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فصل چهارم

اروپا در قرون وسطا و عصر جدید

به دورانی از تاریخ اروپا که با فروپاشی تدریجی امپراتوری روم غربی در 
اواخر قرن 5م شروع شد و تا فتح قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم 
شرقی توسط ترکان مسلمان عثمانی )1453م( ادامه یافت، قرون وسطا 
یا میانه گفته می شود. این دوره تقریباً با سده های اول تا دهم هجری 
قمری مقارن است. دورهٔ پس از قرون وسطا، عصر جدید نامیده می شود 
ـ 1800م(. در این عصر، سرزمین های اروپایی با دگرگونی های  )1500ـ 
فکری، فرهنگی و مذهبی عمیق و تغییر و تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی گسترده ای مواجه شد. در این فصل شما علل، آثار و نتایج 
مهم ترین تحوالت سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اروپا را 

در قرون وسطا و عصر جدید بررسی و تحلیل خواهید کرد.
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در قرون وسطا، رویدادها و تحوالت متعددی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست که بر 
سرنوشت اروپا و دیگر مناطق جهان تأثیر گذاشت. در این درس، شما علل، آثار و نتایج مهم ترین این رویدادها و تحوالت 

را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

قرون وسطا درس 15

بحثوگفتوگو
باراهنماییدبیردربارهٔمحدودهٔجغرافیاییشناختهشدهٔجهاندرابتدایقرونوسطاوپیشینهٔروابطتمدنهایباستانی

یونانورومباتمدنایرانباستانگفتوگونمایید.

تحوالت سیاسی و اجتماعی

الف( امپراتوری روم شرقی )بیزانس(
در قرن 4م، امپراتوری روم بر اثر مشکالت اداری و اقتصادی 
به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. امپراتوری روم شرقی یا 
برخوردار  نیرومندی تری  نسبتاً  ارتش  و  اقتصاد  از  که  بیزانس 
بود، یورش  اقوام بربر ژرمن1  را دفع کرد و در برابر حمالت پیاپی 
سپاهیان مسلمان با وجود از دست دادن سرزمین های آفریقایی و 

بخش وسیعی از قلمرو آسیایی خود همچنان دوام آورد. 
برخورداری  سبب  به  بیزانس،  امپراتوری  پایتخت  قسطنطنیه، 
از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ویژه و داشتن باروهای دفاعی 

مستحکم، پایگاه مهمی برای تسلط امپراتوری بر والیات تابع و حفاظت از راه های مهم تجارت بین المللی به شمار می رفت. 
امپراتور بیزانس که خود را فرمانروای تمام مسیحیان می شمرد برای اشاعه و ترویج مسیحیت در میان اقوام مجاور امپراتوری تالش 

فراوانی می کرد.
امپراتوری روم شرقی، سرانجام با فتح قسطنطنیه )1453م/ 857 ق( توسط ترکان مسلمان عثمانی متالشی شد.

Germanyــ1

كلیسای ایاصوفیه، شاهكار معماری دوران بیزانس - استانبول
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كاوشخارجازكالس
بااستفادهازمنابعیكهدبیرمعرفیمیكند،دربارهٔفتحقسطنطنیهتوسطسلطانمحمدفاتحتحقیقنماییدودالیل

پیروزیاینسلطانعثمانیرابرامپراتوریبیزانسدستهبندیوفهرستكنید.

ب( تهاجم ژرمن ها1 به امپراتوری روم غربی
برخالف امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم غربی به دلیل تداوم افول اقتصادی و تشدید مشکالت اداری و سیاسی نتوانست در 

برابر سیل تهاجم طایفه های ژرمن در سده های 5 و 6م  ایستادگی کند و فروپاشید.

1ــ ژرمن ها شامل طایفه های مختلفی می شدند که مهم ترین آنها آنگل ها، ساکسون ها، فرانک ها، واندال ها، استروگوت ها )گوت های شرقی( و ویزیگوت ها )گوت های غربی( بودند. بنابر این، 
اگرچه امروزه واژهٔ ژرمن به مردم آلمان اطالق می شود، اما ساکنان بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه، هلند، اسپانیا، ایتالیا و … و نیز مهاجران اروپایی که ایاالت 

متحدهٔ آمریکا را به وجود آوردند، ریشه و تبار ژرمنی دارند.

پیشینۀ ژرمن ها
ژرمن ها شاخه ای از اقوام هند و اروپایی بودند که در جنوب شبه جزیرهٔ اسکاندیناوی و سواحل دریاهای بالتیک و شمال به صورت خانه به دوش 
می زیستند و از طریق ماهی گیری و شکار امرار معاش می کردند. در حدود 1000ق.م برخی از طوایف ژرمن، احتماالً به دلیل سرما و یخبندان و 
کمبود مواد غذایی به مناطق جنوبی تر مهاجرت کردند و در ناحیه ای که کشورهای کنونی آلمان، لهستان، اتریش و سویس قرار دارند، استقرار یافتند.
پس از آن که امپراتوری روم قلمرو خود را به مرکز اروپا گسترش داد و بر سرزمین ُگل )فرانسه و بلژیک( تسلط یافت، با ژرمن ها برخورد 

کرد. رومیان، ژرمن ها را به خاطر این که خواندن و نوشتن نمی دانستند و با تمدن بیگانه بودند، بربر می خواندند.
در خالل سده های دوم و سوم میالدی، دسته هایی از ژرمن ها به امپراتوری روم سوگند وفاداری یاد کردند و متعهد شدند که از مرزهای 

شمالی روم، در برابر دریافت زمین برای کشاورزی، دفاع کنند.

بیشتر بدانیم

هم  از  جدا  سرزمین  چندین  به  فروپاشی  از  پس  غربی  روم 
تجزیه شد که بر هر یک آنها یکی از طایفه های ژرمن حکومت 
می کرد. )به نقشٔه حکومت های ژرمنی بنگرید(. تهاجم ژرمن ها 
به امپراتوری روم غربی از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز آثار و 
پیامدهای شگرفی داشت. این یورش ها موجب افول شهرنشینی 
و تجارت و گسترش زندگی روستانشینی شد. بیشتر شهرهای 

گرفته  رونق  تجارت  پایٔه  بر  که  غربی  اروپای  و کوچک  بزرگ 
و  بازرگانان  نهادند،  ویرانی  و  انحطاط  به  رو  به سرعت  بودند، 
صنعتگران شغل خود را رها کردند و به مکان های امن گریختند. 
ژرمن های مهاجم، بخشی از تمدن رومی را حفظ کردند و آداب 

و رسوم تازه ای را پدید آوردند.
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با بررسی نقشهٔ فوق بگویید بر هر یک از کشورها یا مناطق زیر کدام یک از طایفه های ژرمن تسلط یافتند؟
فرانسه:          انگلستان:               آلمان:                 ایتالیا:              اسپانیا:

فّعـالـیت 1

پ( پادشاهی شارلمانی و امپراتوری مقدس روم
فرانک ها، طایفه ای از ژرمن ها بودند که با تصرف سرزمین گُل، حکومت خود را بنیان نهادند. آنان پس از گرویدن به دین مسیحیت 
و اتحاد با کلیسای رم، قلمرو خود را به سرزمین های مجاور گسترش دادند. پادشاهی فرانک ها در زمان شارل بزرگ مشهور به 

شارلمانی )ح 768ــ 814م(، به اوج قدرت رسید. 

اقدامات پدر و نیای شارلمانی
به سرزمین  اندلس  از طریق  را که  بود که در سال 732م/114ق سپاهیان مسلمان  فرمانده مسیحیانی  مارتل،  نیای شارلمانی، شارل 
فرانک ها حمله کرده بودند، در پواتیه شکست داد و مانع گسترش بیشتر اسالم در اروپا شد. پَِپن، پسر شارل مارتل و پدر شارلمانی، به 
درخواست پاپ به مقابله با لُمباردها )طایفهٔ دیگری از ژرمن ها( شتافت که رم را مورد حمله قرار داده بودند. پاپ در سال 754م بر سر پَِپن 
به عنوان »شاه مورد تأیید خداوند«، تاج گذاشت. پپن پس از شکست لُمباردها، زمین های اطراف رم را به پاپ داد و پاپ ها تا 1870م بر 

آن زمین ها حاکم بودند )راس ئی.دان و دیگران، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج2، صفحهٔ 172ــ173(.

بیشتر بدانیم

نقشه سیاسی اروپا در سال ۵2۶ م



۵

از طریق مقایسهٔ نقشهٔ قلمرو شارلمانی با نقشهٔ سیاسی کنونی قارهٔ اروپا، بگویید قلمرو شارلمانی شامل کدام یک از کشورهای 
امروزی اروپا می شده است؟

فّعـالـیت 2

شارلمانی با جنگ های پی در پی که همراه با خونریزی بسیار بود، بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی را تا سال 800م تحت سلطٔه 
خود درآورد. )به نقشٔه قلمرو پهناور و یکپارچٔه شارلمانی بنگرید.(

شارلمانی همچون پدر و نیای خود با پاپ، رهبری کلیسای مسیحیت غربی متحد شد و از پاپ در برابر دشمنان و رقیبانش پشتیبانی 
کرد. پاپ نیز او را به عنوان امپراتور مقدس روم ملقب ساخت.

شارلمانی برای ادارهٔ قلمرو خود، نهاد اداری دوران امپراتوری روم موسوم به کوِمس1 یا کُنت را احیاء کرد. کُنت ها به عنوان 
بر  دقیق  نظارت  برای  را  ویژه ای  مأموران  همچنین  می کردند. وی  اداره  را  فرانک ها  امپراتوری  مختلف  مناطق  پادشاه،  نمایندٔه 

عملکرد کُنت ها برگزید که مستقیماً به پادشاه گزارش می دادند.

Comes ــ1

فکر کنیم و پاسخ دهیم
شاهان اروپایی مانند شارلمانی، مدعی بودند که حکومتشان ناشی از تأیید خداست. نمونه ای از این ادعاها در تاریخ ایران را 

به یاد بیاورید و مقایسه کنید.



مدت ها پس از شارلمانی، قلمرو او تجزیه شد و بخش شرقی آن که شامل تمامی مناطق آلمانی زبان می شد با عنوان رسمی امپراتوری 
مقدس روم به حیات سیاسی خود تا قرن 19م ادامه داد.

ت( تهاجمات جدید به اروپا و گسترش فئودالیسم1 )زمینداری(
با موج جدیدی  اروپایی  نهم و دهم میالدی سرزمین های  در سده های 
از تهاجمات روبه رو شدند. گروهی از مهاجمان، جنگاوران ژرمنی  تبار 
که  َمجار  صحرانشینان  و  وایکینگ ها2  به  معروف  اسکاندیناوی 
به  کوچیدند  غرب  به  روسیه  دشت های  از  چراگاه  جست وجوی  در 
بخش هایی از آلمان، فرانسه و انگلستان هجوم بردند و آن مناطق را آماج 
غارت، تخریب و کشتار قرار دادند. از سمت جنوب و دریای مدیترانه 
را  ایتالیا  جنوب  از  بخش هایی  و  سیسیل  جزیرٔه  مسلمان  سپاهیان  نیز 

گرفتند و شهر رم را تهدید کردند.
این تهاجم ها اقتدار حکومت های مرکزی را در اروپا متزلزل کرد، زیرا 
پادشاهان نتوانستند از قلمرو خود به نحو موفقیت آمیزی حراست کنند. 
در نتیجه، دفاع از مناطق مختلف به عهدٔه مردان نیرومند محلی با عنوان 
فئودال یا زمین دار قرار گرفت که در ازای دریافت زمین از پادشاه، 
فئودال ها،  از  برخی  می دادند.  انجام  غیرنظامی  یا  و  نظامی  خدمات 
کوچک تری  اربابان  یا  فئودال ها  به  را  پادشاه  از  دریافتی  زمین های 

واگذار  کردند. بدین گونه نظام فئودالیسم باعث شد که قدرت سیاسی میان فئودال ها یا زمین داران بزرگ و کوچک تقسیم شود. 

1ــ فئودالیسم )feodalism( یا زمین داری، گونه ای از نظام اجتماعی و اقتصادی بود که در قرون وسطا در اروپا رایج شد.
Vikingsــ2

 ُشوالیه1ها و آداب شوالیه گری
شوالیه یا شهسوار، یکی از درجات تشریفاتی در قرون وسطا بود که به خاندان های اشرافی و ثروتمند تعلق می گرفت. شوالیه ها اغلب سواره نظامان 

شجاع و سلحشوری بودند که برای کشور و سرزمین خود افتخار کسب می کردند. شوالیه گری تربیت، آداب و رسوم خاص خود را داشت.
از هفت سالگی آداب  از کودکی آغاز می  کردند. آنان  پسران اشراف و نجبا، تربیت شهسواری و آموختن اخالق و آداب شوالیه گری را 
سوارکاری و فنون نظامی را می آموختند و در حدود 14 سالگی به مقام سپردار )اسکوایر( می رسیدند و در خدمت یکی از شهسواران 
قرار می گرفتند. وظیفهٔ سپردار، نگهداری از اسب و جنگ افزارهای شهسوار بود و برای اثبات شایستگی خود در نبرد شهسوار را همراهی 
می کرد. سپردار در حدود 21 سالگی به مقام شوالیه گری می رسید. آیین شهسواری عالوه بر شجاعت و قدرت جنگاوری، بر فضلیت های 

زهد و پارسایی مسیحی و انجام خدمات عمومی نیز تأکید می ورزید. اسب نماد پایگاه اجتماعی شوالیه ها به شمار می رفت.

بیشتر بدانیم

 1ـ شوالیه، واژه ای فرانسوی )Chevalier( به معنای اسب سوار و معادل انگلیسی آن Knight به معنای شهسوار است. 
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قلعه های  خویش،  قلمرو  از  دفاع  برای  شوالیه ها  و  فئودال ها 
مستحکمی در زمین های متعلق به خود در سراسر اروپا ساختند 

و در آنهامستقر شدند.
در قرون وسطا کار بر روی  وضعیت و موقعیت سرف ها: 
زمین های اربابان )فئودال ها( به عهدٔه میلیون ها کشاورز وابسته 
سرف ها،  از  گروهی  می گفتند.  سرف  آنها  به  که  بود  زمین  به 
شدند.  سرف  بدهکاری  علت  به  که  بودند  آزادی  کشاورزان 

مرج زمین  و  و هرج  ناامنی  به خاطر  از رعایا  همچنین عده ای 
از  آن  عوض  در  و  کردند  واگذار  نیرومندی  فرد  به  را  خود 
پایین ترین  برخوردار شدند. سرف ها در  او  حفاظت و حمایت 
مرتبٔه اجتماعی نظام فئودالی قرار داشتند. سرف اجازه نداشت 
که ملک ارباب خود را ترک کند، اما در عین حال مانند برده نیز 

نبود که قابل خرید و فروش باشد. 

 بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و با همفکری: الف( برداشت و تحلیل خود را از نقش و اهمیت »قانون« در اروپای قرون وسطا بیان کنید. 

ب( توضیح دهید که این جملهٔ حقوق دانان قرون وسطا »هوای شهر، آزادی سازی« است، چه ارتباطی با متن دارد؟
رهایی از قید و بندهای نظام سرفی غیرممکن نبود. ساده و رایج ترین طریق آزادی، فرار از ملک اربابی و زندگی در جای 
دیگری مانند شهر بود. چنانچه اشخاصی ثابت می کردند که یک سال و یک روز در شهر سکونت داشته اند، از نظر قانون آزاد 
محسوب می شدند. عالوه بر آن، برخی از سرف ها با پرداخت بدهی، انجام خدمات شایسته و یا با اجازهٔ ارباب، آزادی خود را 

به دست می آوردند )آدلر، فیلیپ جی، تمدن های عالم، ج 1، صفحهٔ 332(.

فّعـالـیت 3

 کشاورزی در قرون وسطا: در طول قرون وسطا کشاورزی 
پیوسته پیشرفت کرد، اما این پیشرفت چندان محسوس نبود. 
اختراع خیش آهنی، بهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی 
و  بهبود کشاورزی  از کود حیوانی موجب  استفادٔه درست  و 
افزایش محصول شد. با این حال، افزایش میزان تولید محصول 
تا نیمی از  همچنان محدود بود؛ زیرا هر سال حدود یک سوم 
زمین به منظور بازیابی قوت زمین زیرکشت نمی رفت. قحطی و 
گرسنگی به کرات اتفاق می افتاد و وضعیت نامناسب جاده ها و 

حمل و نقل موجب تشدید آن می شد.

ث( جنگ های صلیبی1
جنگ های صلیبی به سلسله ای از جنگ های مذهبی گفته می شود که مسیحیان به دعوت پاپ و به فرماندهی شاهان و اشراف اروپایی 
علیه مسلمانان بر پا ردند. این جنگ ها حدود دویست سال )1096م/ 490ق ــ 1291م/ 690ق( طول کشید و چون مسیحیان 

شرکت کننده در آن نشان صلیب را بر لباس و پرچم های خود نصب کرده بودند، به جنگ های صلیبی مشهور شد. 
Crusades ــ 1

سركوب شورش كشاورزان توسط اربابان در قرن14م
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علل و عوامل: مجموعه ای از علل و عوامل مختلف دینی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بروز جنگ های صلیبی نقش داشت. 
1ـ مشکالت اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی: به دنبال هجوم و مهاجرت گستردٔه طوایف ژرمنی به سرزمین های 
اروپای غربی و رکود و تعطیلی فعالیت های تجاری و کارگاهی، این سرزمین ها با مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعددی همچون 

مواجه  غذایی  مواد  کمبود  و  فقر  بیکاری،  جمعیت،  افزایش 
کاهش  به منظور  فئودال ها  و  پادشاهان  این رو،  از  بود.  شده 
می کردند  تالش  خود،  قلمرو  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت 
برای شرکت در جنگ های مذهبی  تا مردم را تشویق کنند که 
از  آن زمان، گروهی  راهی سرزمین های دور دست شوند. در 
اروپاییان که به عنوان زائر به بیت المقدس رفت و آمد داشتند، 
گوش  به  را  اسالمی  سرزمین های  رونق  و  رفاه  ثروت،  آوازٔه 

دیگران رسانیده بودند.
پیروزی  2ـ به خطر افتادن موجودیت امپراتوری بیزانس: 
)463ق/  مالزگرد  جنگ  در  بیزانس  امپرتوری  بر  سلجوقیان 
که  شد  موجب  صغیر،  آسیای  در  آنان  پیشروی  و  1071م( 
امپراتور روم شرقی از پاپ، علیه مسلمانان درخواست کمک 

نقشه جنگ های صلیبی

پاپ اوربان دوم هنگام موعظه و تشویق مسیحیان برای شركت در جنگ هاي 
صلیبيـ  اثر جین كلمبو نقاش فرانسوي قرن 1۵م
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نماید. در پی این تقاضا، پاپ اوربان دوم1 مسیحیان را به حمله 
به سرزمین های اسالمی و جنگ با مسلمانان فرا خواند.

3ـ موفقیت های نظامی مسیحیان در اندلس: در قرن 11م، به 
اندلس،  در  مسلمان  حاکمان  داخلی  اختالفات  و  دلیل ضعف 
مسیحیان توانستند بخش های وسیعی از آن سرزمین را به تصرف 
را  روحیٔه صلیبیون  و  انگیزه  پیروزی ها،  این  درآوردند.  خود 
نبرد علیه مسلمانان که از سوی کلیسا جنگ  برای شرکت در 

مقدس اعالم شده بود، دو چندان کرد.
صلیبیون در نخستین جنگ صلیبی با استفاده از غفلت حکومت 
سلجوقی و اختالف و دشمنی هایی که میان خالفت های فاطمیان 
شهر  چند  و  بیت المقدس  شهر  داشت،  وجود  عباسیان  و 
کردند  تصرف  را  مدیترانه  در سواحل شرقی  شام  منطقٔه  دیگر 
)1099م/ 493ق( و ساکنان مسلمان و یهودی آن  شهرها را از 

دم تیغ گذراندند.
پس از آن که صالح الدین ایوبی، سردار مسلمان، بیت المقدس 
را از اشغال صلیبیون آزاد کرد )583ق/ 1187م(، پادشاهان، 
جنگ  چندین  پاپ  تشویق  به  اروپایی  شوالیه های  و  فئودال ها 

دیگر را به راه انداختند، اما توفیقی نصیب آنان نشد. جنگ های صلیبی سرانجام با پیروزی مسلمانان و بیرون راندن صلیبیون از 
آخرین پایگاهشان در سواحل شام به پایان رسید )1291م/ 690ق(.

آثار و پیامدهای جنگ های صلیبی: اگرچه مسلمانان در جنگ های صلیبی پیروز شدند و توانستند سرزمین های خود را حفظ 
کنند، اما از آنجایی که میدان های جنگ، در بخشی از قلمرو اسالمی یعنی فلسطین، شام و مصر واقع بود، آسیب و خسارت های 

جانی و مالی فراوانی برای ساکنان این مناطق به بار آورد. 
در مقابل، صلیبیون اگرچه در جنگ های صلیبی به لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما بهره های اقتصادی، فرهنگی و 
علمی فراوانی از این جنگ ها بردند. اروپاییان که در آن زمان از نظر پیشرفت های علمی و فرهنگی و رفاه اقتصادی در سطح بسیار 
با تمدن باشکوه اسالمی آشنا شدند. در  نتیجٔه این جنگ ها  پایین تری از مسلمانان و دیگر مردمان مشرق زمین بسر می بردند، در 
حقیقت جنگ های صلیبی زمینه ساز انتقال دستاورد های گوناگون تمدن اسالمی به خصوص دستاوردهای علمی مسلمانان به اروپا 
شد. بر اثر این جنگ ها، اطالعات جغرافیایی اروپاییان افزایش یافت و بنادر مهم اروپایی در دریای مدیترانه روزگار نوشکوفایی 

را آغاز نهادند و تجارتشان رونق گرفت. 

Urban II ــ 1

مینیاتور محاصره بیت المقدس درسال 1099م از یك نسخه متعلق به قرون میانه
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 جنگ های صدساله و پیامدهای آن
یکی از رویدادهای مهم اواخر قرون وسطا وقوع یک دورهٔ طوالنی جنگ میان فرانسه و انگلستان بود )1337ــ1453م( که به جنگ های 
صدساله معروف شد. این جنگ ها بر سر مناطقی از شمال فرانسه که در تصرف انگلستان بود، آغاز شد. در جریان جنگ های صد ساله، 
دختری روستایی به نام ژاندارک با انگلیسی ها به نبرد برخاست و به قهرمان ملی فرانسویان تبدیل شد. در پایان این جنگ ها، انگلستان 

تمامی زمین هایی را که در فرانسه داشت، از دست داد.
جنگ های صدساله به اعتبار و اهمیت شوالیه ها در اروپا آسیب جدی وارد آورد؛ زیرا در طول این جنگ ها، روش های رزمی دگرگون شد. 
سواره نظام سنگین اسلحه یا شهسواران دیگر نیروی قاطع و مهمی در جنگ شمرده نمی شد و پیاده نظام مجهز به تفنگ و برخوردار از 
پشتیبانی توپخانه نیروی اصلی میدان نبرد شد. استفاده از باروت که از چین به اروپا سرایت کرده بود، نقش زیادی در ساخت سالح های 

آتشین )تفنگ و توپ( توسط اروپاییان داشت.

بیشتر بدانیم

كلیسا و تحوالت آن
جایگاه و موقعیت كلیسا

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوری روم، کلیساهای متعددی در سراسر آن امپراتوی سر برآوردند. 
نیرومندی کلیسا نداشت. تمام کسانی که در خانواده های مسیحی زاده می شدند و غسل  به  تأثیری  نهادی  در قرون وسطا هیچ 
تعمید می یافتند، به این نهاد قدرتمند تعلق داشتند. کلیسا بر تمام جنبه های زندگی پیروان دین مسیح اعمال نفوذ و نظارت می کرد. 

ج( پیدایش پادشاهی های قدرتمند
به  تجارت،  رشد  و  شهرها  احیای  با  13م  و   12 سده های  در 
تدریج شاهان نیرومندی در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه 
بر سر کار آمدند. این فرمانروایان به منظور ایجاد تمرکز و کاهش 
وابستگی به نیروی نظامی فئودال ها، اقدام به تشکیل ارتش منظم 
تقویت  اقدام، حکومت مرکزی  این  نتیجٔه  و دائمی کردند. در 

شد و قدرت اشراف فئودال به طرز چشمگیری کاهش یافت. 
بازرگان و صنعتگران در این کار از شاه پشتیبانی می کردند؛ زیرا 
حکومت مرکزی مقتدر از طریق برقراری نظم و امنیت، وحدت 
توسعٔه  برای  قوانین، شرایط مساعدتی  یکسان سازی  و  اداری 

تجارت و صنعت فراهم می آورد. 

ژاندارک قهرمان ملی فرانسهجنگ هاي صدساله ـ محاصرۀ اورلئان



11

در سده های میانه کلیساییان هدایت جریان فکر و فرهنگ را به 
ادبیات و هنر را مطابق  دست گرفتند و کالم، فلسفه، اخالق، 
میل و سلیقٔه خود تعلیم می دادند. آنان تفسیر کتاب مقدس را 
حق انحصاری خود می شمردند و اجازه نمی دادند که این کتاب 
شود.  منتشر  و  ترجمه  دیگری  زبان های  به  التین  زبان  به  جز 
گسترش  در  زیادی  موفقیت  وسطا  قرون  در  همچنین  کلیسا 
مسیحیت در میان ژرمن ها و سایر اقوام مهاجم به اروپا کسب 
زمین های  و  امالک  دارای  کلیسای  این ها،  بر  عالوه  کرد. 

بسیاری در سرتاسر اروپا و به خصوص ایتالیا بود.
رسم بخشش گناهان از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تأثیر 
گستردٔه کلیساییان را در قرون وسطا نشان می دهد. بخشش پس 
از آن صورت می گرفت که شخص گناهکار در برابر کشیش به 
لغو  برای  بخشش خواهان  معموالً  می کرد.  اعتراف  خود  گناه 
کیفر گناهان خویش پولی را پرداخت می کردند که برای کارهای 

خیر و عام المنفعه مانند ساخت و تعمیر کلیسا، بیمارستان، سدها و جاده ها مصرف می شد. 
کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری1 و جلوگیری از اندیشه های مخالفان خود، از حربٔه تفتیش عقاید یا 
انکیزیسیون2 استفاده می کرد. متهمان به بی دینی و بدعت گرایی از کلیسا اخراج و به سختی مجازات می شدند. تبعید، مصادرٔه 

دارایی، به چوب بستن و سوزاندن از جمله مجازات های این گونه متهمان بود.

1ــ رسم و آیین تازه پدید آوردن
Inquisition ــ 2

قدیس سن دومینیك در حال نظارت بر سوزاندان كتاب هاي بدعت آمیز

گالیه در دادگاه تفتیش عقاید؛ او براي حفظ جان خود ناچار شد از عقاید علمي خود عقب نشیني نماید



12

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا کلیساییان در قرون وسطا با وجود این که معتقد بودند اجبار در دین مجاز نیست، به حربهٔ تفتیش عقاید 

متوسل شدند؟ 
آیا اینگونه اقدام ها در درازمدت به سود کلیسا و دین مسیحیت بود؟ برای پاسخ خود استدالل نمایید.

تشكیالت كلیسا
کلیسا برای انجام رسالت خود به عنوان آموزگار دین و اخالق و برگزاری مراسم و شعائر دینی، تشکیالت پیچیده ای ایجاد کرد. 

این تشکیالت توسط گروهی از مقام های کلیسایی که دارای سلسله  مراتب مشخصی بودند، اداره می شد. 

سلسله  مراتب كلیسا
پاپ یا اسقف رم به عنوان »شبان گلهٔ مسیح« باالترین و مهم ترین مقام و جایگاه را در تشکیالت کلیسا 

داشت و دارای نفوذ و قدرت فراوانی در میان مسیحیان بود.
اسقفیه  یا  اسقف نشین  آنها  به  که  مسیحی   سرزمین های  مختلف  نواحی  از  یک  هر  دینِی  امور  ادارهٔ 
می گفتند در اختیار اسقف بود. اسقف ها مسئولیت ادارهٔ امالک کلیسا و سرپرستی کشیشاِن بخش ها و 

روستاها را در ناحیهٔ تحت اختیار خود بر عهده داشتند.
چند اسقف نشین بر روی هم سراسقف نشین را تشکیل می دادند که سراسقف بر آن ریاست می کرد.

در تشکیالت کلیسا، کلیسای روستا، کوچک ترین واحد به شمار می رفت که توسط کشیش اداره می شد. 
به طور کلی هر ملک اربابی دارای کلیسایی بود. کشیش ها معموالً افراد کم سواد و یا بی سوادی بودند که 

ادارهٔ مراسم دینی و مراقبت از اموال و امالک کلیساها در روستا را بر عهده داشتند.

بیشتر بدانیم

سلسله مراتب كلیسا
را به ترتیب اهمیت

 در جدول باال بنویسید.

پاپ ها و پادشاهان
آمیزه ای  وسطا  قرون  در  فئودال ها  و  شاهان  با  کلیسا  روابط 
بود.  بر سر قدرت  اتحاد و همکاری و رقابت و کشمکش  از 
در سده های نخستین قرون وسطا، پاپ ها از طریق همکاری و 
با شاهان و اشراف اروپای غربی، تالش های سیاسی و  اتحاد 
ناکام  رم  کلیسای  بر  تسلط  برای  را  بیزانس  امپراتوری  نظامی 

گذاشتند. 
تاجگذاري شارلماني توسط پاپ لئوي سوم)عید كریسمس 800 م(
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ـ پادشاه پاپـ 
پاپ اینوسنت سوم1 یکی از مقتدرترین پاپ های دوران قرون وسطا )1198 ــ 1216م( بود که فیلیپ 
دوم پادشاه فرانسه )1180ــ1225م( و شاه انگلیس را از کلیسا اخراج کرد و حکومت آنان را تحریم 

کرد.

 Innocent III ــ 1

بیشتر بدانیم

سبب  به  پاپ  و  اسقف ها  )814م(،  شارلمانی  مرگ  از  پس 
دنیوی  قدرت  و  سیاسی  حقوق  مدعی  اوضاع،  آشفتگی های 
با شاهان و  برتری خود،  برای نشان دادن  شدند و در مواقعی 
 11 سده های  در  پرداختند.  کشمکش  و  رقابت  به  امپراتوران 

و 12م اختالف و درگیری شدیدی میان پاپ و امپراتور آلمان 
)امپراتور مقدس روم( بر سر انتصاب اسقف ها و اعطای حلقه و 

عصای اسقفی به وجود آمد.

بررسی شواهد و مدارک
پاپ بونیفاس هشتم 1 )1294ــ1302م( که با فیلیپ چهارم )شاه فرانسه از 1285 تا 1314م( اختالف و درگیری شدیدی پیدا 
کرده بود، بیانیه مهمی را صادر کرد. این بیانیه یکی از گویاترین اسناد سیاسِی قرون وسطا به شمار می رود. بخش هایی از بیانیۀ مذکور 

را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
»… ما قاطعانه معتقدیم و کاماًل معترفیم که فقط یک کلیسا.. وجود دارد و بیرون از آن نه رستگاری هست و نه آمرزش گناهان 
… کالم انجیل بشارت دهنده به ما می گوید که در رمه اش دو شمشیر هست، یکی دینی و دیگری دنیوی… بنابراین هر دو شمشیر 
روحی و مادی در اختیار کلیسا هستند؛ در واقع یکی به خاطر کلیسا آن را به کار می برد و دیگری به وسیلهٔ خود کلیسا استفاده 
می شود. یکی در دست روحانی است و دیگری در دست شاهان و شهسواران که فقط به اراده و رضایت ضمنی شمشیر روحانی 
به کار برده می شود. به عالوه، یک شمشیر وظیفه دارد تابع شمشیر دیگری باشد؛ قدرت دنیوی وظیفه دارد تا از قدرت مذهبی 

تبعیت کند…
در واقع ما اعالم می کنیم و به صراحت می گوییم همهٔ مخلوقات خدا برای رستگاری خود می باید مطیع پاپ رم باشند« )فوِگل، 

تمدن مغرب زمین، ج 1، صفحهٔ 504(.
1ــ به نظر شما چرا این متن برای مورخان ارزشمند است و در شناخت و تحلیل چه مسائل و موضوعاتی به آنان کمک می کند؟

2ــ این متن چه دیدگاه و نگرشی را درخصوص رابطهٔ نهاد مذهب با نهاد سیاست بیان می کند؟
3ــ برداشت و قضاوت شمار از واژهٔ »رمه« و جملهٔ »همهٔ مخلوقات خدا برای رستگاری می باید مطیع پاپ رم باشند« در متن باال 

چیست؟

فّعـالـیت 4
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علم و آموزش
فعالیت های  افول شهرها،  به دلیل  قرون وسطا  نیمٔه نخست  در 
علمی و فرهنگی کساد و بی  رونق شد و عمدٔه آموزش به تربیت 
کشیشان و مبلغان مذهبی اختصاص داشت و به طور کلی کلیسا 
تسلط بالمنازعی بر فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت داشت. اما در 
نیمٔه دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی به سبب 
رونق شهرهای اروپایی و افزایش ثروت و رشد جمعیت شهری، 
نیاز به علم و آموزش بیشتر شد. پادشاهان، فئودال ها، کلیسا و 
بازرگانان نیازمند افراد باسواد و حساب دان بودند. همچنین در 
آن دوره ضرورت وجود حقوق دانان برای حل و فصل دعاوی 

بیش از گذشته احساس می شد.
مدرسه های حقوق و طب از نخستین مراکز آموزش عالی اروپایی بودند که در ایتالیا گشایش یافتند )قرن 11م(. پس از آن به تدریج  
این  تأسیس شد )1200م(. طالبان علم در  فرانسه  پادشاه  به فرمان  نیز  پاریس  پیدا کردند. دانشگاه  مدارس و دانشگاه ها توسعه 

دانشگاه به تحصیل حقوق، فلسفه و الهیات  مسیحی می پرداختند.
در آن زمان آموزش رسمی به زبان التینی بود و بر موضوع های الهیات مسیحی، فلسفه و منطق تأکید می شد و به علوم تجربی و 

مهندسی توجهی نمی شد.
دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق آثار و نوشته های فیلسوفان مسلمان با اندیشه های فلسفی فیلسوفان بزرگ یونان باستان 
مانند ارسطو آشنا شدند. توماس آکویناس1، برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های 12 و 13م بود که در کتاب خود با عنوان 
»اصول الهیات« از برهان های ارسطو برای اثبات خدا استفاده کرد. نظریات فلسفی او تا قرن ها به عنوان فلسفٔه رسمی کلیسای 

کاتولیک به شمار می رفت.

Thomas aquinas ــ1

پرسش های نمونه
1 دو دلیل برای سرنوشت متفاوت امپراتوری های روم شرقی و روم غربی پس از جدایی بیان كنید.

2 مهم ترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یورش ژرمن های به امپراتوری روم غربی چه بود؟

3  چه عواملی موجب گسترش نظام فئودالی )زمین داری( در اروپای غربی شد؟

4  تأثیر مشكالت اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی را بر بروز جنگ های صلیبی توضیح دهید.

5 خالصه ای از تحوالت كلیسای كاتولیك را در دوران قرون وسطا شرح دهید.
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