رنسانس )به فرانسوی ( Renaissance:يا نوزايی . ،يعنی نوسازی ،بازگشت به زندگی و اعاده حيات  ,بطور خاص
دوران تجدد و جنبشی را گويند که آغازگر دورانی از انقالبھای علمی و اصالحات مذھبی و تغييرات ھنری در اروپا
شد .عصر نوزايی دوران گذار بين سدهھای ميانه و دوران جديد است .اولين بار لفظ رنسانس را فرانسويھا در قرن
 ١۶به کاربردند .معموالً شروع دوره نوزايی را در سده چھاردھم در شمال ايتاليا میدانند .اين جنبش در سده پانزدھم
شمال اروپا را نيز فراگرفت .رنسانس يک تحول  ٣٠٠ساله است که از فلورانس شروع شد و در انگلستان پايان يافت.
 .اين جنبش از ايتاليا آغاز شد و در فرانسه  ،آلمان و اسپانيا و ھلند گسترش يافت و ھنرمندان آن دوران آثاری پديد
آوردند که ھنوز زيباتر از آن شکل نگرفته است .
 ١٣٠٠از ايتاليا آغاز شد و در عرض سه قرن در سراسر اروپا انتشار يافت .به ندرت در
رنسانس در سال ھای ٠٠
دورهای چنين کوتاه از نظر تاريخی ،رخداد ھای متعددی به وقوع می پيوندد .حال آنکه
اين قرن ھا سرشار از تغييرات اساسی و فعاليت ھای بزرگ است .جھان امروزی نتيج ٔه
ھمين فعاليت ھاست ،زيرا رنسانس پايهھای اقتصادی ،سياسی ،ھنری و علمی تمدن ھای
کنونی غرب را بنا نھاد .
رنسانس را ميتوان عصر شکوفائی در تمام زمينه ھا دانست چون ادبيات ،موسيقی ،علم
،فلسفه ،ھنر و معماری و شھرسازی بکلی متحول شدند و حتی انسان در دوران رنسانس به شوکت و عظمتی
تازه)نھضت اومانيسم (دست يافت  .نھضت اومانيسم يا انسانگرايی مثل خود رنسانس از ايتاليا آغاز شد  .گسترش
صنعت چاپ باعث میشد دسترسی به کتب راحت تر شود در نتيجه سرعت گسترش دانش کالسيک و انديشهھای
انسانگرايی را به طور چشمگيری افزايش می داد  .عالوه بر اينھا در دور ٔه رنسانس خواندن کتاب مانند قرون
وسطی تنھا به روحانيون محدود نبودو ھمه می توانستند بخوانند  .در بسياری از شھرھای اروپا صنعت و تجارت
رونق يافت  ،مبادله کاال با کاال ،جای خود را به مبادله کاال با پول داد  ،موسسات بانکی بوجود آمد و در امور
اقتصادی ،برنامه ريزی و استعداد و خالقيت زمينه ھای رشد جديدی را برای افراد بوجود آورد و بيش از دوران
باستان به فرد گرائی اھميت داده شد.بسياری از متفکران اين عھد گفتند که ما فقط انسان نيستيم بلکه ھر کداممان
منحصر بفرد ھستيم و منظور از انسان عصر رنسانس انسانی است که به تمام جنبه ھای زندگی اعم از علم و ھنر
گرايش دارد  .نقاشھا به مطالع ٔه کالبد انسان پرداختند و اعضای بدن انسان را به شيو ٔه
واقعگرايانهای نقاشی میکردند .ھنرمندان يونانی برای اولين بار در تاريخ ،آثاری به تقليد از
طبيعت بوجود آوردند .آنھا برای نمايش واقع نمايانه طبيعت ،به کالبدشناسی ،برجسته نمايی
و فضای سه بعدی توجه کردند .که نمايش بدن انسان و حاالت و حرکات او از زوايای
مختلف ،مورد توجه خاص ھنرمندان يونانی بود .از دوره رنسانس ،ھنرمندانی چون :جوتو،

مازاتچو ،دناتللو ،لئوناردوداوينچی و ميکل آنژ نمايش تصاوير سه بعدی را به صورت علمی
پايه ريزی کردند .در تاريخ ھنر معموال دوران رنسانس را به اين مراحل ،بخش میکنند :
آغازين )حدود  – ١٣٠٠حدود (١۴٢٠
پيشين )حدود  -١۴٢٠حدود (١۵٠٠
پسين يا اوج )حدود  – ١۵٠٠حدود (١۵٢٧
به تعبيری دوره رنسانس دوره خردگرايی،رياضيات،منطق و انسان مداری است در اين دوره کليسا و تفکرات مذھبی
کنار می رود و يک جنبش دموکراتيک به وجود می آيد  .در اين دوره ما شاھد اختراعات زيادی ھستيم مثل
باروت،صنعت چاپ ،دريانوردی،کشف قطب نما  ،تلسکوپ و . Vدوران رنسانس برای اروپاييان عصر جديدی بود
سرشار از کاميابی ھای عظيم .بسياری از افراد با ژان فرنل موافق ھستند .او در سال ھای اول سد ٔه  ١۵٠٠چنين
نوشت:
تحوالت و دگرگونی ھای فکری گوناگونی در عصر رنسانی بوقوع پيوست که از نظر اھميت و شدت تاثيرگذاری به
موارد زير می توان اشاره کرد و آنھا را پايه ھای اساسی شکل گيری عصر رنسانس دانست .
جھان چرخيد .يکی از بزرگ ترين قارهھای زمين کشف شد  Vصنعت چاپ بذر دانش را کاشت .باروت در روش
جنگ انقالبی پديد آورد .دست نوشتهھای باستانی احيا شد Vاين ھا ھمگی گواه پيروزی عصر جديد )رنسانس( ھستند

انقالب فکری کوپرنيک :
نيکالس کوپرنيک ستارهشناس لھستانی نظريه زمين مرکزی را مردود شمرد و بجای
زمين  ،خورشيد محوری يا خورشيد مرکز را قرارداد .بااين نظر زمين ديگر مرکز
جھان و انسان نيز ديگر اشرف مخلوقات نبود .اين نخستين بحران وجدان انسان
غربی بود .زيرا انسان موجودی بود در کيھان بيکران.نظريه خورشيد محوری،
انقالب فکری بزرگی بود زيرا ھم با اصول پذيرفته شده نجوم بطلميوسی در تعارض بود و ھم با نص کتاب مقدس.
انقالب فکری گاليله :
شاخص ترين متفکر رنسانس گاليلئو گاليله ستارهشناس ايتاليايی است وی مفھومی
تازه از حقايق طبيعت را اعالم کرد که بعضی بنيادھا و تعاليم قبلی را متزلزل کرد و
فيزيک را مستقل ساخت و تکيه گاه علم فيزيک از آن پس خرد انسان بودکشف قانون
سقوط آزاد يا اصل ھم ارزی) .سرعت سقوط اجسام به وزن آنھا بستگی ندارد( توسط وی اساس فيزيک مدرن را بنا
نھاد .آلبرت اينشتين  ،تئوری معروف خود نسبيت عام را بر پايه درستی ھمين اصل نگاشته است.
انقالب فکری دکارت :

رنه دکارت فيلسوف فرانسوی سومين انقالب فکری را براه انداخت ،دکارت عقل بشر را بجای
چيزھای ديگر فرمانروا قرار داد .با اين کار دکارت سوژه بزرگی آفريد  .در اروپای غربی
فلسفه دکارت خرافات را از ميان برداشت و عصر » انديشه ھای روشن و متمايز« آغاز
گشت .ديگر ھمه چيز را با محک عقل می سنجديدند  .روش دکارت برای پژوھش طبعيت
روش قياسی و استنتاجی بود.دکارت ،شک برای يقين  ،که براي عموم ھم گيرا بود را ،ترويج ميکرد.
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