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 2020-2019قسم التاريخ  –الجامعة المستنصرية/كلية االداب 
 د.ثامر مكي علي المحاضرة االولى لتاريخ العصور الوسطى االوربية/

 الرومانية الغربية وسقوطها نظريات حول اسباب ضعف اإلمبراطورية
 مدخل:

االيطالية وتأسبببببيسببببب م مدينة التوجد وثائق واثباتات تاريخية تحدد مجيء الرومان إلى شببببببز الج يرة  

شبببببببخا  الذين االتناقلت ا الناس و يروما، لذا يعتمد المؤرخون على مجموعة من االسببببببباطير والروايات الت

درسببوا التاريخ اليديم على مر العصببور والذين وشبباروا إلى وقائس تأسببي  اليرية الصببسيرة التي سببمي  روما 

ع عل رومولوسنسببة لمؤسبسب ا  ي ا كأول ملك على روما والمناطق المحيطة . كما ورك  الذي نصب  نسسبز ملكا

مولوس خالل تاسببببيسببببز ل ذ  الدولة على النواحي العسببببكرية ووضببببس سببببتراتيجية تتلخ   ي السببببيطرة على 

 األراضي المحيطة بروما.

على وثر قيا  النبالء  509عا  خلَف رومولوس سببببببب  ملوك دا  حكم م حوالي قرن ونصبببببببف ونت ى  

. ولم يتمكن النبالء من اسبببببببناد الحكم إلى بعا  المجدبثورة على الملك الطاغي تارلينوس، وسبببببببمي اذا العا  

شببببخ  بمسرد ، لذا اتسيوا على انتخاب اثنان من م يسببببميان الينصببببلين لرئاسببببة الدولة يكونان متسبببباويان  ي 

رام من قبل مجمس يييم جميس اليادرين على حمل السببال، ، السببلطات وتكون مدة حكم م سببنة واحدة، يتم اختيا

 .النظا  الجم وريوقد وطلق على اذا النظا  اسم 

تظا رت عوامل عدة ادت إلى انتيال روما من الحكم الجم وري إلى الحكم االمبراطوري اام ا اتساع  

ق التي اصبببببح  تح  سببببيطرة رقعة الستوحات الخارجية، عج  النظا  الجم وري عن تمثيل البالد  ي المناط

روما، اإلنحالل والسسببباد الذي اصببباب النظا  الجم وري السبببيما من جان  الينصبببلين الذين كان ام ما سبببل  

،الواقس ان اقاليم االمبراطورية  ي الشبببرح احتسظ  بكثير من االاداار خيرات األقاليم التابعة للدولة الرومانية

 اوالر ا ، على عك  االج اء السربية من 

 سقوط اإلمبراطورية الرومانية الغربية:
تظا رت عوامل عدة ودت إلى سبببببببيوط اإلمبراطورية، واختلس  اذ  العوامل ما بين داخلية وخارجية  

وبشببببببكل عا  يمكن اليول ان اليرن الثالال الميالدي يمثل بداية ضببببببعف اإلمبراطورية، إو اادادت السوضببببببى 

وف وكثر على اسبببببباب السبببببيوط تم تيسبببببيم ا السبببببباب داخلية ضبببببطراب  ي مختلف نواحي الحياة، وللوقواال

 وخارجية.

 

 

 اوالً: األسباب الداخلية: 
 العوامل السياسية والعسكرية: -أ
كان  مشبببكلة وراثة العرن من العوامل االسببباسبببية التي سببببب  السوضبببى والتداور وادت إلى عد  -1 

ن،  كان الصبببببببراع بين اك نظا  ثاب  لوراثة العراالسبببببببتيرار  ي انحاء اإلمبراطورية الرومانية،  لم يكن ان

 .المنا سين على العرن يتكرر بعد و اة كل امبراطور

 يدان االمبراطورية الرومانية صببببببببست ا الدسبببببببتورية اليائمة على سبببببببلطة االمبراطور وسبببببببلطة مجل  -2

 .الشيوخ)السانتو(، بسب  تجاوا قادة الجيش على اليوانيين الرومانية وحيوح المواطنين

إادياد تدخل الجيش  ي السياسة ادى إلى تداور اوضاع اإلمبراطورية، إو تدخل الجند  ي تنصي  -3 

وع ل االباطرة حتى ان م قاموا بعرض منصببببب  االمبراطور للم ايدة بعد ميتل االمبراطور كمودوسبببببن عا  

الوظائف العامة  كان     الذي كان قد  سبببل المجال إلصبببدقائز الجنود للتدخل  ي االمور السبببياسبببية وبيس192

  ترة حكمز بمثابة كارثة على اإلمبراطورية.
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تركيبة الجيش الروماني،  يبل اليرن الثاني كان الجيش يتكون من المواطنين الرومان، وكان تسير -4 

ع  ي  ييود  ضبببباط رومانيين جاءوا من مناطق وات صببببسة رومانية  ييابببي الابببابع وو الجندي عشبببرين عاما

العسببببكرية يتياعد بعداا برات  مالئم وو قطعة ارض تو ر لز الحياة الصببببالحة، وقد ادى اذا االمر إلى الخدمة 

انخراط المتطوعين من خيرة سبببببببكببان اإلمبراطوريببة إلى الجيش على الرغم من صبببببببرامببة احوال الخببدمببة 

 العسكرية.

ع،-5  واصبببببح  السيالق تعرف  ومنذ اليرن الثاني الميالدي تسير اذا الوضببببس، إو اصبببببل التجنيد محليا

بإسببببماء وقاليم االطراف الرومانية التي ترابع  ي ا، واكذا ضبببباع  تدريجيا صببببلة الجيش الروماني بالسببببكان 

ع بالصببببببسة المدنية الرومانية، وامسبببببى الجيش طبية منسصبببببلة وات  المواطنين ابناء األقاليم االكثر اصبببببطباغا

 احساس قوي بمتانة عييدت ا االجتماعية.

  اببذ  األمور حببدوح الحروب االاليببة  ي الببدخببل وااديبباد المخبباطر الخببارجيببة، لببذا كببانبب  را يبب-6 

اإلمبراطورية بحاجة إلى ايادة اعداد الجيش ، وبالسعل اضبببببببطر اإلمبراطور سبببببببسروس إلى ايادة امتيااات 

باطز وسبببببببار و ق نظرية اج ل العطاء للجيش والتعبأ باألخرين، االمر الذي ودى إلى  رجال الجيش وضببببببب

التجاوا على القوانين  ي سبببيل ارضبباءام، وبالتالي ايادة سببلطت م وسببيطرت م على امور الدولة منذ النصببف 

 الثاني من اليرن الثالال الميالدي.

تعرض االمبراطورية الى مخاطر خارجية جسيمة، كاحتالل الساسانيين انطاكية، وتوغل اليبائل الجرمانية -7

اضببببطرت معز الحكومة الرومانية الى صببببرف مبالع طائلة على تحصببببين لذلك  ،داخل الحدود االمبراطورية

 الكثير من المدن الداخلية.


