
تاريخ أوروبا في العصر الوسيط
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أهداف املقرر

!
!
!
!
!
!
!

يهــــدف مــــقرر تــــاريخ أوروبــــا في الــــعصر الــــوســــيط، مــــن جــــهة، إلى الــــتعرف على 
خــــاصــــيات هــــذه الــــفترة الــــزمــــنية مــــن الــــتاريخ والتي تــــمتد إلى نــــحو عشــــرة قــــرون 
(الـخامـس – الـخامـس عشـر املـيالدي)، و مـن جـهة ثـانـية، إلى إبـراز مجـموعـة مـن 
اـلقضايـا األسـاسـية التي تـهم حـضارة ونـظم أوروبـا خـالل اـلحقبة اـلزمـنية املـمتدة 
من سقوط اإلمبراطورية الرومانية إلى حدود بداية ما يعرف بالنهضة األوربية.!

!
تـرتـكز اـلدراسـة في هـده اـلحقبة اـلتاريـخية اـلهامـة على مـحاور رئـيسية تـهم اـلنظم 
الـسياسـية واإلداريـة والـعسكريـة ثـم الـنظم االجـتماعـية واالقـتصاديـة التي طـبعت 
حــياة املــجتمعات األوروبــية خــال حــقب تــاريــخية محــددة مــن الــقرون الــطويــلة التي 

استغرقها العصر الوسيط في أوروبا.
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 توضيح بعض إشكاليات مفهوم العصرالوسيط األوروبي
والصعوبات التي تُواجه الدارسني له.

 التعريف سريعا باإلمبراطورية الرومانية ومظاهر قوتها وعوامل
  ضعفها حتى انهيارها على يد البرابرة الجرمان سنة 476م.

 التعرف على أحوال أوروبا عند بداية العصر الوسيط و على الدويالت
 التي قامت على أنقاض الشق الغربي من االمبراطورية الرومانية،

وطبيعة العالقات التي قامت بينها.

 دراسة املميزات والخصائص السياسية والعسكرية ثم النظم
 االجتماعية واالقتصادية التي طبعت حياة املجتمعات األوروبية

خالل هذه الحقبة من التاريخ.
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هھھھناكك من يیربط بشكل ووثيیق٬، مفهھومم االعصر االوسيیط بمصطلح 
 .La féodalité االفيیوددااليیة
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 Les هھھھناكك من يیرىى أأنن االعصر االوسيیط هھھھو ززمن االقصورر االُمحصنة
.châteaux forts
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.Les châteaux forts االقصورر االُمحصنة  

  يسكن فيه السيد وعائلته ثم الفرسان التابعني له وكذا الفالحون واألقنان والعبيد.

 عرفت القصور املحصنة تطورا في هندستها بني القرن التاسع والقرن الرابع عشر.
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.Les châteaux forts االقصورر االُمحصنة  

  في القرن التاسع

 مجرد قلعة عسكرية بسيطة الهندسة

 والبناء.

  في القرن الرابع عشر

 أصبحت هندسة القصور املحصنة جد

  معقدة.
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  Les Cathédrales االعصر االوسيیط هھھھو ززمن االكاتدرراائيیاتت  
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يیربط االبعض ااآلخر االعصر االوسيیط بطغيیانن االكنيیسة وو معاررضتهھا 
   l’époque de l'obscurantisme de l'église .لتثقيیف االعامة
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يیرتبط االعصر االوسيیط عند ااألططفالل أأوو االشبابب بمبارريیاتت االفرسانن 
ووبألعابب االفرجة ووكذلك بمجموعة من ااألساططيیر كقصة االملك 

أأررثرووسيیفهھ ووفرسانن االطاوولة االمستديیرةة.  

أأسطوررةة فرسانن االطاوولة االمستديیرةة

بألعابب االفرجة

بمبارريیاتت االفرسانن

أسطورة الكأس املقدسة
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 عموما، عند الحديث عن العصر الوسيط، يميل البعض إلى التعريف به

 ارتباطا بأحداث أو مميزات الفترة املمتدة بني العام 1000 والعام 1500

 في حني أن العصر الوسيط انطلق في حولي أواخر القرن الخامس

        امليالدي.



إشكالية بداية استعمال مفهوم العصر الوسيط
في الحقيقة، !

!
الـعصر الـوسـيط مـفهوم ضـبابي ابـتكره ألول مـرة الـشاعـر والـباحـث اإليـطالي و أحـد 
أوائــل اإلنــسانــيني في عــصر الــنهضة فــرانــشيسكو بــتراركــا أو بــترارك، في الــنصف 
الــثاني مــن الــقرن 14. عــصر وســيط أو عــصر مــظلم أو عــصر أزبــال، هــكذا وصــف 
بــترارك الــعصر الــذي يــعيش فــيه و الــذي يــود أن يُــولي حتى تُــولــد الــعصور الــقديــمة 

من جديد.   !
!
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ــــم مـــــؤرخـــــو الـــــقرن  ــــر16، ثـ ــــر15 و الـــــسادس عشـ بـــــعده  في الـــــقرنـــــني الـــــخامـــــس عشـ
الـــسابع عشـــر17 تـــبنوا نـــفس املـــفهوم، لـــلداللـــة على الـــحقبة الـــتاريـــخية املـــمتدة مـــن 
نـهايـة اـلعاـلم اـلقديـم و انـهيار اإلمـبراطـوريـة اـلرومـانـية في اـلقرن اـلخامـس ( ق5م) ، 
إلى بــزوغ الــعصر الحــديــث مع تــطورات الــقرن الــسادس عشــر (ق16)م و ال ســيما 

	
النهضة و البروتستانية.

Leonardo Bruni 
John Colet 

…
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لــــــــكن هــــــــناك مــــــــن يــــــــرى في هــــــــذه الــــــــفترة 
الــتاريــخية عــصرا ذهــبيا جــميال بــمميزاتــه 
املــعماريــة مــثال أو أنــواع الــزيّــنّي الــرجــالي 
والــنسائي الــذي يــختلف كــذلــك بــاخــتالف 

طبقات املجتمع… !

الـُكتّاب الـرومـانـسيون 
ــــنطقيون في  ــــرومـ أو الـ
القرن التاسع عشر.

Victor Hugo
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 « والدة أوروبا »
 مع بداية العصر الوسيط، بدأت تُرسم املالمح

األولى ملا سيسمى فيما بعد بأوروبا

 بدأت بلدان الشمال (أملانيا، اسكندنافيا)
 وبلدان الغرب (شمال فرنسا وبريطانيا

 وإرلندا) ثم املنطقة الشرقية (هنغاريا و بلدان
 أوروبا الوسطى) تدخل تدريجيا في فضاء

السياسي وديني موّحد.

 « أقول بكل بساطة أن أوروبا الكاسحة
 للعالم  هو واقع هائل في تاريخ البشرية،
 واقع تكمن جذوره في العصر الوسيط ».

روبير فوسسيي



 بني الغارات البربرية الكبرى في القرن 5، و بني فجر النهضة
 األوروبية الحديثة في القرن 15، مضت ألف سنة من عمر الزمان

 أُطلِق عليها عادة اسم « القرون الوسطى » أو « العصر الوسيط ».
هذا هو التعريف البسيط ملفهوم العصر الوسيط.



هھھھناكك من يیربط بشكل ووثيیق٬، مفهھومم 
 La االعصر االوسيیط بمصطلح االفيیوددااليیة

 .féodalité

هھھھناكك من يیرىى أأنن االعصر االوسيیط هھھھو ززمن 
االقصورر االُمحصنة 

.Les châteaux forts 

يیربط االبعض ااآلخر االعصر االوسيیط بطغيیانن 
االكنيیسة وو معاررضتهھا لتثقيیف االعامة. 
 l’époque de l'obscurantisme de

   .l'église

 Les االعصر االوسيیط هھھھو ززمن االكاتدرراائيیاتت  
  Cathédrales

يیرتبط االعصر االوسيیط عند ااألططفالل أأوو االشبابب بمبارريیاتت 
االفرسانن ووبألعابب االفرجة ووكذلك بمجموعة من ااألساططيیر.



إشكالية بداية استعمال مفهوم العصر الوسيط
الـــعصر الـــوســـيط مـــفهوم غـــير واضح ابـــتكره ألول مـــرة الـــشاعـــر والـــباحـــث 
اإليــــــطالي و أحــــــد أوائــــــل اإلنــــــسانــــــيني في عــــــصر الــــــنهضة فــــــرانــــــشيسكو 

بتراركا، في النصف الثاني من القرن 14.!
 عــــــصر وســــــيط أو عــــــصر مــــــظلم أو عــــــصر أزبــــــال، هــــــكذا وصــــــف بــــــترارك 
الــعصر الــذي يــعيش فــيه, وعــبر عــن رغــبته في عــودة  الــعظمة و الــقوة مــن 

جديد كتلك التي كانت تُميز العصر القديم.  

ــــم مـــــؤرخـــــو الـــــقرن  ــــر16، ثـ ــــر15 و الـــــسادس عشـ بـــــعده  في الـــــقرنـــــني الـــــخامـــــس عشـ
الـــسابع عشـــر17 تـــبنوا نـــفس املـــفهوم، لـــلداللـــة على الـــحقبة الـــتاريـــخية املـــمتدة مـــن 

	
نهاية العالم القديم، إلى بزوغ العصر الحديث.    

لـــــكن هـــــناك مـــــن يـــــرى في هـــــذه الـــــفترة الـــــتاريـــــخية عـــــصرا ذهـــــبيا جـــــميال 
ــــذي  ــــنسائي الـ ــــالي والـ ــــرجـ ــــنّي الـ ــزيّـ ــ ــــواع الـ ــــثال أو أنـ ــــة مـ ــــعماريـ ــــه املـ ــــمميزاتـ بـ

يختلف كذلك باختالف طبقات املجتمع… !
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 « والدة أوروبا »
 مع بداية العصر الوسيط، بدأت تُرسم املالمح

األولى ملا سيسمى فيما بعد بأوروبا

 بدأت بلدان الشمال (أملانيا، اسكندنافيا)
 وبلدان الغرب (شمال فرنسا وبريطانيا

 وإرلندا) ثم املنطقة الشرقية (هنغاريا و بلدان
 أوروبا الوسطى) تدخل تدريجيا في فضاء

السياسي وديني موّحد.

 « أقول بكل بساطة أن أوروبا الكاسحة
 للعالم  هو واقع هائل في تاريخ البشرية،
 واقع تكمن جذوره في العصر الوسيط ».

روبير فوسسيي
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يهم هذا املفهوم أوروبا الغربية بالدرجة األولى، أي من إسبانيا 
	
وإيطاليا إلى اسكندنافيا، و من الجزر البريطانية إلى أملانيا.   

الغرب الوسيطي

الغرب املسيحي

العصر الوسيط الغربي



!20

 في الجزء الشرقي اليوناني
 تأّسس ِكياٌن مستقل وهي
االمبراطورية البيزنطية.
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 مفهوم الغرب في العبارات السابقة  (الغرب الوسيطي 
 والغرب املسيحي والعصر الوسيط الغربي)،  في هذا

 املقام يتحدد لدى املؤرخني األوروبيني من خالل  التضاض
الثقافي  مع الشرق اإلغريقي و ليس الشرق اإلسالمي.
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 لم يستقر ُمصطلح « العصر الوسيط » إال منذ   

 أن دخل املناهج املدرسية وأصبح تعبيرا

 دائما ومقبوال رسميا وُمستعَمال في ُكتُب الغرب

 األوروبي ومدارسه. ولقد أخدنا نحن العرب هذا

 االصطالح واستعملناه في ُكتُبنا واملناهج

 الدراسية
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هل من املمكن تحديد بداية العصر الوسيط و نهايته؟!
!
!

2- متى انتهى  العصر الوسيط و انتقلت أوروبا إلى عصر 
النهضة؟

1-  ما هي املؤشرات التي تمكننا من مالمسة االنتقال من 
العصر القديم إلى العصر الوسيط؟

؟ ؟
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! 
ما هي املؤشرات التي تمكننا من مالمسة االنتقال من 

العصر القديم إلى العصر الوسيط؟

 لقد أأثاررتت قضيیة بداايیة االعصر االوسيیط نقاشاتت ووااختالفاتت
 كبيیرةة بيین االمؤررخيین.

  
وويیمكن إإجمالل أأهھھھم ااآلررااء فيیما يیلي : 

!
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ااعتقد بعض االمؤررخيین أأنن االعصورر االوسطى تبدأأ في االقرنن االثالث 
!

أحداث اضطهاد الديانة املسيحية 
واملسيحيني، خاصة في عهد االمبراطور 

Dioclétienدقليانوس
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كذلك ااعتقد بعض االمؤررخيین أأنن سنة 306مم االتي تولى فيیهھا ااالمبرااططورر 
قسطنطيین Constantin حكم االدوولة االروومانيیة هھھھي بداايیة االعصورر االوسطى.

L'édit de Milan 
ou L’édit Constantin

في عهده تم االعتراف بالدين 

املسيحي كدين للدولة 

الرومانية، بموجب مرسوم 

ميالن الذي تم إصداره سنة 

 .313

paix de l’église

مرسومم ميیالنن هھھھومرسومم 
منَفّذ لمرسومم سارردديیكا 

االسابق لهھ (311). 

لكنيسة
من ا

أ

سمح بحرية ممارسة جميع األديان بما فيها املسيحية
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  مرسومم سارردديیكا (311) 
االسابق لمرسومم ميیالنن. 

أصدر االمبراطور غالير يوم 30 أبريل 311م  -بعدما كان من كبار املضطٍهدين للمسيحيني 
في عهده-  مرسوما للتسامح، يعترف فيه بالدين املسيحي كدين للدولة الرومانية. بموجب هذا 
املرسوم، الذي أُطلِق عليه اسم مرسوم سارديكا (مدينة صوفيا ببلغاريا حاليا)، طلب غالير 

بتوقيف جميع أنواع االضطهاد ضد الدين املسيحي.  
لكن بسبب مرضه وخوفه من املوت، اضطر غالير إلى اإلسراع في توقيع هذا املرسوم باسمه 

وباسم املتشاركني معه في الحكم الرباعي لالمبراطورية (قسطنطني، لوسينيوس و ماكسيميان 
دايا)، دون استشارتهم.  

 فلم يؤخذ املرسوم ومضمونه على محمل من الجّد; 
لكي يسن االمبراطور قسطنطني مرسوما جديدا، بعد سنتني (313م)، وهو مرسوم ميالن.

L'édit  de Sardique
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ووهھھھناكك مؤررخونن يیعتبروونن أأنن سنة 395مم هھھھي بداايیة االعصورر االوسطى.
 قسم االمبراطور ثيودوسيوس الدولة الرومانية رسميا إلى

شطرين منفصلني.

 جهة شرقية وعاصمتها

 القسطنطينية تحت حكم

أركاديوس.

 جهة غربية وعاصمتها روما

تحت حكم هونوريوس.
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ووهھھھناكك من يینظر إإلى سنة 410مم على أأنهھا االبداايیة االفاصلة 
للعصورراالوسطى.

 Alarik بقيیاددةة ملكهھم أأالرريیق Wisigoths ددخل االقوطط االغربيیيین
بدخولل ررووما وونهھبهھا. 

Le S
ac

 de R
om

e

أأالرريیق

تدميیرررووما



!30

أأخيیراا فإنن من االمؤررخيین من يیرىى أأنن سنة 476مم  
 هھھھي بالتأكيید االحد االفاصل بيین االتارريیخ االقديیم وواالتارريیخ االوسيیط.

 سقوط آخر امبراطور بالجزء الغربي روميلوس
  أغسطلس

على يد ملك البربر الجرمان أودواكر
Romulus Augustulus

Odoacer
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تعودد بداايیة االعصر االوسيیط إإلى
 االقرنن االثالث

 ااضطهھادد االمسيیحيیة وواالمسيیحيیيین
سنة306مم 

 تولى فيیهھا ااالمبرااططورر قسطنطيین االحكم 
 ووااالعتراافف بالديین االمسيیحي دديینا ررسميیا للدوولة االروومانيیة

 سنة 313
سنة 395مم 

  تقسيیم االدوولة االروومانيیة ررسميیا إإلى جزء شرقي
 عاصمتهھ االقسطنطيینيیة ووجزء غربي عاصمتهھ ررووما

سنة 410مم 
تدميیر ررووما من ططرفف االقوطط االغربيیيین بقيیاددةة 

 ملكهھم أأالرريیق 

سنة 476 
سقوطط آآخر اامبرااططورر بالجزء االغربي  

ررووميیلوسس أأغسطلس على يید ملك االبربر االجرمانن أأووددووااكر 
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نهھايیة االعصر االقديیم وو بداايیة االعصر االوسيیط.

ظظهھورر االبراابرةة االجرمانن على االساحة ااألووررووبيیة وو سقوطط ررووما.
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« L’Occident médiéval est né sur les ruines du monde 
romain. il y a trouvé appui et handicap à la fois… » p. 12. 

!
« Les hommes de l’Occident médiéval sont bien les fils 
de ces Barbares …. » p. 19.

 جاكك لوغف
Jacques le Goff

 حضارة الغرب الوسيطي



!
!

 يیرىى ضرووررةة االتعامل مع أأووضاعع االتفكك االسيیاسي 
 االتي حصلت  في أأووااخر ااإلمبرااططورريیة االروومانيیة٬، لفهھم

 بداايیة االعصر االوسيیط.
!
!
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 نهاية  العالم القديم وبداية العصر الوسيط

فيیردديیناند لوتت
Ferdinand Lot 

« Le Moyen Age ne peut se comprendre si 
l'on ne remonte pas au Bas Empire ». 

« II est impossible de comprendre quoi que 
ce soit à l'histoire contemporaine si on ne sait 
rien de la dislocation du monde ancien, rien 
du nouveau peuplement de l'Europe du IVe 

au Xe siècle… ».
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 رربط هھھھذهه االبداايیة بمتغيیرااتت االقرنن االراابع االذيي شهھد
 اانطالقق مسلسل االتفكك االسيیاسي على مستوىى سلطة
ررووما ووتسربب االشعوبب االجرمانيیة إإلى ااالمبرااططورريیة.

العصر الوسيط األوروبي املبكر

Roger Colins
    ررووجي كوليینس



قبل عامم 300 أأوو 350 كانت حركة االتارريیخ تنحصر 
ددااخل حزاامم ططويیل من ااألررااضي يیمتد من جبل 
ططاررقق إإلى االيیابانن٬، لكن االمتغيیرااتت االبشريیة االتي 

ظظهھرتت في شمالل أأووررووبا في االقرنن االراابع منحت  
إإمكانيیة ااالنفتاحح وواالتقدمم٬، وومهھدتت للتوسع االذيي شهھدهه 
االقرنن االساددسس عشر٬، االذيي عمل على توسيیع االحدوودد 

من جديید. 
  
!
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ررووبيیر فوسيیي

Robert Fossier  
!

 العصر الوسيط
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 االكلماتت أأوو االعباررااتت االمفاتيیح

Le Moyen-âge 
Les invasions germaniques 
L’unité méditerranéenne 

L’Orient et l’Occident 
La dynastie carolingienne 

L’Islam 
  
 

 العصر الوسيط

الهجمات الجرمانية 

  الوحدة املتوسطية

 الشرق والغرب

  الساللة الكارولنجية
 اإلسالم
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 االجديید في هھھھذهه االمرحلة٬، برأأيیهھ٬، يیبقى ذذوو صبغة سيیاسيیة باألساسس٬، أأيي تحطيیم     
 ووحدةة ااإلمبرااططورريیة االروومانيیة ووقيیامم ددوولل جرمانيیة متعدددةة في مختلف أأنحاء أأووررووبا٬،

  إإذذ تغيیر مظهھر أأووررووبا فقط. لكن في االعمق لم يیتغيیر أأيي شيیئ.
!
!
!

 االعالم االجرماني االجديید ظظل في نهھايیة االمطافف يیتحركك إإلى حدوودد االقرنن االسابع ضمن
 إإططارر االبحر ااألبيیض االمتوسط. فعلى ضفافف هھھھذاا االحوضض٬، االمجالل االسابق

     لالمبرااططورريیة االروومانيیة٬، ظظلت تتجمع أأهھھھم أأنشطة ااالقتصادد وومرااكز االحضاررةة.
!
!
!

 االعالم ااألووررووبي لم يیكن قد أأخذ بعُد في سنة 600 مظهھراا ُمختلفا عن مظهھر سنة   
 400مم. إإذذ أأنن االغزووااتت االجرمانيیة٬، على االرغم مما ترتب عنهھا من متغيیرااتت سيیاسيیة٬،

  لم تضع حداا للوحدةة االمتوسطيیة للعالم االقديیم.
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!
!

 تحطيیم االوحدةة االمتوسطيیة كانن من وورراائهھا  االزحف االسريیع وو االُمفاجئ لإلسالمم…
 فشمالل إإفريیقيیا  ووإإسبانيیا٬، ووهھھھما من االبلداانن االمكونة للمنظومة االغربيیة٬، أأصبحا يیدوورراانن

 في فلك بغداادد.
!
                        

 االبحر ااألبيیض االمتوسط االغربي أأصبح حوضا إإسالميیا٬، وو نتيیجة لذلك اانغلق االغربب
 على نفسهھ وو تحولل محورر االتارريیخ في أأووررووبا من االبحر ااألبيیض االمتوسط إإلى شمالل

  أأووررووبا.
!
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!
!
  
!

 أأخذتت أأووررووبا ووجهھا جديیداا تحت سيیطرةة االكنيیسة وواالفيیوددااليیة. ووبذلك بدأأ يیتشكل ما  
 يیسمى بالعصر االوسيیط بحيیث كانت االنقلة ططويیلة٬، إإذذ يیمكن االقولل أأنهھا ااحتلت كل

 االقرنن االممتد من 650 إإلى 750
!

 خاللل هھھھذهه االفترةة من ااالضطراابب االسيیاسي بدأأ االتقليید االقديیم يینمحي ليیحل محلهھ تقليید
 جديید… ووقد ااكتملت هھھھذهه االنقلة مع سنة 800 حيینما تأسست إإمبرااططورريیة جديیدةة٬، هھھھي

     ااالمبرااططورريیة  االكارروولنجيیة االتي كرست االقطيیعة بيین االغربب وواالشرقق »
!
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 هھھھنريي بيیريین يیرىى أأنن نقطة بدء االعصر االوسيیط يیجب أأنن تتأخرإإلى االعهھد
  االكارروولنجي٬، أأيي إإلى آآووااخر االقرنن االسابع.

ليیس االمسؤوولل االحقيیقي عن سقوطط االحضاررةة االقديیمة  أألَريیك أأوو آآتيیال أأوو أأدٌدووااكر أأوو 
كلوفيیس٬، بل االعربب االمسلميین. ألنهھم ااستطاعواا إإغالقق االبحر االمتوسط في ووجهھ 

االمسيیحيیيین. وو ذذلك بإنهھاء االتجاررةة وواالمباددالتت مع االشرقق.

 خالصة االقولل
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2- متى انتهى  العصر الوسيط و انتقلت أوروبا إلى 
عصر النهضة؟

 يلمس الباحثون في القرن 15م أنه ثمة تطورات هامة أخذت تُلم
 بامُلجتمع األوروبي وخاصة في النصف األخير من هذا القرن، و ينتقل

 بذلك املجتمع تدريجيا نحو أوضاع أخرى جديدة.
!
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   في سنة 1453، سقطت القسطنطينية عاصمة االمبراطورية البزنطية في أيدي العثمانيني.
 وإذا كانت هذه السنة تُمثل نقطة تحول في تاريخ الجزء الشرقي من أوروبا، فإن هذه السنة

 ذاتها قد تكون عديمة األهمية بالنسبة لكثير من بقية بالد أوروبا.
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 حقيقة إن هذه السنة شهدت أيضا هزيمة اإلنجليز في موقعة شاتليون، وبذلك وضعت نهاية

 فعلية لحرب املئة عام. و لكننا إذا دققنا النظر في تاريخ إنجلترا في النصف الثاني من
 القرن15 وجدنا أن سنة 1485 التي شهدت قيام أسرة تيودور في الحكم أكثر بروزا بالنسبة
 للتاريخ اإلنجليزي.و مثل ذلك يُقال على سنة 1466 بالنسبة لبولندا ألن فيها خضع الفرسان

 التيتون و انضمت روسيا إلى بولندا.
         و سنة 1480 بالنسبة لروسيا لتحررها من نفوذ املاغول.

 و سنة  1491 / 1492 بالنسبة إلسبانيا بسقوط دولة غرناطة اإلسالمية.
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 هذا كله عدا ما شهده النصف األخير من القرن 15 من حركة إفاقة شاملة سرت في املجتمع 

 األوروبي ليترتب عليها ما يُعرف باسم حركة النهضة. و هي الحركة التي كانت أهم مظاهرها
 إحياء األدب و العلوم و الفنون و تحرير العقل البشري من كثير من القيود القديمة و التي

 جاءت مصحوبة باختراع الطباعة و استكشاف الطرق البحرية إلى أمريكا و الهند، ثم الثورة

         على الكنيسة و أوضاعها.

    



 لقد أأثاررتت قضيیة نهھايیة االعصر االوسيیط نقاشاتت ووااختالفاتت كبيیرةة بيین
 االمؤررخيین.

  ســواء تــعلق األمــر بــسنة 1415 التي تُــشكل بــدايــة االســتعمار الــبرتــغالي في 
الشـرق أو 1453 التي سـقطت فـيها القسـطنطينية وانتهـت فـيها حـرب املـئة عـام 
بـــــني انجـــــلترا وفـــــرنـــــسا أو 1485 التي انتهـــــت فـــــيها حـــــرب الـــــوردتـــــني بـــــانجـــــلترا 
أو1492 التي ســــقطت فــــيها غــــرنــــاطــــة أو التي تــــم فــــيها اكــــتشاف أمــــريــــكا مــــن 
طـرف كـريسـتوف كـولـومـب أو حتى سـنة  1517  حـيث أخـرج إلى الـعلن مـارتـن 
لـــــوثـــــر أطـــــروحـــــته في انـــــتقاد الـــــكنيسة الـــــكاثـــــولـــــيكية فـــــكانـــــت تـــــلك نـــــقطة انـــــطالق 
اإلصــــالح الــــبروتســــتانتي، و التي تــــوافــــق جــــميعها مــــنعطفات هــــامــــة في تــــاريخ 
أوروبــا، وفي تــاريخ الــعالــم عــمومــا فــإن الــعصر الــوســيط يــكون قــد انتهى بــنهايــة 

السنوات األخيرة من القرن 15. 
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  لكن هھھھناكك من االعلماء وومن ضمنهھم
 من يیعتقد أأنن االعصر االوسيیط ااستمر إإلى غايیة أأووااخر االقرنن االثامن عشر.   

 بحيیث يیتحدثث عن االعصر االوسيیط االطويیل
ألنن في هھھھذهه االفترةة فقط٬، ستطرأأ بعض االتغيیيیرااتت االهھامة وواالحاسمة على االمجتمع  ااألووررووبي (خاصة االدوولل ااألكثر 

تقدما كفرنسا ووبريیطانيیا)  
   

   

Jacques le Goff

التقدم الكبير في مجال البحث العلمي  
!

استعمال أليات أكثر سرعة و أكثر فعالية (خاصة في ميدان البناء)

بداية ما يسمى بالثورة  الصناعية

 ظهرت مجموعة من الثورات السياسية على رأسها الثورة الفرنسية

القضاء على النظام الفيودالي

le long moyen-âge

اختراع أدوات و أساليب دقيقة 

اختراع أول آلة بخارية في إنجلترا سنة 1698



 يظل التحقيب نسبيا قابال دوما للنقاش. فهو مجرد اصطالح

    الغرض منه تحديد مرحلة زمنية ليس إال.
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ألنن تقسيیم االتارريیخ ما هھھھو في االحقيیقة سوىى ااصطالحح االغرضض منهھ 
تربويي لتيیسيیراالدررااسة االتارريیخيیة؛ ووتأسيیسا على هھھھذاا فإنن تقسيیم االتارريیخ 
ال يیعني بحالل من ااألحواالل تجزئة ااألحدااثث االتارريیخيیة أأوو تعميیم مفهھومم 
اانفصاليیتهھا "ألنن تارريیخ بني ااإلنسانن يیشبهھ في ااستمراارريیتهھ االماء 
االجارريي".. فاألحدااثث االتارريیخيیة ال تقف عند حد ووإإنما هھھھي متوااصلة ال 

تنقطع ما دداامم ااإلنسانن على ظظهھر ااألررضض.  



          

 يتفق معظم األخصائيني على تقسيم العصر الوسيط إلى مرحلتني

  كبيرتني :
!
   
!
!
   

 العصر الوسيط األعلى أو ما يسميه اإلنجليز
 بالعصور الوسطى املبكرة

 العصر الوسيط األسفل أو العصور الوسطى
 املتأخرة
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مصادر املعرفة والدراسة
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 الحدود الزمنية هي في الغالب بني العام 500 والعام 1500.

  الحدود الجغرافية تتمثل في الغرب الالتيني.



    العصر الوسيط األعلى
          
  
!

 ال يتوفر املؤرخون على مصادر كثيرة بخصوص هذا العصر، إذ أن

 أرشيفات هذه املرحلة تتكون من الحوليات واإلخباريات و املراسالت

 و العقود الرسمية و سير القّديسني، و كل هذه النصوص تلقي

 األضواء أوال و قبل كل شيئ، على التاريخ السياسي و

  الدبلوماسي و الديني.

  
!
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    العصر الوسيط األعلى
          
  
!

 أما باقي املجاالت، االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، فتصعب 

 دراستها انطالقا من الوثيقة املكتوبة فقط. لذلك فإن البحث في هذه

  الحقبة يقتضي بالضرورة اللجوء إلى العلوم املساعدة للتاريخ

 كعلم اآلثار و علم أسماء األماكن… التي مكنت نتائجها من سد

    العديد من الثغرات التاريخية.
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   العصر الوسيط األسفل
          

 باملقارنة مع العصر الوسيط األعلى، يتوفر املؤرخون

  بخصوص العصر الوسيط األسفل، على مصادر كثيرة

 ومتنوعة. فإلى جانب املصادر اإلخبارية، هناك تقاييد

 األديرة وأعراف الجماعات القروية وكنانيش األبرشيات

 وسجالت التجار  ومراسيم امللوك وغيرها من الوثائق

  التي تمكن الباحث من رصد الجوانب الديموغرافية

    واالقتصادية   واالجتماعية.

   
!



    العصر الوسيط األعلى

          
 يمتد العصر الوسيط األعلى حسب بعض الباحثني إلى حدود القرن

 الحادي عشر. ق 11م في حني يُؤكد البعض اآلخر أن العصر الوسيط

    األعلى يمتد إلى غاية القرن الثالث عشر. ق 13م
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روبا
ة أو
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  سياسيا :

 تــــــغير الخــــــريــــــطة الــــــسياســــــية
 بـــــــــــــــــأوروبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــقب انـــــــــــــــــهيار
   االمــــــــبراطــــــــوريــــــــة الــــــــرومــــــــانــــــــية
   وقــــــيام املــــــمالــــــك الجــــــرمــــــانــــــية،
 وهــــــــــــــــــيـــــــمـــــــنـــــــة االضــــــــــــــــــطـــــــراب
 الــــــــــــــــــسياسي و الــــــــــــــــــعسكري،
ــــتطاحـــــن الـــــعسكري ــــبب الـ  بسـ
 بـــــني هـــــذه املـــــمالـــــك و تـــــنافـــــس
 األمــراء على الــحكم، وتــعرض
 جــــــــهات عــــــــديــــــــدة مــــــــن أوروبــــــــا

    لــــــــــــــــــغــــزوات الــــــــــــــــــهــــنــــغــــاريــــــــــــــــــني
 واملسلمني      والنورمانديني.
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  سياسيا :

 تــــــغير الخــــــريــــــطة الــــــسياســــــية
 بـــــــــــــــــأوروبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــقب انـــــــــــــــــهيار
   االمــــــــبراطــــــــوريــــــــة الــــــــرومــــــــانــــــــية
   وقــــــيام املــــــمالــــــك الجــــــرمــــــانــــــية،
 وهــــــــــــــــــيـــــــمـــــــنـــــــة االضــــــــــــــــــطـــــــراب
 الــــــــــــــــــسياسي و الــــــــــــــــــعسكري،
ــــتطاحـــــن الـــــعسكري ــــبب الـ  بسـ
 بـــــني هـــــذه املـــــمالـــــك و تـــــنافـــــس
 األمــراء على الــحكم، وتــعرض
 جــــــــهات عــــــــديــــــــدة مــــــــن أوروبــــــــا

    لــــــــــــــــــغــــزوات الــــــــــــــــــهــــنــــغــــاريــــــــــــــــــني
 واملسلمني      والنورمانديني.

  اقتصاديا :
!
   اقـــــــــــــــتصاد فـــــــــــــــالحي مُــــــــــــــــغلق
 وركــــــــــود الــــــــــتقنيات، و جــــــــــمود
   الـــتبادل الـــتجاري  والـــنقدي،
واستمرار أشكال العبودية.
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  سياسيا :

 تــــــغير الخــــــريــــــطة الــــــسياســــــية
 بـــــــــــــــــأوروبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــقب انـــــــــــــــــهيار
   االمــــــــبراطــــــــوريــــــــة الــــــــرومــــــــانــــــــية
   وقــــــيام املــــــمالــــــك الجــــــرمــــــانــــــية،
 وهــــــــــــــــــيـــــــمـــــــنـــــــة االضــــــــــــــــــطـــــــراب
 الــــــــــــــــــسياسي و الــــــــــــــــــعسكري،
ــــتطاحـــــن الـــــعسكري ــــبب الـ  بسـ
 بـــــني هـــــذه املـــــمالـــــك و تـــــنافـــــس
 األمــراء على الــحكم، وتــعرض
 جــــــــهات عــــــــديــــــــدة مــــــــن أوروبــــــــا

    لــــــــــــــــــغــــزوات الــــــــــــــــــهــــنــــغــــاريــــــــــــــــــني
 واملسلمني      والنورمانديني.

  اقتصاديا :
!
   اقـــــــــــــــتصاد فـــــــــــــــالحي مُــــــــــــــــغلق
 وركــــــــــود الــــــــــتقنيات، و جــــــــــمود
    التبادل التجاري  والنقدي،
 واستمرار أشكال العبودية.
!

  في القرنني التاسع
 والعاشر بدأ يتشكل نظام

 اقتصادي و اجتماعي
 جديد، هو النظام الفيودالي

 الذي نشأ في خضم
    الشتات السياسي.
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  سياسيا :

 تــــــغير الخــــــريــــــطة الــــــسياســــــية
 بـــــــــــــــــأوروبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــقب انـــــــــــــــــهيار
   االمــــــــبراطــــــــوريــــــــة الــــــــرومــــــــانــــــــية
   وقــــــيام املــــــمالــــــك الجــــــرمــــــانــــــية،
 وهــــــــــــــــــيـــــــمـــــــنـــــــة االضــــــــــــــــــطـــــــراب
 الــــــــــــــــــسياسي و الــــــــــــــــــعسكري،
ــــتطاحـــــن الـــــعسكري ــــبب الـ  بسـ
 بـــــني هـــــذه املـــــمالـــــك و تـــــنافـــــس
 األمــراء على الــحكم، وتــعرض
 جــــــــهات عــــــــديــــــــدة مــــــــن أوروبــــــــا

    لــــــــــــــــــغــــزوات الــــــــــــــــــهــــنــــغــــاريــــــــــــــــــني
 واملسلمني      والنورمانديني.

  اقتصاديا :
!
   اقـــــــــــــــتصاد فـــــــــــــــالحي مُــــــــــــــــغلق
 وركــــــــــود الــــــــــتقنيات، و جــــــــــمود
   الـــتبادل الـــتجاري  والـــنقدي،
واستمرار أشكال العبودية.

!
!
!
!

  ثقافيا :
   

 سـيادة الجهـل   وسـيطرة

 الــــــــــــــــكنيسة و الــــــــــــــــثقافــــــــــــــــة
        الدينية على املجتمع.

!
   
!
!
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   العصر الوسيط األسفل

               يختلف تعامل املؤرخني األوروبيني مع هذه املرحلة من الوجهة الزمنية.

        
  هناك مدرستان :

  
املدرسة األنجلوساكسونيةاملدرسة الفرنسية
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املدرسة الفرنسية

 أواسط القرن 14 

إلى أواسط القرن 15 

   العصر الوسيط األسفل

 القرن 11 إلى القرن 14
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!
  

 و هي فترة تحول اقتصادي كبير، إذ عرفت

 أوروبا ما يسمى بالثورة الفالحية

!

!

!

   
!

!

!
!
!
             

املدرسة الفرنسية

 القرن 11 إلى

 القرن 14
    

سيط
 الو

صر
 الع

سيكي
لكال

ا

 اجتثاث الغابات

اتساع في املجال الزراعي
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!
  

 عرفت أوروبا

!

  
!
!
             

املدرسة الفرنسية

 القرن 11 إلى

 القرن 14
    

سيط
 الو

صر
 الع

سيكي
لكال

ا  تطور في التقنيات الفالحية

املناوبة الزراعية الثالثية

املناوبة الزراعية الثنائية
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!
  

     و في هده الفترة،

  
  رواج  في املدن،

 و نشاط في الصناعات الحرفية  والتبادل

 التجاري والنقدي.
!
!
             

املدرسة الفرنسية

 القرن 11 إلى

 القرن 14
    

سيط
 الو

صر
 الع

سيكي
لكال

ا
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!
!
!
!

 كما عرفت أوروبا جهودا سياسية كبيرة من طرف امللوك من أجل

           الحد من سلطة الفيوداليات املحلية و تحقيق الوحدة السياسية.

املدرسة الفرنسية

 القرن 11 إلى

 القرن 14
    

 خـــــــــــــالل تـــــــــــــلك الـــــــــــــفـتـرة كــــــــــــــانــــــــــــــت املؤســــــــــــــسـات الــــــــــــــسـيـاســــــــــــــيـة 

 واالقـــتـصـاديـــة والـــديـنـيـة واالجــتماعــية  التي أخــذت تــتشكل مــنذ
 الــقرن الــسادس املــيالدي، قــد رســخت بــحيث كــانــت األســاس الــذي
  قامـت عـلـيـه الحـضـارة األوروبـيـة فـي الـعـصـور الوسطى.

!

!

    
 

سطى
 الو

صور
 الع

ضجة
النا
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!
!

 قامت خالل هذه الفترة الحروب الصليبية التي أوصلت الألوروبيني إلى

  الشرق العربي اإلسالمي، و تمكنت فيها املمالك املسيحية اإلسبانية

  من شن حرب استرداد  ضد اإلمارات اإلسالمية باألندلس.
!
  
!
!
             

املدرسة الفرنسية

 القرن 11 إلى

 القرن 14
من 1096 إلى 1270    
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!
!

 و من الناحية الثقافية فقد تعددت املدارس باملدن

 و ظهرت الجامعات و لم يعد النظام التعليمي

 يقتصر على الالهوت، بل انفتح على معارف

 أخرى كالفلسفة و القانون والطب، كما انفتح على

  التراث اليوناني عن طريق الترجمات العربية.
!
!
           

املدرسة الفرنسية

 القرن 11 إلى

 القرن 14
    

سيط
 الو

صر
 الع

قلب
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سطى
 الو

صور
 الع

ضجة
النا

سيط
 الو

صر
 الع

قلب
سيط

 الو
صر

 الع

سيكي
لكال

ا

 القرن 11 إلى

 القرن 14
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املدرسة الفرنسية

 أواسط القرن 14 

إلى أواسط القرن15 

   العصر الوسيط األسفل

 القرن 11 إلى القرن 14
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 أواسط القرن 14 

 إلى أواسط 

القرن15
 يقول روبير فوسيي : « يتقاسم القرن الصغير املمتد

 من 1340 إلى 1430 مع القرن العاشر و القرن

 العشرين، كونه من أعنف القرون في تاريخ أوروبا،

 ليس فقط من حيث الدم امُلهدر والقسوة العمياء، بل

 أيضا من حيث صعوبة الحياة اليومية والشك في

 املستقبل والتقلبات العميقة التي شهدتها البنيات

االجتماعية ».
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املدرسة الفرنسية

طاعون 1348 

 أواسط القرن 14 

 إلى أواسط 

القرن15 صيبة
 الع

منة
األز

عرفت املدن األوروبية نزيف ديموغرافي كبير
نقص كبير في اليد العاملة في املدن والقرى

ضعف االنتاج واملردودية

ارتفاع األسعار 
إفالس الكثير من النبالء
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 ثورة الفالحني 
عام 1353

 أواسط القرن 14 

 إلى أواسط 

القرن15

املدرسة الفرنسية

أزمة الفيودالية وظرفية الطاعون
تراجع في املداخيل

  وارتفاع في العبء الضريبي
انعكاسات حرب املئة سنة بني فرنسا و إنجلترا

 احتجاجات الفئات الكادحة من ماّلكني 
صغار ومزارعني وُصناع.

إحراق القصور والحصون.
نهب الحبوب واملواشي واملتاجر. 

             قتل النبالء.
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 حرب املائة سنة بني الفرنسيني 

واإلنجليز ما بني 1337 و 1453 

 أواسط القرن 14 

 إلى أواسط 

القرن15

املدرسة الفرنسية

 بدأت بتنصيب إدوارد الثالث - حاكُم
 إنجلترا آنذاك - نفسه حاكماً على

فرنسا عاَم 1337.
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!

!

      
!

      
 لقد مهدت هذه الفترة انتقاال حقيقيا من الدولة الوسيطية إلى

 الدولة الحديثة، من املونارشية الفيودالية إلى املونارشية

 امُلطلقة، إذ بدأت تتضح معالم الدولة من الناحية السياسية

 واإلدارية، كما تدعمت املجالس التمثيلية وشرعت الفعاليات

          الفكرية في االنفتاح على أفكار الفالسفة اإلغريق…

                

 أواسط القرن 14 

 إلى أواسط 

القرن15
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األزمنة العصيبة العصر الوسيط الكالسيكي العصر الوسيط األعلى

  أواسط القرن14   إلى أواسط

القرن 15
القرن 11 إلى القرن14   إلى حدود القرن الحادي عشر.  11

املدرسة الفرنسية
ق.15 م.ق.14 م.ق.11 م.

  قيام املمالك الجرمانية
مكان االمبراطورية

اقتصاد فالحي ُمغلق

تشكل النظام الفيودالي
سيادة الجهل وسيطرة لكنيسة

 هيمنة االضطراب السياسي

 و العسكري

تحول اقتصادي

قيام حركات التوسع

اتساع في املجال الزراعي
تطور في التقنيات

رواج  في املدن

نشاط التبادل التجاري والنقدي
 تعددت املدارس والجامعات

وبدأ التعليم يتحرر من احتكار الكنيسة

طاعون 1350-1348

ثورة الفالحني عام 1353

 حرب املائة سنة بني الفرنسيني 

واإلنجليز ما بني 1337 و 1453 

 االنتقال من املونارشية
الفيودالية إلى املونارشية امُلطلقة

التجديد الفكري 

العصر الوسيط األسفل



!76

املدرسة األنجلوساكسونية   

 تتعامل مع العصر الوسيط بمفهومه الفيودالي الصرف ابتداء من  دخول
 النورمانديني إلى إنجلترا، ناقلني إليها املؤسسات الفيودالية الفرنسية.

!

 و من ثم فإنهم يمددون ما يسمونه بالعصور الوسطى املبكرة أي العصر الوسيط
 األعلى لدى الفرنسيني، إلى غاية القرن 13، بل و إلى أوائل القرن املوالي مع

 األخذ بعني االعتبار التحوالت االقتصادية و االجتماعية التي حصلت في هذه
                 الفترة.

 يحدون
أن الفرنسيني

 نذكر 

األعلى 
لوسيط 

  العصر ا

قرن 11.
   في ال

         

   العصر الوسيط األسفل
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املدرسة األنجلوساكسونية

 أما املرحلة التي يسميها اإلنجليز بالعصور الوسطى املتأخرة فإنها تبدأ برأي
 العديد منهم مع نهاية القرن 13 و خاصة سنة 1272 التي تُحيل إلى اعتالء إدوارد

 األول العرش و تدشينه مسلسل بناء الدولة القومية بإنجلترا، و تمتد إلى نهاية القرن
 15 وتحديدا سنة 1485، التي يكاد يتفق عليها تامؤرخون اإلنجليز من أمثال جورج

 هوملس و موريس كني. ففي هذه السنة انتهت حرب الوردتني التي مكنت ساللة

 تيودور، بواسطة هنري السابع، من السيطرة على الحكم و الدفع بالبالد باتجاه دولة
 حديثة حقيقية تستند إلى بورجوازية املدن و رجال القانون ، على حساب القوى

     الفيودالية و الكنيسة.
                   

   العصر الوسيط األسفل
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األحداث والتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عرفتها 

أوروبا خالل العصور الوسطى

 قلنا بأننا لن نرتبط بسنة معينة أو بحدث محدد لتحديد بداية أو نهاية العصور

  الوسطى.

 سنستعرض إذا، في خطوط عريضة، أحوال أوروبا من مستهل القرن 4 م إلى

نهاية السنوات األخيرة من القرن 15 م.

 ما هي  األحداث السياسية التي أطّرت تلك الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية بل وحتى الدينية للعصر الوسيط ؟
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أحوال االمبراطورية الرومانية الغربية   
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 تأسيس روما
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 تأسيس روما

 لست هناك وثائق أو إثباتات تاريخية تحدد مجيء الرومان إلى شبه

 الجزيرة اإليطالية وتأسيسهم مدينة روما وإنما يعتمد املؤرخون على

مجموعة من األساطير والروايات.

أسطورة رومولوس وريموس

 امتد تاريخ امللكية من 753 إلى 509 قبل امليالد.

إرساء القواعد األولى للشرائع والديانة والقوانني الرومانية

 توالى على الحكم،
سبعة ملوك



!
!

خاللل االعصر االجمهھورريي تمت االكثيیر من 
االفتوحاتت االروومانيیة االهھامة ثم ااتسعت 
مساحة االجمهھورريیة االروومانيیة إإلى أأقصاهھھھا 
في أأووااخر االقرنن ااألخيیر قبل االميیالدد في 
عهھد يیوليیوزز قيیصرسنة 49 قبل االميیالددـ

Jules César

 44قق-مم مقتل
 يیوليیوزز قيیصر

 مؤاامرةة مجلس
االشيیوخخ

أوكتاف ومارك أنطوان بروتوس وكاسيوس

 في
 42 ق-م

 معركة فيليبي
Brutus et CassiusAntoine et Octave

انتصار



تحولت االمبراطورية الجمهورية

في سنة 27 قبل امليالد

 أول امبراطور
 االمبرطور أوكتافيوس
امُللّقب ب اغسطس

معركة أكتيوم سنة 31 ق-م.
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!

أأصبح االروومانن في أأووااسط االقرنن ااألوولل االميیالدديي ساددةة حوضض 
االبحر ااألبيیض االمتوسط٬، ووصاررتت حدوودد ااالمبرااططورريیة االروومانيیة 
ً وواالراايین وواالداانوبب٬، إإلى االبحر  تمتد من االمحيیط ااألططلسي غربا
ً ووصحرااء االعربب ووصحرااء إإفريیقيیا  ااألسودد شماالً وواالفرااتت شرقا

جنوباً.
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 عرفت ااالمبرااططورريیة االروومانيیة في أأووااخر 
االقرنن ااألوولل إإلى االقرنن االثاني االميیالدديیيین 

عهھداا جديیداا ووهھھھو عهھد االسالمم االرووماني.   

أقره االمبراطور تيبيريوس
« ال غزو وال توسع بعد اليوم » 
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إمبراطورية مستقرة موطدة األركان

تقدم اقتصادي وثقافي وحضاري  

Le Limes
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في أواخر القرن الثاني امليالدي

 امبراطورية ضخمة
 مترامية األطراف

 

  حدود بعيدة عن

 مركز السلطة،

صعبة املراقبة

 
 االعتماد على الجيش
 لحماية املقاطعات

البعيدة

 
بدأ قادة الجيش 

ينفردون    باتخاذ 
القرارات

 

  بعد السلطة
املركزية
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لم يیعد االمنصب ااالمبرااططورريي ُمخصصا للروومانن 
ووحدهھھھم بل كانن كثيیراا ما يیتولى منصب 
ااالمبرااططوررقائد شرقي أأوو إإفريیقي أأوو ذذوو أأصولل 
جرمانيیة يیتولى االقيیاددةة وويیُنّصب نفسهھ بنفسهھ 

اامبرااططورراا.  

في أواخر القرن الثاني امليالدي

  
 تزايد األطماع حول

الحكم

بدأ قادة الجيش 
ينفردون باتخاذ 

القرارات

غياب االمبراطور

بعد السلطة املركزية
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تغلغل االبراابرةة في ااألررااضي االروومانيیة 
ووخصوصا على االحدوودد االشماليیة االشرقيیة 

إليیطاليیا.

في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث امليالديني
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اانتشرتت االمجاعة في هھھھذهه االحقبة٬، ووساءتت االحيیاةة 
ااالقتصادديیة ووعرفت ااالمبرااططورريیة حرووبا أأهھھھليیة.  

ثوررةة االموااططنونن على ااالمبرااططورر حيیث بلغ عنف 
االثوررةة مستويیاتت لم تبلغهھا منذ عهھد االجمهھورريیة.

  في القرن الثالث امليالدي
قلب األزمة

دمر
ت

وبيیا
ززن  بروز االمبراطور كالوديوس الثاني وقائد فرسانه أوريليانوس

  إبعاد أطماع البرابرة الجرمان

اانتشارر االمجاعة ووااليیأسس٬، بحيیث قطعت ملكة تدمر 
ززنوبيیا٬، تمويین ررووما بالحبوبب مما حرمم 

ااالمبرااططورريیة من أأهھھھم مصاددرر غذاائهھا.  
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تدمر 

غاليا 

بدأت أزمة القرن الثالث تأخذ أبعادا كبيرة

ظهرت تقسيمات في االمبراطورية
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 تــمثل الــفترة بــني 270-284م أي إلى غــايــة تــولي االمــبراطــور الــرومــاني 
دقليانوس الحكم  مرحلة هامة في تاريخ االمبراطورية الرومانية.

طرد البرابرة وراء الحدود الرومانية
إعادة الوحدة إلى االمبراطورية الرومانية بصفة مؤقتة

دقليانوس
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 في أأووااخر االقرنن االثالث وو بداايیة االقرنن االراابع االميیالدديي٬، قامم ااالمبرااططورر 
ددقليیانوسس بإصالحح يیتمثل في تقسيیم ااالمبرااططورريیة.  

 ماكسيميان
هرقل 

دقليانوس
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بعد ذذلك٬، قامم ااالمبرااططورر ددقليیانوسس بإصالحح يیتمثل 
في تقسيیم ااالمبرااططورريیة بيین أأرربعة أأباططرةة : ُكلف 
أأحدهھھھم بحكم مقاططعة إإيیليیريیا٬، ااآلخر بحكم إإيیطاليیا٬، 
بيینما وُوضع االثالث على ررأأسس بالدد االغالل ووااستقر 
ددقليیانوسس في نيیكوميیديیا ليیحكم وواليیة االشرقق : آآسيیا 

االصغرىى

قيصر  امبراطور

 غرب
 إيطاليا

 شرق
مقاطعة إيليريا

 غرب
    بالد الغال

 شرق
 والية الشرق

قسطانس غالير ماكسيميان هرقل دقليانوس

دقليانوس
غالير

قسطانس
ماكسيميان هرقل
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!

وومما يیُذكر أأيیضاً بشأنن « إإصالحاتت » ددقليیانوسس االعسكريیة أأنهھ قامم 
بإددخالل أأعداادد هھھھائلة من االجرمانن وواالبراابرةة في االجيیش. كما ددخل 
ً ووأأنن  ً في االحرسس ااإلمبرااططورريي خصوصا االجرمانن أأيیضا
ااالمبرااططورر لم يیشترطط للوصولل إإلى االقيیاددةة سوىى االشجاعة وواالحنكة 

في االقتالل ووااإلخالصص لهھ.    
!

!
!
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ووررغم أأنن ددخولل االعنصر االجرماني في االجيیش االرووماني 
ووتولي كثيیر من عناصرهه لمرااكز االقيیاددةة سيیؤدديي مؤقتاً ووفي 
مرحلة قوةة ااإلمبرااططورريیة إإلى نوعع من ااألمن ووااالستقراارر 
إإال أأنن هھھھذاا االتوااجد االجرماني في مرااكز االقيیاددةة سيیؤدديي بعد 
ضعف ااإلمبرااططورريیة إإلى نتائج ووخيیمة على مستقبل 

ااإلمبرااططورريیة. 
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من جهھة أأخرىى٬، ااشتدتت االحرووبب ااألهھھھليیة االناتجة عن ررفض أأصحابب االديیانة 
االوثنيیة وومنهھم ااالمبرااططورر ددقليیانوسس٬، ددخولل االمسيیحيیة االتي تزاايید أأتباعهھا بشكل 
كبيیر ووااررتفعت موااررددهھھھا٬، ووبدأأتت تشكل خطراا على االدوولة في نظر ااالمبرااططورر. 

!
فزاادد ااالضطهھد بشكل كبيیرتجاهه هھھھذهه االديیانة االمسيیحيیة وواالمسيیحيیيین٬، حيیث ُعذبواا 
ووقُتلواا٬، ووهھھھُدمت االكنائس ووأأُحرقت ااألناجيیل وونُفي االمسيیحيیونن خاررجج 
ااإلمبرااططورريیة االروومانيیة ووظظهھرتت هھھھذهه االنزعة بشكل ووااضح في مصرأأوو في 
االشرقق عموما٬، حتى ااعتُبرتت هھھھذهه االفترةة أأكبرعهھد لالضطهھادد في تارريیخ 

ااالمبرااططورريیة. 
!

ووززااددتت ااألحواالل سوءااً بانتشارر ااألمرااضض وو ااألووبئة ووسوء االحيیاةة ااالقتصادديیة بسبب 
ااررتفاعع االضراائب. 

 

عصر الشهداءاالضطهاد الكبير
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في هھھھذهه االفترةة٬، ظظهھرتت مجموعة من االثغرااتت في ااالمبرااططورريیة االروومانيیة االتي 
بدأأتت تتمزقق بسبب : 

!
االصرااعاتت االدااخليیة لألباططرةة االمتنافسونن على االسلطة. •
!

غزوو االبراابرةة٬، حيیث ااشتدتت في هھھھذهه االفترةة ووططأةة االجرمانن٬، من االحدوودد •
االشماليیة على االمناططق االوااقعة جنوبب نهھراالداانوبب وو من االجهھة االغربيیة على 

شرقق غاليیة ووهھھھجوماتت قبائل االبقط االسكتالنديیة على بريیطانيیا… 
!
!

بداية االستقرار الدائم للجرمان داخل حدود االمبراطورية الرومانية
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لكن٬، مع مجيء ااالمبرااططورر قسطنطيین في 
االسنوااتت ااألوولى من االقرنن االراابع ميیالدديي٬، ددخلت 
ااالمبرااططورريیة االهھشة٬، في حقبة جديیدةة نظراا 
لمجموعة من ااإلصالحاتت كمحاوولة للحفاظظ على 
ااالمبرااططورريیة. وو من أأهھھھم ما قامم بهھ ااالمبرااططورر 

قسطنطيین : 

في القرن الرابع امليالدي

قسطنطيین
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ااالعتراافف بالمسيیحيیة كديیانة ررسميیة للدوولة بعد أأنن 
كانن دديینا لألقليیة االمضطهھدةة ووجعل االمسيیحيیة االوجهھ 

االالمع لهھذهه االحقبة االجديیدةة. 
!

أأيیقافف ااالضطهھادد ضد االمسيیحيیيین ووإإعطاؤؤهھھھم حق 
مماررسة شعائرهھھھم بحريیة ( حيیث أأصدرر مرسومم 
ميیالنن االذيي يیُعطي لكل موااططن االحق في ااختيیارر 

دديیانتهھ وو مماررسة ططقوسهھ بكل حريیة).
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ووحد ااالمبرااططورريیة تحت حكم اامبرااططورر ووااحد٬، ووأألحق االمناططق االشرقيیة 
بعدما ااسترجعهھا من ااالمبرااططورر لوسيینيیوسس٬،  بالمناططق االغربيیة.  

أأووقف توغل االبراابرةة االفرنجة  ددااخل ااالمبرااططورريیة من جهھة غاليیا.

تصدىى لكل متعطش للسلطة ووكل من سولت لهھ نفسهھ تنصيیب نفسهھ اامبرااططورراا. 

عيین قسطنطيین  اابنهھ كريیسبوسس قيیصراا على االغربب في حيین أأسس عاصمة 
تحمل ااسمهھ في االشرقق ووااستقر بهھا.  
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 لكن٬، بالرغم من كل هھھھذهه االجهھودد٬، أأعادد ااألباططرةة االموااليیونن تقسيیم ااالمبرااططورريیة إإلى 
شطريین : شرقي وو غربي٬، كحل لحمايیة حدوودد أأررااضيیهھا االشاسعة ضد االهھجماتت االمتتاليیة 
للبراابرةة. لكن٬، في االوقت االذيي بقيیت فيیهھ اامبرااططورريیة االشرقق قويیة٬، فقدتت نظيیرتهھا االغربيیة 

أأغلب أأررااضيیهھا لصالح االبراابرةة.

ااشتد عزوو االبراابرةة االذيین يیريیدوونن ااالستيیالء على ااألررااضي االروومانيیة.

أأصبحت ااالمبرااططورريیة االغربيیة  تعتمد أأكثر فأكثر على االمرتزقة االبراابرةة ووااستمر االحكامم في 
االتحالف مع بعض االقبائل وو منهھم االقوطط للخدمة في االجيیش٬، مقابل ااألررضض٬، فزاادد بذلك االخطر 

على ااالمبرااططورريیة.   
!
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ووهھھھكذاا٬، سنة بعد أأخرىى٬، اامتصت شعوبب شمالل أأووررووبا ووآآسيیا 
االمجاووررةة٬، ثرووااتت ااالمبرااططورريیة االروومانيیة. 

!
فإذذاا كانت قوةة االُحكامم االروومانن أأتت من ااستحوااذذهھھھم على كنوزز 
ااآلخريین٬، فإنن ضعفهھم جاء من تفويیت أأمواالهھم بالتدرريیج إإلى 

جيیراانهھم االبراابرةة. 
!

 إإذذ بداا للحكامم االروومانن أأنن أأنجع ووسيیلة لصد غاررااتت االبراابرةة هھھھي 
ّ ااستعداادد للقتالل وواالنهھب مقابل  ااالستعانة ببراابرةة آآخريین٬، على أأتم

مبلغ من االمالل. 
!
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ااستمرتت هھھھجوماتت االبراابرةة على ااالمبرااططورريیة لمدةة ططويیلة. فلم تسقط هھھھذهه 
ااألخيیرةة عقب غزووةة ووااحدةة٬، بل اانهھاررتت إإثر سلسلة من االغزووااتت االمتوااليیة.   

!
من بيین االهھجماتت االتي أأررهھھھقت ااالمبرااططورريیة االغربيیة٬، غزوو االقوطط للمناططق 
االشماليیة٬، ووااالستيیالء على محاصيیل االشعب االرووماني٬، بقيیاددةة ملكهھم أأالرريیك وومن 
جهھة أأخرىى تدفقت على ااألررااضي االروومانيیة أأعداادد من قبائل االهھونن االذيین ووجدوواا 
في ططريیقهھم االقوطط فطرددووهھھھم مما ااضطرهھھھم إإلى االتقدمم أأكثر نحو ااألررااضي 

االروومانيیة.
االهھونن
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اانعدمم إإذذاا ااألمن وو ااالستقراارر باالمبرااططورريیة وو 
أأصبح االبراابرةة من قوطط ووغيیرهھھھم يیمتلكونن في 
هھھھذهه االفترةة ما يیكفي من مالل ووجنودد حتى يیقررروواا 

مصيیر ااالمبرااططورريیة االغربيیة.

في سنة 410مم٬، غزاا أأالرريیك ووررجالهھ إإيیطاليیا  

ظظهھرتت في االقرنن االخامس٬، باإلضافة إإلى 
ااالكتساحح من االجهھة االشماليیة٬، هھھھجماتت االونداالل 
على االحدوودد االجنوبيیة٬، حيیث ااستولواا على 
ااحتيیاططاتت ااالمبرااططورريیة من االحبوبب بشمالل 

إإفريیقيیا٬، مما أأررهھھھق ررووما.  

غزوو ررووما


