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یحیمس ت ایواله فلسفه حقوق، س:یپار دانشگاه در علوم آموزشی  نیمهمتر

 نیالت زبانزبان علمی در نیمه دوم قرون وسطا: 

 سایکل تسلط بعلت یمهندس و یتجرب علوم و منطق به و تاکید میشد فلسفه ،یحیمس اتیاله در نیمه دوم بر دانش هایی چون

بر آموزش توجه نمی شد

همچون باستان ونانی بزرگ لسوفانیف یفلسف یها شهیاند با وسطا قرون در ییاروپا دانشمندان نحوه آشنایی

و نایس یمانندابوعل مسلمان لسوفانیف یها نوشته و آثار ی ترجمه قیطر ازآشنایی دانشمندان اروپایی  افالطون: ارسطوو

 رشد ابن

ناس، نظزیات فلسفی او تا قرن ها فلسفه رسمی یآکو توماس م. :13و  12 یها سده در ییاروپا لسوفیف نیتر برجسته

کلیسای کاتولیک بود

 اصول الهیات   آکویناس:توماس یها کتاب نیتر یکی از مهم

استفاده  از برهان های ارسطو برای اثبات خدا  ویژگی کتاب اصول الهیات:

کات مهم ردس شازندهم ردسنامه  ون
دیجد عصر و رنسانس

به گفته می شود که یفرهنگ و یفکر یها یدگرگون به یخیتار نظر از و است اتیح دیتجد و یینوزا به معنای رنسانس: 

از ایتالیا آغاز شد. باستان روم و ونانی فرهنگ یایاح منظور

 رنسانس شگامیپ و زادگاه ایتالیا

سندگانینو از یگروه. فرهنگ قرون وسطایی بر اروپا سیطره داشت م 14 قرن درعلل پیشگام بودن ایتالیا در رنسانس 

سبک تفکر و و فرهنگی را به دست گرفتندهدایت جریان فکری و  می زیستند، ایتالیا ثروتمند یشهرها درکه  شمندانیواند

قرار داشت شکل گرفت و به رنسانس معروف  باستان روم و ونانی فرهنگ اتیح دیتجد و یینوزا بر آن اساس که یزندگ دیجد

شد و کم کم در سرزمین های دیگر اروپا گسترش یافت.

-3 اسالم جهان با یفرهنگ روابط گسترش -2تجارت  و ینیشهرنش رشد -1 رنسانس ظهور عوامل و ها نهیزم نیتر مهم

یخیتار و یفرهنگ ۀنیشیپ

تجارت و ینیشهرنش رشد

شهرنشینی و تجارت در پیوندی باهم رونق گرفت و جنگ های صلیبی تاثیر فراوانی بر رشد شهرها و تجارت م.11 ی سده از

 .ییاروپا ینهایسرزم ریسا از شیب ایتالیدرا شهرها ییشکوفا و رونق بر جنگها نیا ریتأثدر مناطق ساحلی اروپا گذاشت.

 جنگهای صلیبی عامل تاثیرگذار در رشد شهرها و تجارت:

گسترش   -2این شهرها شد  شدن سرآمدباعث  تجارت گسترش -1 : یبیصل یجنگها از پس ایتالیا علل رشد شهرهای

ادر تجارت یتالیا یبندر یشهرها اروپا یغرب سواحل و ترانهیمد یایدردر اختیار داشتن تجارت  -3بانکداری و صنعت 

یمتیق یکاالها ستد و داد مرکز فلورانس، فلورانس و پالرمو و زایپ ، جنوا ، زیوندریای مدیرانه و سواحل غربی اروپا: 

 را داشت.اروپا از یعیوس بخش در پارچه یتخصص تجارت و یو چرم یفلز
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 ثروتمند نانیشهرنش از یدیجد گروه وشکل گرفت  گوناگون یها حرفه و مشاغل تجارت رشد و شهرها گسترش با بورژوا:

 به وجود آمد.   بورژوا به معروف عیصنا صاحبان و بانکداران بازرگانان، شامل

نقش داشتند  شهرها امور اداره در مختلف یشوراها و ها انجمنبا ایجاد  -1  ا در توسعه تجارت و شهرها:بورژواه نقش

 تالش می کردند.  علم جیترو یبرا و اهمیت می دادند هنر و فرهنگ علم، به -2

 یجدّ یحام و مشوقکه  فلورانس بر حاکم یچیمد خاندان در فلورانس: نقاشان و ادبا یحام حاکم خاندان نیمهمتر

 بودند. هنر و ادب فرهنگ،

 اسالم جهان با یفرهنگ روابط گسترش

 با لیسیس و اندلس قیطر از -1 وسطا با جهان اسالم قرون در ییاروپا علل تاثیرگذار در آشنایی دانشمندان

 شرق و اروپا انیم یتجار روابط گسترش و یبیصل یها جنگ -2آشنا شدند.  اسالم جهان یفرهنگ و یفکر یدستاوردها

آثار و نوشته های  و عالمان مسلمان تاثیز زیادی بر وضعیت  -3باعث افزایش آشنایی آنان  با ابعاد مختلف تمدن اسالمی شد. 

 داشت.  اروپا یفرهنگفکر ی 

آثار و نوشته های علمی دانشمندان و عالمان  عامل تاثیرگذار بر وضعیت فکری و فرهنگی اروپا در قرون وسطا:

 مسلمان

 استفاده از آثار دانشمندان مسلمان: مدارس عالی و دانشگاه های تازه تاسیس ایتالیاپیشگامان 

 یخیتار و یفرهنگ ۀنیشیپ

   سرزمین ایتالیا باستان: روم یامپراتور قلب

 نیسرزم نیا کنار و گوشه در یروم یونانی تمدن میعظ یبناها و آثار تاثیر پیشینه فرهنگی ایتالیا بر پیدایش رنسانس:

 شکوه و عظمت روزگار ادآوری ییایتالیا مرفه نانیشهرنش از یاریبس یبرا وسطا قرون انیپا در آثار نیا وجود وجود دارد. 

 ی درباره پژوهش و مطالعه به شمندانیاند و سندگانینو دوره نیا در بود آنان ی گذشته یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ

  احیای آن بودند. پرداختند و در صصد باستان روم و ونانی فرهنگ

 اکتشافات جغرافیایی -3تحوالت علمی  -2گسترش اومانیسم   -1 دستاوردها و تحوالت رنسانس:

 اصالح دینی و نهضت پروتستان -4 

 اومانیسم)انسان گرایی(شه یاند گسترش

 ریشه در فرهنگ یونان باستان ریشه اومانیسم:

 تصدیق استعداد و توانایی های اوحرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و  اومانیسم:

 اعتقاد می شمردند و جهان مدار و محور را انسان باستان انیونانی ازبه تبعیت    انیگرا انسان  ها: ستیاومان اعتقادات

 ایجاد شود.  او یویدن التیتما و انسان یها خواسته ی هیپا بر یاجتماع یهنجارها و ها ارزش و یاخالق یارهایمع داشتند

 اتیخصوص و ییبایز بر دآنانیتأک -2 عتیطب و انسان دادن قرار محور -1 ویژگی های آثار هنری عصر رنسانس:

 خود نظر مورد یها تیشخص یدرون یها خصلت و انسان یجسمان

عقیده  کلیساانسان را موجودی می شمردند که زندگی دنیوی او مهم است. اومانیست ها سا: یوکل اعتقاداومانیسم تفاوت

داشت انسان فقط برای خدمت به خدا خلق شده و دنیاگرایی و میل به لذت جویی او را از رسیدن به سعادت در آخرت باز می 

 دارد.
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درقلمرو ادبیات، هنرو معماری و تعلیم و تربیت انعکاس یافت. و منجر به شکوفایی هنر و معماری   قلمرو تفکر اومانیستی:

 ایتالیا شد.

  یمعمار و ) یساز مجسمه(یکرتراشیپ ،ینقاشتحول در جادای نس  در عرصه هنر:رنسا تحوالت

 لئوناردو داوینچی، رافائل، میکل آنژ هنرمندان مشهور عصر رنسانس: 

 .نقاشی شام آخر و مونالیزا یا لبخند ژکوند مشهورترین اثر میکل آنژ:

: معماران دوره رنسانس ساختمان های رم باستان را الگو قرار دادند کاخ ها و کلیساها در شهرهای معماری در عصررنسانس

 مختلف ایتالیا به ویژه رم، ونیز و فلورانس بیانگر شکوه  معماری عصر رنسانس است.

 زیون و فلورانس رم، ژهیو به ایتالیا مختلف یشهرها در شده ساخته یساهایکل و ها کاخ  رنسانس: عصر یمعمار اوج

 -2 انسان یروح و یجسم رشد و یتعال برای ییگرا ن انسا ی شهیانداهمیت  -1 ویژگی تعلیم و تربیت عصر رنسانس:

  آموزش قیطر از او ی بالقوه یها یتوانمند و استعدادها ییشکوفا و انسان یریپذ ش آموز اصل تاکید بر

فعال  یشهر اتیح در وفعال جامعه در سودمندی نقش که  یشهروندان تیترب  عصر رنسانس: پرورش و آموزش هدف

 باشند.

 یعلم تحوالت

 شهیاند اشاعه -2 مسلمانان یعلم یها شرفتیپ با آنان ییآشنا -1 علل تغییر نگرش علمی اروپاییان در عصر رنسانس:

  یستیاومان یها

 کشفیات علمی عصر رنسانس:

 نظریه چرخش زمین به دور خورشید را مطرح کرد.، یسماو گردش اجرام رساله در کیکوپرن کالسین-1

 ، استاد دانشگاه پیزا، این اختراع باعث تایید فرضیه های کوپرنیک شد.گالیلهاختراع تلسکوپ توسط  -2

 رد زمینه کارکرد قلب و چگونگی گردش خون به موفقیت های مهمی دست یافت.ویلیام هاروی  -3

 صورت گرفت و در قرن هفدهم به وسعت بیشتر ادامه یافت. در فیزیک و ریاضیات پیشرفت هایی -4

 در زمینه جغرافیا و نقشه برداری با استفاده از تجربیات مسلمانان به پیشرفت های چشمگیری رسیدند. -5

 انقالب ساز نهیزم سبب پیشرفتهای علمی و ،یتجرب روش به اعتنا و اهتمام  علت پیشرفت های علمی عصر رنسانس:

 توسط شده مطرح نینو یها دگاهید ونیمد شتریب ها شرفتیپ نیا م. شد18 قرن در سپس و م.17 ی سده در یعلم

 یتجرب شناخت روش طرفداران از کنیب سیفرانس و یاضیر در قیتحق سبک انگذاریبن دکارت چون یا فالسفه و دانشمندان

 می باشد. یعلم درمطالعات

 یآلمان گوتنبرگ وهانسی توسط چاپ دستگاه اختراع: چاپ: نیماش اختراع

 اختراع دستگاه چاپ از مهم ترین اختراعات عصر رنسانس:

 یبها کتا چاپ -2  اروپا در علم نشر و یعلم یپژوهشها شدن ریفراگ به فراوان مکک -1 چاپ: نیماش اختراع نتایج

 و یفکر تیوضع بر ژرف ریأثت-3 ... و خیتار حقوق، موضوع در یآثار و داستان و رمان ،یفلسف یبها کتا لیازقب یرمذهبیغ

 ییاروپا جوامع یفرهنگ

 انییاروپا یاستعمارگر شروع و ییایجغراف اکتشافات

 دیجد ییایدر یهها را کشف و ییایاکتشافات جغراف رنسانس: عصر تحوالت نیمهمتر از
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 ی موازنه خوردن هم به -2 ایجغراف و یانوردیدر دانش حوزه در یعلم یدستاوردها -1 امداکتشافات جغرافیایی:یپ

 انییاروپا یاستعمارگر آغاز و یجهان تجارت

 ییایجغراف اکتشافات عوامل و زهیانگ

 جاذبه داشت انییاروپا یبرا دور اریبس یها گذشته از ن،یچ و هند مانند ،دور شرق یها نیسرزم-1

 پس از جنگ های صلیبی افزایش اطالعات جغرافیایی و توسعه مهارت دریانوردی اروپاییان -2 

 از مسلمان بزرگ یها سلسله و ها خالفت و یرانیا قدرتمند یها حکومت موانع ارواپاییان برای رسیدن به چین و هند:

 دنیرس یجد مانع بر الت ایران و مناطق ساحلی شرق و جنوب مدیرانه تسلط داشتند دیجد قرون تا باستان ی دوره

  بودند. نیچ و به هندوستان انییاروپا

 ی جدید: یها نیسرزم و ها راه کشف یبرا هایپرتغال ها و ییایاسپان زهیانگ

 با آنها رقابتقادر به  -1سود نمی بردند به دو دلیل آن رامونیپ یها نیسرزم و ترانهیمدآن ها از تجارت پر رونق دریای  

 مناطق بر مسلط یعثمان حکومت با -2نبودندداشتند،  خود انحصار در را منطقه نیا تجارت که ییایتالیا یشهرها دولت

 دشمنی داشتند.  ترانهیمد شرق و شرق شمال

ارو :  در کشف سرزمین های جدید انییاروپا یانوردیدر مهارت ی توسعه و ییایجغراف اطالعات شیافزا ریتأث

فنون نقشه کشی را تکامل و نقشه های دقیقی از دنیای شناخته شده طراحی و ترسیم  م.15 ی سده ی مهین تا پاییان

 تیموقع که یا لهیوس ) اُسطُرالب و ها( ینیچ) نما قطب مانند یانوردیدر زاتیتجه از یریگ بهره و یکشت ساختن کردند، 

 به پیشرفت های فوق العاده ای رسیدند.( کرد یم معلوم را یآسمان اجرام

 ییایجغراف اکتشافات شگامیپ هایپرتغال

اطلسسرزمین های جدید کشف  انوسیاق در قایآفر ی قاره یغرب سواحل در یپرتغال انوردانیدر م.15ی  سده دوم ی مهین در 

قاره افریقا، وارد اقیانوس هند شدند و با ادامه مسیر به سواحل جنوب  آنان با دور زدن دماغه امیدنیک در جنوی.  کردند

 شرقی هند رسیدند

دولت پرتعال ناوگان دریایی خود را به فرماندهی  دولت پرتغال و تاسیس پایگاه تجاری نظامی در جزایر خلیج فارس:

 نظامی در جزایر و سواحل خلیج فارس ایجاد کرد. –آلبوکرک به هند فرستاد. او تعدادی پایگاه تجاری 

نظامی توسط آلبو کرک پرتغالی در سواحل و  –تاسیس پایگاه های تجاری  نخستین گام های اروپاییان برای استعمار:

 جزایر خلیج فارس

 کریستف کلمب  کاشف قاره امریکا:

 ی برنامه از ایاسپان ی ملکه و پادشاه، حمایت نیزم بودن یکرو ی هینظر با کُلمب ستُفیکر ییآشنا  کشف قاره امریکا:

 شد. کایآمر ی قاره کشف منجر به اطلس انوسیاق از عبور با هند به دنیرس یبرا او ییایدر سفر

 نیزم به یابیدست و ثروت کسب ی زهیانگ به کا:یآمر قاره به مردم اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت علت

 یجنوب یکایآمر اعظم بخش و یمرکز یکایآمر بر تسلط ان،یبوم سرکوب اسپانیا در امریکا:اقدامات استعماری 

 ریستفبر اساس منشور میان پادشاه اسپانیا و کم.:  17و  16و نیرومند شدن اسپانیا در سده علت ثروتمند 

را به خزانه بدهند بدین گونه طالل و نقره غارت شده بومیان  آمده بدست میغنا از یا عمده سهم می بایست  کاشفانکلمب،

 .م. کرد17م. و 16امریکا، اسپانیا را تبدیل به نیرومندترین کشور اروپا در سده های 

 وارد شدند.   یاستعمار یرقابتها ی عرصه به هایفرانسو و هایسیانگل، ها یهلند م.16 قرن اواخر از
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 منافع وکسب شتریب مستعمرات بر تسلط یبرا ییاروپا یدولتها انیم یاپیپ یریدرگ و رقابت  م.:17 ی ویژگی سده

 یاقتصاد

 یی:ایجغراف اکتشافات یامدهایپ و آثار

جمعیت زیادی از مردم بومی به ویژه  -1داشت. گسترده یاجتماع و یاقتصاد ،یفرهنگ یامدهایپ کشف سرزمین های جدید

اروپاییان تمدن های بومی و نهادهای کهن قاره  -2شدید و بیماریهای مرگبار از بین رفتند در قاره امریکا بر اثر سرک.ب

تاثیر کشفیالت جغرافیایی در حوزه اقتصاد، اروپاییان در پی  -3امریکا را نابود کردند و زان و فرهنگ خود را جایگزین کردند.

ذخیره فلزات  -4م زیادی از ثروت را به اروپا سرازیر کرد یافتن طال و نقره برآمدند و منابع ثروت سرزمین ههای جدید حج

بعد از اکتشافات اعتبار و منزلت تجار باال رفت و در  -5قیمتی موجب رونق اقتصادی و رشد تجارت شهرهای اروپایی شد. 

لی، ارتش های ملی و شاهان با استفاده از منابع عظیم ما -6مقابل اشراف فئودال جایگاه ممتاز قرون وسطا را از دست دادند.

کشف سرزمین های جدید و گسترش قلمرو اروپاییان، باعث تشدید رقابت و  -7ناوگان های دریایی خود را قوی تر کردند.

 درگیری سیاسی، نظامی و اقتصادی آنها در اروپا و مستعمرات شد.

  ییقایآفر بردگان تجارت

اروپاییان  که مزارع وسیعی در قاره امریکا تصاحب کرده بودند به  علت خرید و فروش برده بعد از کشف قاره امریکا:

نیاز داشتند. به همین دلیل پرتغالی ها تجارت برده از افریقا به امریکا را به انحصار خود در آوردند.  نیروی کار مجانی و ارزان

 هر چند بعدها هلندی ها و انگلیسی ها نیز وارد این تجارت پرسود شدند.

 

 پروتستان نهضت و نید حاصال جنبش

که مورخان از آن ها را به  رخ داد اروپا در تیحیمس قلمرو در یتحوالت و حوادث سلسلهم.17تا 14 قرون دراصالح دینی: 

 اصالح مذهبی تعبیر می کنند.

  سایکل عملکرد و اتینظر از یبرخ به اعتراض و انتقاد با شروع :دینی اصالح جنبش شروع

انسان گرایانی که مروج ادبیات کهن یونانی و التینی بودند  و محتوای آموزشی تحت  -1پیشگامان نهضت اصالح دینی: 

گروهی از مصلحان دینی که از درون کلیسا  شروع به اعتراض و انتقاد کردند و آموزه  -2نظر کلیسا را غیر مفید می دانستند 

 ش کشیدند. های کلیسا درباره انسان و خدا را به چال

  یآلمان لوتر نیمارت دینی نهضت اصالح دینی: تیشخص نیتر مهم

مارتین لوتر: نهضت دینی با نام او شناخته می شود وی در اعتراض به مسیحیت یکسره از کلیسا برید و مذهب تازه ای بنیان 

 تدریس می کرد.  نهاد. و به تحصیل در رشته الهیات روی آورد و کتاب مقدس را در دانشگاه ویتنبرگ

 اولین مسئله ای که ذهن لوتر را مشغول کرد: ارتباط ایمان با انجام دادن کارهای نیک 

آنچه  ،لوتر در مطالعات خود در آیین مسیح به این نتیجه رسید که برخالف دیدگاه غالب کلیساییان -1: لوتر نظرات مارتین

مسئله  -2مایه رستگاری انسان می شود ایمان است و نه انجام دادن کارهای  نیک.  و با این نظر به جنگ با کلیسا برخاست. 

خدا را پدری مهربان می شمرد که  بدون چشم  -3آمرزش گناهان تو سط کلیسا را در برابر پرداخت پول  مورد نقد قرار داد 

 شد.داشت گناهان بندگان را می بخ

  اصل تنظیم و بر در کلیسای ویتنبرگ آویخت. 95م. فهرست از نظرات خود را 1517لوتر در  

 پاپ، لوتر را تکفیر و از امپراتور مقدس روم خواست تا او را سرکوب کند.واکنش پاپ در مقابل لوتر: 



 tarikheman3@تاریخ من 

__________________________ 

 

 tarikheman3@/ کانال تخصصی " تاریخ من "  ایذه -خانم فریده جهانگیری

 

 امپراتور، و پاپ به آنها واعتراض لوتر از یآلمان شاهزادگاندر مقابل لوتر:   آلمان شاهزادگان واکنش

 . (کردندپروتستاعتراض )

پاپ با تکفیر لوتر از امپراتور مقدس روم خواست تا اورا سرکوب کند اما شاهزادگان آلمانی از لوتر حمایت  نهضت پروتستان:

 کردند و به پاپ و امپراتور اعتراض)پروتست( کردند به این دلیل به پروتستان معروف شدند.

 مارتین لوتر آلمانیبنیانگذار نهضت پروتستان: 

 اصالحات لوتر در خارج از آلمان توسط جان کالون در سوئیس دنبال شد.

بروز سلسله جنگ های مذهبی میان  -2وحدت کلیسای کاتولیک را از بین برد  -1 نتایج و پیامدهای نهضت پروتستان:

رشد اندیشه  -4حکومت های پادشاهان و دولت های ملی شد.  -3پروتستان ها و کاتولیک ها در بخش های وسیعی از اروپا 

 جوامع اروپایی.تضعیف قدرت کلیسای کاتولیک و کاهش نفوذ آن در زندگی مردم و  -5ملی گرایی در اروپا  

 

 «موفق باشید»
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