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 قسطنطين
 ومنذ ا تالئه للعرش  م  بد م الجيش له،   284منصللللللللط ا مارا و   ا    وصلللللللل  ال دقلديانوس   

تقوية مركز ا مارا و  فجرد مجلس الشللللليو  من  منها المستتت ول الستتتيا تتتيجملة من ا صلللللاللا   ل   
جميع ماتاق  له من سللللللللل ا د ولم يعد لل  المجلس سللللللللوا مجلس بلدم ي و العاصللللللللمة  وما، وصللللللللا   

لل  الجهاض   هالسللللل ة مركزة بيد ا مارا و  يسللللا دة فج الحام جهاض ادا م ضلللل م وكاب ا مارا و   مسللللا د 
يشلللللر   ل  ك  جزأ من  جزاأ اطمارا و ية، وقهذا قلللللل  دقلديانوس  ل  النضا  الذم وضلللللعه او سللللل س 

 والذم كانت السل ة فيه موض ة بين ا مارا و  ومجلس الشيو د
قا  دقلديانوس باعض ا صللللللاللا  ليواجه بها الضمة التج انتابت اطمارا و ية، ومنها قيامه بتقسلللللليم  
او سللللللل س تول  دقلديانوس القسلللللللم   و ية إل  قسلللللللمين رلللللللرقج و رقج لام ك  منها لا م يحم  لقط اطمارا

، ك  جزأ ال  قسلللمين يحامه رللل و  اسلللم قيصلللر ياب القسلللم اليرقج، تم تم تقسللليم  مالشلللرقج بينما تول  ماسللل 
فج العالم   و  م هذه ا لتيا ا  لابت الولدة السلللللللياسلللللللية  ،مو  تصلللللللد    سلللللللمائهم جميعا  وكانت القرا ا  وا 

الرومانج رلللي ا  فشلللي ا  وسلللاد ماد  التقسللليم الذم كاب سلللااا  فج الأصللل  الدائم بين  جزاأ اطمارا و ية فج  للللع 
 سنين قليلةد
فقد   اد دقلديانوس تنضيمه واسلتمر   ملية تحصلين المدب الدايلية و صلاحت  بالنستبة لليي اما  

ضا  ومن كاا  المال ين ولجاأ دقلديانوس إل   رلللاأ قوة فرق الحدود مقيمة، وصلللا  اصلللحابها من لوم ا متيا
جلددلدة متحركلة يمان نقلهلا  سللللللللللللللر لة من محل  إل  اير من  م جزأ من  جزاأ اطمارا و يلة قلد دتعر  إل  

الف جندم وهو ماتحتاجه اطمارا و ية، اض ر  الحاومة الرومانية إل    500ير ما يقا ب من  فال  ر، ولتو 
ر  ل  ا ن راط فج جيشلللللها والواقع اب قاائ  جرمانية    ملها سلللللمي لها ياجتياض لدود  تشلللللجيع الجرماب والارق

 اطمارا و ية  ل  ا تاا  انها لليأة لالمارا و ية وإنها تكوب جزأ من قوة دفا هاد
فقد ضلرب  ملة جدددة جع  فيها نسلاة المعادب النأيسلة  الية، كما لاو   االق صتادية   اصتالااه اما  
 ية ال   من اج  تسهي  فر  اللرائط وجاادتها، ونضم التجا ة الدايلية وال ا جيةدتثايت ملك
ا  وكاب نتنضيم اصلللحاب الحر  الم تلأة فج نقا ا  اصللل  ايللللا المهمة  ا قتصلللاديةومن إصلللاللاته 

الير  من لل  إجاا  ك  نقا ة  ل  إنتاج مقدا  معين من الولدا  الصللنا ية ولل  لير  المحافضة  ل  
كما اب تنضيم اصللحاب الحر  فج نقا ا  كاب ديسللر امر جااية ،  نتاج الذم كاب يعانج نقصللا  مسللتمرا  اطة   مي



اللرائط من إفرادها، فقد صا   ك  نقا ة ملزمة بدفع مقدا  معين من الما  إل  الحاومة وهج بدو ها تجمع 
الحر  التج كلاب يمنحهلا إ لا هم  اأ  ل  ا ن راط فج نأسنل ر دقللديلانوس الباللل  الملا  من منتسللللللللللللللايهلا واج

وكاب لهذه اطجراأا   ترها فج ت أيف هذه اللللللائقة المالية التج كانت تعانج منها الحاومة ولكنها فج الوقت 
 نأسه الحقت ابلغ اللر   المشا يع الأردية، و د   ل  المدا الاعيد إل   كود الحياة فج المجتمع الرومانجد

من معالجة الضمة ا قتصللللللادية إل اب المشللللللا يع اطصللللللاللية   فان  لم ي مكن الر م من هذه اط ما    
ويصللوصللا   النسللاة للجيش ت لط امو   ائلة فاضلل ر إل  فر  ضللرائط جدددة من اج  الحصللو   ل  هذه 

اقة الأقيرة  ب الموا د إضللافة إل  اللللرائط السللا قة، وكانت معضم هذه اللللرائط قد انصللات  ل  كاه  ال 
ال اقة العليا كانت تتمتع بال أاأا  من اللللللرائط ، لت  انها    زيمة  صللللحاب الحر  والصللللنا  و  دوا 

 ترك إ مالهم  الر م من القوانين المجحأة  حقهمد
إما  ن ،  يانوس جمع كافة السلللل ا  بيده ف صلللاي إمارا و ا  مسلللتادا  و صلللاحت كلمته قانونا  د لاو  دقل 

  قانوب لر  المسللحيين من الحقوق المدنية كما 303المسلليحية فانه قاو  المسلليحيين فشللرا فج  ا   موقأه من  
 مر بهد  كنائسلهم ولرق اطنجي  و  ا  قت  المسليحييندالا  فللوا تقديم الهدايا والقرابين لاللهة الرومانية فقت  

 الكثير منهم لت  سمج  هده  عصر الشهداأد

 :م(337-305)اإلمبراطور قسطنطين
،  عد اب قلللل   ل  جميع منافسللليه ال امعين فج 305العرش فج  ا     قسللل ن ين   تل  ا مارا و    

ا  ما  التج بد  بها دقلديانوس اطدا ية وا قتصللللللللادية، واقر نضا  الو اتة فج الحام لي  جع   العرش،وا م 
ا  تماد  ل  القاائ  الجرمانية هذا المنصللط محصللو ا  فج  ائلته، لاو  إنقاف الأرق العسللارية، اسللتمر فج  

فج تكوين فرق المرتزقة، وضللا ف اللللرائط لسللد النأقا  العسللارية وإقامة المعسللسللا  العامة، وجع  الحر  
 و اتية وانز   اقة الصناا إل  مرتاة العاودية ومنع المزا  ين من هجر قراهم وا لتجاأ إل  المدبد

وقناأ مددنة  سلللللليحية  لتج تركت  تا  واضللللللحة ا ترافه  الممن اهم ا  ما  التج قا  بها قسلللللل ن ين وا 
 القس ن ينيةد

 (:313االعتراف بالمسيحية )مرسوم ميالن  -1
والذم  موجاه   313ا تر  قسللل ن ين  المسللليحية كديانة فج الدولة الرومانية وفم مرسلللو  ميالب  ا    

المصللللاد ة، كما سللللمي لها  مما سللللة ال قوس  وقف ا ضلللل هاد ضللللد المسلللليحيين وا جع إل  الكنيسللللة  مال ها 
الددنية، ولر    راه المسلللحيين  ل  لللللو  العاادا  الوتنية و صلللاي للمسللليحية صلللأة قانونية وكاب هذا ا ار 
نصلللر ود م للمسللليحيين فج العالم فانتشلللر  ل  ن اق واسلللع فلم يح  القرب ال امس الميالدم لت   صلللاحت 

 حيةدجميع الشعوب الرومانية تددن  المسي



ايتلأت اآل اأ فج تحددد السلللااب الحقيقية و اأ ا ترا  قسللل ن ين  المسللليحية فالاعض  دها اسلللااب  
ددنية فيما نسلللاها الاعض لسلللااب سلللياسللليةد و ل  العمو  يقا  إب قسللل ن ين ا تر   المسللليحية  عد اب   ا 

ها رللعا ا  للوائه فج لرقه،   فات ذ 312رللا ة الصللليط التج  هر  فج السللماأ إتناأ لرقه مع ماسللنتيوس  ا   
وقعد تحقيم ا نتصلللللللا  قر  ا  ترا   المسللللللليحية فللللللللال   ن الر م الذم  رلللللللا  إل  اب قسللللللل ن ين ا تر  

  المسيحية  ن قنا ة وإيماب مستنددن فج لل  إل  يلقه وتصرفاته تجاه المسيحيين مث  بناأ الكنائسد
ن قنا ة وإيماب مسلتشلهددن  حجع  دة منها فج الوقت نأسله  هر  ا اأ ارلا   إل  انه لم يعتر    

انه التأظ لنأسلله  منصللط الكاهن ا  ضم وهو ا ار منصللط فج الديانة الرومانية يالوتنية ، كما إب النقود فج 
ضمانه كانت تحم   سللللللم الصللللللليط  ل  الد اوجهها واله الشللللللمس الرومانج  ل  الوجه ا ير، و   صللللللديقا  

 انه دانج له معاد ياف دتعاد  ه وسج   عد مماته فج سج  الهة الرومابد للوتنية إل  اير ايامه لت  سمع
الواقع اب ا ترافه  الديانة المسلللليحية جاأ لسللللااب سللللياسللللية إل اب ا مارا و  قسلللل ن ين  عد إب   ا  

تاادنة انتشلا  المسليحية واضدياد  نصلا ها   اد اسلتيال  هذه القوة الجدددة كوسليلة لتوجيه رلعوب اطمارا و ية الم
فج تراتها ومعتقداتها وتا ي ها، و  اد اب يسللللللللتعين  قوة الكنيسللللللللة ومجالها فج سللللللللاي  تثايت مركزه واسللللللللتياللها 
  وسيلة للقلاأ  ل  ال اقا  الثائرة  ل  العالقا  ا نتاجية القديمة القائمة  ل   ساس نضا  الرق والعاوديةد

ال   ل  مسلللللللللللتوا  ا  من الذكاأ فلم يان وفج نهاية ا مر نسلللللللللللت يع القو  اب قسللللللللللل ن ين كاب  ج 
يسللللللت يع اب انه مسلللللليحج فييلللللللط الوتنيين ولم يان يسللللللت يع اب يعلن انه  اق  ل  وتنتيه وفج هذه الحالة 
دت لط ا مر منه اب دت ذ موقأا  من المسللللللليحيين وهذا مالم يحدا ، ب  انه  ايش ا تنين معا  وانه كاب يمي  

   اصاي فج اير ا مر مسيحيا دإل  المسيحية ري ا  فشي ا  لت
 :م(330الى 324)استمر العمل بها من عام بناء مدينة القسطنطينية -2

اب الساط الرئيسج الذم جع  ا  ا رة الروماب يمنحوب اهمية كايرة لالقسا  الشرقية من امارا و يتهم  
ب الدايلية فج ا قسللللللللا  العام  ا قتصللللللللادم لهذه المنا م  عد اب اضداد  ا ضلللللللل را ا  والحرو   سللللللللاط هو  

اليرقية وانعااس هذه الحالة  ل  العام  ا قتصلللللادم فت ير  الز ا ة وق  ا نتاج واضللللل رقت التجا ة،  اس 
ا قسللللا  الشللللرقية من اطمارا و ية ، إل لافضت هذه المنا م  ل  اهميتها ا قتصللللادية وهذا جع  ا مارا و  

ا ئ الشلرقج لاحر مرمره اما قسل ن ين فقا     وة جري ة  ندما دقلديانوس دعسلس مددنة ينيقوميديا   ل  الشل 
   وهج القس ن ينيةد330الشرق  ا  ج نق   اصمة اطمارا و ية إل  مددنته الجدددة التج بناها ف

فللللللللللللللال   ن السلللللللللللللااب الددنية ومنها اب  وما كانت مركز الديانة الوتنية، وفج الشلللللللللللللرق دزداد  دد  
نوا الروملاب اللذدن دتمتعوب بنأول قوم منلذ  هلد ا مارا و  ه ن نأول  جلا  الك المسلللللللللللللليحيين فلا اد اب داتعلد 

 دقلديانوس والذم ضرب المسيحيةد



من السللللللااب اليرا التج دفعت قسلللللل ن ين لانائها  همية موقعها، فهج تقع  ل  سللللللوال  الاسللللللأو   
لر م التجا ية التج ترقط والد دني  ويسلللللللللي ر  ل   رق المواصلللللللللال  الاحرية و برية وقد اصلللللللللاحت ملتق  ا

الاحر ا سللود باحر ايجة ورللما  لو يا و رقها  ،سلليا، كما اب هذا الموقع دتمتع  اهمية  سللارية وسللتراتيجية، 
يلللللا  إل  لل  فلرقما اب قسلللل نين فكر بهذه العاصللللمة الجدددة لكج تكوب  عيدة  ن هجما  الار ، كما اب 

نية   يرة الجنود، واب قسللل ن ين من اصللل  بليا م فرقما تاتر بذل  رلللاه جزيرة الالقاب كانت تمد الدولة الروما
 واتجه نحو الشرق،  و  قما ا اد اب يقلد ا ساند  المقدونج فج بناأه مددنة اطساند يةد

اب نق  العاصلمة إل  القسل ن ينة قد ادا إل  انقسلا  اطمارا و ية انقسلاما  لقيقيا  لت  اصلاي ك  من  
دتميز  ن ا ير بوجوه متعددة، كما ضلللللللللاا ا م  فج ولدة الدولة كما سلللللللللا د  ل  قوة النأول هذه ا قسلللللللللا   

  الاابوم فج  وما  عد اب اصاي المركز السياسج  عيدا   ن  وماد
 هكلم عن اعمال االمبراطور دقلديانوس في اليانب السيا ي والعسكري؟/1س
 المس ول االق صادي لالمبراطورية؟/ قام االمبراطور دقلديانوس باعمال مهمة على 2س
 /ماذا نقصد بمر وم ميالن؟ ولماذا اصدره االمبراطور قسطنطين؟3س
؟ او ماهي اال تتتتباب ال ي  330/لماذا نقل االمبراطور عاصتتتتم   الى القستتتتطنطينية عام 4س

 دفعت االمبراطور قسطنطين لبناء مدينة القسطنطينية؟.  


