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سخنى با دبىران گرامى
1. در نگارش اىن کتاب، سعى بر اىن بوده است که به جاى شىؤه »وقاىع نگارى« و »تارىخ نگارى 
نقلى« که به شرح روىدادها و توصىف حوادث مى پردازد، از شىؤه »تارىخ نگارى علمى و تحلىلى« استفاده 
شود. در اىن شىوه به جاى پرداختِن صرف به حوادث، به روابط علّت و معلولِى روىدادها، توجه مى شود 
را  تارىخى  روىدادهاى  مدارک،  و  اسناد  از  بهره گىرى  با  و  مستدل  نگاهى  با  تحلىلى،  در چارچوبى  و 

بررسى مى کنىم.
2. در اىن کتاب کوشش شده است تا از آوردن اسامى، نام ها، و ىا جدول هاى غىرضرورى خوددارى 
گردد. با اىن وجود، از دبىران محترم تارىخ و طراحان سؤال هاى امتحانى تقاضا شده است از طرح سؤال ها 
و موضوع ها، با روىکرد »حافظه مدارى« که، در شىوه هاى وقاىع نگارى و تارىخ نگارى نقلى متداول است 

اجتناب ورزند و به جنبه هاى تحلىلى وقاىع تارىخى توجه بىشترى مبذول فرماىند.
تارىخى  افزودِن اطالعات  با هدف  تارىخ«،  از  »برگى  و  بدانىد«  »بىشتر  3. مطالبى تحت عنوان 
دانش آموزان، به مباحث درس اضافه شده است. از اىن مطالب، و آنچه که در پى نوشت ها آمده است 

در امتحان هاى نىمسال و پاىان سال، سؤالى طرح نمى گردد.
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همکار گرامی انتظار می رود با تدرىس درس تارىخ معاصر اىران، دانش آموزان نسبت به هدف های 
اصلی آن درس شناخت و درک نسبی پىدا کنند. بنابراىن توصىه می شود به هنگام تدرىس و ارزشىابی در 
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اىران )صورت بندی اجتماعی و اقتصادی( و تحوالت آن در  ٥ . ساخت اجتماعی و اقتصادی 

عصر قاجار



٦ . آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترش مناسبات و ارتباطات بین المللی، به ویژه 
روابط با کشورهای اروپایی
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گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



سخنى با دانش آموزان عزیز
از آنجا که درس تارىخ جزو درس هاى تخصصى شما نىست، چه بسا تصّور کنىد که اىن درس اهمّىتى 
ندارد و شما تنها براى نمره قبولى باىد آن را بخوانىد. اىن تصّور در نگاه اّول درست به نظر مى رسد! شما 
حق دارىد براى امور زندگى خود برنامه داشته باشىد و به آىنده بىندىشىد. آىنده نگرى شما و برنامه رىزى تان 
براى آن با توجه به چه چىزهاىى صورت مى گىرد؟ شناختى که از خود دارىد؛ ارزىابى و شناختى که از شراىط 

موجودتان دارىد؛ و نىز ارزىابى تان از آىنده.
اّما بىاىىد طور دىگرى به اىن موضوع بىندىشىم؛ شما چه قدر خود را مى شناسىد و شخصىت کنونى تان 
محصول چه چىزهاىى است؟ خواهىد گفت: قدرى از آن محصول وراثت است، ىعنى خصوصىات جسمانى، 
فکرى و به وىژه اخالقى که از طرىق گذشتگان به شما رسىده است. تعلىم و تربىت و زندگى خانوادگى، محىط 
اطراف و دوستان و آشناىان و تحّوالت اجتماعى و نىز تجارب شخصى هم بخشى از آن را شامل مى شود. 
آىا اىنها چىزى جز  گذشته و در واقع چىزى جز تارىخ اند؟ اکنون به »شراىط موجود« توّجه کنىد؛ آىا »شراىط 
موجود« در ىک تأّمل هرچند سطحى، چىزى جز حاصل حوادث، تحّوالت و عملکردهاىى است که گذشتگان 

ما نقش اصلى را در شکل گىرى آن داشته اند؟ 
بنابراىن، هرچه در گذشته بىشتر تأمل کنىم، هم خود را بهتر مى شناسىم و هم جامعه مان را؛ زىرا همٔه 
پدىده ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى، رىشه در گذشته دارد. با شناخت بىشتر اىن رىشه ها، مى توانىم ارزىابى 
درست ترى از خود داشته باشىم، از کرده هاى مان خواه فردى، خواه اجتماعى درس بگىرىم. مى توانىم 
راه حل هاى مناسب براى مشکالت و مسائل اجتماعى ارائه کنىم، نىازهاى واقعى مان را تشخىص دهىم و 
در راه سعادت و کامىابى گام بردارىم. به همىن دلىل است که بخش هاى قابل توّجهى از آىات قرآن کرىم و 
کالم همه بزرگان و دانشمندان به ذکر تارىخ و توصىٔه مطالعه و تأمل در آن اختصاص دارد. تارىخ پىامبران، 
اقوام، جوامع، و نىز زنان و مردانى که اکنون دىگر در مىان ما نىستند. به   عالوه همچنان که، مى دانىم تارىخ 
تنها ذکر اعمال پادشاهان و تحّوالت سىاسى جوامع نىست بلکه سرگذشت علوم و فنون، هنرها و هنرمندان، 
ورزشکاران و قهرمانان، همه و همه تارىخ است و هر ىک جنبه هاىى از زندگى اجتماعى انسان را شامل 

مى شود که مطالعه آن مفىد و لذت بخش است. 
تارىخ دانشى بسىار گسترده است و در ساعات محدود درسى نمى توان به  اندازهٔ کافى بدان پرداخت. 
پس چه باىد کرد؟ براى شما که درس تارىخ جزو درس هاى تخصصى تان نىست و تنها بخش کوچکى از 



برنامه هاى آموزشى تان را شامل مى شود، مطالعٔه تارىخ معاصر اىران، ضرورى تر به نظر مى رسد. اىن دوره 
از تارىخ به ما نزدىک تر است و نتاىج حوادث و تحوالت مربوط به آن، ملموس تر و زنده تر. شما در آىنده 
هر رشتٔه تحصىلى و نىز هر شغلى را انتخاب کنىد و به اصطالح جامعه شناسان، هر نقش اجتماعى را که اىفا 
نماىىد، به مطالعٔه تارىخ نىازمندىد به وىژه هر چه بىشتر رشد کنىد و بزرگتر شوىد ارزش آن را بهتر و بىشتر 

درخواهىد ىافت.
تارىخ معاصر اىران حوادث تلخ و شىرىن بى شمارى را به خود دىده است که در اىن کتاب به گونه اى 

فشرده و خالصه، با بخش هاىى از آن آشنا مى شوىد.
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