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دین های بزرگِ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ اسالم در عین حالی که یک دستشان به کتاب های 
آسمانی و برای هدایت مردم ]بود[، دست دیگر ]شان[ به اسلحه ها بود. ابراهیم خلیل سالم الله علیه با یک 
دست صحف    را داشت و با دست دیگر تبر برای سرکوبی بت ها. موسای کلیم سالم الله علیه با یک دست 
تورات را داشت و با دست دیگر عصا، عصایی که فرعونیان را به خاک مذّلت کشاند، عصایی که اژدها 
بود، عصایی که خیانتکاران را می بلعید. پیغمبر بزرگ اسالم با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر 
شمشیر، شمشیر برای سرکوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت. آنها که قابل هدایت بودند، قرآن راهنمای 

آنها بود و آنهایی که هدایت نمی شدند و توطئه گر بودند شمشیر بر سر آنها.
حضرت امام خمینی )ره(
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سخنی با دانش آموزان گرامی

تاریخی که در سال های قبل خوانده اید،  این کتاب هم چون کتاب های  دانش آموزان گرامی، 
تاریخ سیاسی ــ اجتماعی ایران یا سایر کشورها نیست؛ این کتاب در پی ارائٔه مطالبی برای شناخت 
خود تاریخ است؛ علم تاریخ، مورخان و شیوه های پژوهش آنان، علوم مرتبط با تاریخ و… در این کتاب 

بررسی می شود.
تاریخ چگونه علمی است؟ چه رابطه ای با سایر علوم دارد؟ مورخان برای نوشتن مطالب تاریخی 
از چه شیوه هایی استفاده می کنند، منابع مورد استفاده مورخان در پژوهش های تاریخی چیست؟ این ها 

نمونه هایی از پرسش هایی است که در این کتاب با پاسخ آن آشنا می شوید.
برای فهم بهتر مطالب این کتاب، شایسته است کتاب های درسی سال های قبل را مرور کنید؛ هر 
چند مروری ذهنی و تخیلی. با مطالعٔه این کتاب هم آموخته های قبلی شما پایدارتر، معنادارتر و گسترده تر 
می شود و هم از علم تاریخ تصوری واقعی پیدا می کنید؛ درنتیجه برای ادامه یا عدم ادامٔه تحصیل در 
این رشته می توانید آگاهانه تصمیم بگیرید. اگر در سال های گذشته به هر علت از درس تاریخ دل خوشی 

نداشتید، پیش بینی می کنیم امسال از آن خوشتان بیاید! قبول ندارید؟ امتحان کنید!



سخنی با دبیران گرامی
بیشترین رضایت  تاریخ در دهٔه گذشته  تاریخ شناسی در میان کتاب های درسی  همان گونه که می دانید کتاب 
مخاطبان را به همراه داشته و گامی نو در عرصٔه تألیف کتاب های درسی به شمار می رود. با این حال این کتاب خالی از 
اشکال و ایراد نبود و تدریس آن در طول چندین سال )آن هم بدون تغییر( کاستی های آن را بر همگان آشکار کرده بود. 
به همین دلیل گروه تاریخ براساس رویٔه جاری در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، ابتدا به تهیٔه راهنمای درس 
تاریخ دورٔه پیش دانشگاهی اقدام کرد؛ و سپس با درنظر گرفتن نتیجٔه نظرسنجی مربوط به راهنما،  به اصالح راهنما 
اقدام کرد. کتاب حاضر براساس راهنمای مذکور تهیه شده است. همان گونه که می بینید، برخی از درس های این کتاب 
کامالً جدیدالتألیف است؛ در برخی دیگر اصالحاتی انجام شده و برخی نیز در هم ادغام شده اند. ضمن آرزوی توفیق 

برای شما، الزم می دانیم دربارهٔ تدریس این کتاب نکاتی را به شرح ذیل یادآوری نماییم:
ـ از جمله اهداف دور هٔ پیش دانشگاهی تعمیق آموزش دروس تخصصی دور هٔ دبیرستان و فراهم آوردن زمینٔه  1ـ 
مناسب و آمادگی الزم جهت ادامٔه تحصیل در دوره های آموزش عالی است. در برنامه ریزی، طراحی و تألیف کتاب 

حاضر، کوشش شده است که حتی االمکان اهداف مذکور جامٔه عمل بپوشد.
2 ــ امروزه برنامه ریزان درسی و صاحب نظران تعلیم و تربیت به دلیل تراکم و گستردگی روزافزون اطالعات 
در عصر حاضر، فراگیری روش آموزش را بر ارائٔه اطالعات مربوط به هر رشته از دانش بشری مقدم می دانند و بر این 

امرتأکید می ورزند. تألیف کتاب حاضر، گامی در این باره به شمار می رود.
ـ با توجه به بند یکم، توصیه می شود از دانش آموزان خواسته شود، کتاب های درسی تاریخ سال های گذشتٔه  3ـ 

خود را یک بار دیگر مرور نمایند تا در یادگیری مباحث این کتاب توفیق بیشتری یابند.
4ــ در تدریس هر درس از وسایل کمک آموزشی مربوط به مباحث درس استفاده شود. در درس های پنجم 

و هفتم بازدید از اماکن تاریخی و موزه ها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
5  ــ با توجه به این که در ارزشیابی درس های دورهٔ پیش دانشگاهی 5 نمره به فعالیت های کالسی دانش آموزان اختصاص 

داده شده است، توصیه می شود همکاران محترم قسمت های اندیشه و جست  و جو را جّدی بگیرند.
6  ــ انجام تمامی فعالیت هایی که با عنوان »اندیشه و جست  و جو« ارائه شده الزامی و اجباری نیست بلکه 
همکاران گرامی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی می توانند انجام برخی از آنها را از دانش آموزان بخواهند. حتی 

می توان انجام برخی از آنها را به صورت گروهی از ایشان خواست.
7ــ از مطالبی که با حروف ایرانیک و زمینٔه رنگی چاپ شده است سؤال طرح نشود. )نظیر خالصه شاهنامه 

در درس 4(
8  ــ تصاویر، نقشه ها و نمودارهای کتاب هرکدام پیامی را دربردارند، بنابراین دقت و اندیشیدن دربارٔه آنها در 

فرآیند تدریس و یادگیری ضروری است.
9 ــ به دلیل  تخصصی بودن مباحث این کتاب، توصیه می کنیم دبیران غیرمتخصص از تدریس آن بپرهیزند.
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