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  تاریخ أوربا في العصور الوسطى
  مدخل:

اتفق اغلب المؤرخون على تقســــــــیم التاریخ إلى مراحل عدة تســــــــهیًال لدراســــــــتها إذ   

الیوجد شـــيء ثابت یكون حدًا فاصـــًال بین مرحلة واخرى ألن التأریخ ســـلســـلة مترابطة من 

الحوادث بعضـــــــــــــــهــا مع البعض االخر وهــذه المراحــل تكون متــداخلــة ولكن تظهر بعض 

ذي یمیز مرحلــة عن ســـــــــــــــواهــا والتنشـــــــــــــــأ هــذه الظواهر في كــل فترة من الفترات األمر ال

الظواهر بشـــــكل مفاجئ بل هي نتیجة حوادث وعوامل عدیدة ســـــاهمت في تحدید المرحلة 

  التاریخیة.

  قسم الباحثون في القرن العشرین التاریخ إلى اربعة مراحل :  

التاریخ القدیم: یبدأ من ظهور اولى اثار االنســــانیة على وجه األرض حتى ســــقوط   اوًال:

ومـاتیمز هـذه المرحلـة الصـــــــــــــــراع بین اإلمبراطوریــة الرومـانیـة في  476ومـا عـام ر 

  الغرب واالمبراطوریة الفارسیة في الشرق.

تاریخ العصــــــور الوســــــطى: اختلفت االراء في تحدید بدایة هذه العصــــــور اســــــتنادًا   ثانیًا:

  لظواهر وحوادث مختلفة.

ى العتالء اعتبر البعض هـذا العـام بدایة العصـــــــــــــــور الوســـــــــــــــط 284عـام  -1

االمبراطور دقلــــد یــــانوس العرش إذ اعــــاد تنظیم اإلمبراطوریــــة على النظم 

اإلداریة اختلف اختالفا واضـــــــــحًا عن االنظمة التي ســـــــــبقته أو من الناحیة 



األخرى فقد اســـــتخدم هذا االمبراطور اســـــالیب قاســـــیة في قمع المســـــیحیین 

  حتى عد عهده بعصر الشهداء.

ن ان هذا العام یمثل بدایة التاریخ الوسیط : اعتبر بعض المؤرخی305عام  -2

العتالء االمبراطور قسطنطین العرش في تلك الحقبة وابرز ما یمیز عهده 

هو اعترافه بالمســـــیحیة كدین في الدولة من خالل اصــــــدار مرســــــوم میالن 

الذي اجاز للمواطنین اعتناق الدیانة المســـــــــــــیحیة وكذلك قیامه  1313عام 

التي اصـبحت العاصـمة بعد خلو روما من كرسي  ببناء مدینة القسـطنطینة

  اإلمبراطوریة.

: یحــدد البعض هــذا العــام العتبــاره حــدًا فــاصـــــــــــــــًال بین التــأریخ القــدیم 361 -3

والوســـــــــــــــیط وهو العــام الــذي اعتلى فیــه االمبراطور جولیــان المزنــد العرش 

وذلك الســـــــــــباب عدة اهمها ارتداده إلى الوثنیة وجعلها دینًا رســـــــــــمیًا للدولة 

 شل هذه المحاولة ثم عودة المسیحیة.وف

: فغي هـذا العـام ُقتـل االمراطور فـالنز على یـد الفوط الغربیین الـذین  378 -4

اشـــــتبكوا مع الجیش الروماني في معركة ادرنه والتي انتهت بهزیمة الجیش 

 الروماني وفشل ثانیة.

: یعتبر البعض ان هذا العام یمثل بدایة العصـــــور الوســـــطى العتالء 379 -5

االمبراطور تیودیوما األول الحكم وما یمیز حكمه هو قضـــــــــــــــائه على كافة 

العناصرا لوثنیة واقفاله المعابد واحراقه الكتب ومنعهم من ممارسة طقوسهم 

 داخل منازلهم.

ه رمان فبعد ان كانت عالقتهم ســـــــــــــلیموثینه وكذلك تغیر العالقة بین الرومان والج     

تغیرت وتحولــــت إلى حروب منــــذ القرن الرابع ، إذ اشـــــــــــــــتــــدت هجمــــات الجرمــــان على 

اإلمبراطوریة وســــــــــاهموا بشــــــــــكل اســــــــــاســــــــــي في اضــــــــــمحاللها كما یمكن اعتبار تقســــــــــیم 

اإلمبراطوریة إلى جزئین منفصـــــــلین شــــــــرقي وغربي بعد ان كانت وحدة متماســــــــكة عالمة 

  قرن الرابع بدایة للعصور الوسطى.بارزة العتبار ال



مر تأریخ العصـــــور الوســـــطى بمراحل عدة إذ اســـــتمرت تلك العصـــــور فترة طویلة   

بلغـت مـا یقـابـل احـد عشـــــــــــــــر قرنـًا ولم تجري االحـداث على وتیرة واحـدة بل مرت بمراحل 

  ضعف وقوة لذا قسمت هذه العصور إلى ثالث مراحل:

  

  المرحلة األولى:
ع المیالدي حتى القرن العاشـــــــــــر وهي المرحلة التي دخلت فیها تبدأ في القرن الراب  

اإلمبراطوریــة مرحلــة االضـــــــــــــــمحالل إذ اخــذت اجنــاس عــدیــدة تعبر على العــالم الرومــاني 

وقـدمـت هـذه االجنـاس على شـــــــــــــــكـل جمـاعـات عرفت باســـــــــــــــماء متعددة كالغوط الغربیین 

 ریة فضًال عن ذلكوالوندال وغیرها من الجماعات الیت ساهمت في اضمحالل اإلمبراطو 

فان المســــلمین قاموا بفتوحات في األراضــــي الرومانیة في القرن الســــابع والثامن ، اما في 

التاســـــع والعاشـــــر فقد اخذت تزحف االقوام من الســـــوید والنرویج والدنمارك وعلى ایة حال 

فلم تنعم اإلمبراطوریــة في هــذه المرحلــة بــاالســـــــــــــــتقرار بــل كــانــت مرحلــة یســـــــــــــــودهــا القلق 

  ضطراب واالفتقار إلى حكومة صالحة بوجه عام.والا

  المرحلة الثانیة:
تبدأ في القرن الحادي عشـــر حتى الثالث عشـــر وتتمیز بان المجتمع الروماني بدأ   

ینعم باالســــــتقرار النســــــبي وان الحیاة اصــــــبحت اثكر امنًا ومن خصــــــائصــــــها وجود النظام 

ه المرحلة كما شـــــــهدت هذه االقطاعي كدعامة قامت علیها االوضــــــاع الســـــــیاســـــــیة في هذ

المرحلة ظهور نهضـــــة عرفت بنهضـــــة القرن الثاني عشـــــر إذ اخذ الناس بدراســـــة القانون 

  الروماني واالسس التي قام علیها ووضع رجال الدین القانون الكنسي.

  المرحلة الثالثة:
تبدأ من القرن الرابع عشــر إذ بدأت االفكار الحدیثة تتصــادم مع االفكار الوســیطة   

حتى اختفت تلك االفكار وابرز ما یمیز هذه المرحلة تغیر النظرة إلى النظام الملكي فبعد 

ان كانوا ینظرون إلى الملك على انه اســـــــــاس المجتمع االقطاعي اصـــــــــبحوا ینظرون الیه 



ازدادت سـلطات الملكیة وهیبتها زیادة ملحوظة كما بدأت ظهور على انه حاكم الدولة أي 

  تكوین الدولة الحدیثة.

التـاریخ الحـدیـث: اختلف الباحثون في تحدید نهایة العصـــــــــــــــور الوســـــــــــــــطى وبدایة   ثالثًا:

التـاریخ الحـدیـث اســـــــــــــــتنـادًا للحوادث التي كـانت بمثابة عالمات بارزة لالنتقال من 

  .العصور الوسیطة للعصور الحدیثة

ســقوط القســطنطینة عاصــمة االمراطوریة في الشــرق على ید العثمانیین  1453 -1

  الذین ُیعتبرون غرباء من حیث الجنس واللغة والدین.

اكتشـــــــــــــاب كولومبوس أمریكا وما تلیها من اكتشـــــــــــــافات ضـــــــــــــمن حملة  1492 -2

االســــــــــتكشــــــــــافات الجغرافیة التي حدثت في القرن الخامس عشــــــــــر إذ ســــــــــیطر 

العالمیة وعلى التجارة فیما بعد اكتشــاف فاســكودي غاما  األوربیون على البحار

  راس الرجاء الصالح.

 


