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        ىىىىةىةةة

   : مقدمة

 .م دخول مرحلة جدٌدة أطلق علٌها اسم النهضة16م و 15عرفت أوربا خالل القرنٌن 
 فما هً العوامل الممهدة لهذا االنتقال ؟ و ما الخصائص الممٌزة لعصر النهضة من الناحٌة الفكرٌة و الدٌنٌة ؟

I عوامل انطالق النهضة و التجدٌد بأوربا:  

م، و 1453 سنة العثمانٌٌن فً ٌد القسطنطٌنٌة و التجدٌد بعد سقوط النهضةاجتمعت عدة عوامل فً دخول أوربا مرحلة 
 :من بٌن هذه العوامل 

م الذي ساهم فً إنعاش التجارة و الصناعة األوربٌة، و فً ظهور الطبقة 11االنفتاح التجاري على العالم العربً اإلسالمً منذ القرن 
 . الغنٌةالبرجوازٌة

 .(بالشرق أو بصقلٌة أو باألندلس  )تأثر أوربا بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة و الٌونانٌة بفعل احتكاكها التجاري بالمسلمٌن  
 . الٌونانً و الرومانً القدٌمالتراث واهتمام سكانها بإحٌاء فلورنساتطور الصناعة والتجارة بالمدن اإلٌطالٌة مثل  

II  الحركة اإلنسٌة: بعض خصائص فكر عصر النهضة 

، و هً حركة تجدٌد ثقافً انطلقت من إٌطالٌا فً  Humanisme الحركة اإلنسٌة تمثلت أهم خصائص فكر عصر النهضة فً

 :وقد ركزت على ما ٌلً . م16م و 15م ثم انتقلت إلى باقً أوربا الغربٌة فً القرنٌن 14القرن 
 .الرومانً القدٌم االعتماد على الثقافة التً خلفها التراث الٌونانً و 
 .الخرافً الذي ساد أوربا خالل العصور الوسطى جاوز الفكر الدٌنً وت 
 ...الطبو الطبٌعة  الفلك و الموسٌقى و الحساب و علوم الهندسة و لتركٌز على تعلم اللغات وا 
 .لعقل اإلنسان باعتباره محور الوجود عطت مكانة هامة لإلنسان وأ 

، و Thomas Moreطوماس مور  ، و االنجلٌزي  Erasme إٌرازمو تزعم هذه الحركة مفكرون من أمثال الهولندي 

. Pic de la Mirandoleبٌك دي المٌراندول االٌطالً 

.  فً نشر أفكار رواد الحركة اإلنسٌةم1450  سنةغكوتنبر األلمانً ساهم اختراع المطبعة من طرفوقد 
 . ابتدأت فً إٌطالٌا و امتد تأثٌرها إلى باقً أوربا، نهضة فنٌةو قد برزت إلى جانب النهضة الفكرٌة بأوربا

III  ًدوافعه، مظاهره: اإلصالح الدٌن 

  دواعً اإلصالح الدٌنً 1

تمثلت فً تدهور أوضاع الكنٌسة بعد إهمال رجال الدٌن لدورهم الدٌنً، حٌث أصبح همهم األساسً هو تأمٌن مصالحهم 
 فعمل رواد الحركة اإلنسٌة على فضح ابتعاد الكنسٌة عن .صكوك الغفرانالمادٌة و جمع األموال عن طرٌق الضرائب الدٌنٌة و بٌع 

 .القٌم المسٌحٌة

  :مظاهر اإلصالح الدٌنً 2

 :م، و كان من أبرزها 16 انتشرت حركات اإلصالح الدٌنً بأوربا خالل القرن
  دعا الذي،بألمانٌافً جامعة وٌتنبرغ أستاذ العلوم الدٌنٌة   Martin Luther لوثرمارتنلزعٌمها  اللوثرٌة الحركة اإلصالحٌة 

 . حارب بشدة صكوك الغفرانإلى أن اإلٌمان وحده كفٌل بخالص اإلنسان، و
 .مارتن لوتر، وقد أبرز بقوة المبادئ التً أخذها عن فرنسا بسوٌسرا و كالفن  جانلزعٌمهاٌنٌة ڤالكالـ لحركة اإلصالحٌةا 
و أسس الكنٌسة األنجلٌكانٌة الموفقة البابوٌة الذي انفصل عن هنري الثامن ا لزعٌمها الملك  بإنجلتراألنجلكانٌة لحركة اإلصالحٌةا 

 .بٌن كل المذاهب المسٌحٌة

نتائج اإلصالح الدٌنً  3

 أوكسبورغ و اإلمارات األخرى، و انتهت بصلح مارتن لوترحدوث مواجهات حربٌة بٌن اإلمارات األلمانٌة التً تبنت دعوة  
 Augs-bourg  شارل كانت ، الذي قبل اإلمبراطور 1555سنةCharles-Quint بمقتضاه تعاٌش المذهبٌن المسٌحٌٌن 

.  فً ألمانٌاالبروتستانتٌة و الكاثولٌكٌة
 .البروتستانتٌٌنو الكاثولٌكٌٌن  بٌن انقسمت أوربا إلى عدة مذاهب دٌنٌة تحولت إلى  صراعات سٌاسٌة وحروب أهلٌة 
حدوث حركات إصالحٌة داخلٌة، الهدف منها حماٌة الكاثولٌكٌة عن طرٌقة تكوٌن القساوسة و حثهم على الطاعة و االلتزام بالقٌم  

 .المسٌحٌة و العمل على التغذٌة الروحٌة للشعوب المسٌحٌة

 : خاتوة

 االكتشافاتشكل عصر النهضة مرحلة هامة فً تطور بلدان أوربا الغربٌة التً تدعمت قوتها بفضل حركة 

 .الجغرافٌة

 

 ث اإلهام علي اإلعدادية: الوؤسسة 

 رشيد لعتيك: األستاذ 
 

 بداية انبعاث أوربا : النهضة األوربية 

 (احلركة اإلنسية و اإلصالح الديين  )

: هفاهين و هصطلحات 
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