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 كلية اآلداب  -جاهعة بغذاد 
 املستخلص
إلى القخف الخامذ عذخ  السيالدي تستج العرػر الػسصى في أوربا مغ القخف الخامذ

تعخضت  , ولقجالسيالدي , إذ أصيبت حزارة غخبي أوربا  خالؿ ىحه العرػر باالنحصاط
 : البحث مذكمة مغ ثع الى االزدىار ,خالؿ ىحه العرػر إلى االنكساش و  السجف في أوربا

. ىل تعخضت ىحه وربا الغخبية خالؿ العرػر الػسصىىل ثسة خرائز تسيدت بيا مجف أ
 ف لالنحصاط واالنكساش ؟ ولساذا ؟ ىل ازدىخ السذيج الحزخي في أوربا الحقا ؟ ولساذا السج

إما أىع االستشتاجات : لقج كاف السذيج الحزخي في غخب أوربا في بجاية العرػر 
الػسصى فقيخا مقترخا عمى السجف األسقفية والسجف اإلقصاعية التي لع تكغ مجنا بالسعشى 

لحادي عذخ وما بعجه فقج بجأت مخحمة إعادة إحياء السجف وإنذاء اما مغ القخف ا الرحيح.
أىع التػصيات دراسة تأريخ السجف الكتذاؼ حزارة البالد السعشي ونطسو  مجف ججيجة,

الدياسية واالقترادية واالجتساعية الف السجيشة مخآة حزارة السجتسع ألنيا نتاج إنداني يعكذ 
 ثقافة السجتسع ومدتػى تصػر نطسو.

سطى في أوربا الغربية , : العرهر الهسطى , مدن العرهر اله ةمفتاحيالمات كلال
 خرائرها 

Characteristics of medieval cities in Western Europe 
 

 
 

Abstract : 
Medieval Virus in Europe from the 5th to the 15th Century AD, 

Radio World War II. The problem is the absence of characteristics 

characterized by the cities of Western Europe during the Middle Ages. 

Are these cities stagnating and shrinking? And why? Did the urban 

scene flourish in Europe later? And why 
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The most important conclusions: The urban landscape in Western 

Europe at the beginning of the Middle Ages was limited to Episcopal 

cities and feudal cities that were not cities in the proper sense. From the 

eleventh century onwards, the revival of cities and the creation of new 

cities began. Cities to discover the civilization of the country concerned 

and its political, economic and social systems because the city mirror 

the civilization of society because it is a human product reflecting the 

culture of society and the level of development of its systems. 

Keywords: Middle Ages, medieval cities in Western Europe, 

characteristics . 

 :  المقدمة
والعسخانية لسجف اىتع البحث بجراسة الخرائز االقترادية واالجتساعية والدياسية  لقج

أوربا الغخبية خالؿ العرػر الػسصى لقج كانت الفتخة مغ نياية القخف الخابع إلى القخف الدادس 
, وما بقي مغ مجف الخوماف الحخوب والتجميخ وسيصخة اإلقصاع فتخة مػت السجف األوربية لكثخة

لسجف باضسحالليا , ولقج استسخت اخى ولع تكغ مجنًا بالسعشى الرحيحكانت جسيعيا أشبو بالق
, ومغ ثع بجأت استفادة أوربا مغ حزارة الذخؽ فشتج أثخىا يالديإلى القخف الحادي عذخ الس

  .سيا عمى السجف  في أوربا الغخبيةتجريجيًا في شتى السياديغ وحجثت تغيخات تخكت معال
 : ىل ثسة خرائز تسيدت بيا مجف أوربا الغخبية خالؿ العرػر الػسصى.مذكلة البحث

 تعخضت ىحه السجف لالنحصاط واالنكساش؟ ولساذا ؟  ىل -
 ىل ازدىخ السذيج الحزخي في أوربا الحقا؟ ولساذا ؟  -

: تتسيد مجف أوربا الغخبية خالؿ العرػر الػسصى بسجسػعة مغ الخرائز فرضية البحث
 السذتخكة 

تعخضت السجف في أوربا الغخبية خالؿ ىحه العرػر إلى االنحصاط ومغ ثع االزدىار  -
 بتأثيخ ثسة عػامل وأسباب أدت إلى حجوث االنحصاط ومغ ثع االزدىار .

: الكذف عغ السذيج الحزخي في أوربا الغخبية خالؿ العرػر الػسصى هدف البحث
وخرائز تمظ السجف, وكيف اف ىحه السجف اضسحمت وانحصت بتأثيخ مجسػعة عػامل 

ؿ القخف الحادي عذخ وصػال داخمية وخارجية ومغ ثع كيف ساىست عػامل أخخى الحقا خال
 لمقخف الخامذ عذخ إعادة الحياة لمسجف أو حتى إنذاء مجف ججيجة  
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 : الهسطىتعريف العرهر 

ىي فتخة تاريخية تستج مغ القخف الخامذ إلى القخف الخامذ عذخ السيالدي, بجأت 
وصػال  ( ميالدي وامتجت174العرػر الػسصى في أعقاب سقػط اإلمبخاشػرية الخومانية في )

العرػر الػسصى فتخة مغ تاريخ أوربا الغخبية تقع ما بيغ العرػر إلى عرخ الشيزة. 
القجيسة والعرػر الحجيثة , فقبل القخوف الػسصى كانت أوربا الغخبية جدءًا مغ اإلمبخاشػرية 
الخومانية فقج اشتسمت أوربا الغخبية عمى ما يعخؼ اإلمبخاشػرية الخومانية ومسمكتي انكمتخا 

أصيبت حزارة غخبي أوربا  خالؿ ىحه  (2خخيصة )فخندا وعجد مغ الجوؿ الرغخى و 
العرػر باالنحصاط ولع يتبق مغ حزارة الخوماف القجامى سػى ما بقى مغ قمة قميمة مغ 

         (2)مجارس األديخة والكاتجرائيات والبالط والقرػر السمكية.
 العرهر الهسطى:  في أوربا الغربية خالل مدنال

لقج تعخضت السجف في أوربا خالؿ ىحه العرػر إلى االنكساش ومغ ثع إلى االزدىار, إذ 
 مخت السجف في أوربا خالؿ ىحه العرػر بفتختيغ: 

 فتخة مػت وانكساش السجف  -
 فتخة تكػيغ وازدىار السجف  -

 فتخة مػت وانكساش السجف:
مػت السجف األوربية لكثخة  لقج كانت الفتخة مغ نياية القخف الخابع إلى القخف الدادس فتخة

الحخوب والتجميخ وسيصخة اإلقصاع, وما بقي مغ مجف الخوماف كانت جسيعيا أشبو بالقخى ولع 
تكغ مجنًا بالسعشى الرحيح, ولقج استسخت السجف باضسحالليا إلى القخف الحادي عذخ 

في شتى السياديغ السيالدي, ومغ ثع بجأت استفادة أوربا مغ حزارة الذخؽ فشتج أثخىا تجريجيًا 
وفقأ لسا تقجـ سيرار الى  (1).في أوربا الغخبية  وحجثت تغيخات تخكت معالسيا عمى السجف

بياف أسباب تخاجع الحياة الحزخية في بجاية العرػر الػسصى في أوربا ومغ ثع بياف األسباب 
العرػر التي أدت إلى إعادة إحياء السجف وإنذاء السجف الججيجة خالؿ الجدء األخيخ مغ 

 الػسصى )مغ القخف الحادي عذخ وما بعجه وصػال لمقخف الخامذ عذخ(.
 : الغخبيةأسباب تخاجع الحياة الحزخية في بجاية العرػر الػسصى في أوربا 

 سقػط اإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية.  -2
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سيادة الشطاـ اإلقصاعي والحياة الدراعية, حيشسا بجأت القخوف الػسصى مصمع القخف   -1
الخامذ السيالدي بجأت أوربا تتخمى عغ الحياة السجنية وساد فييا نسط مغ الحياة اتدع 
بخرائز اجتساعية واقترادية وسياسية مختمف تساما عسا كاف عميو الحاؿ قبل انييار 

الغخبية , لقج ساد الشطاـ اإلقصاعي والشذاط الدراعي لقخوف مسا اإلمبخاشػرية الخومانية 
تدبب بتجىػر حياة سكاف السجف وتجىػر التجارة وبحلظ أصبحت القخية تسثل عرب حياة 
الدكاف في القخوف الػسصى في أوربا الغخبية. ولكغ عمى الخغع مسا تقجـ فمع يخمػ السذيج 

دىا كسا في بخيصانيا وايصاليا وفخندا الحزخي مغ بعس السجف التي حافطت عمى وجػ 
  (1)واسبانيا.

 سيجة الالمخكدية بجؿ نطاـ الجولة .   -1
ومغ الثابت اف االقتراد األوربي اتخح شابًعا  .عف التبادؿ التجاري وإىساؿ الصخؽ ض -1

, واعتسجت السرجر الخئيدي لمثخوة , فأصبحت األرضًا بحتًا مشح نياية القخف الثامغزراعي
لظ انعجمت التجارة او كادت السجتسع عمى ما تجره األرض مغ خيخات وبحجسيع شبقات 

, وأصبحت األرض وحجىا ىي األساس الحي قاـ عميو بشاء الحياتيغ االقترادية تشعجـ
واالجتساعية في أوربا. أما الشذاط التجاري الحي وجج في أوربا بيغ القخنيغ الثامغ 

لزيقة مغ جية والعالقات التجارية بيغ بعس والعاشخ فقج اقترخ عمى التجارة السحمية ا
, ثع عمى الشذاط التجاري الحي قاـ بو والجولة البيدنصية مغ جية ثانية السجف االيصالية

. وربسا ساعج عمى مصي وسيػؿ روسيا مغ جية ثالثةالفيكشظ في بحخ الذساؿ والبحخ الب
تشطخ إلى الكدب التجاري انحصاط التجارة في ىحه الفتخة مػقف الكشيدة نفديا التي ضمت 

الحي يسكغ اف يعير  عمى انو غيخ حالؿ واف األرض الدراعية وحجىا ىي السػرد الصيب
بمغ الشطاـ اإلقصاعي في غخب اوربا في القخف  فزال عسا تقجـ فقجعميو اإلنداف , 

التاسع مخحمة حاسسة وحخجة مغ مخاحل نسػه وتصػره جعمت بعس السؤرخيغ يعتبخونو 
أخحت تتكػف في القخف التاسع شبقة مغ اذ  سقػط إمبخاشػرية شارلساف, مدئػال عغ

الدادة اإلقصاعييغ واالفراؿ , فأصبح السحارب او الفارس الرغيخ الحي ال يستمظ مغ 
في حيغ صار  –ربسا يكػف كػنت اإلقميع   –األرض إال قجرا بديصا فرال لسالظ اكبخ 

ففي القخنيغ الثاني عذخ  , ؽ او السمظىحا الكػنت فرال لسالظ أعطع قج يكػف الجو 
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 ءوالثالث عذخ كاف اإلقصاع ىػ األساس الحي تقػـ عميو الحكػمة السحمية والقزا
   . والتذخيع والجير وكل الدمصة التشفيحية

عمى الغخب األوربي في السجة السستجة مغ القخف *الغدوات التي قادتيا الكبائل الجخمانية -1
الخامذ حتى أوائل القخف التاسع السيالدي, أدت الى تخاجع الحياة السجنية وذلظ لبجوية 
ىحه الذعػب الػافجة وقج انعكذ تأثيخ ذلظ عمى التحػؿ الحي شخأ عمى أنطسة الحكع 

ي كانت أياـ اإلمبخاشػرية والسجتسع فأنيار الشطاـ القجيع وترجعت الػحجة الدياسية الت
الخومانية ونست حزارة وسيصية عمى أنقاض الحزارة القجيسة التي كانت دعامتيا 

 (1)األساسية نطاـ اإلقصاع .
أما العػامل أو األسباب التي أدت إلى إعادة  إحياء  السجف وإنذاء السجف الججيجة في 

 السيالدي (:  21لقخف السيالدي إلى ا 22أوربا خالؿ العرػر الػسصى )مغ القخف 
وتجعيع سمصانيع ففخضػا الزخائب والخسـػ لجأ الدادة اإلقصاعيػف الى زيادة ثخوتيع    -2

عمى البزائع التي تسخ مغ أمالكيع او التي تباع باألسػاؽ السػجػدة بيا فأنذئػا الحرػف 
أوي والقالع في مػقع إستخاتيجية لزساف ذلظ وىكحا نذأت مغ ثع بجػارىا السجف التي ت

   (1)معاونييع وأتباعيع.
كاف لزيق األراضي الدراعية أثخه في دفع أبشاء الفالحيغ الى التساس الخزؽ مغ  -1

كانت السجف  ,(4)خالؿ مسارسة الحخؼ والرشاعات في السجف فتدايجت اليجخة نحػ السجف
القائع طاـ الدراعي بسثابة السكاف السختار الحي اخح االقشاف يشدحػف اليو عشجما انحل الش

. والػاقع اف نذأة السجف في العرػر الػسصى جاءت ثػرة بالغة الخصػرة ال عمى أكتافيع
  , بل في السيجاف االجتساعي ايزا .سيجانيغ الدياسي واالقترادي فحدبفي ال

في أوربا خالؿ القخف العاشخ وما بعجه إذ اتدعت الدراعة عمى  حخكة مغ الشسػ بجأت -1
 ادة مغ أخذاب ىحه الغابات في بشاء السجف الججيجة. حداب الغابات وتست االستف

ضيػر التجار الجػاليغ فزال عغ اف القخف الحادي عذخ شيج عػدة الشذاط  -1
إي إف لتحدغ الدراعة وعػدة مسارسة الشذاط التجاري اثخه في حجوث الشسػ , (7)التجاري 

الطخوؼ , فمقج تحدشت كذ بذكل ايجابي عمى زيادة الدكافاالقترادي والحي انع
االقترادية بتحدغ نطاـ الحكع فأخح التجار يختحمػف في اوربا فشذأت السجف عمى شػؿ 
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الصخؽ الخئيدة لمتجارة وضيخت معطع السجف في حيشيا بالقخب مغ القمعة السحرشة او 
 . يدة لػ الجيخ نطخا لتػفخ الحسايةالكش

الستدايج لصبقات الفالحيغ مغ خالؿ حرػليع عمى حخيتيع  لقج سار التحخيخ -1
باسترالح األراضي , فزال عغ استيصاف الكبائل الجخمانية لألراضي وراء األلب. لقج 
غيخ قياـ الرشاعة والتجارة شكل السجتسع وكيانو تغييخا تاما اذ أصبح البحخ الستػسط 

نب أخخ مدارح لتجارة كبخى والبحخ األسػد مغ جانب وبحخ الذساؿ والبمصيق مغ جا
وانبثقت السػانئ والسخاكد التجارية عمى شػؿ سػاحميا وفي جدرىا وتغصت أوربا بسجف 

  (8)لسع نػر نذاط شبقتيا الػسصى الججيجة في كل اتجاه.
التأثخ بالسدمسيغ والحخوب الرميبية التي كانت ليا ابمغ األثخ في تغييخ األوضاع  -4

بييغ عمى جػانب كثيخة مغ الحزارة العخبية اإلسالمية التي األوربية نتيجة لتعخؼ األور 
, فزال عغ تصػر التجارة مع الذخؽ فبجأ (9)احتكػا بيا ونبيتيع إلى واقعيع الستخدي آنحاؾ

الدكاف بسسارسة الحخؼ اليجوية والتجارة, وبقيت ىحه السجف مخىػنة بسعادلة العالقة بيغ 
ه السجف )نػرمبخج ولشجف وفمػرندا والبشجقية( إذ ارتبط الدكاف والسػارد . ومغ األمثمة عمى ىح

 نسػىا وتصػرىا بالتصػر االقترادي والدياسي.
إف السجيشة األوربية مخت بأدوار قبل اف تربح مخكدًا تجاريًا وصشاعيًا واضح السعالع ألنيا 

ل ضمت أمجا شػياًل ترػر الصابع العاـ لمسجتسع الدراعي الحي ساد العرػر الػسصى ,وض
سكانيا قميميغ حتى اف السجف الكبخى مثل ميشدو وكػلػنيا في ألسانيا وميالف وبافيا في 
ايصاليا وباريذ وليػف في فخندا لع يدد سكاف أحجاىا في القخف الحادي عذخ عمى بزعة 

 . ندسة آالؼ
وتصػرىا فبعزيا مثل البشجقية  االيصالية الجغخافي أثخا ىاما في نذأة السجف لمسػقعلقج كاف   -7

أىسيتيا مغ كػنيا مػانئ تصل عمى البحخ والبعس األخخ مثل كخيسػنا كانت  اكتدبتوبيدا 
كع في مسخات او ونػع ثالث مثل فيخونا وسيشا وبػلػنيا كانت تتحلشيخ بػ  ممتقى عجة روافج 

التي ساعجت عمى . فاإلقميع باجسعو كانت لو في بعس األحياف ضخوفو شخؽ رئيدية وىكحا
نذأة السجف وازدىارىا فايصاليا تقع عشج مشترف الصخيق بيغ الذخؽ والقدصشصيشية مغ جية 
والغخب مغ جية أخخى , مسا شجع مجنيا عمى الكياـ بجور الػسيط التجاري بيغ الذخؽ 

  (20) .وشساليا والغخب ومثل ذلظ يقاؿ عغ فالنجرز وشامبشى في الػساشة بيغ جشػب أوربا
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 : العرهر الهسطى في اوربا الغربية ص مدنخرائ
لقج كانت السجف في غخب أوربا في بجاية العرػر الػسصى مجخد مدتػششات   

صغيخة تقع خارج أسػار القمعة أو الكشيدة  وكانت تمظ السجف محاشة بالدػر لتػفيخ الحساية 
واألمغ لمسجيشة, وكانت السػاششة تسشح لمدكاف داخل سػر السجيشة فقط, وحيشسا بجأت ىحه 

ارج الدػر فطيخت الزػاحي الحقا والتي كانت في اغمبيا سكشا السجف بالتػسع كاف تػسعيا خ
لمبخجػازييغ, في العرػر الػسصى لع تكغ السجف قج حرخت بعج بقجر كاؼ مغ الحكػمات , 
واإلدارات لع تكغ حجدت بسا فيو الكفاية بسا يدسح بتكػيغ التخاكع السجني كسا ىػ الحاؿ في 

األسقفية أحخزت مكاسب يع وىشاؾ قمة مغ السجف عػاصسشا الحالية أو في مجف العالع القج
استصاعت اف تكفي نفديا  **ة(كميخيكي)ا أسقفيا وىحه أصال مجتسعاتلكػنيا مخكدا  متدايجة
كسا اف غالبية السجف في العرػر الػسصى اقخب ما تكػف إلى القخية فيي عبارة , (22)بشفديا

الدػر, وحتى السباني كانت متخاصة عغ مبشى الحاكع الحي تحيط بو عجة مشازؿ يزسيا 
فالقمعة مبشية مغ الخذب والكشيدة مبشية مغ الحجارة فيحه السجف لع تكغ مشتطسة في اغمبيا 
وغيخ مقيجة بتخصيط فالصخؽ ضيقة ومتعخجة وغيخ مخصػفة والسشازؿ متخاصة )قج يكػف 

السجف في أوربا ولع تكغ نذأة  (21).لعامل األمغ أثخه في ذلظ فزال عغ انعجاـ التخصيط(
العرػر الػسصى ضاىخة محمية وإنسا اتخحت ىحه الشذأة شابعًا عالسيًا فبجأت واضحة في 

, ومغ الصبيعي أف تختمف تشتذخ بدخعة في بكية بالد الغخب لسبارديا وفالنجرز ثع أخحت
 السجف في تاريخ نذأتيا ولكشيا اتفقت جسيعًا في العػامل والطخوؼ األساسية التي صحبت ىحه
الشذأة وأدت إلييا, ففي جسيع الحاالت جاءت نذأة السجف نتيجة النتعاش التجارة والرشاعة 
أما االختالؼ بيغ ىحه السجف يخجع إلى اختالؼ الطخوؼ الدياسية والسحمية او تبايغ 

فعشرخ التقميج والسحاكاة كاف قػيًا وواضحًا في نذأة السجف االقترادية والجغخافية  األوضاع
جيشة ناشئة دستػر مجيشة أخخى تكبخىا عسخًا وتأخح عشيا نطسيا مسا جعل السجف فتدتعيخ م

تتخح شكل مجسػعات او عائالت تزع كل مجسػعة او عائمة السجف الستذابية في نطسيا او 
 (21)التي أخحت ىحه الشطع مغ مرجر أخخ.

اما الفتخة السستجة بيغ القخف الحادي عذخ والثالث عذخ السيالدي فتسثل اوج حزارة 
العرػر الػسصى ويصمق عمييا )العرػر الػسصى الخاقية( مغ أمثمة السجف التي ضيخت خالؿ 
ىحه العرػر في غخب أوربا ) بخوج, فخانكفػرت, فمػرندا, ىامبخغ, لذبػنة, ميالنػ, باريذ, 
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مغ الشاحية االقترادية فاف نذأة السجف في القخف الحادي عذخ جاءت انقالبا اما , (21)وغيخىا(
اقتراديا شامال , اذ جعمت السجيشة مغ نفديا سػقا مخكديا محميا يتعارض مع الفكخة التي 
قامت عمييا التكتالت اإلقصاعية لمزياع , مسا تختب عميو انييار نطاـ االكتفاء الحاتي 

ولكغ القخف الخابع عذخ لع يػاصل تقجمو  (21)لستبادلة مع السجيشة.لمزيعة وقياـ العالقات ا
ـ سببت  2127الى  2121بدبب الكػارث التي اكتشفتو فمقج تأثخت كل مغ أوربا بسجاعة مغ 

خخابا عطيسا أكثخ مغ اي مجاعة سبقتيا, وبعج ذلظ بثالث سشػات حجثت كارثة اكبخ وىي 
ت بإبادة ثمث سكاف اوربا وقج تبعتو فتخة غالء شجيج, انتذار الصاعػف )السػت األسػد( إذ تدبب

إضافة ليحه الكػارث الصبيعية فالكػارث الدياسية ليدت اقل مشيا فمقج تسدقت ايصاليا مغ 
خالؿ الحخوب األىمية شػاؿ القخف الخابع عذخ أما ألسانيا فكانت نيبا لفػضى سياسية دائسة 

 (24).ودمخت حخب السئة عاـ فخندا وأجيجت انكمتخا
ثسة ضاىخة ميسة ججًا ضيخت في نذأة السجف في  اوربا العرػر  اما سياسيا: 

) دويالت communes ) )  القػمػنات )السجف الحخة (  :صى تسثمت بسا يعخؼ بػػػػػػػػػػػػالػس
السجف(: تسكشت عجد مغ السجف األوربية مغ الحرػؿ عمى االستقاللية مغ التبعية اإلقصاعية, 
وفي البمجاف التي لع تطيخ فييا حكػمات مخكدية كايصاليا بقيت ىحه السجف تمعب دورا كبيخا في 
 الحياة الدياسية واالقترادية فييا وتحػلت ىحه السجف الى جسيػريات او ما سسيت بػ

 (27).)حكػمات السجف(
لقج كاف ىشاؾ اختالؼ في مقجار ما حرمت عميو السجف مغ حخيات فيشاؾ فخيق مغ 
السجف لع يكتف بالحخيات العادية التي حرمت عمييا بكية السجف وإنسا استصاعت بفزل 
تزافخ مختمف العشاصخ داخل السجيشة أف تحرل عمى سمصة سياسية عطيسة وقج ضيخت 

ؿ األمخ في ايصاليا وبرفة خاصة في  لسبارديا وتدكانيا, في الػقت الحي ىحه القػمػنات أو 
كانت الدمصة الدياسية في السجف االيصالية في أيجي األساقفة الحيغ اعتسج عمييع أباشخة الجولة 
السقجسة في تػشيج نفػذ اإلمبخاشػرية . ولكغ حجث قخب نياية القخف الحادي عذخ أف أخحت 

سكاف ىحه السجف تتبـخ مغ حكع األساقفة ونتيجة لحلظ ضيخت  العشاصخ األساسية مغ
االتحادات او جسعيات التجار بيجؼ نذخ التجارة بيغ السجف ومشيا اتحاد اليافدي , فاتفق 

 عمى تأليف اتحادًا او تحالف ) قػمػف  –في بعس السجف  –التجار والرشاع والشبالء وغيخىع 
( الغخض مشو تحصيع نفػذ أسقف السجيشة , وكاف اف ضيخ عجد األساقفة أماـ ذلظ التحالف 
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السدمح بيغ مختمف العشاصخ التابعة ليع داخل السجيشة وخارجيا فدمسػا ليع بسصالبيع وسسحػا 
بكل ما يصسعػف فيو مغ نفػذ سياسي وبحلظ ضيخت ىحه القػمػنات في صػرة  -مجبخيغ–ليع 

  (28).طسى في ايصالياقػة سياسية ع
اف البشاء االجتساعي لغخب اوربا في العرػر الػسصى جاء نتيجة :اما اجتساعيا

لتجاخل شعػب قبمية ) مغ الجخماف وغيخىع ( في محيط سياسي واجتساعي ال يقػـ عمى اسذ 
شطيع قبمية اال اف البخابخة الحيغ دخمػا االمبخاشػرية الخومانية جمبػا معيع كثيخا مغ عشاصخ الت

القبمي والسيسا ما يتعمق بتقجيذ رابصة الجـ واستخجاـ العبيج وىحه عشاصخ ليا اىسيتيا وقيستيا 
في التشطيع االقصاعي الحي بمغ في القخف التاسع السيالدي مخحمة حاسسة وحخجة مغ مخاحل 
تصػره اذ ساعجت عػامل الرخاع عمى الدمصة بيغ لػيذ التقى وابشائو بعج وفاتو في اثارة 
الفػضى فاصبحت الكمسة لمقػة والدالح لحلظ كاف لداما عمى الخجل العادي اما اف يكػف جشجيا 
واما اف يربح قشًا النو ال يدتصيع اف يبقى بسفخده دوف سيج قػي يحسيو , اف ىحا الشطاـ 
اليخمي الحي نتج عغ االقصاع كاف السمظ في قستو والفارس العادي في اسفمو , ففي القخنيغ 

عذخ السيالدي والثالث عذخ السيالدي كاف االقصاع ىػ االساس الحي تقػـ عميو  الثاني
الحكػمة السحمية , وحتى اواخخ العرػر الػسصى لع تكغ ىشاؾ ضخورة لمتفخقة بيغ السجيشة 
والقخية االقصاعية التي بيا مقخ صاحب الزيعة اال عشجما تصػرت الحخؼ والرشاعات 

لتجارية والتي تصػرت مع الػقت لحلظ فقج ضست مجف وتكػنت شبقة مغ اصحاب السيغ ا
شبقة بيغ الدادة والخقيق االنتمجشديا( أي الصبقة البخجػازية وىي أوربا بالقخوف الػسصى )

, ولقج أخحت ىحه الصبقة عمى عاتقيا ميسة التصػيخ الفكخي واالقترادي واالجتساعي االقشاف
لتي شيجتيا أوربا , إف التجار الكبار أو باألحخى وكاف ليا الجور الكبيخ في التغيخات الدخيعة ا

األغشياء الججد كانػا قادة البخجػازية وسعت ىحه الصبقة )البخجػازية( إلى تشطيع السجف وتػفيخ 
. لقج ضست مجف القخوف وفتحت السجارس خجماتيا لدج احتياجاتيع وأحاشػا السجيشة باألسػار

)وكانػا عشاصخ أجشبية  ***االكميخوسأيزا الػسصى فزال عغ شبقة البخجػازييغ , ضست 
دتيمظ(, كسا وضست يشحرخ دورىع بيغ التجار مغ الدكاف والرشاع أي دور السدتفيج والس

( في السجف فقط في مشصقة الشبالء شبقة الشبالء والتي عاش أفخادىا )أي بعس ىحه السجف
البحخ الستػسط في ايصاليا وجشػب فخندا واسبانيا وىحا بدبب احتفاظ ىحه البالد بالتقاليج 
السػروثة لجرجة معيشة ولمصابع البمجي الحي شبعتيع بو اإلمبخاشػرية الخومانية بذكل كبيخ , 
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لبمػتػقخاشية )حكع األقمية والحقا أصبح الشطاـ االرستقخاشي في مجف كثيخة حكع االرليجاركية ا
الغشية( الحخيرة عمى مشع مغ ىػ ليذ مغ أعزاء األسخ القميمة الغشية مغ الػصػؿ لمدمصة 

وعمى مثاؿ  ,(29), وفي نياية القخف الخابع عذخ بجأت البػرليتاريا تطيخ في الحخؼ الرغيخة
وتدببت ثػرة السجف الكاتجرائية القػشية كانت الجامعات نتاجا لمسجيشة في العرػر الػسصى. 

في القخنيغ الحادي عذخ والثاني عذخ في تجىػر السجارس الجيخية القجيسة التي فعمت الكثيخ 
مغ اجل الثقافة عبخ القخوف الدابقة. وفي شساؿ جباؿ االلب حمت مجارس الكاتجرائية محل 

س الجيخية السجارس الجيخية, وفي ايصاليا حمت السجارس السحمية شبو العمسانية محل السجار 
وضمت كل مغ مجارس الكاتجرائيات والسجارس السحمية قائسة لفتخة شػيمة مغ الػقت بيج أنيسا لع 
يحتال درجة كبيخة مغ الذيخة إال في القخف الحادي عذخ وصارت كثيخ مغ تمظ السجارس 
مخاكد لمتعميع العالي مغ نػع لع تكغ تعخفو أوربا مشح عجة قخوف وازدادت تشطيسات تمظ 

جامعات باضصخاد ونست كمياتيا حتى تصػر بعزيا إلى جامعات في القخف الثاني عذخ , ال
كانت جامعات العرػر الػسصى وليجة الجيػد السبحولة مغ قبل العمساء مغ جية والسمػؾ 
والباباوات مغ جية أخخى, مغ خالؿ تحػيل مجارس األديخة والكاتجرائيات إلى جامعات نقمت 

ختمف البالد األوروبية, وكاف لالتراؿ بالحزارة العخبية اإلسالمية األثخ العمع والسعخفة إلى م
البارز لتمظ الشذأة والتصػر, عغ شخؽ األنجلذ وصقمية وايصاليا تارة والحخوب الرميبية تارة 
أخخى, والتي أدت إلى نقل الكثيخ مغ العمـػ العخبية إلى أوروبا, مسا ولج نتيجة ايجابية لشذأة 

. ػرىاالجامعات وتص
(10) 

إف التعميع في أوربا  العرػر الػسصى لع يقترخ عمى السؤسدات األكاديسية 
السعخوفة مغ مجارس وجامعات فحدب وإنسا امتج بحيث أصبح بالط كل أميخ إقصاعي بسثابة 

مغ أصحاب  مجرسة لتعميع صغار الشبالء ليكػنػا بالسدتقبل فخسانا , كسا إف بيػت األسصػات
الحخؼ والتجار صارت ىي األخخى معاىج لتعميع الربياف وتخبيتيع وتييئتيع لمحياة 

 (12).العسمية
في نياية القخف الحادي عذخ كانت السجف تتصػر بدخعة في كل أنحاء : اقتراديا أما

رة أوربا , وكانت تمظ السجف أكثخ كثافة في فالنجر وشساؿ ايصاليا , حيث الفخص اليائمة لمتجا
الجولية وكانت مجيشة البشجقية أعطع مجف ايصاليا والتي كانت مدتعسخة بيدنصية لفتخة شػيمة , 
بيج أنيا كانت في ذلظ الحيغ جسيػرية مدتقمة استصاع تجارىا تحقيق أرباح شائمة نتيجة 
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لمتجارة مع القدصشصيشية والذخؽ . وىشاؾ مجف ايصالية ساحمية أخخى تبعت البشجقية في إيجاد 
اف الفتخة التي سادت فييا  , سػاؽ مخبحة مغ شخؽ البحخ الستػسط مثل جشػة وبيدا ومالفيأ

قج بجأ االتجاه الشقابات الحخفية ىي ذاتيا الفتخة التي بمغ فييا االنتاج لمسجيشة اقراه لحلظ ف
التاريخية حىل  األراضي هيفي األراضي السشخفزة ) الشقابي قػيا في غالبية مجف أوربا

ً بلجيكا وهىلىدا ولىكسمبىرغ  المىخفضة الدلتا ألوهار الرايه وسخيلدي والميز، وتضم حاليا

وشساؿ فخندا وعمى ضفاؼ الخايغ وفي ايصاليا , )  وأجزاء مه شمال فروسا وغربي ألماويا (
فتكػنت الجسعيات الرشاعية والجسعيات التجارية ( , لقج شالبت الجسعيات الرشاعية بحكع 

في صخاع ليذ فقط مع الدمصة الحاكسة ولكغ أيزا مع بعزيع البعس ,  ذاتي مسا أدخميع
حكع الحاتي وفي حق االجتساع لسشاقذة ال ومشح الشرف األوؿ لمقخف الثالث عذخ شالبػا بحق

قزاياىع وفي حق اف يكػف ليع صػت وضساف كحلظ حق مذاركة حكػمة السجنية مع التجار 
والحيغ ارتبصػا في ىيئة , (11)دمصة الدمصة في أيجييعاألغشياء الحيغ كانػا يدتحػذوف عمى ال

نقابات الغخض مشيا حساية أنفديع مغ اعتجاء األمخاء ورعاية مرالحيع في األسػاؽ البعيجة 
مغ ناحية أخخى, أما في الجانب الدياسي فأف الشقابات غجت عمى جانب كبيخ مغ الشفػذ 

الشقابات فعال في الديصخة عمى اإلدارة والسيسا في السجف الحخة )القػمػنات( حيث نجحت 
الحكػمية بعج سمدمة مغ الثػرات امتاز بيا تأريخ السجف األوربية والسيسا في القخنيغ الثالث 

 (11).عذخ والخابع عذخ
واحجة مغ أىع الطػاىخ السمفتة لمشطخ في  لقج كاف الشسػ الدخيع لمجسعيات التجارية

ؤسداتيا الفخعية ومخاسمييا ووكالئيا التجارييغ في القخف الخابع عذخ والخامذ عذخ, كل بس
أجداء مختمفة مغ قارة أوربا )السيسا في ايصاليا(, ولقج ححا ححو ىحه الجسعيات االيصالية 
القػية في القخف الثالث عذخ جسعيات أخخى في شساؿ األلب, وأحخزت ايصاليا السكانة األولى 

ات ججيجة عمى أنقاض تمظ التي كانت قج أفمدت بدبب حيػيتيا غيخ العادية فمقج انبثقت شخك
في    (Medici)في مشترف القخف الخابع عذخ وكاف أعطسيا تمظ التي أقامتيا أسخة ميجتذي 

 (11)القخف الخامذ عذخ لتربح قػة مالية لع يخ العالع مثميا مغ قبل.
امتازت عسارة القخوف الػسصى في أوربا مغ القخف الخامذ السيالدي الى : أما عسخانيا

القخف الخامذ عذخ السيالدي بتخكد الحياة الخوحية والفكخية في أوربا حػؿ الكشيدة لحلظ 
جاءت الترسيسات لمكشائذ واألديخة والسباني الجيشية األخخى والسباني غيخ الجيشية متأثخة بحلظ, 
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رية أيزا تأثخت بالصخز االمبخاشػرية الكارولشجية والخوماندظ كسا اف الصخز السعسا
  (11).)اإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية(  وبالصخز البيدنصية )اإلمبخاشػرية الخومانية الذخقية(

اتدست السجف في أوربا خالؿ القخوف الػسصى بأنيا كثيخة وشكميا متأثخا بسػقعيا أو 
ثخ البارز في إنذاء تمظ السجف فقج جاءت ىحه السجف بعجة بالطخوؼ البذخية التي كاف ليا األ

إشكاؿ فسشيا )مجف القالع أو مجف الحرػف اإلقصاعية والسجف األسقفية والحقا مجف الفخساف 
 (14).أو مجف القادة األلساف(

أما السجف األسقفية فقج كانت عبارة عغ مجيشة القذ واقترخت عمى الػضيفة الجيشية 
ة اقترادية لحلظ كانت ىحه السجف فقيخة وقميمة الدكاف . ساد ضيػر ىحه ولع يكغ ليا أىسي

السجف خالؿ القخف التاسع السيالدي أما السجف اإلقصاعية فقج تع إنذاؤىا مغ قبل أمخاء اإلقصاع 
بعج أف تفككت اإلمبخاشػرية الكارولشجية لتػفيخ األمغ مغ ىجسات الشػرمانج في الذساؿ 

ويصمق عمى ىحه السجف أيزا مجف البخوج والسجف العدكخية ومجف والسدمسيغ في الجشػب, 
لقج تفاعمت عػامل الجفاع )القمعة والدػر( والجيغ )الكشيدة( والتجارة )الدػؽ(  ,(17)الحرػف 

في إسباغ معالع معيشة عمى مجف القخوف الػسصى في غخب أوربا التي بمغ فييا االىتساـ 
 بتدػيخ السدتػششات أشجه. 

العرػر الػسصى في أوربا بأنيا كانت بعجة مخصصات مشيا اإلغخيكية اتدست مجف 
فزال عغ السجف  الخومانية وما خمفتو مغ مجف اتدست بسخصصات خاصة بيا أيزا, لقج 
ورثت أوربا الحزارة اإلغخيكية والحزارة الخومانية وما خمفتو ىاتيغ الحزارتيغ مغ مجف 

يع وثقافتيع حيشيا, فمقج اتدست السجف اتدست بسخصصات عسخانية عكدت حاجة مجتسعات
اإلغخيكية بسطيخ عسخاني ييتع بالسعبج مغ حيث السػقع والدخخفة وكانت مجنيع ذات شػارع 

( أو شكل مخبع تذبو رقعة Gridironمتعامجة مكػنة أشكاؿ متشػعة مشيا مدتصيمة تدسى )
ية ذات أبشية ( وتتزسغ تمظ األشكاؿ استعساالت سكشcheker Boordالذصخنج وتدسى )

متشػعة وتشتيي الذػارع العخيزة بالسيجاف الخئيدي الحي يدسى في السجف القجيسة أجػرا 
(Agora الحي تحيط بو السباني ويتخكد فيو الشذاط التجاري )(18)اما السجف الخومانية ققج , 

اتخحت مغ خصة الدوايا القائسة فكانت بذكل مدتصيل أو مخبع وكانت ىحه السجف تتدع بػجػد 
شارعاف رئيدياف يتعامجاف عمى الجيات األصمية وتتقاشع معيا الذػارع الفخعية, وفي السيجاف 

( وىحا السيجاف الحي يسثل Formالخئيدي الحي يتقاشع فيو الذارعاف الخئيدياف يجعى بالفػـر )
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ب السجيشة الخومانية كسجيشة تػرنتػ ويػجج في السيجاف مخاكد الحكع واإلدارة واألسػاؽ التجارية قم
, أي إف السجف في أوربا الغخبية خالؿ ىحه العرػر كانت بسخصصات إغخيكية (19)والسعابج

ورومانية فزال عغ السجف الججيجة التي نذأت في أوربا خالؿ ىحه العرػر, إذ يػجج ثالث 
 سخصصات ىحه السجف ونسػىا: أنساط ل

الشسػ العزػي ) غيخ السخصط ( حػؿ القمعة او الكشيدة او الجيخ وفي ىحه الحالة  - أ
 تكػف السجيشة مدػرة بأكثخ مغ سػر مثل مجيشة بخسالو و روثشبخغ .

السجيشة السددوجة حيث ضيخت في العرػر الػسصى بعس األجداء السجاورة   - ب
ث ذي الشسط الذصخنجي وأحدغ مثاؿ عمى ذلظ مجيشة والستسسة لمجدء الخوماني السػرو 

 تػريغ واكذ الشابل.
  (10)مجف ججيجة ضيخت بصخيقة عزػية أيزا وبسػاضع معيشة مثل كاديالؾ وشدتخ.  - ج

عمى الخمفية الجغخافية  تسيدت مجف القخوف الػسصى بثالثة أشكاؿ أو أنساط, بشاءا
لمسجيشة وأصػليا التاريخية ونػع التصػر الحي شيجتو ىحه السجيشة, فقج ضيخ الشسط 
السدتصيل في السجف التي تعػد إلى اإلمبخاشػرية الخومانية, والشسط الثاني غيخ 
السشتطع مع شخقات متعخجة غيخ مشتطسة والسيسا في السجف التي تصػرت مغ القخى, 

وضيخ في السجف   Grid patternالث ىػ الشسط الذبكي أو الذصخنجي والشسط الث
التي تبشى حدب خصة وضعت بذكل مدبق ليا, وكانت تطيخ األنساط الثالثة في 

 (12)السجف التي تصػرت عبخ مخاحل مختمفة.
 : (11)وفقا لسا تقجـ فاف اىع مقػمات تخصيط السجيشة في أوربا الغخبية في العرػر الػسصى

إحاشة السجيشة بالدػر لحسايتيا كسا وتدػر القمعة وتحجد األسػار عادة خصػط السخور  - أ
 . الخئيدة 

 يدػر قرخ الحاكع لتػفيخ األمغ لو. - ب
. كسا ويحتل السيجاف يسا إذا كانت بسختبة الكاتجرائيةتحتل الكشيدة مخكد السجيشة والس  - ت

وغيخىا, فسيجاف الدػؽ يمعب دورا  األبشية العامة كالشقابة مػقعا مخكديا وتقع بالقخب مشو
كاكيغ والسخازف قخب بػابات ( وتطيخ الجفػـر لو أثخه في السجف الخومانيةكسا كاف ال)

 .الدػر
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تحتل األبشية العامة )البمجية, السحاكع, الشقابة( مػقعا ميسا في السجيشة كسا وييتع بأبشيتيا  - ث
 ذػارع وامتجاداتيا.وبصخزىا السعسارية وليحه األبشية األثخ في تػجيو ال

 تشتطع الػحجات الدكشية وبصخيقة مترمة وحجائقيا خمفية . - ج
الذػارع عزػية وتتفخع مغ السيجاف الخئيدي باتجاه بػابات الدػر ولقج كانت االسباب  - ح

الكامشة وراء عجـ استقامة الذػارع في ىحه السجف ىي اف ىحه السجف متصػرة عغ القخى 
قة بيغ الدكغ والسدرعة والبيئة الخارجية تفخض خصػشًا التي كانت شبيعة الحياة والعال

غيخ مدتكيسة ثع اصبح ثع اصبح ذلظ مع الدمغ اتجاىا يغمب عمى ترسيع الذػارع في 
 مجف العرػر الػسصى فزال عغ عامل اخخ ىػ العامل الجفاعي .

 :  (11) يطالية في العرهر الهسطىالخرائص المدن ا
مذابية لمسجف في أوربا فيي أما مجف أسقفية كسا  لقج كانت بعس السجف في ايصاليا -2

 في روما أو مجف إقصاعية )السجف المػمباردية( في شساؿ ايصاليا.
اتدع الذساؿ االيصالي بالتحزخ مشح القخف الثامغ في حيغ أف بكية أجداء ايصاليا  -1

شيجت ذلظ خالؿ القخف الحادي عذخ وما تاله .فعمى الخغع مغ تػالي الغدوات عمى 
بالد وما شيجتو مغ محابح بدبب الرخاع عمى الدمصة إال أف الشطاـ الحزخي في ال

 ايصاليا كاف أفزل مسا ىػ عميو في بكية أجداء أوربا. 
اتدست مجف الذساؿ والػسط االيصالي بكثافات سكانية عالية وتصػرت سياسيا لترل  -1

في جشػب  ( في حيغ كاف عجد السجف اقل)القػمػناتالجوؿ –إلى مخحمة السجيشة 
ايصاليا باستثشاء مجف الكامبانيا, إذ انتطست مجف الجشػب االيصالي تحت سمصة 

كسا وامتازت ايصاليا ومشح القخف الحادي عذخ بطيػر ما يعخؼ بػػػػ)دوؿ  السمكية ,
السجف ( في الجدء الذسالي مغ ايصاليا نتيجة لشزاليا لمحرػؿ عمى االستقالؿ مغ 

ذكمت الخابصة المػمباردية وىي عبارة عغ تحالف تذكل اإلمبخاشػرية الخومانية فت
مصمع القخف الحادي عذخ وضع اغمب مجف الذساؿ االيصالي ميالنػ وبياتذيشدا 
وكخيسػزا وفيخونا والبشجقية وغيخىا فزال عغ دوؿ مجف أخخى انزست ليحا التحالف 

بيدا ولػكا وانكػنا أيزا جشػة  وتػريشػ وراغػزا اما في وسط ايصاليا فقج كانت فمػرندا و 
دوؿ مجف كسا وبخزت البشجقية وجشػة كجسيػريات مدتقمة إذ سيصخت مسمكة نابػلي 
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عمى الجشػب وجسيػرية فمػرندا والػاليات البابػية عمى وسط ايصاليا وميالنػ الذساؿ 
 . سا كاف الذخؽ مغ نريب البشجقية والغخب بيش

اتدست السجف االيصالية في ذلظ الػقت بشذاط اقترادي مغ خالؿ مسارسة الرشاعة  -1
أو التجارة والسيسا ما يتعمق بسجف السػانئ )كسا في بيدا وجشػة( السصمة عمى الحػض 
الغخبي لمبحخ الستػسط في حيغ كانت البشجقية تسارس نذاشيا التجاري في الحػض 

استفادت مغ ميدة إشاللتيا البحخية, لقج بخزت الذخقي لحلظ البحخ اي اف ىحه السجف 
ىحه السجف الثالث كجسيػريات قػية خالؿ القخوف الثاني عذخ والثالث عذخ والخابع 
عذخ فيسا يتعمق بجشػة وبيدا والى القخف الدادس عذخ فيسا يتعمق بالبشجقية.) وتػضح 

 مػاقع مجف ايصاليا (  1الخخيصة 
ديا اقتراديا وقانػنيا  فطيخت االتحادات )التجارية تسكشت مجف ايصاليا مغ تشطيع نف -1

 والرشاعية(.
كسا كاف لطيػر السدمسيغ في الجدء الغخبي مغ البحخ الستػسط خالؿ القخف الثامغ   -4

والتاسع أثخه في إحياء السجف االيصالية والتي حاولت السحافطة عمى مرالحيا 
مرالحيع وتجارتيع بالبحخ  االقترادية بتحالفات عدكخية مع السدمسيغ لمحفاظ عمى

 كسا ىػ الحاؿ في مجف كسبانيا البحخية.
لقج كاف لمػضع الدياسي واالقترادي فزال عغ الػضع الصػبػغخافي إليصاليا الحي   -7

 يتدع بالتزخس وبكثخة الجباؿ فزال عغ شبيعة السشاخ.
قع كل ما تقجـ مغ أسباب حاؿ دوف ضيػر اإلقصاع كقػة مؤثخة ومتحكسة بالسجف وبػا -8

ايصاليا آنحاؾ, بل عمى العكذ مغ ذلظ فقج كاف الخيف مشقادا لمسجف وكاف يعسل عمى 
 تدويج السجيشة باحتياجاتيا الدراعية.

كاف لمعػامل الصبيعية )الدالزؿ( أثخه في اختفاء مجف بالكامل, فزال عغ اثخ العامل   -9
ثبات الػجػد  الدياسي الستسثل بتغييخ الػالء الدياسي األمخ الحي تختب عميو عجـ

الدياسي والحزخي لتمظ السجف ولكغ عسػما فقج تسيدت ايصاليا خالؿ ىحه السخحمة 
بػجػد كيانات سياسية أربعة )مسمكة صقمية, مسمكة ايصاليا, البشجقية, تخاث القجيذ 

 ( 1بصخس(. )خخيصة 
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اف العػامل التي ساعجت عمى نذأة السجف في ايصاليا تختمف عسا ىي عميو في  -20
جداء أوربا , فقج اثخ العامل االقترادي والدياسي في ىحه السجف وفي تشطيسيا بكية أ

 بذكل ممحػظ , وىحا ما نججه في نذاشيا التجاري البحخي وتشطيسيا الدياسي.
إذف كاف في ايصاليا شػاىج دالة عمى بقاء الحياة الحزخية وبذكل بارز نطخا لسا  -22

وريثة اإلمبخاشػرية الخومانية واستفادة ايصاليا ذكخناه في أعاله فزال عغ اف ايصاليا تعج 
 مغ كل ما خمفتو ىحه الحزارة والسيسا اىتساميا بالعسارة وفشػنيا واالىتساـ بالسجف.

 االستشتاجات : 
إلى  السيالدي مغ القخف الخامذ وامتجت مخت باوربا العرػر الػسصى فتخة تاريخيةتعج  -2

 . القخف الخامذ عذخ السيالدي 
رة غخبي أوربا  خالؿ ىحه العرػر باالنحصاط ولع يتبق مغ حزارة أصيبت حزا -1

الخوماف القجامى سػى ما بقى مغ قمة قميمة مغ مجارس األديخة والكاتجرائيات والبالط 
 والقرػر السمكية . 

لقج كاف السذيج الحزخي في غخب أوربا فقيخا مقترخا عمى السجف األسقفية والسجف  -1
قخى صغيخة  أشبو ما تكػف ا بالسعشى الرحيح وإنسا كانت اإلقصاعية التي لع تكغ مجن

فزال عغ إحاشة تمظ السجف  تفتقخ إلى التشطيع وىي ذات شخؽ عزػية وعجد سكاف قميل
. لقج كانت بعس السجف في ايصاليا مذابية لمسجف في أوربا فيي  بالدػر لتػفيخ الحساية

, أما مجف أسقفية كسا في روما أو مجف إقصاعية ) السجف المػمباردية ( في شساؿ ايصاليا
الخغع مغ تػالي الغدوات عمى ايصاليا وما شيجتو مغ محابح بدبب الرخاع  ولكغ عمى

ا كاف أفزل مسا ىػ عميو مغ بكية أجداء عمى الدمصة إال أف الشطاـ الحزخي في ايصالي
أوربا إذ اتدع الذساؿ االيصالي بالتحزخ مشح القخف الثامغ في حيغ أف بكية أجداء ايصاليا 
شيجت ذلظ خالؿ القخف الحادي عذخ, كسا وشيجت ايصاليا ضاىخة القػمػنات ) 

 الجسيػريات او الجولة السجيشة ( .
العرػر إلى االنكساش واالزدىار , لقج كانت لقج تعخضت السجف في أوربا خالؿ ىحه  -1

الفتخة مغ نياية القخف الخابع السيالدي إلى القخف الدادس السيالدي فتخة مػت وانكساش 
السجف األوربية لكثخة الحخوب والتجميخ وسيصخة اإلقصاع فزال عغ قمة التجارة وتعخض 

 غخب أوربا إلى ىجسات وغدوات الكبائل الجخمانية .



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج  3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (288(  
 

فقج  السيالدي إلى القخف الخامذ عذخ السيالدي ة السستجة مغ القخف الحادي عذخإما الفتخ  -1
اتدست بإعادة إحياء السجف وبإنذاء مجف ججيجة في غخب أوربا وكاف ذلظ بأثخ عػامل 

السارة مغ أرضيع وبشاء عمى البزائع  الزخائب مغ قبل رجاؿ اإلقصاع عجة مشيا فخض
الدكاف بالقخب مشيا بحثا عغ العسل واألمغ ,  فزال  البخوج والقالع التي أدت إلى تجسع

عغ ىجخة أبشاء الفالحيغ باتجاه السجف , ولقج كاف لمحخوب الرميبية في تأثخ أوربا حيشيا 
بالسدمسيغ إذ إف اشالعيع عمى حزارة الذخؽ أوضح ليع الػضع السدري لسجنيع , كل ما 

 يجة في غخب أوربا  .تقجـ أسيع في إعادة إحياء السجف وفي إنذاء مجف جج
الػسصى ضاىخة محمية وإنسا اتخحت ىحه الشذأة تكغ نذأة السجف في أوربا العرػر  ولع -4

شابعًا عالسيًا فبجأت واضحة في لسبارديا وفالنجرز ثع أخحت تشتذخ بدخعة في بكية بالد 
امل الغخب , ومغ الصبيعي أف تختمف السجف في تاريخ نذأتيا ولكشيا اتفقت جسيعًا في العػ 

 والطخوؼ األساسية التي صحبت ىحه الشذأة وأدت إلييا , 
جسيع الحاالت جاءت نذأة السجف نتيجة النتعاش التجارة والرشاعة أما االختالؼ ففي 

بيغ ىحه السجف يخجع إلى اختالؼ الطخوؼ الدياسية والسحمية او تبايغ األوضاع 
 االقترادية والجغخافية .

ف الحادي عذخ والثالث عذخ السيالدي فتسثل أوج حزارة أما الفتخة السستجة بيغ القخ  -7
العرػر الػسصى ويصمق عمييا ) العرػر الػسصى الخاقية ( مغ أمثمة السجف التي ضيخت 
خالؿ ىحه العرػر في غخب أوربا ) بخوج , فخانكفػرت , فمػرندا , ىامبخغ , لذبػنة , 

 ميالنػ , باريذ , وغيخىا ( 
أوربا الغخبية خالؿ ىحه العرػر متأثخا بسخكدية الكشيدة أو  لقج كاف تخصيط السجيشة في -8

الكاتجرائية سػاء كاف ذلظ في عسمية اإلنذاء أو حتى بالتصػيخ الحزخي وعمى ىحا 
األساس تع تقديع السجيشة وتقديع مجاليا الجغخافي , وكأف وضيفة التخصيط أصبحت 

 السجيشة .  متعمقة بتػفيخ البعج الخوحي الجيشي لإلنداف الغخبي في
لقج كاف لمػضع الدياسي واالقترادي فزال عغ الػضع الصػبغخافي اليصاليا أثخه في عجـ  -9

ضيػر اإلقصاع كقػة مؤثخة بالسجف وبالبالد ,  بيشسا كاف الحاؿ عمى عكدو مع باقي أجداء 
أوربا التي كاف لإلقصاع سصػتو في السجيشة وفي التحكع باألوضاع االقترادية والدياسية 

 الجتساعية لمسجف وسكانيا آنحاؾ وا
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 :  لتهصياتا
دراسة مجف القخوف الػسصى ألوربا بذكل عاـ وإبخاز خرائريا ومسيداتيا وكيف  -2

استصاعت أوربا مغ أف تشيس بشفديا لتجخل عرخ الشيزة لتربح مجنيا رمدا 
 لمجساؿ والفغ السعساري الخاقي والتشطيع اإلداري العالي.

العخبية واإلسالمية خالؿ الحكبة نفديا إلجخاء السقارنة في دراسة خرائز السجف  -1
 بياف خرائز الحزارة العخبية اإلسالمية .

دراسة تأريخ السجف الكتذاؼ حزارة البالد السعشي ونطسو الدياسية واالقترادية   -1
واالجتساعية الف السجيشة مخآة حزارة السجتسع فيي نتاج إنداني يعكذ ثقافة السجتسع 

 ػره االقترادي واالجتساعي والدياسي .ومدتػى تص
تعج دراسة السجف وتاريخيا وتصػرىا عبخ الدمغ أمخا ضخوريا ججا ألنو يكذف عشج  -1

الخبط بيغ السجف في مػاقع مختمفة مغ العالع اثخ تبايغ عػامل نذأة السجف وأسباب 
تصػرىا وكيف اف السجيشة نتاج إنداني حزاري بغس الشطخ عغ مػقعيا وحجسيا 

 ائريا  .وخر
دراسة السجف القجيسة مغ خالؿ تشطيع تعاوف بيغ تخررات مختمفة تزع االثاري   -1

 والسعساري والجغخافي والفشاف إلبخاز مخصصات تمظ السجف وفشػنيا .
االىتساـ بجراسة مػاقع السجف والكذف عغ أسباب نذؤىا الف ليحه أثخه في الكذف عغ  -4

العامل األكثخ تأثيخا في قياـ تمظ الحزارة وفي اختيار مػقعيا كسا ويداعج ذلظ أيزا 
 في الكذف عغ أسباب اضسحالؿ تمظ السجف وأفػؿ حزارتيا.  
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 السالحق 
 صى( أوربا قبل العرػر الػس2خخيصة )

 
السرجر : 

https://www.google.iq/search?source=hp&ei=hyfDW_qBCubKrgTK-
q_wAw&q 
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 االحاالت

                                                 

, مكتبة الشيزة السرخية  1, اوربا العرػر الػسصى الشطع والحزارة , ج عاشػر عبج الفتاح سعيج -(2) 
 19ص ( 2919, 
   224, ص  1021, دار وائل لمشذخ , عساف , األردف ,  كايج عثساف أبػ صبحو , جغخافية السجف-

نػرماف  كانتػر, التأريخ الػسيط قرة حزارة البجاية والشياية , مرخ , عيغ لمجراسات والبحػث  -(1)
   10 – 22, ص  2997اإلندانية واالجتساعية , 

 دمذق , سػريا   ,, الحزارة األوربية في العرػر الػسصى , مشذػرات جامعة دمذق فخح نعيع -
القاىخة ,  دار السعخفة الجامعية , ,ألوربية وحزارتيا, تاريخ العرػر الػسصى ا يػسف جػزيف نديع(1)

 . 21 – 20, ص 1004مرخ, , 
رشيج, نذاط جشػه ألرميبي والتجاري في سػاحل بالد السغخب مغ القخف الثاني عذخ الى القخف   باقة(1)

, جامعة األميخ عبج القادر لمعمـػ اإلسالمية ,  شذػرةم يخالخامذ عذخ السيالدي , أشخوحة دكتػراه , غ
-هم   (Teutonic)التيتهنيهن  أو  (Germanic)الجرمان*وما بعجىا .)  11, ص  1007قدشصيشة , 
والتي تنحدر من نفس األصل  بالمغات الجخمانية الذعهب والقبائل التي تتحدث -بذكل عام

وكانها مردر إزعاج دائم لها ثم الحقا أصبحها  لإلمبخاشػرية الخومانية استهطنها المناطق المحاذية. العرقي
والقػط  القػط الذخقيػف  بفرعيها القػط القبائل الجرمانية قبائل أحد األسباب الرئيدية لدقهطها. من أشهر

واللهمبارد والفرنج والفايكنج وغيرهم. تذكل الذعهب  واألنغمػسكدػنيػف  والدكدهنيهن  والفانجاؿ الغخبيػف 
وأغلبهم من  أوروبا الذسالية يعهد أصلها ومنذأها إلى الذعػب اليشجوأوروبية الجرمانية فرع إثني ولغهي من

 Proto-الجخمانييغ األوائل وانهم ينحدرون من لغات جخمانية ويتميزيهن باستخدامهم إسكشجنافيا منطقة
Germanic.  ممتزجين الذعهب الجرمانية هاجرت من شمال أوروبا وانتذروا في باقي مناطق أوروبا

 ( https://ar.wikipedia.org/wiki بالذعهب
 .  21- 20, مرجر سابق , ص  يػسف جػزيف نديع (1)
, تع تحسيمو 1021, 2, تاريخ أوربا في العرػر الػسصى, ط  و لبشى رياض عبج السجيج دمحم حسدة حديغ (4)

 ( 2977ولمسديج مخاجعة )جساؿ حسجاف, جغخافية السجف,    https://books.google.iqمغ السػقع 
 – 2091دراسة عغ الحسمة الرميبية االولى ) عبجه قاسع, الخمفية األيجلػجية لمحخوب الرميبية قاسع (7)

 .   74, ص 2999الجتساعية, عيغ لمجراسات والبحػث اإلندانية وا , 2ط ,(  2099
, تاريخ اوربا في العرػر الػسصى )الحياة االقترادية واالجتساعية(, تخجسة وتحقيق عصية  ىشخي بيخيغ (8)

 .  282, ص2994القػصي, الييئة السرخية العامة لمكتاب, 
مرصمح العرػر الػسصى ضيػره ودالالتو في  , قخاءات في تاريخ العرػر الػسصى دمحم دمحم ناصخ الحجاد(9)

, اوربا وانتقالو الى الكتابة التاريخية مع تخجسة لبحث العرػر الػسصى لمسؤرخ الفخندي االف بػرو العخبية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://books.google.iq/
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 178ص صشعاء , اليسغ , ,  جامعة الشاصخ, 1021ديدسبخ  –مجمة جامعة الشاصخ, العجد الخابع, يػليػ 
– 179 . 
, الجار السشيجية 2الجشجي, جغخافية السجف, ط  و ىذاـ شعباف  و حدغ دمحم األخخس شيععثساف دمحم غ - (20)

 .  17, ص 1024, األردف,  ,  عساف, لمشذخ والتػزيع 
, نذاط جشػه ألرميبي والتجاري في سػاحل بالد السغخب مغ القخف الثاني عذخ الى  باقة رشيج -

 , مرجر سابق .  القخف الخامذ عذخ السيالدي
 

 W.Ashley , An Introduotion to English Economic, مرجر سابق . لمسديج )  ىشخي بيخيغ(22)
History , London ,1888,93 , 2 vols ) مجرسة تخبي وتثقف  ) **االكميخيكية : مجسػع االكميخس

شالبا لالرتقاء الى درجة الكيشػت فيي السكاف الحي يجرس ويتخخج فيو شالب الكيشػت وىحه الكمسة اتت مغ 
 المغة الالتيشية / السرجر : مػسػعة ويكبيجيا الحخة ( 

(12)   Pirenne . H, Leesville de Moyne , op. cit – Benevolo , Historied Lu vill, 
Taduise par , payer c, paric , edition , parentheses  , 2000 , P 169 

 سعيج عبج الفتاح عاشػر , مرجر سابق . (21)
(14) https://www.facebook 

 . 201, مرجر سابق, ص  سعيج عبج الفتاح عاشػر (21)
 .  281 – 281, مرجر سابق, ص  ىشخي بيخيغ(24)
جفخي بخوف  , تاريخ اوربا  الحجيث , تخجسة عمي السدروقي , مكتبة األىمية , الصبعة العخبية األولى ,  (27)

 . 211, ص  1004
  201سعيج عبج الفتاح عاشػر , مرجر سابق ص  (28)

 .  111جفخي بخوف , مرجر سابق , ص   -
ليل الغخبة وسسي, الشيزة األوربية وقزية الحخية , اصجار مشتجيات  ضسج كاضع (29)

https://www.eyoon.com/sites/59611.html ىشخي بيخيغ  , ) ولمسديج  11, ص  1009, نيداف
هى النظام  اإلكليزوس/ سعيج عبج الفتاح عاشػر , مرجر سابق ( ) 291 – 241مرجر سابق , ص 

الكهنىتي الخاص بالكنائس الوسيحية ولن يظهز هذا النظام إال في القزى الثالث الويالدي وتتفق الكنيسة 

الكهىىتي إال أن البابا في الكىيسة الزوهانية الكاثىليكية هع الكنائس األرثىذكسية في درجات النظام 

  https://www.google.iq/search .ىذكسيةالكاثىليكية يتمتع بسلطات أعلي مه وظيري في الكىيسة األرث
) 
س . ورف ىمدتخ  , أوربا في العرػر الػسصى , تخجسة دمحم فتحي الذاعخ , الشاشخ مكتبة االنجمػ  (10)

  112 – 110السرخية , ص 
 .  211, مرجر سابق , ص  سعيج عبج الفتاح عاشػر (12)

https://www.facebook/
https://www.facebook/
https://www.google.iq/search
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 . 218 – 214جفخي بخوف  , مرجر سابق , ص  (11)

 .  271ىشخي بيخيغ  , مرجر سابق , ص  -
  ( 241س . ورف ىمدتخ , مرجر سابق, ص  -

 222 – 220,  207, مرجر سابق , ص  سعيج عبج الفتاح عاشػر(11)
 .  299 – 298, مرجر سابق , ص  ىشخي بيخيغ – (11)
 ويكبيجيا الحخة . (11)
 . 174, ص مرجر سابقالحجاد  ,  دمحم دمحم ناصخ(14)
 ويكبيجيا الحخة (17)
دار صفاء لمشذخ ,  2الجليسي  , تخصيط السجف نطخيات اساليب معاييخ تقشيات , ط  خمف حديغ عمي(18)

  17- 14, ص  1021عساف , , والتػزيع 
عساف , االردف , دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة , ,  2الذػاورة  , جغخافية السجف , ط  عمي سالع(19)

  200-  99, ص  1021
  71- 71, ص 2981دمحم , مػرفػلػجية السجيشة, مصبعة جامعة بغجاد,  دو صباح محسػ   خالز حدشي(10)
 229 – 228كايج عثساف ابػ صبحة, مرجر سابق , ص  (12)
  71 - 72السرجر نفدو , ص  (11)

    229 – 224, ص  نفدو سرجرالبحة  , كايج عثساف ابػ ص -
 سعيج عاشػر   , مرجر سابق . -لمسديج :  (11)

-  Franceschi .F and Taddei . I Les villas detailed milieu du xii au milieu du xiv 
siècle Economies societies pouvoirs .cultures , Rosny – ses – Bois cedex , 
Breal edition 2004 .    

 

-  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


