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سخنی با دبیران گرامی

کتاب حاضر دومین کتاب از کتاب های درسی رشتٔه ادبیات و علوم انسانی است. عنوان ها و مباحث مورد نظر این کتاب، 
همچون کتاب تاریخ ایران و جهان )1( در شورای برنامه ریزی گروه تاریخ بارها مطرح شده و بارها مورد بحث قرار گرفته است. 
سپس در فصل نامٔه رشد آموزش تاریخ شمارٔه )1( آن را درج کردیم تا قبل از آغاز تألیف از نظریات اصالحی همکارانمان در این 
خصوص در سراسر کشور آگاهی یابیم. در سال های اخیر همواره با اعتراضات شماری از همکارانمان دربارٔه حجم زیاد کتاب های 
درسی مواجه بوده ایم؛ به همین دلیل در گزینش و سازماندهی مطالب کتاب حاضر کوشیده ایم به گونه ای عمل کنیم که حاصل کار 
کتابی متناسب با ساعات تدریس باشد. این کار، بسیار مشکل و بحث برانگیز بود؛ زیرا جریان تاریخ جهانی هرچه رو به معاصر پیش 
می رود، دارای مباحث پیچیده تر و درهم تنیده تر می شود که در عین اینکه آموزش آن را جالب تر می سازد، فرصت و امکان بیشتری 
را می طلبد تا مؤلف بتواند به خوبی از شرح و تفهیم مطالب برآید؛ این خود نشان دهندٔه سختی و حساسیت کار مؤلفان کتاب حاضر 
است. از آنجا که مسائل عصر ما ارتباط بیشتری با مسائل و تحواّلت دو قرن اخیر دارد، تدریس و تفهیم کتاب حاضر می تواند 
آموزشی عالمانه، مفید و به اصطالح کاربردی به دانش آموزان ارائه دهد و نگرش آنان را نسبت به دنیای پیرامونشان عمیق و دقیق 
بسازد. این مهم تنها در صورتی امکان پذیر است که دبیران گرامی، خود نسبت به موضوع درس هم عالقه و آگاهی داشته باشند و 

هم با مطالعٔه مستمر با آمادگی الزم در سرکالس حاضر شوند. 
در شماره هایی از نشریه رشد آموزش تاریخ، مقاالتی مرتبط با مفاهیم و مطالب کتاب حاضر درج شده است که همکاران محترم 

را به مطالعٔه آن توصیه می کنیم. در پایان، یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:
1ــ به خاطر داشته باشید که دبیران سراسر کشور، از سلیقه ها و دیدگاه های گوناگونی برخوردارند و چه بسا، هریک از ایشان 
نسبت به یک یا چند موضوع، متفاوت از دیگران بیندیشد. ارائٔه کتابی منطبق با همٔه سلیقه ها و دیدگاه ها کاری بس مشکل یا محال است.
2ــ توصیه می شود در آغاز سال تحصیلی و در ابتدای هر درس تازه، اهداف کتاب و درس را برای دانش آموزان بیان 

کنید. اهداف تفصیلی تمامی درس ها در وبگاه گروه تاریخ به نشانی: http://history-dept.talif.sch.ir بیان شده است.
3ــ در جریان تدریس و ارزشیابی، حیطه های فرادانشی نیز مورد توجه قرار گیرد و به جای بررسی رویدادهای تاریخی 
به صورت وقایع منفرد و مجزا، پدیده های تاریخی در قالب فرایندی از تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارزیابی و 

تحلیل شوند تا امکان شناخت و فهم آن ها برای دانش آموزان فراهم آید.
٤ــ در تدریس این کتاب، می توانید از شیوه های مختلف تدریس، بهره جویید. در این باره مقاالتی در شماره های مختلف 

رشد آموزش تاریخ به چاپ رسیده که مطالعٔه آنها را به شما توصیه می کنیم.
٥ ــ در پایان هر درس، فّعالیت هایی برای دانش آموزان درنظر گرفته شده است. توّجه داشته باشید که انجام تمامی این 
فّعالّیت ها ضروری و اجباری نیست، بلکه به مقتضیات و امکانات محلی بستگی دارد. می توانید برخی از این فعالّیت ها را انتخاب 

کنید یا با گروه بندی دانش    آموزان انجام هر یک را از یکی ازگروه ها بخواهید. 
٦ ــ تدریس شایستٔه این کتاب از عهدٔه دبیران متخّصص در رشتٔه تاریخ برمی آید؛ بنابراین، تقاضامندیم که مدیران محترم 

تدریس این کتاب را به عهدٔه دبیران متخّصص واگذارند.
٧ــ هدف از لحاظ کردن فّعالّیت های ضمن درس ها، واداشتن دانش آموزان به اندیشیدن و نیز بحث و اظهارنظر دربارهٔ وقایع و 
تحواّلت تاریخی است نه بیان صحیح پاسخ ها؛ بنابراین، هیچ ایرادی ندارد که دانش آموزان تحلیل ها و پاسخ هایی غیرصحیح بیان کنند. 

به عالوه، لحاظ نکردن زمان کافی برای اظهارنظر، شما را از این هدف دور خواهد ساخت.
٨ ــ   مطالبی که با عنوان »بیشتر بدانید«، »یک توضیح« و »فکر کنید و پاسخ دهید« آمده است و مطالب داخل جدول ها و 

کادرها، برای تعمیق یادگیری است و در آزمون های نوبت اول و دوم نباید از آنها پرسشی طرح شود. 
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این کتاب دنبالٔه حوادث و تحوالت سیاسی جهان از حدود قرن شانزدهم تا عصر حاضر است پدیده ها 
و جریان های تاریخی، عالوه بر ارتباط با مسائل  و پدیده های عصر خود، اغلب نتیجٔه جریان های قبل هستند؛ 
بنابراین، برای درک بهتر مطالب این کتاب الزم است مطالب کتاب تاریخ ایران و جهان)1( را در ذهن خود مرور 
کنید همچنین، به یاد داشته باشید که به دلیل محدودیت ساعات تدریس، مطالب کتاب حاضر به طور خالصه 
بیان شده است؛ بنابراین برای درک بهتر و عمیق تر آن می بایست عالوه بر طرح پرسش ها در کالس درس، به 
کتاب های کمک درسی رجوع کنید؛برای مثال، مطالعٔه برخی از کتاب هایی که در فهرست منابع آمده می توانند به 
شما کمک زیادی کنند به یاد داشته باشید که برخی هدف های آموزش تاریخ عبارت است از آشنایی با اصلی ترین 
جریان های تاریخی، آشنایی با میراث فرهنگی، عالقه به میهن و آشنایی با بزرگان و مفاخر آن، درک علل و نتایج 

انقالب اسالمی ایران و نقش رهبری امام خمینی )ره(، درک مفهوم تغییر و استمرار در تاریخ
نتیجٔه  اینها  بلکه  یا قبولی در کنکور نیست  نمره  بنابراین، هدف از آموزش کتاب حاضر فقط کسب 

فرعی آن است
از مطالب » یک توضیح «،   » بیشتر بدانید« ، »فکر کنید و پاسخ دهید« و »اندیشه و جست وجو« امتحان 
به عمل نخواهد آمد اّما مطالعٔه  آن را به شما توصیه می کنیم؛ زیرا هم اطاّلعات جالبی به شما ارائه می دهد و هم 
خستگی مطالعٔه کتاب را کمتر می کند به یاد داشته باشید که قضاوت در تاریخ و شناخت پدیده های مربوط 
به گذشته همیشه نسبی است و این  امر همواره به میزان آشنایی مورّ خان با آن و دسترسی به اسناد و منابع الزم 
بستگی دارد گفتنی است که تاریخ ــ بر خالف تصّور برخی ــ تنها شرح جنگ ها و کارهای پادشاهان نیست، 
تاریخ ما را  بلکه شناخت زندگی اجتماعی گذشته است و در بسیاری از رشته های علمی، بدان نیازمند هستند
برای زندگی اجتماعی آماده می سازد در تربیت اخالقی و رشد عقالنی ما بسیار مؤثّر است در مطالعٔه تاریخ 
لّذتی حاصل می شود که تجربی است و توصیف آن مشکل است در این میان، مطالعٔه بخش دوم کتاب اهمّیتی 

دوچندان دارد؛ زیرا شما را با ریشه های بسیاری از مسائل عصر حاضر ایران آشنا می سازد
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