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مقدمه
تدریــس تاریــخ معاصــر بــه دلیــل جزئیــات فــراوان، ازدیــاد روایت هــا و  تکثــر تحلیل هــای موجــود پیرامــون آن، بســیار دشــوار اســت. 
ــی  ــد یک ــر می رس ــه نظ ــرد.  ب ــدت می گی ــد ش ــدی می یابن ــمِی تک بع ــت رس ــای روای ــود را در تنگن ــا خ ــه معلم ه ــی ک ــواری زمان ــن دش ای
ــوی  ــه س ــع ب ــا و وقای ــات روایت ه ــراروی از جزئی ــرای ف ــی ب ــم آوردن امکان های ــخ، فراه ــای تاری ــرای کالس ه ــا ب ــن چالش ه از مهم تری
طــرح مســئله و پیونــددادن تاریــخ بــه وضعیــت فعلــی اســت. رویکــرد کلــی ایــن طــرح درس ایجــاد زمینــه مناســب بــرای مخاطبــان 
نوجــوان اســت تــا ســوال های شــخصی خــود را بیابنــد و پویایــی الزم را بــرای مطالعــه تاریــخ در خــود بازیابنــد. در میــان مباحــث تاریخ 
ــد.  ــخ باش ــای درس تاری ــرای کالس ه ــث ب ــوارترین مباح ــد از دش ــای آن می توان ــری و پیامده ــکل گی ــالمی«، ش ــالب اس ــر، »انق معاص
ــاب  ــد کت ــر مانن ــی دیگ ــای درس ــث آن در کتاب ه ــرار مباح ــوع، تک ــن موض ــاره ای ــج درب ــه های رای ــمی و کلیش ــانه ای رس ــای رس روایت ه
دینــی و اشــباع دانش آمــوزان از روایت هــا و قضاوت هــای هــرروزه والدیــن، مــوازی بــا روایــت رســانه های داخلــی و خارجــی و فضــای 
مجــازی، ورود بــه ایــن موضــوع را حســاس و در عیــن حــال ضــروری ســاخته اســت. معلم هــای بســیاری ممکــن اســت بــا ایــن ســوال 
مواجــه شــده باشــند کــه چگونــه ضمــن برحذرمانــدن از تکــرار روایت هــای رســمی و ایدئولوژیــک، فضــای امنــی بــرای دانش آمــوزان 
فراهــم کننــد تــا بتواننــد بــدون درگیــری بــا محتــوای صلــب کتــاب درســی، تاریــخ را بــه پرســش بکشــند و بــه بیشــترخواندن و از زاویــه 
ــرح  ــه ط ــی ک ــوی کالس ــه س ــت ب ــال ها و حرک ــع و س ــه وقای ــدود ب ــخ مح ــه  کالس تاری ــتن کلیش ــوند. شکس ــب ش ــدن ترغی ــر خوان دیگ

پرســش می کنــد و مســیر را بــرای مطالعــات آتــی همــوار می کنــد، تالشــی بــرای عبــور از ایــن درماندگــی اســت.

اهداف تدریس
هــدف ایــن طــرح درس ارائــه داده هــای تاریخــی دربــاره موضــوع مــورد بحــث نیســت. بلکــه هــدف مساله ســازی بــرای ورود بــه تاریــخ 
و آمــوزش نحــوه  مواجهــه  روشــمند بــرای مطالعــه تاریــخ و بــه نوعــی »جامعه شناســی تاریخــی« اســت. دانش آمــوزان در پایــان ایــن 
ــر،  ــت و تغییرناپذی ــای ثاب ــپردن  روایت ه ــه به خاطرس ــخ ن ــه تاری ــای مطالع ــد پوی ــه فرآین ــوند ک ــه ش ــت متوج ــرح درس می بایس ط

بلکــه حادث شــدن زنجیــره ای از ســواالت اســت کــه مطالعــه  تاریــخ را هدفمنــد می کنــد.
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ابزارهای مورد نیاز
 google drive دسترســی بــه اینترنــت، لپ تــاب یــا تبلــت یــا تختــه  هوشــمند، گــروه مجــازی بــرای کالس هــای مجــازی، دسترســی بــه

یــا ســایت porsline.ir بــرای طراحــی پرسشــنامه.

انتظارات
-انتظار می رود که در پایان این کالس دانش آموزان پرسش  و مساله شخصی خود را برای مطالعه تاریخ انقالب  پیدا کنند. 

ــه  ــه ب ــا توج ــر دوره ای ب ــد در ه ــوند و درک کنن ــنا ش ــی آش ــای تاریخ ــیالیت روایت ه ــی و س ــا پویای ــوزان ب ــی رود دانش آم ــار م -انتظ
وضعیــت آن دوره، فهــم خاصــی از تاریــخ ممکــن می شــود.

مراحل تدریس
الــف( فرمــی در گــوگل 1 یــا ســایت www.porsline.ir  2طراحــی کنیــد 
و از پاســخ دهنــدگان بخواهیــد پرسشــی کــه از تاریــخ انقــالب اســالمی 
دارنــد را در فــرم بنویســند. حتمــا در فــرم ســن و شــغل پاســخ دهنده را 
بپرســید. می توانیــد از چیــزی شــبیه نمونــه زیــر بــرای توضیــح فرمتــان 

اســتفاده کنیــد:

قــرار اســت گفتگویــی پنهــان بــا تاریــخ از طریــق ایــن فــرم داشــته 
باشــیم و از چنــد نســل بخواهیــم تــا در ایــن گفتگــو شــرکت کننــد. اگــر 
قــرار باشــد بــه بهانــه یافتــن پاســخ بــه پرسشــی یــا روشــن کــردن نقطــه 
تاریکــی بــه ســراغ بازخوانــی »تاریــخ انقــالب ایــران و وقایــع منتهــی بــه 

ــید. ــش را بنویس ــت؟ پرس ــش چیس ــد آن پرس آن« بروی

ــا  ــد و از آن ه ــتراک بگذاری ــه اش ــان ب ــا دانش آموزانت ــرم را ب ــک ف ب( لین
نیــز  والدینشــان  از  بگوییــد  آن هــا  بــه  کننــد.  پــر  را  فــرم  بخواهیــد 
بخواهنــد کــه فــرم را بــه طــور مجــزا پــر کننــد. هم چنیــن خودتــان آن را 

در اختیــار تعــدادی از همکارانتــان قــرار دهیــد.
ج( پــس از تکمیــل فــرم، پاســخ هــا را بــدون این کــه دانش آمــوزان 
اختیارشــان  در  ببیننــد،  را  پاســخ دهندگان  زمینــه ای3   اطالعــات 
بگذاریــد. از آن هــا بخواهیــد پرســش ها را دســته بندی کننــد، مضامیــن 
آن هــا را شناســایی کننــد و حــدس بزننــد مخاطبــان احتمالــی چــه ســن 
ــا  ــوزان ی ــه دانش آم ــش هایی ک ــه از پرس ــد نمون ــد.  چن ــغلی دارن ــا ش ی

والدیــن یــا معلمــان در فرآینــد اجــرای طــرح درس نوشــته اند را در ادامــه 
ــم:  آورده ای

www.docs.google.com/forms  1

 این سایت برای کاربران فارسی زبان تجربه کاربری مناسب تری به همراه دارد. 2

 منظور از اطالعات زمینه ای، اطالعات شخصی پاسخ دهندگان مانند سن و شغل است. 3

 Inge Morath عکاس اتریشی در شهر قم  ، ۱۹۵۶ میالدی

http://www.docs.google.com/forms
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-چرا انقالب اسالمی شد و وجهه دینی گرفت؟ )دانش آموز(
-مردم دقیقا از چه چیز ناراضی بودند؟ )دانش آموز(

-چقدر به اهداف انقالب رسیدیم؟ )معلم(
ــردم در  ــش م ــالب، نق ــس از انق ــرا پ ــود، چ ــه ب ــکل گرفت ــردم ش ــا اراده م ــه ب ــود ک ــی ب ــالمی، انقالب ــالب اس ــام، انق ــران نظ ــه س ــه گفت - ب

ــن( ــد؟ )والدی ــگ ش ــور کمرن ــری و اداره ام ــم گی تصمی
ــالم  ــق اس ــا مواف ــه آن ه ــا هم ــد؟ آی ــق بودن ــالب مواف ــد از انق ــرایط بع ــا ش ــردم ب ــه م ــا هم ــد؟ آی ــاب کردن ــن را انتخ ــردم قوانی ــا م - آی

ــوز( ــش آم ــد؟ )دان بودن
-و...

د( در کالس آنالیــن) یــا حضــوری( لینــک پاســخ ها همــراه بــا اطالعــات زمینــه ای را بــه شــکل طبقه بنــدی شــده بــا بچــه هــا بــه اشــتراک 
بگذاریــد.  اجــازه دهیــد برداشــت ها و نظراتشــان را بگوینــد و از آن هــا بخواهیــد تفــاوت پرســش های خــود و معلمــان و والدینشــان 

را تحلیــل کننــد. می توانیــد بــرای هدایــت بحــث از پرســش های زیــر اســتفاده کنیــد:
 -چــرا در حــال حاضــر ایــن ســواالت را دربــاره ایــن برهــه از تاریــخ داریــم؟ آیــا ده ســال پیــش یــا ده ســال بعــد نیــز پرســش ها همیــن 

هســتند؟
 -آیا سواالت ما با سواالت پدر و مادر هایمان متفاوت است؟ اگر اینگونه است چرا؟

-این پرسش ها چه تصویری از وضعیت کنونیمان به ما می دهند؟

ــای کالس  ــاال فض ــد. ح ــاب کنن ــر را انتخ ــخ معاص ــه تاری ــرای ورود ب ــش ها ب ــب ترین پرس ــد مناس ــا بخواهی ــث از آن ه ــان بح ه( در پای
کنجــکاوی و حساســیت کافــی را بــرای ورود بــه موضــوع »انقــالب اســالمی« پیــدا کــرده اســت و احتمــاال بــه خوبــی می توانیــد همراهــی 

دانش آمــوزان را بــرای مطالعــه روایــت انقــالب برانگیزیــد و بــه دنبــال پاســخ پرســش ها بگردیــد.

منابع پیشنهادی:
هر منبعی که نگاه تحلیلی به تاریخ معاصر داشته باشد می تواند کمک کننده باشد. ما از منابع زیر استفاده کردیم:

فوران، جان)۱۳۹۴( مقاومت شکننده، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

یرواند، آبراهامیان)۱۳۹۲( تاریخ ایران مدرن، ترجمه ي محمدابراهیم فتاحی، نشر نی.

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت
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