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 یازدهم علوم انسانی -(2تاریخ )

 15جزوه خالصه درس   

 مشهد مقدس -تهیه کننده:خانم مرضیه نوریان

 tarikheman3@  "تاریخ من "کانال 

 15درس 

 

 وسطا قرون                                       

 اجتماعی و سیاسی تحوالت

 )بیزانس( شرقی روم امپراتوری

  غربی و شرقی بخش دو به واقتصادی اداری مشکالت اثر بر روم امپراتوری تقسیمم،4 قرن درتقسیم امپراتوری روم : 

 سرزمینهای دادن دست از وجود با مسلمان، سپاهیان پیاپی برابرحمالت در مقاومت بیزانس : بیزانس یا شرقی روم امپراتوری

 ،نیرومند نسبتا   دریایی نیروی خصوص به و ارتش و اقتصاد بهره مندی ازخود،به علت  آسیایی قلمرو از وسیعی بخش و آفریقایی
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 بر امپراتوری آن تسلط برای مهمی بعنوان پایگاه بیزانس، امپراتوری پایتخت قسطنطنیهمحسوب شدن :قسطنطنیهعلت اهمیت 

 باروهای داشتن و ویژه ارتباطی   و جغرافیایی موقعیت از برخورداری سبب به تجاری مهم ههای را از وحفاظت تابع والیات

  مستحکم، دفاعی

  عثمانی مسلمان ترکان توسط )ق 857 /م 1453 ( قسطنطنیه فتح با سرانجام :شرقی روم امپراتوریسقوط 

 غربی روم امپراتوری به هانژرم تهاجم

 عدم موفقیتبیزانس، امپراتوری برخالف: )پیامد سیاسی حمله ژرمنها به امپراتوری روم غربی(عاقبت امپراتوری روم غربی

 چندین به تجزیه آنو فروپاشی آندر نتیجه   م6 و 5 های سده در ژرمن های دسته تهاجم سیل برابر در غربی روم امپراتوری

  آنها از یک هر برژرمن  های دسته از و حکومت یکی هم از جدا سرزمین

 .3 تجارت رکود . 2شهرنشینی، افول.1 :فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی نظر از غربی روم امپراتوری به هانژرم تهاجمآثار و پیامد 

 روستانشینی زندگی گسترش

پس از حمله  بودند؛ گرفته رونق تجارت پایه ی که بر غربی اروپای شهرهای بیشترانحطاط وضعیت شهرها پس از حمله ژرمنها: 
   .امن مکانهای به فرارو گران، صنعت و بازرگانانژرمنها . رهایی شغل بازرگانی و صنعتگری توسط 

 علوم،؛ از یاد رفتن مدارس بیشتر تعطیلیو ن آنافتاد رونق ازپس از حمله ژرمنها: فرهنگی های وفعالیت تربیت و تعلیموضعیت 

 .زمان مرور به ورومی یونانی هنر و معماری ادبیات،

 روم مقدس امپراتوری و شارلمانی پادشاهی

گسترش ؛گلُ سرزمین تصرف با در سرزمین گل هانژرم از ای دسته ایجاد حکومت توسط  :هاکفرانچگونگی تشکیل حکومت 
 به مشهور بزرگ، شارل زمان در هاکفران پادشاهیاوج قدرت  رم، کلیسای با اتحاد و مسیحیت دین به گرویدن از پس قلمرو

 . شارلمانی

  رم کلیسای با اتحاد و مسیحیت دین به گرویدن از پسگسترش قلمرو فرانکها: 

 در زمان پادشاهی شارلمانیاوج قدرت فرانکها: 

 اقدامات شارلمانی: 

 800 سال تا را مرکزی و غربی اروپای اعظم بخش بربسیار ریزی خون با همراه پی در پی های جنگ با شارلمانیتسلط  .1

 جهانگشایی( )اقدامات.م

 «لقب؛ در مقابل اعطای  رقیبانش و دشمنان دربرابر پاپ از پشتیبانیو پاپ با خود، نیای و پدر همچون شارلمانی،اتحاد  .2

 )اقدامات مذهبی (.او به توسط پاپ   »روم امپراتورمقدس

 خود، قلمرو اداره ی با هدف توسط شارلمانی کُنت یا  کومِس به موسوم روم امپراتوری دوران اداری نهاد احیای .3

مستقیم  به منظور دادن گزارش کُنتها لکردعمبر دقیق نظارت توسط شارلمانی برای ای ویژه مأموران همچنین انتخاب

 )اقدامات اداری (.پادشاه به عملکرد آنها 
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  پادشاه ه ینمایند عنوان به فرانکهاتوسط کنت  امپراتوری مختلف مناطق اداره:ها کُنت

با انقراض امپراتوری شارلمانی م،9 قرن اوایل در اروپا مرج در و ایجاد هرج:شارلمانی امپراتوری انقراض از پساوضاع اروپا 
 ه یهزین تأمین در  پادشاهان. عدم توانایی  شمال و ازشرق متمدن غیر طوایف حمالت بدنبال)علت ناامنی(ایجاد ناامنی و

 شاهان، جمله ،از)بزرگ داران زمین( اربابان تصمیم دلیل همین به  .خود قلمرو امنیت و اقتدار حفظدر نتیجه ناتوانی در ارتش،

ه درج اشراف یا و زیردستان به غیرنظامی و نظامی خدمات دریافت برابر در خود امالکو   ها زمین از هایی قسمت در اختصاص
 . دوم ی

)سیاست شاهان و زمینداران در مقابل درجه دومبه اشراف واگذاری قسمتی از امالک توسط شاهان و سایر زمینداران علت 
در هنگام حمله طوایف  : درمقابل خدمات نظامی و غیرنظامی ایشانحمله قبایل بیابانگرد به اروپا( ناتوانی آنها در جلوگیری از

 غیرمتمدن به اروپا
.اشراف 3بزرگ)اشراف در جه یک( .فئودالها یا زمینداران2.شاهان1قرون وسطی:  در ابتدای سلسله مراتب اجتماعی در اروپا

 . واسال4درجه دوم

 خود زیردستان واگذاری قسمتی از زمینهایشان به : دوم ه یدرج اشراف

ناتوانی شاهان پس از شارلمانی در حفاظت از مناطق حکومتی خود فئودالیسم در اروپا:  بچگونگی تشکیل سلسله مرات

در نتیجه واگذاری قسمتی از امالک خود به اشراف درجه دوم و زیردستان در درمقابل اقوام بیابانگرد و تأمین هزینه ارتش؛ 

؛ مقابل خدمات نظامی و غیر نظامیشان؛ ادامه همین روند توسط اشراف درجه دوم در نتیجه ایجاد نظام فئودالیسم در اروپا

 ی کوچک و بزرگتصاحب کلیه حقوق خاص شاهان توسط فئودال در نتیجه تقسیم قدرت سیاسی میان فئودال ها

   واسال یا گزار باج و فئودال یا ارباب  شامل مراتبی سلسلهفئودالیسم: 

 او کوشک و کاخ ازحفاظت  ، جنگ هنگام به یاری ارباب خود در موظّف و خود ارباب به سوگند وفاداری واسال:واسالوظایف 
 .او به مالیات و عوارض پرداختو

 زیردستانمالیات از .1یعنی گرفتن  شاهان؛ خاصحقوق  ه یکلی امتیازات یا وظایف: تصاحبارباب یا زمیندار بزرگ؛ فئودال: 

 و پرچم و صلح و جنگ اعالن حقداشتن  همچنین. 3  .آنان از بعضی اعدام توسط  حکمصدور حتی وکردن  قضاوت .2خود،

 .خود به مخصوص لوای

 .کوچک و بزرگ داراننیازمی ها فئودال میان سیاسی قدرت تقسیم: فئودالیسم نظامپیامد 

  آنان پایتخت مثابه به و احتساب آن عظیم های قلعه در :ها فئودالاستقرار

   :فها سر موقعیت و وضعیت

 )لها فئودا( اربابان های زمین روی بر کاروظیفه آنها  زمین و  به وابسته کشاورز نها میلیو وسطا قرون درسرف: 

   .مشهور به سرف
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 بدنبال کشاورزان از ای عده .2 شدند سرف بدهکاری علت به که بودند آزادی کشاورزان ها، سرف از گروهی. 1انواع سرفها:

   او حمایت ازبهره مندی ،مقابل  در و نیرومند فرد بهواگذاری زمین و امالک توسط برخی از کشاورزان  مرج و هرج و ناامنی

 ، خود ارباب ملکدر ترک  اجازه . عدم  فئودالی نظام اجتماعی ه یمرتب ترین پایین درقرارداشتن امتیازات اجتماعی سرفها: 

  برده مانند فروش آنها و عدم خرید حال عین در اما

   :وسطا قرون در کشاورزی

 پیشرفت این نبودن وسطا ؛ اما محسوس قرون در کشاورزیپیشرفت مستمر

 درست ه یاستفاد و زراعی امور در اسب از وسیع گیری بهره ،آهن خیش اختراععوامل پیشرفت کشاورزی در قرون وسطی: 

 حیوانی کود از

  محصول وافزایش کشاورزی بهبود پیامد اختراع خیش و بهره گیری از اسب در امور زراعی در قرون وسطی:

 زمین از نیمی تا سوم عدم کاشت یکبه علت  محصول تولید میزان افزایش محدودیتبا وجود بهبود کشاورزی در قرون وسطی:

  سال هر زمین قوت بازیابی منظور به

به صورت  وگرسنگی، قحطی(ایجادپیامد عدم کشت نیم یا یک سوم زمینهای کشاورزی:  )علل ایجاد قحطی در قرون وسطی

 .نقل و حمل و ها ه جاد نامناسب وضعیتافزایش آن به علت  و مستمر

  صلیبی هایگجن

 علیه اروپایی اشراف و شاهان فرماندهی به و پاپ دعوت به مسیحیانی ایجاد شده توسط هاگجن از ای سلسله :صلیبی های جنگ

استفاده  علت نامگذاری جنگهای صلیبی:  ق(690م./ 1291ق. تا 490م/ 1096)سال دویست حدود ها جنگ ادامه این .مسلمانان

  صلیبی های جنگ به مشهور، خود هایمپرچ و لباس رویبر صلیب نشان این جنگ از در کننده شرکتمسیحیان 

 بروز در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، دینی، مختلف عوامل و علل از ایه مجموعنقش  :صلیبی های جنگ عوامل و علل

 .صلیبی هایگجن

 :اروپایی هاینسرزمی اجتماعی و اقتصادی مشکالت  .1

 به ژرمنی طوایف ه ی گسترد مهاجرت و هجوم دنبال به.1در اروپای قرون وسطی:   اجتماعی و اقتصادی مشکالتعلت بروز 

 کارگاهی، و تجاری های فعالیت تعطیلی و رکود .2 غربی اروپای های سرزمین

 غذایی مواد کمبود و فقر بیکاری، جمعیت، افزایشمهمترین مشکالت اقتصادی اروپای غربی:

 در شرکت برای مردم تشویق در تالش :خود قلمرو اجتماعی و اقتصادی مشکالت کاهشسیاست پادشاهان و فئودالها برای 

   .دست دور های سرزمین رکت به سویحو مذهبی، های جنگ

 به زائر عنوان بهسفرکرده  اروپاییان طریقاز اسالمی های سرزمین رونق و رفاه ثروت، از: زمان آن درآگاهی مردم اروپای فقیر 

  المقدس بیت
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 مسلمانان با توجه به فقرگسترده اروپا در مقابل ثروت و رفاه مسلمانان()انگیزه اروپاییان در حمله به سرزمینهای آباد 

 :بیزانس امپراتوری موجودیت افتادن خطر به  .2

 در بیزانس امپراتوری بر سلجوقیان پیروزیمسلمانان بدنبال  علیه پاپ، از شرقی روم نقش نبرد مالزگرد:درخواست کمک امپراتور

 حمله برای مسیحیان از  دوم اوربان پاپ درخواستتقاضا، این پی دردر نتیجه  صغیر، آسیای در آنان پیشروی و مالزگرد جنگ

  .مسلمانان با جنگ و اسالمی اینهسرزمی به
 )پیامد شکست بیزانس از مسلمانان سلجوقی در نبرد مالزگرد کمک از پاپ علیه مسلمانان(

   :اندلس در مسیحیان نظامی هایتموفقی  .3

 تصرف اندلس، در مسلمان حاکمان داخلی اختالفات و ضعف دلیل به م، 11 قرن درعلت موفقیت مسیحیان در اندلس: 

 نبرد در شرکت برای صلیبیان ه ی روحی و انگیزه افزایشیها، پیروز ایندر نتیجه اندلس توسط مسیحیان؛  از وسیعی هایشبخ

  مقدس جنگ بعنوانکلیسا سوی از و معرفی این جنگها مسلمانان علیه

   :صلیبی های جنگ روند

 حکومت غفلت از استفاده با )علت پیروزی صلیبیون در جنگ اول(صلیبی جنگ نخستین در صلیبیانپیروزی جنگ اول صلیبی: 

 دیگر شهر چند و المقدست بی شهرتصرف  در نتیجه  عباسیان و فاطمیان های خالفت میان های دشمنی و اختالف و سلجوقی

 . شهرها ن آ یهودی و مسلمانو کشتار مدیترانه شرقی سواحل در شام ه ی منطق

اختالف میان خلفای فاطمی و عباسی و اولین جنگ صلیبی:  )علت شکست مسلمانان(نقش اختالف دولتهای مسلمان در نتیجه

 در نتیجه تصرف آنجا سلجوقی و عدم اتحاد آنها با یکدیگر و بی توجهی آنها به حرکت اروپاییان به سوی بیت المقدس

  مسلمان، کُر د سردار ،ایوبی الدین ح صال صلیبیان: آزادی بیت المقدس توسط اشغال از بازپس گیری بیت المقدس

 های شوالیه و لها فئودا پادشاهان،پس از آزادی بیت المقدس توسط مسلمانان با تشویق پاپ توسط ادامه جنگهای صلیبی: 

 . آنان عدم توفیق  اما ، اروپایی

 (شام سواحل در پایگاهشان آخرین از صلیبیان راندن بیرون و مسلمانان پیروزی با صلیبی های جنگ پایانپایان جنگهای صلیبی: 

 .)ق 690 /م 1291

   :صلیبی هایگجن پیامدهای و آثار

 حفظ و صلیبی های جنگ در مسلمانان با وجود پیروزیپیامد جنگهای صلیبی برای مسلمانان)آسیب جنگ برای مسلمانان( : 

 خسارت و آسیب به بار آمدن، مصر و شام فلسطین، یعنی اسالمی قلمرو از بخشی در جنگ، بعلت وقوع اما ؛ خود های سرزمین

 .مناطق این ساکنان برای فراوانی مالی و جانی های

فراوان  های بهره اما ، صلیبی های جنگ در نظامی و سیاسی لحاظ به صلیبیان باوجود شکستپیامد جنگهای صلیبی برای اروپا:

 فرهنگی و علمی هایتپیشرف. قرارداشتن اروپاییان در سطح پایین از لحاظ جنگها این از وعلمی فرهنگی اقتصادی، آنان در زمینه 

   .اسالمی باشکوه تمدن با آشنایی آنانهاگجن این ه ینتیج در ؛ مشرق مردمان دیگر ونسبت به مسلمانان  اقتصادی رفاه و
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 خصوص به اسالمی تمدن گوناگون دهای دستاور انتقال ساز زمینه جنگهابرای اروپاییان: صلیبی های جنگمهمترین پیامد

 در اروپایی مهم بنادرشکوفایی  و اروپاییان جغرافیایی اطالعاتدر نتیجه افزایش  اروپا به مسلمانان علمی دستاوردهای

 .آنها دوباره رونق و نو از مدیترانه دریای

 قدرتمند هایی پادشاه پیدایش

برسرکار  تدریج به تجارت، رشد و شهرها احیای با م 13 و 12 های سده درچگونگی ایجاد پادشاهی های قدرتمند در اروپا: 

 م(: تشکیل13و12. )مهمترین اقدامات پادشاهان در اروپا در قرنفرانسه و انگلستان در ویژه به اروپا در نیرومندی شاهان آمدن 

 به وابستگی کاهش و تمرکز ایجاد منظور به هدف شاهان از ایجاد ارتش دائمی{}فرمانروایان اینتوسط  دائمی و منظم ارتش

 طرز به فئودال اشراف قدرت کاهش و مرکزی حکومتتقویت  ،)تشکیل ارتش منظم(اقدام این ؛ پیامدها فئودال نظامی نیروی

  چشمگیری

 توسعه ی برای مساعدی فراهم نمودن شرایطاز شاهان اروپایی در جریان قدرتیابی:  گران صنعت و ازرگانانعلت حمایت ب

 طریق از } چگونگی فراهم شدن شرایط مساعد برای توسعه ی تجارت{مقتدر مرکزی حکومتتوسط   صنعت و تجارت

  قوانین، سازی ن یکسا و اداری وحدت وامنیت، نظم برقراری

 آن تحوالت و کلیسا

 کلیسا موقعیت و جایگاه

 قلمرو در مسیحیان شمار افزایش و مسیحیت گسترش باروم :  امپراتوری  سراسر در متعددی کلیساهای ایجاد

  روم، امپراتوری

   وسطا قرون درتأثیرگذاری فراوان کلیسا 

 نهاد این به ، مسیحی خانواده در افراد متولد شده  تمامتعلق  علل تأثیر گذاری کلیسا بر زندگی مردم اروپا در قرون وسطی:

 بر آنان نفوذ اعمال و  مسیحیان زندگی هایه جنب تمام بر کلیسادر نتیجه نظارت   قدرتمند
 توسط فرهنگ و فکر جریان هدایت وسطا؛ در اختیار گرفتن قرون تأثیرگذاری فراوان کلیسا در: میانه های ه سد درجایگاه کلیسا

 کتاب تفسیر ؛ قائل بودن حق انحصاریه ی خودسلیق و میل مطابق هنر و ادبیات اخالق، فلسفه، کالم، تعلیم وکلیسا های مقام

  التین زبان به جز کتاب این دیگر و نشر های ترجمه به زبان اجازه عدمو مقدس

   .اروپا به مهاجم اقوام سایر و ها ژرمن میان در مسیحیت گسترش در زیادی تموفق وسطا قرون در کلیساموفقیت 

 .در این دوره ایتالیا خصوص به و اروپا سرتاسر در بسیاری های زمین و امالک از کلیسا برخورداری

  انکیزیسیون یا عقاید تفتیش حربه های کلیسا برای افزایش نفوذ بر مسیحیان:رسم بخشش گناهان و

 بهاعتراف منظور بدین  .وسطا قرون در کلیسا ه یگسترد تأثیر و نفوذ موجب افزایش دینی رسوم جمله از :گناهان بخشش رسم

 برای خواهان، بخشش پرداخت پول توسطمعموال  .از وی بخشش درخواست و کشیش برابر در گناهکار شخصتوسط  گناه
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 ه جاد سدهاو بیمارستان، کلیسا، تعمیر و ساخت مانند المنفعه عام و خیر کارهای برای و استفاده از آن خویش گناهان لغوکیفر

 .ها

 و دینیی ب با مقابله به منظور وسطا قرون در کلیسا استفاده از حربه ی تفتیش عقاید توسط : انکیزیسیونیا عقاید تفتیش ه یحرب

سخت  مجازاتو کلیسا از گذاری بدعت و دینی بی به متهماناخراج   .خود مخالفان های اندیشه از جلوگیری و گذاری بدعت
 .متهمان گونه اینبرای   سوزاندن و بستن چوب به دارایی، ه یمصادر بعید،از جمله ت .آنان

 پادشاهان و پها پا

 در؛ از جمله قدرت سر بر کشمکش و رقابت و همکاری و اتحاد از ای آمیزه :وسطا قرون در ها فئودال و شاهان با کلیسا روابط

: طریق از رم کلیسای بر تسلط برای بیزانس امپراتوری نظامی و سیاسی های تالشناکام گذاشتن وسطا:  قرون نخستین های سده

  غربی، اروپای اشراف و شاهان با پاپاتحاد و همکاری

در  اوضاع آشفتگی سبب به پاپ و هافاسق : ادعای)م 814 ( شارلمانی مرگ از پس ها فئودال و شاهان با کلیساروابط 

 و ایجاد اختالف  .امپراتوران و شاهان بارقابت و کشمکش  مواقعی درحتی  و دنیوی قدرت و سیاسی حقوقبرخورداری از 

 حلقه اعطای و اسقفها انتصاب سر }علت اختالف آنها{بر  )روم مقدس امپراتور)آلمان امپراتور و پاپ میان شدیدی درگیری

  م 12و11ههای سد دراسقفی  وعصای

 آموزش و علم

  شهرها، افول دلیل به : وسطا قرون نخست ه ینیم درفرهنگی  و علمی های رونقی فعالیت بی و علت کساد

 }مهمترین نوع آموزش{ مذهبی مبلغان و کشیشان تربیت به آموزش ه یعمد اختصاص و

  تربیت و تعلیم نظام و فرهنگ مختلف ابعاد بر کلیسا ه یسیطر دوره این در

  .تربیت و تعلیم و دانش به شارلمانی توجه خاصعصر، آن فرمانروایان میان دراقدامات شارلمانی در زمینه ی علم و دانش: 
 مطالعه برای ایتالیا و ایرلند انگلستان، از مسیحی علمایدعوت وی از و توسط وی پایتخت در سلطنتی کاخ در ای مدرسهتأسیس 

  مدرسه آن در تدریس و

 افزایش و اروپایی شهرهای رونق سبب به صلیبی، های جنگ ازپس .1در اروپا: وسطا قرون دوم ه ینیم درعلل توجه به علم 

 و باسواد افراد بهبازرگانان، و کلیسا ها، فئودال پادشاهان،. نیاز 2  .آموزش و علم به نیاز افزایششهری، جمعیت رشد و ثروت
 دوره  آن در  گذشته از بیش دعاوی فصل و حل برای دانان حقوق وجودبه . نیاز فراوان 3دان حساب

 م.11در قرن  ایتالیا درگشایش یافته   طب و حقوق هایه مدرساروپایی : عالی آموزش نخستین مراکز

 آن اصلی متون از بعنوان یکی پزشکی، در سینا ابن قانون کتاباستفاده از  وها دانشگاه و مدارستوسعه ی تدریجی  آن از پس

  ها دانشگاه
. مهمترین علوم تدریس شده در دانشگاه پاریس: تحصیل   .)م 1200 (فرانسه پادشاه فرمان به تأسیس شده: پاریس دانشگاه

 .مسیحی ت والهیا فلسفه حقوق، در رشته های  دانشگاه این در علم طالبان
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 و تجربی علوم به و منطق بی توجهی به و فلسفه مسیحی، الهیات دانش برتأکید و التین زبان به زمان: آن در رسمی آموزش

 بعلت تسلط کلیسا مهندسی

 از افالطون: ارسطوو همچون باستان یونان بزرگ فیلسوفان فلسفی های اندیشه با وسطا قرون در اروپایی دانشمندانآشنایی 

  رشد ابن و سینا مانندابوعلی مسلمان فیلسوفان های نوشته و آثار ه ی ترجم طریق

 خدا اثبات برای ارسطو های برهان وی ازآکویناس؛استفاده  توماس : م 13 و 12 های سده در اروپایی فیلسوف ترینه برجست

 ه یفلسف عنوان به ها قرن تا او فلسفی نظریات. استفاده از  " الهیات اصول" عنوان با خود های کتاب ترین مهم از یکی در

  .کاتولیک کلیسای رسمی
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