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م بأسم عصر النهضة ) المٌالد  3541تسمى حمبة الفلسفة الحدٌثة التً بدأت عام 

 ( ، وتمسم تمسٌما ً فرعٌا ً الى فترتٌن :Renaissanceمن جدٌد 

.  3011حتى عام  3541الفترة االولى  / هً الفترة االنسانٌة وتبدأ من  .3

بعث الروح فً الفلسفة من وكانت لٌادة الفلسفة فً اٌطالٌا ، ولد استمد 

دراسة الفالسفة المدماء الٌونان والالتٌن)بدالً من دراسة فالسفة العصر 

 الوسٌط(.

ً الفترة التً لمع فٌه وه 3061حتى  3011الفترة الثانٌة / وتبدأ من عام  .2

 ترا ، ودٌكارت ، وسبٌنوزا ولٌبنتزفرنسٌس بٌكن ، وتوماس هوبز ، فً أنجل

  فً لارة اوربا.

وٌمثل عصر النهضة حركة فكرٌة نشأت أوالً  فً أٌطالٌا فً اوائل المرن الرابع 

عشر ، وأستمرت حوالً لرنٌن ، كان من أهم خصائصها التحرر من سلطان 

الدٌن ، والتمرد على لواعد األخالق المتفك علٌها ، ورفض الفلسفة الكنٌسة ورجال 

 المدرسٌة التً جاء بها العصر الوسٌط.



 

 

إذن من خالل أنتمال المجتمع األوربً من النمط الزراعً األلطاعً محدود األفك 

الذي كان سائد إلى نمط صناعً رأسمالً بأفك مفتوحة ، وعبر صراع متعدد 

اجتماعٌة ، فكرٌة ، سٌاسٌة( ، فمد تولدت مفاهٌم وأفكار و  الجوانب )التصادٌة ،

 مدارس فلسفٌة لتعلن بداٌة عصر جدٌد هو عصر النهضة والتنوٌر.

 

 

 

 العوامل التي أسهمت في االنتقال من العصر الوسيط الى عصر النهضة: -

 

الوسطى الى العالم تختفً خالل المرن الرابع عشر ، بدأت نظرة العصور  .1

 لوى جدٌدة شكلت العالم الحدٌث. فأخذت تظهر

حٌث بنت اوربا أسس حٌاة ثمافٌه خاصة بها عندما بدأت الحٌاة الزراعٌة بالتمدم )

وأصبح هنان فائضاً من المحاصٌل ورافك تصرٌفه طلب منتجات بلدان أخرى ، 

وبالتالً نشأت أسواق للتبادل التجاري ، ولٌام مدن مزدحمة وازدٌاد اولات الفراغ 

نواع األهتمام ، تولد حب استطالع عملً كان من مظاهره فحص وتوسع أ

 .(االعتمادات المائمة والتطلع الى معارؾ جدٌدة

تحول الكنٌسة عن صٌؽتها المحلٌة الؽالبة فً المرون الوسطى الى نظام  .2

البابوٌة الشامل بمؤسساته الجدٌدة المتعددة ، أدى هذا التحول الى تهٌأت 

 فراد رإرضاء فضولهم الفكري.متسعاً من الولت لدى األ

)وكل هذا أدى إلى زٌادة المهتمٌن بالحٌاة الفكرٌة وخلك بصورة ؼٌر مباشرة تربة 

خصبة لألتجاهات الجدٌدة فً الفكر فشهد المرن الثالث عشر نشوء جمهور علمانً 



 

 

إذن كان من عوامل النهضة األوربٌة هو تراجع سلطة  والعلم (. باألدبذي اهتمام 

 الكنٌسة .

بالثمافة  كذلن الحروب الصلٌبٌة أتاحت للكثٌر من أبناءها فرص لألحتكان .1

العربٌة االسالمٌة التً كانت تفوق الثمافة االوربٌة بمراحل كثٌرة. كما أن 

 ن .م فتح المجال لالطالع على ثمافة الٌونا3251ؼزو المسطنطٌنة عام 

 وظهور حركة الترجمة.

 

)أذن نضوج الشعوب االوربٌة لم ٌأت نتٌجة حادث واحد أنما هو ثمرة للنمو 

 لمجتمع المرون الوسطى(. البطًء

 

بٌن مطلع المرن الثانً عشر ونهاٌة المرن الثالث عشر  الوالعةفً الفترة  .5

على وجاء التأكٌد لامت حضارة كانت الى حد بعٌد متسعة وشاملة فً اوربا. 

 اهمٌة التجربة.

الكبٌرة التً  المذاهب )حٌث ظهر اتجاه حدٌث ٌتمثل فً نزعة تجرٌبة هدمت بعض

وضعت من لبل ، واخذ ٌتالشى أثر المول بالضرورات العملٌة ، وبدأ ٌصبح 

 .(عن تفسٌر الظواهر الطبٌعٌةللمالحظة دور فً البحث 

األختراعات ، واصبح االنسان  سرعة تمدم العلم ، وظهور األكتشافات و .4

ً للبٌئة ، بسبب االنتصارات العظٌمة التً حممها  ٌشعر بالموة والل رضوخا

 .العلم 

-  

 عوامل نشأة الفلسفة الحديثة -

 -:أهمها الحدٌث، الفلسفً الفكر ظهور فً أسهمت عدٌدة عوامل هنان



 

 

 عشر، الخامس المرن أواخر فً لألندلس األسبان استرداد فً تمثل تارٌخً، عامل  .3

 ظهور إلى بارإضافة. هنان وجودها التً العربً التراث ذخائر على بذلن مستولٌن

 الذي الصالح الرجاء رأس طرٌك ماجالن اكتشؾ حٌث الجؽرافٌة، الكشوؾ حركة

ً  ألوروبا مكن مما إفرٌمٌا، حول ٌدور  الذي الطرٌك ؼٌر آسٌا وشرق للهند آخر طرٌما

 وفتح أمرٌكا، لارة كولومبوس اكتشؾ وحٌث وارإسالمً، العربً المشرق عبر ٌمر

 الفترة هذه نفس أن والحمٌمة. به واالستٌطان الجدٌد العالم مع للتجارة جدٌدة آفاق بذلن

 فتح فً نجحوا لد إذ الشرلٌة، أوروبا فً العثمانٌون األتران توسع فترة كانت

ً  عامالً  هذا وكان ،3541 سنة المسطنطٌنٌة  الكشوؾ فً أوروبا إسراع على أساسٌا

 كل. الشرق فً للعثمانٌٌن فمدته ما تعوض كً الجدٌد، العالم فً التوسع وفً الجؽرافٌة

 بذلن واتسعت وتوسعت وتاجرت العالم على فٌه تعرفت ألوروبا، جدٌداً  جواً  خلك هذا

 فً محبوسة كانت التً ألوروبا الممكن من ٌكن لم إذ والفنٌة، واألدبٌة الفكرٌة آفالها

ً  فكراً  تنتج أن الصؽٌرة لارتها  الجؽرافٌة الكشوؾ لها وفرت ولد وعالمٌة، إنسانٌة وآدابا

 .العالمً ارإنسانً لإلبداع مجاالً  الجدٌد العالم استٌطان وحركة العالمٌة التجارة وحركة

 

 العلمٌة الثورة فً ذلن وتمثل. التجرٌبٌة العلوم وازدهار الحدٌثة العلمٌة الروح ظهور .2

 كان. الشمسً للنظام باكتشافه( 3451-3541) كوبرنٌموس البولندي العالم أحدثها التً

 تعتمد كانت التً الوسطى العصور فلسفات تأثٌر تحت ٌعتمد، كوبرنٌموس لبل العالم

 من فٌها بما والسماء الكون، مركز وفً ثابتة األرض أن الفلكً، بطلٌموس نظام على

 الساذجة الفكرة بهذه كوبرنٌموس ٌمتنع لم. حولها تدور ولمر، وشمس وكواكب نجوم

 حولها، تدور التً هً واألرض ثابتة الشمس أن أي الصحٌح، هو العكس أن واكتشؾ

 هذا كان. الشمسٌة المجموعة أي الشمس، حول الكواكب دوران اكتشؾ وكذلن

 الموروثة والعلوم الفلسفات بكل الثمة فمدان إلى أدت التً العوامل من االكتشاؾ

 الماضً تراث ثمل من التحرر من األوروبً الفكر مكن مما أرسطو، فلسفة وخاصة

 .الكون أسرار عن بنفسه والبحث

 علم فً أخرى ثورة أحدث الذي( 3011-3443) كبلر األلمانً العالم جاء كوبرنٌموس وبعد

ً  تعدٌالً  كوبرنٌموس نظرٌة إلى أضاؾ إذ والرٌاضٌات، الفلن  الكواكب دوران أن إلى ٌذهب هاما

 الكوكب حركة أن اكتشؾ كما البٌضاوي، الشكل بل الكاملة الدائرة شكل ٌأخذ ال الشمس حول

 ساعد مما هذا وكان عنها، ٌبتعد عندما وتتباطأ الشمس من ٌمترب عندما مداره فً تتسارع



 

 

 الوثٌمة العاللة كبلر اكتشؾ وكذلن. للجاذبٌة العامة الموانٌن اكتشاؾ على ذلن بعد نٌوتن اسحك

 والفٌزٌاء الفلن فً البحث أداة هً الرٌاضٌات أن أدرن حٌث والرٌاضٌات، الفلن علم بٌن

 اكتشؾ عندما أخرى علمٌة ثورة( 3052-3405) جالٌلٌو ارإٌطالً العالم أحدث كما. عامة

 وظاهرة االصطدام، حالة فً األجسام فً والمتحرن الساكن وبٌن والسرعة الكتلة بٌن العاللة

 اكتشاؾ من العالم مكن مما دلٌمة رٌاضٌة صورة فً نظرٌاته ووضع السرعة، وتباطؤ تسارع

 المجموعة فً كوبرنٌموس نظرٌة عن جالٌلٌو دافع كما. الفٌزٌائٌة للموانٌن الرٌاضً الطابع

 كوكب ألمار من عدداً  واكتشؾ النظرٌة تلن تؤٌد الفلكٌة المالحظات من عدداً  وأجرى الشمسٌة

 .المشترى

 البلدان دخلتها التً الحروب ألن ذلن الصناعة، فنون تطورت العلمٌة الروح جانب وإلى

 تطور على شجع مما النارٌة، واألسلحة البارود استخدام زٌادة إلى أدت آنذان األوروبٌة

 العلم تطور مع الفنون هذه تداخلت كٌؾ والمالحظ. المعدنٌة والصناعات الكٌمٌائٌة األبحاث

 والجاذبٌة والسرعة الكتلة بٌن والعاللة األجسام سموط ٌدرس جالٌلٌو كان فعندما الحدٌث،

 المذٌفة سرعة بدلة ودرس منحنٌاً، مساراً  تأخذ التً المدفع لذٌفة وهو شهٌراً  مثاالً  ضرب

 اختراع هو العصر هذا فً اختراع أهم وكان. تمطعها التً والمسافة المنحنى بٌن والعاللة

 الفكر ٌأخذ أن فً األثر أبلػ له كان االختراع هذا أن والحمٌمة. جوتنبرج ٌد على المطبعة

ً  الحدٌث ً  جدٌداً  طابعا  واسع، جمهور للمراءة وأصبح المطبوع الكتاب انتشر إذ. سبمه عما مختلفا

ً  أصبحت بل المتخصصٌن من محددة بفئة ممٌدة الفلسفة تعد ولم ً  شأنا  حتى المثمفٌن، لكل عما

 الحكم ٌعد لم وبذلن األدبٌة، األعمال مثل عرٌض جمهور من تمرأ الفالسفة مؤلفات أصبحت

 عمل له من كل إلى الفالسفة احتكم بل األكادٌمٌٌن أو الدٌن رجال من طائفة ٌد فً األفكار على

 فً وارإنسانٌة العمالنٌة النزعات انتشار على عامالً  هذا وكان ذاتٌة، وبصٌرة حر وفكر سلٌم

 .الؽربً الفكر

 نهضة كانت ولد عشر، الخامس المرن من ابتداء األوروبٌة النهضة عصر ظهور  .1

 األتران فتح عندما النهضة عصر بداٌات ظهرت. علمٌة وأدبٌة فكرٌة شاملة،

 فً ؼرناطة وهو األندلس من جزء آخر األسبان واسترد 3541 سنة المسطنطٌنٌة

 ؼرب إلى والرومانً الٌونانً التراث بذلن وانتمل عشر، الخامس المرن تسعٌنات

 اآلداب هذه كانت. والالتٌنٌة الٌونانٌة اآلداب رإحٌاء واسعة حركة فظهرت أوروبا،

 ولم األوروبً، الفكر فً لوٌة إنسانٌة نزعة ظهور إلى أدى مما ارإنسانٌات على تركز

ً  ٌأخذ أن من األوربً الفكر الٌونانً التراث إحٌاء ٌمنع ً  مولفا  هذا توافك فمد منه، نمدٌا



 

 

 أفالطون بفلسفة االستعانة طرٌك عن أرسطو لفلسفة وشامل واسع نمد مع ارإحٌاء

 فرنسٌس حالة فً التجرٌبً بالمنهج االستعانة أو المحدثة، واألفالطونٌة وأفلوطٌن

 نظرٌة عامة ممدمات على ٌعتمد الذي األرسطى الصوري المنطك نمد إن بٌكون،

 .واالستمراء والتجربة المالحظة على االعتماد ضرورة على وأكد صرؾ وعملٌة

 

 هذه هدفت. كالفن وجون( 3450-3541) لوثر مارتن بمٌادة الدٌنً ارإصالح حركة .5

 إلى والعودة الكاثولٌكٌة الكنٌسة سٌطرة من بالتخلص المسٌحً الدٌن تجدٌد الحركة

 جامدة نظرٌة عمائد أو تأوٌالت أٌة دون األولى منابعها فً الصافً المسٌحٌة جوهر

 تركز التً والبٌورٌتانٌة البروتستانتٌة الحركات بذلن وظهرت الدٌن، رجال ٌفرضها

 وعلى والعمل، الزهد لٌم على وتؤكد المسٌحٌة، رسالة من األخاللٌة الجوانب على

 الكتاب هو األول موجهه ٌكون بحٌث ارإنسان استمالل وعلى الٌمظ، ارإنسانً الضمٌر

 الدٌنً ارإصالح حركة وأعطت. دٌنٌة مؤسسة أو كهنوت من وساطة دون نفسه الممدس

 من بذلن واثمة بأحد، استعانة دون وحده الممدس الكتاب ٌفهم أن فً إنسان لكل الحرٌة

 ولذلن. بها والعمل الرسالة تبنً وعلى الفهم على الحً والضمٌر ارإنسانً العمل لدرة

ً  كان الذي الممدس الكتاب ترجمة على لوثر عمل  رجال ٌد فً وحكراً  بالالتٌنٌة مكتوبا

 إلٌها ٌترجم حدٌثة أوروبٌة لؽة أول وهً األلمانٌة إلى والمثمفٌن، الكنٌسة وعلماء الدٌن

 وضع مما األوروبٌة، اللؽات كل إلى ذلن بعد الترجمات وتوالت الممدس، الكتاب

 إتاحته على عامالً  هذا وكان لومٌاته، كل فً األوروبً الجمهور أمام الممدس الكتاب

 أهمٌة على الدٌنً ارإصالح حركة أكدت. المتعددة والتفسٌرات المختلؾ والفهم للنظر

 النزعة نضوج على عامالً  وكانت الشخصٌة، ومسئولٌته الفردي وضمٌره ارإنسان

 .الفكري واالستمالل الفردٌة ارإنسانٌة

 واستباق إٌطالٌا فً الحدٌث الفكر بوادر ظهور فً ٌكمن الذي السر عن نتساءل أن لنا و

 وارإجابة. الحدٌث العصر فالسفة شؽلت التً الفلسفٌة والمضاٌا للمشكالت ارإٌطالٌٌن المفكرٌن

 اتصاالً  األلرب ارإللٌم هً كانت النهضة عصر فً إٌطالٌا أن فً تتمثل التساؤل هذا عن

ً  وفٌها أوروبا، إلى ارإسالمً والعربً الٌونانً التراثٌن انتمال تم ففٌها العربً، بالشرق  أٌضا

 أن كما. الالتٌنٌة اللؽة إلى العربٌة الفلسفٌة واألعمال الكالسٌكٌة األدبٌة األعمال ترجمة تمت

 البحرٌة التجارة مراكز بسبب التجارٌة الناحٌة من مزدهرة جمهورٌات شهدت لد آنذان إٌطالٌا

 بداٌات المدن هذه فً ظهرت إذ. وفلورنسا والبندلٌة جنوة مثل المتوسط شرق مع المزدهرة



 

 

 الطبمة فٌها وظهرت الثروة فٌها وتراكمت الدولً، النشاط ذات والبنون النمدي االلتصاد

 األدبٌة النهضة حركة فإن وبالتالً. والتجارة والصناعة المال بأعمال المشتؽلة البروجوازٌة

 إٌطالٌا توحد عدم من الرؼم على مزدهر، التصادي أساس على استندت هنان والفكرٌة والفنٌة

 المدن حول نشأت التً الجمهورٌات أو الدوٌالت من العدٌد إلى وانمسامها واحدة دولة فً

 وخاصة أوروبا ؼرب إلى ارإٌطالٌة المدن من االلتصادي الثمل مركز انتمل أن وبعد. التجارٌة

 وجدنا وبذلن والثمافً، الفكري الثمل مركز معه انتمل عشر، السابع المرن فً وإنجلترا فرنسا

 .عشر الثامن المرن فً وألمانٌا هولندا إلى بارإضافة البلدٌن، هذٌن فً تزدهر الفلسفٌة الحركة
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