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  درس اول/ تاريخ شناسي 
  انسان و تاريخ

  

  تفاوت علوم انساني با ديگر علوم
 : از نظر روش مشاهده•

 

 :از نظر نوع تجربه •

 ...)علوم تجربي و(علوم ديگر  علوم انساني

 تجربه حسي تجربه عقلي
 تكرارپذيرتجربه  شدنيتكرارنتجربه 

 . و تكرار هستندبارها قابل آزمايشها  چون پديده .اند بار در گذشته اتفاق افتاده يكها  چون پديده
 : از نظر نتيجه حاصل شده•
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ها همنابع اطالع از گذشت
 بـا گذشـت زمـان بـه صـورت مكتـوب       معمـوالً هـا كـه    اسطوره ها و المثل  شفاهي، ضرب ها، خاطرات ، افسانهها داستان :ـ منقوالت1

  .آيند درمي
   .ها ها و سكه  نقش،شامل بناها، ابزارها: ـ محسوسات2
  . روزنامه، مجله، سفرنامه، كتيبه، سند و نامه شامل كتاب،: ـ مكتوبات3
وانـايي   در ايـن زمينـه ت  /.استدالل يا تخيل براي درك گذشته يا تكميل و تصحيح اطالعـات        هر نوع استنباطي از طريق    : ـ معقوالت 4

  .اهميت فراوان داردفكري، تجربه و آموزش مورخ 
  ي انساني  جامعهي  حافظه:تاريخ
ه شكلي خـاص در  اي ب رخدادهاي واقعي است و هر پديدهي  بردارنده  درگذشته، اما ستاه»امكان«ها و »اميد«ي   در بردارنده آينده

  .كه حاصل انباشت دستاوردهاي بشري در طول زمان است است تمدنثروت حقيقي بشر همان /گذشته رخ داده است
  مورخ كيست؟

   :انروند پيدايش مورخ •
   ساالن دنياديده كهن-2گو  نقال و قصه-1 :پيش از اختراع خط) الف

  .ساالن بودگرايي كهني نقاالن و سنتعامل مهم حفظ و توجه انسان به تاريخ حافظه: ويژگي مهم اين دو دوره
   پژوهشگر تاريخ-4نويس نويس يا تاريخ واقعه-3 :بعد از اختراع خط )ب

 به دليـل گذشـت زمـان و افـزايش           ،هاافزايش اطالعات تاريخي انسان   + قت بيشتر در ثبت و انتقال تاريخ        د: ويژگي مهم اين دوران   
  روابط انساني

  .ها جلوگيري كنندسپردند تا از تغييرها و فراموشيها را به خاطر ميها و شنيدهي قوي ديدهبا حافظه :گونقال و قصه -1
  .هاي جامعه بودندي تاريخي و سنتطرهحافظان خا :ساالن و كهنها دنياديده-2

 ...)علوم تجربي و(علوم ديگر  علوم انساني 

 مشاهده مستقيم  مشاهده غيرمستقيم روش 

  مربوط به حال  مربوط به گذشته  نوع پديده 
 واسطه بي سطهبا وا رابطه

 گيري اندازهتصاوير و  بررسي اخبار و آثار ابزار

 ...)علوم تجربي و(علوم ديگر  علوم انساني 

 .قانونمند است .قانونمند نيست پذيري تعميم
 .سان است يك .سان نيست يك ها قضاوت

 .به اين صورت نيست حب و بغض رابطه شخص و پديده
 ها، اهداف به دنبال خواسته  تأثيرپذيري شخص از تاريخ

  و عاليق خود
  .به اين صورت نيست

  تر قطعي  تر نسبي  نتيجه نهايي
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حفظ اسـتحكام زنـدگي اجتمـاعي    + يادآوري و بيان اقدامات بزرگان و قهرمانان كه براي جوانان ارزش تربيتي داشت             : اهميت آنان 
  .شودهاي گذشته ممكن ميكه با حفظ تجربه

 امـور  -3 ثبـت زمـان وقـوع رويـداد     -2 شرح رويدادها  -1 :دادندسه وظيفه را در كنار هم انجام مي :نويس يا تاريخ نويس واقعه -3
  ي تقويمنجوم و محاسبه

  .پردازندهاي تاريخي ميكنند، بلكه به تحقيق و تصحيح و تحليل كتابها اكتفا نميها و نوشتهتنها به شنيده : تاريخ پژوهشگران-4
عالوه بر تعيين وقت رخـداد، شـرح، تحليـل و           : سترده تاريخ  مفهوم گ  -2تعيين وقت وقوع يك رويداد      :  لغوي -1: دو مفهوم تاريخ   •

  .تفسير رخداد
   مورخان كارهاي مهم

افتد ارزش ثبت كـردن را         اتفاق مي  چه  آن  هر  و گزارش دقيق رويدادها زيرا      گزينش  ـ  2/ ها  ها و وقايع مربوط به آن       ـ حفظ گذشته  1
  .ندارد

  .ـ رابط ميان گذشته و حال4/ .فرهنگ بشري مدام در حال تحول و تغيير استتاريخ زيرا جامعه و     و توضيح ـ بازگويي، شرح3 
  صفات مورخان 

 راسـتگويان و    ،بهتـرين مورخـان   . شـود   مـي و گمراهـي مـردم       و تحريـف در تـاريخ        اشـتباه   موجب     دروغ  ):امانتداري( راستگويي ـ 1
      .داران هستند امانت

  جويي ـ حقيقت2
  . استعدالتداوري در تاريخ بپردازد و بهترين خصوصيت يك قاضي، به   بايد  مورخ : ـ عدالت3
 زمـاني تكميـل   ،رممكن است و دانش  ي غ )انساني(ديگر علوم    تاريخ نويسي بدون اطالع از    ): داشتن دانش گسترده  (ـ دانشمند بودن    4
  .هم اطالع داشته باشد) علوم تجربي(دستاوردهاي ساير علوم  شود كه از مي
  .استفايده  ، كار مورخ بيهوده و بيآنبدون ): تجزيه و تحليل(كرتف و  ـ انديشه5
  .اي مطلوب عرضه كند خويش را به گونه  دستاورد پژوهش تا: نويسي درست ـ توانايي6

  )مراحل انجام پژوهش هاي تاريخي(نويسند؟ مورخان چگونه تاريخ مي
  ـ انتخاب موضوع1
، )محـسوسات ( آثار تـاريخي موجـود   و، )مكتوبات(ها  رجوع به اطالعات نوشته  ): آوري اخبار و اطالعات     جمع(ي مطالب   جو  و   جست ـ2

  . فراوان مورخ نياز استتالش و جستجويي قبل در اين مرحله و مرحله. )منقوالت( با اشخاصي كه از موضوع اطالع دارند گو و  گفت
  . شرط اصلي است و حوصلهدقتدر اين مرحله . اخباري   تفكر و قضاوت درباره:ـ سنجش و گزينش اخبار3
لـه تجربـه و توانـايي       اين مرح در   .شود  ميها انجام     ارتباط ميان آن  بر اساس ترتيب زماني وقايع و       اين كار    :تنظيم مطالب و اخبار    ـ4

  .ريزي اهميت دارد  برنامهفكري مورخ در
  .پردازد مي)معقوالت(رسي و تفسيربه بر كند و سپس تمامي اطالعات صحيح گردآوري شده را منظم مي :ريـ بررسي و تفس5
  . ها گيري نتيجه اظهارنظرها و  همراه به  مطالب  نوشتن  : ـ نگارش6

  .اند اند، در قالب سؤال ارائه شده ها گنجانده نشده درس  مطالبي كه در خالصهكه ها هستند؛ به اين معني درس اند، مكمل خالصه مشخص شده (**)ي كه با عالمت سؤاالت: توجه
 )89آزاد (  شود؟     و گوي مورخان با اشخاصي كه از موضوعي اطالعاتي دارند به كدام منبع اطالعاتي تاريخي مربوط مي                 گفت .1

  معقوالت) 4  منقوالت) 3  مكتوبات) 2  محسوسات) 1  
  )87آزاد (    ؟باشند  تاريخ مي ها جزء كدام دسته از منابع اطالعاتي        اسطوره .2

  منقوالت ) 4  مكتوبات) 3  معقوالت ) 2    محسوسات )1  
 )86آزاد (  .   باشند …بهترين مورخان كساني هستند كه در نوشتن تاريخ          .3

    دار  راستگو و امانت) 2    عادل و حقيقت جو  )1  
  داراي قدرت انديشه و تفكر ) 4    داراي دانش گسترده ) 3  

 ) 84 آزاد (   است؟  هاي كدام صفت مورخان      يك مورخ نبايد موجب تغيير و تحريف در تاريخ شود، از پيامد         كه اين . 4
  راستگويي) 4  داشتن قدرت انديشه و تفكر ) 3  عدالت طلبي) 2  جويي حقيقت )1  

  ) 83 آزاد (    ؟گيرد  كدام روش مطالعه در تاريخ با استفاده از اخبار و آثار صورت مي           .5
 مشاهده غيرمستقيم ) 4  مطالعه مستقيم ) 3  مشاهده مستقيم) 2  تجربه حسي  )1  

  )كانون(  گيرد؟    چه طريقي صورت مي   ي گذشته از    مطالعه  .6
  گيري معيارهاي قابل اندازه) 4  اخبار و آثار) 3  ها تكرار تجربه) 2  ي مستقيم مشاهده) 1  
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  )كانون(   است؟  نگرفتهمطالعه، بررسي و حفظ سرگذشت پيشينيان به كدام دليل به آساني صورت               .7
  .اطالعات مربوط به گذشته در دسترس بشر نيستزيرا ) 2  . استا روزگاران دور و درازي بر انسان گذشتهزير) 1  
  .كند  جلوه نميسان يك ها  انساني زيرا گذشته در چشم همه) 4  .زيرا چنين كاري مورد توجه بشر نبوده است) 3  

 )كانون(  رود؟    به كار مي   زيرتاريخ در مفهوم گسترده به كدام معني         .8
  ين مكان وقوع يك رويدادتعي) 2   شرح و تفسير آن،تعيين زمان وقوع يك رخداد )1  
  تعيين زمان و مكان وقوع يك رويداد) 4  وقوع يك رويدادو تعيين وقت ) 3  

 )كانون(  ؟ گويندثروت حقيقي بشر كه از گذشته به امروز رسيده، چيست؟ و به رابط بين حوادث و وقايع گذشته و حال چه مي                   .9
  هاي اجتماعيوقايع تاريخي ـ سنت) 2    حكومت ـ تاريخ )1  
 ها ـ اسناد مداركافسانه) 4    تمدن ـ مورخ) 3  

  )كانون(  باشد؟  يك از مراحل پژوهشي زير مي    تجربه و توانايي فكري مورخ، مربوط به كدام       .10
  نگارش) 4  گزينش اخبار) 3  تنظيم مطالب) 2  آوري منابع جمع )1  

  )كانون(  ي چه كساني است؟     حفظ و بررسي دستاوردهاي تمدن بشري بر عهده          .11
  مورخان) 4  مداران سياست) 3  اقتصاددانان) 2  سوفانفيل )1  

  )كانون(  .سازد مورخ را به فهم درست متون قديمي تاريخي قادر مي            ،…است و آشنايي با      …نخستين صفت يك مورخ،      .12
  شناسيعدالت ـ باستان) 4  جويي ـ ادبياتحقيقت) 3  راستگويي ـ ادبيات) 2  نجوم داري ـامانت )1  

  )كانون(  داري است؟   عناي امانت   كدام صفت مورخ به م    .13
    جويي حقيقت) 4  راستگويي) 3  توانايي درست نوشتن) 2  عدالت) 1  

 )كانون(  تر از موضوع مورد مطالعه داشته باشد؟         شود، مورخ اشراف و آگاهي عميق     كدام عامل موجب مي    .14
  گستردگي اطالعات تاريخي) 2  جويي داري و حقيقت امانت) 1  
  نيازي مورخ از ديگر علوم بي) 4    توانايي درست نوشتن) 3  

  )كانون(  ي پژوهش تاريخي است؟   ي كار مورخ در زمينه      ي زير نخستين مرحله    ها يك از گزينه  كدام .15
  سنجش و گزينش اخبار) 2   آوري اخبار و اطالعاتجمع )1  
  انتخاب موضوع) 4    نگارش) 3  

  

 )نونكا(  ي معاصر است؟    اثر كدام مورخ برجسته   » بامداد اسالم   «كتاب .16
  عباس اقبال آشتياني) 2    دكتر عبدالهادي حائري) 1  
 جواد مشكور دكتر محمد) 4   كوب دكتر عبدالحسين زرين) 3  

 )كانون(   عامل توجه انسان به تاريخ بود؟     ترين مهم پيش از اختراع خط، چه چيزي    تا  .17
  ي خود توجه شاهان به گذشته) 2    ي نقاالن حافظه )1  
  رخان در جامعهوجود مو) 4    تجددگرايي) 3  

 )كانون(  گيرد؟   مورخ از معقوالت كمك مي   از پژوهش  در كدام مرحله    .18
  نگارش) 4  آوري اطالعات جمع) 3  سنجش و گزينش) 2  بررسي و تفسير )1  

 )كانون(  ي چيست؟    تمدن كنوني نتيجه   .19
  .اند  و اقوام داشتهها ملتهايي كه  ها و پيروزي ، لشكركشيها جنگ )1  
  .ها و به طور كلي دستاوردهاي كلي بشري كه برهم انباشته شده است ها، تجربه اعها، اختر اكتشاف) 2  
  .شناخت محيط و اطراف آن است) 3  
  .استباستاني كشف آثار ) 4  

 )كانون(  . است...  …ي  است و زمان گذشته دربرگيرنده       … هاي تاريخي،   ي پديده نتايج حاصل از مطالعه   .20
  رخدادهاي مطلق-بي نس) 2    رخدادهاي نسبي-واقعي  )1  
  دادهاي تلخ و شيرينرخ-واقعي ) 4    دادهاي واقعيرخ-نسبي ) 3  

  

**

**

**

**

**

**
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  )كانون(  .شود  مي  گفته   …پردازند،  ها مي هاي تاريخي و تصحيح و تحليل آن     به كساني كه به تحقيق در مطالب كتاب           .21
  شناسان باستان) 4  پژوهشگران تاريخ) 3  مورخان) 2  منجمان )1  

  )كانون(  گويند؟  مي ند، چه  كرد مي  تاريخي را با بياني شيرين براي ديگران بازگو          به كساني كه وقايع     .22
   ياور) 4  نويس تاريخ) 3  نويس واقعه) 2  گو نقال و قصه )1  

 )كانون(  ي سنجش و گزينش اخبار تاريخي چيست؟       شرط اساسي كار مورخ در مرحله        .23
  بررسي و تفسير مطالب) 2    جو و  جستتالش و )1  
  دقت و حوصله) 4  رتيب زماني رخدادهارعايت ت) 3  

  )كانون(  ي مطلوب را بدست آورد؟     ناپذير خود نتيجه هاي خستگي   ها و كوشش تواند از تالش مورخ با داشتن كدام صفت مي        .24
  داشتن دانش گسترده) 4    گوييحقيقت) 3  

  )88نجش س(  هاي پيشينيان از روزگاران دور كدام است؟          از مطالعه و بررسي گذشته      ها   انسانهدف .25
  كنجكاوي) 4  اندوزي دانش) 3  ها هحفظ گذشت) 2  احترام به نياكان) 1  

  )88سنجش (  گيرند؟   اپذير به وسيله محققان مورد بررسي و پژوهش قرار مي           رنهاي تاريخي تكرا   با كدام روش پديده    .26
  مشاهده مستقيم) 4  معقوالت) 3  مشاهده غيرمستقيم) 2   تجربهرتكرا) 1  

  )88سنجش (  آيند؟  ا گذشت زمان به صورت مكتوب در مي       طالعاتي از گذشته بشر ب     از منابع ا  كدام دسته   .27
  منقوالت) 4  معقوالت) 3  مكتوبات) 2    وساتمحس) 1  

  )88سنجش (  باشد؟    ها و رويدادهاي مربوط به گذشته بشر مي        هاي پديده   كدام مورد، از ويژگي   .28
  ها  كاندر بردارنده اميدها و ام) 2  در برگيرنده رخدادهاي واقعي) 1  
   درباره رويدادهاسان يكهاي  قضاوت) 4    غير واقعي بودن رخدادها) 3  

  )87سنجش (  ؟  باشد    نمي  بشر   گذشته  درباره    تاريخي  مطالعات     به ها، مربوط  ها و ويژگي   مورد از روش    كدام .29
   تكرار تاريخ  غيرقابل تجربه) 2      عقلي تجربه )1  

    غيرمستقيم دهمشاه) 4      گسترده  دانش داشتن) 3   
 ؟آمد نمي وجود   بشر به  امروزي ، تمدنشد مي   سپرده  فراموشي  دست اگر به ها  انسان  زندگي  مختلف هاي  مورد در دوره كدام .30

  )87سنجش (    
   گرايي سنت) 4  ها  انسان دستاوردهاي) 3    شفاهي خاطرات) 2  ها افسانه )1  

  )85سنجش (  ؟  باشد    مي    تاريخي  هاي   پژوهش  ي  در زمينه    خ مور   كار يك   مراحل  مورد از نخستين   كدام .31
    منابع گردآوري) 4   جويي حقيقت) 3    گسترده دانش) 2    موضوع انتخاب )1  

  )85سنجش (  شود؟     مي   استفاده    غيرمستقيم    از روش   پژوهشگران   ي  وسيله   به  تاريخي   در مطالعات     علت  كدام  به .32
   مطالعه  مورد  موضوع  پژوهشگر به دسترسي عدم) 2     ريخي تا  تحقيق كمبود منابع )1  
  ها  انسان از نظر  تاريخي هاي  پديده نبودن سان يك) 4    گذشته  به  افراد نسبت  متفاوت قضاوت) 3  

   )84سنجش (    باشد؟   ها مي  المثل ها و ضرب   اسطوره ي  بشر درباره     هاي  گذشته    اطالعاتي   مورد از منابع    كدام .33
   مكتوبات) 4   معقوالت) 3   محسوسات) 2   قوالتمن )1  

   )84سنجش (  گيرد؟    مي   قرار  دور مورد استفاده     هاي  از گذشته   مانده   آثار باقي   ي  مطالعه    براي  روش كدام .34
    حسي ي تجربه) 4   گرايي سنّت) 3    عقلي ي تجربه) 2   معقوالت )1  

   )83سنجش (   هستند؟     تاريخ  در   اطالعاتي   از منابع    دسته ها جزء كدام   داستان .35
   معقوالت) 4   منقوالت) 3   محسوسات) 2   مكتوبات )1  

  ) 83سنجش (  ؟     است  كار آنان    اساسي  شرط»    و حوصله  دقّت«     از كار مورخان    مرحله  در كدام  .36
    موضوع انتخاب) 4    مطالب جوي و جست) 3   اخبار گزينش) 2   نگارش )1  

   )82سنجش (   بودند؟      مهارت   داراي  تاريخ   بر ثبت   عالوه   قديم اننويس  واقعه   زمينه  در كدام  .37
   گرايي سنت) 4   فلسفه) 3   نجوم) 2   نقّالي )1  

  )80سنجش (  گويند؟     مي  دهد چه   مي   انجام   گذشته   درك   براي  يا تخيل   استدالل  از طريق   انسان   كه   استنباطي    هر نوع به .38
   محسوسات) 4   محفوظات) 3   منقوالت) 2   معقوالت )1  

**

**
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  )77سنجش (  ؟  ندارد  كاربرد     تاريخي هاي   پديده ي   مورد در مطالعه     كدام .39
   بيني واقع) 4    غيرمستقيم ي مشاهده) 3    عقلي ي تجربه) 2    حسي ي تجربه )1  

  )77سنجش (  :    يعني   در لغت  تاريخ .40
    مانده  برجاي گان از گذشت چه آن) 2    در گذشته  زمان گيري  اندازه ابزارهاي )1  
    از آغاز تاكنون  جهان سرگذشت) 4     رخدادها  وقت تعيين) 3  

  )76سنجش (    باشد؟     مي  صحيح    تاريخي  هاي   پديده  در خصوص    گزينه كدام .41
  . تكرار است  قابل ي  تجربه تاريخ) 2  .  تكرار است  غيرقابل ي  تجربه تاريخ )1  
 .  تكرار است  و قابل  تجربه  غيرقابل تاريخ) 4  . است و تكرار   تجربه  غيرقابل تاريخ) 3  

  )تأليفي(  مكتوب كسب اطالع از گذشته است؟       كدام گزينه به ترتيب از جمله منابع محسوس و        .42
   سندها-ها كتاب) 4  ها   سكه-بناها) 3  ها   كتيبه-ابزارها) 2  ها   سكه-ها داستان) 1  

  )تأليفي(  كند؟     را كدام گزينه معرفي مي    يش از اختراع خط  در دوران پ   توجه به تاريخ  ي   نتيجه ترين مهم .43
  تعيين وقت رخدادها ) 4  يي گرا سنت) 3  اختراع خط ) 2  حافظه نقاالن ) 1  

  )تأليفي(  بهترين خصوصيت يك قاضي و صفت سوم يك مورخ كدام مورد است؟           . 44
  دانش گسترده ) 4  عدالت ) 3  راستگويي ) 2  حقيقت جويي ) 1  

  )تأليفي(  اساسي كار در كدام مرحله از مراحل كار يك مورخ است؟             فراوان شرط يوج و  جست تالش و .45
  نگارش ) 4  انتخاب موضوع ) 3  بررسي و تفسير ) 2  تنظيم اخبار ) 1  

  )تأليفي(  شود؟    مورخان بر چه مبنايي انجام مي       تنظيم اخبار توسط   .46
 كار مورخان پيشين) 2   سليقه مورخ ) 1  

  ي شناس باستاني ها هپيوند تاريخ با يافت) 4   ترتيب زماني وقايع ) 3  
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  درس دوم/ تاريخ شناسي 
  زمان و اهميت آن در تاريخ

  

 مقدمه
قبـل از اختـراع   ( پيش از تاريخ ي دوره هاي زمان پرداختند مثالً   بندي  تر رويدادهاي تاريخي به تقسيم       براي بررسي دقيق    مورخان -

  ).از اختراع خطبعد (و دوره تاريخي ) خط
   .ي استشمار  زمان در تاريخ،  عمل هوشمندانهترين مهم: )مورخ سوئدي(مارتين نيلسون  -

  پيدايش تقويم و اهميت آن در زندگي بشر
  .بودروز  گردش شبانه ،ي اوليه به زمانها  انساناولين توجه -
  به همين علت   ،آغاز شد  اصلي معيشت     شيوهبه عنوان   زي   كشاور  انتخاب وانسان  يكجانشيني  همزمان با   شماري    گاه تقويم و    آغاز -

  . ي شدگذار بنيان بابل و مصرهاي كشاورزي يعني  ها در اولين كانون شماري اولين گاه
  تقويم در جهان 

  .گيري زمان طوالني و به خصوص سال و ماه اختراع كرده است نظامي است كه انسان براي محاسبه و اندازه تقويم: تعريف
  :ها در جهانهاي تقويممبدأواع ان 
   . تولد حضرت مسيحمبدأ هجرت پيامبر از مكه به مدينه يا تقويم ميالدي با مبدأتقويم هجري قمري با  مانند : ديني مبدأ -1
   .ي و يا تاريخ پيروزي در يك نبرد ميهنروا فرمانتاريخ جلوس يك :  خاص ملي و قومي مثالًانتخاب وقايع : ملي و قوميمبدأ -2
به عنـوان   آتشفشان    يا  زلزله ، مانند طوفان  طبيعيانتخاب يك حادثه بزرگ      ): ارضي يا زميني   مبدأ( مبتني بر حوادث طبيعي      مبدأ -3

  .بودتقسيم شده ) نوح(تاريخ سومريان كه به قبل از طوفان و بعد از طوفان :  مثالمبدأ
اي خاص و يا  مثل طلوع ستاره) به علت مقبوليت عام  (مبدأ عنوان    بزرگ كيهاني و نجومي به     ي  انتخاب يك حادثه   : نجومي مبدأ -4

  .مورد توجه ساير مردم نيست به جز منجمان مبدأ؛ اين نوع ...خسوف و 
  تقويم در ايران بعد از ورود اسالم

 و بـه دليـل عـدم         نبـود  با ورود اسالم به ايران رايج شد، اين تقويم بر فصول طبيعي و زندگي كشاورزي مبتني                :تقويم هجري قمري  
، نوروز از اعتدال بهاري خارج شده و مردم براي پرداخت ماليات و كارگزاران حكـومتي دچـار                  تقويم يزدگردي اجراي كبيسه در    

   .مشكل شده بودند، در نتيجه در زمان سلجوقيان و عهد ملكشاه سلجوقي جمعي از منجمان مأمور اصالح تقويم شدند
 18كه متوجه شدند تقويم يزدگـردي     منجمان به سرپرستي حكيم عمر خيام نيشابوري بعد از اين          گروه ):خيامي(تقويم جاللي    -5

به هنگام رسـميت    نخستين كبيسه   ترين ويژگي اين تقويم همين است كه          مهم. روز از اول فروردين جلو است آن را كبيسه كردند         
در اين تقويم سال بـه  .بود)اعتدال بهاري(روز در آغاز بهار      اصالح در آن زمان تثبيت نو      هدف اصلي . بخشيدن اين تقويم اعمال شد    

شد، خمسه مسترقه در آخر اسفند قرار داشت و هر چهار يا پنج سال يـك روز كبيـسه و                       روزه تقسيم مي   30 ماه   12چهار فصل و    
  .يم هاي جهان استترين تقو تقويم شمسي رايج در ايران بر اساس تقويم جاللي است كه يكي از دقيق.شد  روزه مي366سال 

. با چيرگي مغوالن بر ايران، اين تقويم شمسي قمـري رايـج شـد    ):تركي، مغولي، ختايي، غازاني، اُيغوري   (تقويم دوازده حيواني     -6
كردند ايـن تقـويم داراي يـك دوره     شد و وقايع آن سال را از طبع و خوي آن حيوان استنباط مي  هر سال به نام جانوري ناميده مي      

 تقويم رسمي بود و در تمام اين دوران تقويم هجري قمري به عنوان تقـويمي  قاجاريه و   صفويه ساله حيواني بود، در دوران       دورازده
شدند، در نهايت اين تقـويم حيـواني در           گذاري مي   صورت توأمان تاريخ    ديني در كنار تقويم دوازده حيواني رواج داشت و اسناد به          

  .سوخ شد هجري خورشيدي رسماً من1304سال 
مبدأ آن هجرت . چنان تقويم رسمي است  رسميت يافت و تاكنون هم   1304 فروردين ماه    11از تاريخ    :تقويم هجري خورشيدي   -7

  .هاي ايراني اوستايي هاي آن برگرفته از ماه از مكه به مدينه بود و نام ماه) ص(پيامبر
  تبديل تاريخ

33× ري سال هجري قم:(ـ تبديل سال هجري قمري به ميالدي1
  سال ميالدي = 622) + 32

32) 622سال ميالدي ـ :(ـ تبديل سال ميالدي به هجري قمري2
  .سال هجري قمري= 33

كنيم و اگر     دست آمده مي    هاي به    بود يك سال به سال     5/0تر از     چه رقم اعشار بزرگ     اگر به جوابي اعشاري رسيديد، چنان     : تذكر
 . كنيم  بود اعشار را حذف مي5/0كمتر از 
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  :هاي جهان از تقويمآشنايي با برخي 

  : شماري گاهي چند نوع توضيحات كلي درباره
4+  روز 365سال آن ): شمسي( خورشيدي -1

  . روز است366ي آن سال كبيسه. باشدمي)  ساعت و چند دقيقه6( روز 1
  . روز355ي آن  روز است و كبيسه354سال :  قمري-2
 روز تفاوت مـاه  11 روزه هستند كه در نتيجه 29 روز، 31 يا 30ها به جاي  روز ولي برخي ماه365سال :  خورشيدي ـ قمري -3

  . شودبا سال ايجاد مي
. داننـد ك به اختراع خط مـي  خورشيدي ـ قمري بابلي را نزدي شماري گاهي اختراع پيشينه:  بابليشماري گاهي نكته تكميلي درباره

 . و نجوم بودندشماري گاهها از پيشگامان علم بابلي
  

نوع   سرزمين
  مبداء  شماري گاه

مورد 
استفاده 
  ساير ملل

تعداد 
  ماه

تعداد 
روزهاي 
  هر ماه

  اسامي ويژه در تقويم  توضيحات

خورشيدي   بابل
   قمري–

جلوس 
هر 
  پادشاه

هخامنشيان 
 يا 30  12  هامصري

29  

 اختالف براي رفع
)( 11354365  3 هر −=

سال يك ماه به سال اضافه 
به آن آداروي (كردند مي

  )گفتنددوم مي

اولين ماه سال، : نيسانو
آخرين ماه سال، : آدارو

  ماه سيزدهم: آدارو دوم

11 ← 30  
  خورشيدي  مصر

جلوس 
هر 
  پادشاه

تقويم 
يولياني و 

تقويم 
ميالدي 
  35 ← 1  امروزي

4
مانده هر سال  روز باقي1

 روزه را 365خورشيدي 
كردند و بعد از هر جمع مي

 366 سال، سال چهارم را 3
  .كردندروز حساب مي

 روز اضافي 5به : اپاگومن
  .گفتندماه دوازدهم مي

خورشيدي   روم
 يا 30  12  ــــــ  ــــــ   قمري–

29  

 دور اصالحات تقويمي 3
تقويم كهن ) 1: انجام دادند

.  ماهه شد12 ← ماهه 10
 روز 11محاسبه نكردن ) 2

 قمري –اختالف خورشيدي 
 نتيجهسبب آشفتگي شد، 

ژوليوس سزار به سوسيگنس 
مصري دستور اصالح تقويم 

پاپ گرگوار ) 3. را داد
سيزدهم اصالحات انجام داد 
كه امروزه هم در كشورهاي 

مسيحي همين تقويم 
  .گريگواري رايج است

 هر ماه به اسم يكي از نام
پهلوانان و خدايان 
  .اساطيري روم است

كشورهاي 
  قمري  اسالمي

هجرت 
پيامبر از 
مكه به 
  مدينه

اكثر 
كشورهاي 
  اسالمي

12  
 يا 30
 به 29

  تناوب
هاي كبيسه، تعداد در سال
  . روز است355روزها 

نام نخستين ماه : محرم
   قمري–سال هجري 

ايران پيش 
از 

هخامنشيان 
ان تا زم

داريوش 
  اول

خورشيدي 
 قمري –

  بابلي

جلوس 
هر 
  پادشاه

آغاز سال با آغاز پاييز يكي   ــــ  ــــ  ـــــ
    .شدبود و جشن برپا مي

ايران از 
اوايل 

حكومت 
داريوش 
اول تا 
پايان 

  هخامنشيان

خورشيدي 
  اوستايي

جلوس 
هر 
  پادشاه

ها مربوط به نام روزها و ماه  30  12  ــــ
  .تي استخدا و ايزدان زرتش

= پنجه دزديده = پنجه 
بهيزك = خمسه مسترقه 

 روز آخر 5= كوچك 
  .ناميدندسال را مي

  اوستايي  اشكانيان
تأسيس 
حكومت 
  اشكانيان

  ــــ  ــــ  30  12  ــــ

  اوستايي  ساسانيان
جلوس 

هر 
  پادشاه

  30  12  ــــ
4
كردند  روزها را جمع مي1

 30 سال 120و در هر 
را به ) يك ماه(روز انهشب

  .افزودندانتهاي سال مي

كبيسه = بهيزك بزرگ 
بزرگ به ماه سيزدهمي 

 120گفتند كه هر مي
افزودند سال يك بار مي

  .به انتهاي سال
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 .اند اند، در قالب سؤال ارائه شده انده نشدهها گنج درس  مطالبي كه در خالصهكه ها هستند؛ به اين معني درس اند، مكمل خالصه  مشخص شده(**)ي كه با عالمت سؤاالت: توجه

 )90سراسري (  ي مسترقه را در آخر اسفند به آن تقويم اضافه كردند؟         شماري با تالش منجمان ايراني، خمسه      در كدام گاه  .47
   دوازده حيواني)4   يزدگردي)3   جاللي)2   اوستايي)1  

  )90د آزا(   است؟  شمسي   هجري قمري برابر با كدام سال هجري       1268سال   .48
  1( 1320  2( 1260   3( 1230  4( 1213   

  )89سراسري (  . نوروز از نقطه اعتدال بهاري خارج شده بود …و عدم اجراي كبيسه در تقويم  … ورود اسالم به ايران و رايج شدن تقويم با .49

  انياوستايي ـ دوازده حيو) 4   هجري قمري ـ يزدگردي) 3 هجري قمري ـ اوستايي) 2  جاللي ـ يزدگردي) 1 
 )89 خارج از كشور(  ، مورخ سوئدي، در مورد دستاوردهاي تمدن بشري است؟           »مارتين نيلسون    « ي   كدام بيان، نظر و عقيده   .50

    .شماري است ترين عمل هوشمندانه در تاريخ، زمان مهم) 1
  .اند اند و در اصل، واقعي بوده ها بر اساس واقعيت ساخته شده افسانه) 2
  .ها نقش اساسي ايفا كرده است شد و شكوفايي تمدنشرايط آب و هوايي در ر) 3
  .ها در فرهنگ شفاهي است دخالت تعصبات اعتقادي و قومي از عوامل دگرگوني داستان) 4

  )89آزاد (  گاه شماري اوستايي در اوايل حكومت كدام شاه هخامنشي در ايران رايج گرديد؟           .51
  اردشير يكم) 4  كورش) 3  داريوش دوم) 2  داريوش يكم) 1  

 )88سراسري (  . است  …هاي سال    تدوين گرديده اسامي ماه     …بر طبق تقويم هجري شمسي كه بر پايه تقويم         .52
   اوستايي-جاللي) 4   بابلي-جاللي) 3   اوستايي-يزدگردي) 2   بابلي-گردييزد) 1  

 )88 آزاد(  ه است؟ دگيرد بر اساس كدام تقويم تنظيم گردي       تقويم ميالدي كه امروز مورد استفاده قرار مي         .53
  بابلي) 4  اوستايي) 3  رومي) 2  مصري) 1  

 )88خارج از كشور (  . است …هاي اسالمي به ويژه در ايران رواج يافت، مبتني بر حركت           تقويم هجري قمري كه با گسترش اسالم در سرزمين         .54
 ماه به دور خورشيد) 4  زمين به دور خورشيد) 3  ماه به دور زمين) 2  زمين به دور ماه) 1  

 )86سراسري (  .  ماه بود …در ايران رايج و هر سال    …شماري اوستايي در دوره      سياري از محققان گاه     به عقيده ب   .55
   سيزده -كمبوجيه) 4   دوازده-داريوش يكم) 3   يازده -كورش) 2   ده -خشايارشا )1  

 )86آزاد (  و نجوم بودند؟   شماري    گاه  كدام قوم از پيشگامان علم       .56
  ها رومي) 4  ها يابلب) 3  ها يفينيق) 2  ها يسومر )1  

   )83سراسري (    ؟به نظرمورخان در بازسازي يك رويداد اهميت دارد         كدام مورد  .57
  هاي طبيعي  پديده) 4  يكجانشيني ) 3  زمان) 2  طالع بيني  )1  

  )83 آزاد (  هخامنشيان استفاده از كدام تقويم در ايران رواج داشت؟          در دوره  .58
  تقويم جاللي) 4  قمري بابلي  )3  مصري شماري  گاه) 2  تقويم قيصري  )1  

  )76سراسري(   هجري قمري برابر با چه سال ميالدي است؟          1210سال   .59
  1( 1759   2 (1795  3 (1832  4 (1873  

   )75سراسري (  ايجاد سازگاري با زندگي كشاورزي ايرانيان در پيدايش كدام تقويم مؤثر بود؟              .60
  وستاييا) 4  جاللي) 3  ي حيواني گانه دوازده) 2  هجري قمري )1  

 

  )كانون(  بخش بيان كرده است؟     ي روز را روشني    گون و نشانه   ي شب را تيره    ي قرآن كريم نشانه  خداوند در كدام سوره   .61
  بقره) 4  اسراء) 3  كهف) 2  توبه) 1  

   )كانون(  ي شدند؟   گذار  بنيانشماري در كجا      هاي گاه  نخستين نظام   .62
  هاي كشاورزي كانون) 4  ها رصدخانه) 3  مراكز تجاري و اقتصادي) 2  اجتماعات شهرنشيني) 1  

   )كانون(   است؟  نادرست ي تقويم مصر باستان     كدام گزينه درباره    .63
  . روزه داشت30 ماه 12تقويم مصريان ) 2  . تقويم مقارن با سلطنت هر پادشاه بودمبدأ) 1  
  .س تقويم مصري استتقويم ميالدي امروز بر اسا) 4  .ندكرد مي روز حساب 36 روزه را 35در سال چهارم ماه ) 3  

**
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   )كانون(  ؟ شد   ميماه دوازدهم در تقويم بابلي چه نام داشت و پنج روز اضافي در تقويم مصري چه ناميده                   .64
  ادارو-اپاگومن) 4   نيسانو-اپاگومن) 3   ادارو-نيسانو) 2   اپاگومن-ادارو) 1  

   )كانون(   ماه بود؟   10سال   در كدام تقويم كهن هر    .65
  تقويم مصري ) 4  تقويم اوستايي) 3  بابليتقويم ) 2  تقويم رومي )1  

   )كانون(   آغاز سال با چه فصلي بود؟       ،ي هخامنشيان    شماري شمسي قمري بابلي رايج در دوره        در گاه  .66
  پاييز) 4  زمستان) 3  تابستان) 2  بهار  )1  

   )كانون(  ».ي است شمار    زمان عمل هوشمندانه در تاريخ،  ترين مهم « سخن زير از كدام مورخ نامدار سوئدي است؟       .67
   مارتين نيلسون) 4  اُسكار منتليوس) 3  نلسون ماندال) 2  بي توين )1  

   )كانون(  و ميالدي امروز، كدام تقويم است؟      )  قيصري(مبناي تقويم يولياني     .68
   رومي) 4  قمري) 3  مصري) 2  بابلي )1  

   )كانون(  دانند؟  شماري را داراي مقبوليت عام مي         گاه مبدأ برخي از منجمان كدام    .69
   دينيمبدأ) 4   مبتني بر حوادث طبيعيمبدأ) 3   قومي و مليمبدأ) 2  نجوميمبدأ )1  

   )كانون(  .  بود… با   مصادف  و روز اول آن    نخستين ماه تقويم بابلي چه نام داشت؟        .70
   نوروز- نيسانو) 4   آغاز بهار- پنجه) 3   آغاز پاييز- اپاگومن) 2   نوروز- ادارو )1  

   )كانون(  محاسبه كنيد اين سال با كدام سال ميالدي برابر است؟ . قمري در كربال به شهادت رسيد  هجري 61در سال ) ع(امام حسين  .71
  م 681) 4   م570) 3   م622) 2   م621 )1  

   )كانون(  درست است؟    » آداروي دوم  « ي   كدام گزينه در ارتباط با واژه    .72
  .دش ميبار به سال اضافه  ماه سيزدهم در تقويم بابلي كه هر سه سال يك )1  
  ماه دوازدهم در تقويم بابلي) 2  
  .نخستين ماه تقويم بابلي كه روز اول آن نوروز بود) 3  
   روز اضافي در تقويم مصري 5) 4  

   )كانون(  ؟ شد  مي زمان   هاي مختلف هم     در كدام تقويم، آغاز سال با آغاز پاييز يكي بود و اولين ماه سال با جشن             .73
  دوازده حيواني) 4  ايياوست) 3  جاللي) 2  شمسي قمري بابلي) 1  

   )كانون(  ناميدند؟    ند، چه مي  كرد  مي  سال اضافه   120ي ساساني را كه هر     ماه سيزدهم در تقويم زردشتي اوستايي رايج در دوره          .74
  آداروي دوم ) 4  بهيزك كوچك) 3  پنجه) 2  بهيزك بزرگ )1  

   )نكانو(  اي داشتند؟   نسبتاً پيشرفته    شماري   گاه مصريان باستان به كدام دليل       .75
  شماري توجه به جريان رود نيل در گاه) 2    اقتباس از تقويم يولياني )1  
  انجام اصالحات مداوم در تقويم ) 4   موفقيت در نجوم و رياضيات) 3  

  )كانون(  ؟  تقويم سومريان مبتني بر چه اساسي بود       مبدأ  .76
  ملي و قومي) 4   ديني) 3  حوادث طبيعي) 2  نجومي )1  

  )كانون(  ؟ رسد  خورشيدي قمري در ميان رودان به چه زماني مي         ري  شما گاهي اختراع   پيشينه .77
  عصر حجر) 4  بندان يخعصر ) 3  كشف آتش) 2  نزديك به اختراع خط )1  

   )كانون(  ي معيشتي انسان به وجود آمده است؟       با كدام شيوه  شماري    گاهاز نظر برخي مورخان و دانشمندان تقويم و      .78
  دامداري) 4  شكار )3  كشاورزي) 2  آوري صنعت و فن )1  

   )كانون(  شماري در زمان ملكشاه سلجوقي چه بود؟            هدف اصلي از اصالح گاه   .79
  هاي سال تعيين ماه) 2  رسميت بخشيدن به تقويم قمري) 1  
  تثبيت نوروز در آغاز بهار) 4    تعيين چهار فصل) 3  

   )كانون(  شده است؟گذاري  تاريخ توأمانري قمري به صورت يي، بسياري از متون تاريخي با تقويم دوازده حيواني و تقويم هجها هدر چه دور .80
  سلجوقي و صفوي) 4  قاجار و پهلوي) 3  سلجوقي و ايلخاني) 2  صفوي و قاجار ) 1  

  )87سنجش (  ؟   شد  مي   گذاري  نام   اساطيري    و خدايان  پهلوانان   نام   به  هرماه   باستاني   هاي  از تقويم   يك كدام در  .81
   مصري) 4   رومي) 3   بابلي) 2   اوستايي )1  

**
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  )87سنجش (   يافتند؟     دست  اي پيشرفته  شماري   گاه    به  و رياضيات  نجوم   زياد در علم    هاي   موفقيت   دليل    به   باستاني   يها  ملت  از  يك كدام .82
   مصريان) 4   روميان) 3   بابليان) 2   ايرانيان )1  

  )86سنجش (  گردد؟     ها مي  از پديده    يا ناقص نادرست     دركي    منجر به    رويداد تاريخي     يك  بررسي   صورتي   در چه  از نظر پژوهشگران   .83
    پديده  وقوع  زمان  به  نداشتن توجه) 2    جوامع  گذشته يها سنت   به  نكردن توجه )1  
  ها   پديده  در بررسي  و حوصله  دقت نداشتن) 4    تاريخي هاي  دوره  قرار ندادن مورد توجه) 3  

  )86سنجش (   كردند؟     انتخاب   طبيعي   حوادث   خود را بر مبناي     تقويم مبدأ  دورود     در ميان   اني  باست    دولت  كدام .84
   كلدانيان) 4   سومريان) 3   بابليان) 2    آشوريان )1  

  )86سنجش (  ؟   است   بوده    عامل  كدام ها  انسان  ي  وسيله   به  شماري   و گاه   آغاز تقويم    زمان   مورخان  از نظر برخي  .85
   يكجانشيني) 4  روز  شبانه گردش) 3    طبيعي حوادث) 2    فصلي يراتتغي )1  

  )85سنجش (  .  است   كرده  اختراع . …   ي   محاسبه   را براي   بود و تقويم  .  …   زمان   به   بشر اوليه    توجه اولين .86
   ، ماه  سال-روز   شبانه گردش) 4   خورشيد  و غروب  طلوع-  كشاورزي) 3  روز  شبانه  گردش-  ، ماه سال) 2   ، ماه  سال-   طبيعي حوادث )1  

   )84سنجش آ(    ؟  گرفت  بار در كجا صورت      نخستين  براي    تقويمي   با سال    حقيقي   سال منظور تطبيق      به  كبيسه   از سال   استفاده .87
  مصر) 4   روم) 3   بابل) 2   ايران )1  

   )84سنجش (   ؟    يافت  رواج   حيواني ي  گانه  دوازده    تقويم  در ايران   سلسله    كدام  حكومت  ي از دوره .88
   مغوالن) 4   صفويان) 3   سلجوقيان) 2   خوارزمشاهيان )1  

   )83سنجش (  ؟  ندارد   ، تطبيق   سال   زير با فصول    هاي  از تقويم  يك كدام .89
    قمري-  هجري) 4   قيصري) 3    حيواني ي گانه دوازده) 2   جاللي )1  

   )83سنجش (   كردند؟     استفاده     كشورشان    تقويم  دستور سزار در اصالح    به    رومي    كشور منجمان    كدام  از تقويم .90
  ايران) 4   بابل) 3   چين) 2  مصر )1  

   )82سنجش (   شد؟      و انتخاب  تصويب   وقت  ملّي   شوراي   مجلس  ي  وسيله   به   خورشيدي 1304   در سال   كشورمان     براي  رسمي   تقويم كدام .91
   شمسي  هجري) 4   قمري  ريهج) 3   يزدگردي) 2   جاللي )1  

   )82سنجش (     ؟   گرفت  سزار انجام   ژوليوس  ييروا  فرمان    زير در زمان    اقدام كدام .92
   رويدادها  زماني  ترتيب بررسي) 4    زمان  از خط استفاده) 3   بيني  طالع رواج) 2   رومي  تقويم اصالح )1  

   )81سنجش (   گرديد؟     رايج ن ساسانيا    ي  زير در دوره    هاي شماري   از گاه  يك كدام .93
   جاللي) 4    حيواني دوازده) 3    اوستايي زردشتي) 2    قمري هجري )1  

  )75سنجش (   ؟    است  ميالدي    سال    برابر با كدام   ق. هـ 910   سال .94
   م1532) 4    م1523) 3    م1504) 2    م1503 )1  

  )تأليفي(   ملي و قومي صحيح است؟        مبدأ كدام گزينه در مورد     .95
  .يي داردمبدأ تقويم ميالدي اين چنين )1  
  .عام برخوردار است  از مقبوليتمبدأاين  اي ي عده به عقيده) 2  
 . گونه دارد اين ييمبدأ يك پادشاه  جلوستقويم با تاريخ) 3  
  .يي قومي و ملي داشتمبدأ تقويم سومريان) 4  

  )تأليفي(    ؟نيست صحيح   كدام گزينه  .96
  .كنيم و يكي از اركان مهم و اصول اساسي علم تاريخ زمان است ما نسبت به زمان آگاهي پيدا ميي تغيير است كهبه وسيله) 1  
  .شناسان و دريانوردان بوديابي مورد استفاده ستارهگيري زمان و جهتاسطرالب از جمله وسايلي بود كه جهت اندازه) 2  
  .كردي گردش زمان توجه  انسان بعد از پيدايش كشاورزي به پديده) 3  
  .تر وقايع تاريخي حاصل پيشرفت دانش بشري در شمارش دقيق زمان بودثبت و ضبط دقيق) 4  

  

  )تأليفي(  تقويم رومي اصالح شد؟        )پاپ( به دستور كدام رهبر ديني     .97
  گرگوار) 4  ژوليوس ) 3  سوسيگنس) 2  اوربان ) 1  

  )تأليفي(  ي انجام داد؟     تحقيقات  شماري  گاه ي نجوم و  از نخستين دانشمندان ايراني كه درباره      .98
  الدين ملكشاهجالل) 4  ابوريحان بيروني) 3  مسعودي) 2  عمر خيام) 1  

  
  

**

**

**

**
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  درس سوم/ تاريخ شناسي 
  جغرافيا بستر تحوالت تاريخي

  

  انسان و محيط جغرافيايي 
  .يكديگر است تأثيرات متقابل انسان و محيط بر ،موضوع مورد مطالعه در جغرافياي انساني :جغرافياي انساني 
 قاطع محـيط بـر   تأثيربه جبر جغرافيايي يا دترمنيسم معتقد بود، يعني )  جغرافياي انسانيگذار  بنياندان آلماني و      جغرافي("راتزل"

  .زندگي انسان و انكار نقش عوامل انساني در تغيير و دگرگوني محيط طبيعي
 در رشـد و شـكوفايي   ييشـرايط آب و هـوا   هـا   انـسان  بر زندگيرمؤث  در بين عوامل طبيعي:)ييآمريكادان   جغرافي("هانتينگتن"

  .  داشته است و مهميياساسها نقش  تمدن
   پيوند جغرافيا و تاريخ

ي خود و مـشاهده  تاريخهاي  كتاب براي تأليف هر كدام   )مورخ مشهور مسلمان  (و مسعودي   ) مورخ يوناني و پدر تاريخ    (هرودوت  
  .است اسالمي تركيبي از تاريخ و جغرافي آثار مورخان؛بهتر وقايع به مسافرت رفتندمحل وقوع رويدادهاي تاريخي و درك 

  . شود ميتر  قيقتر و د عرصه وقوع حوادث يعني مكان، كامل بازسازي تاريخ بر اساس اسناد و مدارك با مشاهده و بازرسي -
ها اهميت دارند مثل راه ابريشم يا         ها و آبراهه    ، گذرگاه ها  راهي    هايي نظير شبكه    ، پديده ايراندر بررسي تاريخ سياسي، اقتصادي و نظامي        

  .فارس خليج
 اهميت  سپسي مهم ارتباطي اروپا با آسيا شد و         ها  راه از آب   يافت و  جهانيارت دريايي نقشي    با شروع دريانوردي و تج     فارس  خليج -

اهميـت   (زيادي يافته است  بسيار  آن اهميت   نفت در    ذخايرامروزه با كشف      قرار داد و   تأثيراش را تحت      آن نقش بازرگاني   نظامي
   .)اقتصادي

   جغرافياي تاريخي
بازسـازي گذشـته   ( است  محيط بر زندگي انسان    تأثير مداخله انسان در محيط طبيعي و        تأثيرعلم مطالعه محل دقيق حوادث و رويدادها و         

   )جغرافيايي
  . است گذشته متوجه  كهنسانيجغرافياي تاريخي نوعي جغرافياي ا :)فرانسوي(روژه ديون

   اي جغرافيايي و تاريخي زها پديدهمر 
 در گذشته مرزها شـكل      .شد مي استفاده   حدود و ثغور   و   سرحدات در گذشته به جاي آن       اصر است، معان  دورمحصول   مرز كلمه

  .ندشد ميخاب به عنوان سرحد انت) اي خالي از سكنه منطقه... ( درياها، رودها و /طبيعي داشتند نه مصنوعي 
 در "غـسان " و شـد  مي در بين النهرين كه توسط ايران اداره "حيره":  دو منطقه سرحدي مهم ميان ايران ساساني و روم شرقي        -

   .شامات كه توسط روم شرقي ايجاد شد
   هاي تاريخي نقشه

  . هاي تاريخي است ها و اطلس  تدوين نقشه هاي جغرافياي تاريخي، سرانجام مطالعات و پژوهش
مثـل   تهيه شـده و امـروزه   از يك مكاني دور يا نزديك گذشتهدر هاي قديمي   نقشه:هاي قديمي هاي تاريخي و نقشه تفاوت نقشه 

هـاي   نقـشه  امـروزي اسـت،   گـاري ن  نقـشه مؤسـسات حاصل كار مورخان و    هاي تاريخي     ولي نقشه روند  به كار مي   ي تاريخي مدرك
امروزه مورد توجـه مورخـان   ) است اطالعات سياسي و نظامي   تر  بيشكه  ( ها  آن موجود در     جهت فراواني نسبي اطالعات     به تاريخي
   .هستند

  :ي تاريخيها هبرخي موارد استفاده از نقش 
   . پي پردن به ضعف يا قدرت يك سلسله و بررسي قلمرو جغرافيايي و سياسي آن-1
   ....و ي تجاريها راهها،  ت قلمرو، پايتخ،ها از لحاظ وسعت ها و سلسله ي دوره مقايسه -2
  ... ، مناطق استراتژيك، و مراكز فرهنگي، اقتصادي و ها جنگشناسايي محل  -3
   . آموزش تاريخكاربرد در و  بصري از رويدادهاي تاريخي ايجاد درك-4

 

  .اند اند، در قالب سؤال ارائه شده ها گنجانده نشده درس ه در خالصه مطالبي ككه ها هستند؛ به اين معني درس اند، مكمل خالصه  مشخص شده(**)ي كه با عالمت سؤاالت: توجه
 )91سراسري (  ي رويدادهاي تاريخي محض به كدام مورد مهم بايد توجه كنند؟             بر مطالعه   پژوهشگران در بررسي تاريخ يك كشور، عالوه       .99

  روند تحوالت اقتصادي و معيشتي) 2  ها در گذشته آب و هواي سرزمين) 1
  هاي دور و نزديك  بررسي موقعيت سرزمين) 4  وقعيت مكاني و جغرافيايي بررسي م) 3



  

 

 صفحه
22 

  )90خارج از كشور (  تري دارند؟    ي رويدادهاي تاريخي گذشته به كدام مورد توجه بيش          امروزه مورخان براي بازسازي تاريخ و مطالعه        .100

   در كشورهاي مختلف جهاني سير تاريخ استعمار مطالعه) 2  دريانوردي و تجارت دريايي اقوام در گذشته) 1
  هاي دور ي وقوع حوادث در گذشته مشاهده و بازرسي عرصه) 4  هاي دور و نزديك شناسايي موقعيت جغرافيايي سرزمين) 3

  )88سراسري (  دان فرانسوي در خصوص جغرافياي تاريخي كدام است؟        جغرافي »ديونروژه  «نظر  .101
 .پردازد جمعي در كشور ميهاي  به روند حركت) 1

  . توجه داردهنوعي جغرافياي انساني است كه به گذشت) 2
 .ي شودتر بيش بايد توجه ها جنگ و بررسي محل وقوع  به مطالعه) 3

  . بر زندگي انسان بايد در گذشته مورد مطالعه قرار گيرد محيطتأثير) 4
هـاي دور و   بـه مـسافرت   ريخي موردنظر خويش  تا  رويدادهاي اثر تاريخي خود و مشاهده بستر جغرافيايي     تأليفكدام مورخ اروپايي براي      .102

 )87سراسري (  درازي دست زد؟     

   مارتين نيلسون) 4  گيبون) 3   هرودوت) 2  بي توين )1  
  )86سراسري(    ؟ تاريخي به سفر پرداخت     يي خود و مشاهده محل وقوع رويدادها    ها كتاب   تأليف ام مورخ مسلمان براي      كد .103

  ناظم االسالم كرماني) 4  ال آشتياني اقب) 3  يرعبدالهادي حائ) 2  مسعودي ) 1  
  )كانون(  هاي تاريخي اهميت بسيار دارد؟       ي بستر جغرافيايي رويدادها در پژوهش      چرا بررسي و مطالعه    .104

    .هاي زيادي بين علم جغرافيا و تاريخ وجود دارد زيرا شباهت) 1  
  .اند هاي تاريخي را شكل داده چون مناطق پر جمعيت دنيا تمدن) 2  
  .كند تر مي ي انسان آماده ن وقوع رويدادها، مورخان را براي درك ابعاد حيات اجتماعي گذشتهي دقيق محل و مكا  و مشاهده طالعه مزيرا) 3  
  .به اين دليل كه بازسازي آغاز تاريخ انسان، دشوار است) 4  

معيـت مربـوط بـه كـدام        اي انبـوه تـراكم ج     ه  اي ناشي از چيست و قطب       اي و قبيله    ي زندگي صحراگردي و تكيه بر زندگي عشيره         توسعه .105
  )كانون(  باشد؟    كره مي  نيم

  شماليي  كره نيم -توجه نسبت به شرايط حاكم بر قبايل) 2  غربيي  كره نيم -شرايط آب و هوايي گرم و خشك) 1  
  ربيغي  كره نيم -توجه نسبت به شرايط حاكم بر قبايل) 4  شماليي  كره نيم -شرايط آب و هوايي گرم و خشك) 3  

  )كانون(  اي برخوردار است؟    گذار بر زندگي انساني، نقش كدام عامل از اهميت ويژه        تأثيردر ميان عوامل طبيعي     .106
   آب و هوا) 4  آب) 3  جنس خاك) 2  ارتفاع  )1  

  )كانون(   است؟  نبودهيان كشورها به اطالعات جغرافياي   روا   فرمانهاي زير از داليل توجه     از گزينه يك كدام .107
  ي زيرزميني و دريايي جهت انجام امور تجاري و اقتصاديها راههاي  از شبكهآگاهي ) 1  
  هاي نظامي گاه ها و كمين ها، تنگه اطالع از گذرگاه) 2  
  هاي تحت سلطه هاي دور و نزديك و سرزمين گاهي از موقعيت جغرافيايي سرزمينآ) 3  
  آشنايي با اوضاع اقليمي و شرايط آب و هوايي) 4  

دانـد    اي بازسازي كند و چه كسي جغرافياي تاريخي را نوعي جغرافياي انساني مي              كند تاريخ را با توجه به چه مسئله         ي مي امروز مورخ سع   .108
  )كانون(  كه به گذشته توجه دارد؟     

   روژه ديون-محل وقوع رويدادها) 2   هانتينگتن-زمان وقوع رويدادها) 1  
   هانتينگتن-دادهامحل وقوع روي) 4   روژه ديون-زمان وقوع رويدادها) 3  

  )كانون(  ؟ باشد   نميي مطالعات جغرافياي تاريخي       كدام مورد جزء دامنه    .109
  هاي جمعيتي بررسي روند حركت) 2  ي انسان در گذشته ي آثار و انديشه مطالعه) 1  
  ي معماري مناطق شهري مثل بازارها، مراكز ديني و تجاري مطالعه) 4  هاي قديمي  و جادهها راهي  مطالعه) 3  

**

**

**

**
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  )كانون(   خود با روم شرقي قرار داده بود؟     عنوان سرحد  را به النهرين  در بين  ولت ساساني كدام منطقه       د .110
   حيره) 4  عين جالوت) 3  مالزگرد) 2  غسان )1  

  )كانون(  هاي باستاني و كدام مورد، نوعي ارتباط قائل هستند؟           دانان بين ظهور تمدن   برخي از مورخان و جغرافي   .111
  و هوايي وضعيت آب) 4  ها جنگها و  مهاجرت) 3  جريان ارتباطات با ديگر جوامع) 2 ي تاريخي قدمت و پيشينه )1  

  )كانون(  از چه زماني خليج فارس نقش جهاني يافت؟         .112
  پيدايش دولت در ايران) 4  شروع دريانوردي) 3  كشف نفت) 2  ظهور اسالم )1  

 )كانون(  ؟ ست آثار كدام نويسندگان و پژوهشگران، تركيبي از تاريخ و جغرافيا       .113
  مورخان ايراني) 4  جهانگردان اروپايي) 3  مورخان مسلمان) 2  دانان يوناني جغرافي )1  

  )كانون(  ي چه علمي است؟     ي جغرافيايي آن به عهده   ي تاريخ در عرصه     بررسي و مطالعه    .114
  جغرافياي سياسي) 4  جغرافيا طبيعي) 3  رافياي تاريخيجغ) 2  جغرافياي انساني) 1  

  )كانون(  افياي انساني كدام فرد زير است؟       جغرگذار بنيان .115
  شليمان) 4  ويكو) 3  راتزل) 2  هانتينگتن )1  

  )كانون(  .شود   ي فراواني در طول تاريخ شده است، بررسي مي                  ها   جنگآميز كه موجب          مواقعي مخاطره      عنوان عنصري زنده و پويا و در             به .... در ...  .116
   جغرافياي تاريخي-يهاي تاريخ نقشه) 2     جغرافياي تاريخي -مرز) 1  
   تاريخ-هاي تاريخي نقشه) 4     تاريخ-مرز) 3  

  )كانون(  كرد؟   تأسيس   ي سرحدي  ي غسان را در شامات، به عنوان منطقه        كدام دولت، منطقه    .117
  كارتاژ) 4  اشكاني ) 3  روم شرقي) 2  ساساني  )1  

 )كانون(  كدام عامل زير موجب تسهيل ارتباطات بين جوامع شده است؟        .118
  ها ها و باتالق مرداب) 4  هاي كم ارتفاع كوه رشته) 3  ها  اقيانوس) 2  اي سوزانصحراه )1  

ي شـاه عبـاس اول        اي كه از شهر اصـفهان در دوره         گيرد و نقشه    هايي را در بر مي       چه كميت  تر  بيشهاي تاريخي     اطالعات موجود در نقشه    .119
  )كانون(  اي است؟   تهيه شده است چگونه نقشه  

  ي قديمي  نقشه-سياسي و اقتصادي) 2  ي تاريخي ه نقش-سياسي و نظامي) 1  
  ي قديمي  نقشه-سياسي و نظامي) 4  ي تاريخي نقشه -سياسي و اقتصادي) 3  

  )كانون(  هاي تاريخي چه تفاوتي دارند؟         هاي قديمي با نقشه     نقشه .120
  .هاي تاريخي در اين حد كامل نيست ست اما نقشهي يك موضوع ا هاي قديمي شامل تصوير، نمودار، جدول و يك سلسله اطالعات ديگر درباره نقشه) 1  

ي جامع و دقيق اسناد و منابع تـاريخي   ي كنوني است كه از طريق بررسي و مطالعه  نگاري در دوره    هاي تاريخي حاصل كار مورخان و مؤسسات نقشه         نقشه) 2
  .باشد هاي قديمي تنها به عنوان يك سند مي آيد، اما نقشه به دست مي

  .شود هاي قديمي نوشته مي هاي تاريخي از روي نقشه باشد اما نقشه  قديمي نوعي اطلس تاريخي ميهاي نقشه) 3  
  .ها ناتوان است ي آن هاي تاريخي از ارائه دهد اما نقشه هاي قديمي اخبار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي ارائه مي نقشه) 4  

در سيستان قديم كه امروزه در افغانستان قرار دارد، تأثير عوامل           .  …هاي شهر    ويرانه پايتخت ايران بود و   ..  …ي ايلخانان شهر    در دوره  .121
 )كانون(  . دهد مسكوني را نشان مي     مناطقطبيعي بر ويراني   

   هرات-تبريز ) 4   غلغله-مراغه ) 3   غزنين-سمرقند ) 2   مرو-نيشابور ) 1  
 )كانون(   است؟  از افراد و مؤسسات زير  يك   كدامي تاريخي حاصل كار     نقشه  .122

  شناسيجهانگردان و مؤسسات باستان) 2  دانان و مؤسسات نجوميرياضي) 1  
  نگاري كنونيمورخان و مؤسسات نقشه) 4  دانان و مؤسسات مطالعات تاريخيجغرافي) 3  

  )87سنجش (   ؟  ت اس   قرار گرفته   مورخان   مورد توجه   در تاريخ    پژوهشي  هاي  و شيوه  روش   و پيشرفت   مورد با تكامل     كدام .123
    در گذشته  جنگ هاي  ريشه بررسي) 2    ها  از نقشه  استفاده اهميت )1  
  ها  افسانه  بودن واقعي) 4   ها از نظر وسعت  سلسله مقايسه) 3  

**

**
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   ؟   است   خورده هگر    ناحيه  كدام   جغرافيايي عيت با موق   در كشورمان     حضور استعمارگران   ايران در استعمار    سير تاريخ ي   مطالعه   در مورد  .124
  )87سنجش (     

  اروندرود) 4     مازندران درياي) 3    ابريشم جاده) 2    فارس خليج )1  
  )86سنجش (  ؟    است  كدام   از گذشته   رويداد تاريخي   يك  در بررسي    مورخان   االتؤس  ترين   از بنيادي   يكي .125

  ها  سرزمين  جغرافيايي وضعيت) 4   رويداد  مكاني قعيتمو) 3    جمعيتي هاي حركت) 2  معيشتي   و  اقتصادي تحوالت )1  
  )86سنجش (  باشد؟     ها مي    از گذشته   تاريخي    رويدادهاي    بصري   درك  يها  راه  ترين  مهم از    مورد يكي   كدام .126

    تاريخي هاي اطلس) 4    تاريخي  مرزي  خطوط شناسايي) 3   مرزها  و بررسي مطالعه) 2    تاريخي هاي نقشه )1  
  )85سنجش (  باشد؟     ها مي    تمدن  و هوا در رشد و شكوفايي     آب  شرايطتأثير    مشهور معتقد به    دان  جغرافي كدام .127

   خلدون ابن) 4   اصطخري) 3    ديون ژهور) 2   هانتينگتون )1  
 )تأليفي(  ؟ شود  نميوجه  از موارد زير ت يك  كدامدر علم جغرافياي تاريخي به       .128

   عوامل اجتماعي و فرهنگي بر زندگي انسان در گذشتهتأثير) 2  ر گذشته محيط بر زندگي انسان دتأثير) 1  
  بررسي جغرافياي انساني در گذشته) 4   مداخالت انسان در محيط طبيعيتأثير) 3  

 )تأليفي(  گرفتند؟     بر چه اساسي شكل مي    تر بيش  ها  حكومت بين  ثغورهاي قديم حدود و     در دوران  .129
 ها  و كشمكشها جنگبال به دن) 2   ها حكومتقرارداد بين ) 1  

  تمايل و عالقه هر حكومت) 4   عوامل طبيعي) 3  
 )تأليفي(  اي است؟   خان زند چگونه نقشه    ي شيراز در دوران كريم      نقشه .130

  خان  شيراز در دوره كريمي قديمي نقشه) 2  ي فرهنگي و جغرافيايي شيراز نقشه) 1  
  از تاريخي شير-نقشه جغرافيايي) 4    نقشه تاريخي شيراز) 3  

 )تأليفي(  ؟ ي زمين اشتباه ذكر شده است     بندي آب و هوايي كره كدام دسته   .131
  آب و هواي معتدل اقيانوسي و آب و هواي گرم بياباني) 2  آب و هواي گرم استوايي و آب و هواي گرم مداري) 1  
  د كوهستانيآب و هواي سرد قطبي و آب و هواي سر) 4  اي و آب و هواي سرد برّيآب و هواي سرد مديترانه) 3  

 )تأليفي(  ؟ نيست درست  ي فردريك راتزل و نظرات او كدام گزينه     درباره  .132
  .او منكر نقش عامل انسان در تغيير و دگرگوني محيط طبيعي بود) 1  
  .بنيانگذار جغرافياي انساني بود) 2  
  .ر را داردترين تأثيبه نظر او در بين عوامل تأثيرگذار بر زندگي انسان، شرايط آب و هوايي بيش) 3  
  .نيسم اعتقاد راسخ داشتاو به جبر جغرافيايي يا دترم) 4  

 )تأليفي(  ؟ نيست هاي درياي   از موارد زير جزو تمدن  يك  كدام .133
  كارتاژي) 4  يونان) 3  مصر) 2  فنيقي) 1  

 )تأليفي(  ؟ نيست  ي ابريشم صحيح  ي جاده كدام جمله درباره    .134
  .اه امتداد داشتاي بود كه از چين شرقي تا درياي سيجاده) 1  
  .كردي ابريشم از شهرهاي مهمي از ايران از جمله ري و جنوب شرقي درياي خزر عبور ميجاده) 2  
  .هاي قيمتي بودعمده كاالهاي حمل شده از شرق به غرب در اين جاده ابريشم، ادويه، جواهرات و سنگ) 3  
  .جاده ابريشم در دست ايرانيان بودي اعراب مسلمان تجارت اصلي تا زمان فتح ايران به وسيله) 4  

**
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  درس چهارم/ تاريخ شناسي 
  ها ها و حماسه دنياي پر رمز و راز افسانه

  

  افسانه و تاريخ 
 -2/ چگونگي پيدايش انـسان  -1: كنندها استفاده ميير از افسانهها براي بيان موارد زاقوام و ملت  است،يا هافسان  تاريخابتداي •

  .... و جدال خير و شر -4/ ها سنتي اعياد و گذار بنيان -3/ ل و ابزارهاساخته شدن وساي
-   كـو  پـان " باستان اولين انـسان  ايه ي اعتقاد چيندر و ، بودي جهانروا  فرمان اولين انسان و     »كيومرث« ايرانيان باستان به اعتقاد" 

  .اند  او باد و از موهاي او درختان شكل گرفتهبود كه از نفسِ
بـه  گـامش   گيـل  ، سومريها  هدر افسان : مثالشود،   ميتوجه ن ها    پديدهزمان و مكان     به   ها  آنچون در    :ها  دقيق بودن افسانه  غيردليل  -

  .، اما از مكان و زمان اين وقايع چيزي گفته نشدهرودميديلمون  دنبال زندگي جاويد به
  .واقعي ي و غيرسرگذشت خيال:  داستان، اسطوره،افسانه، قصههايي مثل معني كلي واژه •
  :ها هنظر درباره محتواي غير واقعي افساناختالف   •
و هـا   ي پديـده  ي گذشته دربارهها  انسانآگاهيكنند كه چون استدالل مي: دانند ميخيالي اساس و   سره بي  يك  بعضي افسانه را   -1

  .كردند مي خيال پردازي ها آنوقايع تاريخي اندك بود 
 به طور كامل بـا      ها  آنواقعي بودند اما با گذشت زمان دچار دگرگوني شدند تا حدي كه ظاهر               در اصل ها    افسانه  :نظر اكثريت  -2

   :داليل اين نظر شده،ناسازگار عقل 
ي جنـگ تـروا       هدربـار  باسـتان      در يونـان   : مثـال  ،كنـد   ميييد  را تأ ها    افسانهتعدادي از    ،برخي شواهد تاريخي و باستان شناختي     )1

  .در غرب آسياي صغير يافت شده استهاي آن شهر   خرابهنايم و اكنو خوانده
 هـم ندارنـد،    بـا هايي كه به ظاهر رابطـه چنـداني        مضامين مشترك در فرهنگ    ها مخصوص يك ملت نيست، مثل       سانهمفاهيم اف )2

  . و در اسكانديناوي بالدر، در يونان آشيل،تن در فرهنگ ايران اسفنديار قهرمان روئين  وجود :نمونه
  .دنپرداز ي ملل مي وجوه مشترك افسانهدر اين علم به  :شناسي تطبيقي ورهاسط •

-يكـي از نـشانه   ،اند جدا شده  سپس ند وكرد ميهاي دور با هم زندگي  در گذشته ها انسان :ها هي ميان افسانها گيري از شباهت نتيجه
كـه اقـوام   اسـت   مربوط به زماني      و اند بودهيكي   نان   در يو  زئوسو  هندي    در فرهنگ  دئوسو     در فرهنگ ايراني     ديو: هاي اين ادعا  

  .زيستند مي هم اايراني و هندي ب
  ها  هاي شفاهي و پيدايش افسانه فرهنگ

هـا،     در اين فرهنگ عامل اصلي حفـظ و انتقـال دانـش            .حاكميت فرهنگ شفاهي   :ريخدر تا  اي اي و اسطوره    بينش افسانه دليل حضور   
 است كه در حافظه همواره خطر فراموشي اسـت و در گفـت و شـنود خطـر اشـتباه و              ت و شنود  حافظه و گف  فرهنگ   تجارب و كالً  

  .لغزش
  . كتابت استدر آنعامل اصلي  در نقطه مقابل فرهنگ مكتوب است كه  فرهنگ شفاهي

  » .اند اند و بعدها دستخوش تغيير شده ها در اصل راست و جدي بوده افسانه«): ايتاليايي مورخ ("ويكو"
 كـه سـينه     ييها  م افسانه . ق 1200 هنددر  :  مثالً ،يابد فرهنگ شفاهي پايان مي    ،با حاكميت فرهنگ مكتوب    :فرهنگ شفاهي ان  پاي •

در هـا   ها و حماسـه   افسانههم   در يونان     بخش هايي موجود است؛    »ودا«در كتابي به نام       كه  مكتوب شدند  نقل شده بودند  به سينه   
  .حاصل همين كتابت است »هومر«د و اوديسه از  دو كتاب ايليا؛م مكتوب شدند. ق900

   عصر طاليي در تاريخ ملل
 دوران ايران باستانهاي آن در شبختي است بدون درد و رنج، نمونه ي هر ملتي عصري طاليي هست كه سراسر آن خو         ها  هافسان در

هاي   خاقان  دوران چين باستان  در    و "گاكريتايو" دوران   هند باستان ، در   كردند  مي زندگي   ردمكَرجدر و است كه مردمان    جمشيد  
  .نيكوكار
   حماسه 

  . اعمال رزمي و پهلوانيي ه بيان شاعرانيعنياست؛  حماسه :اصل افسانه و تاريخف حد
 

  ي كهنها ملتگذشته مراحل 




