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      منطق و فلسفۀ طراحی درس  

شایستگی محور  هدف های  جملٔه  از  تاریخی  سواد  مهارت های  ارتقای  و  کاوشگری  روحیٔه  تقویت 
با  برنامٔه درسی تاریخ در دورٔه دوم متوسطه به شمار می رود. به منظور تحقق این هدف، دروس و فصلی 
تاریخی،  از مؤلفه های مهم سواد  ابتدای کتاب طراحی و تدوین شده است. یکی  تاریخ شناسی در  عنوان 
شناسایی، بررسی و نقد منابع و مآخذ است. محتوای این درس به گونه ای طراحی و ساماندهی شده است 
نمونه هایی  اسالمی،  دوران  ایراِن  و  اسالم  تاریخ  منابع  مختلف  گونه های  با  آشنایی  دانش آموزان ضمن  که 
از شواهد و مدارک مندرج در آنها را بررسی و ارزیابی کنند. این اقدام به دانش آموزان کمک می کند که 

مهارت های کاوشگری خود را توسعه دهند و امکان پژوهش و یادگیری مادام العمر را کسب کنند.
توجه داشته باشید، دانش و مهارت هایی که دانش آموزان در درس های اول و دوم به دست می آورند، 
ارتباط و پیوند مستقیم و مؤثری با محتوا و مهارت های سایر دروس و فصول کتاب دارد. عمدٔه منابعی که 
در درس اول معرفی می شوند، در درس های بعدی مورد استناد قرار می گیرند و شواهد و مدارک استخراج 
شده از آنها موقعیت ارزشمندی را برای فراگیران فراهم می آورد تا مهارت های سواد تاریخی خود را ارتقا 

بخشند و مبادرت به تحلیل و تفسیر رویدادها کنند.

     هدف ها و انتظارات   

 هدف کلی
دانش آموزان با جست وجو و بررسی شواهد و مدارک، با انواع منابع مختلف پژوهش در تاریخ اسالم و 

ایراِن دوران اسالمی آشنا می شوند و اهمیت و ویژگی های هر نوع را شناسایی می کنند.

درس
1 

منابع پژوهش در تاریخ اسالم و ایراِن دوران اسالمی
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  هدف های جزئی
ــ آشنایی بی واسطه با منابع تاریخی

ــ آشنایی با چگونگی استفاده از منابع در مطالعات و پژوهش های تاریخی
ــ ارتقای علمی قدرت تجزیه و تحلیل داده های تاریخی توسط فراگیران

ــ ارتقای توان ارزشیابی و مقایسٔه داده ها و منابع تاریخی توسط فراگیران

 انتظارات عملکردی 
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

ــ منابع غیرنوشتاری را معرفی و با یکدیگر مقایسه کنند.
ــ مراجع و منابع نوشتاری را معرفی نمایند.

ــ انواع کتاب های تاریخی را معرفی و تفاوت های اصلی آنها را بیان کنند.
ــ نقش و اهمیت سفرنامه ها را در مطالعات تاریخی توضیح دهند .
ــ اهمیت نوشته های جغرافیایی را در مطالعات تاریخی شرح دهند.

ــ نقش و اهمیت سیاست نامه ها و اندرزنامه ها را در مطالعات تاریخی نقد و بررسی کنند.

     شبکۀ مفهومی   
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       مرور فعالیت ها   

بخش مهمی از طراحی آموزشی کتاب درسی تاریخ 2 را فعالیت هایی تشکیل می دهند که در البه الی محتوای 
درس ها ساماندهی شده اند. با توجه به رویکرد کاوشگری برنامه و تأکید بر ارتقای شایستگی ها از طریق توسعٔه 
مهارت های سواد تاریخی، انجام این فعالیت ها جزء اساسی فرایند تدریس و سازوکار یاددهی  ــ  یادگیری 
به شمار می رود و بی اعتنایی به آنها و یا وانهادن اجرای آنها به زمانی خارج از کالس درس، موجب اخالل 
در امر یادگیری و نقصان در تحقق هدف های آموزشی و دستیابی به شایستگی ها و مهارت های مورد انتظار 

خواهد شد.

فّعـالـیت 1

برای  بدین منظور طراحی شده که دانش آموزان را  فعالیت نخست درس ها اغلب   منطق و هدف: 
شروع تدریس و مشارکت در فرایند یاددهی ــ یادگیری آماده کند. با توجه به موضوع درس که بر روش و 
منابع پژوهش در تاریخ تمرکز دارد، این فعالیت قصد دارد دانش آموزان را ترغیب کند که از طریق مقایسٔه 
شیؤه عملکرد کارآگاهان قضایی با روش تحقیق مورخان، نسبت به اصول و روش پژوهش تاریخی، تصور و 

درک روشن و کامل تری حاصل کنند.
 راهنمایی برای اجرا: فرایند پرسش و بحث کالسی را به گونه ای راهنمایی و هدایت کنید که توجه 
دانش آموزان به اصول و شیؤه کار مورخان و کارآگاهان جلب شود و شباهت ها و تفاوت های عملکرد این دو 
گروه را در مقام کشف حقیقت، استنباط و بیان کنند. به عبارت دیگر، انتظار می رود با انجام فعالیت مذکور، 
این دریافت ذهنی برای اعضای کالس حاصل شود، همان گونه که کارآگاهان به منظور بازسازی صحنٔه جرم 
و جنایت و کشف حقیقت ماجرا، با استفاده از سرنخ های موجود، اطالعات و مدارک الزم را جست وجو، 
و  بازسازی گذشته  منظور  به  نیز  می کنند، مورخان  تفسیر  و  تحلیل  ارزیابی، طبقه بندی،  و  نقد  گردآوری، 
کشف چگونگی و چرایی رویدادهای تاریخی، در پی یافتن و جمع آوری شواهد و مدارک برمی آیند؛ سپس 
درستی یا نادرستی )اعتبار( داده ها )اطالعات( گردآوری شده را می سنجند و آنها را دسته بندی می کنند و 
در نهایت بر پایٔه شواهد و مدارک معتبر، اقدام به تحلیل و تفسیر رخدادهای تاریخی می کنند؛ البته ضرورت 
دارد که در جریان مباحث علمی با طرح پرسش های مناسب و در مواردی با ارائٔه راهنمایی های الزم، زمینه 
و موقعیتی فراهم آورید تا دانش آموزان متوجه این نکته شوند که سرنخ ها، ابزارها و منابعی که کارآگاهان و 
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مورخان برای یافتن شواهد و مدارک از آن بهره می گیرند، کامالً متفاوت هستند. فراگیران را راهنمایی و 
کمک کنید تا از طریق همفکری و همیاری، سرنخ ها، ابزارها و منابع اطالعاتی متفاوت دو گروه کارآگاهان 
و مورخان را به خاطر بیاورند و تفاوت های آنها را بگویند. برای اجرای بهتر این فعالیت، دانش آموزان را 
تشویق کنید از داستان یا ماجرای فیلم های کارآگاهی و پلیسی ای که قبالً دیده اند، بهره بگیرند و مثال ها و 

شواهدی را در تأیید گفته های خود ذکر کنند.

فّعالیت های 2 ،3 ،4 ،6 و 7

و  تاریخی  سواد  مهارت های  ارتقای  تاریخ،  درسی  برنامٔه  مهم  هدف های  از  یکی  هدف:  و  منطق   
یادگیری مستمر و فراکالسی است. شناسایی منابع تاریخی به خصوص منابع مکتوب و روش استفاده از آنها 
برای گردآوری شواهد و مدارک، از جملٔه عناصر کلیدی سواد تاریخ محسوب می شود. از قرون نخستین 
و میانٔه اسالمی تاریخ ایران، گونه های متنوع و زیادی از منابع تاریخی نوشتاری باقی مانده است. آشنایی 
ارجمندی  آموزشی  کاوشگری، هدف  در  آنها  اهمیت  و  تاریخی  کتاب های  مختلف  انواع  با  دانش آموزان 
است. فعالیت های 2، 3، 4، 6 و 7 به همین منظور طراحی شده اند. سطرهایی از گونه های متفاوت منابع 
تاریخی در موضوع های گوناگون انتخاب و درج شده است. اجرای این فعالیت ها به فراگیران کمک می کند 
را  قسم  هر  ویژگی شاخص  و  اسالمی  میانٔه  و  نخستین  سده های  در  ایران  تاریخ  نوشتاری  منابع  اقسام  تا 
بشناسند، با زبان و ادبیات آنها انس و آشنایی بیابند و تمرین و ممارستی برای استنباط و تحلیل شواهد و 

مدارک از متن های مذکور کرده باشند.
 راهنمایی جهت اجرا: در صورت امکان یک یا چند مورد از منابعی را که در این فعالیت ها به آنها 
استناد شده با خود به سر کالس ببرید و یا دانش آموزان را تشویق کنید که این کار را انجام دهند. فراموش 
نفرمایید که مشاهدٔه کتاب های تاریخی، ورق زدن و یا خواندن سطرهایی از آنها توسط دانش آموزان، اقدام 
آموزشی سودمندی است. آنان را کمک کنید تا نخست متن های مورد نظر را به دقت و درستی بخوانند 

و درک درستی حاصل کنند، سپس از طریق همفکری و همیاری به پرسش های ذیل هر متن پاسخ دهند.
اول  فعالیت ها در درس  از  این قسم  انجام  با  یادآوری می شود، دانش و مهارت هایی که دانش آموزان 
کسب می کنند، ارتباط و پیوند مستقیم و مؤثری با محتوا و مهارت های سایر درس های کتاب دارد. عمدٔه 
منابعی که در درس اول معرفی شده اند، در درس های بعدی مورد استناد قرار می گیرند و شواهد و مدارک 
استخراج شده از آنها، موقعیت ارزشمندی را برای فراگیران فراهم می آورد تا مهارت های سواد تاریخی 

خود را ارتقا بخشند و با بهره گیری از آنها، رویدادهای مهم را تحلیل و تفسیر کنند.
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 منطق و هدف: محتوای این فعالیت ناظر بر موضوعی است که در خصوص ویژگی های نوشته های 
جغرافیایی به عنوان یک گونه از منابع تاریخی مطرح شده است. بخش مهمی از اطالعات متون جغرافیایی 
و  اقلیمی  تنوع  به  توجه  با  می شود.  محلی  رسوم  و  آداب  و  پوشاک  معیشت،  نوع  به  مربوط  ایران،  کهن 
جغرافیایی سرزمین ایران با خرده فرهنگ های متعددی در اقلیم ها و نواحی مختلف این سرزمین در طول 
تاریخ مواجه هستیم که بخشی از آن را نوشته های جغرافیایی قدیم بازگویی کرده اند؛ البته چنین تنوعی چون 
در زیر چتر فرهنگ کهن و اصیل ایرانی قرار داشت، در عین تکثر، نوعی وحدت و همگونی کلی را به نمایش 

می گذارد.
مقصود از طراحی این فعالیت به ظاهر حاشیه ای، توجه دادن فراگیران به یک موضوع مهم تاریخی  ــ  اجتماعی 
)تنوع و تکثر خرده فرهنگی در زیر چتر فرهنگ ایرانی( است و معطوف کردن نظر آنان به ارزش و اهمیتی که 

متون جغرافیایی به عنوان منبعی سودمند در پژوهش های تاریخی دارند.
 راهنمایی برای اجرا: از دانش آموزان بخواهید دربارٔه ارتباط میان تنوع خرده فرهنگ ها و شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی در ایران با هم گفت وگو کرده و برای تأیید دیدگاه خود، نمونه های عینی یا مصداق های 
روشنی را از مناطق مختلف ایران به ویژه گونه های مختلف پوشاک، آداب و رسوم، خلقیات و تغذیه بیان 

کنند.

فّعـالیت 5
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     منطق و فلسفۀ طراحی درس  

بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک، گامی مهم و ضروری در فرایند پژوهش های تاریخی به حساب 
می آید؛ زیرا مورخان به اتکای شواهد و مدارکی که از منابع و مآخذ به دست می آید، اقدام به تحلیل، تفسیر 
و نگارش رویدادها و تحوالت تاریخی می کنند؛ البته آنان پیش از کاربست شواهد و مدارک باید اصالت 
برای  بنابراین، شناخت معیارها و روش های علمی ای که مورخان  به دقت ارزیابی کنند.  آنها را  و اعتبار 
سنجش اصالت و اعتبار اخبار و داده های مأخوذ از منابع به کار می برند، اهمیت و ارزش فوق العاده ای در 

مطالعٔه تاریخ دارد و مؤلفه ای مهم در کسب مهارت های سواد تاریخی محسوب می شود.

     هدف ها و انتظارات  

 هدف کلی
ــ آشنایی دانش آموزان با شیوه های سنجش اعتبار شواهد و مدارک تاریخی

 هدف های جزئی
ــ آشنایی دانش آموزان با معیارهای سنجش یک خبر تاریخی

ــ آشنایی دانش آموزان با روش های مختلف سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی
ــ آشنایی اجمالی دانش آموزان با روش های تاریخ نگاری

ــ آشنایی اجمالی با ارائه و تنظیم داده ها توسط مورخان اسالمی و ایرانی

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

درس
2 
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  انتظارات عملکردی 
انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

ــ ارزش و اهمیت سنجش اعتبار شواهد و مدارک را در پژوهش تاریخی بیان کنند.
ــ روش و معیارهای سنجش اعتبار اخبار و منابع تاریخی را شناسایی و فهرست کنند.

ــ با استفاده از شواهد و مدارک، اعتبار برخی اخبار و منابع تاریخی را بسنجند.
ــ دربارٔه اهمیت، نتایج و کارکرد معیارهای سنجش اعتبار اخبار و منابع تاریخی با یکدیگر گفت وگو و 

بحث کنند و دیدگاه خود را به طور مستدل بیان کنند.
ــ ویژگی های مشهور ترین روش های تاریخ نگاری را مقایسه کنند.

     شبکۀ مفهومی   

روش های پژوهش در تاریخ

معیارهای بررسی و سنجش اعتبار و 
روش های تنظیم و انواع تاریخ  نگاریمنابع تاریخی
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     مرور فعالیت ها  

فّعالیت 1 و 2

 منطق و هدف: این دو فعالیت به این هدف طرح شده اند که دانش آموزان را آمادٔه شروع تدریس درس 
کنند و اهمیت ویژهٔ موضوع درس یعنی »بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک« را مد نظر قرار دهند.

با  می شود.  محسوب  کتاب  اول  درس  فعالیت  نخستین  مکمل   1 فعالیت  اجرا:  برای  راهنمایی   
یادآوری آنچه در تدریس درس اول در خصوص شباهت های شیؤه عملکرد کارآگاهان با مورخان مطرح شد، 
از دانش آموزان بپرسید که کارآگاهان برای کشف بازسازی صحنٔه جرم و کشف حقیقت چه اقدام هایی الزم 

است دربارٔه سرنخ ها و شواهد و مدارکی که گردآوری کرده اند، انجام بدهند؟
برای انجام فعالیت 2 نیز پیشنهاد می شود پرسش های زیر را طرح کنید و زمینٔه مباحثٔه کالسی را فراهم 

آورید:
ــ آیا انسان باید هر خبری را که شنید یا خواند، بی چون و چرا بپذیرد و یا بی درنگ رد کند؟

ــ تفاوت خبر صحیح و شایعه چیست؟
ــ معیارها یا روش های شما برای تشخیص خبر صحیح از شایعه چیست؟ )به صورت گروهی روی یک 

برگ کاغذ فهرست کنید(.

فّعالیت 3 و 4

و  شواهد  اعتبار  سنجش  معیارهای  کلیدی  مبحث  بر  ناظر  فعالیت  دو  این  هدف:  و  منطق   
مورخ  دو  نوشته های  از  سطرهایی  می شود.  اخذ  مختلف  منابع  از  که  هستند  تاریخی  مدارک    )خبرهای( 
برجسته یعنی مسعودی و بیهقی دربارٔه معیارهای سنجش خبر تاریخی انتخاب و درج شده است، تا فرصتی 
مطلوب برای گسترش و تعمیق یادگیری ایجاد کند. مسعودی برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی بر ویژگی 
و شرایط خاص راوی )روایت کننده( خبر یعنی مسافرت های بسیار و مشاهدات مستقیم مورخ تأکید دارد و 
ابوالفضل بیهقی، دیگر تاریخ نویس شهیر، کاربست عقل و گذراندن خبرها از صافی خرد انسانی را سنجٔه 

اساسی برای تشخیص اعتبار خبر تاریخی برمی شمارد. 
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 راهنمایی برای اجرا: نخست توضیح کوتاهی در خصوص جایگاه ویژٔه مسعودی و بیهقی به عنوان 
دو مورخ برجستٔه سده های نخستین اسالمی و آثار مهم آنها بیان کنید. سپس از دانش آموزان بخواهید که 
متن های مأخوذ از کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر مسعودی و تاریخ بیهقی را بخوانند و در تأیید یا رد 

معیارهایی که این دو مورخ برای سنجش اخبار تاریخی بیان کرده اند، استدالل کنند و دلیل بیاورند.

را  آموزشی  تمام محتوای  که دانش آموزان  نیست  این  تاریخ  برنامٔه درسی   منطق و هدف: رویکرد 
که از طریق کتاب و بستٔه آموزشی عرضه می شود، بی چون و چرا بپذیرند و به خاطر بسپارند؛ بلکه درصدد 
است موقعیت های یادگیری متنوع فراهم آورد که آنان محتوای کتاب درسی را با نگاه نقادانه ارزیابی کنند 
تا  به همین منظور طراحی شده اند  نیز  این فعالیت ها  یا استدالل کنند.  بیاورند و  یا رد آن دلیل  تأیید  و در 
فراگیران کارآمدی و نتایج هر یک از معیارهای شش گانٔه سنجش اعتبار اخبار تاریخی )شواهد و مدارک( و 
خصوصیات سبک های سه گانٔه تاریخ نگاری را که در کتاب درسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ارزیابی 

و دریافت خود را به صورت مستدل بیان کنند.
 روش اجرا: دانش آموزان را تشویق کنید به دقت متن کتاب درسی را به صورت گروهی بخوانند و 
چنانچه نیاز بود و فراگیران ابهامی داشتند، دربارٔه هر یک از معیارهای شش گانٔه سنجش اعتبار اخبار و 
که  بخواهید  گروه های کالس  نمایندگان  از  کنید. سپس  ارائه  را  توضیحات الزم  تاریخ نگاری  سبک های 

پاسخ های مستدل خود را بخوانند.

فّعالیت 5 و 6

  منطق و هدف: مقصود از طراحی این فعالیت نیز همچون فعالیت های 5 و 6 فراهم آوردن فرصتی 
است که دانش آموزان در خصوص مباحث ارائه شده در کتاب درسی دربارٔه روش های تنظیم و طبقه بندی 

گزارش ها و نوشته های تاریخی توسط مورخان، اظهارنظر و قضاوت کنند.

فّعالیت 7
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اختصار  به  کالس،  علمی  گفت وگوی  برای  مساعد  زمینٔه  کردن  فراهم  منظور  به  اجرا:  شیوۀ   
خصوصیات دو روش مشهور تنظیم و طبقه بندی اطالعات تاریخی توسط مورخان را بیان کنید. استحضار 
می کنند.  طبقه بندی  و  تنظیم  را  خود  یافته های  و  اطالعات  مختلفی  شیوه های  به  تاریخ نگاران  که  دارید 
مشهورترین این شیوه ها، یکی طبقه بندی اطالعات به صورت زمان بندی شده یا گاه شماری و دیگری تنظیم 

گزارش تاریخی به شیؤه موضوعی است.
 در روش اول، اطالعات بر مبنای ترتیب وقوع زمانی رخدادها )کرونولوژی1( تنظیم می شوند. اهمیت 
مقولٔه زمان و درک منظم رویدادهای تاریخی، بسیاری از مورخان به خصوص تاریخ نگاران پیش از عصر 
کنند.  ارائه  آنها  توالی زمان وقوع  و  ترتیب  به صورت  را  تا گزارش های خود  آن داشت  بر  را  روشنگری 
آنان باور داشتند که این شکل از ارائٔه اطالعات تاریخی، به علم تاریخ هویت می بخشد و آن را از افسانه 
در  تاریخی  وقایع  سیر  فهم  برای  که  تاریخی  گزارش های  تنظیم  از  شیوه  این  می سازد.  متمایز  اسطوره  و 
دوره های مختلف و حتی بازٔه زمانی طوالنی و حوزٔه جغرافیایی پهناوری مناسب است، از جذابیتی چشمگیر 
گزارش های  و  اطالعات  دوم،  روش  در  دارد.  عادی  مردم  ویژه  به  تاریخ  مطالعٔه  به  عالقه مند  افراد  برای 
مورخان به صورت موضوع تنظیم و ارائه می شود. این شکل از تاریخ پژوهشی در دوران معاصر و تحت 
تأثیر تحوالت علمی و فکری عصر روشنگری اشاعٔه فراوان یافت و امروزه در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی 
کاربردی وسیع دارد. در روش موضوعی به جای تمرکز بر گسترٔه وسیع زمانی، مورخ یا پژوهشگر بر یک 

موضوع خاص متمرکز می شود و آن را از ابعاد و جهات مختلف بررسی و موشکافی می کند. 
در واقع گزارش های تاریخی که بر مبنای موضوعی انتخاب و ساماندهی شده اند، معموالً از عمق مطالعاتی 

بیشتری نسبت به وقایع نگاری کرونولوژیک برخوردارند.

 Chronology ــ1


