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تقديم إشكالي

عرفت أوربا الغربية خالل القرنين 15 و16م (عصر النهضة) تحوالت فكرية وعلمية وفنية في إطار الحركة اإلنسية.

فما هو مفهوم الحركة اإلنسية؟

وما هي عوامل انتشار أفكارها؟

وما هي مظاهر النهضة األدبية والعلمية والفنية؟

الحركة اإلنسية وعوامل انتشارها

مفهوم الحركة اإلنسية

الحركة اإلنسية هي حركة فكرية وثقافية ظهرت في عصر النهضة بإيطاليا، ومنها انتقلت إلى باقي البلدان األوربية الغربية، وفد طرحت

الحركة اإلنسية عدة مبادئ من أبرزها:

إعطاء صورة إيجابية لإلنسان باعتباره أرقى الكائنات الحية.

االهتمام بمختلف العلوم واآلداب والفنون.

األخذ باألساليب الحديثة في التربية والتعليم.

إحياء التراث القديم وخاصة التراث اليوناني والروماني.

عوامل انتشار أفكار الحركة اإلنسية

األهمية التجارية والمالية إليطاليا وبالتالي ظهور الطبقة البرجوازية التي عملت على تشجيع الحياة الثقافية والفنية.

هجرة العلماء األوربيين المسيحيين إلى إيطاليا بعد فتح القسطنطينية سنة 1453م من طرف العثمانيين.

اختراع المطبعة الحديثة من طرف األلماني يوحنا غوتنبرغ، وبالتالي وفرة الكتب بأعداد كثيرة وبثمن مناسب، مما ساعد على نشر

المعرفة، وتطوير التعليم.

النهضة األدبية والعلمية والفنية في إطار الحركة اإلنسية

في الميدان األدبي

منذ القرن 15م أخذ الكتاب األوروبيون يؤلفون باللغات المحلية كالفرنسية واإلسبانية واإليطالية بدل اللغة الالتينية، في نفس الوقت

تزايد حجم اإلنتاج األدبي وتنوعت مواضيعه، مثل القصص والروايات والقصائد الشعرية، باإلضافة إلى المسرحيات.

في الميدان العلمي

ظهرت نظريات ومفاهيم جديدة في مختلف العلوم من بينها:

الرياضيات: إدخال األعداد السالبة وعالمات (+) و(–) و(=)، والحروف، وحل المعادالت من الدرجة الثالثة.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-aljtha-mshtrk-aadab-oalom-insania
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-aljtha-mshtrk-aadab-oalom-insania#section-227


الطب: العالج باألعشاب والعقاقير، وإتباع أسلوب الجراحة، واكتشاف الدورة الدموية.

الفلك: نظرية كوبرنيك التي أشارت إلى أن األرض كوكب يدور حول الشمس، وليس العكس كما كان سائدا من قبل.

في الميدان الفني

انطلقت من إيطاليا النهضة الفنية التي شملت كل من الرسم والنحت والمعمار، وتميزت هذه الفنون باعتمادها األبعاد الثالثة والدقة

وضبط األلوان، إلى جانب التحكم في اإلضاءة واألخذ بمبدإ التناسب، وبرز في عصر النهضة فنانون إيطاليون، من أهمهم: ليوناردو

دافنتشي في مجال الرسم، وميكائيل انجلو في مجال النحت، ورفاييل في مجال الهندسة المعمارية.

خاتمة

ارتبطت التحوالت الفكرية والعلمية والفنية التي عرفهما القرنين 15 و16م بالحركة اإلنسية، وكانت نقطة تحول لظهور تحوالت همت

جوانب أخرى (دينية، وسياسية، واجتماعية).

 


