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مقدمة

عرفت أوربا خالل القرنين 15 و16م بداية انبعاث ما سمي بالنهضة األوربية.

فما هي أهم أسباب هذه النهضة؟

وما هي أهم التحوالت الفكرية والفنية والدينية التي شهدتها أوربا؟

تعددت أسباب ومظاهر عصر النهضة األوربية

األسباب الممهدة للنهضة بأوربا

تنوعت األسباب الممهدة للنهضة من إيطاليا، فبإضافة للموقع االستراتيجي لمدنها (البندقية، جنوة ...)، وتأثرها بالحضارة العربية

اإلسالمية في مختلف المجاالت العلمية واالقتصادية، فنقلوا عن المسلمين تقنيات الري، واإلسطرالب، وصناعة األدوية، وعلوم الفلك،

والرياضيات، التي أدت إلى ازدهار الحركة الفكرية والفنية، هناك التنافس الثقافي واالقتصادي بين اإلمارات اإليطالية، وكذا سقوط

مدينة القسطنطينية في يد العثمانيين وهجرة علمائها صوب المدن اإليطالية.

مظاهر النهضة األوربية

تعددت مظاهر النهضة األوربية، وتجلت في:

النهضة الفنية: التي تميزت بجعل اإلنسان محور لألعمال الفنية، ومن أهم روادها كل من ميكائيل أنجلو، وليوناردو دافنتشي ...

الحركة اإلنسية: هي حركة فكرية ظهرت خالل القرنين 15 و16م، ساهمت في تطوير المعرفة، وركزت على تمجيد اإلنسان، وإحياء

التراث القديم متأثرة بالتراث اإلغريقي القديم.

اإلصالح الديني: حركة انتقدت الكنيسة، ورفضت الوساطة بين اإلنسان وا�.

تعددت دوافع ونتائج حركات اإلصالح الديني

دوافع اإلصالح الديني

أدى فساد الكنيسة الكاثوليكية، وابتعاد رجال الدين عن القيم المسيحية، واهتمامهم بجمع األموال عن طريق بيع صكوك الغفران، إلى

ظهور حركات إصالح ديني انطلقت من ألمانيا على يد مارثن لوثر الذي دعا إلى أن اإليمان با� وحده هو سبيل الوصول للخالص، كما

عمل على شرح الكتاب المقدس لنشر الفهم الصحيح للدين المسيحي، وكالفن بجنيف، وملك إنجلترا هنري الثامن، وبذلك انقسمت أوربا

إلى دول كاثوليكية وأخرى بروتستانية.

نتائج اإلصالح الديني

أدى انتشار حركات اإلصالح الديني بأوربا إلى ظهور الحركة البروتستانتية التي اختلفت مبادؤها حسب الدول (كاللوثرية والكالفانية

واالنجليكانية)، مما أدى إلى نشوب الحروب الدينية.

خاتمـة

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-althania-iadadi#section-1857
https://inscription.ma/


شكل عصر النهضة مرحلة هامة في تطور بلدان أوربا الغربية التي تدعمت قوتها بفضل حركة االستكشافات الجغرافية.

https://inscription.ma/

