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 المحاضرة االولى

 النهضة االوربٌةعوامل قٌام 

 ماذا نقصد بالنهضة االوربٌة 

جتماعٌة والفكرٌة التً طرأت النهضة االوربٌة هً التغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة واال      

 ،رون الوسطى بالتحدٌد فً القرن الحادي عشر والقرن السادس عشرعلى أوربا فً اواخر الق

إذ ان حركة االنبعاث واحٌاء الحضارة الكالسٌكٌة الٌونانٌة والرومانٌة القدٌمة قد بدأت فً 

ون فً رشر وهذه القاٌطالٌا على االدب والفن وقد بدأت فً القرن الرابع عشر والخامس ع

الحقٌقة هً عصر االنتقال من العصور الوسطى الى العصور الحدٌثة، وكان االٌطالٌون قد ال 

حضوا بأن عصراً جدٌدا قد بدأ بانتعاش أوربا سٌاسٌا واقتصادٌاً تقودها دول اوربا الغربٌة 

شمال جبال االلب، وحركة فكرٌة وفنٌة وادبٌة تقودها اٌطالٌا التً رفضت المؤسسات االقطاعٌة 

وقت مبكر وقد اصبح التعلٌم فً اٌطالٌا مدنٌا بصورة عامة فً الوقت الذي كان التعلٌم  فً

 كنسٌا فً باقً دول اوربا. 

 من مظاهر االنتقال الى العصور الحديثة 

بدأت تغٌرات فً اوربا فً القرن الخامس عشر واوائل القرن السادس عشر ثم تطورت      

  -ومن مظاهر االنتقال: طق اورباونمت تلك التغٌرات لتشمل معظم منا

م 1111الناحٌة الثقافٌة: كان االحتالل البرتقالً لمدٌنة سبتة على الساحل االفرٌقً عام  -1

بمثابة الحلقة االولى فً سلسلة المغامرات البحرٌة التً ادت الى دوران فاسكودي جاما 

ر البرتقالً فً م وتأسٌس االمبراطورٌة البرتقالٌة واالستعما1141حول افرٌقٌا سنة 

الشرق، ثم مغامرات اكتشاف امرٌكا التفوق التجاري من المدن االٌطالٌة الى الدول التً 

المنخفضة ففرنسا تطل على المحٌط االطلسً أو القرٌبة منها ثم اسبانٌا واالراضً 

وانكلترا، واخذت الدول تنافس وتناصر االستعمار وتكوٌن إمبراطورٌات لها وراء 

 البحار 

حٌة االجتماعٌة، تمٌز العصر الوسٌط باتساع النظام االقطاعً الذي تالشت مظاهره النا -1

فً العصور الحدٌثة، اذ كانت االراضً موزعة بٌن اشراف الطبقة الحاكمة فهم 

ٌمتلكونها بما علٌها من انسان وحٌوان وٌحكمون اقطاعاتهم بمطلق ارادتهم بٌن الناس، 

راضً لم تعد المصدر االساسً للثروة بعد ان وبعد ان بدأ الناس ٌشعرون بأن اال

اتسعت التجارة وراجت الصناعة فقد ظهرت طبقة على الساحة وهً الطبقة الوسطى 

االكتشافات حركة بعد ونالها الثراء وقد اتسعت التجارة فً اوربا التً اشتغلت بالتجارة 

صادي ساعد الى وانتعشت احوال اوربا االقتصادٌة، اذ ان االنتعاش االقت الجغرافٌة



ظهور المدن وازدٌاد الثورة الصناعٌة والتجارٌة بٌن المدن، فقد ربح االٌطالٌون من 

جراء اتصالهم بالدولة البٌزنطٌة المجاورة لهم واتصالهم بالبالد العربٌة واالسالمٌة مما 

 ادى الى تقدمهم التجاري ونشاط تجارتهم الخارجٌة مع الصٌن والهند. 

 االوربٌة   ومن مظاهر النهضة

الذي لعب دورا كبٌرا فً نشر وما صاحبها من اختراع الورق والحبر اختراع الطباعة  -

 بٌن المثقفٌن  االفكار واآلراء

قٌام الثورة الصناعٌة التً عاشتها اوربا وفً مقدمها برٌطانٌا اذ تحولت المجتمعات  -

الزراعٌة الى مجتمعات صناعٌة وقد نشأت مدن صناعٌة جدٌدة وتوسعت مدن اخرى 

بفعل االختراعات ونظام العمل فقد بدأت االختراعات فً النصف الثانً من القرن 

 اآلالتلقرن التاسع عشر وقد بدأت باختراع الثامن عشر واستخدمت فً االنتاج فً ا

ومن هذه االختراعات ولدة الثورة المخصصة لصناعة القطن  واآلالتالبخارٌة 

الصناعٌة التً استعاضة عن المجهود البشري باآللة على نطاق واسع، وقد قسمت 

  -الثورة الصناعٌة الى ثالث مراحل هً :

جري وااللة البخارٌة والمخترعات فً حم الحى : وهً مرحلة استخدام الفالمرحلة االول

مرحلة الثانٌة التً تمثل مرحلة استخدام النفط كطاقة ٌن الثامن عشر والتاسع عشر ، والالقرن

دٌدة من ة حٌث اعتمد االنسان على انواع جأما المرحلة الثالثة وهً المرحلة الحالٌ، جدٌدة

 والطاقة النووٌة  مثل العقل االلكترونً والٌورانٌوم والذرة اآلالت

  عوامل قيام الثورة الصناعية  

 استقرار الحالة السٌاسٌة  -1

 نشاط الحركة التجارٌة ونمو الرأسمالٌة -1

 قٌام حركة االختراعات -3

 توفٌر الٌد العاملة الرخٌصة -1

 وفرة مصادر الطاقة وتطورها -1

 المناخ البرٌطانً وتطور صناعة النسٌج -6

 -المصادر

 محمد مظفر االدهمً ، تارٌخ اوربا الحدٌث فً القرن التاسع عشر  -1

 محمد محمد صالح، تارٌخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسٌة  -1

عبد العزٌز نوار، التارٌخ االوربً الحدٌث من عصر النهضة  -عبد المجٌد البطرٌق -3

 حتى اواخر القرن الثامن عشر
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