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مقدمه

سیاس��ت و حکومت در آمریکای ش��مالی منظور از کانادا، مکزیک و امریکاس��ت. فرمانده کانادا 
توس��ط ملکه انگلیس انتخاب می شود و کانادا یک دولت مستقل نیست . سیاست خارجی آمریکا در 

4 ژوئیه 1776 بنا نهاده شد کانادا را به عنوان دولت ملی نمی توان مطرح کرد.

سرخپوس��تان چه کس��انی هس��تند؟ قبل از کریس��تف کلمب آمریکا چه تحوالتی را پش��ت سر 
گذاشت؟ 2 خشکی )قاره آسیا و امریکا( در تحوالت اولیه خشکی واحدی بود، اقیانوس آرام )اطلس( 
وجود نداشت، اقوام اولیه اقوام مونگویی اقوام زرد پوست بودند که در چین زندگی می کردند، تکامل 
زمین شناسی یک آبراه در امریکا بوجود می آید و تنگه ای بنام برنیگ دو قاره را از هم جدا می کند.

در سال 10 ماه یخ بسته است. امریکا و روسیه باهم همسایه هستند اقوام اسکیموها وهوکو کانها 
یکی از اقوامی که به امریکا مهاجرت کردند، اسکیموها و دیگری بربرهای شمال اروپا که بربرها در 

قرن پنجم منقرض شدند.

بربره��ا به دلی��ل اینکه دائم به مرزهای اروپا حمله می کردند و در تم��ام زمینه ازاروپا جلو بودند 
.واکینگها که هستند معروف به ابک ریش قرمز .

واکینگهای تنگه دیویس )یکی از واکینگهای معروف اس��ت به اریک ریش قرمز (که ایس��لند را 
کش��ف می کند و دیگری لیفرایکس��ون که در س��ال 1000 میالدی در رابطه با س��فرش به کانادا و 
اسکان بعضی از نیروهای واپلینگ در آنجا گزارشاتی را نوشت و در همان سال سرزمینهای ساحلی 

کانادا را بنام وایلینگ نام گذاری کرد.
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شبه جزیره وافرو را نام گذاری می کنند به اکولند سرزمین درختهای برافراشته الورادو را نامگذاری 
می کنند به س��رزمین سنگهای تراشیده. جالب این اس��ت که در میادین اصلی کشور کانادا هیچگاه 
مجسمه کریستف کلمب نیست بلکه مجسمه لیفرا یکسون یعنی کشف قاره آمریکا با به لیفرایکسون 
نسبت می دهند. اینان اقوامی بودند که در سال 1492 درامریکا استقرار داشتند 5 تا 10 میلیون سکنه 
مقیم آنجا بودند از ش��مالی ترین نقطه آن )اس��کیموها( تاجنوبی ترین نقطه آن )وایکینگها( در آنجا 

زندگی می کردند. بنابراین لفظ کشف از ابتدا لفظ غلطی است باید گفت باز شناختی قاره آمریکا.

جنگ های اس��تقالل عوامل جنگ کلنی ها با انگلیس بود که بعد از جنگهای 7 س��اله فرانسه و 
انگلیس و جمع شدن کلنی ها در یک جا به این صورت آمد که یک خود باوری در کلنی ها که حاال 
آنها را توانیم پیروی کنیم پی میتوانیم انگلیس را هم بیرون کنیم و یکی دیگر با فنون جنگ آش��نا 

شدند .

این بود که ابتدا به علت فقر اقتصادی که به علت جنگ 7 س��اله بوجود آمده بود و کلنی ها هم 
ضعیف ش��ده بودند و نمی توانس��تند مالیات بپردازند و خود انگلستان نیز بودجه ضعیف داشت مجبور 
ش��د مالیتهای س��نگینی به کلنی ها به بندد و  مالیاتها را بدهند تا کس��ری جبران گردد در این موقع 
کلنی ها که نمی توانستند این مالیاتها را بپردازند برایشان گران تمام می شد و از جای دیگر مالیاتهای 

چای تمبر و شکر بسته شد برای آنها.

اولین مالیات 1764 بنام ش��کر sawger   23 بس��ته شد و دومین مالیات 1764 کیورتی اکت یا 
اعتباری بسته شد و اجازه سکه ندارند. با پول انگلیسی اقتصاد باید با پول آنها باشد. کلنی ها در این 
زمان کنگره ای در نیویورک 1765 اولین کنگره نیویورک که بسته شد 27 نماینده با  بود و در این 

زمان قانون تمبر که گران بود.
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مبحث اول

بازشناسی قارة امریکا

ابتدا باید به این نکته اش��اره ش��ود که نخس��تین مردمانی که در قاره ی آمریکا اقامت گزیدند 
ش��کارچی- خوش��ه چینانی از اهالی شمال قاره آس��یا بودند.این مردمان احتماال بین 20 هزار تا 14 
هزار سال پیش به آمریکا رسیدند . این مردمان از راه آنچه امروز تنگه برینگ نامیده می شود به قاره 
آمریکا وارد ش��دند. از این نخس��تین آمریکاییان سنگ نگاره ها و گورستان ها و برخی اشیا دیگر بجا 

مانده است1. 

هنگامی که بین ش��مال آس��یا و آمریکا دریا کم عمق بود و س��رزمینی به نام برینگا بین شمال 
ش��رقی آس��یا و آنجا که امروزه آالس��کا خوانده می شود در زیر آب دیده می ش��د. گروهای آسیایی 
یا با اس��تفاده از قایق یا قدم زنان از میان آب گذش��تند و خود را به ش��مال آمریکا رس��اندند. از آنجا 
 به س��وی جنوب رهسپار ش��دند و سرانجام 11 هزار س��ال پیش به باالی آمریکای جنوبی رسیدند.

تازه واردان آمریکا به نوعی زندگی آوارگی در محیط س��خت و ناس��ازگار عصر یخبندان عادت کرده 
بودند.بس��یاری از این مردمان که سرخپوس��تان کهن خوانده می شوند ظاهرا شکارچی های چابک و 
تیزپایی بوده اند که به دنبال گله های مهاجر حیوانات این سرخپوس��تان از گیاهان نیز برای خوراک 

خود بهره می بردند. 

1. One vast winter count: the Native American West before Lewis and Clark. Colin Gordon Calloway. 
Published by U of Nebraska Press, 2003. ISBN 0-8032-1530-4 pp.27
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بومیان و سرخ پوستان کم کم به درجات مختلف تکامل اجتماعی و فرهنگی رسیدند و نتیجه آن 
پدیدآوردن تمدن هایی بود که در اوج ش��کوفایی به عالی ترین مدارج تمدن باستانی نایل شدند. این 

تمدن ها، مایا، تول تک ها، آزتک ها، اینکاها نام داشتند1. 

هنگامی که عصر یخبندان به پایان رس��ید بار دیگر آب دریاها باال آمد و س��رزمین برینگا را آب 
فرا گرفت. اما این واقعه باعث نشد که دروازه ی مهاجرت مردم آسیا به طور کامل مسدود شود زیرا 

پس از آن افراد کمی بودند که می توانستند با مخاطرات دریای آزاد برای عبور از آن روبرو شوند2.

نام »آمریکا« به احتمال زیاد از نام دریانورد ایتالیایی آمریگو وس��پوچی3  گرفته شده اس��ت. این 
دریانورد س��فرهای اکتش��افی خود در قاره جدید را از برزیل کنونی ش��روع کرد و در نقشه برداری از 
س��واحل قاره آمریکا نقش مهمی ایفا کرد. اولین بار نام »آمریکا« در س��ال 1507 میالدی در نقشۀ 
یک کش��یش آلمانی به نام »مارتین ولدزموئلر«دیده ش��ده.4 مناطق مختلف ش��رقی آمریکا چند بار 
بین قدرت های بزرگ اروپایی دس��ت به دس��ت ش��د. مهاجران بریتانیای��ی در بخش های زیادی از 
س��رزمین جدید مستقر شدند و این بخش ها به صورت مس��تعمرۀ بریتانیا اداره می شد. نبردهایی نیز 

بین مهاجران اروپایی و مردمان بومی آمریکا بر سر مالکیت زمین درمی گرفت. 

قس��مت بزرگی از س��رزمین های ش��رقی قاره آمریکا مس��تعمره بریتانیا بود و تجار بریتانیایی با 
اس��تفاده از نیروی کار رایگان بردگان آفریقایی از طریق بندرهای غربی این کش��ور، سیستم تجاری 

بسیار پرسود و بی سابقه ای ایجاد کردند که در ادامه توضیحات کافی بیان می شود.

اینک برای ورود به بحث اصلی در ابتدای این بحث این س��ؤآل طرح می ش��ود که؛ چه عواملی 
منجر به بازشناسی قارۀ امریکا شد؟

رنسان و باال رفتن دانش علمی )تسلیس- کلیسا(در پایان قرون وسطی جهش علمی بوجود . 1

1. Editors, History com. "Aztecs". HISTORY. Retrieved 2019-05-29.

2. http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara

3. Amerigo Vespucci

4. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7142784.stm
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آمد، و باعث کشف قطب نما شد.

کشف جغرافیایی و نقشه های دریایی. 2

اثبات گرد بودن زمین زیرا اگر گرد بودن زمین ثابت نش��ده بود س��فر کلمب موضوع عینی . 3
نداش��ت .گالیله نیز دو قرن قبل ادعا کرده که زمین گرد اس��ت اما کلیس��ا رد کرد و مردود 
دانس��تن کلیسا این مس��اله را 2 قرن به تأخیر انداخت. ابوریحان بیرونی این مسأله را ثابت 

کرد.

ترجمه نقشه های یونان و ایران قدیم : تجار یهود شمال آفریقا این نقشه ها را ترجمه کردند.. 4

پیدایش دولت عثمانی که امپراطوری معظمی تش��کیل داده بود و ارتباط بین شرق و غرب . 5
را به طور کامل مسدود کرد. در سال 1453 سلطان محمد فاتح به عمِر امپراطوری بیزانس 
خاتمه داد. و این مس��أله س��رآغاز پیدایش امپراطوری جدید اسالمی بود که ادعای خالفت 

اسالم را داشت و سعی کردند اسالم را در تمام ممالک از بین ببرند.

فقر اقتصادی اروپا :نظام فئودالیسم به انتها رسیده و اروپا در آستانه جدایی ازنظام فئودالیسم . 6
و سرمایه داری تجاری بود.

مسأله تجارت با شرق: مثل ادویه و ابریشم که پیدایش امپراطوری عثمانی این راه تجاری . 7
قطع شد.

علل مذهبی: تحت عنوان انتقام مسیحیان از مسلمانان ، زیرا روحیۀ مسیحیان شدیداً ضعیف . 8
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شد و این مسأله چند عامل داشت :

الف( شکست آنها در جنگهای صلیبی  

ب( فروپاشی اقتدار کلیسا و بوجود آمدن مذاهب جدیدی چون پروتستان.  

امپراطوری عثمانی: بیزانس به عنوان آخرین پایگاه مس��یحیت توس��ط مس��لمانان فتح شد . 9
. قس��طنطنیه شهر مذهبی مسیحی بود و از نام کنس��تانتین، امپراطور روم که مسیحی بود 
گرفته ش��د او بود که دستور ترویج دین مسیحیت را داده بود زیرا قباًل مسیحیت به صورت 

پنهانی تبلیغ میشد. کنستان تینو باعث شد امپراطوری مسحیت کشف شود.

ارتباط بین مسیحیان مشرق با مغرب قطع و مسیحیان بدنبال انتقام جویی از مسلمانان کره . 10
زمین را دور زده و خود را به پش��ت جبهه مس��لمانان رساندند و سعی کردند دنیای اسالم را 

در تنگنا قرار دهند.

ایران نقش امرای هرمز و دولت ش��هرهای ایتاالی . ایتالیا مجموعه ای از دولت شهره ای . 11
است که همه با هم جنگ داشتند. در ایتالیا دولت ملی وجود نداشت و مجموعه دولت شهِر 

ونیز و نابل بود دوست شهرهای ژنو و میالن نیز باهم نزاع بودند.

در رأسشان یک برنس بود که حکومت میکرد، بعدها آنها با هم سازش کردند. دولت شهرها در 
کنار دریا بودند و مردم دریانورد، سیاح و تاجر بوده و به تجارت ادویه و ابریشم از شرق می پرداختند 
. در خلی��ج فارس، ایران که مل��وک الطوایفی بود امرای هرمز حاکم بودن��د و خلیج فارس ، دریای 
سرخ عمان و بخشی از اقیانوس هند را در اختیار داشتند. تجار ونیز باید به امرای هرمز حق ترانزیت 
میدادند تا بتوانند به تجارت بپردازند. امرای هرمز هم یا با تجار ژنوا یا تجار ونیز قرار داد می بستند.

گرایش به سمت تجار ونیز انجام می شد و دریانوردان ونیزی به تجارت ادویه و ابریشم پرداختند 
و در نتیجه ژنواها بیکار شدند . کریستف کلمب نیز یک ژنوایی بیکار بود.

ژنواییها به دربار اروپا رفته و ایران را عامل بیکاری خود معرفی کردند و گفتند ما کشتی و مهارت 
دریایی داش��ته و تقاضا داریم ما برای کارکردن اس��تخدام کنید . کلمب و پدرش نیز در در دربار اروپا 


