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 تارٌخ أوربا فً عصر النهضة  المادة:

 :المرحلة الثانٌة: قسم التارٌخ 3م

 مظاهر النهضة االوربية /لموضوع ا

 اوال: اختراع الطباعة 

 ثانٌا: بعث الحضارة الكالسٌكٌة القدٌمة وشٌوع الكالسٌكٌة واالنسانٌة 

 ثالثا: ازدهار اآلداب الوطنٌة والقومٌة 

 رابعا: تقدم العلوم الطبٌعٌة 

اوال: اختراع المطبعة : كان الناس قبل اختراع المطابع ٌنسخون الكتب بالٌد، وعند اختراع 

بسبب انقال عملٌة نسخ الكتب من العمل الٌدوي الى الطباعة  واآلراءالمطابع انتشرت االفكار 

ق، بالة الطابعة، فالطباعة كانت معقدة وأهم ما فٌها الحروؾ المتحركة التً تترك أثرا على الور

وكان للورق الذي اخترع فً الصٌن بعد منصؾ القرن الخامس عشر المٌالدي لٌحل محل 

خٌصة وقابلة للطبع الجلود وجرائد النخٌل واالخشاب وااللواح الطٌنٌة فالمطبعة تحتاج الى ر

االحرؾ المتحركة للطباعة فً  استخدمعلٌها بالحروؾ، وكان جون كوتنبرغ او كوتنبرك الذي 

م ومن اقدم المطبوعات التً طبعت هً رسائل الؽفران وتم 1451سنة  األلمانٌةمدٌنة مٌنز 

انتشار الكتابة فً المانٌا وانكلترا وفرنسا واٌطالٌا فً النصؾ الثانً من القرن الخامس عشر 

وصار  1466مطبعة فً روما سنة  الباباوات، وقد اسس  والباباواتوقد رحب بها االساتذة 

ة ، وكان الختراع الطباعة وانتشارها نتائج مهمة فً القرن السادس نشر الكتب حرفة مرٌح

 عشر ومن تلك النتائج: 

 ازدٌاد المكتبات  -1

 ضبط الكتابة وتجنب االخطاء  -2

 زٌادة عدد الكتب ورخص ثمنها  -3

 انتشار الطباعةوٌعود الفضل الى  باألدبتزوٌد الناس  -4

 ثانٌا: بعث الحضارة الكالسٌكٌة 

فقد اكتشؾ االوربٌون الحضارة الكالسٌكٌة واستخدموها ألنها تحتوي على التراث الكالسٌكً 

االفكار العلمٌة الصحٌحة وكان للحركة المدرسٌة المتأثرة بالحضارة االسالمٌة أثر مهم فً 

محاولة االتصال بالتراث الٌونانً والرومانً القدٌم وفً مصدرها االصلً االؼرٌقً 

عصر االنتقال الى اعادة الحضارة الكالسٌكٌة بعد قرون من  والرومانً، وقد عبر المفكرون فً

الظالم، وٌقصد عودة كالسٌكٌة الفن واالدب والنظرة الى االنسانٌة ككائن ٌعٌش فً هذه الدنٌا 

ضارة الكالسٌكٌة الحصول وله كٌانه ال كما ٌنظر الٌه رجال الكنٌسة وكان الؽرض من بعث الح

ووجوده، ومن مفكري عصر االنتقال أو ما ٌسمى  لإلنسانشًء من الكرامة واالحترام  على 

الوسطى بجمٌع عصر النهضة الذٌن ٌطالبون التحرر من القٌود التً فرضتها العصور 

مؤسساتها كـ) الكنٌسة واالقطاع والكفاؾ االقتصادي واحتقار النفس والتهٌئة لآلخرة( ومن اهم 
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نذكر منهم، المفكر االٌطالً فرانسٌسكو المفكرٌن الذٌن ارادوا بعث الحضارة الكالسٌكٌة 

( الذي كرس حٌاته للتعلٌم ودراسة االدب وقد شجع ابناء وطنه على دراسة 1334 -1316)

الكالسٌكٌة وتحسٌن اسلوبهم الالتٌنً وقد كتب كتاباته باللؽة الالتٌنٌة ونشرها فً اوربا فً 

تم اخذت فرنسا وانكلترا تهالقرن الخامس عشر والنصؾ االول من القرن السادس عشر وقد 

 خرة.وأكد على الدنٌا ولٌس اآللتعلم االنسانً المدنً ولٌس الكنسً بتدرٌس الالتٌنٌة كما واهم با

 ثالثا: الفن فً عصر النهضة 

أظهر الفنانون واالدباء الرؼبة للحضارة الكالسٌكٌة إذ كان االفن فً العصور الوسطى مَطبع 

بنٌة على الطراز الؽوطً، وقد تطورت الفنون االوربٌة تحت بطابع مسٌحً  كالتدرانٌات الم

تأثٌر الحضارة الكالسٌكٌة فً القرنٌن الخامس عشر والسادس عشر، اذ كان المصورون 

painters  والنحاتونsculptors أو المعمارٌون والبناؤون Architects  ٌعتنون عناٌة فائقة

ونانً والرومانً القدٌم، وقد ابتكر فن النهضة بإظهار نماذج مهمة فً الفن على ؼرار الفن الٌ

االوربٌة الذي ٌمتزج بٌن النزعة الكالسٌكٌة والمسٌحٌة فقد برزت االبراج المدنٌة واستخدم الفن 

الكالسٌكً الحدٌث فظهر البناء الجدٌد فً عصر النهضة كباء كنٌسة القدٌس بطرس الفاتٌكان 

رن السادس عشر أمثال برامانتً ومٌخائٌل انجلو الفنانٌن فً القابرز فً روما التً شٌدها 

وقد انتشر الكالسٌكً البناء فً أوربا. أما النحت هو االخر قد انتشر فً اوربا  وبالدٌو وروفائٌل

فً فلورٌد الذي وصفه  Baptisteryعلى الطراز الكالسٌكً فقد نحت الباب بابتٌستري  

ة. أما التصوٌر: فقد انتشرت فن التصوٌر مٌخائٌل انجلو بأنه جدٌر أن ٌوضع فً مدخل الجن

كالصور التً ترسم على جدران البٌوت والكنائس مباشرة والتً كانت ترسم على االقمشة 

فنانون كبار بلؽوا درجة بالوان مائٌة وتسمى فرٌسكوس وقد برز فً القرن السادس عشر 

تٌتان، أما الموسٌقى فقد الكمال فً الفن أمثال لٌوناردو دافنشً ومٌخائٌل انجلو وروفائٌل و

تأثرت هً بالنزعة الكالسٌكٌة وحدث تؽٌٌر فً الموسٌقى فً القرن السادس عشر إذ الستحدثت 

 اآلالت الموسٌقٌة الحدٌثة وانتشر الموسٌقارٌون فً اوربا. 

: إن الصراع القومً واالستكشافات الجؽرافٌة والتقدم االقتصادي فً  الوطنية والقومية اآلداب

اوربا دعت العلماء والباحثٌن الى االهتمام باللؽات القومٌة ووضع القوانٌن وظهرت المعاجم 

والفرنسٌة وااللمانٌة واالٌطالٌة والهولندٌة واالسبانٌة، وقد وضع  كاإلنكلٌزٌةباللؽات االوربٌة 

م ٌصؾ فٌها مائة لؽة 1553كونكراد فون جٌسنر رسالة باللؽة الالتٌنٌة سنة  االلمانًالعالم 

وكانت المواضٌع االدبٌة المنشورة  قومٌة، وكانت أول خطوة فً دراسة علم االشتقاق المقارن

عبارة عن مقاالت وكتب الصلوات وتراجم االنجٌل، وكان لضهور البروتستانتٌة واالصالح 

، بلػ االدب فً القرن السادس عشر درجة من الرقً إذ اللؽات القومٌة  الدٌنً اثر كبٌر فً نمو 

وٌؤكد على كان االنتاج االدبً فً عصر النهضة مطبوع بطابع الوثنٌة والكالسٌكٌة واالنسانٌة 

متعة الحٌاة وكان قسم منها اٌة من الذكاء والنبوغ االدبً ومن هؤالء المنتجٌن الكاتب الفرنسً 

، الذي انتقد األوضاع االجتماعٌة السٌئة وأكد على االنسانٌةم 1553 -1401الفكاهً رابلً 

ولعل ابرز ما توصل الٌه الفن االدبً فً القرن السادس عشر فضل الملحمة والدراما وتأثٌرها 

الكتاب الذٌن برزوا فً  المجالٌن ومنوقد برز عدد من الكتاب فً هذٌن بالكالسٌكٌة واالنسانٌة، 

فً فرنسا كان من جماعة الشعراء الذي انتهج  Pierre De Ronsard اردسوكان بٌر دي رون

 الكاتب االسلوب الكالسٌكً والتأثٌر الٌونانً والرومانً، أما فقً المجال المسرحً فقد برز
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 واهتم بكتابة مسرحٌاته وكان ٌخرج مسرحٌتٌن على االقل سنوٌام 1554فً لندن سنة  شكسبٌر

شعر، وقد برز عدٌد من االكتاب فً اوربا فً هذا المجال وكانو وكان شاعر بارز فً مجال ال

ٌؤمنون بالتطور الكامل للفرد كوسٌلة لتحسٌن المجتمع ومن افكارهم نستنتج أن عالما ملًء 

بالشر والحماقة والظلم وسوء استخدام السلطة ٌجب معالجته بالفضائل كاالستنارة والشعور 

ٌتوخون العلمٌة فً ابحاثهم فاستخدموا طرٌقة بالواجب والصدق وكان رجال المعرفة 

 االستطالع واالستفسار بدال من المصادر. 

احدث ثورة فً مجال الفلك والرٌاضٌات والفٌزٌاء والطب وعلم االحٌاء لعلوم الطبيعية: التقدم ا

واالجتماع ، فقً مجال الفلك، كان الفلكٌون ٌؤمنون بنظرٌة بطلٌموس الذي عاش فً القرن 

مركز الكون وتدور الشمس والقمر والنجوم  ألنهاالمٌالدي والذي قال بأن االرض ثابتة  الثانً

فً نظرٌة وقد شكك ساعة ، ومن العلماء فً هذا المجال كوبرنٌكس  24حولها بسرعة فائقة كل 

التً كانت متوفرة فً زمانهم  اآلالتوالتجربة بواسطة  والمالحظةبطلٌموس عن طرٌق البحث 

ٌن فً كتابه بان االرض كأحد الكواكب السٌارة تدور حول الشمس ولٌست مركز الكون، الذي ب

الذي حاول ان ٌوفق بٌن نظرٌة بطلٌموس و كوبرنٌكس  1611 -1546واما العالم تٌكو براهً 

وكانت نظرٌته تنص على ان الكواكب السٌارة تدور حول الشمس لكن الشمس وجمٌع االجرام 

رض الثابتة ، أما كلٌبر االلمانً فقد اثبت فً نظرٌاته بأن االرض السماوٌة تدور حول اال

و االٌطالً فقد خالؾ اراء والكواكب السٌارة تدور حول الشمس فً مدار بٌضوي أما ؼالٌل

/ وفً مجال االخرٌن وبرهن بان الشمس تدور حول نفسها وان للمشتري توابع تدور حوله

جة لبعث الحضارة الكالسٌكٌة وان التقدم فً علم الفلك ساعد التقوٌم فقد كان علم الفلك الجدٌد نتٌ

على اصالح التقوٌم القدٌم فقد قامت هٌئة من العلماء بارجاع التقوٌم عشرة اٌام الى الوراء 

وحذؾ االٌام الزائدة من السنوات الكبٌسة تحذؾ فً نهاٌة كل قرن لسنة كبٌسة كسنة 

 .تدرٌجٌا وطبقته االقطار البوتستانتٌة وؼٌرها1311

ضٌات فً العصور الوسطى قد ورثوا الحساب كان علماء الرٌاوفً مجال الرٌاضٌات     

والهندسة من الٌونانٌٌن والرومانٌٌن القداما وتعلموا من العرب الجبر واالرقام العربٌة وبنوا 

(م و كاردان 1550 -1516علٌها، لقد اشتهر فً اٌطالٌا عالمان رٌاضٌان هما تارتاَكلٌا )

م كانا ٌتنافسان لحل المعادالت التكعٌبٌة فقد كتب تارتاكلٌا عن رٌاضٌات  (1536 -1511)

اشتهر استٌفٌن الذي  هولنداوفً  إنكلتراالمدفعٌة والحصون واهداهما الى هنري الثامن ملك 

وقد بذل علماء الرٌاضٌات فً اوربا الجهد طبق النظام العشري فً العملة والموازٌن والمقاٌٌس 

، =، ) ( ×، ÷ + ، _ ،  بٌر فً اٌجاد رموز الحساب والجبر فوضعوا االشارات التالٌةالك

وا حسابات الكسور وجدول المثلثات. وفً مجال المٌكانٌك والفٌزٌاء فقد ابتكر العالم وحسب

فانوسا سحرٌا من الهراء فً موسوعته الفٌزٌائٌة عم معجزة  1615 -1541االٌطالً بورتا 

وقد استخدم  1501الطبٌعً واستطاع جانس أن ٌضع مكروسكوب مركب سنة الطبٌعة والسحر 

ٌلبرت كلمة االلٌكترٌك )الكهرباء( ألول مرة  وهناك من اخترع المحرار ومٌزان توازن ولٌم كَ 

 السوائل وؼٌرها، 

وظهور مختصٌن فً البحث والتنقٌب وفً مجال التعدٌن فقد ادى الى ظهور علم التعدٌن       

والفٌزٌاء والكٌمٌاء الطب الذي درس  1555 -1401لتعدٌن امثال االلمانً  أكرٌكوال فً علم ا

فً اٌطالٌا وقد اهتم بالبحث والتنقٌب فً علم التعدٌن والول مرة وصؾ انتاج الفوالذ بتحوٌل 
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الحدٌد الخام الى صفائح حدٌدٌة بمزج المادة المنصهرة فً الفرن المنعكس بمادة متأكسدة 

 ة الفرن المنعكس. وعرفت بطرٌق

ومن ل جاعلماء فً هذا المفقد تطور الطب فً اوربا وبروز عدد من الوفً مجال الطب     

الذي قال )إن الجسم  1564 -1514الذٌن درسوا الطب الطبٌب الهولندي اندري فٌزالٌس 

الطب البشري هو المقٌاس الصحٌح لدراسة علم التشرٌح ولٌست الكتب القدٌمة( وقد تطور 

ولٌم هارفً االنكلٌزي الذي توج تقدم الطب فً عصره  وبرز فً مجال علم التشرٌحالحدٌث 

من القلب الى الشراٌٌن ورجوعه  ي قام بدراسة القلب والدم وبٌن اكتشاؾ الدورة الدموٌةذوال

م وفً هولندا كان طبٌب اسمه فان هٌلمونت الذي ابتكر اسم الؽاز 1625وذلك سنة الى القلب 

(Gasألول مرة واكتشؾ ثانً اوكسٌد الكاربون) . 

 العلماء فً مجال البحث فً النبات والحٌوانوفً مجال النبات والحٌوان فقد ظهر عدد من     

وقٌام العالم ، مئات االنواع من الطٌور واالسماكاذ قام الطبٌب الفرنسً بٌٌر بٌلون الذي فحص 

 ث فً النباتات والحٌوانات وتصنٌفها.الذي قام بالبح 1565 -1516كونراد فون جٌسنر 

فقد بدأ االسلوب العلمً فً التارٌخ بجمع الوثائق ونقدها ونشرها فكان  االجتماعٌة  وفً العلوم  

بدٌة لتقدم العلوم االجتماعٌة وخاصة التارٌخ وكان لبعث الحضارة الكالسٌكٌة تأثٌر فً ذلك 

وجان بودان أما كونراد فون فقد وضع اساس علم   وبدأت العلوم السٌاسٌة بكتابات مٌكٌافٌلً

 االشتقاق وبدأ بدراسة علم االقتصاد. 

فقد برز جٌرارد فون كرٌمر الهولندي واسمه الالتٌنً مٌركٌتر الذي اسس الجؽرافٌة وفً     

الجدٌدة ورسم الخرائط التفصٌلٌة الحدٌثة التً تعتبر من افخر  اآلالتوقد صنع مختبرا جؽرافٌا 

 MERCATORواختراع خطة لرسم الخرائط عرفت بـ ) مركٌتر بروجٌكشن  رائطالخ

PROJECTION  وذلك برسم خرٌطة الكرة االرضٌة على اوراق مستطٌلة بمد خطوط متوازٌة

 وخطوط العرض فً زاوٌة قائمة. 

وضع فقد ظهرت فً اوربا بٌن الهزات الفكرٌة العنٌفة والثورة الدٌنٌة فالفلسفة الحدٌثة أما     

الفالسفة العلوم الحدٌثة لتفسٌره فكان اول فٌلسوؾ حدٌث هو جٌوردانو برونو االٌطالً 

Giordano Bruno  الٌونانٌة القدٌمة وان المعجزات  كالخرافاتالذي اعتبر التوراة خرافة

تعبر عن االلوهٌة وان  عن خداع سحري  فكان ٌنظر الى الطبٌعة نظرة قدسٌة النها عبارة

الكون تسٌطر علٌه قوانٌن ثابتة الهٌة ومقدسة كانت نظرٌته مزٌجا من العلوم الحدٌثة والدٌن 

 الجدٌد. 

فقد كان كثٌر من العلماء ٌؤمنون بالسحر والخرافات وقد  السحر والخرافات وفً مجال    

النصؾ االول من القرن عشر واستمر فً  السادسانتشر السحر فً النصؾ الثانً من القرن 

السابع عشر وكانت الكنٌسة تبحث عن السحرة وتحرقهم وكان لكل من شارل الخامس وفرنسو 

أو الحرب أو الصلح أو  االول منجم رسمً ٌستعٌن به لتعٌٌن اال وقات السعٌدة للسفر

    . المعاهدات، وقد برهنت العلوم بان التقدم العلمً لم ٌقل عن التقدم فً العلوم االخرى
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 المصادر

جامعة بؽداد، تارٌخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسٌة  –محمد محمد صالح 

1511- 1350  

 تارٌخ اوربا الحدٌثة  –محمد مظهر االدهمً 

 الدكتور                                                                          

 عٌد جاسم سلٌم                                                                     


