
 

 
          
           

 ا

 جوهىريت العراق
 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي   

 جاهعت تكريت
 كليت التربيت للعلىم اإلنسانيت

 قسن  التاريخ                   
           

 تاريخ العصور الوسطى اسم المادة :

 االولى المرحلة :  

 2020-2019:  السنة الدراسية

 مدرس المادة: د. رائد سامي حميد

 اللقب: استاذ

 

 

  
 
 
 

 تكريت جامعة جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريتامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة كريت جمعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تيت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جاتكر جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة  تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريت جامعة تكريتجامعة تكريت جامعة 

 

 احملاضرة االوىل
 عوامل سقوط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب

 نظريات وآراء حول سقوط اإلمبراطورية الرومانية
يستيوي موضوع ظيور الدول وسقوطيا المؤرخين، الذين ينبرون في دراسة أسباب ظيور ىذه الدول 

أسباب سقوط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب، ويرتبط  المؤرخون في تفسير اختمفثم سقوطيا . وقد  وانحدارىا
قوط اإلمبراطورية تفسيرًا معينًا ذلك بطبيعة الخمفية الفكرية ليؤالء المؤرخين. وقد حاول كل منيم ان يفسر س

 متجاوزًا العوامل واألسباب األخرى. ويمكن تمخيص أىم النظريات حول سقوط اإلمبراطورية الرومانية بما يأتي :
 التفسير الديني : -1

فقد عزى المؤرخون الوثنيون سقوط  ينقسم التفسير الديني الى قسمين، التفسير الوثني والتفسير المسيحي، 
راطورية الرومانية الى ابتعاد الرومان عن عبادة اآللية الوثنية وفي مقدمة ىؤالء المؤرخ زوزيميوس، الذي اإلمب

عزى سقوط اإلمبراطورية الرومانية الى عزوف الرومان عن عبادة اإللية الوثنية والى انتشار الديانة المسيحية، 
 فادى ذلك الى غضب االلية الرومانية.

، الذي عزى ضعف اإلمبراطورية الى فقدان الوازع الخمقي وعدم األخر فيو إميانوساما المؤرخ الوثني  
الشعور بالمسؤولية. لم يقتنع المؤرخون المسيحيون بيذا التفسير وحاولوا تفنيده، وفي مقدمة ىؤالء المؤرخين 

وكان م( . ولد اوغسطين في الجزائر من أصل روماني 453-344) Saint Augustineالقديس أوغسطين 
نشأ وثنيًا ثم اعتنق المسيحية في شبابو األول ثم درس في قرطاجة  أبوه موظفًا ويممك بعض األراضي الزراعية،

حاول اوغسطين ان يدافع عن وجية  وبعدىا سافر الى ايطاليا . وفيما يخص سقوط اإلمبراطورية الرومانية ،
 The) االعترافات( وThe City of God) مدينة اهللويتضح ذلك في كتابيو  النظر المسيحية،

Confessions.) 
يرى أوغسطين ان ىناك صراعا بين مدينتين عمى األرض: األولى ىي مدينة اهلل التي تمثل الخير  

وان  والثانية ىي مدينة الشر التي تمثل الشيطان. والحياة ىي عبارة عن صراع بين مدينة الخير ومدينة الشر،
ية جاء بسبب انحياز الرومان الى اآللية الوثنية وابتعادىم عن الديانة المسيحية سقوط اإلمبراطورية الرومان

لذلك فان سقوط اإلمبراطورية الرومانية لم يكن بسبب ظيور ىذه الديانة بل بسبب ابتعاد الرومان عن  الجديدة ،
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ة ودفاٌع عن المسيحية وتفنيد المثل والقيم األخالقية . لقد جاء رد فعل أوغسطين دفاٌع عن المثل والقيم األخالقي
وعمى أية حال، فأن التفسير الديني بشقيو الوثني والمسيحي يؤكد عمى ان سقوط  لوجية النظر الدينية الوثنية .

 اإلمبراطورية الرومانية جاء ألسباب دينية.
 التفسير االقتصادي : -2

اب اقتصادية أثرت عمى وضع يرى أنصار ىذا التفسير ان سقوط اإلمبراطورية الرومانية جاء ألسب 
سقوط المطر أدى الى تحويل المزارع الى مراعي و اذ ان اإلمبراطورية مما أدى الى سقوطيا في النياية ، 

نقصًا  م(344الى  044)ضعف اإلنتاج وىيجان القبائل الرومانية ، وقد سجمت المرحمة التاريخية الممتدة بين 
فاف والمجاعات والى تحركات البرابرة وطغيانيم عمى اإلمبراطورية في متزايدًا في ىطول اإلمطار أدى الى الج

عدم االمر الذي ادى الى ان قمة األيدي العاممة بسبب انتشار المالريا أدى الى قمة عدد الفالحين، كما الغرب. 
النزاع بين ن فضاًل عن ذلك كاقدرة اإلمبراطورية عمى التوازن االقتصادي أدى الى انييار الحياة االقتصادية. 

وكان الجيش الى جانب الفالحين وحدثت  الطبقة االرستقراطية والفالحين أدى الى تعميق مشاكل اإلمبراطورية،
 معارك طاحنة أدت الى إضعاف اإلمبراطورية.

 النظرية العرقية: -3
في تؤكد ىذه النظرية ان العناصر غير الرومانية ىي التي قضت عمى اإلمبراطورية، وىذا النقص  

، ارنولد توينبيالعنصر الروماني أدى الى تسمط العناصر غير الرومانية عمى الحكم. ويؤيد المؤرخ االنكميزي 
ىذا الرأي مشيرًا الى فشل اإلمبراطورية في تمدين الفالحين والقبائل الجرمانية مما أدى الى ضياع المثل 

ة لممثل االرستقراطية، وبذلك يؤكد توينبي ان الرومان االرستقراطية وسيادة العقمية المعتمدة عمى الدين والمناىض
فشموا في كسب القبائل الجرمانية وجعميا متشربة بالقيم الرومانية وتمدينيا مما أدى الى سيادة المفاىيم البربرية 

 المعاكسة لمحضارة الرومانية، بمعنى ان الجرمان نجحوا في كسب المجتمع الرومانية.
 : (البايولوجيةالنظرية الحياتية ) -4

الذي يمر بثالث مراحل : مرحمة الطفولة والشباب و  بالكائن الحيالدولة عمى تشبيو ىذه النظرية تؤكد  
والكيولة ثم الوفاة ، وان اإلمبراطورية الرومانية كانت تمر بمرحمة الكيولة مما أدى الى سقوطيا عمى أيدي 
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عمى العامل البايولوجي  ووفقا لذلك، يؤكد ىذا التفسيرالعناصر الجرمانية التي كانت تمر بمرحمة الشباب. 
 لسقوط اإلمبراطورية الرومانية.

 العوامل اإلدارية : -5
ىناك من المؤرخين من أكد عمى ان اإلمبراطورية الرومانية سقطت بسبب اإلصالحات اإلدارية التي قام  

ضعف اإلمبراطورية الرومانية، أما أىم  (، اذ أدت ىذه اإلصالحات الى445-083) دقمديانوسبيا اإلمبراطور 
 -اإلصالحات اإلدارية التي قام بيا دقمديانوس فيي :

  .: قسم البالد الى أربعة أقاليمأوالً 
 .( إقميم بالد الغال 1)
 .( إقميم ايطاليا 0)
 .( إقميم اليريا 4)
 ( إقميم الشرق ويشتمل عمى الجيات الشرقية من البمقان وآسيا الصغرى ومصر.3)

 : جعل اإلمبراطورية تحت أدارة إمبراطورين ثانياً 
 اإلمبراطور الذي يدير الجيات الشرقية ومركزه في نيقوميديا  (1)
جعل عمى القسم الغربي إمبراطورا يشرف عمى األقسام الغربية ومقره في ايطاليا، أما العاصمة  (0)

ن في القسم الشرقي وقيصرين فكانت متنقمة بين المدن االيطالية مثل روما وميالن. وجعل أيضا قيصري
 في القسم الغربي.

 : قسم األقاليم الى وحدات اصغر.ثالثاً 
 فصل بين الجيازين العسكري والمدني في المعامالت اإلدارية. رابعًا:

 : جعل المين وراثية.خامساً 
االقتصادية ىذه اإلصالحات السياسية واإلدارية التي قام بيا اإلمبراطور دقمديانوس، الى جانب إصالحاتو 

التي حاول من خالليا إنعاش الوضع االقتصادي بسكو لعمالت جديدة قمل فييا نسبة الذىب والفضة ، أسيمت 
اال أنيا زادت في الوقت ذاتو، من تفاقم المشكمة االقتصادية مما  في تأخير سقوط اإلمبراطورية ردحا من الزمن،

 أدى الى فقدان العممة سمعتيا .
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، فانو حاول ان يحل مشكمة النقص الحاصل في الجنود، فسمح لمعناصر غير  لجيشاأما إصالحاتو في 
الرومانية باالنخراط في الجيش مما أدى الى القضاء عمى القيم األرستقراطية التي كان الجيش ينشد ألييا، 

فيو لم يكن من األسرة  يضاف الى ذلك ان دقمديانوس نفسو يعد خير ممثل لمعصر الذي عاش فيو،
رستقراطية بل من أسرة فالحيو، تدرج في المناصب اإلدارية الى ان وصل الى رتبة اإلمبراطور وعمى اية اال

حال، فان إصالحات دقمديانوس اإلدارية واالقتصادية والعسكرية قد أسيمت في إضعاف اإلمبراطورية الرومانية 
سقاطيا فيما بعد.  وا 

 : Edward Gibbonيبون گنظرية اداورد  -6
ؤرخي القرن الثامن عشر أي عصر التنوير او االستنارة وسمي ايضًا عصر العقل وىو عصر من م 

يبون آرائو بما يأتي : ان سقوط گفولتير وجان جاك روسو وميرابو وغيرىم من المفكرين. لخص ادوارد 
 -اإلمبراطورية الرومانية يرتبط بعاممين :

 . انتشار الديانة المسيحية -1
 .الجرمانيةتدفق القبائل  -0

 443) يبون بأن المسيحية قبل االعتراف بيا في عيد قسطنطين الكبيرگففي ما يخص العامل األول، يشير 
لمخالفة قيميا وتعاليميا لمقيم الرومانية السائدة، فمن  ( كانت عبارة عن معول ىدم لكيان اإلمبراطورية، 443 –

ء لإلمبراطور، لعدم اعتقادىا بقدسية اإلمبراطور الوثنية، ومن الناحية السياسية عدت المسيحية مفككة لرابطة الوال
فيي ضد الحروب وضد العسكرية. اما مواقفيا من القضايا  الناحية العسكرية لم تكن تؤمن في بدايتيا بالعنف،

 ،كما ىو شعارىا الرئيس  المادية وكانت تدعو الى الكفاف، باألرباحفكانت سمبية ألنيا ال تؤمن  االقتصادية
وكانت ىذه النظرة محبطة لمقيم االقتصادية السائدة في المجتمع الروماني المعتمد عمى العبودية، وىي ضد 

الى جانب ذلك، فان الصراع المذىبي بين الطوائف المسيحية كان من  االمتيازات الطبقية فدعت الى المساواة
 أسباب ضعف اإلمبراطورية بقسمييا الشرقي والغربي.

قد أسيموا في بربرة المجتمع الروماني وبالتالي  الجرماننقطة الثانية ، يرى ىذا المؤرخ ان وفيما يخص ال
 أضعاف القيم السائدة مما أدى الى إرباك الحياة االقتصادية.
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 يبون اذ دافعت عن المسيحية الن لمكنيسة رسالة إنسانية ،گردت المدرسة التاريخية األلمانية عمى طروحات 
القبائل الجرمانية الغازية وحفظت التراث الروماني وأدت دورًا تثقيفيًا طيمة العصور  وعممت عمى ترويض

الوسطى أما عن الجرمان فقد دافعت المدرسة التاريخية األلمانية عنيم عمى اعتبار ان ىذه القبائل لم تحاول 
نما كان توغميا سمميًا أحيانا لمعيش واال حتماء فأنخرط الجرمان في الجيش اقتحام اإلمبراطورية بالقوة دائمًا وا 

وعمموا كفالحين وكانت القبائل الجرمانية عنصر قوة في المجتمع الروماني بعد ان أصابو التدىور واالنحالل 
 .الخمقي وكان الجرمان أرقى خمقًا من الرومان 

 .  نظرية هنري بيرين – 7
الى منطقة البحر المتوسط واندفاعيم  يرى المؤرخ البمجيكي ىنري بيرين ان وصول العرب المسممين      

م( قد أدى الى تحويل منطقة البحر المتوسط 311م( وفتحيم األندلس عام )343نحو الشمال اإلفريقي في سنة )
. وقد عبر عن نظريتو في بحيرة رومانيةبعد أن كانت حتى أواخر القرن الثامن الميالدي  ، بحيرة إسالميةالى 

. وىكذا فأن القبائل الجرمانية لم تؤد الى سقوط Mohamed and Charlemagne )محمد وشارلمان(كتابو 
اإلمبراطورية الرومانية بل ان وصول العرب المسممين الى اسبانيا وانتشارىم في السواحل الشرقية لمبحر المتوسط 

الكبيرة اذ ان تحول  وىذه من المغالطات التاريخية .ىو الذي قضى عمى الثقافة والحضارة الرومانية في المنطقة 
البحر االبيض المتوسط الى بحيرة اسالمية كان لو اىمية كبيرة من خالل مقارنة االوضاع التي كانت تعيشيا 

 االمبراطورية من عبودية ووثنية . 
م البداية الحقيقية لمعصر 844ولم يكن مستغربًا ان يرى بعض المؤرخين في عيد شارلمان وتتويجو في سنة 

د شيد عيده، اكتمال التحول من العصر القديم الى الوسيط ، وقد اتضح ذلك بسمسمة من التطورات الوسيط. فق
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والفكرية التي شيدىا العصر الوسيط . وطبقًا الى بيرين ، فان عيد 

فنجي . فاذا كان الميروفنجيون قد استمروا في جذريا ميزه عن العيد الميرو  شارلمان حقق تحواًل سياسيًا واقتصادياً 
مؤسساتيم وتنظيماتيم معتمدين عمى النظام الروماني المرتبط بمنطقة البحر المتوسط ، فان الكارولنجيين ، 
وابتداءًا من عيد شارلمان، انعطفوا نحو بحر الشمال، واقاموا سمسمة من المؤسسات الجديدة التي اصبحت ذات 

ضارة العصر الوسيط . وقد كان النتشار االسالم في الشمال االفريقي واسبانيا ، وتحول البحر اىمية كبيرة في ح
المتوسط الى بحيرة اسالمية ، اثر كبير في ىذا التحول االقتصادي والسياسي في عالم العصر الوسيط. وكانت 
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افريقيا واسبانيا  فأصبحتمتوسط . نتيجة ىذا التوسع االنفصال النيائي بين الشرق والغرب، ونياية وحدة البحر ال
، المتان كانتا سابقا جزءًا من الغرب ، تدوران في فمك بغداد . واصبح البحر المتوسط بحيرة إسالمية . وألول مرة 

با الى الشمال، وكان من نتيجة ذلك انتياء الدولة الميروفنجية ، التي كانت و ، انتقل محور الحياة في اور 
 .  ، ووالدة ساللة جديدة ىي الكارولنجية، التي اصبح مركزىا في شمال المانيامتوسطية في توجياتيا 

البيزنطي، الذي ارىقو الصراع مع  باإلمبراطورت عالقتيا متحالفت البابوية مع ىذه الساللة الجديدة ، وافص
المسممين ، ولم يستطع االستمرار بحماية البابوية من أعدائيا . كل ىذه النتائج اصبحت واضحة في عيد 
شارلمان، ليبدأ عصر جديد ىو الذي أطمق عميو العصر الوسيط . فاضمحمت في الحقبة الممتدة بين سنتي 

 844ناصر جديدة عمى السطح . لقد اكتمل ىذا التطور في سنة م تقاليد العصر القديم ، وبرزت ع354و354
 م ، بتشكيل االمبراطورية الجديدة في الغرب، التي اصبحت منافسة لإلمبراطورية البيزنطية في الشرق. 

عمى الرغم من النقد الواسع الذي وجيو المؤرخون الغربيون لنظرية ىنري بيرين وشككوا في صالحيتيا في 
من العصر القديم الى العصر الوسيط، فان مجرد الربط بين عيد شارلمان ووصول الحضارة تفسير التحول 

العربية االسالمية الى جنوب أوربا، وسواحل البحر المتوسط ، والتداخل بين السياسات الكارولنجية والبيزنطية 
موضوع العالقات الخارجية لمدولة والبابوية والعربية االسالمية، كان احد االسباب الرئيسة التي دفعتني الى تتبع 

 الكارولنجية ومدى ارتباطيا بالتاريخ االوربي الوسيط . 
: الى جانب اآلراء المشار ألييا سابقًا ىناك عوامل أخرى أشار الييا بعض المؤرخين فيرى عوامل أخرى -8

التي كانت المعين الذي  البعض ان سقوط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب جاء بسبب انحالل مؤسسة العبودية
اال ان انييار ىذه  ال ينضب لتجييز المجتمع الروماني بالقوى العاممة التي أسيمت في ديمومة اإلمبراطورية ،
 المؤسسة أدى الى ضعف اإلمبراطورية الرومانية التي كانت تعتمد الى حد كبير عمى العبيد.

 ومانية ما يأتي:نستخمص مما سبق ان أىم أسباب سقوط اإلمبراطورية الر 
 العوامل الزراعية : -1
 قمة مصادر المياه.      -أ

 إىمال الري.      -ب
 سياسة االكتفاء الذاتي نتيجة لفقدان األمن وقمة األيدي العاممة.-ج
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 التشدد في جباية الضرائب مما أدى الى ىروب الفالحين. -د
 الصناعية والتجارية.العوامل  -2
 الذىب والفضة حيث يمثل ىذان المعدنان الوسيمة الرئيسة لمتعامل التجاري.قمة المعدنين الثمينين  -أ

 ان الصناعة الرومانية كانت لالستيالك المحمي. -ب

 اعتمدت الصناعة عمى نظام العبودية ولم يتم تعويض نقص األيدي العاممة. -ج
العبيد وال يعمل األسياد ازدراء الرومان لمحرف الزراعية والصناعية الن ىذه الحرف ىي من اختصاص  -د

 فييا.
 -العوامل االجتماعية: -ثانياً 
 الصراع بين االرستقراطية والفالحين ودخول الجيش الى جانب الفالحين. -أ     
ىماليا شؤون الحكم. -ب      انتشار الترف بين الطبقات االرستقراطية الحاكمة وا 
 ء عمى ىذه اإلمراض.انتشار اإلمراض وعدم قدرة اإلمبراطورية القضا -ج    
 العوامل السياسية واإلدارية: -ثالثاً 
 إصالحات دقمديانوس . -1
 ىجوم القبائل الجرمانية وعدم قدرة اإلمبراطورية الدفاع عن حدودىا. -0

ىذه ىي أىم العوامل لسقوط اإلمبراطورية الرومانية، ويتضح من خالليا ان ضعف النظام السياسي وعدم 
اذ تفاعمت العوامل السياسية مع  دى الى التأثير سمبًا عمى العوامل األخرى،إيفائو بمتطمبات المرحمة أ

العوامل االقتصادية واالجتماعية لتؤدي الى انحالل وسقوط المجتمع الروماني الذي تمخض عنو سقوط 
 م( وبداية مرحمة جديدة في تاريخ أوربا ىي مرحمة العصور الوسطى333اإلمبراطورية الرومانية في الغرب )

. 

 


