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یکاشان هنرمندان توسط بافت فرش اردبیل:

یزر) یفلز بافت مخمل، شم،یابر مثل یگوناگون و متنوع یها پارچه ،بافیعصر طالیی پارچه  یصفو دوره  ی:باف پارچه

قلمکار هر شهر در بافت پارچه ای تخصص داشت. و ترمه(، بافت

کاشان و زدیاصفهان،  زری بافت:  یها پارچه یها کانون نیتر مهم

کرمان مهم ترین شهر تولید ترمه: 

یکار فلز

 فلز کاری   ی:صفو عصر ی برجسته و ممتاز یهنرها از

 -3تو جه داشتند  یهنر آثار خلق در ییبایز و تیخالق ظرافت، به هنرمندان -2  فوالد از بیشتر استفاده -1 عوامل رونق :

 نوشتن اشعار و سخنان نغز بر روی آثار

 فلزات یرو یطالکار ی:صفو عصر یفلزکار مهم یژگیو

 کار و کسب و تجارت رونق موجب ،یهنر ی جنبه آثار فلزکاری: تیاهم

کات مهم ردسنامه  ردس پازندهمو ن
قرون وسطا

 ) زانسیب ( یشرق روم یامپراتور

تقسیم  یغرب و یشرق بخش دو به یواقتصاد یادار مشکالت اثر بر روم یامپراتور م،4 قرن در علت تقسیم امپراتوری روم:

شد.

در  رومندیننسبتا  ییایدر یروین خصوص به و ارتش و اقتصاد از یمند بهره زانس:یب ای یشرق روم یعلت دوام امپراتور

برابر حمالت پیاپی مسلمان با وجود از دست سرزمین های افریقایی و بخشی از قلمرو آسیایی دوام آورد.

پایگاه مهمی  مستحکم، یدفاع یباروها داشتن و ژهیو ی ارتباط و ییایجغراف تیموقع از یبرخوردار ه:یقسطنطن تیاهم

برای تسلط بر والیات تابع و حفاظت از راه های مهم تجاری به شمار می رفت. 

م.1453در سال  هیقسطنطن فتح و یعثمان مسلمان ترکان حمله :بیزانس یامپراتور سقوط

یغرب روم یامپراتور به ژرمنها تهاجم

ایستادگی کند و سقوط کرد ژرمن یها دسته تهاجم لیس برابر در نتوانست یغرب روم یامپراتورسقوط امپراتوری روم غربی: 

 هم تجزیه شد که بر هریک دسته ای از ژرمن ها حکومت می کرد. از جدا نیسرزم نیچند بهو 

ینیروستانش یزندگ گسترش-3 تجارت رکود -2 ینیشهرنش افول -1 ی:غرب روم یامپراتور به ژرمنها نتایج هجوم
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ان شغل خود را رها و صنعتگر و انبازرگان -2 یغرب یاروپا یشهرها شتریب انحطاط -1: غربیپیامد سقوط امپراتوری روم 

مرور به یوروم یونانی هنر و یمعمار ات،یادب -4 افتاد رونق از یفرهنگ یها تیوفعال تیترب و میتعل -3 به مان امن رفتند

 از یاد رفت.  زمان

روم مقدس یامپراتور و یشارلمان یپادشاه

و حکومت خود را بنیان نهادند  تصرف گل را نیسرزم ژرمنها از یا دسته فرانکها: حکومت لیتشک

رم یسایکل با اتحاد و تیحیمس نید هگرویدن ب قلمرو فرانک ها: گسترش علل 

یشارلمان شارل بزرگ معروف به زمان در فرانکها: قدرت اوج

یشارلمان اقدامات

 -2  سلطه یافت.یمرکز و یغرب یاروپا اعظم بخش بربود  همراه که با خون ریزی یپ در یپ یها جنگ با یشارلمان -1

یادار نهاد  -3دشمنانش پشتیبانی کرد.  دربرابر پاپ ازو  رهبر کلیسای مسیحیت متحد پاپ با خود، یاین و پدر همچون

که ب ها کُنت برعملکرد نظارت یبرا ژهیو مأموران انتخاب -4 را احیا نمود کُنت ای کومِس به موسوم روم یامپراتور دوران

گزارش می دادند.   به او میمستق

امپراتور مقدس روم لقب پاپ به شارلمانی:

مناطق مختلف امپراتوری فرانک ها را اداره می کردند. پادشاه ی ندهینما عنوان به ها:  وظیفه مهم کُنت

گسترش و تحکیم نظام فئودالیسم

ریغ فیطوا حمالت-2.  م9 قرن لیاوا در اروپا در و نا امنی مرج و هرج جادیا -1  شارلمانی:پیامد انقراض حکومت  

 شمال و ازشرق متمدن

و اقتدار حفظ در یناتوان -2ارتش ی نهیهز نیتأم ناتوانی در -1  پادشاهان، بعد از شارلمانی: ناتوانیو نتیجه علل 

برابر در خود امالک و ها نیزم از ییها قسمت شاهان، جمله از(، بزرگ داران نیزم ) اربابان باعث شد خود قلمرو تیامن

تشکیل سلسله مراتب  -3واگذار کردند    دوم ی درجه اشراف ای و ردستانیز به یرنظامیغ و ینظام خدمات افتیدر

تقسیم قدرت سیاسی میان فئودال ها و  -5فئودال ها کلیه حقوقی که خاص پادشاه بود را تصاحب نمودند. -4 فئودالیسم

 زمین داران بزرگ و کوچک

یا زمین داران  اربابان -3 بزرگ ندارانیزم ای فئودال  -2پادشاه  -1  ا:وسط قرون یابتدا در یاجتماع مراتب سلسله

کشاورزان آزاد و سرف ها-4کوچک)شوالیه ها( 

 بزرگ و کوچک فئودال ها یا زمین داران انیم یاسیس قدرت میتقس مهم ترین نتیجه فئودالیسم:

 -4بعضی حکم اعدام صادر می کردند  -3پرداختن به قضاوت   -2اخذ مالیات از زیر دستان خود  -1 امتیازات فئودال ها:

 داشتن پرچم و لوای مخصوص به خود -5جنگ و صلح   حق اعالن

حفاظت از کاخ و  -3هنگام جنگ ارباب را یاری می کردند  -2به ارباب سوگند وفاداری یاد می کردند   -1 وظایف واسال:

پرداخت عوارض و مالیات -4کوشک ارباب 

 سرفها تیموقع و تیوضع

بود که به آن ها سرف می   نیزم به وابسته کشاورز نها ویلیم به عهده  اربابان یها نیزم یرو بر کار وسطا قرون در سرف:

 گفتند.
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همچنین  -2  شدند سرف یبدهکار علت به که بودند یآزاد کشاورزان ها، سرف از یروهگ -1  سرف ها دو گروه بودند:

خود را به فرد نیرومند واگذار کردند و در عوض از حمایت برخوردار  نیزم مرج و هرج و یناامنبخاطر  کشاورزان از یا عده

  شدند

 سرف ها پایین ترین مرتبه اجتماعب نظام فئودالی:

اجازه نداشتند ملک ارباب را ترک  -2 یفئودال نظام یاجتماع ی مرتبه نیتر نییپا در قرارداشتن -1ویژگی های سرف ها:   

 خرید و فروش باشندبرده نبودند که قابل  -3کنند 

 ختراعا -1با و جودی که این پیشرفت محسوس نبود اما  وسطا:  قرون در و افزایش محصول یشاورزعلل پیشرفت ک

 یوانیح کود از درست ی استفاده -3 یزراع امور در اسب از عیوس یریگ بهره -2 آهن شیخ

 به نیزم از یمین تا سوم کی کاشت عدمهر سال  -1  در قرون وسطا: محصول دیتول زانیم شیافزا تیعلل محدود

  نیزم قوت یابیباز منظور

  نقل و حمل و ها ه جاد نامناسب تیوضع ا:وسط قرون در و گرسنگی یقحط علل بروز

 

 یبیصل یجنگها

اروپایی مذهبی که مسیحیان به دعوت پاپ و به فرماندهی شاهان و اشراف  یها جنگ از یا سلسله: به یبیصل یها جنگ

 علیه مسلمانان  برپا کردند.

 م. 1291م. تا  1096دویست سال از  مدت زمان جنگ های صلیبی:

 یها پرچم و لباس یبررو بیصل نشان از ها جنگ در کننده شرکت انیحیسم علت مشهور شدن  به جنگ های صلیبی:

 نصب کرده بودند. خود

 ییاروپا ینهایسرزم یاجتماع و یاقتصاد مشکالت -1  ی:بیصل یها شروع جنگ عوامل و علل

  اندلس در انیحیمس ینظام یتهایموفق -3  زانسیب یامپراتور تیموجود افتادن خطر به -2

 یها نیسرزم به یژرمن فیطوا ی گسترده مهاجرت و هجوم وسطا: قرون یاروپا در یاجتماع و یاقتصاد مشکالت

  ییغذا مواد کمبود و فقر ،یکاریب ت،یجمع شیفزاا ،یکارگاه و یتجار یها تیفعال یلیتعط و رکود، یغرب یاروپا

 یبرا مردم کردند تالش خود: قلمرو یاجتماع و یاقتصاد مشکالت کاهش یبرا فئودالها و پادشاهان استیس

 تشویق کنند دست دور یها نیسرزم یسو به حرکت و یمذهب یها جنگ در شرکت

 آوازه ثروت، رفاه و رونق سرزمین های اسالمی که توسط زائران بیت المقدس به اروپا رسیده بود.

  زانسیب یامپراتور تیموجود افتادن به خطر

 درخواست ر،یصغ یایآس در آنان یشرویپ و مالزگرد جنگ در زانسیب یامپراتور بر انیسلجوق یروزیپ

  مسلمانان با جنگ و یاسالم ینهایسرزم به حمله یبرا انیحیمس دوم اوربان پاپ کمک امپراتور روم شرقی از 

 مسلمانان هیعل پاپ از در خواست کمک امپراتور بیزانس مالزگرد: نبرد امدیمهمترین پ

  اندلس در انیحیمس ینظام یتهایموفق

را  اندلس از یعیوس یبخشها مسیحیان توانستند اندلس، در مسلمان حاکمان یداخل اختالفات و ضعف لیدل به م، 11 قرن در

 یسو از جنگها نیا و مسلمانانرا افزایش داد هیعل نبرد در شرکت یبرایبی ها صل هیروح و زهیانگ ها ی روزیپ نیا تصرف کنند

 اعالم شد. مقدس جنگ سایکل
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  یبیصل یها جنگ روند

 یها خالفت انیم یها یدشمن و اختالف و یسلجوق حکومت غفلت از استفاده اب یبیصل جنگ نینخست در انیبیصل

را تصرف  ترانهیمد یشرق سواحل در شام ی منطقه گرید شهر چند و المقدس تیب شهر و  پیروز شدند انیعباس و انیفاطم

 کردند.

 با آنها اتحاد عدم و یسلجوق و یعباس و یفاطم یخلفا انیم اختالف وضعیت جهان اسالم در جنگ اول صلیبی: 

  گریکدی

  را از اشغال صلیبیون آزاد کرد المقدس تیبکه مسلمان  سردارکُرد ایوبی:صالح الدین 

چند جنگ دیگر راه  پاپ قیتشو با مسلمانان توسط المقدس تیب یآزاد از پس ییاروپا یها هیشوال و لها فئودا پادشاهان،

 . انداختند اما توفیقی نیافتند

  شام سواحل در گاهشانیپا نیآخر از انیبیصل راندن رونیب و مسلمانان یروزیپ  نتیجه جنگ های صلیبی:

  یبیصل یجنگها یامدهایپ و آثار

 یاسالم قلمرو از یبخش در جنگ، وقوع بعلت خود یها نیسرزم حفظ و یبیصل یها جنگ در مسلمانان یروزیپ وجودبا 

 مناطق به بار آورد. نیا ساکنان یبرا یفراوان یمال و یجان یها خسارت و بیآس مصر و شام ن،یفلسط یعنی

 بردند  جنگها نیا از یوعلم یفرهنگ ،یاقتصاد ه هایبهر اما شکست خوردند ینظام و یاسیس لحاظ اگر چه صلیبیان از 

 خصوص به یاسالم تمدن گوناگون یدها دستاور انتقال ساز نهیزمان: ییاروپا یبرا یبیصل یها امدجنگیپ نیمهمتر

 ترانهیمد یایدر در ییاروپا مهم بنادر ییشکوفا و انییاروپا ییایجغراف اطالعات شیافزاو  اروپا به مسلمانان یعلم یدستاوردها

 قدرتمند یها یپادشاه شیدایپ

فرانسه  و انگلستان در ژهیو به اروپا در یرومندین شاهان جیتدر به تجارت، رشد و شهرها یایاح با م. 13 و 12 یها سده در

  برسرکارآمدند

 ارتش جادیا از شاهان هدف انیفرمانروا نیا توسط یدائم و منظم ارتش لیتشکپادشاهان قدرتمند:  اقدامات نیمهمتر

  ها فئودال ینظام یروین به یوابستگ کاهش و تمرکز جادیا منظور به یدائم

قدرت اشراف فئودال به طرز  و یمرکز حکومت تیتقو منظم توسط پادشاهان قدرتمند: ارتش تشکیل امدیپ

 یافت کاهش چشمگیری

نظم و امنیت را  -1مقتدرمی توانست  یمرکز حکومت  پادشاهان قدرتمند: از صنعتگران و بازرگانان تیحما علت

شرایط مساعدی برای توسعه تجارت و صنعت فراهم می  -3باعث یکسان سازی قوانین و وحدت اداری می شد  -2برقرار کند 

 آورد.

 سایکل تیموقع و گاهیجا

 در انیحیمس شمار شیافزا و تیحیمس گسترشبه دلیل روم:  یامپراتور سراسر در متعدد یساهایکل علت ساخت

 روم یامپراتور قلمرو

 جنبه تمام بر سایکل کلیسا تعلق داشتند به یحیمس خانواده در شده متولد افراد تماما: وسط قروندر  سایکل یگذار ریتأث علل

 می کرد. نفوذ اعمال و نظارت داشت  انیحیمس یزندگ یها

 و سایکل توسط فرهنگ و فکر انیجر تیهدا -2هیچ نهادی به تاثیر گذاری کلیسا نبود -1 قرون وسطا: سادریکل گاهیجا

 به نمی دادند اجازهو  مقدس کتاب ریتفس انحصار -3 را تعلیم می دادند.  هنر و اتیادب اخالق، فلسفه، خودکالم، ی قهیسل
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کلیسا ذارای  -5  اروپا به مهاجم اقوام ریسا و ها ژرمن انیم در تیحیمس گسترش در یتموفق -4 ترجمه شود.گرید یها زبان

 امالک و زمین های بسیار در سراسر اروپا بود.

را نشان می دهد.  وسطا قرون در سایکل ی گسترده ریتأث و نفوذکه  ینید رسوم جمله از گناهان در کلیسا: بخشش رسم

و لغو کیفر گناهان خود پولی را پرداخت می  بخشش برای و به گناه خود اعتراف می کرد شیکش برابر در گناهکار شخص

استفاده می   هها جاد سدهاو مارستان،یب سا،یکل ریتعم و ساخت مانند المنفعه عام و ریخ یکارها یبرا پول  آن از کردند که

 شد.

د یعقا شیتفت ی حربه از کلیسا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری :مقابله با سرکوب مخالفان خودرای کلیسا ب حربه

 استفاده می کرد

 -4می شدند دیتبع -3به سختی مجازات می شدند  -2اخراج می شدند  سایکل از -1یگذار بدعت و ینید یب به متهمان

از جمله مجازات ها محسوب می شد. سوزاندن و بستن چوب به -5آن ها مصادر می شد  ییدارا

پاپ ها و پادشاهان

و رقابت و یهمکار و اتحاد از یا زهیآم ا) پیش از مرگ شارلمانی(: وسط قرون در ها فئودال و شاهان با سایکل روابط

ها با همکاری و اتحاد شاهان و اشراف اروپای غربی تالش  پاپوسطا قرون نینخست یها سده در بود قدرت سر بر کشمکش

های امپراتوری بیزانس را برای تسلط بر کلیسای رم ناکام گذاشتند.

 ،یغرب یاروپا اشراف و شاهان با اتحادپاپ و یهمکار

حقوق مدعی اوضاع یآشفتگ سبب به پاپ و اسقفها  شارلمانی: مرگ از پس ها فئودال و شاهان با سایکل روابط

 12و  11در سده های پرداختند  امپراتوران و شاهان با کشمکش و رقابتبه  یمواقع در و شدند یویدن قدرت و یاسیس

اختالف شدیدی میان پاپ و امپراتور مقدس روم بر سر انتصاب اسقف ها و اعطای حلقه و عصای اسقفی وجود داشت.

آموزش و علم

شهرها افول لیدلبه  علل کسادی فعالیت های فرهنگی و علمی در نیمه نخست قرون وسطا:

و تسلط بر فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت  یمذهب مبلغان و شانیکش تیترب به آموزش ی عمده واختصاص

تیترب و میتعل نظام و فرهنگ مختلف ابعاد بر سایکل ی طرهیس دوره نیا در

از یحیمس یعلما از ودعوت تختیپا در یسلطنت کاخ در یا مدرسه سیتأسبه علم و دانش:  نتیجه توجه شارلمانی 

مدرسه آن در سیتدر و مطالعه یبرا ایتالیا و رلندیا انگلستان،

 شیافزا و ییاروپا یشهرها رونق سبب به -1) پس از جنگ های صلیبی(: وسطا قرون دوم ی مهین در علم به توجه علل

دانان حقوق به  ازین  -3باسواد نیاز داشتند  افراد به بازرگانان و سایکل ها، فئودال پادشاهان، -2 یشهر تیجمع رشد و ثروت

یدعاو فصل و حل یبرا

از نخستین مراکز آموزش بودند  طب و حقوق یها مدرسه در نیمه دوم قرون وسطا: اروپا یعال آموزش مراکز نینخست

ها توسعه یافت  دانشگاه و مدارس جیتدر به آن از پس که در ایتالیا گشایش یافت

کتاب قانون ابن سینا از متون اصلی دانشگاه ها بود 

فرانسه  پادشاه فرمان بهتاسیس  س: یپار دانشگاه
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یحیمس ت ایواله فلسفه حقوق، س:یپار دانشگاه در علوم آموزشی  نیمهمتر

 نیالت زبانزبان علمی در نیمه دوم قرون وسطا: 

 سایکل تسلط بعلت یمهندس و یتجرب علوم و منطق به و تاکید میشد فلسفه ،یحیمس اتیاله در نیمه دوم بر دانش هایی چون

بر آموزش توجه نمی شد

همچون باستان ونانی بزرگ لسوفانیف یفلسف یها شهیاند با وسطا قرون در ییاروپا دانشمندان نحوه آشنایی

و نایس یمانندابوعل مسلمان لسوفانیف یها نوشته و آثار ی ترجمه قیطر ازآشنایی دانشمندان اروپایی  افالطون: ارسطوو

 رشد ابن

ناس، نظزیات فلسفی او تا قرن ها فلسفه رسمی یآکو توماس م. :13و  12 یها سده در ییاروپا لسوفیف نیتر برجسته

کلیسای کاتولیک بود

 اصول الهیات   آکویناس:توماس یها کتاب نیتر یکی از مهم

استفاده  از برهان های ارسطو برای اثبات خدا  ویژگی کتاب اصول الهیات:

کات مهم ردس شازندهم ردسنامه  ون
دیجد عصر و رنسانس

به گفته می شود که یفرهنگ و یفکر یها یدگرگون به یخیتار نظر از و است اتیح دیتجد و یینوزا به معنای رنسانس: 

از ایتالیا آغاز شد. باستان روم و ونانی فرهنگ یایاح منظور

 رنسانس شگامیپ و زادگاه ایتالیا

سندگانینو از یگروه. فرهنگ قرون وسطایی بر اروپا سیطره داشت م 14 قرن درعلل پیشگام بودن ایتالیا در رنسانس 

سبک تفکر و و فرهنگی را به دست گرفتندهدایت جریان فکری و  می زیستند، ایتالیا ثروتمند یشهرها درکه  شمندانیواند

قرار داشت شکل گرفت و به رنسانس معروف  باستان روم و ونانی فرهنگ اتیح دیتجد و یینوزا بر آن اساس که یزندگ دیجد

شد و کم کم در سرزمین های دیگر اروپا گسترش یافت.

-3 اسالم جهان با یفرهنگ روابط گسترش -2تجارت  و ینیشهرنش رشد -1 رنسانس ظهور عوامل و ها نهیزم نیتر مهم

یخیتار و یفرهنگ ۀنیشیپ

تجارت و ینیشهرنش رشد

شهرنشینی و تجارت در پیوندی باهم رونق گرفت و جنگ های صلیبی تاثیر فراوانی بر رشد شهرها و تجارت م.11 ی سده از

 .ییاروپا ینهایسرزم ریسا از شیب ایتالیدرا شهرها ییشکوفا و رونق بر جنگها نیا ریتأثدر مناطق ساحلی اروپا گذاشت.

 جنگهای صلیبی عامل تاثیرگذار در رشد شهرها و تجارت:

گسترش   -2این شهرها شد  شدن سرآمدباعث  تجارت گسترش -1 : یبیصل یجنگها از پس ایتالیا علل رشد شهرهای

ادر تجارت یتالیا یبندر یشهرها اروپا یغرب سواحل و ترانهیمد یایدردر اختیار داشتن تجارت  -3بانکداری و صنعت 

یمتیق یکاالها ستد و داد مرکز فلورانس، فلورانس و پالرمو و زایپ ، جنوا ، زیوندریای مدیرانه و سواحل غربی اروپا: 

 را داشت.اروپا از یعیوس بخش در پارچه یتخصص تجارت و یو چرم یفلز


