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 الوحدة أهداف

 والسياسي القتصاديا التطور اصول إىل أوال بالقياس جدا هامة حقبة وهي الوسيطية، احلقبة يف أوروبا تاريخ على التعرف
 .اإلسالمي لعريبا والعامل املسيحي األورويب العامل بني حصل الذي االصطدام إىل بالنظر وثانيا القارة، هذه عرفته الذي

 الوحدة محتوى
 خالل أوروبا يف ةوالديني والسياسية االجتماعية احلياة معامل حددا اللذان الرئيسيان العمودان مها والكنيسة الفيودالية -

 وهذه. لكنسيا واهلرم الفيودايل النظام على كبرية حتوالت أحدثت األورويب اجملتمع دينامية لكن. الوسطى القرون
اب النهضة لعصر أعدت اليت هي عشر، اخلامس القرن إىل عشر الثاين القرن من الزمن، يف املمتدة التحوالت  تطورا
  .والربوتستانتية البورجوازية وخاصة األساسية،

 بذور طياته يف محل متحركا نظاما بل مطلق، بشكل مغلقا نظاما تكن مل السائد، االعتقاد خالف وعلى الفيودالية، -
 يف التبعية، قاتعال على وقائم باألرض مرتبط واجتماعي اقتصادي نظام من الفيودالية تطورت فقد. والتغيري التحول
 جديدة، يةاجتماع فئة ظهرت حيث العصر، هذا من متاخرة مرحلة يف متطور نظام إىل الوسيط، العصر من مبكرة مرحلة
ا البوادي وجرت التجارة، ومارست املدن استوطنت اجلنينية، البورجوازية أي  اقتصاد حنو والرعوية الزراعية ومنتوجا

  .بالنقود الزراعة وارتباط الزراعية التقنيات جتدد مع بالعالقة وذلك السوق،
 القائم داليةالفيو  نظام مع يتماشى القس، إىل البابا من الكنيسة، داخل العالقات نظام كان الديين، املستوى وعلى -

 زعزعتها لصعبا من كان وبالتايل ونسقية، ملزمة كانت وهناك هنا فاهلرمية. الفارس إىل األمري من التبعية، صالت على
 كمهح يستمد ملكا شرعي ملك كل من جعلت إذ العوام، وعقليات األمراء سياسة الكنيسة وجهت لقد. عنها واخلروج

 ويهب عاليمها،وت املؤسسة هذه من بواسطة الدينية شعائره ميارس شخصا عادي شخص كل ومن وتزكيته، البابا رضا من
 من جمموعة دفعت اليت العوامل هي وهذه. الشاملة اهليمنة إىل تسعى الكنيسة كانت وبذلك،. الكنيسة خلدمة نفسه
  .  الديين الحباإلص يعرف ما الزمن مرور مع أفرزت اليت الكنسية، املنظومة مراجعة إىل الدعوة إىل املستنريين الرهبان

  : التالية احملاور يف ذلك تركيز ميكن -
  .وخالله الوسيط العصر مطلع يف املتوسط البحر حوض عرفها اليت التحوالت

  : م15 القرن إىل م12 القرن من الكنسي واهلرم الفيودايل النظام على الكبرية التحوالت  
  .اجلنينية البورجوازية ظهور

  .الديين اإلصالح
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