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 وضعیت اروپا در آستانه رنسانس

ای آمیخته صحنه باید را میالدی 15 و 14 سده 
 فرهنگی،خشونت های پیشرفته از

 مذهبی خصومت و اقتصادی اجتماعی،مصایب
 و فالکت عصر م 14 سده ویژه به .آورد شمار به

 چهارم یک سیاه مرگ یا بود،طاعون مصیبت
 کمبود و کرد هالک اولیه سنین در را جمعیت

 عقب نسلها را اروپا اقتصاد، بهبود در کار نیروی
 سرکوب شدت به شورشها.انداخت

 ثروت،جنگ انباشت حال در داران شد،سرمایه
 وقدرت اعتبار توپ،تنزل صدساله،اختراع های

 .است دوران این عوامل از کلیسا معنوی



 رنسانس و عصر جدید
 {م1500-1800}

معنای رنسانس: 

 رنسانس به معنای نوزایی و تجدید حیات
و به عبارتی احیای فرهنگ یونان و روم و 
همچنین تغییر و تحول اساسی در جنبه 

های چهارگانه و ایجاد پایه های تمدن 
و به عبارت دیگر رنسانس به .نوین غرب

مفهوم هدایت جریان فکری و فرهنگی و 
 .تفکر در سبک جدیدی از زندگی است



 {چرا؟}ایتالیا آغازگر رنسانس 
 رشد شهرنشینی -1

ارتباط شهرنشینی با تجارت 

جنگ های صلیبی 

وجود شهرهای بندری مانند ونیز،جنوا،فلورانس 

 (  تشکیل بورژواها)رشد بازرگانی و بانکداری
 (مسن ها) حامی علم و فرهنگ و هنر

وجود خاندنهای معروف همچون مدیچی 

درگیری میان پاپ و پادشاهان 

 



 گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم-2

اندلس راهی برای ارتباط فرهنگی و هنری 

جنگ های صلیبی 

گسترش روابط تجاری 

گسترش مدارس علمی به سبک مسلمانان 

 استفاده وسیع از علوم و کتب دانشمندان
 مسلمان



 پیشینه فرهنگی و تاریخی -3

ایتالیا قلب امپراتوری روم باستان 

معماری باستانی شکوه تمدن یونانی رومی 

هنر و معماری انگیزه مطالعه آثار باستان 



 دستاوردها و تحوالت رنسانس در عصر جدید
 گسترش اندیشه اومانیسم -1

 حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان در فرهنگ
 یونان باستان

انسان محور و مدار جهان 

 انسان گرایی ارزشمندی دنیا ،نقطه مقابل
 کلیسای آخرت گرا

ادبیات،هنر و معماری،تعلیم و  : قلمرو اومانیسم
 تربیت



 هنر عصر رنسانس و سه بخش اساسی آن

 نقاشی -1

 (مجسمه سازی) پیکر تراشی  -2

 معماری -3

 :ویژگی مهم آن

موضوع و سبک آن به قرون وسطی به کلی متفاوت  -1
 .است

 محور آن انسان و طبیعت است

تاکید بر زیبایی و خصوصیات جسمانی و خصلت  -2
 های درونی انسان



 هنر مندان عصر رنسانس

1- 1452:)لئوناردو داوینچی-
1519) 

  ،دانشمند ، نقاش، مجسمه ساز
معمار، موسیقی دان، ریاضی دان، 

مهندس، مخترع، آناتومیست،  
زمین شناس، نقشه کش،  

گیاه شناس و نویسنده ایتالیایی  
نبوغ او شاید  . دوره رنسانس بود

بیش از هر چیز دیگری مورد توجه  
لئوناردو معمواًل به . بوده است

عنوان نمونٔه بارز یک مرد رنسانس  
از او به طور   .معرفی می شود

گسترده بزرگترین نقاش تاریخ یاد 
عده ای نیز او را با  . می کنند

استعدادترین شخصی می دانند 
که تا کنون در این جهان زندگی 

 .کرده است



 رافائل

،دورٔه هنرمند وارترین نمونه رافائل 
  آنکه با او .است پیشرفته رنسانس

 و داوینچی لئوناردو تاثیر تحت شدیدًا
 که آورد پدید خاصی سبک بود، آنژ میکل

  به را پیشرفته رنسانس هنر آرمانهای
  هر از آنکه ضمن او .می کند بیان روشنی
 نیروی به می آموخت، دیگری هنرمند

  میدان نیز خود توان پر اصالت و ابتکار
 به می توانست بهتر که را آنچه می داد؛

 کالسیک گرایش و می کرد جذب گیرد، کار
 .می ریخت شکل قالب به را خویش روزگار

 هنر روحیٔه با ناپذیرانه خستگی چنان او
 تقریبًا را هنرش که می کرد کار کالسیک
  اوج در یونان هنر رستاخیز می توان
 منتقد و ،شاعر گوته .کرد تلقی تکاملش

 است گفته رافائل دربارٔه آلمانی، آوازٔه پر
 زیرا نبود یونانیان از تقلید به مجبور وی که

 و می اندیشید یونانیان همچون خودش
 .می کرد احساس



 میکل آنژ

 
(14۷5 –15۶4)  ،نقاش،پیکرتراش،

. معمارو شاعر ایتالیایی است
میکل آنژ یکی از هنرمندان نابغه تاریخ  

و معروفترین چهره رنسانس 
 .ایتالیااست

بازگشت فلورانس به زمانی میکل آنژ  
 دومینیکنها فرقٔه از کشیشی که

 با «ساوناروال جیروالمو» به نام
 حکومت» و «تئوکراسی» برقراری
 و گرفته دست در را قدرت ،«مذهبی

  را جامعه اجتماعی و سیاسی مسیر
 قوانین و نموده تغییرات دستخوش

 تحمیل مردم به را مذهبی سخت
  افکار در تحوالت این .بود کرده

  افالتونیان دیگر و دانته جوان، میکل آنژ
 .نهاد برجای عمیق تأثیر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7


 دستاوردها و تحوالت رنسانس در عصر جدید

 تحوالت علمی -2

1- تغییر در نگرش علمی 

2-آشنایی با پیشرفتهای علمی مسلمانان 

3-  توجه به علوم طبیعی و و روشهای علمی بر
 اساس مشاهده و تجربه

ستاره : گسترش علومی همانند
 .....شناسی،داروسازی،سبک تحقیق علمی و 

اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتمبرگ 

 



 نیکالس کوپرنیک

  (14۷31 – 1543)  ،ستاره شناس
ریاضیدان و اقتصاد دان لهستانی بود 
که نظریه خورشید مرکزی  منظومه 

شمسی را گسترش داد و به صورت 
وی پس از سال ها  . علمی درآورد

مطالعه و مشاهده اجرام آسمانی به 
این نتیجه رسید که بر خالف تصور  

پیشینیان زمین در مرکزکائنات  قرار  
ندارد، بلکه این  خورشیداست که در  
مرکز منظومه شمسی است و سایر 

سیارات از جمله زمین به دور آن در  
 .حال گردشند

از یکی کوپرنیک انقالبی نظریه  
  عصر  کشفیات درخشان ترین

  آغازگر فقط نه که است رنسانس
 دیدگاه بلکه بود، نوین ستاره شناسی

 دگرگون هستی جهان دربارٔه را بشر
 .کرد

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B7%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


 دستاوردها و تحوالت رنسانس در عصر جدید
 اکتشافات جغرافیایی و شروع استعمارگری اروپاییان -3

2- افزایش اطالعات
 جغرافیایی

افزایش مهارت دریانوردی 
فنون نقشه کشی 
 استفاده از قطب نما و

 اسطرالب
 

1-انگیزه اکتشافات 
 سرزمین های ناشناخته

 چین و هند
  حکومت قدرتمند ایران

مانعی در هجوم از راه 
 خشکی

 گسترش تجارت از راه
 خشکی 

وجود دولت عثمانی 
به جان خریدن راه دریایی 
 چرا پرتغال و اسپانیا آغازگر

 بودند؟



 پیشگامان اکتشافات جغرافیایی

زاده )آلفونسو د آلبوکرکه
 1515: مرگ -پرتغال  1453

کاشف و دولت ( در گوا،هند
 .مرد پرتغالی است

و جنگجو زاده، نجیب یک او 
 بود پرتغالی دریایی سرهنگ

 و نظامی فعالیت های که
 دولت موقعیت وی، اجرایی

 در را پرتفال استعماری
 از .گرداند برقرار هند اقیانوس

 استراتژی خاطر به او
 عنوان به آمیزش موفقیت

 یاد نظامی فاتح نابغٔه
 .می شود

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


 پیشگامان اکتشافات جغرافیایی

شهر در او دریانورد هنری 
 نزدیکی در (پرتقال)ساگرس

 بزرگ وینسنت سینت کیپ
 و رصدخانه یک آنجا در و شد

 آموزشی ی مدرسه اولین
 تاسیس را اروپا در دریانوردی

 در ِستا تصرف در وی.کرد
 1415 سال در آفریقا شمال
 هنر و داشت ای عمده نقش

 حدی تا را سازی کشتی
 این و داد توسعه و بهبود

  سفرهای وارد را وی اتفاقات
 .کرد اکتشافی



 پیشگامان اکتشافات جغرافیایی

مه 2۰–1451 ُکُلمب کریسُتف  
   اهل دریانورد و سوداگر یک (15۰۶
  حسب بر که بود ایتالیا در جنوا

 او .کرد کشف را آمریکا قاره اتفاق
  کاستیل پادشاهی طرف از که

  مأموریت (ازاسپانیا بخشی)
  به غرب سمت از راهی تا داشت
  سال در بیابد، هندوستان سوی
  عرض از کشتی سه با 1492

  به اما گذشت اطلس اقیانوس
  کلمب .رسید آمریکا به آسیا جای
 قاره ای که ندانست هرگز

  .کرده است کشف را ناشناخته
  به کلمب کریستف سفرنامه

  اکتشافی سفر 4 قالب در آمریکا
 .گرفت صورت



 پیامدهای اکتشافات جغرافیایی

1-   نابودی فرهنگ و تمدن
 بومیان

2-  رشد استعمارگری 

3-  غارت منابع و ثروت
 بومیان

4- تجارت بردگان 



 اصالح دینی و نهضت پروتستان

1-  دالیل رشد نهضت
 مذهبی در اروپا

2-   نقش مصلحان دینی در
 اروپا

3-   نتایج پیدایش نهضت
 پروتستان



 رنسانس و عصر جدید

 

تهیه و نگارش: 



سرگروه تاریخ شهرستان قائمشهر 

 9۶پاییز 

 

و من اهلل التوفیق 


