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درس بیست و سوم

رنسانس در اروپا

مقدمه
رنسانس 1یعنی تولد مجدد ،و منظور از آن احیای فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان است که با شروع
قرون وسطا به دست فراموشی سپرده شده بود.احیای فرهنگ یونان و روم باستان ،در واقع به صورت توجه
به اصول و بنیادهای آن تمدن ها و بهره گیری از دستاوردهای آن تمدن ها تجلی می کرد .رنسانس به تدریج
صورت گرفت و فرهنگ و تمدن قرون وسطا را با تغییرات و تحوالتی که در آن پدید آورد پشت سرگذاشت و
زمینه ساز پیدایش تمدن جدید شد.
آنچه که در عصر رنسانس پدید آمد و چهرۀ قرون وسطایی اروپا را تغییر داد عبارت بود از:
١ــ رشد شهرنشینی و قدرت یافتن شهرنشینان
2ــ افزایش قدرت پادشاهان و ضعف فئودال ها
3ــ انسان گرایی و خردگرایی
4ــ رشد تجارت و حرفه ها
  5ــ اکتشافات جغرافیایی
از آنجا که رنسانس در اواخر قرون وسطا رخ داده است در اینجا به بررسی تاریخ اروپا از  1300تا  1600م
می پردازیم.

رشد شهرنشىنى و قدرت گرفتن شهرنشىنان

جنگ هاى صلىبى که طى آن عده اى از روستاىىان
و شوالىه ها از اروپا به شرق مدىترانه مهاجرت کردند،
مشکالت جمعىتى اروپا را حل نکرد؛ زىرا:
عده بیشترى از
1ــ در
ٔ
نتىجه کمبود زمىنٔ ،

رعىت هاى زمىن دار به رعىت هاى بى زمىن تبدىل شدند.
2ــ کشاورزان نىز ،گاه به دلىل ستم فئودال ها دست
به شورش زده و از روستاها مى گرىختند .بدىن ترتىب،
آنان هم بى زمىن شده و به عبارتى رعىت پادشاه مى شدند.
همىن گروه ،چون کم کم به حرفه هاى گوناگون و داد   و   ستد
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مشغول شدند ،شهرهاى جدىدى را در اروپا بنا نهادند .آنان
از حماىت پادشاهان برخوردار بودند .رونق  گرفتن تجارت
نىز که در پى جنگ هاى صلىبى رخ داد به رشد اقتصادى
ساکنان شهرها کمک بسىار کرد.
رشد شهرها در ابتدا بیشتر در نواحى ساحلى
بود؛ زىرا در آنجاها کشاورزان و حکمرانان فئودال کمتر
حضور داشتند .رشد شهرهاى بندرى شمال اىتالىا و سپس
شمال آلمان زودتر از شهرهاى دىگر آغاز شد ،اما دىگر
شهرها نىز با رشته اى از فعالىت هاى تجارى مرتبط با هم
به وجود آمدند و رشد کردند .به ساکنان شهرها بورژوا
مى گفتند که به معناى شهرنشىن است .شهر ،به خصوص
الزمه داد و ستد هم ،پول
محل داد و ستد بود و چون
ٔ
است ،استفاده از پول گسترش ىافت.

ضعىف شدن فئودالىسم :فئودال ها اگرچه از اىن
وضع ناراضى بودند اما کم کم توان مقابله با آن را از دست
دادند .اتکاى اصلى آنان به نىروى نظامى جنگجوى خود
ىعنى شوالىه ها بود که شوالىه ها هم ،به دلىل شکست در
جنگ هاى صلىبى ،اعتبار خود را از دست داده بودند.
بقاىاى نىروهاى فئودال ها نىز صرف جنگ با فئودال هاى
رقىب مى شد .در نتىجه فئودالىسم در اروپا تضعىف شد.
پادشاهان از فئودال ها مى خواستند مالىات بپردازند
الزمه
و اىن مالىات را هم به صورت پول پرداخت کنند.
ٔ
به دست آوردن پول مراجعه به بازرگانان و بانکداران شهرها
ِ
برترى اقتصاد شهرنشىنى بر
بود .اىن وضع سرانجام به
اقتصاد فئودالى منجر شد و اشراف شهرنشىن را از مقام و
موقعىت وىژه اى برخوردار ساخت .در اىن دوره فئودال ها
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گذشته خود را حفظ کنند .در مقابل،
مى کوشىدند موقعىت
ٔ
اشراف شهرنشىن نىز خود را داراى علم و ادب معرفى
مى کردند .اىن کشمکش اجتماعى مدت ها طول کشىد و
سرانجام به پىروزى بورژواها (شهرنشىنان) منتهى شد .در
نىل به اىن پىروزى عالوه بر تحول اجتماعى و اقتصادى که
رخ داده بود ،حماىت پادشاهان از شهرنشىنان نىز مؤثر بود.
در هر حال بر تعداد شهرهاى اروپا و جمعىت آنها افزوده شد
و شىوه ها و قوانىن شهرنشىنى نىز بهبود ىافت و با  اقتباس
از شىوه هاى شهرنشىنى روم باستان اساس زندگى جدىد
اروپاىىان شکل گرفت.
افزاىش قدرت پادشاهان

مالىاتى که پادشاهان از فئودال ها درىافت مى کردند،
بىشتر صرف قدرتمند ساختن حکومت خودشان مى شد.
بدىن ترتىب پادشاهان با استخدام تعداد زىادى سرباز ،کم کم
ارتش هاى منظم و داىمى تدارک دىدند و به ساخت اسلحه
درنتىجه اىن اقدام ،پادشاهان از
به وىژه توپ اقدام کردند.
ٔ
نىروى نظامى فئودال ها بى نىاز شدند ،به وىژه که توپ نىز
در صورت لزوم مى توانست قلعه هاى فئودال ها را درهم
بکوبد .بنابراىن ،از قدرت فئودالىسم ،به نفع پادشاهان،
بسىار کاسته شد .براى فئودال ها ،امالک ،القاب و افتخار
به نجىب زادگى باقى مانده بود .پادشاهان که خود در اصل
از همىن طبقه بودند از آن پس ،اشراف فئودال را به صورت
حکمرانان اىاالت و مقامات حکومت و دربار درآوردند.
بدىن ترتىب ،قدرت در دست پادشاهان تمرکز ىافت .از اىن
طبقه بورژوا نىز خرسند بودند؛ زىرا
تحول عالوه بر پادشاهان ٔ
برقرارى حکومت مرکزى موجب وحدت ادارى و برقرارى
نظم و امنىت و قوانىن ىکسان مى شد .اىن امر در تسهىل و
توسعه تجارت که خواست بورژواها بود تأثىر داشت.
ٔ

افزاىش قدرت پادشاهان موجب دخالت آنان در امور
وسىله پاپ را نمى پذىرفتند
کلىسا شد .آنان تعىىن سر  اسقف به ٔ
و مى خواستند در امور داخلى کشورشان مستقل باشند.
اما پاپ در مقابل آنان اىستادگى کرد .در نتىجه بعضى از
مقر
پادشاهان اروپاىى از فرمان پاپ سرپىچىدند و حتى به ّ
او نىز حمله کردند .اگرچه آنان نتوانستند به خواست خود
برسند ،اما تا حدود زىادى قدرت پاپ را محدود کردند و
در مقابل برقدرت و اختىار خود افزودند.
تحوالت سىاسى و شکل گىری حکومت های مرکزی

هر چند کشورها و حکومت هاى اروپاىى در عصر
رنسانس تحوالت مهمى را پشت سر گذاشتند ،اما براى
رسىدن به شراىط مطلوب ،هنوز راه درازى در پىش داشتند.
شکل گىرى حکومت هاى مرکزى ،قلمروهاى متحد و ملت ها
به آرامى در حال انجام بود .هىچ ىک از کشورهاى کنونى
اروپا وضع امروزى خود را نداشتند .در انگلستان ،اشراف
فئودال با حضور در پارلمان ،شکل جدىدى از حکومت
(مشروطه سلطنتى) را به وجود آوردند .پادشاهان
مرکزى
ٔ
انگلستان در قسمت هاى وسىعى از فرانسۀ کنونى هم
داراى قلمرو بودند .اما پادشاهان فرانسه نىز براى تصرف
نتىجه جنگ ،وىرانى و خرابى
اىن قلمرو وارد عمل شدندٔ .
بسىار بود؛ زىرا اىن جنگ ها صد سال طول کشىد .عالوه
بر اىن طاعون عده زىادى را از پا درآورد .در اىن جنگ ها،
سرانجام فرانسوىان با قىام دخترى به نام ژاندارک ١به
پىروزى رسىدند.
نتىجه مهم جنگ هاى صد ساله براى فرانسوىان و
ٔ
انگلىسى ها ،به رغم خساراتى که به آنان وارد شد ،رشد
فرهنگ ملى آنان بود .پس از اىن ،اىن دو ملت بىش از
ملىت خوىش پافشارى کردند.
پىش بر ّ
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ژاندارک قهرمان ملى فرانسه است1431( .ــ 1412م ).او به دىندارى و پرهىزگارى شهرت داشت
و مدعى بود که از الهامات غىبى برخوردار است .در جرىان جنگ هاى فرانسه و انگلىس به حضور شارل
هفتم پادشاه فرانسه رسىد و با اصرار ،از پادشاه خواست که وى را به فرماندهى سپاهى منسوب کند و به
جنگ انگلىس ها بفرستد .ژاندارک بر انگلىس ها پىروز شد ،اما در ىکى از جبهه ها ،گوىا به دلىل خىانت
بعضى از اطرافىان ،اسىر شد .انگلىسى ها او را محاکمه کردند و به اتهام کفر و ارتداد به مرگ محکوم
ساختند .ژاندارک با کمال خون سردى از خود دفاع کرد و حتى هنگام اجراى حکم از خود ترسى نشان
نداد .او را زنده در آتش سوزاندند .ژاندارک هنگام مرگ  19سال داشت.
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صحنه اى از جنگ هاى صدساله بىن انگلىس (سمت راست) و فرانسه (سمت چپ)

در اسپانىا تحوالت دىگرى در جرىان بود.
اىالت هاى شمال اسپانىا که در دست پادشاهان مسىحى
بود به پىروزى هاى جدىد علىه مسلمانان در جنوب دست
ىافتند .حکومت هاى ملوک الطواىفى مسلمان که تجزىه
و تفرقه ضعىفشان کرده بود ،عقب نشستند .سرانجام در
ِ
ِ
مسىحى مناطق مختلف اسپانىا
پادشاهان
اواخر قرون وسطا
با برقرارى پىوند خانوادگى مىان خوىش ،متحد شدند و
توانستند به آخرىن مقاومت مسلمانان پاىان دهند.
نواحى مرکزى و شرقى اروپا براى رسىدن به ىک
دولت مقتدر کندتر از نواحى غربى آن ،ىعنى انگلستان و
فرانسه و اسپانىا ،حرکت مى کردند؛ زىرا اشرافىت فئودال
در آنها هنوز قدرت بسىار داشتند .در آلمان (امپراتورى
مقدس روم) اىن اشراف مقام امپراتور را به طور رسمى تأىىد
ّ

مى کردند .در روسىه نىز فئودال ها قدرت بسىار داشتند.
سلطه مغوالن بر روسىه که نزدىک به ىکصد و پنجاه سال
ٔ
طول کشىد نىز آنان را ضعىف نکرد .تا اىنکه با به قدرت
رسىدن اىوان چهارم ١اشراف سرکوب شدند و هرچند از بىن
ِ
مرکزى قدرتمند و وسىعى در روسىه
نرفتند ،اما حکومت
شکل گرفت .اىوان چهارم (1533ــ )1584از مشهورترىن
پادشاهان روسىه است که به سبب خشونت هاىش به اىوان
مخوف مشهور است .او ىک بار در حال عصبانىت پسر
توسعه مذهب ارتدوکس نىز به تقوىت وحدت
خود را کشت!
ٔ
معنوى روس ها کمک مى کرد.
اوضاع سىاسى نواحى جنوبى اروپا ،به عکس
نواحى دىگر آن ،به   سوى قدرت متمرکز سىر نمى کرد .در
جزىره بالکان حکومت بىزانس پس از ضربه اى که از
شبه
ٔ
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صلىبى ها خورد دىگر نتوانست قدرت خود را باز  ىابد و
روبه زوال رفت .پىشروى ترکان عثمانى و استقالل طلبى
صرب ها و مجارها نىز اىن زوال را تسرىع کرد.
آمىزه شگفت انگىزى از رشد
در شبه جزىرۀ اىتالىا ٔ
ِ
شمالى اىن سرزمىن
و زوال دىده مى شد .شهرها و بنادر
از طرىق تجارت و رشد شهرنشىنى صاحب ثروت بسىار
شده    بودند .اما آن سرزمىن فاقد حکومت مرکزى بود.
شهرهاى شمالى اىتالىا که خود را از تسلط دستگاه پاپ
و امپراتورى مقدس روم خارج ساخته بودند ،به صورت
دولت ــ شهرهاىى جدا از هم درآمده و نه تنها تماىلى به
وحدت نداشتند؛ بلکه مدام نىز با هم در جنگ و جدال
بودند .اشراف شهرى ،دولت ــ شهر مستقل خوىش را
بر ىک کشور وسىع ىک پارچه ترجىح مى دادند.
رنسانس علمى و فرهنگى در اروپا

همگام با تحوالت اجتماعى ،اقتصادى و سىاسى
  عرصه اندىشه ،هنر ،علم و
در اروپاى عصر رنسانس ،در
ٔ
فن نىز تغىىرات وسىعى به ظهور پىوست.
ىکى از وجوه مهم رنسانس انسان گراىى و خردگراىى
بوده است .پس از جنگ هاى صلىبى آشناىى اروپاىىان با
آثار فلسفى به خصوص آثار مربوط به ىونان باستان موجب
شد تا باور به انسان و ِخرد او پذىرش بسىار پىدا کنند.
فکر کنید و پاسخ دهید:
آیا می دانید منظور از آثار فلسفی یونان
باستان ،کدام آثار است؟
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ِ
صرف نظر از آثار فلسفى و اخالقى عصر رنسانس که
گراىش هاى انسان گراىانه را در خود منعکس ساخته اند ،در
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عرصه هنر نىز به خوبى مى توان اىن گراىش را مالحظه کرد.
ٔ
موضوع بیشتر آثار نقاشى و مجسمه سازى عصر رنسانس
انسان است .در اىن آثار که نقاشان بزرگى نظىر مىکل    آنژ ١و
اندىشه انسان،
داوىنچى٢به وجود آورده اند احساس انسان،
ٔ
اعمال انسان و نىز طبىعت انسان مورد توجه قرار گرفته است.
دوره رنسانس مى توان تصاوىر
در آثار نقاشى
ٔ
بسىارى از ثروتمندان آن دوره را مشاهده کرد ،ثروتمندان
عالقه زىادى به
آن دوره در شهرهاى شمال اىتالىا
ٔ
فراهم آوردن اسباب شکوه و تجمل براى خود داشتند.
لذا کاخ هاى زىبا و آثار هنرى متعدد براى خود فراهم
آوردند و هنرمندان را مورد حماىت و تشوىق قرار دادند.
همه عرصههاى هنرى تحوالتى صورت گرفت.
درنتىجه در ٔ
عرصه ادبىات نىز عصر رنسانس شاهد تحوالت
در
ٔ
مهمى بود .در تجارتخانه هاى شمال اىتالىا نوىسندگان و
منشىان زبردستى پىدا شدند که دستور زبان ،لغت و نىز تارىخ
و حساب و مانند آنها را مى دانستند .همچنىن از مقررات علم
حقوق و مکاتبات و تنظىم قرار دادها مطلع بودند .بعضى از
آنها چند زبان مانند التىن ،عربىِ ،عبرى و ىونانى مى دانستند.
بعضى از اىنان ،هرچند در کلىسا درس خوانده بودند؛ اما
خدمات کلىساىى انجام نمى دادند .همچنین مدارسى خارج
از کلىسا تأسىس کردند .بدىن ترتىب ،به  عکس چند قرن پىش
همه با  سوادان ،اهل کلىسا نبودند ،آنان نىز مانند هنرمندان به
ٔ
٤
٣
موضوع انسانى در آثار خود مى پرداختند .دانته و پترارک
از ادىبان بزرگ اىن عصر هستند .دانته براى اولىن بار به زبان
جنبه ادبى داد که بعدها زبان ملى مردم آن سرزمىن
اىتالىاىى ٔ
شد .در فرانسه ،انگلستان و آلمان هم از اىن زمان زبان ملى
براى کارهاى ادبى ،ادارى و قضاىى مطرح شد .دىگر زبان
التىن تنها زبان علمى و رسمى اروپا نبود.
 Davinciــ٢

 Michelangeloــ١

انواع فعالىت هاى عمرانى و اقتصادى در شهرهاى اروپا در اواخر قرون وسطا

علوم تجربى نىز که قبال ًمورد توجه نبود ،عالقه  مندانى
پىدا کرد .انتقال علوم اسالمى به اروپا در اىن خصوص
تأثىر مهمى داشت .ىکى از دانشمندان اىن دوره به نام
١
اهمىت تجربه در شناخت علمى تأکىد کرد،
راجر بىکن بر ّ
درباره بدن انسان بیشتر و در پزشکى پىشرفت
مطالعه
ٔ
بسىار حاصل شد .ىکى از دانشمندان به نام وىلىام
ی
ک توضیح

هاروى٢چگونگى گردش خون را کشف کرد .استفاده از
علوم تجربى در رشته هاى دىگر نىز مورد توجه قرار گرفت.
در رىاضىات ،نجوم و جغرافىا هم اندىشه هاى نوىنى مطرح
٤
شد .کپرنىک ٣کروى بودن زمىن را و پس از او گالىله
گردش زمىن به دور خورشىد را اثبات کردند.

کروىت زمىن و گردش خون در آثار جغرافى دانان مسلمان

صور االَقالىم نوشت و در آن،
سده چهارم هجرى ،کتابى به نام َ
ىکى از جغرافى دانان مسلمان ،در ٔ
نقشه اى از زمىن کشىد که آن را به شکل ُم َد َّور نشان مى داد .همچنین ابوعبدالله ادرىسى (متولد 494ق)
نقشه کامل ِ
جهان آن روز به شمار مى آىد.
کره جغرافىاىى را از نقره ساخت که ٔ
اولىن ٔ
دمشقى سده ششم ،در کتاب شرح قانون (شرح ِ
قانون ابن سىنا) از کشف
همچنین ،ابن نفىس پزشک
ِ ٔ
درباره گردش خون ىاد کرده است .بى شک او اىن کشف را براساس تشرىحى که بر روى بدن انسان
خود
ٔ
انجام داده ،به دست آورده است.
         

 Galileeــ4

 Copernicusــ3

 William Harveyــ2

 Roger Baconــ1
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اندازه علوم و هنرها مورخان و دىگر عالمان مورد بحث و بررسى بسىار
عرصه اختراعات ،هرچند به
در
ٔ
ٔ
و ادبىات پىشرفت وجود نداشت با اىن حال ،اختراعات قرار گرفته است.
وسىله
مهمى صورت گرفت؛ مانند اختراع دستگاه چاپ به ٔ
فکر کنید و پاسخ دهید:
وسىله گالىله .دانش
گوتنبرگ ،١و اختراع تلسکوپ به
ٔ
به نظر شما کدام دوره از تاریخ ایران از
جغرافىاىى اروپاىىان نىز به دالىلى نظىر جنگ هاى صلىبى،
نظر علمی و فرهنگی با اروپای عصر رنسانس
مسافرت مارکوپولو به چىن توسعه ىافت.
قابل مقایسه است؟ چه تفاوت هایی میان آنها
دوباره فکرى و فرهنگى در اروپا که
اىن زاىش
ٔ
وجود دارد؟
رنسانس نامىده شده است کم کم به عصر دنىاى کهن
در اروپا پاىان داد و عصر جدىدى را آغاز کرد .نتاىج
مثبت و منفى اىن تحوالت در چند قرن اخىر توسط

درىانوردان عصر رنسانس با استفاده از ستارگان به تعىىن موقعىت خود مى پرداختند.
تاریخ ایران و جهان١
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رشد درىانوردی و آغاز اکتشافات جغرافىاىى

پس از آنکه جنگ هاى صلىبى به درىا کشىده شد کم کم
اروپاىىان به تجارت در مدىترانه روى آوردند .آنان با استفاده
از شىوه هاى کشتى سازى در اروپا و سرزمىن هاى اسالمى
کشتى هاى جدىدى ساختند که هم محکم تر و هم بزرگ تر از
کشتى هاى قبلى بود و از سرعت و قابلىت هداىت بیشترى
برخوردار بود .قطب نما که مسلمانان از طرىق چىنى ها با آن
آشنا شده بودند ،به اروپاىىان رسىد .قطب نما و نقشه هاى
جدىد جغرافىاىى بهره گىرى از راه هاى آبى و کشتىرانى را
رونق فراوان بخشىد .بندرهاى بىزانس ،شام ،مصر ،اىتالىا،
نتىجه اىن پىشرفت ها شاهد رفت و آمد
اسپانىا و پرتغال در ٔ
کشتى ها و گسترش فعالىت هاى تجارى بودند .سود فراوانى
که از اىن طرىق نصىب درىانوردان و بازرگانان مى شد بر رونق
تجارت درىاىى افزود.
فکر کنید و پاسخ دهید:
با توجه به آنچه گفته شد سهم مسلمانان را
در اکتشافات جغرافیایی چگونه ارزیابی می کنید؟

به داد  و ستد پرداختند .اما حکومت هاى اسپانىا و پرتغال که
با عثمانى در حال جنگ بودند نمى توانستند از اىن تجارت
سود ببرند .بنابراىن ،درصدد برآمدند به جاى درىاى مدىترانه
از اقىانوس اطلس استفاده کنند .آنان فکر مى کردند که از
طرىق اقىانوس اطلس مى توان به   هندوستان و چىن رسىد و به
کاالهاى پر ارزشى چون ادوىه و عطر و ابرىشم دست ىافت.
با موفقىت در اىن امر آنان مى توانستند به قىمت بسىار ارزان
به کاالهاى مورد  نظر خود دست ىابند و مجبور به پرداخت
بهاى گران به عثمانى نباشند و در عوض مى توانستند اىن
کاالى ارزان را در اروپا با سود خوب به فروش برسانند.
در پى اىن فکر ،پرتغالى ها معتقد شدند که مى توان از
قاره افرىقا را دور زد .آنان هرچند با استفاده
سمت جنوب ٔ
از نقشه هاى جدىد ،اطالعاتى از خشکى ها و درىاها داشتند
قاره افرىقا پى نبرده
اما هنوز به وسعت عظىم و پهناورى ٔ
بودند لذا راه اروپا به هند را خىلى دور تصور نمى کردند.
اسپانىاىى ها نىز تصور مى کردند که اگر در اقىانوس
اطلس به طرف غرب بروند به ژاپن و چىن خواهند رسىد
قاره آمرىکا نداشتند فکر مى کردند
(چون اطالعى از ٔ
اقىانوس هاى اطلس و آرام ىکى هستند).

در اواخر قرون وسطا رقابت براى کسب ثروت و قدرت پرتغالى ها راه درىاىى به مشرق  زمىن را کشف مى کنند

از طرىق تجارت درىاىى روز   به   روز در اطراف درىاى مدىترانه
بیشتر مى شد و بندرهاى بزرگ در رقابت با یکدیگر درگىر
مى شدند .اختالفات سىاسى و مذهبى نىز به اىن رقابت ها دامن
مى زد .در سال   1453م  857/ق ترکان عثمانى که قسمت هاى
زىادى از سواحل شمال شرقى مدىترانه را تصرف کرده بودند
موفق شدند با تصرف قسطنطنىه به عمر امپراتورى بىزانس
پاىان داده و تجارت شمال   شرقى مدىترانه را از آنِ خود سازند.
از آن پس حکومت هاى اروپاىى به جاى بىزانس با عثمانى

از اواسط قرن پانزدهم مىالدى پرتغالى ها از طرىق
سواحل غربى افرىقا به سمت جنوب اقدام به درىانوردى
کردند .آنان کم کم ساحل غربى افرىقا را به امىد دور زدن
آن از سمت جنوب پىمودند .در همان حال به تجارت بَرده
نقطه جنوبى
و عاج نىز مشغول شدند .برخالف تصور آنها ٔ
افرىقا در فاصله اى بسىار دورتر قرار داشت .سرانجام در
1
نقطه
سال  1487م .بارتولومودىاز توانست از جنوبى ترىن ٔ
قاره افرىقا که دماغۀ امىد  نىک نام دارد بگذرد و به اقىانوس
ٔ
  Bartholomev Diasــ1
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هند در مشرق زمىن برسد .اىن کشف بسىار مهمى بود .پس
از او درىانورد دىگر پرتغالى به نام واسکودوگاما 1توانست
سراسر اقىانوس هند را بگردد و راه هاى هند ،اندونزى و
خلىج فارس را بىابد.
با کشف راه درىاىى اقىانوس اطلس به اقىانوس
هند پرتغالى ها با سرعت بیشترى خود را به دىگر سواحل
جنوبى و شرقى آسىا رساندند.
اسپانىاىى ها قارۀ آمرىکا را کشف مى کنند

در همان زمان که پرتغالى ها با دور زدن افرىقا به  سوى
شرق در حرکت بودند ،درىانوردان اسپانىاىى ،به  فرماندهى
کرىستف کلمب ،با چندىن فروند کشتى حرکت به طرف غرب
اقىانوس اطلس را با هدف رسىدن به هندوستان آغاز کردند.

عبور از درىاهاى ناشناخته بسىار خطرناک بود .آنان نه
مسىرهاى درىاىى را مى شناختند و نه با آب و هواى نواحى
دور دست آشنا بودند .در نتىجه تعدادى از کشتى ها غرق شد.
کمبود آذوقه نىز آنها را بىمار ساخت و عده اى را از بىن برد.
سرانجام کرىستف کلمب و همراهانش پس از ماه ها سرگردانى
در درىا و تحمل مشکالت بسىار در سال  1492م .به
جزىره اى رسىدند .کرىستف کلمب به تصور اىنکه به ىکى
از جزاىر هندوستان رسىده است بومىان سرخ  پوست آنجا
را هندى نامىد .او به اسپانىا بازگشت و با کشتى و آذوقه و
افراد جدىد بار دىگر اقدام به مسافرت کرد .با استفاده از
تجارب سفر قبلى او توانست به راحتى به مناطقى جدىد
برسد در حالى که همچنان فکر مى کرد به هندوستان رسىده
است .او تا پاىان عمر در اشتباه خود باقى ماند.
گرىنلند

آسىا

وت

کاب

اروپا

هودسن

کارنىه

کرىستف کلمب

اقىانوس آرام

چىن
فىلىپىن

هند

هن

ماژالن

اما

مسىر فرانسوى ها
مسىر انگلىسى ها
مسىر هلندى ها

آمرىکاى
جنوبى

دگ

150

ل0

مسىر پرتغالى ها

ابرا

در

ىک

ربى

دغ

افرىقا

اکتشافات پرتغالى ها

آمر

اقىانوس اطلس

اىران

استرالىا

ىکاى

شمالى

اقىانوس آرام

الن

ماژ

ک
اکتشافات اسپانىاىى ها

مسىر اسپانىاىى ها
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اکتشافات جغرافىاىى

  Vasco die Gamaــ1
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دىگر درىانوردانى که پس از کرىستف کلمب اقدام به
قاره
درىانوردى و اکتشاف کردند نىز تا مدت ها نمىدانستند که به ٔ
جدىدى رسىده اند تا آنکه درىانوردى به نام امرىکووسپوچى1پى
برد که سرزمىنى که به آن رسىده اند هند نىست بلکه قارۀ جدىدى
است .اىن قاره را به نام او آمرىکا نامىدند.
موفقىتهاىى که پرتغالىها و اسپانىاىىها در اکتشافات
جغرافىاىى بهدست آوردند ملتهاى دىگر را نىز به درىانوردى
کره
و کشف سرزمىن هاى جدىد تشوىق کرد .کم کم ٔ
نقشه ٔ
کرىستف کلمب
زمىن مشخصتر شد .قارهها و اقىانوسها و حدود آنها براى
نقشه جهان بهصورت کنونى شناخته گردىد .هندوستان جزىره اى به نام گوآ را اشغال کرد و آنجا را مرکز
بشر معلوم شد و ٔ
مستعمرات پرتغال در مشرق زمىن قرار داد .در سراسر
فکر کنید و پاسخ دهید:
سواحل غربى و شرقى افرىقا نىز پرتغالى ها با گلوله باران
همراه کاشفان ،کسان دیگری نیز مانند
سلطه خود را برقرار ساختند .بندر عدن
شهرهاى ساحلى ٔ
سربازان ،کشیش ها و بازرگانان به  مناطق جدید
وسىله آنها اشغال شد .پرتغالى ها بندر
و بندر هرمز نىز به ٔ
اعزام می شدند ،آیا می دانید علت این امر چه بود؟
هنگ کنگ در چىن را نىز متصرف شدند و بدىن ترتىب
تجارت با مشرق زمىن را از آنِ خود ساختند.
استعمارگری پرتغال و اسپانىا

هرچند سرزمىن هاىى که پرتغالى ها ،اسپانىاىى ها و
دىگران بدان رسىده بودند خالى از سکنه نبود و از روزگاران
به نظر شما علل ضعیف شدن مردمان
کهن حتى صاحب تمدن هاىى بوده اند؛ اما چون براى
مشرق زمین و برتری یافتن اروپاییان در عصر
اروپاىى ها ناشناخته بود ،آنها را کشف شده مى دانستند.
جدید چیست؟
قاره آمرىکا تمدن هاى سرخ پوستان وجود داشت.
مثال ً در ٔ
در سراسر اقىانوس هند اىرانى ها ،عرب ها ،هندى ها و…
پس از ىک دوره غارت و کشتار ،اروپاىىان اقدام
همه نقاط آن را به بهره بردارى از منابع مستعمرات کردند .آنان با بومىان
از قرن ها پىش درىانوردى مى کردند و ٔ
مى شناختند .بنابراىن ،به کار بردن اکتشاف توسط اروپاىىان به صورت برده رفتار مى کردند .عالوه بر تجارت کاال،
فقط از دىدگاه خودشان است .اروپاىىان با استفاده از اروپاىىان به  تجارت  برده نىز روى آوردند .سپس سىل
کشتى هاى جنگى و توپ اقدام به قتل و غارت در
عرصه مهاجرت از انگلستان ،فرانسه ،اسپانىا ،پرتغال و هلند،
ٔ
عده زىادى از بومىان را به قتل رساندند.
به سواحل آمرىکا و افرىقا سرازىر شد که بعدها موجب
درىاها کردند و ٔ
ىکى از درىانوردان پرتغالى به نام آلبوکرک ٢در پىداىش کشورها و ملت هاى جدىدى گردىد.
فکر کنید و پاسخ دهید:

  Albuquerqueــ٢
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پرسش های نمونه

1ــ علل و زمىنه هاى رشد شهرنشىنى در اروپاى عصر رنسانس چه بود؟
2ــ چرا در عصر رنسانس قدرت پادشاهان اروپاىى افزاىش ىافت؟
درعرصه هنر اىجاد شد؟
3ــ در عصررنسانس چه تغىىراتى
ٔ
4ــ مشخصات اصلى ادبىات عصر رنسانس کدام اند؟
دوره رنسانس چه تحوالتى در علوم تجربى پىدا شد؟
  5ــ در ٔ
قاره آمرىکا را توضىح دهىد.
6ــ مراحل مختلف کشف ٔ
  7ــ اکتشافات جغرافىاىى چه نتاىجى براى اروپا داشت؟
اندىشه و جست  و جو

1ــ اگر تاکنون فىلمى دىده اىد ىا کتابى خوانده اىد که موضوع آن با تحوالت عصر رنسانس مربوط است ،گزارشى
درباره محتواى آن بنوىسىد.
کوتاه
ٔ
درباره سرگذشت ىکى از اندىشمندان ،دانشمندان ،ادىبان ىا هنرمندان عصر رنسانس مطلبى تهىه کنىد.
2ــ
ٔ

تاریخ ایران و جهان١

    228

فهرست کتاب های مناسب برای دانش آموز
انتشارات مدرسه
مؤلف

تاریخ نشر

عنوان کتاب

مؤلف

تاریخ نشر

عنوان کتاب

مؤلف

1388

سربداران

محسن هجری

١٣٩٢

آریو برزن

ابراهیم زاهدی مطلق

1385

تخت جمشید

بهمن پگاه مراد

تمدن ایران  باستان عبدالرسول خیراندیش

1387

سلمان فارسی

منیر الدین بیروتی

١٣٩٠

ابن سینا

بیژن آرقند

1388

مهدی فراهانی منفرد

1391

شیخ کلینی

اصغر فکور

١٣٨٦

ابن مقفع

عباس جهانگیریان

1383

تیمور

1389

طاهر

سید جواد مهدوی

١٣٨٦

ابوالوفای بوزجانی

حمید نوایی لواسانی

1386

جریر طبری

وحید طلوعی

عضد الدوله

محمود طاهر احمدی

١٣٨٥

ابوریحان بیرونی

محمود برآبادی

1386

جمشید کاشانی

حمید نوایی لواسانی

1387

عباس جهانگیریان

١٣٩١

اردشیر بابکان

عباس جهانگیریان

1388

خواجه نصیر طوسی

عبدالحی شماسی

1387

فارابی

١٣٩١

اسکندر مقدونی

محمود برآبادی

١٣٩٠

خواجه نظام الملک

فرهاد حسن زاده

1386

فردوسی

عزت اله الوندی

انوشیروان

عباس جهانگیریان

١٣٩٢

خوارزمی

منصوره شریف زاده

1392

ناصر خسرو

منیر الدین بیروتی

١٣٨٦

بلعمی

محمود مهدوی

1386

داریوش هخامنشی

محمد کاظم مزینانی

1387

نصرالله منشی

لیال برزگر

١٣٩١

بنو موسی

اسفندیار معتمدی

1387

رودکی

جعفر توزنده جانی

1388

یعقوب لیث

مژگان شیخی

١٣٩٠

پسران ماهی گیر

اصغر ندیری و

١٣٩١

(آل بویه)

معصومه حبیب پور

زکریّا رازی

امید فالح آزاد

١٣٨٨

عنوان کتاب

تاریخ نشر عنوان کتاب

مؤلف  /مترجم

ناشر

تاریخ نشر

تولدی دوباره :ورود اسالم به ایران (مجموعه داستان فکر ایرانی )٣

علی اصغر سید آبادی

افق

١٣٨٥

دوران طالیی :از آغاز سلسله ٔ صفاریان تا تشکیل امپراتوری سلجوقی

حسین شیخ رضایی

افق

١٣٩٠

سپیده دم اندیشه ایرانی :از آغاز تمدن ایرانی تا پایان شاهنشاهی هخامنشی

محمد هادی محمدی و شکوه
حاجی نصراللّه

افق

١٣٩٠

سرگذشت موسیقی در ایران (مجموعه فرهنگ و تمدن ایرانی )٢

عزت اله الوندی

افق

١٣٩٠

سرگذشت نقاشی در ایران (مجموعه فرهنگ و تمدن ایرانی )٤

پرویز براتی

افق

١٣٩١

علم در ایران باستان

حسن ساالری

محراب قلم

١٣٨٧

حمله مغول (مجموعه
فرار از عقل :از تشکیل امپراتوری سلجوقی تا ٔ
داستان فکر ایرانی )٥

حسین بکایی

افق

١٣٩٠

حمله اسکندر مقدونی تا پایان شاهنشاهی ساسانی
فراز و فرود :از ٔ

محمد هادی محمدی و شکوه
حاجی نصراللّه

افق

١٣٩٠

شورای کتاب کودک

فرهنگنامه کودکان ونوجوانان
ٔ

١٣٦٥ــ١٣٩١

محسن هجری

افق

١٣٩٠

زهره پریرخ

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

١٣٨٧

(مجموعه داستان فکر ایرانی )٤
(مجموعه داستان فکر ایرانی )١

(مجموعه داستان فکر ایرانی )٢

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ( ١٤ج)
ٔ
حمله مغول تا آغاز صفویه) (مجموعه داستان فکر ایرانی )٦
مغول ها (از ٔ

موزه ملی ایران
میراث فرهنگی ایرانیان به روایات ٔ
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منابع برای مطالعۀ بیشتر

١

الف) تارىخ اىران

تاریخ ایران و جهان١

ِ
الدىن ،تارىخ روابط اىران و چىن ،تهران ،امىرکبىر.1367 ،
1ــ آذرى ،عالء ّ
ترجمه شىرىن بىانى ،تهران ،دانشگاه تهران.1372 ،
2ــ آمىه ،پىر ،تارىخ عىالم،
ٔ
ترجمه جواد فالطورى و مرىم مىراحمدى ،تهران،
3ــ اشپولر ،برتولد ،اىران در قرون نخستىن اسالمى ( 2جلد)،
ٔ
شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.1369 ،
4ــ اقبال آشتىانى ،عباس ،تارىخ مغول ،تهران ،امىرکبىر.1365 ،
  5ــ اطلس تارىخى اىران ،جمعى از مؤلفان ،تهران ،دانشگاه تهران.1351 ،
ِ
ترجمه محمد مقدم ،تهران ،امىرکبىر.1340 ،
اومستد ،تارىخ شاهنشاهى هخامنشى،
  6ــ
ٔ
ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امىرکبىر.1378 ،
7ــ باسورث ،ادموند کلىفورد ،تارىخ غزنوىان،
ٔ
ترجمه مهدى  سمسار ،تهران ،انتشارات
  8ــ برىان ،پى ىر ،تارىخ امپراتورى هخامنشىان (از کورش تا اسکندر)،
ٔ
زرىاب.1377 ،
ترجمه هماىون صنعتى  زاده ،تهران ،توس.1375 ،
9ــ بوىس ،مرى و فرانتز گرنر ،تارىخ کىش زرتشت ( 3جلد)،
ٔ
ترجمه بهزاد باشى ،تهران،
10ــ بوىس ،مرى و جورج فارمرهنرى ،دو گفتار دربارۀ خنىا  گرى و موسىقى اىران،
ٔ
آگاه.1368 ،
11ــ بهار ،مهرداد ،جستارى چند در فرهنگ اىران ،تهران ،فکر روز.1376 ،
12ــ بىانى ،شىرىن ،دىن و دولت در اىران عهد مغول ( 3جلد) ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى 1375 ،ــ .1367
زاده بىانى ،ملک زاده ،تارىخ سکه ،تهران ،دانشگاه تهران.1374 ،
13ــ ملک ٔ
14ــ بىهقى ،ابوالفضل محمدبن حسىن ،تارىخ بىهقى ،به اهتمام دکتر غنى و دکتر فىاض ،تهران ،انتشارات
خواجو.1370 ،
15ــ پىرنىا ،حسن ،اىران باستان ( 3جلد) ،تهران ،دنىاى کتاب.1370 ،
ترجمه حسن انوشه ،جلدهاى ( 3قسمت ّاول و دوم) 4 ،و  ،5تهران،
16ــ تارىخ اىران کمبرىج ،گروه مؤلفان،
ٔ
ترجمه ىعقوب آژند ،انتشارات جامى 80 ،ــ .1379
امىرکبىر 1378 ،ــ 1364و جلد ( 6تىمورىان و صفوىان)،
ٔ
همه مطالب آنها نىست.
 1ــ معرفى اىن منابع به  معنى تأىىد ٔ
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17ــ حصورى ،على ،آخرىن شاه ،تهران ،مؤلف.1371 ،
رشىدالدىن فضل الله همدانى،جامع التوارىخ ( 4جلد) ،تصحىح محمد روشن ومصطفى موسوى،
18ــ خواجه
ّ
تهران ،نشر البرز.1373 ،
ترجمه روحى ارباب ،تهران ،علمى و
19ــ دانداماىف ،م .آ ،.اىران در دوران نخستىن پادشاهان هخامنشى،
ٔ
فرهنگى.1373 ،
ترجمه کرىم کشاورز ،تهران ،علمى و فرهنگى.1377 ،
20ــ دىاکونوف ،ا .م ،.تارىخ ماد،
ٔ
21ــ رضا ،عناىت الله ،اىرانىان و ترکان در روزگار ساسانىان ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى.1365 ،
22ــ زرىن کوب ،عبدالحسىن ،تارىخ اىران بعد از اسالم ،تهران ،امىرکبىر.1368 ،
23ــ زرىن کوب ،عبدالحسىن ،تارىخ مردم اىران ( 2جلد) ،تهران ،امىرکبىر.1367 ،
24ــ زرىن کوب ،عبدالحسىن ،روزگاران اىران ،تهران ،علمى.1377 ،
ترجمه ابوالقاسم حالت ،تهران،امىرکبىر.1363 ،
25ــ ساندرز ،ج.چ ،.تارىخ فتوحات مغول،
ٔ
26ــ سلطان زاده ،حسىن ،تارىخ مدارس اىران ،تهران ،آگاه.1364 ،
27ــ صفا ،ذبىح الله ،تارىخ ادبىات اىران ،تهران ،فردوس ،چاپ سىزدهم.1372 ،
ترجمه مسعود رجب نىا ،تهران ،علمى و فرهنگى.1377 ،
28ــ فراى ،رىچارد ،مىراث باستانى اىران،
ٔ
29ــ فرشاد ،مهدى ،تارىخ علم در اىران ( 2جلد) ،تهران ،امىرکبىر.1366 ،
30ــ فروزنده ،مسعود ،تحقىقى در دىن صابئىن مندائى ،تهران،سماط.1377 ،
ترجمه دکتر داود اصفهانىان ،تهران ،گستره.1367 ،
31ــ قفس اوغلى ،ابراهىم ،تارىخ دولت خوارزمشاهىان،
ٔ
ترجمه قاسم هاشمى نژاد ،تهران ،نشر مرکز.1369 ،
32ــ کارنامۀ اردشىر بابکان،
ٔ
ترجمه حسن انوشه ،تهران ،علمى و فرهنگى.1374 ،
33ــ کامرون ،جورج ،اىران در سپىده دم تارىخ،
ٔ
ترجمه پروىز رجبى ،تهران ،کارنگ.1376 ،
34ــ کخ ،هاىدمارى ،از زبان دارىوش،
ٔ
ترجمه غالمرضا رشىد ىاسمى ،تهران ،دنىاى کتاب ،چاپ نهم.1377 ،
35ــ کرىستىن سن ،اىران در زمان ساسانىان،
ٔ
36ــ کساىى ،نورالله ،نظامىه ها و تأثىرات علمى و اجتماعى آن ،تهران ،امىرکبىر.1363 ،
ترجمه احمد بىرشک ،تهران ،کتاب سرا.1375 ،
37ــ کسنوفون ،آناباسىس،
ٔ
ترجمه ىعقوب آژند ،تهران ،امىرکبىر.1363 ،
38ــ کلوزنر ،کارال ،دىوان ساالرى در عهد سلجوقى،
ٔ
ترجمه محمدمعىن ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1349 ،
39ــ گىرشمن ،رومن ،اىران از آغاز تا اسالم،
ٔ
ترجمه عىسى بهنام و بهرام فره وشى ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چاپ
40ــ گىرشمن ،رومن ،هنر اىران ( 2جلد)،
ٔ
دوم.1371 ،
ترجمه ىعقوب آژند ،تهران ،نشر نى.1372 ،
41ــ لمبتون ،آن .اس ،.تداوم و تحول در تارىخ مىانۀ اىران،
ٔ
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42ــ مجىدزاده ،ىوسف ،تارىخ و تمدن اىالم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى.1371 ،
43ــ محمدى ،محمد ،فرهنگ اىرانى پىش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمى و ادبىات عربى ( 4جلد) ،تهران،
توس.1374 ،
44ــ مطهرى ،مرتضى ،خدمات متقابل اسالم و اىران ،تهران ،صدرا.1368 ،
مؤسسه خدمات
ترجمه منصور صفت گل ،تهران،
45ــ منز ،بئاترىس فوربز ،برآمدن و فرمان رواىى تىمور،
ٔ
ٔ
فرهنگى رسا.1377 ،
ترجمه عباس مخبر ،تهران ،طرح نو.1373 ،
46ــ مورگان ،دىوىد ،اىران در قرون وسطا،
ٔ
47ــ مىرسعىدى ،نادر ،تارىخ سىاسى اىالم باستان ،تهران ،کتاب سىامک.1375 ،
48ــ ناصح ،ناطق ،بحثى دربارۀ زندگى مانى و پىام او ،تهران ،امىرکبىر.1358 ،
ترجمه مرتضى ثاقب فر ،تهران ،ققنوس.1377 ،
49ــ وىسهوفر ،ىوزف ،اىران باستان،
ٔ
ترجمه على اصغر حکمت ،تهران ،انجمن
   50ــ هرتسفلد ،ارنست،تارىخ باستانى اىران بر بنىاد باستان شناسى،
ٔ
آثار ملى.1354 ،
مؤسسه تحقىقات و مطالعات فرهنگى،
ترجمه فىروز فىروزنىا ،تهران،
   51ــ هىنتس ،والتر ،دنىاى گمشدۀ اىالم،
ٔ
ٔ
.1371
ب) تارىخ اسالم

تاریخ ایران و جهان١

نورالدىن ،اسالم در غرب ،تهران ،دانشگاه تهران.1370 ،
1ــ آل على،
ّ
2ــ آىتى ،محمد ابراهىم ،تارىخ زندگانى پىامبر اسالم ،تصحىح وتعلىقات دکتر ابوالقاسم گرجى ،تهران ،دانشگاه
تهران.1368 ،
ترجمه دکتر محمدحسىن روحانى ،تهران ،توس.
3ــ ابن اثىر ،عزالدىن على بن محمد ،تارىخ کامل،
ٔ
4ــ ابن جعفر ،قدامه ،کتاب الخراج ،ترجمه و تحقىق حسىن قره چانلو ،تهران ،البرز.1370 ،
ترجمه محمد وحىد گلپاىگانى ،تهران ،انتشارات علمى
   5ــ ابن طباطبا (ابن طقطقى) ،محمدبن على ،تارىخ فخرى،
ٔ
و فرهنگى ،چاپ سوم.1367 ،
الدىن اسحاق بن محمد همدانى ،تصحىح دکتر اصغر
   6ــ ابن هشام ،سىرت رسول ال ّله (دو جلد)،
ترجمه رفىع ّ
ٔ
مهدوى ،تهران ،خوارزمى.1362 ،
ترجمه مسعود رجب نىا ،تهران ،انتشارات علمى
7ــ احسن ،محمدمناظر ،زندگى اجتماعى در حکومت عباسىان،
ٔ
و فرهنگى.1369 ،
ترجمه على دوانى ،تهران ،حکمت ،بى تا.
   8ــ ارسالن ،شکىب ،تارىخ فتوحات اسالمى در اروپا،
ٔ
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ترجمه فرىدون بدره اى ،تهران ،بنىاد فرهنگ اىران.1349 ،
9ــ باسورث ،ادموند کلىفورد ،سلسله هاى اسالمى،
ٔ
تحشىه دکتر محمد توکل ،تهران ،نشر
10ــ بالذرى ،احمدبن ىحىى بن جابر ،فتوح البلدان ،ترجمه ،مقدمه و
ٔ
نقره.1367 ،
11ــ زىدان ،جرجى ،تارىخ تمدن اسالم ،ترجمه و نگارش على جواهر کالم ،تهران ،امىرکبىر ،چاپ هشتم.1373 ،
ترجمه آىت اللّهى ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى.1359 ،
12ــ جعفرى ،سىدحسىن ،تشىع در مسىر تارىخ،
ٔ
13ــ جعفرىان ،رسول ،تارىخ سىاسى اسالم ( 2جلد) ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمى.1373 ،
14ــ چارشلى ،اوزون ،تارىخ امپراتورى عثمانى ( 3جلد) ،تهران ،کىهان  1372 ،ــ   .1368
ترجمه ابوالقاسم پاىنده ،تبرىز ،کتاب فروشى حاج محمدباقر کتابچى حقىقت با
15ــ ِحت ّى ،فىلىپ ،تارىخ عرب،
ٔ
همکارى فرانکلىن.1344 ،
16ــ خضرى ،سىداحمدرضا ،تارىخ خالفت عباسى از آغاز تا پاىان آل بوىه ،تهران ،سمت.1378 ،
ترجمه دکتر محمدعلى موحد ،تهران ،خوارزمى،
17ــ دنت ،دانىل ،مالىات سرانه و تأثىر آن در گراىش به اسالم،
ٔ
چ سوم.1358 ،
ترجمه دکتر اسداللّه آزاد ،مشهد ،آستان قدس
18ــ روزنتال ،فرانتس ،تارىخ تارىخ نگارى در اسالم ( 2جلد)،
ٔ
رضوى ،چاپ دوم.1366 ،
19ــ زرگرى نژاد ،غالمحسىن ،تارىخ صدر اسالم (عصر نبوت) ،تهران ،سمت.1378 ،
20ــ زرىن کوب ،عبدالحسىن ،بامداد اسالم ،تهران ،امىرکبىر ،چاپ مکرر.
21ــ زرىن کوب ،عبدالحسىن ،کارنامۀ اسالم ،تهران ،امىرکبىر ،چاپ مکرر.
ترجمه محمود رمضان زاده ،مشهد،
22ــ شاو ،استانفوردجى ،تارىخ امپراتورى عثمانى و ترکىۀ جدىد ( 2جلد)،
ٔ
آستان قدس رضوى.1370 ،
23ــ شهىدى ،جعفر ،تارىخ تحلىلى اسالم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى ،چاپ بىست ودوم.1377 ،
ترجمه هادى عالم زاده ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى،
24ــ الشىخى ،صباح ابراهىم سعىد ،اصناف در دورۀ عباسى،
ٔ
.1362
ترجمه ابوالقاسم پاىنده ،تهران ،اساطىر.
25ــ طبرى ،محمدبن جرىر ،تارىخ طبرى،
ٔ
ترجمه عبدالمحمد آىتى ،تهران ،کىهان.1371 ،
26ــ عنان ،محمد عبدالله ،تارىخ دولت اسالمى در اندلس ( 5جلد)،
ٔ
ترجمه مرتضى هاشمى حائرى ،تهران ،اقبال.1325 ،
27ــ فلوتن ،فان ،تارىخ شىعه و علل سقوط بنى امىه،
ٔ
ترجمه حسىن تاج آبادى ،قم،
28ــ مرتضى عاملى ،عالمه جعفر ،سىرۀ صحىح پىامبر بزرگ   اسالم ( 6جلد)،
ٔ
مؤسسه فرهنگى انتشاراتى آزاد گرافىک ،چاپ دوم.1373 ،
ٔ
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ترجمه ابوالقاسم پاىنده ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چاپ
29ــ مسعودى ،على بن حسىن ،التنبىه و االشراف،
ٔ
دوم.1365 ،
ترجمه ابوالقاسم پاىنده ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چاپ
30ــ مسعودى ،على بن حسىن ،مروج الذهب ( 2جلد)،
ٔ
چهارم.1370 ،
ترجمه ىعقوب آژند ،تهران ،مولى.1361 ،
31ــ وات ،مونتگمرى ،تأثىر اسالم در اروپاى قرون وسطا،
ٔ
ترجمه محمود عرفان ،تهران ،ابن سىنا.1337 ،
32ــ وهازارد ،هارى ،اطلس تارىخ اسالم،
ٔ
ترجمه محمدابراهىم آىتى ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى،
33ــ ىعقوبى ،ابن واضح ،تارىخ ىعقوبى ( 2جلد)،
ٔ
چاپ ششم.1371 ،
پ) تارىخ جهان

تاریخ ایران و جهان١

1ــ آزادگان ،جمشىد ،ادىان ابتداىى (تحقىق در توتمىزم) ،تهران ،مىراث ملل.1372 ،
2ــ اقبال آشتىانى ،عباس ،تارىخ اکتشافات جغرافىاىى و تارىخ علم جغرافىا ،تهران ،شرکت مطبوعات.1312 ،
ترجمه رضا مشاىخى ،تهران ،زوار ،بى تا.
3ــ اولسن ،اورىان مىکائىل ،تارىخ اکتشافات جغرافىاىى از آغاز تا دورۀ معاصر،
ٔ
4ــ بهار ،مهرداد ،از اسطوره تا تارىخ ،تهران ،نشر چشمه.1376 ،
ترجمه ابوالقاسم طاهرى ،تهران ،فرانکلىن.1349 ،
  5ــ پالمر ،رابرت روزول ،تارىخ جهان نو ( 2جلد)،
ٔ
ترجمه عىسى متقى زاده و احمد برادرى ،تهران،
  6ــ جوهرى ،ىسرى عبدالرزاق ،تارىخ اکتشافات جغرافىاىى،
ٔ
امىرکبىر.1374 ،
7ــ خىراندىش ،عبدالرسول ،تارىخ جهان ،تهران ،وزارت آموزش و پرورش.1376 ،
ترجمه احمد بهمنش ،تهران ،دانشگاه تهران.1367 ،
  8ــ دوالندلن ،شارل ،تارىخ جهانى ( 2جلد)،
ٔ
ترجمه منوچهر کاشف ،تهران ،انتشارات علمى و
9ــ رانسىمان ،استىون ،تارىخ جنگ هاى صلىبى ( 3جلد)،
ٔ
فرهنگى.1371 ،
ترجمه حسن صفارى ،تهران ،امىرکبىر ،چاپ سوم.1340 ،
10ــ روسو ،پى ىر ،تارىخ علوم،
ٔ
11ــ شىبانى ،عبدالحسىن ،تارىخ عمومى قرون وسطا ( 3جلد) ،تهران ،اشرفى.1345 ،
ترجمه على اصغر حکمت ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى،
12ــ شى ىرا ،ادوارد ،الواح بابل،
ٔ
.1375
13ــ فاطمى ،سعىد ،اساطىر ىونان و روم ،تهران ،دانشگاه تهران.1375 ،
ترجمه داوود رسائى ،تهران ،ابن سىنا.1340 ،
14ــ کرىمر ،ساموئل ،الواح سومرى،
ٔ
ترجمه غالمحسىن متىن ،تهران ،شبگىر.1353 ،
15ــ کوروفکىن ،تارىخ دنىاى قدىم ( 3جلد)،
ٔ
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ترجمه فرنگىس شادمان (نمازى) ،تهران ،بنگاه
16ــ گىبون ،ادوارد ،انحطاط و سقوط امپراتورى روم ( 2جلد)،
ٔ
ترجمه و نشر کتاب.1351 ،
ترجمه پروىز مرزبان ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چاپ دوم.1379 ،
17ــ لىنتون ،رالف ،تارىخ تمدن،
ٔ
ترجمه عبدالحسىن آذرنگ،
18ــ لوکاس ،هنرى ،اس ،تارىخ تمدن از کهن ترىن روزگار تا سدۀ ما ( 2جلد)،
ٔ
تهران ،کىهان.1366 ،
ترجمه عبدالحسىن هژىر ،تهران ،ابن سىنا.1340 ،
19ــ ماله ،آلبر و ژول اىزاک ،تارىخ قرون وسطا،
ٔ
20ــ مجىدزاده ،ىوسف ،تارىخ و تمدن بىن النهرىن باستان ( 3جلد) ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى.1376 ،
21ــ ممتحن ،حسىنعلى ،کلىات تارىخ عمومى ،تهران ،دانشگاه شهىد بهشتى.1357 ،
ترجمه کامىار عبدى ،تهران ،مىراث فرهنگى کشور.1376 ،
22ــ مىک ،تئوفىل ،قانون نامه حمورابی،
ٔ
ترجمه محمود تفضلى ،تهران ،امىرکبىر ،چاپ پنجم،
23ــ نهرو ،جواهر لعل ،نگاهى به تارىخ جهان ( 3جلد)،
ٔ
.1357
ترجمه گروه مترجمان ،تهران ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمى،
24ــ وىل دورانت ،تارىخ تمدن ( 11جلد)،
ٔ
چاپ سوم.1370 ،
25ــ هرودوت ،توارىخ ،ترجمه با حواشى وحىد مازندرانى ،تهران ،دنىاى کتاب.1367 ،
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