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تار�خ11 انسان� صفحه 12 پرسش های نمونه

۱) منابع غیر نوشتاری شامل سه دسته زیر می شوند : الف) بناهای تاریخی از گذشتگان مثل
غار، مسجد و ... 

 ب) کارهای دست انسان این آثار فرهنگ هنر و طرز فکر گذشتگان را نمایش می دهد
پ) آثار شفاهی: برخی از خاطرات شفاهی گذشتگان که امروزه بیان می شود مانند لطيفه ها،

شعرها این سخنان آداب و رسوم آنها را نشان می دهد
 

در تاریخ عمومی تاریخ جهان از ابتدا آغاز می شود و شرح زندگی حضرت آدم و دیگر
پیامبران می پردازد و بعد تاریخ ایران را از پادشاهی کیومرث آغاز و تا سلسله ساسانی ختم

می کنند اما تاریخ سلسله ای کلیه فرمانروایان کوچک و بزرگ ثبت و نوشته می شوند
 

در واقع از دیدگاه نشان دادن شرایط اجتماعی جامعه بسیار با ارزش است؛ در سایر روش ها
به شرایط اجتماعی و نحوه زندگی مردم عادی پرداخته نمی شود

 
این نوشته ها اطالعات خوبی در رابطه با فرهنگ نوع معیشت، آب و هوا، وضعیت 

اقتصادی، وضعیت راه ها و نظامی بندر ها ، برج ها، درها، رودها، شهر ها و حکومت ها
محلی دارد

(2
 
 
 

(3
 
 

(4
 

تمامی گونه ها هر کدام در جای خود تاثیر مناسبی و اطالعات خوبی می گذارند.5)
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تار�خ11 انسان� صفحه 18 پرسش های نمونه

۱) چون برای پژوهشگران و مورخان روایت کننده بسیار مهم است آن ها ویژگی های هویتی،
گرایش فکری، مذهبی و سیاسی، سطح علم او را بررسی می کنند و همچنین عاليق راوی را نیز

مد نظر می گیرند تا کشف کنند چرا خبر را نقل کرده است و همچنین محل زندگی و فاصله آن تا
محل رخداد برای آن ها مهم است تا متوجه شوند خود او خبر را نقل کرده است یا خیر

 
الف) عقلی بودن ب) مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد و بررسی گزارش ها بر ا 

اساس زمان و مکان
 

تاریخ نگاری ترکیبی صورتی است که مورخ منابع زیادی را در رابطه با یک رخداد بررسی می کند
و در نهایت چکیده و وجه اشتراک آنها را در غالب به نوشته بیان می نماید، بدون ذکر منابع در

این نوع تاریخ نگاری برخی جزییات حذف می شوند
اما در تاریخ روایی مورخ روایت های مختلف از یک حادثه را با ذکر منابع بیان می کند در واقع

این تاریخ نگاران بدون هیچ نظری و دیدگاهی روایت های مختلف را بیان می نمایند
 

تاریخ نگاری تحلیلی: تاریخ بیهقی، مروج الذهب، تجارب االمم ابو علی مسکویه 
تاریخ نگاری ترکیبی: بالذری با کتاب فتوح البلدان و دینوری نویسنده اخبار الطوال 

(2
 
 

(3

(4
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تار�خ11 انسان� صفحه 29 پرسش های نمونه

۱) در این شبه جزیره بخش بیشترش صحرا و بیابان خشک می باشد به همین دلیل شغل بسیاری از مردمان
دامداری بوده است و در بعضی مناطق به دلیل وجود آب کشاورزی نیز رونق داشته است

(2
جاهلیت آن زمان به معنی بدون علم بودن نیست بلکه منظور فرهنگ و اخالق بد و خشن و اعتقادات 

بی خردانه بوده است از جمله این فرهنگ پایین می توان به بت پرستی، تعصب قبیله ای، مقام پایین زن،
ارزشمند بودن غارت کردن

(3
بیشتر آنها با تصور اینکه موقعیت تجاری خودشان و شهرشان به خطر می افتد مخالفت کردند و می گفتند

اگر به اسالم روی بیاورند ساکنان سایر شهر ها با آن ها تجارت نمی کند همچنین اختالف طایفه با طایفه
حضرت رسول (ص) نیز تاثیر گزار بوده است

(4
بعد از تحریم اقتصادی پیامبر در سال دهم بعثت حضرت خدیجه و ابوطالب از دنیا رفتند در واقع این دو

نفر حامیان بزرگ پیامبر بودند که با درگذشت آن ها فشار قريشان بر او زیاد شد تا جایی که فکر هجرت
 افتادند

هجرت اما حسین (ع) از مدینه به کوفه
(5 

تاریخ طبری - تاریخ یعقوبی- سیره ابن اسحاق منابع قران- نهج البالغه- السيره النبويه- ابن هشام
(مطالعات تاریخ طبری تاریخ یعقوبی- الكامل (ابن اثیر
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تار�خ11 انسان� صفحه 41 پرسش های نمونه

1) به دلیل اینکه اکثر شبه جزیره هم پیمان با مسلمانان شدند و در مکه اسالم نیز فراگیر
شده بود

(2
این پیوند باعث ایجاد همدلی بین مسلمانان گشت و از طرفی باعت نزدیک تر شدن 

مهاجر و انصار شد و چون مهاجری که به مدینه آمده بود ثروتی نداشت و نتوانسته بود
سرمایه خود را بیاورد در تنگنا مالی بود که با این فرمان بخشی از مشکالتش رفع گردید

(3
زمانی که یهودیان بنی نضیر در محاصره پیامبر بودند منافقان به یهودیان وعده یاری 

دادند و آن ها را تشویق به مقاومت کردند - تحریک انصار عليه مهاجران- برخی منافقان
در هنگام جنگ میدان جنگ را ترک کردند و در جنگ شرکت نداشته اند

(4
غنائم جنگی، زکات و جزیه که از پیروان سایر ادیان می گرفتند 

(5
منابع: قرآن، نهج البالغه، تحقیقات تاریخ اسالم، آربری، علم در اسالم
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تار�خ11 انسان� صفحه 52 پرسش های نمونه

۱) پس از فوت پیامبر اعظم تعدادی از قبایل و بادیه  نشین ها دین اسالم را ترک کردند و شورش کردند این
گروه جزو مرتدان شدند و ابوبکر بعد از رسیدن به قدرت سپاهی را جهت سرکوب مرتدان و پیامبران دروغین

آماده کرد که شورش ها را فرونشاند
(2

عثمان روشش با سایر خلیفه ها تفاوت داشت و بسیار خویشاوند دوست بود او تمام خویشاوندان خود از
بنی امیه را به امور خالفت راه داد گروهی از اصحاب پیامبر همانند ابوذر غفاری به او اعتراض کردند اما او

آن ها را تبعید نمود گروهی از مردم نیز برای رساندن صدای اعتراض خود از عراق به مدینه آمدند
(3

در دوران خالفت خلیفه های دوم و سوم ثروت زیادی بخاطر سرزمین های فتح شده کسب شد خلیفه دوم 
این ثروت ها را به عنوان عطایا بین مردم تقسیم می کرد که بر مبنای عدالت واقعی نبود اما از ثروت اندوزی

اطرافیان جلوگیری می کرد اما
خلیفه سوم بیشتر این ثروت را بین بستگان و بنی  امیه تقسیم می کرد اما حضرت علی این ثروت ها را به

مساوات بین عرب  و غیر عرب تقسیم می کردند
(4

حضرت علی (ع) سعی داشتند سنت پیامبر و قرآن را پیاده کنند اما افرادی مثل طلحه و زبیر به شيوه تقسیم 
غنایم اعتراض داشتند و معتقد بودند باید بین عرب و غیر عرب فرق باشد اما حضرت مخالف بودند و آنها

چون حضرت با حکومت آنها بر شهر موافقت نکرده بودند بدعت خود را شکستند
(5

اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی و فرهنگی و زبانی که میان توده مردم شام با طبقه حکومت گر رومی 
وجود داشت که باعث فتح روم شدند مصر نیز همانند روم بخشی از قلمرو امپراطوری روم بود و آنها به دالیل

مختلف (پرداخت مالیات زیاد، اختالف مذهبی با مسیحیان و...) مخالف حاکمیت رومیان بر مصر بودند که
فتح مصر را راحت تر می کرد
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۱) برخی از تعهدات معاويه ۱) الف از دشنام به امام علی (ع) و آزار شیعیان بپرهیزد  ب)
جانشینی برای خود تعیین نکند  ج) بر اساس سنت نبوی عمل کند؛ پس از هجرت امام به

مدينه معاویه تمام تعهدات را زیر پا گذاشت و شیعیان را اذیت نمود
(۲

معاویه برای رسیدن به قدرت خود را خون خواه و وارث عثمان می دانست و همچنین با وعده 
حکومت شهرها و بذل و بخشش عده از سیاستمداران زیرک مانند عمروعاص را همراه خود

کرد، باعت رهایی او از جنگ صفین شدند
(3

شیعیان و پیروان حضرت علی (ع) و موالی و خوارج مخالفان امویان بودند: بر عهده دانش 
آموز

(۴
تبلیغات آنها بسیار زیرکانه بود آنها ابتدا مشکالت و معایب حکومت بنی امیه را می گفتند و 

پس از آن بدون اسم بردن از کسی مردم را به حکومت آل محمد دعوت می کردند
(۵

یعقوبی (تاریخ یعقوبی) ابن قتيه (االمامه و السیاسه) ابن هشام (سیره نبوی) بالذری (انساب 
(االشراف 
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۱) عباسیان از نظر شیوه کسب: معاویه خود را خون خواه عثمان خواند و امام حسن (ع) بدلیل بی اعتمادی به مردم
کوفه حکومت را به او داد، از نظر انتقال به صورت موروثی بود از نظر حفظ قدرت (نیرنگ و زیرکی و شهادت رساندن

ائمه اطهار و سرکوب مخالفان 
بنی عباس از نظر کسب قدرت با ادعای آل رضا و با حمایت ایرانیان به حکومت رسیدند. از نظر انتقال همانند امویان به

صورت موروثی از نظر حفظ قدرت نیز به شهادت رساندن ائمه اطهار و علویان و استفاده از قدرت نظامی ترکان
(2

الف) خلع عموهایش از منصب های دولتی چون ادعای خالفت داشتند ب) و معلم عموهایش ابن مقفع که انسانی متفکر
بود به قتل رساند ج) ابومسلم را کشت د) قیام  هایی که بدلیل مرگ ابومسلم ایجاد شد را سرکوب کرد ه)انتخاب بغداد

به عنوان پایتخت
(3

قدرت زیاد ابومسلم در خراسان باعم نگرانی عباسیان شده بود چون فرمانروایان شرق را بدون هماهنگی با آن ها تعیین
می کرد و همین کار باعث عصبانیت منصور شد و در نهایت منجر به مرگ او گردید

(۴
خانواده سهل از مالکان بزرگ خراسان بودند و نقش تعیین کننده ای در زمان هارون داشتند هارون دو پرسش امین و 

مامون را به عنوان ولی عهد برگزید اما امين بعد از خالفت برادرش را کنار زد و مامون هم به کمک خانواده سهل
برادرش را کشت و به حکومت رسید پس از آن فضل بن سهل وزیر مامون شد و حسن بن سهل حاكم عراق شد مامون

تحت تاثیر وزیر خود پایتخت را از بغداد به مرو منتقل کرد
(۵

دانشگاه االزهر مهر در زمان فاطمیان افتتاح شد، مرکز علمی بزرگی به نام داراعلم در قاهره در آن زمان بنا شد، در
دارالعلم کتاب های بسیار زیادی در اختيار عالمان آنجا قرار گرفت و کتابخانه معتبر و کاملی در آن شکل گرفت
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۱) از عوامل شکست قادسیه می توان به اختالف های داخلی ایرانیان،ناامیدی رستم فرخزاد فرمانده سپاه
ساسانی از پیروزی و همکاری برخی دهقانان و قبیله های عرب ساکن با مسلمان اشاره کرد، ضمن آنکه خبر پیروزی

خیره کننده اعراب مسلمان بر رومیان در شام موجب تقویت روحیه و انگیزه جنگاوران عرب در قادسیه شد
(۲

پیروزی اعراب مسلمان در جنگ نهاوند سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد فاتحان این پیروزی را فتح
الفتوح نامیدند به دنبال آن سپاهیان مسلمان از هر سوی داخل ایران پیش تاختند و تا دوران خالفت عثمان

بیشتر شهرها و والیت های مختلف را به جنگ یا صلح گشودند
(۳

خالفت اموی در حقیقت یک دولت عرب گرا بود و نسبت به غیر عرب ها خشونت و نفرت خاصی نداشت و به
تحقير آنان می  پرداخت، ایرانیان به خصوص مسلمانان ایرانی که موالی خوانده می شدند در برابر رفتارهای

تحقیر آمیز بنی امیه در دو بعد سیاسی-نظامی و اجتماعی-فرهنگی به مقابله و مبارزه پرداختند
(۴

از اشاره های کوتاه منابع تاریخی می توان فهمید که در خالل فتح ایران عده کمی از ایرانیان به اسالم گرویدند
تعدادی از دهقانان و برخی از بزرگان محلی و بخشی از جنگجویان در جریان فتح اسالم به اسالم گرویدند به

عنوان مثال در جنگ قادسیه دسته ای از سپاه ساسانیان به دین اسالم در آمدند ساکنان شهر پادگان قزوین نیز
یکجا مسلمان شدند اما در زمان خالفت بنی امیه روند پذیرش اسالم کم شد و به دلیل رفتار غیر اسالمی حاکمان

بود و آن ها مسلمانان غیر عرب را از بخشی از حقوق اجتماعی محروم می کردند و گرفتن جزیه از کسانی که تازه
 مسلمان شده بودند

(5 
 نهج البالغه - ابن هشام السيره النبويه - كتاب الخراج - فتوح البلدان بالذری

(6
بر عهده دانش آموز
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۱) سر آغاز این تغییر زمانی بود که طاهر بن حسین مشهور به ذوالیمینین از طرف مامون به حکومت خراسان
منصوب شد، تشدید جنبش های ضد خالفت در ایران مامون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری در شیوه اداره

قلمرو ایجاد کند به همین دلیل حکومت خراسان را به طاهر سردار ایرانی خود سپرد و بعد از طاهر حکومت خراسان
موروثی شد و بدین ترتیب نخستین سلسله مسلمانان ایرانی شکل گرفت و بعد از آن با کم شدن قدرت عباسیان

سلسله های دیگری در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند. صفاریان -سامانیان - آل بويه و ... از این جمله سلسله ها
هستند

(۲
بنیانگذاران برخی از سلسله ها مثل طاهریان و سامانیان به دستور خلیفه عباسی به حکومت رسیدند و انتقال 
قدرت نیز به دستور خليفه انجام می گرفت اما در مقابل این ها بسیاری از سلسله های دیگر بدون تایید و اجازه

خلیفه به قدرت رسیدند مانند یعقوب لیث صفاری بنیان گذار حکومت صفاریان، حسین بن زید موسس علویان،
پسران بویه بنیانگذاران آل بویه

(۳
مهم ترین پیامد آن کم شدن قدرت سیاسی و نظامی خلفای عباسی در ایران بود و همین طور وقتی اداره امور 

برخی مناطق به ایرانیان واگذار شد آرامش نسبی بر جامعه حاکم شد اما برخی از امیران سلسله ها به دلیل تمایالت
توسعه طلبانه به تحریک خلفای عباسی به رقابت می پرداختند

۴) در ایران دوران فعالیت های علمی و فکری دو چندان شده در این دوره دانشمندان بزرگی پا به عرصه گذاشتند
و اثرهای فاخر را پدید آوردند، امیران فرهنگ پرور این سلسه ها عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار

می دادند می توانستند بدون تنگ نظری و فارغ از دین و مذهب فعالیت خود را انجام دهند
(۵ 

تاریخ گردیزی-تاریخ سیستان-تاریخ ایران
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او به بهانه جهاد در راه خدا چندین بار به هند حمله کرد اما هدف اصلی او دستیابی به ثروت فراوان هند از طریق
معابد و پرستشگاه های آنان بود

۲) 
خواجه نظام الملک در تالش بود با تقویت حکومت مرکزی از طریق توسعه نظام اداری مدنظر خود ضمن ایجاد

ثبات با نیروی سرکش امیران سلجوقی که به سنت های قبیله ای خود وفادار بودند مقابله کند و این چالش ها منجر
به تقابل شد که در تاریخ ایران به تقابل اهل قلم (دیوان ساالران) و اهل شمشير (نظاميان) معروف است و

همچنین این نظام اداری الگوی مطلوبی برای حکومت های بعد شد
(3

در دوره سلجوقی بدلیل رشد شهرنشینی و توسعه مناسبات شهری طبقه بازگان شهری بیش از پیش اهمیت یافت و
بازرگانان به یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی تبدیل شد. ری، اسفهان، مرو و نیشابور از شهرهای مهم آن دوره

بودند
۴)

بافت مذهبی جمعیت شهری و روستایی این دوره را معموال اهل تسنن تشکیل می دادند البته پیروان شیعه ۱۲ 
امامی نیز در شهرها پراکنده بودند و در برخی شهرها مثل (بیهق، ری، گرگان ساری و قم ) اکثرا شیعه بودند پیروان
مذهب اسماعیله نیز در شهرها و روستاها پراکنده بودند این گروه مهم ترین مخالفان حکومت های عباسی، غزنوی و

سلجوقی بودند
۵)

عواملی همچون گسترش قلمرو، نظم و امنیت، ایجاد راه های ارتباطی جدید و رونق حمل و نقل، وجود نظام 
دیوانی کارآمد باعث رشد تجارت شده بود

۶) 
توسعه شهرنشینی، رشد اقتصادی، گسترش قلمرو، و حمایت دولت مردان از شکوفایی هنر و معماری باعث رشد هنر

و معماری شد و بسیاری از کاروانسراها، مساجد و مدارس در این دوران ساخته شده است
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۱) کاهش جمعیت بدلیل مهاجرت های گسترده - تخریب زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی از بین
رفتن موقعیت اجتماعی مالکان، بازرگانان عالمان و مردم عادی و همچنین جمعیت قابل توجهی از

اقوام ترک و مغول وارد ایران شدند
(۲

این گروه از عالمان سعی کردن تا جلوی خشنوت و رفتارهای خودسرانه آنان را بگیرند و اینکار را با 
آشنایی آن ها با فرهنگ ایرانی و آداب کشاورزی انجام می دادند از معروف ترین عالمان می توان به

خواجه نصیرالدین طوسی و شمس الدين محمد جوینی اشاره کرد
(3

پس از استقرار حکومت ایلخانی و با تالش دیوان ساالران و عالمان برای مهار رفتار غیر اجتماعی به 
تدریج شهر و شهرنشینی رونق پیدا کرد و همین روند با مسلمان شدن مغول ها و اصالحاتی که توسط

ایلخان غازان برای بازسازی ویرانی انجام شد سرعت بیشتری گرفت و شهرک ها و شهرهای جدیدی
همچون شهرک رشیدیه، شام (شنب) غازان و سلطانیه ایجاد شد

(۴
با مسلمان شدن مغول ها به تدریج عالمان دیوان ساالران و مشایخ صوفی اعتبار و نفوذ خود را پیدا 

کردند و تالش کردند خودسری اشرافیت مغول را مهار کنند. همچنین بازرگانان و اهل صنعت و هنر
نیز مورد احترام قرار گرفتند

(۵
وضعیت اقتصاد شهری و تجاری در عصر مغول و تیموری وضعیت به مراتب بهتری داشت کشور

گشایی های چنگیز و تیمور موجب شد که سرزمین های وسیعی در قاره پهناور آسیا به لحاظ سیاسی
یکپارچه و متحد شود و زمینه تجارت بین المللی افزایش یافت و باعث ارتباط جزایر ایرانی به هند و

چین شده بود و بازاریان و صنعتگران زندگی بهتری نسبت به غیر شهریان داشتند
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۱)اقدام مغول به اقتضای زندگی در صحرا نسبت به مسائل دینی چندان تعصبی نداشتند و با پیروان
دین های دیگر با مالیمت برخورد می کردند این مدارای اعتقادی هر چند از روی آگاهی نبود و بخاط سبک

زندگیشان بود اما در پذیرش دین های مختلف از سوی فرمانروایان و بزرگان مغول تاثیر بسزایی داشت و
همین تسامح باعث شد پیروان دین های گوناگون در میان آن ها به تبلیغ بپردازند

(۲
به اعتقاد برخی از مورخان هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول به ایران و نگرانی و ناامیدی که در جامعه 

ایجاد کرد نقش موثری در آوردن مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاه ها داشت
(۳

عالوه بر سالطین و شاهزادگان تیموری که به هنر و هنرمندان توجه زیادی داشتند برخی از وزیران از
جمله امیر علیشیر نوایی ، شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا نیز پشتیبان و مشوق جدی هنرمندان

بود و همچنین شهر هرات بدلیل داشتن کتابخانه های بزرگ به یکی از کانون های علمی و فرهنگی جهان
اسالم بدل شده بود

(4
عالقه مندی ایلخانان و فرمانروایان تیموری به جاودانه ساختن کشورگشایی و موفقیت های سیاسی و

نظامی خود و خودآگاهی رجال ایرانی، تاثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخ نگاری در آن عصر نهاد
(۵

کتابخانه ها- سردر مناره های مسجد جامع یزد-محراب مسجد جامع اصفهان -شنب غازان - آرامگاه شیخ 
زینالدین تایبادی
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شاه طهماسب : خودسری و نافرمانی سران ایالت قزلباش، نجوم ازبکان از شرق مرزهای ایران . هجوم عثمانی ها
از غرب مرزهای ایران

 شاه عباس : سران قزلباش به جان هم افتاده و شاه را بازیچه اهداف و اغراض طایفه و ایل خود قرار داده بودند
(۲

شاه عباس ابتدا برای نجات کشور اصالحات زیادی انجام داد که عبارت است از ۱: ایجاد ثبات سیاسی و برقراری 
نظم و امنیت در داخل کشور ۲: نوسازی تشکیالت و تجهیزات سپاه ۳: توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

 ۴: دفع حمالت دشمنان خارجی و بیگانه
اما مشکل شاه عباس بدبینی و بی اعتمادی به اعضای خانواده بود که باعث شد بسیاری از شاهزادگان را کور کند

و زندانی کند و همین کار باعث شد تا بعد از او حاکم باکفایت نداشته باشد
(۳

در آن زمان که حکومت صفوی حاکم ایران بود حکومت عثمانی نیز در حال پیشرفت و اوج گرفتن بود و خودشان
را خليفه تمام مسلمین می دانستند و تسلط جهان اسالم را می خواستند و اروپا را نیز فتح کرده بودند به همین

دلیل حکومت صفوی را مانع توسعه طلبی خود می دیدند و چندین بار به ایران نیز حمله کردند اما نتوانستند
پیشرفت زیادی داشته باشند پس به ناچار عهدنامه صلحی نوشتند

(۴
دو عامل نقش مهمی داشت الف) تهاجم عثمانی ها به اروپا باعت شده بود تا اروپایی ها با رقیبان عثمانی ها 

رابطه دوستانه برقرار کنند و علیه عثمانی ها متحد شوند ب) دومین دلیل در گسترش روابط ایران و اروپا انگیزه
و اهداف اقتصادی در زمان شروع حکومت صفوی اروپاییان به تازگی راه دریایی جدیدی به ایران و هند و

کشورهای آسیایی پیدا کردند که به توسعه روابط دو کشور
کمک کرد

(۵
منابع دست اول: تاریخ ایلچی نظام شاه رستم التواریخ (آصف) سفرنامه : سفرنامه ونیزیان سفرنامه شاردن 
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الف) ایجاد وحدت سیاسی، یکپارچگی جغرافیایی و انسجام شرایط مناسبی برای رشد فرهنگ ایجاد کرده بود
ب) استقرار

شیعه ۱۲ اسامی و رسمیت یافتن آن باعت اعتالی فرهنگ شد ج)پادشاهان و دیگر مقامات کشوری در این دوره
عالقه به هنر و معماری داشتند و آن ها را مورد تشویق قرار می دادند د)رواج یافتن سنت حسنه وقف در این

دوران توسط ثروتمندان و شاهان که بخشی از آن در امور آموزشی و هنر و فرهنگ استفاده می گشت
۲) 

مدرسه در آن زمان برای آموزش معارف دینی و علوم دیگر بود و از طرف ثروتمندان و گروه های دیگر مردم
ساخته می شد زنان ثروتمند بخشی از ثروت خود را وقف ساخت مدارس کردند از جمله این مدارس، مدارس
چهارباغ و مدرسه شیخ لطف ا�؛ به معلمان، مدرس می گفتند و آن ها دستیاری داشتند که خليفه(مبصر) یا

معید می گفتند
 ۳) 

شاه اسماعیل با فتح هرات کمال الدین بهزاد یکی از توابع هنر نقاشی و منیاتور دربار تیموری را با خود به تبریز
برد و به ریاست کتابخانه تبریز گذاشت، بهزاد و شاگردانش با خلق آثار ماندگار و ترکیب مکتب هرات با عناصر

جدید مکتب جدیدی به نام مکتب تبریز پایه گذاری کردند و همچنین در دوران شاه طهماسب هنرمندان قزوین
نیر آثار برجسته ای پدید آوردند و خود شاه نیز از نقاشان چیره دست بود

۴)
برخی محققان دوره صفویه را عصر طالیی پارچه بافی می نامند در این دوره پارچه های متنوع و گوناگونی مثل

ابریشم مخمل ، ترمه و قلمکار در کارگاه های کاشان، اصفهان، هرات, مشهد، یزد و کرمان و یافته می شد
۵)

سفرنامه: سفرنامه اولتاریوس، سفرنامه شاردن سفرنامه کمپفر، پیترو دالواله -منابع فارسی : عالم آرای عباسی: 
اسکندر بیک ترکمان - منابع غیر نوشتاری : اماکن تاریخی مانند مدرسه چهارباغ اصفهان و میدان نقش جهان -

پل خواجو
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۱) پیامد
سیاسی : روم غربی بعد از فروپاشی به چند سرزمین جدا از هم تبدیل شد که ژرمن ها بر آن حکومت می کردند

پیامد اقتصادی و اجتماعی باعث شد تا شهرنشینی کاهش پیدا کند و زندگی روستایی گسترش یابد بیشتر شهرهایی 
که بر پایه تجارت شکل گرفته بودند از بین رفتند و بازرگانان شغل خود را رها کردند و به مکان امن رفتند

(۲
پس از انقراض امپراتوری شارلمانی در اوایل قرن 4 هرج و مرج اروپا را فرا گرفت و حمالت طوایف غیرتمند از شرق و
شمال موجب گسترش ناامنی شد پادشاهان به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه ارتش قادر به حفظ امنیت نبودند

به همین دلیل پادشاهان و اربابان تصمیم گرفتند تا قسمت هایی از امالک خود را در برابر خدمات نظامی و غیر نظامی
به زیردستان و اشراف درجه ۲ بدهند و اشراف درجه ۲ هم  نیز این کار را برای زیر دستان خود می کردند به همین

دلیل طبقه ای به نام فئوداالن به وجود آمد و تقریبا کلیه حقوق مانند یک شاه را نیز دریافت می کردند
(۳

به دنبال هجوم گسترده و مهاجرت طوابع ژرمنی به سرزمین های اروپای غربی و رکود و تعطیلی فعالیت تجاری باعث
ایجاد مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعددی شد که باعث بیکاری فقر و کمبود غذا گردید، از این رو فئوداالن و

پادشاهان مردم را تشویق می کردند که برای شرکت در جنگ های مذهبی راهی سرزمین های دور دست شوند
(۴

در قرون وسطا هیچ نهادی به اندازه کلیسا نیرومند نبود تمام کسانی که در خانواده مسیحی متولد شدند به این نهاد
قدرتمند تعلق داشتند در سده های میانی کلیساییان هدایت جریان فکر و فرهنگ را در دست گرفتند و کالم و فلسفه و

اخالق و ادبیات و هنر را مطابق میل خود تعلیم می دادند؛ کلیسا دارای امالک بسیاری در سرتاسر اروپا به خصوص
ایتالیا بود

(۵
در نیمه 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 و کلیساها نیازمند افراد با سواد بودند
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زیرا شهرهای ایتالیایی سرآمد شهرهای اروپا در تجارت بانکداری و صنعت بودند، شهرهای بندری ونیز و
جنوا تجارت دریایی در سرتاسر مدیترانه را در اختیار داشتند - درگیری پاپ و پادشاهان در اواخر قرون

وسطا استقالل و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهرهای ایتالیا بوجود آورد-سرزمین ایتالیا قلب
امپراطوری روم باستان بود و آثار و بناهای عظیمی در آن بود که وجود هنرمندان و قشر فرهنگی سطح باال

در آن بودند
(۲

دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طريق اندلس(اسپانیا مسلمان) و سیسیل با دستاوردهای فکری و
فرهنگی جهان اسالم آشنا شدند- جنگ های صلیبی و گسترش روابط تجاری میان اروپا و شرق باعث

افزایش آشنایی و آگاهی اروپاییان با ابعاد مختلف تمدن اسالمی شد همچنین ترجمه آثار فیلسوفان
مسلمان به ویژه ابن سینا  ابن رشد تاثیر بسزایی داشته است

(۳
افزایش ذخیره فراوان طال و نقره که از سرزمین های تازه کشف شده به اروپا رسیده بود موجب افزایش 

بیشتر قدرت پادشاهان اروپایی شد و توانستند ارتش های ملی و ناوگان دریایی خود را قوی تر کنند اما
همین کشف سرزمین های جدید و گسترش قلمرو باعث تشدید رقابت و درگیری سیاسی و نظامی

دولت های اروپایی شد
(۴

این نهضت بخاطر اصالحات دینی مارتین لوتر بوجود آمد اولین مسئله که ذهن او را درگیر کرده بود
ارتباط ایمان با انجام کارهای نیک می باشد و او به این نتیجه رسیده بود آنچه باعث رستگاری انسان

می شود ایمان است نه کارهای نیک که بر خالف دیدگاه اغلب کلیساها بود و در واقع به نوعی جنگ با
کلیسا را آغاز کرد و همچنین جزو مخالفان دریافت پول به منظور آمرزش گناهان بود و خدا را پدری مهربان

می دانست که به رایگان می بخشد، همین نهضت، وحدت مسیحیان را از بین برد و در گروه کاتولیک و
پروتستان بوجود آمدند
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