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 مقدمة عإمة

ي تإري    خ أوربإ تعد إلنهضة إأل
 
  إلممهدة  إآلليإتكإنت وقد  ، وروبية محطة مهمة ػ

ي طيإته بذور هذإ إلتحول هو إلنظإم إلفيودإلي إلذي كإن نظإمإ متحركإ يحمل ل
 
ػ

منكمش عىل  إجتمإعي  إقتصإديحقل من  ؤذ تطور هذإ إلنظإم؛ إلتحول و إلتغيي  
ة ظهرت فئة  .م21م و 21نظإم متغي  بدءإ من إلقرن  إىلنفسه  ي هذه إلفير

فؼ 
إلمدن ومإرست إلتجإرة وجرت إلبوإدي وإلنظإم  إستوطنتجديدة  إجتمإعية

ي  ،"البورجوازية البدائية"وهي ،إلسوق  إقتصإد إلزرإعي وإلرعوي ؤل 
وإلتر

 إديإإلقتصليس فقط ؤسنإدإ عىل أسلوب  هإ  ،ستتطور وتزدهر مع مرور إلزمن
ي جديد يدعو  بل إلقإئم عىل إلتجإرة وإلمإل

 
إلعقلية  إستخدإمؤل  بوجه ثقإػ

تحرير إؤلنسإن من إلقيود وإؤلدرإك ل لة إلقوإلب إلدينية وإلوعي إءو مس إلمإدية
فكرية وسيإسية  جرأةذإت  مع طرح مسإئل وحلول جديدة ،وإلموروثإت

 وثقإفية. 

ي ونسق فقهإ من إومإ ر ن إلنهضة إألوربية ؤ  
ي نمط إؤلنتإج وتصور ديت 

 
إت ػ تغي 

ي 
 
من هإمشية  ؛بإ من وضع ؤل أخر و ؤنمإ هو فقط إلمفتإح إلذي نقل أور  ،ثقإػ

ي 
 
من  وإإلنتقإل ، ومن إلشتإت إلسيإسي ؤل إلقوميةإإلقتصإد إلنقود ؤل مركزيتهإ ػ
وسستإنتية، فؤذإ كإن إلعض إلوسيط هو إألصل إلكإثوليكي ؤل ظاهرة   إليو

ومحطة تغيير  ظاهرة بروتستانتيةفؤن إلعض إلحديث  بإمتيإز  يكيةكاثول
 لمآسي ة، لم تأسس بإرإدة كإملة بل تعرضت وفكرية وسياس   اجتماعية
ي  إجتمإعية

 
ي تمثلت ػ

ي  إلكإثوليكيةإلكنيسة  إضطهإدإتوإلتر
 
ضد دعإة إؤلصالح ػ

 وإنتقإدإتمن رفع تحديإت ن ب، لكن تمكن إلمثقفون إألوربيو شتر إلجوإن
ي كإن بفعل  إلتأثي  إلكنيسة، وبإلتإلي ؤن  ي مسإر إلتإري    خ إألوربو

 
 إآلليإتإلفعىلي ػ

، وب  هذإ تمكنت أوربإ من ي ي إلمجتمع إألوربو
 
ي حصلت ػ

ة وإلمتدإخلة ،إلتر  إلمتغي 
ي شتر إلمستويإت إلمجتمعإت إألخرىتجإوز 

 
ي إلعإلم  ػ

 
"إن ميالد أوربا  .ػ

  العرص الوسيط"الكاسحة للعالم هو واقع  تكمن 
 
  1جذوره ف
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وطريقهإ نحو  إألوضإع إلعإمة بأوروبإ خالل إلعض إلوسيطإلمحور إألول: 
 إلحدإثة 

 القرن الثالث عشر  تطورات  -1

ي شهد 
بأوروبإ تحوإلت عميقة مست جميع إلمجإإلت  إلعض إلفيودإلي إلثإب 

 :من مظإهرهإ و  إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلثقإفية 

سكنية عىل هإمش إلقرى تعيش بهإ فئة إجتمإعية سميت  ظهور مجإإلت  -2
ي إألحرإر غي  إلخإضعي   لإلكرإهإت إلفيودإلية. bourgènesبفرنسإ ب"

 " وتعت 
ي جمعت  ثروتهإ من إستغالل بإلتجإرة هذه إلفئة شتغلت إ

عكس فئة إألسيإد إلتر
وقد  ،وخلقت نظإمإ جديدإ يقوم عىل أسإس إلنقود وإلصنإئع وإألورإق ،إألرض

  .شكلت هذه إلفئة إلنوإة إألول للطبقة إلبورجوإزية
ي -1

 
ي سإهمت ػ

إلمحرإث ك %05ؤل  إلرفع من إلمردودية تطور إلتقنيإت إلتر
 إلمنإوبة إلزرإعية. و إلحديدي 

ي إلذي شهدته أوروبإ إل  -1  
 
بفعل إلتطور 21و 25مإبي   إلقرني    نمو إلديمغرإػ

    .إلزرإعي 
بفضل  21من إلقرن  أصبح للمدن إألوروبية إبتدإء إلدور إلتجإري إلذي -4

وتإجرت  ،لتجإرة إلمحلية وإؤلقليمية وإلعإلميةممإرسة إلطبقة إلبورجوإزية ل
ي إلموإد إلفالحية كإلحبوب وإلخمور وإلخيول وإألقمشة وإألثوبة

 
    .خإصة ػ

ي إلذي شهدته أوروبإ -0  ،إلرإبع عش   خالل إلنصف إألول من إلقرنإلنمو إلحض 
ي قإرب عدد بإيطإليإ  كمدينة إلبندقية  وميالنو   وقبل إلطإعون إألسود 

ولندن إلتر
   .نسمة 45555سكإنهإ 

وكإنت  ،زإولت إلتجإرة 21وإزية إبتدإء من إلقرن فئة من إلبورج نشأة -0
ي إلتطور إإلجتمإعي 

 
ي تعتيو حلقة رئيسة ػ

فأخلت  بإلقإنون   ،تقطن بإلمدن  إلتر
ي إلذي قسم إلمجتم   ع ؤل   إلنبالء وغي  إلنبالء إلبش 

ممإرسإت بعض إل بظهور  21تزإمن إلروإج إلتجإري إبتدإء من إلقرن  -6
كإت إلمالحية وإلكمبيإإلت وإلمعإمالت أإلرأسمإلية كتعإقدإت إلت مي   وإلش 

 إلرأسمإلية.  إلربوية 
مجإل إلتعليم  إزدهإر  21وإج إلتجإري إلذي عرفه إلقرن من نتإئج إلر  -8

يإت إلمدن  ي مرحلة أول تاله ظهور إلجإمعإت بكيو
 
فتعددت إلمدإرس ػ
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ي كإنت تدرس علم إلالهوت وإلفلسفة وقوإعد إللغة وإلبالغة  ،وروبيةإأل
إلتر
 وقد إستفإد من هذه إلحركة إلتجإر وإلحسإب وإلهندسة وإلفلك  وإلفنون إلحرة 

  .ورجإل إلدين عىل حد سوإء

 م1485م و 1348ت" "أزمات وتحوإل  -2

 إألزمإتصورة جديدة من   إإلقتصإديعرفت أوربإ بعد قرون من إلرخإء 
ي  ،م21م و 21خالل إلقرني    مأسويةذإت نظرة عميقة جد  إإلجتمإعية

 
دخلت ػ

 نعكفإ، وقد جتمإعيةإإل نتفإضإت إإل إلمجإعإت وإألوبئة و  ت حروب وتردد
 ومظإهرهإ إألزمةهذه  عنإص عىل درإسة ن بإلعض إلوسيط و إلمؤرخون إلمهتم

، وعليه تم وضع سؤإل ؤشكإلي وهو  ي ي إلمجتمع إألوربو
 
هإ ػ ماه  ومدى تأثي 

  جعلت النهضة األوربية تتأخر بما يزيد عن قرن كامل؟
 األسباب الت 

 الطاعون األسود: 2-1

ي شهدتهإ أوربإ من  "إلطإعون أو " إلموت إلسودإء مرض  كإن
أخطر إألوبئة إلتر

، ويتمثل خالل أوإسط إلقرن إلرإبع عش   إألبيض إلمتوسط وضفإف إلبحر 
ة و  خطره ي أعرإضه إلخطي 
 
ي رسعة  ػ

 
ي يمهلهإ للمريض إنتشإرهػ

وهي ، وإلمهلة إلتر
ي  له، جإد عالجيلم يتم ؤ .أيإم 0

 
يف إلديموغرإػ  بأوروبإ وهذإ مإ شكل نوعإ من إلي  

و . إألول وإلثإنيةحيث فإق عدد ضحإيإه بست مرإت ضحإيإ إلحربي   إلعإلميتي   
إلجنوية  ن سببه من ؤيطإليإ خإصة مستعمرة" كإفإ"ؤتقول إلمصإدر إلتإريخية 

ي تم  إلموجودة عىل ضفإف إلبحر إألسود 
من طرف إلمغول سنة  محإصتهإ إلتر

بعد محإصتهم  من طرف إلمغول ؤل أهل هذه إلمستعمرة إنتقإلهم وتم 2141
.  إرإ ق أص  ألح ، ولم يتوقف هذإ إلمرض حتر لهل  ي إلبحر وإليو

 
 خرإبإ ػ

إليد إلعإملة  إنهيإر وهذإ أدى ؤل  وإقتصإدي إجتمإعي إلطإعون أحدث دمإرإ ف
أجهزة إلدولة ثم ؤفالس  و  كذلك ضعف إلتجإرة، وإلمر دودية إؤلنتإجوضعف 

     .قلنبالء حتر أصبحوإ من قطإع إلطر إ

 أدى إلطإعون بشكل كبي  ؤل مشإكل عدة منهإ: 

 ي إلقرى وإلمدن  إليد إلعإملة إنهيإر
 
 وضعف إؤلنتإج وإلمردوديةػ

 إألسعإر.  وإرتفإعضعف إلتجإرة 
إئب عىل  ضعف أجهزة إلدولة خصوصإ جهإز إلمإلية بسبب سقوط إلض 

 .إلفالحي   وإلتجإر إلذين مإتوإ بسبب إلوبإء
 .ؤفالس إلنبالء 
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ي عإشتهإ أوربإ حيث 
ة إلرخإء إلتر أعإق مسإر وضع إلطإعون إألسود حدإ لفير

ي  إجتمإعيةوأحدث تحوإلت  ،إلتطورإت إلسيإسة وإلعسكرية
 
عميقة تمثلت ػ

وس  ي إلمدن وإلقرىؤفالس طبقة إلنبالء و إؤلكلي 
 
ضد  وظهرت إلتمردإت ػ

.  إلبورجوإزية وإلنبالء  ي  لتعم كل بقإع إلمجإل إألوربو

  حركات التمرد:  2-2

ي عيو عنهإ  شهدتهإ إوروبإ  إإلحتجإجإتهي عبإرة عن مجموعة من موجإت   
إلتر

ي إلبوإدي وإلمدن  )صغإر إلمالكي   
 
وقد سإهمت .وإلمزإرعي   وإلصنإع( ػ

ي هذه إلتمردإت منهإ عىل وجه إلخصوص
 
 مجموعة من إلعوإمل ػ

  إألزمة إلفيودإلية و أزمة إلطإعون إألسود،  -2
  ترإجع إلمدإخيل   -1
إئب -1 ة إلض     كير
ه إلعوإمل ؤل دفعت هذ وقد  ،إلمإئة سنة حربل إلسلبية  نعكإسإتإإل  -4

ي وإلمتإجرعن طريق ، إإلحتجإج
وسعت توقد  .نهب إلحبوب وإلموإس 

ي  هذه إلتمردإت
 
أغلب دول أوربإ منهإ بوإدي "فالمينيإ _ كثلونيإ _  ػ

إلفالحية كإنت مجرد هزة لم تخلق أبدإ  إإلنتفإضةؤن هذه .إلنمسإ..." 
ي بل زإد ي إلمجتمع إألوربو

 
ت إلوضع أسوء وأسوء، حتر صإر إلضإع تحوإل ػ

 طبقيإ بي   طبقة إلنبالء وطبقة إلفالحي   خإصة بإلبوإدي. 

 : اإلنفتاحالطريق إىل -3

ي شهدتهإ أوربإ عىل إلرغم من 
إلمتوإلية، سإهمت بشكل  إلمآسي ؤن إلتحوإلت إلتر

، عىل إلمستوى إلبنية  ي تفكك إلنظإم إلفيودإلي
 
 وإإلقتصإدية إإلجتمإعيةجىلي ػ

ي أثرت 
شعوب عىل  وكذلك عىل مستوى إلتصورإت وإألفكإر وإلسولوكيإت، إلتر

ي أعي    إإلجتمإعية مصدإقيتهموعليه فقد إلنبالء  ،أوربإ لقرون عديدة
 
ػ

عدوإ قإدرين عىل تأمي   إلحمإية للقرى إلبورجوإزية وإلفالحي   لكونهم لم ي
ي إلكبي   إإلنخفإضوبحكم  .وإلمدن

 
ء للبحث عن إلنبال  إضطر إلديموغرإػ

و  إإلدخإر إلمزإرعي   وإلتعإقد معهم ممإ مكن إلفالحي   من رفع إؤلنتإجية و 
، عىل هذإ إلدرب   .أصبحوإ أقل تبعية لإلقطإعيي  

للتشب ؤل إلبوإدي حيث أصبح إلعديد من ستغلت إلبورجوإزية هذإ إلوضع إ
ي شإسعة ويستثمرون فيهإ أموإلهم، ومن هنإ بد

أ إلنسق من إلتجإر يملكون أرإض 
إمن مع نهضة إلمدن ومن خالل هذه  ء، هذإ بير  ي تفكك بطي

 
إلوسيطي يتدبدب ػ

 : ي إلتإلي
 
 إلمدن بدأت تظهر بوإدر ومالمح إلعض إلحديث ويمكن لمسهإ ػ
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وة  3-1  .اإلقتصاديةسبل نمو الير

وة  إ تلعب دورإ كبي  زية إإلبورجو أصبحت  ي خلق إلير
 
، هذإ من إإلقتصإديةػ

إألسوإق عىل ضفإف إلبحر إألبيض  وإسسإعنشإط إلتجإرة وروإج إألموإل  حيث
 .وإلمحيط إألطلسي  إلمتوسط

3-2  .  نمو الحس القوم 

ي غإلب إألحيإن بظروف إلحرب  إرتبط
 
ي أغلب هذإ إلحس ػ

 
ي تندلع ػ

وإلتر
   جإإلت مختلفة مإألوقإت بي   مجموعإت من إلبوإدي وإلمدن، وبي   قبإئل و 

ي  255كحرب إلفرنسيي   وإؤلنجلي   خالل حرب 
م _ 2111من  إمتدتسنة وإلتر

 م. 2401

 وضع أساسيات وأدوار المؤسسات.  3-3

بي   أيديهم من إؤلدإرة وإلجيش    كل صالحيإت إلحكم عىل مركزةملوك  عمل
ي إنشقت  كمإ تدعمت وإلمإلية،  

، إلمجإلس إلفيودإلية عن إلمجإلس إلنيإبية إلتر
.  يتجزأ وأصبحت جزء إل   من من إلمشهد إلسيإسي

ة لقد   ي شتر إلمستويإت خالل إلفير
 
من  إإلنتقإليةكإنت أوربإ مشحإ للتحوإلت ػ
 إلعض إلوسيط ؤل إلعض إلحديث. 
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 : ي
 بإ. و إلت بأور و إلنهضة وأهم إألسبإب إلممهدة للتح مفهوم إلمحور إلثإب 

 مقاربة مفهوم النهضة:  -1

ي من  ،مصطلح " إلنهضة "   يحيلمن إلنإحية إإلصطالحية 
ي إلنصف إلثإب 

 
ػ

إث  عىل  ،إلقرن إلخإمس عش  وإلسإدس عش   ي للير
إإلنبعإث أو إلميالد إلثإب 

ي إلقديم 
ي وإلرومإب 

ي ميدإن  .، إؤلغريؼر
 
ط هذإ إإلنبعإث ؤعمإل إلعقل  ػ ويشير

ي معنإهإ إلوإسع  ،ين وإلفكر وإلثقإفةإلسيإسة وإلد
 
حركة تجديد شإملة فهي أمإ ػ

وإلعلمية وإلتقنية وإلسيإسية جميع إلمجإإلت إلفكرية  تعرفتهإ أوروبإ ومس
هم  ي شلت تفكي 

وإإلقتصإدية وإإلجتمإعية تحرر خاللهإ إألوروبيون من إلقيود إلتر
ئم عىل إقتصإد إألرض إفخرجوإ من إلنسق إلق  ،ومعيشتهم خالل إلعض إلوسيط

ي إلحضإرإت إلمعإصة لهم و 
ر
 .ثقإفة إلدين ؤل حضإرة حدإثية تجإوزوإ بهإ بإػ

ويصعب تحديد بدإية عض إلنهضة ألن جذورهإ تمتد خالل إلعض إلوسيط 
إلعض إلحديث عىل وبحكم إلتدإخل إلموجود بي   نهإية إلعض إلوسيط وبدإية 

ة  .كذلك إلعقليإتو  مستوى إلبنيإت  ت إلنهضة من إنطلق وخالل هذه إلفير
ي إلقرن ل   وبإلتحديد من ؤيطإليإ  أوروبإ إلغربية

 
 ،م26تتخذ طإبع إلشمولية ػ

ىجون دوليمويرى"وربمإ هذإ مإ جعل إلمؤرخ  ي عض إلنهضة مرحلة يرى   "ي 
 
ػ

  .م21ؤل مطلع لقرن  21زمنية طويلة تمتد من نهإية إلقرن 

ي ؤيطإليإ وإلطإبع  و إلمالحظ أن   
 
ي وخإصة ػ

مفهوم إلنهضة طغ  فيه إلطإبع إلفت 
ي ألمإنيإ، 

 
ي خإصة ػ

" انو "اؤلنسية أو إنو إلحركة إؤلنس وقد تبنت إلديت  هذه يير 
ي دعت إلحركة 

 ،من جهة ؤعطإء إلقيمة لإلنسإن وتمجيد روحه وعقله ؤل   إلتر
ي من جهة إإلعتبإر وإعإدة 

ي وإلرومإب 
إث إؤلغريؼر هذإ إلمنطلق برزت  من.ثإنية  للير

ي نسق وإحد إنو ج بإلحركة إؤلنسز إإلبورجوإزية إلبدإئية بشكل كبي  لتتم
 
ية ػ

ي 
 
ي  إلوقت نفسهجمعت ػ

 
إألمر رإجع ؤل أن و ، وإحد  بهدفأفكإر إلطرفي   ػ

وس وإلنبالء،  إلبورجوإزية هي نقيضة إلنظإم إلفيودإلي وهي كذلك ضد إؤليكلي 
إلنقيض إلحكم إلمطلق، وهذإ إلبعد  إلسيإسي هذإ مإ جعل نوعإ من بزوغ إلحس 

ي إلثورة إلفرنسية.  هنلمس
 
 مثال ػ

ي ؤن  وع أوربو
ك، فقد ظهر رجإل من جل أنحإئهإ مشير إلنهضة إألوربية مش 

ي جل إلمجإإلت إلمإلي _ إلسيإسي _  إ بتكرو إ
 
ي _  إإلقتصإديػ

_ إؤلصالح إلديت 

:  إإلجتمإعي   ومن أهمه كإتإلي

 كريستوف كلومبوس ___________ إلمالحة إلبحرية. 
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. إردنليو  ي _____________ رسإم سشكيىلي
 و ديفنتس 

 . ي
 جون كإلفن _______________ مصلح ديت 

ي إلعمق هي مجموعة من إلتحوإلت 
 
ي مكنت تبؼر إلنهضة ػ

إلمإدية وإلفكرية إلتر
إلقإئم عىل أسإس إألرض وهيمنة  إألوربيي   من إلخروج من إلنسق إلوسيطي 

ي مكنت 
إألوربيي   من تجإوز إلكنيسة وإلدخول ؤل إلحضإرة إلحديثة إلتر

 خرى. إلحضإرإت إإل 

  إيطاليا ق -2
 
 .م15أهم األسباب الممهدة لتحوإلت ف

ي 
إألوربية بإيطإليإ  نتجت لنإ مفهوم  إلنهضةأهنإك مجموعة من إلعوإمل إلتر

ي إلعوإمل إلتإلية أسفله: 
 
 ويمكن ؤجمإلهإ ػ

2-1  
 
 العامل الجغراف

ي 
 
ي  إ وسط إ دور  يلعب أن من  إؤليطإلي مكن إلعإمل إلجغرإػ  إلعإلم إألوربو

بي  
فإلحضإرة ؛ من إلتأثر إلكبي  بجميع إلحضإرإتوهذإ رإجع من تمكنهإ  ،وإؤلسالمي 

ي جميع إلمجإإلت إؤلسالمية كإنت مزدهرة خالل إلعصور 
 
إلوسط وسإهمت ػ

إلعلمية وإلفكرية وإلطب وإلفلك وكإنت مرإكز هذه إلحضإرة قريبة من أوروبإ  
ق وكإنت  ي إلش 

 
ي إلوسط ومض وإلشإم ػ

 
ي إلغرب وصقلية ػ

 
كجإمعإت إألندلس ػ

هذه إلمرإكز تحيط بإيطإليإ من كل إتجإه ويمكن ألهإليهإ إلوصول ؤليهإ عن طريق 
ق وإلغربوكإنت  ،إلسفن .  تعتيو معيو ونقإط إتصإل علمي وحضإري بي   إلش 

نطة إلعإصمة إلعإلمية إلقديمة وسمح  هإ ؤل بي   كإنت ؤيطإليإ أيضإ أقرب من غي 
وإ ؤليطإليإ كأسإتذة ومهإجرين لطلب إلعلم نطة أن يحض     .هذإ إلموقع لعلمإء بي  

2-2   
ر
اث  العامل الي 

لك إلنقوش وإلمخطوطإت هذإ إلنتإج زخرت ؤيطإليإ بثقإفة فنية معمإرية وكذ
 جعل إؤليطإليي   يصبحون إلورثة إؤلغريق وإلرومإن. 

 اإلقتصاديالعامل  2-3

عرفت ؤيطإليإ منذ أوإخر إلقرون إلوسط إزدهإرإ إقتصإديإ رسيعإ فمنذ إلقرن    
ري ، فإرتفعت طإقة سفنهإ تجإرة إلخإرجية سشكل عمودهإ إلفقأصبحت إل 22

ة رسيعة ألنهإ إحتكرت كل تجإرة أوروبإ مع  ي إلبحر إألبيض إلمتوسط بوثي 
 
ػ
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ق إلذي وجدت بضإئعه إلنإذرة من توإبل وحرير وعطور ومصوغإت ذهبية  إلش 
 وفضية سوقإ رإئجة لهإ جنت منهإ إلدول إألوروبية وإيطإليإ بإلذإت أربإحإ طإئلة 

 العامل القوم   2-4

نحو إألفق من أجل ؤنشإء وحدة قوية تحتضن وتتضمن   إلشعب إؤليطإلي  تطلع 
ي بشكل وإسع.   إلمجتمع إؤليطإلي و إألوربو

5-2  
 العامل الديت 

وجود مقر إلبإبوية بإيطإليإ حيث أصبح إؤليطإليون يمإرسون شبه إلسيطرة 
علمية بإيطإليإ إلمجإمع إل تإلدينية عىل بقية إلبلدإن إلمسيحية، كمإ برز 

 .إلخإصة خإرج إلنفوذ إلكنسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



9 
 

ي بعض إلمجإإلت. إلمحور إلثإلث: 
 
 مظإهر إلنهضة إألوربية ػ

ي وإللغإت إلقومية وكذلك بنإء 
إث إؤلغريؼر ي ؤحيإء إلير

 
تمثلت مظإهر إلنهضة ػ

مؤسسإت علمية مثل إلمعإهد وإألكإديميإت وإلمكتبإت، وبروز تحوإلت علمية 
ي 
 
ي وإلعلوم إلتجريدية  ػ ي    ح إلطتو

بإلفنون  وإإلعتنإءمنإهج إلعلوم وإلفلك و إلتش 
ي هذإ إلحقل هو  إلجميلة مثل إلنحت وإلرسم، وأهم مإ

 
إعبرز أيضإ ػ  إخير

ي خولت إؤلنس
  هم.  أفكإر نش   ي   إنويإلمطبعة إلتر

 سياس  التحوإلت ال-1

ي      
 
، أي  من إلشتإت إلفيودإلي   بإ  و أو  إنتقإل  تمثلت ػ ي

ؤل إلتوحد إلمونإرس 

إلملكية إلمطلقة فتحول بذلك إلمشهد إلسيإسي ؤل إلقومية  إلذي كإن قإئمإ 

عىل ثالث أجهزة "مؤسسة إلجيش و إؤلدإرة وإلقضإء" وهذه إلتحوإلت إرتبطت 

 بإلتحوإلت إإلقتصإدية أي ؤلتقت فيهإ فيهإ مصإلح إلبورجوإزية وإألمرإء هذإ 

ومن هذإ إلتحول تطورت مكإنة رجإل إلقإنون  ،إإلقتصإديلتوفي  إألمن وإلروإج 

 إلذين هيمنوإ عىل إألوضإع إلسيإسية. 

 والمالية اإلقتصادية  التحوإلت -2

ي دفعت  إلحديث عن ؤلإلتحوإلت إلتجإرية تقودنإ      
إلكشوفإت إلجغرإفية إلتر

من إلفإئض ل إلعوإلم إألخرى لجلب إلموإد إألولية وإلتخلص لدخول ؤلإألوربيي   
 
 
ي ول

 
ي، وتوسيع إلمجإل إلجغرإػ د هذإ كله بروز إلتقنيإت، وإلخرإئط إلبش 

 وإلبوصلة... 

ي      
 
ة إؤلسالمية صنإعة قطيعة مع إلوسإط سإهمت كل هذه إلتحوإلت ػ

ي هذإ إلشأن وهو . إألوربية بإيطإليإ
 
"إن  "فريدريك موروا"يقول أحد إلمهتمي   ػ

  الجديدة، للبح عنها فات الجغرافية بحثو شالك
  األرض 

 
ث عن النبالء ف
ي هنإ الذهب والفضة والتوابل الباهظة الثمن" 

 
يلخص فيه مدى دور إلتجإرة ػ

ي إلطرقفإت إلجغرإفية، و شإلك
 
إلتجإرية وإألسوإق  وتحكم إلتجإرة إألوربية ػ

 إلعإلمية وإلسيطرة عىل إلمجإإلت إلمكتشفة. 

ية  إ أفكإر  ةإلبورجوإزيأدخلت         ي إلمجتمع  وإقتصإديةجديدة وحركية بش 
 
ػ

ي إلذي  وإألور  ي يعتمد عىل إألرض، ليتشبث بإلنسق إلتجإري إلذي كإن بو
ي إلمإض 

 
ػ

ي إلجهة إلشمإلية إلغربية للقإرة يعتمد عىل 
 
ي نشطت ػ

صنإعة إلنسيج إلتر
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كإت جديدة  و ،وإلتجإرة إألمإألوروبية و  إلتجإرة وكإنت  إحتكرتكذلك رس 
ي أعط أفق   فسيطرةمدعمة من إلدولة، هكذإ  إلرأسمإلية إلتجإرية بشكل تدريجو

تبط إلتجإرة بجلب إلتوإبل، لتسم هذه إلمرحلة بثورة  إلنجإح فيمإ بعد، لير
 إلتوإبل،

ي فرضت وجودهإ بفضل إلبنوك إل لألموإلأيضإ روإجإ هإمإ  26شهد إلقرن      
تر

ة  لي إلرأسمإكم إ إلير إإلقتصإدي بسبب  فأصبحت بدورهإ  ،إلذي عرفته هذه إلفير
ي قطإعإت إلمالحة وإلصنإعة إلنسيجيةثسست

 
ي سيطرت عليهإ مجموعة  ،مر ػ

وإلتر
ي 
 
ي هيمنت عىل إقتصإد إوروبإ ونجد ػ

ى إلتر من إألرس إلتجإرية وإلمإلية إلكيو
  ".آل إلميديسيس"و "آل إلفيلزير"و "آل إلفوجي  "طليعتهإ أرسة 

إلتعإمل بإلكمبيإإلت إلقإبلة للتحويل إو وإبتكرت هذه إلمؤسسإت إلمإلية       
ي إعفت إلتجإر من مخإطر إلتنقل بي   إلبلدإن .إلضف بدل إلنقود

ويعيو هذإ  .إلتر
إإلنتقإل عن إلتحول إلهإم إلذي شهدته إلرأسمإلية خإصة بعد ظهور إلبورصة 

ي كإنت تتم فيهإ أعمإل إلتبإدل إلمإلي 
ي وقد  .إلتر

 
إكمة ػ مكنت هذه إألموإل إلمير

بصفقإت وإسعة عىل إلصعيد   إلقيإم من إلبنوك وإلبورصإت إلعديد من إلتجإر 
ي  ي كإنوإ يتعرضون لهإ من حي   آلخر  إألوروبو

. عىل إلرغم من مخإطر إؤلفالس إلتر
ي ظهور 

 
ي نمإء ثروإت مإلية ضخمة سإهمت ػ

 
وقد سإهمت هذه إلصفقإت ػ

 ةإألوروبيي   إلكبإر إلذين إحتكروإ إلسوق إإلقتصإدية طبقة جديدة من إلرأسمإلي
 ومهدوإ للتحوإلت إلرأسمإلية إلالحقة 

ي لم يقف إلتطور إإلقتصإدي         26فقد شهد إلقرنإن  ح،عند هذإ إل إألوروبو
ي وإ "إلمركنتيلية إلتجإرية"  م فكإر إإلقتصإدية سميت بمجموعة من إأل 21و

لتر
حإولت حل بعض إلمشإكل إإلقتصإدية وإلمتمثلة هي عبإرة عن أفكإر وسيإسإت 

ي حإجة رجإل إلدولة  ؤل إلنقود لبنإء مؤسسإت إلدولة
 
ي  .وتنمية موإردهإ ،ػ

وتنبت 
عىل فكرة "إلقوة هي مإ تتوفر عليه إلدولة من معإدن نفيسة   إلمركنتيلية 

ى أن إلدول فضة"إلذهب و كإل  كيفية إلتعإمل مع هذإ ؤل  نت تفط ةإألوروبي. لي 
ي منعت خروج إلذهب، ومنه سميت هذه إلسيإسة بسيإسة 

إلفكر، كؤسبإنيإ إلتر
ي تطوير إلسيإسة  إلمعدن. 

 
أمإ بإلنسبة لفرنسإ فقد وظفت هذه إلمعإدن ػ

ي 
ي أفق إلسيإسة إلمركنتيلية، إلتر

 
إ وظفته لتطوير إلتجإرة ػ إلصنإعية، وكذإ إنجلير

ي إإلقتصإد 
 
بحرية إلتجإرة وإلمنإفسة  موإإلهتمإتقوم عىل أسإس تدخل إلدولة ػ

 إلحرة. 
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 : التحوإلت اإلجتماعية -3

ي       ي مقدمتهإ )طبقة  كإن إلمجتمع إألوروبو
 
يتكون من طبقإت متعددة وػ

ي تحتكر إلمجإل إإلقتصإدي و 
 ،تمثل نسبة قليلة من بنية إلمجتمعإلنبالء(، إلتر

ة إلحمإية من  إلنبالء طرف وهنإك طبقة رجإل إلدين إلذين يمتإزون بمي  
إئب ، ، ومعفيي   من إلض  ي إسفل إلهرم إإلجتمإعي

 
نإهيك عن طبقة أخرى تقبع ػ

ي خضم هذ. إلفالحي   وإألقنإن إلمزإولة لمهإم إلسخرةوهي طبقة 
 
إلطبقإت  هوػ

جوإزية، وإستفإدت من عدة عوإمل؛ أهمهإ  بزغت طبقة جديدة سميت بإليو
إلعوإمل إألخرى،  ؤلضإفة وكذلك نمو وتطور إلتجإرة وإلفكر، بإؤل  ظهور إلمدن

ي ؤل إلسلطة عيو مرإحل. 
تؼر  لير
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ي 
 عوإمله وإنعكإسإته  : إلمحور إلرإبع: إؤلصالح إلديت 

ي بتحوإلت إجتمإعية وفكرية وسيإسية شإملة أدخلت      
إرتبط إؤلصالح إلديت 

ي ؤطإر مإ يصطلح عليه بإلنهضة. وقد 
 
ي إألزمنة إلحديثة ػ

 
نة لعبت إلمديأوروبإ ػ

ي هذه إلتحوإلت 
 
إ ػ ً إ يسغ ؤل إلتحرر من  ؛دوًرإ كبي 

ً
فإلمدينة شكلت فضإًء جديد

وع  قبضة إؤلقطإع وإلكنيسة، وذلك بوإسطة طبقة إجتمإعية حإملة لمش 
، أإل وهي  ي إلتجإرة، وإنفتحت عىل إلعإلم عن  البورجوازيةإلتغيي 

 
ي إشتغلت ػ

إلتر
  شعإر إلعقل.  طريق إلكشوفإت إلجغرإفية، ورفعت

ي صإرت تبتعد عن      
شهدت إلمدينة نشأة إلجإمعإت ؤثر تالحم إلمدإرس إلتر

إ 
ً
س معإرف جديدة ذإت صلة بإلقإنون وإلفلسفة وأيض إلالهوت وتدرِّ
ي إؤلنجيل بإلرجوع ؤل 

 
ي مكنت من تتبع إلتحريفإت إلحإصلة ػ

إلفيلولوجيإ إلتر
 أول إلجإمعإت كإنت قد إلنص إألصىلي إلمكتوب بإللغة إؤلغريقية. وم

ّ
علوم أن

ي 
 
، لتتعدد بعد ذلك ػ ي عش 

ي نهإية إلقرن إلثإب 
 
ي بإريس وأكسفورد ػ

 
ظهرت ػ

 .مختلف مدن أوروبإ إلغربية وإلوسط

1-   
وتستانت    الير

 اؤلصالح الديت 

 مختلفة،     
ً
إتخذت إلحركإت إؤلصالحية منذ نهإية إلعض إلوسيط أشكإال

لكنهإ تعرضت  ،لتخىلي عن إلطقوس إلكنسية إلزإئدةجمإعية وفردية، دعت ؤل إ
ي 
 إألفكإر إلتر

ّ
س من طرف إلكنيسة إلمركزية وإلقوى إؤلقطإعية. ؤإل أن لقمع رس 

ي وقت متأخر من هذإ إلعض، كإنت أكير أهمية بإلنظر ؤل 
 
عيور عنهإ إلمصلحون ػ

وسستإنتية ي إلتمهيد ألفكإر إلقرن إلسإدس عش  إليو
 
، وإن كإن إلدور إلذي لعبته ػ

هم جميًعإ هو إؤلحرإق أحيإًء عىل يد إلكنيسة. ويمثل هذه إلمجموعة، من  ُ مصي 
ي  وم "، وإؤليطإلي "جون فيكليف"دعإة إؤلصالح إألوإئل: إؤلنجلي   جي 

، وبإألخص إلتشيكي جون هوس إلذي يعتيو أنموذًجإ للرإهب إلمثقف "سإفونإرلي 
ي وجه إلبإبإ ونإدى بإصالح إلكني

 
 .سِة وطقوِسهإإلذي وقف ػ

 .(1415-1369) جون هوس1-2

ي إألول" إحتج عىل إلكنيسة إلمسيحية 
رإهب سشيكي رإئد "إؤلصالح إلديت 

تقإدإت إلذعة إنؤصدإر مجموعة من إلكتب وجه فيهإ إلرسمية عن طريق 
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 آخذ حيث أصبحت إنتقإدإته إكير جرأة  2458وإبتدإء من سنة  ،للكنيسة
إلكنيسة عىل بيعهإ لصكوك إلغفرإن ونإدى بإلرجوع ؤل تعإليم إلكتإب إلمقدس 

 2420لذلك إقدمت إلكنيسة عىل ؤحرإقه حيإ سنة 

 :(1546-1483)مارتن لوثر 2-2

ي إأل 
قد جإهر )لوثر( بدعوته لالنفصإل عن إلكنيسة إلكإثوليكية و صل هو ألمإب 

ي سشييد كنإئس ووعىل رأسهإ إلبإبإ، 
 
وع ػ ي إلش 

 
ألمإنيإ كمإ رفض  وطنية جديدة ػ

 وك إلغفرإن. كبيع إلكنيسة لص

 :(1564-1559)جون كالفن 2-3

ترجم إلكتإب إلمقدس ؤل إلفرنسية متأثرإ بأفكإر  هو من أصل فرنسي قإم أيضإ 

 نذكر من بينهإ :  :لوثر إؤلصالحية لكنه أضإف مبإدئ جديدة

 .إعتيو إلكتإب إلمقدس مصدرإ وحيدإ للدين- 

 .كل إلشعإئر وإلطقوس دإخل إلكنيسة  ألغ  - 

 .دعم إلفكر إلبورجوإزي- 

 .أحل إلسلف- 

2-4   
 
 :اؤلصالح األنكليكاث

ي إلثإمن  إ تزعمهإ إلملك هي  ي ؤنجلير
 
مع إلبإبوية   هفبعد خالحركة إؤلصالح ػ

ي ممإ جعله ينفصل عن إلبإبوية  ،بسبب رفض إلبإبإ ؤلغإء إلزوإج إألول لهي 
ية ي  .وتزعمه للكنيسة إؤلنجلي  

ر
ية وبإػ وإلفرق إلذي وجد بي   إلحركة إؤلنجلي  

ي إلثإمن إحتفظ بإلعقيدة  (2041-2442)إلحركإت إؤلصالحية أن هي 
رجإل إلدين للكنيسة إلكإثوليكية، فإعتيو عمله إنشقإقإ  وترإتبيةوإلطقوس، 

إ أثإر عمله معإرضة لإلصالحيي   إلذين كإنوإ دإخل إلكنيسة إلكإثوليكية، كم
ي جذري

ي ؤصالح ديت 
 
 يرغبون ػ

  بأوروبا الحروب الدينية-2

إ و     )إلتشيك (  "بوهيميإ"هي حروب شهدتهإ كل من فرنسإ وألمإنيإ وإنجلير
ة إلفإصلة مإبي   

إ خالل إلفير بسبب إلضإع  2648و 2021وهولندإ وإنجلير
وسستإنت ي بي   إلكإثوليك وإليو

ي إندلع حرب  وأهمهإ ،إلديت 
ت من إلثالثي   عإمإ إلتر

ي  ألمإنيإ 
 
ي كل أنحإء أوروبإ وأبإدت  م2628 ػ

 
 أوروبإ من شعوب % 45لتنتش  ػ

وسستإنتيي    وبفرنسإ  ،وصفهإ إلمؤرخون بأطول وأعنف حرب شهدتهإ أوروبإ  .إليو
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ي كإنت قد نصت عىل  2680معإهدة ( 2120-2618) 24ألغ  إلملك لويس 
إلتر

وسستإنتيي   فأمر بتدمي  كنإئسهم وإغالق مدإرسهم  ،حرية إلمعتقد لدى إليو
  .وطرد رجإل دينهم وإلغإء زيجإتهم

ي إؤل بإلحروب قإمت إلكنيسة   وموإزإة مع هذه
ي إلمضإد إلذي بؼر

صالح إلديت 
ي كإنت سإئدةأ و  سطحيإ 

إ للنظم وإلتقإليد إلتر ة أحيت  إلكنيس كمإ،سي 
ي 
 
ي أصدرت 2041 إلكإثوليكية محإكم إلتفتيش ػ

ي حق  أحكإمإ إلتر
 
قإسية ػ

لجنة  ت بهذه إلمحإكمقوألح و إؤلعدإم حرقإ لملكية أو إلسجن أكي  ع إ  معإرضيهإ 
وسستإنتيي   وإؤلنسيي    ي منع تدإول كتب إليو

 
ي إختصت ػ

 .إلثبت إلتر

وتستانتية بالتحوإلت اإلقتصادية -3  عالقة الير

وسستؤن تزإمن إلتحوإلت إإل ي إليو
ي تحيلنإ ؤل قتصإدية وإؤلصالح إلديت 

 طرحإنتر
ي عرفهإ إلمجإل إإلقتصإدي هو إلذي أفض  ؤل إلسؤإل إلتإلي : 

هل إلتطورإت إلتر
 ؟إلتحوإلت إلدينية أم إلعكس

ي فؤ حسب مإركس
 
بإ و ور أن إلتحوإلت إلدينية هي وليدة تطور إلبنية إإلقتصإدية ػ

ى  أمإ مإكس فييو  ي إلذي أبإح إلربإ هو إلذي أ في 
ي إلكإلفيت 

وسستإنتر ن إلفكر إليو
صل إلتقإء بي   إلتصورين إليهودي و قد حو  .فتح إلمجإل لتطور إلرأسمإلية

ي 
وسستإنتر ي إسوإ إلربإ و ليهود كإنوإ يملكون إألموإل ومإرسن إألإليو

 
هموإ بذلك ػ

وسسإإمإ  ،إلرأسمإليةتطور  ىفتإنتيي   وعىل رأسهم كإلفإن ليو من حق  أن  ي 
ي نظر  إلرأسمإلي إلمإنح للقرض

 
إلحصول عىل إلفإئدة إلن إإلجتهإد وإلعمل ػ

وسستإن ي إليو
ؤل   DELUMEAU (J)دفع ديليموو ربمإ هذإ مإ  ،تيي   وإجب ديت 

وسستإنتية هي يهودية جديدة.  وسستإنتية ورإء تطور إلقول بأن  إليو هكذإ كإنت إليو
ي مبدأ هذإ إلمذهب إلرإمي ؤل تحرير إلفرد من أكير من ذلك ف ،مإليةإلرأس

ؼ 
ي نإدت هي سمع إلرأ سة وجعل إؤليمإن قضية فردية إلتؼر وصإية إلكني

مإلية إلتر
دية قضية لفيودإلية وجعل إلمبإدرة إإلقتصإإإألخرى بتحرير إلفرد من ؤرث 

  .فردية

 نتائج النهضة األوروبيةبعض  -4

أدت أفكإر إلنهضة وتحوإلتهإ ؤل نتإئج إجتمإعية وسيإسية وإقتصإدية وثقإفية 
ي أوإل وإلحضإرة إ  ومن إهم هذه إلنتإئج:  ثإنيإ  نسإنيةؤل طورت إلمجتمع إألوروبو

  أفكإر إلنهضة أسس إلقيم إلفكرية للمجتمع إؤلقطإعي وكشف إؤلنسيون  زعزعت
 أن إلعديد منهم تربو  وممإ  ،إلكإثوليكيةبدع رجإل إلكنيسة 

 سهل مهمة إؤلنسيي  
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ي كنف إلكنيسة إلكإثوليكية
 
ممإ جعلهم يقفون عن كثب عىل مشإكل هذه ، ػ

 إلمؤسسة إلدينية 

 كنيسة إلكإثوليكية لهم وإعتبإر لتقدم إلعلوم بجميع فروعهإ رغم محإربة إ
 نجإزإتهم خروجإ عن إلدينؤ

  ي تكوين لغإت محلية كإلفرنسية وإؤليطإلية فلم تعد إلعلوم  ؤسهإم
 
إلنهضة ػ

 .وإآلدإب حكرإ عىل من يثقن إللغة إلالتينية

  ي بعث إلشعور إلقومي إلنهضة إأل ؤسهإم
 
لدى إألوروبيي   خإصة بعدمإ وروبية ػ

ي وعي إلحديثة أدإة للتعبي  عن إلنتإ ت أصبحت إللغإ
 
ج إلفكري ممإ سإهم ػ

 أوروبإسإكنة 

  ي تغي  إلوضع إإلجتمإعي  ؤسهإم
 
 وقد نجم ذلك عن إألوروبية للمرأةإلنهضة ػ

ي إلمجتمع وإلذي ألعإملي   مهمي   أولهمإ إرتبط بنظرة إؤلنسيي   
 
همية إلفرد  ػ

ي نإتج عن حإجةلوإ  ،أو أكير  سشكل إلمرأة نصفه
ي  ثإب 

 
ي إؤلنتإج خإصة ػ

 
إلمرأة ػ

 ة ؤل إليد إلعإملة بشكل كبي  إت ظهور إلرأسمإلية حينمإ بدت إلحإجبدإي

  .هإ من حقول إلمعرفة ي وغي  ي وإلفكري وإؤلنتإج  إألدبو
 تطور إؤلبدإع إلفت 

  ي إتجإه إلفردإنية وإلعقالنية  دور
 
ي خلق مسإر فكري جديد ػ

 
إلتطورإت إلدينية ػ

ي : 
 
ي تتجىل مظإهرهإ ػ

 وإلعلمإنية وإلتر

وسستإنتية  ؤضعإف - فردإنية إلصلة بي    سشجيعهإ سلطة إلكنيسة إلوسإئطية و لإليو
 إلفرد وإلخإلق 

ي ؤسقإط إلقدإسة عن إلسلطة  دور -
 
ؤسقإط إلقدإسة عن إلسلطة إلدينية ػ

ي وقت إلحق 
 
 ىل إلدعوة ؤل إلفصل بي   إلدين وإلدولة. عإلسيإسية ممإ شجع ػ
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