
  

 

  :مقدمة

 باالكتشافات عرفت البحرية الرحالت من القيام مبجموعة إىل م16و 15 القرن خالل باألوربيني العوامل من جمموعة دفعت

  .اجلغرافية

  جناحها؟ على املساعدة والعوامل دوافعها أهم فما 

 نتائجها؟ أهم هي وما 

 :عواملها وتنوعت االستكشافية احلركات دوافع تعددت

 :االستكشافية احلركات دوافع

 :ومنها اجلغرافية، االكتشافات لتنظيم األوربيني دفعت اليت الدوافع تعددت

عن  البحث يف ورغبتها كالتوابل، اآلسيوية البضائع وإىل النقدية، القطع إلنتاج النفيسة املعادن عن كالبحث: االقتصادية الدوافع �

  .واإليطالية اإلسالمية الوساطة جتاوز من متكنهم جديدة حبرية طرق

  .اإلسالمية الديانة وحماصرة التبشريية البعثات خالل من املسيحية الديانة نشر يف الرغبة يف جتلت: الدينية الدوافع �

 :االستكشافات على املساعدة العوامل

 إىل باإلضافة ،واخلرائط ،الرحالت كتب ونشر ،كظهور الطباعة االكتشافات انطالق على العوامل من جمموعة ساعدت

 سنة سبتة مدينة باحتالل االكتشافات الربتغاليون بدأ وقد الكرافيال، سفينة وصنع ،والبوصلة كاإلسطرالب والعلمية التقنية االختراعات

 بينما، كَاما دي فاسكو يد على م1498 سنة للهند مث ،)الصاحل الرجاء رأس( إفريقيا جنوب ألقصى وصلوا أن إىل استمروا مث م،1415

 أمريكا جزرم 1492 سنة كولومبس كريستوف اكتشف حيث ،للشرق للوصول األرضية الكرة حول بالطواف غربا رحالم اإلسبان ركز

 بوصوله األرض حول الطواف ماجالن بعده ليتمم ،األمريكية القارة اكتشاف ليؤكد فسبوتشي أمريكو جاء مث اهلند، أا معتقدا الوسطى

 .للهند

 :االستكشافية احلركات نتائج تعددت

 :استعمارية إمرباطوريات تكوين

 مث ا، واالستيطان ساحلية جتارية مراكز تأسيس بعد استعمارية إلمرباطوريات األوربيني تكوين إىل اجلغرافية االستكشافات أدت

 حرب وشنوا ،كاملة مدنا دمروا كما خرياا، وبوا استوطنوها األمريكية بالقارة التوغل وبعد اإلفريقية، القارة من العبيد جلب على عملوا

  .)االنكا االزتيك، املايا،( حضارم على وقضوا ،احلمر اهلنود من األصليني السكان ضد إبادة

 : الدولية التجارة طرق حتول

 واإليطالية، العربية التجارية على الوساطة القضاء إىل أدى مما األطلنيت احمليط إىل املتوسط البحر حوض من التجارية الطرق حتولت

 فتضررت األسعار، يف كبري ارتفاع إىل أدى مما أوربا على والفضة الذهب من كبرية كميات الصحراوية، فتدفقت القوافل جتارة وتدهور

 العمال فئات تضررت حني يف الكربى، والتجارية والصناعية املالية املؤسسات وظهرت التجار، كبار اغتىن حني يف الشعبية، الفئات

  .االجتماعية والفوارق الفقر ظاهرة وتفاقمت والفالحني

 :خامتة

 العامل على هيمنتها وفرض اقتصادها تطوير وبالتايل العاملية، التجارية احلركات يف أوربا حتكم إىل اجلغرافية االستكشافات أدت

 .االستعمارية احلركات بواسطة

 الجغرافية الاكتشافات
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