.

علمی است که به مطالعءه همه جانبءه زندگی انسان ها و جوامع در گذشته می پردازد و علل و نتایج افکار و اعمال پیشینیان 
را بررسی و تحلیل می کند.

آگاهی از زندگی اجتماعی در گذشته که شامل تمامی جنبه های فکری، مذهبی و ... می شود.هدف

خیرات

 پیشینۂخیراتنگیری 

پس از اختراع خط در حدود 5000 سال پیش، به تدریج توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای عصر خویش جلب شد.

با قدمت 4 هزارساله و در مورد نام فراعنه و برخی حوادث مربوط به آنها است.سنگ نوشته ای به خط کهن مصریقدیمی ترین متن تاریخی

اجازه هست؟
ـ مگه نمی گن ایرانی ها به سنت حفظ اطالعات از طریق سینه به سینه اعتقاد داشتن؟

+ درست گفتن و همین طوره! اما حواسمون باشه اون قضیه مربوط به مطالب ادبی و بعضًا داستان ها و متون مذهبی است. ما این جا در 
مورد وقایع تاریخی صحبت می کنیم!

پیشینۂخیراتنگیریدراونین:

تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن، در قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور هرودت )ملقب به پدر تاریخ( صورت گرفت.

سبک در برخی جاها دچار غرض ورزی شده است. موضوع شرح جنگ های یونان و ایران  تاریخ هرودت 
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پیشینۂخیراتنگیریدراسالم:
برخی از وقایع نویسان، به عنوان منشی در خدمت شاهان و حاکمان بودند و آنان را در مسافرت ها و جنگ ها همراهی می کردند. برخی نیز به 

اسناد و مدارک دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها برای ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

به دنبال پیشرفت های فکری و علمی دورءه رنسانس، علم تاریخ نیز به تدریج متحول شد و شیوءه نوینی از تاریخ نگاری ظهور یافت.

ویژگی های تاریخ نگاری نوین
1( توجه به تمام جوانب زندگی

2( بررسی علل حوادث
3( استفاده از یافته های سایر علوم

 پیشینۂخیراتنگیریسنتیونواندرااران 

جنگ های ایران و روسیه  عامل توجه سیاستمداران ایرانی عصر عباس میرزا به دالیل پیشرفت اروپا و عقب ماندگی ایران

اجازه هست؟
ـ گفتین سنتی! پس یعنی چیزی وجود داره که قبلی، سنتی شناخته می شه!
+ احسنت! اون چیز اسمش تاریخ نگاری نوین هست. این جا رو ببین:

جنگ های ایران و روسیه  جلب توجه زمامداران به پیشرفت های غربی و عقب ماندگی ایران در زمان عباس میرزا  آغاز ترجمءه 
کتاب ها و تأسیس دارالفنون و دارالطباعه و دارالترجمءه همایونی

تاریخ نگاری نوین در ایراِن عصر قاجار ظهور کرد و محمد حسن خان اعتمادالسلطنه از مورخان مشهور این دوره، یکی از چهره های برجستءه 
فرهنگی بود که به ریاست دارالترجمءه همایونی برگزیده شد.

انتقیدبهخیراتنواسیسنتی
 خاوری شیرازی: مورخ مشهور فتحعلی شاه و نویسندءه تاریخ ذوالقرنین است.

 میرزا محمدجعفر خورموجی: مؤلف کتاب حقایق االخبار ناصری و نخستین کسی که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داده است.
 محمدحسن خان اعتماد السلطنه: او در یکی از آثارش به نام صدر التواریخ، امیرکبیر را ستایش می کند.

 میرزا فتحعلی خان آخوندزاده: در رسالءه ایراد، شیوءه تاریخ نویسی رضاقلی خان هدایت را نقد کرد.

بهره برداری از منابع، اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقد روایات

انقالب مشروطه، نفوذ و دخالت کشورهای استعمارگر، جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال ایران، جنبش ملی شدن نفت و انقالب 
اسالمی، تأثیر عمیقی بر بینش مورخان ایرانی تاریخ نگاری نوین گذاشته است.

بینش

روش

روشوبینشخیراتنگیرینوان



4

خیرات

ی
سان

 ان
ته

ش
ر

ک
شماره ی

ضوری 
ن ح

مرورنامه آزمو

4

 مراحلپژوهشدرخیرات 

1( انتخاب موضوع
موضوع باید تازه و غیرتکراری باشد.

6( گزارش یافته های پژوهش

2( تدوین پرسش های تحقیق
پرسش ها مانع از بیراهه رفتن می شوند.

5( تحلیل و تفسیر اطالعات
شباهت دارد به کاِر کارآگاهان!

3( شناسایی منابع
باید از اصالت خبر مطمئن شد.

4( گردآوری و تنظیم اطالعات

 منیبعپژوهشدرعلمخیرات 

منابع پژوهش در تاریخ از نظر درجءه اهمیت و اعتبار دو دسته می شوند:
 1 منابع دست اول یا اصلی: آثاری که در زمان وقوع حادثه یا نزدیک به آن نوشته یا ایجاد شده اند.
 2 منابع دست دوم یا فرعی: همءه تحقیقات و آثاری است که بر پایءه منابع دست اول پدید آمده اند.

 گونههییمنیبعخیراخیدردورۂمعیصر 

تاریخی/ خاطرات/ سفرنامه ها/ زندگی نامه ها )تذکره ها(/ کتاب های جغرافیایی، کالمی، فقهی و ...کتاب ها

نشریات
 کاغذ اخبار  میرزا صالح شیرازی

 وقایع اتفاقیه  دولت علّیءه ایران  امیرکبیر

شامل کلیءه مکاتبات حکومتی، فرمان ها، معاهدات سیاسی، نامه های شخصی و اداری، اسناد مالی و ... می شود.اسناد و منابع آرشیوی

آثار معماری شامل بناها، خیابان ها، سکه ها، جواهرات، ُمهرها و سایر وسایلی که از عهد قاجار و پهلوی به  جا مانده است.بناها، اشیا و وسایل

 فواادوکیرکردهییمطیلعۂخیرات 

همءه ما این سؤال برایمان پیش می آید که تاریخ به چه کار انسان می آید؟ به عبارت دیگر فایدءه تاریخ چیست؟

فواید و کارکردهای تاریخ
1( منبع شناخت و تفکر

2( بهره گیری از گذشته برای حال و آینده
3( تقویت حس میهن دوستی و هویت مّلی

 گیهشمیری 

تعریف: گاه شماری، نظامی است که انسان برای اندازه گیری دقیق زمان )سال، ماه و روز( ابداع کرده است. 
 دانش و مهارت اندازه گیری زمان، ارتباط نزدیکی با علومی مانند ریاضیات، نجوم و فیزیک دارد و ابداع تقویم، نتیجءه تالش مشترک دانشمندان 

این علوم است.
 اختراع ابزارهایی مانند ساعت های آفتابی، آبی و شنی و هم چنین وسیلءه پیچیده تری مثل اسطرالب برای رصد خورشید، ماه و دیگر سیارگان 

و ستارگان، نتیجءه نیاز بشر به زمان سنجی بود.

اسطرالبساعت آفتابیساعت شنی
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 پیشینۂگیهشمیری 

توضیحاتنوع گاه شماریتمدن

جهان

خورشیدی ـ قمریبین النهرین )بابل(
 سال به 12 ماه قمری 30 یا 29 روزه تقسیم می شود.

 سال قمری 354 روز و سال خورشیدی 365 و یک چهارم روز
 رفع اختالف: هر سه سال، یک ماه به سال می افزودند.

خورشیدیمصریان

 منظم و دقیق بود.
 محاسبءه سال به 365 روز و یک چهارم شبانه روز

 تقسیم سال به 12 ماه 30روزه و افزودن پنج روز اضافی به آخر ماه دوازدهم
 کبیسه، افزودن یک روز به سال در هر چهار سال برای محاسبءه یک چهارم 

شبانه روز اضافی

خورشیدی )میالدی(رومیان

 در ابتدا گاه شماری دقیقی وجود نداشت.
 براساس گاه شماری مصری به دستور امپراتور روم )ژولیوس سزار( در سال 46 ق.م. 
اصالح شد. دو قرن پس از اصالح، مسیحیت در روم رسمیت یافت و در سال 

525 م. تولد حضرت عیسی، مبدأ آن شناخته شد.
 حدود 1000 سال بعد پاپ گرگوار سیزدهم، به کمک منجمان آن را اصالح کرد.

ایران

ماه های آن براساس فرهنگ و آیین ایرانی نام گذاری شده است.خورشیدی ـ قمری بابلیهخامنشیان

گاه شماری بابلی، سلوکی و اوستایی رایج بود.ـاشکانیان

خورشیدیساسانیان

 گاه شماری اوستایی که گاه شماری دینی زرتشتیان نیز بود.
 پنج روز اضافی به نام اندرگاه به آخر ماه دوازدهم می افزودند.

 مبدأ، جلوس هر پادشاه بود.
 اسامی ماه ها و روزها براساس اسامی ایزدگان و فرشتگان زرتشتی بود.

اجازه هست؟
ـ تقویم ما چیه؟

+ هجری شمسی! یعنی هم براساس دین اسالم، مبدأ  گاه شماری و تقویممون هجرت پیامبر از مکه به مدینه  است و هم براساس گردش 
زمین به دور خورشید، روزها، ماه ها و سال ها مشخص می شه. اصطالحًا تقویم  ما رو جاللی هم می گن که از سال 1304 ش. رسمیت یافت. 

ـ جالل کیه؟
+ زمان سلطان جالل الدوله ملکشاه سلجوقی، منجمان و علما، گاه شماری ای ابداع کردند و تقدیم به سلطانشون کردن!

خأثیرجغرافییبرروادادهییخیراخی  

هر رویداد در مکان خاصی شکل می گیرد و بر همین اساس مکان، یک رکن مهم در مطالعءه تاریخ است. مکان هر رویداد مربوط به جغرافیای آن 
مکان است که شامل عوامل جغرافیایی آن مانند آب و خاک، پستی ها و بلندی ها، آب وهوا، موقعیت سرزمینی و ... است که بر زندگی مردمان 

نواحی مختلف تأثیر می گذارد.
برخی مورخان به عامل جغرافیا بر رویدادهای تاریخی توجه نشان دادند، که عبارت اند از:

 ابن خلدون بخشی از مقدمءه کتاب »العبر« را به تأثیر جغرافیا بر تاریخ اختصاص داده است.
 مسعودی از جمله مورخانی است که اصرار داشت برای فهم رویدادها به مکان وقوع آن حادثه سفر کند و آن جا را از نزدیک ببیند.
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باستان شناس: کسی که براساس آثار باقی مانده از بشر، گذشتءه انسان و جامعه را بررسی و تحلیل می کند.

مراحل کار 
باستان شناس

1( کشف و شناسایی: برخی آثار باستانی بر روی سطح زمین هستند و برخی نیز زیر خاک یا اعماق دریاها قرار دارند.
از سوی دیگر برخی آثار و بناها به صورت اتفاقی کشف می شوند و برخی نیز از طریق بروز پدیده های طبیعی.

2( کاوش و حفاری: یکی از مراحل حساس است.
3( استخراج و تنظیم اطالعات: تعیین سّن آثار باستانی، مربوط به این مرحله است.

بعدش چه اتفاقی می افتد؟ اثر به موزه منتقل می شود.

 ارخبیطبیستینشنیسیوخیرات 

 باستان شناسان از نوشته های مورخان برای شناسایی و کشف و نیز پی بردن به مکان های باستانی بهره می برند.
 مورخان نیز برای شناخت دوران پیش از تاریخ و فهم حوادث تاریخی از باستان شناسی استفاده می کنند.

 سیرپیدااشخمدنهی 

حاال که حرف از دوران تاریخی و پیش از تاریخ وسط آمد، بد نیست تا نیم نگاهی به این دو مفهوم داشته باشیم.
گذشتءه بشری به دو دسته تقسیم می شود:

 1 پیش از تاریخ: به دورانی طوالنی از زندگی انسان گفته می شود که با ظهور او در پهنءه گیتی آغاز شد و تا اختراع خط و گسترش تمدن 
در حدود 5000 سال پیش به طول انجامید. 

1( دورءه گردآوری خوراک
2( دورءه تولید خوراک انقالب کشاورزی: آغاز یکجانشینی  تولید مازاد  تخصصی شدن کارها  شکل گیری تجارت 

 شکل گیری شهرها

دوران پیش از تاریخ 

 2 دورءه تاریخی

 1 یکی از اتفاقات مهم دوران پیش از تاریخ، به کار گرفتن آتش بود. این اتفاق تأثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت.
 2 سنگ، اصلی ترین ماده ای بود که انسان های نخستین از آن برای ساختن ابزار استفاده می کردند.

 خمدنهیینخستین 

در این بخش قصد داریم تا شما را با یک جدول، با تمدن های نخستین سومر، اکد، بابل قدیم )اَموری ها(، آشور و مصر آشنا کنیم.
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سومر

 هم نام قسمت جنوبی بین النهرین و هم نام اقوام کهن ساکن این ناحیه است. 
 شهرهای مهم: اور، اوروک، الگاش و کیش

 اعتقاد به خدایان متعدد داشتند و برای هر خدا پرستشگاه می ساختند.
 صنعتگران سومری در سفالگری، ساخت ابزارها و جنگ افزارهای مفرغین تبحر داشتند.

 افسانءه گیلگمش از جمله آثار ادبی این تمدن است.

اکد
 سارگن، فرمانده اکدی ها که با هجوم به دولت ـ شهرهای سومری غلبه کرد.

 سرتاسر بین النهرین را تحت فرمان خود درآورد.
 امپراتوری سارگن تا حدود دو قرن دوام آورد.

بابل قدیم
 از حدود 1900 ق.م به تدریج قوم دیگری به نام اموری، قدرت خود را در مرکز بین النهرین گسترش داد.

 حمورابی مشهورترین فرمانروای این تمدن بود. از اقدامات او می توان به فتح مناطق وسیعی از بین النهرین و ضمیمه کردن 
آن به قلمرو خود اشاره کرد. قانون نامءه او معروف است.

 پس از ضعف و زوال حکومت بابل قدیم، قومی جنگجو در شمال بین النهرین به قدرت رسیدند.آشور
 با لشکرکشی های پیاپی به سرزمین های همجوار و غارت و ویرانی آن ها، بر قلمرو و ثروت خود افزودند. 

مصر

 رود نیل: این رود از دریاچه های آفریقای مرکزی به سمت شمال جاری می شود و به دریای مدیترانه می ریزد. تمدن مصر 
در کنار این رود قرار دارد و همین امر نشان می دهد که در گذشته هم، به موقعیت جغرافیایی برای برپایی حکومت یا شهر 

توجه می شده است.
          1( امپراتوری قدیم  اوج قدرت فرعون ها و ساخت اهرام

دوره های تاریخ مصر         2( امپراتوری میانه
          3( امپراتوری جدید

زندگی در مصر باستان بر کشاورزی متکی بود.
از دالیل شهرت این تمدن، وجود اهرام، معابد، کاخ ها و مجسمه سازی است. اهرام سه گانه، یکی از شاهکارهای معماری جهان 

باستان است.

 آشنیایبیدوخمدنبزرگ 

هند:
سرزمین پهناور هند، دارای تاریخ و تمدن کهن و پرباری است. هند باستان سرزمین پهناور و متنوع، شامل هندوستان، بنگالدش و بخش وسیعی 

از پاکستان امروزی بوده است.

چین:
چین کشوری پهناور در شرق آسیا و دارای ویژگی های سرزمینی و آب و هوایی بسیار متنوع است. موانع طبیعی، چین را از تایلند، برمه، هند و 
آسیای مرکزی جدا کرده است؛ اما درءه رود هوانگ هو در شمال، این کشور را در معرض یورش اقوام بیابان گرد قرار می داد. با این حال جلگه ها 

و دشت های پیرامون رودهای بزرگ در چین، محیط مناسبی برای کشاورزی و برپایی سکونتگاه های دائمی بود.
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اجازه هست؟
ـ من تو آزمون یک، یک درسم از پایءه دوازده مونده!

+ درس دوم!
ـ بله! اونو چی کار کنم؟

+ نگران نباش. سراغ اونم می ریم. ببین، حاال که با مفاهیم کلی تاریخ و نخستین تمدن های بزرگ آشنا شدی، وقتشه یه نیم نگاهی به شروع 
دوران معاصر کنیم. خیلیا می گن معاصر، از عهد قاجار تا امروزه و برخی دیگه می گن از شروع مشروطه تا عصر حاضره! این که کی درست می گه، 

مهم نیست! این که چه اتفاق افتاده مهمه! پس بریم جلو ببینیم چی به چیه.

اارانازنیدرشیهافشیرخیرویکیرآمدنآقیمحمدخیناارانازنیدرشیهافشیرخیرویکیرآمدنآقیمحمدخین  

پیامدهای سقوط اصفهان

داخلی
آشفتگی امور

ظهور
نادر

بهبود اوضاع
هرج و مرج و آشوب های داخلی

اشغال شمال کشور توسط روسیهخارجی
اشغال غرب کشور توسط عثمانی

نادر افشار، وقتی به اوضاع مملکت سر و سامان داد، تهماسب دوم، پسر شاه سلطان حسین را خلع کرد و خود مدعی حکومت شد. سپس همه 
را به دشت مغان فراخواند تا شروطی را برای پذیرش سلطنت اعالم کند.

 

 ظهوروسقوطسلسلۂزند 

پس از نادر، افراد مختلفی بر سر جانشینی او عرض  اندام کردند؛ من جمله برادرزاده هایش عادل شاه و ابراهیم شاه؛ اما با این وجود، این کریم خان 
زند، رئیس طایفءه خود بود که توانست قدرت را در دست بگیرد و با عنوان وکیل الرعایا و به مرکزیت شیراز، بر ایران فرمان براند.

با وجود برخی اصالحات کریم خان، پس از مرگش حکومتش چندان دوام نیاورد! زیرا او هم چندان مرد سیاست نبود. 
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ایران پس از مرگ کریم خان

جنگ داخلی بین جانشینان کریم خان و فروپاشی سیاسی و اقتصادی

روی کار  آمدن لطفعلی خان زند
 1( غرور

 2( اشتباهات نظامی
 3(  رویگردانی بزرگان از وی، من  جمله ابراهیم خان کالنتر

 1( شکست لطفعلی خان زند و سایر رقباروی کار  آمدن آقـامحـمدخـان
 2(  تثبیت حکومت ایران

اوضیعاجتمیعیااراندرعصرافشیریوزنداوضیعاجتمیعیااراندرعصرافشیریوزند

تداوم صلح با عثمانی/ آمدن نمایندگانی از سوی برخی کشورها/ برقرارنشدن روابط با فرانسه و انگلستان

صلح با عثمانی/ عدم رونق روابط/ استخدام جان التون در زمینءه تقویت نیروی دریایی
افشار

زند

روابطخیرجی

کوتاه بودن عمر حکومت افشاریه و زندیه، عاملی بود تا حاکمان این دو سلسله نتوانند به لحاظ اجتماعی و فرهنگی چندان تأثیرگذار باشند.

کاهش نیروی انسانی/ مالیات های سنگین

انجام اقداماتی برای بهبود کشاورزی و بازرگانی/ آرامش و ثبات نسبی/ کاهش مالیات ها
زند

افشار
اقتصید

افول  آشفتگی های سیاسی و تعطیلی مدارس و حوزه های علمیه/ مهاجرت علما به عتبات عالیات

رونق  برقراری آرامش/ ثبات سیاسی/ افزایش مدارس جدید زند

افشار
علم،ادبییتوآموزش

در دوران کریم خان زند با شکل گیری نهضت بازگشت ادبی )سبک اصفهانی( مهم است؛ چهره های برجستءه این سبک ادبی، در برابر سبک 
هندی دورءه صفویه، به سراییدن شعر به سبک خراسانی و شعرایی همچون فرخی، عنصری، سعدی و حافظ پرداختند.

نتیجه ورود هنرمندان هندی به ایران  ساخته شدن کاخ خورشید در کالت حمالت مکرر به هند 

برخوردهای مداراجویانه  رونق هنر و معماری زند

افشار

هنرومعمیری

کاله فرهنگی چیست؟ نوعی از بناها باکاربرد تفریحی بود. در این نوع معماری بنای کوچک و گاهی تزئینی در وسط باغ یا تفریح گاه ساخته می شد.

 تطبیق با هنر اروپایی
 اوج مکتب شیراز

 ظهور نقاشانی چون محمد صادق، اشرف و میرزا بابا

نقیشیونگیرگریدرعصرزنداه


