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والقانوناللفةوورثةالقديمالعصرسليلىأنفسهماعتبرواالوتتذلكفىوحتى

)صبحوافإنهم-السلامعليه-المسيحالسيدبرسالةآمنواولأنهم.القديمةوالإصطلاحات

.؟صحيغالهموالرومانىاليونانىالأصلنىالاعتقادهذاكانفهل.المختاراللهشعب

الأدكيةومصادرهموثانقهمالبيزنطيونكتب،الكلاسبكىالأدبلمحاكاةمحاولةونى

وشسمالملغزةبالتعبيراتحانلوالتكلفالمنعةعليهغلبتباسلوبولكناليونانيةباللفة

البيزنطيةالمصادرتقدمولهدا.الأولينأساطيرإلىالضشيةوالإشاراتوالتكراربالغموض

والعلاتاتالنالمتوارتفإذا.الحذرتستوجبللماضىمضللةصوؤالأحيانمعظمفى

فىيرتابأنيجبالباحثنإن،قديمةقانونيةاصطلاحاتصتارءوراالجديدةالاجتماعية

المؤرخويرى.الكلاسيكلللعصرانتسابهمتصويرنىدائئابالفواالبيزنطيينلأنصحتها

امتدادعلىتفييرعليهايطرالمليزنطةيانالزعمأنPaulشأ*ظأrleليميرليولالفرنسى

كننسها.أعدتهالذىالشركفىالوتوعيعنىالزمانمنترئاعشرأحد

سئاالمتباينةوالوثانقالباقيةالةثارثدرا!ةممنئاالتارغعلمكانإزا،حالأيةعلى

مواقفهم:الحقيقيةالناسحياةنىالبحثيهالم!ثتفلينعلىيببنإئه،الماضىوقانع.ورا

أيضئايشطول.رالحكصاءوالأتويا.الأغنياعلىزلكبقتصررلا،ونظمهمتهمومعتقدا

رمعفدطوولالبيزنطىالحقلفىالبحثطريقانكيد.الثقافةومحدودى.والضعفا.الفقرا

التاريخعلمبنيةمنجزئ!التاهـلغىالبحثمنهجكانولما.الإثكالياتمنالعديدوتعترضه

طوللةربحرلةحافلةرصلةوبعد.العلميتطوركىحتمئاامرلماصبحالمنهجتطورفإن.نفسه

!43!*!لهكجدانإسكندرالأصلالروصىالمؤرخيرى،البيزنطيةالدراساتمجالفى

Kazhdanالبحثنىأخرىمجالاتمنمستمدةبحثيةوتقنياتمناهجباستغدامأنه

الباحثبمقدورفإنه،والإحماءوالجفرافياالأنثرويرلرجبامثلمساعدةعلوممنأوالتارلخى

يإيجادلهيسمحللماضىجديد!تصورلم.ومضطرلةiمحدووتاريغيةاصولمنيستغلصأن

كانلقد.براببلاقبلمنكانتأصثلةعلىوالإجابةالقاثمةالإشكالياتمنلكثيرحلول

الرئيسيةوالهمومالتاريغيةالدراساتبينوثيتةالصلةلأن.محفاالكبيرالروصالمؤرخ

مقدورهمفىوليس.نيهيعيشونالذىالعالممنجزئايعتبررنفالعلماه.المماصرللعالم

مجتمعهملهاجاتالاستجابةالمؤرخينعلىيجبولهذا.العلسبحثهمعنالعالمهذافصل

نهمفىرغبةإلىبالإضانة،الحاجاتكهدهوعىعلىوهمالماضىدراسةعلىيقبلواوأن



التناغميحققانالحقيقةالمؤرخنمه!ة،وموضوعيةنقدىبمنهجودراستهالماضىهذاحقيقة

لدراسته.يتصدىالذىالعصرودرحالعلمصنهجبل!

يبداالأولفالموضوع.النهجهلااتباععلىالكابهلاموضوعاتدراسةعندحرصنالقد

ابيزظيةالدراصاتوتطور،مضللايعدولماذا"البيزنطيةالدولة"مصطلحبمناقشة

مئعليهاغلبوماولدولتهملأنفسهمالبيزنطيينرؤلةعنفضلا،صادفتهاالتىوالعقبات

الموضوعاما.اليونانيةثقافتهاوأزمةالبيزنطيةالهولةعناصريحثذلكبعدوجرى.أوهام

يجبوهنا.والانقطاعالاستمراردةيينكيزنطةفىالحكوميةوالمناصبالألقابنيتناولالئانى

الرنيسيةوالمناصبالألقاببدراسةالبيزنطيةللإدأرةعامتارلخكايةإلىنسعلمأننانؤكدأن

علىالدراسةتقتصرولم.الأخيرالبيزنطىالعصرإلىالبثرالعصرمنالمركريةالحكومةنى

نرضتولقد.ابضثاتطورهاتنسيرشلتبلالحكومةآلياتعلىطراتالتىالظواهررصد

الملاحظةعلىتانمظmpericalش!اsea"ع!بحثهفىصرلبىمنهج)ستندامالموضوعطبيعة

وتعددالموضوعهلالصعوبةونظرلم.تنيرهامحاولةثمالظواهررصدفىوالاختيار

عدةاستفرلتوراصتهنإن،كحثهنىالمستغدمالمنهجوطبيعةتهمصطلحاوتعقدإثكالياته

9عامىنىعلميتينندوتيننىمرحلتينعلىنتائبهعرضبرىكصا.سنوات ? Lام

طيوالمعروفالسادصليوللإمبراطررالرابعالزواجقضيةالثالثالموضوعويعالج.ام699و

Y)العاتل - AMاy)فىالميلادىالعاث!رالقرنمطلعفىوخلاتنزاعمنأئارتهومام

وأحدثوالقصرالكنيسةيينالقضيةهذهحولاحتدمقدالخلاتكان!ازا.البيزنطيةالدولة

للعؤالزواجمسالةلأن"ذلكمنأكبركانتالقفيةفإن.البيزنطبةالكنبسةفىا!مسائا

ثارتوأبيزنطةفىعليهالمتعارتوالأضلاصالاتجعاعىالسلون!اوزاتمنكانتالرابمة

بحثكانولما.البيزنطىالمجتمعفىالعريضةالجموعباهتمامواستاثرتو)صئاوجدلأنقاشتا

معظمبفحصقحتفإننى،السباسيةودلالتهالدينيةأبعاد.دراسةيتطلبالموضرعهذا

القوانينفىالزواجتشريعاتفتتبعت.لىتوافرتالتىالمماصزالتاريغيةوالأصولالرثاثق

الثائىثيودوسيوسالإمبراطورعهدمنذعدرتالتىالمدنيةالقوانينومجموعاتا!نسية

!50 - ،. )ATheodosius،القرنمطلعفىالسادسليوالإمبراطررعهدوحتى(م

Nicholsمستيكوصالأولنيقولاالبطريركورسائل؟الميلادىالعاشر 10 Mysticos



التىقيصريةاسقفArethasارثاسوكاياتةالوافرةم(109-709/129-259)

Theophanoثيوفانوالإمبراطوؤوسيرحياةوتراجم!ثيهومراوخطبهرسانلهتتضن

AnthonyII.كاولباسالثانىأنطونوالبطريرك(السادمىليوللإمبراطورالأولى)الزوجة

9 0 1 - 398 ( Kauleas19إيثيميوسوالبطركركما 2 - 9 0 7 ( uthymius)ةم

العاثرالقرنمنالأولالربعأحداثتناولتالتىالبيزنطيةرالحولياتالعقيديةوالمؤلفات

المعروفكتابهوخاصةالسادسليوابنالسابعقسطنطينالإمبراطرروكتايات،الميلادى

المراجعمنضغمةمبصوعةإلىرجعتزلكإلىدهالإضافة".القصورمراسم"بعنوان

الأهميةهمنكبيرجانبعلىتعدوالتىلغاتهااختلافعلىالمتغصصةالأوروليةوالدراصات

هذهموضوعإلىأشارتالتىوالمعربةالمربيةالدراساتمنالقليلالعددطالعتكما

فىعلميةمهماتخلالمنومصادرهاالدراصةهلهوثانقجمعتموقد،هدااللراصة.

المانياجمهوردةفى!درلينوميونخ،ام(989سنةوصيع)كرلطانيافىكيرمنبهامجامعات

FNصنةصيف)الاصادية AM).صئاكيزنطئاكحرئاسلاخافبتنارلالراىالموضوعاما

علىالسيادةابلمنا!سلامىالبيزنطىالصراعفىمهئادهـرلملص!.الإغريقيةكالنار!مرف

مشوشة!صوؤا!كىمقيةالناراضبارتناقلتالتاريخصولياتانوالمعرولى.المتوسطالهحر

السربةالمارةبثانالعل!يةكيرالاجتهاداتلاعت،ضاطثةافتراضاتعلىارتكزتلأ!يها

ظهرتولهلىا.الم!سالعالمفىالحديثينالمزرخينكتببعضإلىطريقهاووجدتالمتنرفة

interdisci-البينبةالبحوثمنأئهاعتبارعلىمغتلفبمنهجالمرضوعهدادراصةإلىالحاجة

plinaryمصطلحناتشناالدراسةهنهوفى.والكيصيانىافرخبينالتعالنإلىتحتاجالتى

أثرهاعنفضلأالمعاديةالسفنعلىقذفهاركيفيةتركيههاوطميعة،ودلالتهالإغريقيةالنار

جماهالبيزنطيةالدولةسياصةوالأخيرالخامسالموضوعوشاقش.البحرىالمسليننشاطعلى

كدايتهاضهدتوالتى"م1801عامرحتىم195عاممنالممتدةالفترةفىالبلقاقج!رةضبه

كياناتتيامعنفضلامنهاضاسعةمناطقفى(الصقلبية)السلافيةالعناصراستقرار

أصابالذىالتفيرأبعادتناولتاللراسةهذوفى.البلناررولةعثلأرضهاعلىععادية

العناصرلاستبعابالبيزنطيةالحكومةاتبعتهاالتىوال!ياسة"للبلقانالبشرىالتكومن

البلفارلةاللرلةضدبيزنطةصراععنففلا.الإمبراطورىالكيانفى(الصقلبية)اللافية

.البلقانجفلزث!بهعلىسيادتهااستردادأجلمن

http://www.al-maktabeh.com



واضغائقدئاطرخاوقدمتالقضاياهلهتناولنىموضرعئاأ!دونانجهدىحاولتلقد

والمراجعالمصادرقانمةوفىاللراسةهنهحواشىفىواتبعت.وكبيؤصفيؤكلفىوموثفا

فىنشؤتمدليلثشانهصلروالدىالبيزنطيةياللراساتالخاصالهديثالمختصراتنظام

Dumbartonءثهص3!لدبةد Oaks،9731)121ينلعددا YV، YV1%r(م).

ا!مبراطورلةوحضاؤتارلخإلىمتواضعةلبنةإضافةفىوفقتقداكونانلأرجروإنى

إثراهفىإسهاقالبيزنطةوالإدأرىالسياسىالتاريخفىمرالقراهلهتكونوان،البيزنطية

ولا.الميدانهدافىللباحثينالمخلصةالجهودمنالمزيدإلىمحتاجمازالتالتىالعرليةالمكتبة

مصرفىواصدتائىوزملائىلأساتدتىوا!متنانالشكريوافراتقدمأنإلاالنهايةفىيسعنى

ودوأميتهمرعالجميلالأمرسكيةالمتحدةوالولاياتيةالاصادوالمانياوبريطانياوالكويت

Alexandervon-همبولدتنونالسكندرمؤسسةاالث!كراضيكما.تشجيعهم Hum

نىالاصاديةألمانياجحهوريةنىالعلميةمهشىعلىالإنفاقتولتالتىالألمانيةاهلألملا

ثرلطانبالمكتباتتنقطعلمالتىالملمبةرحلاثىنفقاتغطتوالتى،م9899صنةصيف

علىتبغللمالتىالكويتجامعةاما.العلةزاتالملميةالمؤتمراتلحفوروهولندةونرئسا

صفرىنفقاتلمحملتلأنهاابفاالثكرتستحقفإئها،الأياممنيومفىالعلمىالبحث

فىكيرمنبهامبامعةفىم9891سنةمارصفىالأرل،علميينمزقرينلهضوررأتامتى

رةssa7-امهرست-تث!وسشىماسابامعةفىالعامنفسمناكتويرفىوالثانىبرلطانيا

chusetts ،3 Amherstالأمريكية.المتحدةا(لولايات

السحلهسواإلى!وفكناانأصلاوالله

م3002مشةنونمير92فىالإسكندركة-بلبم

نرجالعزبزعهدوسام
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البيزئطيةالدولة

الهويةوحقيقةألنظريةأوهامبين

تمدحلقةكلوأنبعضهاعنفصلهايمكنلاالحلقاتمتملةسلسلةيمثلالتاريخكانإزا

كانترازا.نهاياتأويات*الهلبسالتارغنإن،اللاحقةإلىالسابقةمنانتقالفترة

الحضارلةا!نسان!سةتروىوالتىتتناولهاالتىالأحداثفإنوتنتهىتبداالتاركخكتب

إلىالتاريختتسيمإلىالمؤر!رناضطرذلكمنالرغموعلىء(9)تنتهىلاالكونفىوقصته

دراستهتصهيلبفرضرقيفازمنئامحديئأعصركلصديدعلىالاتفاقوحارلوا،عصور

التوالى:علىهىرنيصيةعصورثلاثةإلىللتاريخالشافعالتقسيمظهروهكذا.وفهصه

التارلختتسيمأنإلىالتنولهيجبوهنا.الحديثوالعصر"الرسيطوالعصر"القديمالعصر

للتطورمناستاكانإذاوأنه،الأورودبةالنهفةعصرإنرازاتمنكانالنحوهذاعلى

للمجتمعاتالتاديغىالتطورمعيتلائملاتدفإنه،الأوروسالفربلمجتحعالتارلخى

العصرإطارفىالزمنىالتحديدحيثمنالبيزنطيةالدولةتارسخويقع.()2الأخرىالإنسانية

عصور.إلىالتاهـيختقسبملمرجعيةوففاالوسيط

:.الببزفطبةاللولة.مصطلح

مضللامصطلخايعد+البيزنطيةالدولة+الشانعالمصطلحبانالبدايةنىنعترتأنويجب

علىالوسطىالعصورفىالاسمهذاحملسباسىكيانيوجدلمناحيةفمن.بعيدحدإلى

ينطوىثانيةناحيةومن.الفربيةالأوروبيةالنهفةعصرابتكارمنأنهالمرجحومن.الإطلاق

-3-



الشرقيةالأرثوذ!لسيةالمسيحيةالحضاؤأنعلىبلاهةByzantineييزنطىلقباستضام

منالواقعنىكانتأنهاحينفى،Constantinopleالقسطنطينيةالعاصمةنتاجمنكانت

السايعالقرنفىفقدتهاالتىأقاليمهاذلكفىبماككلالشرقيةالرومانيةالإمبراطورسةنتاج

لقبلأنايفئاعضللأالمصطلحهلايعدثالثةناصيةومن.أيفئاوالشاممصرفىالميلادى

إحدىكانتالتى(Byzantium)Byzantionليزنطةمدينةإلىيشيرالفيقيالمعنىكيزنطى

القسطنطينبة.تاريخيداحينتارلخهاانتهىوالتى،القديةأليونانيةالمستممرات

فىيهالهقالدىاللعاريعدواضمحلتأهمبتهاففدتالقليةكبزنطةمدبنةأنوالمعرولى

نىالعرشوراثةاجلمناندلعتالتىالأهليةالهربخ!الثانىالقرنمنالأخيرالعقد

المرقعمنجزئأالقديةكيزنطةأط!أصبحتم32،سنةوفى)3(.الرومانبةالإمبراطور!ة

337)الأولتسطنطينالإمبراطوراختبارعلبهوقعالدى - %'.'V ) Constantine)م

سنةماكومنا1ونى.كاملةسنراتصتإلىكناؤهااصتاجالتى،الحدددةعاعشهلتشييد

)،1.كوئاأرمميناست!رتضنمةاصتنا!توسطرسئالانتتاسهاالإمهراطورقامم033

اسمصملتماسرعانولكنها.الجدكدةروما+اس!اليداكةنىعلبهاأطلقلسطنطينأنو!در

الجديلةالمد!نةنئييدكاناولم.لسطنطينمدكنةأىكالقسطنطبنبةتعردفاصمحتمؤسسها

انقاضفوقمسبحبةمدكنةولدتقسطنطينمدينةنإن،المسبحبةانتماريعدصدثكد

كدايةالمسيحيةالقسطنطينيةإلىالقديةرومامنالعاصمةنقلديحد!.الوثنيةالقديةكمزنطة

انتقالرلكن.المسيحيةالرومانيةالإمهراطوريةإلىالرثنيةالرومانيةالإمهراطوركةصول

نتببةلهكائتBosphorusالبوسنورمضيقإلىعع!ا3التيبرنهرضفالىمنالعاصحة

الهبوىالمبالراضلإلىوالمبنمعالإمبراطوربةالإداؤمركزنقلعلبهترتبلقد.أخرىمهصة

هلنيستيةالجديذروماإمبراطرمةفىوالتمليمالئقانيةالتقاليدوأصبحت.اليونانيةللغة

للإداؤكلفةاللاثينبةاللفةعنرسئاالتغلىبرىالميلادىالسالعالقرنوفى.خالصة

)5(.والرعيةللحكرمةالرسميةاللفةوأصبحتمحلهااليونانيةو!لت"رافكم

عنهاوعبرتالمسيحيةالكنيع!ةيهاتجاالتىوالتبديلالتفييررياحمنالرغموعلى

طببمتاامتدادلمباعتبارهادولتهمإلىنطرواالإمبراطوريةسكانفإن،اليونانيةاللفة

ودعوا،Romaniaالرومانإمبرأطوريةاسمعلبهاوأطلقواالقدبةالرومانبةللإمبرأطورية

(Romansث!هoiروماناأئفسهم Rom).رولتهم،نهايةحتىررمااسملسحرضاضعينوطلوا

)6(.السياسيةأهدافهموحددتفكرهمعلىسيطرتالرومانيةالحكومةتقاليدأنكما



مواطنىمنكانإذاByzantiosبيزنطئانفسهيدعوانالشخصإمكانفىكانلقد

ينسبفإنهآخرإتليمأىمواطنىمنكانإزاأما)7(.القسطنطينيةمواليداحدأىالعاصمة

الغربتمائا-نىمختلنةدلالةلهاكانتRoman"رومانى"كلمةانهـللاحظ.إليه

يتكلمونالإمبراطوريةسكانكانولما.اللاسينىرالأدبوإيطاليابروماارتبطتإز،الأوروبى

العربأما،Graeciاليونانييناسمعليهمأطلقواالأواوبىالفربأهلفإناليونانيةاللغة

ىا"الروم*ياسمعرفرهمنقدوالعثمانيونالسلاجقةالأتراك!عدممومنالمسلمون

.(8)الرمان

الجديدةرومالإمبراطورمةمميزكلقب+بيزنطية+او"بيزنطى"كلمةانسبقممايتضح

اعتراضمنالرغموعلى.النربيةالأوروبيةالنهضةعصرحتىاستخدامهبشعلموسكانها

عمالوهمفإن،دقيقوغيروهمىلأنهالمصطلحهذااستغدامعلىالحديثينالمؤرخينمنعدو

الإمبراطورصة"مثلمالوفةغيرمرادفاتاستغداممحاولاتيالفشلمتياكما.وانتشر)9(

جدوى!انهالآنالنالبوالراى.+الشرتيةالمسيحبةا!مبراطورية"ار"الشرتيةالرومانية

لقبمبردانهندركأنناطالما،"البيزنطيةا!مبراطورية"مصطلحاستضامرفضمن

.(01شانع)

الدولةهذهتاريخفىالبدهنقطةحولكثيرلماختلفواالدارسينأنيالذ!لرالجديرومن

هذهإلىمنطلفامعينةحوادثفيهاوقعتبعينهاسنواتالبعضواتخذ.البيزنطية

السنينصديدلأن،الآنلتاييدهايتصدىمنتجدتعدلم.الآراهذهولكن.(11)البداية

التاريخفىراسةتسهيلبقصدالماضىفىالبعضعليهاجرىتقليديةاجتهاديةمسالةوالتوارلخ

بيورى.ب.جالأستاذنظريةتستحقوربما.الأمرحقيقةعنتعبرلاأنهابيد،وتبسيطه

+.J .B Buباستمرارالقولإلىينمببيورىالأستاذأنوالمعروت.التعليقبعض

،الميلادىعشرالحاسىالقرنحتىالم!لادقبلالأولالقرنمنالرومانيةالإمبراطورلة

Octavianusأغسطسأوكتانيانوصمنانقطاعدونالأباطرةبتتابعذلكعلىوشتشهد

27 ( Augustusباليولوجعشرالحادىتسطنطينوحتىم(1،-ق.مConstantine XI

353 - 1 iii) Palaeologu،)سنةفىإلاتنتهلمرأيهفىالرومانيةفالإمبراطورسة.ام

الإمبراطوريةأنمؤكا!الوهمهذانيرفضToynbeeتوينبىالأستاذأصا.(؟ام)4532

ضهدالسابعالقرنوأنالميلادىالادسالقرنمنالأخيؤالسنواتخلالماتتتدالدمانية

.")13جدبد-إمبراطو-يةمبلاد

http://www.al-maktabeh.com



Hera-هرقلأصزعهدفىالإمبراطورريةكانتإؤاائهJenkinsجنكنزالأستازهـلضيف

71 1 - 61 0 ( clius)العملىواقعهافىكائتفإنها،النظريةالناحيةمنتتفيرلمم

Justinianالأولجستنيانالإعبراطورعهدفىالإمبراطوريةعنجوهريةوبصوؤمغتلفة I

.(1)،الإدارىونظامهاالسكانىوتكوشهاالإقلبمىامتدارهاناحيةمن(م565-)527

القديمةبروماوارتباطهدولتهمبماضىالوعىمنقدرعلىكانواالإمبراطوريةص!كانأنومع

الممارسةأوالسياسيةالنالريةمجالفى.سواالرومانىبالتراثتمسكهممنالرغموعلى،

الخمائصعنبعيا!التيارمعتسبحالإمبراطورلةأخذتالوتتبمرورفإنه.للسياسةالعحلية

أليونانية.العناصرنصيبمنالفوزكانواللفةالثقافةمجالففى.الروماشللعالمالأصيلة

المجتمعنىالحياةحركةإبقاععلىهبمنتحتىبقوةالكنيسةنفوزالوقتنفسفىنمىكما

منالعديدنرضتتدالإمبراطوريةواجهتالتىالتحدياتوكانت.جديدةتيئاعليهوفرضت

اتتصادىهكنايظهورعجلالذىايأمر،والمياسيةوالاجتماعيةالاتتصاديةالتطورات

الذىالتطورأنهـللاحظ.مختلفإدارىنظاملهسياسىكيانإطارفىجديدو)جتماعى

كتوقف.لممتصرةوتنيرتفاعلعمليةعنعبارةالأمرحقيقةفىكانالإمبراطوريةأصاب

لها،يتصدىأنعليهكانالتىالتحدباتمواجهةفىاوضاعهلتوفيقالمبتععسسففى

الهيزنطيينإمبراطوريةبلنتوعندما.جديدمنكناؤ.يعادارتعديلهيبرىضءكلاصبح

القديمةالرومانإمبرأطوريةمعمثركواحدشىءلديهايكنلمفإئه،التارلغىتطورهانهاية

علىممكئا!قيقهايعدلموالتىالاسمهذاصاحبتالتىالمرروثةماتوألادعااسهاباصتثناه

.لإطلاقا

ييزنطى/+مصطلحاستخدامعلىووأفقناالتاهـلخوحدةإلىعدئاإذا"حالأيةعلى

الأمرصقيقةنىكانتالمبكرةالفترةفىالبيزنطيةالإمبراطورمةإنالقوليمكنفإنه+بيزنطية

الحباةأوجهمعظمعلىتفلبكانتالررمانبةالعناصرلأن،الهولةرومانيةإمبراطوريةتزاللا

وحتىالثالثالقرننهايةمنتمتدالتىالمبكرةالفتؤهذ.علىنطلقأنيمكنولهذا.نيها

لأنها5+المبكرالبيزنطىالعصر+أو"الأخبرالرومانىالعصر.الميلادىالسابعالقرنمطلع

الإمبراطوريةتدفعجديدةعناصرونموبمولدترتبطأنهاكما،أخيؤرومانيةتطوربمرحلةتتعلق

التاريخمنالأخيؤالثلاثةالقرونأننلاحظأنويجب.القديمةالرومانيةالهويةعنبعيا!

ثفؤوتعبرمتميزانتقالعصرتمثلالبيزنطىالتارلخمنالأولىالثلاثةالقرونأوالرومائى



المسيحيةالبيزنطيةوالإمبراطورلةالقديمالعصرفىالوثنيةالرومائيةالإمبرأطورلةبينوأسعة

القديمةالرومانبةالحياةمعالماخذتالعصرهداخلالوفى.الوسطىالعصررفىا!رثرذكسية

.(15)الجديدةالبيزنطيةالعناصرامامالمجالوأفسحتتدرجئاتتراجع

بمظهرالخاصةالواضحةالمعالممنالكيرورثتالبيزنطيةاللرلةانالقرليمكنوهكلا

الإمبراطورىوالبلاط،لأقاليمهاالأطراتالمتراميةالحدودمثلالقديمةالرومانيةالإمبراطورية

المركزية،للحكومةالبيروقراطىوالجهاز،الاحتفالاتوعطمةالمراصمدقةمن*تميزوما

جهدأقصثيزنطةدبلىلت.وغيرهاالذهبيةوالعملةالضريبىوالنطامالرومانىوالقانون

صحتالذىالرائعالمظهرهداخلفولكن.تفييردونالإمبراطورىالمظهرهداعلىللحفاظ

.وتتبدلتتطورللمجتععالرثيسيةالقواعدكانت5كعيدصدإلىعليهالحفاظنىالدولة

والاحتفالية،الرسمية:المجالاتكافةفىالقديمةوالمصطلحاتالمفرداتاستغداماستمردبينما

وتبدلتفيرحالةنىكانتلهاارتبطتالتىوالمعانىالحقيتيةدلالانهافإن.واللنويةالأوكية

يينالتناقضايعاديدركوالمكما،التغيرولاالبيزنطيونيشعرولم.ومستمر)6؟(تدر!جى

وكانت.الأرثوزكسىالملد،علىمسبحيينرومائاأنفسهماعتهروالقد.والماضىحاضرهم

قيصرسليلهرAutoظratorالأوتوقراطوررامبراطورهم"الرومانيةالإمبراطو!يةهىدولتهم

علىالمسيحالسيدنانبأيفا!لانولكنه.متصلتعاقبفى3Auguد"!وأغسطيك!ه5ظدةح

Vicariusالأرض Christi.باستثناهمميزةيةبداأيةالببزنطيةللإمبراطررلةيكنلمولهلا

القسطنطبنية،الجدبدةعاصمتهبتشييدوتيامهبالمسيحيةقسطنطينالإمبراطوراعترأق

فىالعئصانيونالأتراكلمجححينام53،صتمايومن92فىمحددةنهايةلهاكانتولكن

عليها..الاستيلا

الهيزنطية:اللراسات

نىالفضلهـيرجع.فرنسافىالميلادىعشرالسابعالقرنفىالبيزنطيةالدراص!اتبدأت

بلفتوالتىBourbonيررلونأصرةعهدنىفرنساضهدتهاالتىالثقافيةالنهضةإلىؤلك

7715)*عشرالرابعلوشىالشهيرالملكعهدنىزدرتها - 3،16 ( Louis)نفى.ام

المخطوطاترجمعالمكتباتهإنشاعلىوالأساتفةوالنبلاءوالوزراءالملوكتنافسالعصرؤلك

أل!ل!با.فىالثقافيالإشعاعمركزفرنسارأصبحت،والاهتمامبالرعايةالعلمطلابباحاطة

الباحثينمنعددإهتمحين،البيزنطيةلللراساتالهقيقيةالبدايةكانتالأجواءهذهوفى



667لابيهنيليبأمثالمن.الفرنسيين - 16 70 ( Philippe Labbe)يوسينودييرام

%'1 1A - )1.1`1 Pierre Poussines)653جرروجاكم - 160 1 ( Jacques Goarام)

.6Aفاكرووشارل ) Charles Fabrot1-ا,% oالأدليةالمصادريدراسة"وآخرون(م

وأالرومانيةالإمبرأطورمةتارسخمنالمحتامىالجزءتمثلانهاأساسعلىونشرهاالبيزنطية

.()79الهلنيستىالعالمتارلخمنالأخيرالجزء

اتفق،كيفماأونرديةبجهوديتملمالبيزنطيةالمصادرهذهنشرأن5بالذكرالجديرومن

-اهحكولبيرالمعرولىرونلزعشرالراىلوشىالملكرعايةو!تمنطمةخطةوفقجرىبل

الأهليةيالمكبةتعرلىذلككعدأصبحتالتىالملكيةالمكتبةعلىمشرثاأيفآكانالذى+سالأ

Cardinalظlألاشارلثليهينالالكارووكان.ياهـسىنى Rich،الحكومةرناسةتولىالدى

أسستد،(عشرالثالثلوشىالملكعهدنى)ام642-،162عامىيئماالفرنسية

لنشردافىطش!7اللوفردارياسملكزكعدعرفت،اارصنىوالنثرللطباعةملكية،دا

UIفترلت.المتصيزةالأدكية)يأعمال .. eعامكانوراذا.تباغاالبيزنطيةالممادرنشرر

نإن،البيزنطيةالتاهـلغيةللمصادرمجموعةأولمنواحدمجلاإصدارث!هدقدام5،6

نشراكتمالام171عاموشهد،الممادرعشراتنشرعنأسفروالمستصرالمنطمالجهد

Parisكارلسمبصوعةياسمذلك!عدعرفتالتىالمبصوعةهدهمنجزئاوثلاثيناركع

I)8 Corpus.)مصحربةمزلأولالبيزنطىالادلخمصادرمنالعديدنشرجرىوهكنا

عنفعنلارتانرنيةلاهوتيةمغطرطاتنشرزلكواعتب،مفيدةرتعليقاتلاتينيةبتربمة

واحدظهر.البيزنطيةيالدراساتوألاهتمامالنثاطهنااوجوفى.القددسينتوارلخبعض

كانجدىافرخوهوالميلادىعشرالسابعالقرننىالبيزنطيةبالدراصاتالمثشفلينأبرزمن

Du Cange.1688كانجدىشارلولعد - 111 . ( Charles Du Cange)الراندم

منكبيرعددكنشرتيامهإلىفبالإضانة.البيزنطىالحقلفىالتارلغيةللدراصاتالحتيقى

بلالتاريخحقلعلىتقتصرلمأعمالهنإن،عليهاوالتعليقالبيزنطىالتاريخحولبات

والطولوغرأنياالنيلولرجيامثلالملةذاتالأخرىالمجالاتمنعد!لملتشملإمتدت

خلودلموكثرهاالإطلاقعلىكانجدىإلمحازاتأعطمأنبيد.أوالأش!اب)99والمسكوكات

والآخراليونانيةللفةاحدهماالمعاجممناثنينوضعإذ"اللغويةالمعاجممجالفىكانت

الوسطىالمصورفىاليونانبةاللفةععجمهـمعد.الوصطىالعصورفىاللاصبنيةللفة

graecitatisمححه،كلأأum ad scriptores mediae et in3لثظ+oللغةيصدرمعجمأولاات



عنففلاالبيزنطيةالتارلخيةللمصادرمسهبةإشاراتيتضمنأنهكما،البيزنطيةاليونانية

زلكيعدأخرىمعاجمصدررمنالرغمعلىأنهالحديثينافرخينيعضهـلرى.مهمةشليقات

DimitrakosديميتراكوسومعجمالمغتصرSophoclesسوفوكليسمعجممثل

لاغنىاساسئامرجفا!علهالقيمةوملاحظاتهودتتهكانجدىمعجمأصالةفإن،2(0)الشامل

21(.)البيزنطيةالدراساتمجالفىللباحثعنه

منالثانىالنصففىالبيزنطيةللدراسات!ققتالتىالانطلاقةهدهمنالرغموعلى

وجهواالوقتذلكفىالباحثيننمعظم.متواضعةكانتنإنها،الميلادىعشرالسابعالقرن

إلىترجشهامععليهاوالتعليقونشرهاالبيزنطيةالمصادرمخطوطات!قيقنحوجهودهم

التىالتعليقاتأوالمصادرتلكيهاتدمواالتىالمقدماتطالعناوأزا.اللاتينيةاللفة

كماواضحةغيرملامحإطارنىالبيزنطيةالدولةمعتعاملتأنهاسنلاحظفإننا.سجلوها

الصحبح.الفهمإلىاصيائاافتقرتأنها

واجهتانهاكيد،البيزنطيةالدرأساتط!مقعلىمهمةخطوةالمتواضعةالبداكةهلهكانت

عصراوجيعدالذى.الميلادىعشرالثامنالقرنوشهد.التالىالقرنفىضطيرةانتكاسة

العقلعصرففى.البيزنطيةكالدراساتالاهتمامقرابع،الأررهـسالفربفىالتنوصر

المسيحيةللعقيدةالأساسية4المبادىنىرالكالماضىإيباكياتيإنكارتميزاللى،والتنوير

نأالباحثعلىالمتعنرمنكان،المستبد-ايأرروليةالملكباتوطفبانالكنبسةنفوزررفض

الوسطىالعصوروكانت.22e)البيزنطيةالإمبراطررلةتارلخفىالإهتماميثيرمايبد

وهيشةالجهلوانتشارالبرابؤحكمنتز.الزمانزلكنىالمثقفيننالرفىتعدالأورولية

بينحضارئامنحطةوسطىنتؤيعنىالوسطىالعصورمصطلحصاردبذلك،الكنيسة

)23(.التنويرعصرفىالبازغةأورهـلاوحضاؤالقديمةالكلاسيكيةالحفارة

المفكىينأفضلمنعددأصدر،موضرعبةدراسةأبةولدونالنطرةهذهإطاروفى

(م7789-،916)75ص!نثههافولتيرأمثالمن-عشرالثامنالقرننىالأدوروبين

1rومونتسكيه 75 o - 9168 ) Montesquieu)جيبرنوإدواردEdward Gibbon

4917(- wry)1وهجلمr831 - 0177 )Hegel)-تاريخعلىخاطنةأحكافا

بالسخفووصفهالبيزنطيةالدولةتارلخإلىءبإزدرانولتيرنظرلقد.البيزنطيةالدولة

،المعجزاتوتصصالرصينةالخطبعلىسوىيحتوىلالأنهالقيمةعديمواعتبؤوالتفاهة

البيزنطىالتارلخمونتسكيهالمؤرخووصف)24(.الإنسانىللعقلامتهانفيهاثهقراأنكما
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يعدالذىجيبرنإدواردأما)25(.والفدرالحيانةمنوصوررالفذالثوراتمننسيجبائه

ضحيةكانفإنه.المتناهيةودقتهالموسوعيةمعرفتهمنالرغمفعلى،عصؤمورخىاهم

تناولهوجاه.الميلادىعشرالثامنالقرنفىالأورولىالفربسادالدىالوهملنفسأخرى

ابحاقامعاصريهفىأشاعمما،بعيدحدإلىالمرضوعيةإلىويفتقرخاطئاالبيزنطىللعصر

ياسم.المعروتكتايهففى.منهاوالنفورالبيزنطيةالدراساتتجنبإلىدفعهمسالئا

الأنطونينيينالقياصؤعصرجيبونامتدح،)26("وسقوطهاالرومانيةالإمبراطوريةاضمحلال

Antonin Caesarsفيهازدهرتالذىاللمبىالعصرياعتباؤالميلادىالثائىالقرننى

ترئاعشرالاثنىاما)27(0الراتىالسلوكابو%المعرفةافاقنىالحروالبحثالثقانة

النظزتلكنىجيبونوثارك.متواصلاضحلالقصةكاعتبارهاإليهانالرفقدالتالية

البيزنطىيالتارلغأيضئااستغفالذىChثهظا!للألاثهحكاشلأليبوشارلالفرئسىمعاصز

)28(.الرومانيةا!ميراطوركةعمرمنعامالفدامتاضصحلالمرحلةانهسLlعلىوتناوله

نظامطنيانإلىاالإضافةالخارجمنالمتماتبةالبرابرةإغاراتالاضمحلالإكقاعمنوزاد

وعلى.الداضلفىالكنيسةأثاعتهاالتىوالربعيةالمسيحيةالديانةصولوالمنازعاتالحكم

وأ!ليلهفىرانئاممييايكنلمنإنه،للإعجابالمثيرو!لتاولبيبونيراعةمنالرغم

ولعدهالميلادىالسالعالقرننىأنهفىتتشلمهمةحقيقةإدراكفىذئللقد.تفسيز

عنكعيركشكلتنتلفالأمرراتعنىكانتوانها،تتثكلمغتلفةدولةمعالماخدت

565الأولجستنبانالإمبراطورعصرفىالرومائبةالإعبراطوربة - 527 ( Justinian I)؟م

عنجيبونعجزالدولةهذه."البيزنطيةالدولة"اسمبعدفيماعليهاأطلقالتىالدولةإنها

مثلتكنلملأنهارانتصاراتهاإبحازاتهاصاهلكصا،هوشهاوحقيقةحباتهانمطفهم

للأنطونبنبين.الذهبىالعصروأئتصاراتإلمحازات

الحطعلىرصرصالبيزنطيةالدولةإلى.بإزدراتنالرالتىالسلببةالنالروجهةواستمرت

،الميلادىعشرالتاسعالقرنمطلعحتىالأوررثىالفربفىالفكرعلىتهيمن8قدرهامن

صياسىكبانصوىبيزنطةنىيرىلمفهو.بهاالمؤمنينمنهجلالألمانىالفيلسوتوكان

يئيرناسدصرحفهوالداخلفىأما،الخارجنىالبرايزلخطرالتصدىعنوعاجزهزيل

إرتقا.يعوقالذىالدينىوالتعصبالرجعيةوالأفكارالحقيؤ.الأهواوتسردهالاشمئزاز

باخبارتمتلىءباهتةصفحاتعنعباؤهجلنظرفىالبيزنطىرالتارغ.فكزوسموالإنسان

دسطالأباطرةبعزلتنتهىالتىومؤامراتهاالقصورومكاثدالعسكريينالقادةوتمردعصيان

(.rوأبناثهم)9زوجاتهميدعلىلهمالسمبدستتلهماوالأديؤإلىونفيهمأعينهم

http://www.al-maktabeh.com
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هوالعقلبأنمفكروهنادىالذى،الأوروبىالفربفىالتنويرعصرأنسبقمماهـشضعح

نأهـلبدر.البيزنطيةللدراساتبالنسبةحقيقيةانتكاسةيمثلكان،المعرنةمصدرزاتهفى

الدولةحقيقةإغتيالعليهترتبمنهجىخطافىوقعواقدالميلادىعشرالثامنالقرنمؤرخى

الإيجايىالتطورتوقفانترضتخطيؤمفارقةإلىاستندوالقد.صورتهاوتشويهالبيزنطية

الميلاد.منوالسابعالرابعالقرئينبينماالمصتدةالفترةعواصفعندالررمانيةللإمبراطورمة

المفارتةهذهوتقوم.التاليةالقرونإيجابياتكلعنفضلالاحقتطوركلبالتالىوأنكروا

الرومانيةالإمبراطورلةهوواحد!كلاسيكئانموذخايعتمدوهمعلىليبووشارلجيبونعند

ايتعادأوعليهخروجكلوالإحتقاربالازدراءوتدين،الذهبىعصرهافىوتيمهابمثلهاالقديمة

إدواردقدمهالدىوالمؤثرالقوىبالعرضالأوروبىالفربتاثرالزمانمنولقرنوهكذا.عنه

البىدريةانتصارإلىارجمهوالذىوسقوطهاالرومانيةا!مبراطوردة!ضمح!جيبون

.(03والدبن)

القرنررايةمعجدرىبثكلالرسطىالعصورإلىالازدراهنظرةتغيرت،حالأيةعلى

الحالمةبرؤاهالجامحالرومانسىالخيالفحل.الرومانسيةالهركةبسببالميلادىعرالتاصع

منوكان،نفسهاالعصور!ا.العقلاليونابداهالذىوا!حتقار5العدامحلالرسطىللعصور

بالعصرأخرىمرةالاهتصامبدأوهكذا.الشرقإلىالجديدةالنظرةهدتمتدآنالطبيعى

البيزنطى.

النصففىإلاالأورسالفربفىتبدالمالبيزنطيةالدولةوفهمدراصةإنالقولوممكن

عنوتغلفتاخرالبيزنطيةبالدراص!اتالاهتمامأنزلكمعنى.عضرالتاسعالقرنمنالثانى

الغربأهلكراهيةبينهامنأسبابعدةإلىذلكويرجع.كبيربشكلالكلاصيكيةالدراسات

الاجتماعىرالسلركالحياةنمطإختلاتعنفضلأوالمتعصبةالرجعيةللمجتصعاتالأدورودى

الحضاؤعنالأرثوذكسيةكنيستهارمرجعيةاليونانيةبثقافتهاالبيزنطيةالحضارةتمثلهالذى

علىالإتبالعنالباحثينعزوتنىساهمتالىالأسبابأهمولكن.اللاتينيةالفرلية

وأالهللينىالأربوروعةووفرةعظمةبينالواضحالتناقضذلكهرالبيزنطيةالدراسات

نأوالحقيقة.عامألفنىالبيزنطيةالكتابةخلفتهالذىالفقيرالتراثوبينالقديماليونانى

الأدبيةالبيزنطيةالدراساتوفهمتتبعيتعذربدونهالذى"القديماليونانىالتراثصرفة

علىالإقدامدونوحالتمثجعغيرعاملأزاتهاحدنىكانت.صحيحبئكلوالتارمخية
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درايةلهمممنالباحثينأو.العلمامننقليل.البيزنطيةاللراساتمجالفىالبحثمواصلة

وأس!*هي!3هوميروسعنالتخلىفىالرغبةلديهمكانت،القديمأليوئائىبالتراث

أرسطواوPlatoأنلاطونأو.Thucydidesثوكيديدسأو،Sophoclesسوفوكليس

Aristotle،القيسارىبروكوليوسكتبهمادراسةأجلمنopius of CaesareaشأProأو

Paulالسيلنتيارىيولس the SilentiaryثةالييسيدىجورجأوGeorge of Pisidi،وأ

Michael!سللوسميخانيل Psellus3ح+السالونيكىإيستاثيوسأو-Eustathius of

salonikiغيرهم.أو

اهتمائاضهدقدالميلادىعثرالتاسعالقرنمنالثائىالنصفأنمنالرغموعلى

الأوروبيينالمؤرخينمنالباكرةالأجيالأعمالمعظمفإن،البيزنطيةالدولةلتاريختدريجئا

والمنازعاتوالثوراتالهروبتاريغيتضناللىالسياصالتارلخوقانعبسرداهتمت

الما!نىجوهرأنيعتقدالأوروسالباحثيعدلم،ومناهجهالتارمخعلمتطورومع.الدينية

نحوالترجهكداذلكمنويدلأ"نقطو!ليلهاالسياصالتاريخوقائعيسردإدراكهيمكن

ونشرمحقيقالعشرونالقرنوشهد.31()الشاملبمنطور.ا!سانتارلخأرالحضارةتارسخ

المتخصصةالعلصيةالدورلاتمنالمزيدواصدارالبيزنطيةالمصادرمنطوطاتمنالعديد

وتنوعتالبحثآفاقفاتسعت،وتعارنهمالبلدانمختلفمنوالباحثينالعلماءراتصال

)32(.كبرىطفؤالبيزنطيةالدراصاتوحققت

:المغتاروشمطالربمصميئةنط!ية

كانالذينمواطنيهاعلىبالتالىزلكوانعكسعاديةغيرحياةالبيزنطيةالدولةعاشت

العقيدةقضاياحولوبتنازعوا،أصابتهمالتىالطبيعةكوارثمعيتعاملواأنعليهم

تفتقرحياتهم!لانتولما.!همألمتالتىالخارجيةللأخطاروشصدوا،شفلتهمالتىالمسيحية

يتميزونجعلتهمللتحدياتواستجابتهمالأحداثمعتفاعلهمنإن،الاستقرارعواملإلى

المثاليةالبيزنطيينرؤبةعنبوضرحالأدبعبرولقد.الاجتماعىوالحراكوالحيولةبالنشاط

البيزنطى.والكبرياءالفرورتشبعمحددةنظريةنىوصاغهالمستتبلهاوتصورهملدولتهم

الواقعملابساتمعيتناقضكانومستتبلهاللدرلةالنظرىالتصورهذاأنمنالرغمرعلى

الغيبية.عناصرهابكلوآمنوابالنظريةتشبثواالبيزنطيينفإن،العملى



لإمبراطوريةواستمرارإمتداد2هىالشرقيةالرومانيةالإمبراطورلةإنالنظريةتقول

الإعبراطورلةإنها.)33(وجودهاوأسبابقوتهاوعناصرهاهيثتهابكاملالررمانيةأغسطس

والشاملةالأبديةالسيادةلهاتكونبان-الررمانآلهةكبير-Jupiterجوليترقضىالتى

3أونيدالرومانىالثاعرلك!أكدلقد.العالمكلعلى ( Ovid،ق.م-r1)Vنادىحين

وللاحظ)34(.السبعةوتلالهارومائصيبمنكلهالعالمعلىالسيادةستكونيومزاتبائه

عالميةدينيةتؤترونولعدهبهاتترنت،لروماوالمقدرةالطبيعيةالسيادةفىالأعتقادهذاأن

يوصفهاغسطسالدنيرىالهاكمظهربكندما،تقريئاالوقتنفسنفى.المسيحيةالعقيدةهى

المسيح،السيدالسماوىنطيرهالناسبيناللهبعث،الأرضمملكةنىالرحيدالسلامإمبراطور

ناالوتتلبعضويدا.35()الأبديةءالسمامملكةفىالسلامإمبراطوربوصفه،السلامعليه

مجىءمعولكن.البعضبعضهمامعصراعحالةنىوالدينيةالدنيولةالبارزلينالقوتين

فىوالدينىالدنيوىالتقليدانإندمج،)36(الأولتسطنطينشخمىنىعثرالثالثالحوارى

وسلطائانفوذلمأكتسبتماصرعان،واحدوقتنىوروحيةمادية،متكاملةنريدةنظرية

صسيديعدالبشريةهيئتهفىالمسيحالسيطوكان.الجميععندراصخابهاا!يمانواصح

السلامرصوعهانىونثرهالسمامملكةمنفردلمإمبراطورلميوصفهوحكم،البشرىللجنسالرب

المسيحالسيدفإن.ومختلةمفطربةالأرضمملكةاحوالكانتولما.النعماجلمنيعدالدى

اللهمدينةمنالأصلطبقصورةالأرضلتصبحاحوالهاتنظيمفىرغبتهعنصلواتهفىعبر

النطيرالرومانيةالإمبراطرديةاصبحتأن،ذلككلعلىترتبولقد.ءالسمانىالقائصة

كلعلىالسيادةا!مبراطورلةلهذهتكونأنا!لهيةالمشينةقفتكما.السصاهلجنةالدنيوى

عنتعبيرلأنه.العرشعلىالقائمالرومانىالإمبراطرربسيادةالاعتراتولجب.العالم

Vicariusالمسبحنائبمنصبهبحكميعدأنهكما،لتجلبهومظهراللهمثميئة Christiعلى

شعبفإنهمالمسيحالسيدبرسالةآمنواالذينالرومانيةالإمبراطورلةيارعاأما.)+(الأرض

رأتزرهرالمغتاراللهشعبأوالمسيحىالرومانىالث!عبأحرالركانت.رالمميزالمختارالله

الآثامإرتكابعن)متنعوافإذا.عنهابتعادهمأرالرببناموسأبنانهتمسكبقدرتسو.

ولزرلالهارجنىالبرابرةأخطاروتتراجعقوةوتزداروتتسعتزرهرالإمبراطورمةفإن،والخطايا

الدأخل.فىالهرطقةأثارتهاالتىالمنازعاتوتنتهىالعقيد-قضاياحولوالصراعالإختلاف

ذلكمعنى.المحتومةالنتيجةهوالدنياعنابفإنخالفوهأوالربناموسعنابتعدراإزاأما

الداخلفىوالهراطقةللكفزسمحتالبيزنطيونبهاآمنالتىالإلهيةالمشيثةنظريةأن

تلكفشل.والكوارثالهزانمبعضالمسيحىالرومانىبالشعبيلحقواأنالخارجفىوالبرابرة



،ا

وأارتكبهاالتىوالدنوبالهطاياعلىالمختارلشعبهاللهعقابهىكانتوالمحنالكوارث

أداةأنهمفىينحصرالبرايزأوالهر)طقةدوركانولما)38(.اعتنقهاالتىالهرطقاتعلى

يمكنلاالهراطقةلمحاحاوالبرأبرةانتماراتفإن،والتطهرالتصحيحأجلمنالإلهىالعقاب

وتعودعافيتهاتستعيدالعالميةالرومانيةالإمبراطورلةفإنالله.يشاوحين.طوللايستمرأن

كلكانلقد.الأرضنىالمسيحعننانئاواحدإمبراطورحكم!توتوتهاوحدتهاسابقإلى

)93(.الرومانيةالإمبراطوريةوكبرداهغروري!ثبعإطراءونيهومنطقئاللفايةيسيطئىء

التعرففىالباحثبساعدأنيمكنونرضياتهاالنظرلةهذهدراسةأنيالذكرالجديررمن

التالى:النحوعلىالبيزنطيةللدولةالعامةالخصائصكعضعلى

والاجتهادالعملتيمينكرونالبيزنطيينجعلرينىعنصرعلىالنظرلةهلهاحتوت:أولأ

نأوتؤكدغيبيةعناصرعلىترتكزالنطرلةفهده.والرتىللتقدمكبيلوالإكتكاروالتجريب

حرنئايعنى+الكمال"او"كمال"ولفظ."الإلهىوالقدر.االقضاإلايتملاالكمالكلوغ+

أجلهمنناضلتأرالفرسيةالحضارةتمث!لههضىلكلمماديةالنظريةهذهوتعد.عمليةنهاية

رالأجتهادكالعملإلايتحققلاوالارتقاهالتقدماانيزمنفالفرب.النهضةعصرمنذ

راالمغتاراللهئ!عباما.ا!فضلرالىا!صلاحإلىسعئاا!ختبارأوالعحلىوالتجريب

اندماجفشذ.زلكنتيضعلىفكانالرسطىالعصورنىالميحىالررمانىالشعب

نأالبيزنطيوناعتقدوصماهـمةرنيولةبإمبراطورلةانصةوالم!يحيةالرومانبةالنظرشين

للتقدمتصررأىالاعتقادهذامنعلقد.الكصالحدوللغالنهانىرشكلهنظامهاكتسبالعالم

الناحيةمنصحيغاكانمالكلالعملىالتطبيقسبيلفىيكنلمماالمستقبلنىوالارتقاه

تاوسلهجرىحقيتىإصلاحنىتفكيرأىأنالنظرية!هذهالبيزنطيينإيمانمنوللغ.النظرمة

نتانجإلىالرجعىالكمالنىالاعتقادهذاوأدى.بالمتدساتكفرلمبوصمهأومتمردبوصفه

العلممجالاتفى1rالأإلىيتقدمالحارجىالعالمبدأفعندما.الأمرنهايةفىخطيؤ

نجيعتهاوكانتمكانتهاعنرتراجعتريادتهاالبيزنطيةالإمبراطورلةفقدتوالمهارةوالثقافة

المؤلمة.

بصحتهالمسيحيينالرومانايمانوكان،أيصأسياصئاعنصرلمالنظريةهذهتضشت:ثانئا

الرومائيةالإمبراطورلةبصيادةالنظريةنادتلقد.الدينىبالعنصرإيمانهمعنيقيئايقللا

بهاأمربلفراغمنتأتلمالسيادةهذهأنوبما.الأرضممالككلعلىوتفوقهاالث!رقية

البضرىالجنسمنجماعةأيةعلىالفطرىوسرهمبتفرقهمآمنواالبيزنطيينفإن،الرب



البشرىالجنسمنجماعةأيةعلىالفطرىوسوهميتفوقهمأمنوأالبيزنطيينفإن،الرب

عنبيزنطةفكرةعنمسئولةالبيزنطىوالسموالتفوقأوهاموكانت.المختاراللهشمبذلهم

واحةهىنالإمبراطوردة(*U.)الغروروغلفهاالكبرعلبهاغلبفكؤوهىحرلهامنالعالم

ياتواميموجيحرعنعباؤحولهاوماوالمدنيةالحضارةيستانونيهاالأرثوزكسيةالمسيحية

الشرتيةالرومانيةالإمبراطورلةسيادةنىالاعتقادوظل.والهراطقةالكفؤوأممالبرابؤ

الأحداثمنالكثيرومحاوزرعاياهاوجداننىراسخاالأممسانرعلىوتفوقها

يمكنماوالرصدللملاحطةخضتالتىالتارلخيةالوقائع!عضأظهرتفإؤأ51(.)التاريخية

التاهـلخيةالوقاثعتلكتجاهليجرىفإنه،نيهتشككا!تلعلىأوالادعاههنايبطلأن

فإنها،النظريةالثاحبةمنالمسبحالسبدسبادة!تالإمبراطوريةعالمبةأما.واسقاطها

كانتالإمبراطورصةفحدود.المحليةالقوسيةومثاعرالإتليصيةمناهيم5إلفانىصادت

منمحدد-اومرسومةغيرمطلقةالحدودتلكوكانتالأرثوذكسيةالمسيحيةحدودمعمتطايقة

رالسورىوالأرمينى(الصقلى)والسلافىواللاتينىاليونانىوكان.(ا2،النظربةالناحية

المسيح.ال!صيدقبلمنالمغتارللإمبراطورضرعهمفىضيفامتسا!بنوالجرمانى

الههزنطعة:الهومةعناصر

البيزنطيةالهويةعناصرصديدحاولناراذا،قرميةدولةالبيزنطيةالإمبراطررمةتكنلم

بالنسبةربفيضئاغريتاكانالقوماوEthnosالعرقفمفهوم.العرقعنصراصتبعادفيبب

رأالبرابزمنص!لالةأوجنساوتبيلةيعنىالعرقكانلقد.البيزنطىالسياسىللفكر

الاعترافررفضوا،المسيحالسيدإمبرأطرريةحدودءوراعاضواالذينمنكلاهماأوالهراطقة

يكنفلمالمسيحيةالإمبراطورلةفىأما.المسبحالسيدولاركهاختاؤالذىالإمبراطرربحكم

رمملكتالصالحللراعىالواحدالقطيعبل(صقلبى)سلانىأوأرمينىأويونانىهناك

لسماوية.ا

صلالةمنالمنحدرالرومائىالعنصراختفىالميلادىالسابعالترنبعدأنهإلىالإثاؤوتجدر

عنبعيدعهدمنذتوقفواءالقدمااليوئانأنكما،التيبرنهرضفاتمنالقادمينالفامحين

أصولوتباينأجناسهابتعددتميزتالبيزنطيةالإمبراطررسةأنوالحقيقة.عرقىعنصرتاليف

الصفرىآسياأتاليمنسكان.هـس!رسهرلةنىوتزاوجهاالعناصرجميعرباختلاط،أبنانها

اللفةبفضلومصروفلسطينالثامسكانمعبسهولةامتزجواالمتباينةالأعراقذوىمن

http://www.al-maktabeh.com
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تهجيرسياسةدانئاتتبعالبيزنطيةالحكومةكانتكما.المشتركةالهلنيستيةاليرنانية

هجرهاالتىالمناطقفىوتوطينهاالصفرىآسياداخلإلىحدودهاخارجمنالأجنبيةالعناصر

افلاحةتقومالتىالعاملةالأيدىنىالنقصولتعوكضالخارجىالفزووطاةصتسكانها

الإمبراهم!،يسيادةواعترتالأرثوذكسيةالمسيحيةياعتناقالمهاجرقامنإذا)3،(.الأرض

كصوؤرومانتاأصبعالمهاجرفهذا.والدهءجاأينمنأوأصلهعنبالبحثأحديهتمفلن

وكانت.assiusكاسيوسأوBrutusثروتسأسؤمنمنحلوسليلاىمثلمقبولة

مختلفمناجتمعتعناصرتقطنهاكوزمويوليتانيةمدينةالدواموعلىئفسهاالقسطنطيية

يمكنكانالتىالمتباينةاللفاتاختلنتالهالوبطبيعة.()"هلفاتعدةوتتكلمالعالم5أرجا

التسطنطييةسكانمنالنحوفيأحدزكرولقد.عصرإلىعصرمنشوارعهافىساعها

Johnعزلمظ3تزتزسكرحناهـيدعى.الميلادىعثرالثانىالقرنمنتصففى Tz,كانأنه

الع!كيةاواللامينيةأوالتركيةأواك!نيةاوالروسيةياللفةالمواطنينجيرائهمعالتحيةيتبادل

ائهاكساطةيعنىول،اللفاتتلككلكجيدكانأنهيالطمعذلكو!كعنى.)5،(العع!ةاو

لفة.كلمنعياراتأوكلعاتثضعيمرف!دان

لمفإنها،الأولىلناتهموتعددمراطنيهااصوللتباينتنزعجلمكيزنطةكانترازا

سا)+ophilusثيونيلا!مبراطورأنالممروفنصن.كشرثهملونلاضتلالىأيماتكعرث

92(2،8 - A)اللفاتمتنوعةكبيؤمجموعاتهبزوشبعالأجانبإلىيميلكام

وفرض،القسطنطينيةمنبالقربلديهالأثيرينالأصباضانزلانهالمصادررتروى.والأصول

بانالاعتقادإلىيدموماهناكذلكإلى!بالإضانة.)56(منهمالزواجالمدينة.نح!اعلى

5ك!زاوتزسستيليانوس Stylianus Zautzالسارسليوللإمبراطررالثانيةالزوجةوالد

نتيبةكانتسك!7زوىالإمبراطوؤابنتهوأن،زصئاكان،م(9

)7،(.زصيةنصفلذلك

المرأردمنإليهمحتاجماتستعدالإمبراطوريةأخذتالميلادىالسادسالقرنبعدولكن

فىوجنريهالدانوبضصالتقطنكانتالتى(الصقلبية)السلافيةالعناصربينمنالبثرية

آصياضرتىحدردهاءوراتقيمكانتالتىالأرمينيةالعناصررمن،البلقانجفيرةث!بهث!مال

نىمعظمهموعمل(الصقالبة)السلاتمنضخمةأعدادتهجيرجرىلقد.(LA)الصفرى

التىالأراضىتعمبرعلىتحرصمجتهدةزراعبةعناصركانواالسلاتلأن،الأرضفلاحة
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الإمبراطوريةأمدواأنهمبيد،اقلكانتأعلادهمأنالمرجحفمنالأرمنأما.نيهاتستقر

الهادىالقرنوحتىالسابعالقرنمنالمحتدةالفترةطوالوالساسةأ!داريينواكفاالجندكايرع

.الإطلاقعلىالبيزنطيةالهويةعناصرمنالسد4اوالعرقيكنلموهكذا.الميلادىعشر

فيمكنالمتعد!ةواللفاتالمتباينةالأصولذوىالسكانجماهيروحدتالتىالروابطأما

هوالأولالرلا!.ثقانية.إمبراطورية،دينية:رثيسيةرواب!ثلاثفىوحصرهامحديلما

!دنيسةملمبأىالأرثوزكسىالمنمبعلىالمسيحيةاعتناقنىريتمثلالدينىالعنصر

علىفرضتالمواطنينيينوالمساواةالتناسقوضروؤالمسيحيةالعتيدةفعالمية.القسطنطينية

هوهداوكان.الصحيحالمل!بهوواحدمذهبعلىواحدديناعتناقالإمبراطورصةهلهرعايا

تستمدالإعبراطوريةوحدةلأن،البيزنطىالسياصالفكرنىللإمبراطوريةالأعلىالمثل

Hagiaالمتدعةالحكمة!لنيسةوكانت.والمذهبالعقيدةوحدةمنوجودها Sophiaالرمزهى

الصحيحة.المسيحيةللعقيدةالواضح

الإحساسرساطإنه.الروايطتلكثانىهوالإمبراطورىللحكمالولاءرباطريعد

نائبمنمبهيحكمالإمبراطوروغد).الرباختاؤالذىالإمبراطورلسيادةوالخفوعيالانتصاه

كالتبميةيدينمنكلوكان.مقدصئا)9،(واجئاطاعتهرأصبحت.الأرضعلىالميح

5(.")مفاوالكنيسةاللولةرأسلأنهللإمبراطوريالطاعةاالتالىيدينالقسطنطينيةلكنيسة

لاالتىالثيطانلوصاوسالاستلاميعنىلأنهمحرقاآضرسياسىنظاماىفىالتفكيروكان

لأنهبنيضئاأمرلمالبيزنطيوناعتبرهاالتى،الديمقر)طيةأوالفوضىسوىعليهايترتب

الثقافىالرلاطفهوالروابطتلكثالثأما.الكونلهذااللهصنهالذىالنظاممعيتناقض

هذهنىالرئيسىالعنصرركان.اليوئانيةوالثقافةالهلنيصشيةللحضارة.الإنتمابهونقصد

كانإذعنهاغنىولااساسئاعنصراكانتفاليونانبة.اليونانيةاللغةاكتسابهوالئقافة

بعدإليهسنعودموضوعوهو،السياسىالتقدمأوالاجتماعىالارتقاءلتحقيقيسعىالمواطن

قليل.

وامبراطورمةدينيةكانتبلعرقيةتكنلمالبيزنطيةالهويةعناصرأنسبقممايتفح

الصقلبى()فالسلالى،العنصريةيعرتلمالبيزنطىالمجتمعأنالطالعحسنومن.وثقافية

واعتنقاليونانيةتعلمإذا،الإمبراطورلةأرضعلىمتيمرافدأىأوالجرمانىأوالأرمينىأو

الارتقاءسلمإلىمنتوحةالأبوابمعظمأمامهيجدكاننإئه،الأرثوذكسيةالمسيحية

.(51)الدولةنىالمناصبأعلىإلىالسياسوالتقدمألاجتماعى
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الناحيةمن-يفرزألايجبالمحصاثصبتلكيتمتعالذىالمجتمعكانإؤا،حالأيةعلى

التىتلك.ياستثناوالتفوقالمنزلةبعلرمشاعرأيةاوالاجتماعىيزللتماصوؤأية-النظرية

يالتثيد.النظريةخالفالبيزنطىالمجتمعفإن"الحكومةفىالعلياالإدارةيوطانفترتبط

بالمولدارستقراطيةطبقةالتاربخيةعصورهاكلفىالبيزنطيةالإمبراطورلةنىيوجدكانلقد

فىتتشليالوراثةالأرستقراطيةالطبقةوكانت.يالثقانةارستقراطيةاخرىرطبقة"والوراثة

الزراعبةالأرضمنضغمةمساحاتتمتلككانتالتى"الأقالبمفىالكببرةالعائلات

منلالمستقلينالأتاليملحكامامتدادلمالقليةالنبيلةالعانلاتهدهبعضكانوربما.والرعولة

ضغصياتءاسمامنتنحدرانسايهاسلاسلاانإدعت!عضهاانكما،الرومائىالعصر

إتامةالإمكانفىيعدلمالميلادىالثامنالترنحلولمعولكن.الجمهو!لةرومافىلامعة

غالبيةانالقولوممكن.الأحوالمنكثيرفىزانفاكانالذىءالادعاهلاصحةعلىالدليل

العصرنىالصفرىاسيااتاليمعلىسيطرتالتىالمسكىمةالأرستقراطيةطبقةعاثلات

لهاككنلمالمحليةسلطاتهمأنكما،ارمينىاعلمنالأمرواقعفىكانتالأوسطالهيزنطى

العسكرية،المناتبارعاكةالطبقةهدهتياممنالركموعلى.الميلادىالساءالقرنقعلوبور

كافيمبتمعفىرانفصاليةلامركزلةئزعةعنعبرتكماوالنطرسةيالجشعتتحيزكانتفإنها

كما5تمائامنتلفةنكانتيالثقانةالأرستتراطيةالطبقةاما0)52(ومتألففركدأنهيدعى

هنهتعهدتلقد.أمامهانتوقفأنتستحقوهىنن!هاالقسطنطبنبةفىتتمركزكانت

ركانالهلنيستية.الثقافةبذلكرنقصدالبيزنطيةالهولةفىالثقانىالبعديرعايةالطبقة

اللفةهناالمقصردوليى.اليونانيةاللفةممتسابهوالثقانةهذهفىالرنيسىالعنصر

البلاكةأهلجمعهاالتىالفصحىاليونانيةاللفةبل،العادىالإنسانيتكلمهاالتىالعامية

منللأغريقوالفنىالأديىالإنتاجأنبالذكرالجديرومن.الكلاسيكيةأليونانيةالنصوعىمن

صتيقهلايمكنالمستوىرفيعإنتاخااللاحقةالأجيالاعتبرتهأرسطرعصرإلىهوميروسعصر

وتقليدهمحاكاتهثمعليهوالتعليقوشرحهدراستيجب8ياترااوصفهإليهوئظرت.أخرىعز

فالشعر.حكيمباصتثمارمفاعفتهاأوزيادتهايمكنئررةأنهأساسعلىإليهينالرراولم.

كانتوالإبداعالشعرىالنبوغيتابيعلأنإليهيضاتأنالصعبمنكانالقديماليونانى

فلاسفةواستطاعاستمرتفإنها،والتفلسفالتفكرعلىالقدؤأما(.)53الجفاتمنتعانى

المفكرينبراعةمنبكيرالاحتفاظالكنيسةءرأباالمحدثةوالأفلاطونيةوالررماناليونان

نمتنإنها،التارلخلكمابةبالنسبة)،5(.محدودلمكانالمجالهذانىالإبلاعولكنالقدامى
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اعظموكانت،الكلاسيكىللعصرالتاليةالفترةنىعظيئاتقلي!بموأر!ستملحوظبشكل

اليونانىالتراثعناصركثرأما)55(.بيزنطةإلىالهلنيستىالعصرمنانتقلأدبىإرث

النحو،للألفاظالعقبمةالدراسةفكانتبهالالتزامعلىالإصراروفىا4اكتساسهولةفى

المثقفةالطبقةو!لانت.المنمقالبلاغىالتعبيرعنفضلا،والإعرابالجملة.بنا،والصرف

وعلىالرفيعةالكلاسيكيةاليونانيةاللفةأنهاالاعتقادسادالتىياللغةالكتايةإلىتسعى

آلاتعئرةفىعليهاالأمثلةوضربمدرسىكتابألفنىقواعدطاتنظيمجرىالذىالنحو

عناصرهىهلهكانت)56(.القدبمةاليونانيةالنصرصمنومختارةمقتبسةوفقرةجملة

العرقىاصلهكانمهماالمختارالإنسانميزتالتىالبيزنطىالعصرفىالهلنيستيةالثقانة

المناصبارفعإلىالسحرىالمدخلهوالثقانةهذهاكتسابوكان.المتب!يرا!نسانعن

الثقافةمظهرنىتركزالاهتمامأنذلكمعنى.والقصرالحكومةدواوبنفىدخلاوأكثرها

راجفاجرهرهاعلىوتفضيلهالكلاصيكيةالثقانةبمظهرالتعلقهدايكنولم.الكلاسيكية

دينيةاسبابإلىراجفاكانيل،وا!بداعالأدصاطسزبولاوالموهبةتراجعإلىسبساطة

.موثرة

شنوالذى،ايأرضفىالمصيحالسيدإمبراطوربهانهاس!لالهاأهمكلانتدولهففى

واالقديماليونانىيالأدبفيهاالمثقفينارتباطكان،الوثنيةضدطوللةح!كاالأرانلاتباعه

الألمجيلنعىفىهجاماييننالتناقض.وتناقضاتمخاطرعلىينطوىالهلنيستىيالأدب

كانأخرىناحيةمنالقديمالعصرفىاليوئانلبلادالوثنيةالمعرفةآفاقوبينئاحيةمنالمقدس

دانمها!ثكلكامئاالأمرحقيقةفىالتناقضهذا)57(.وكانبحارزهيصعبخطيرلمقناقضئا

937داسيلالقديسحاوللقد.كثيرةمراتفىصريغاكانولكنه - 033 ( .،3 Basilم)

الطرلقةحرلثهيرةفتوىفاصدر.المع!الةلهذهنهانىحلإيجادالميلادىالرابعالقرننى

القديسأنوالمعروت)58(.الكلاسيكىالأدبالمسيحيينثبابكهايتعاطىأنينبفىالتى

هذهوفى.مفوئاوخطيئاضليفايونانئامثققأركانالآثينيةامماديميةمنتغرجباسيل

ضرورثاجز!تشكلالكلاسيكيةاليونانيةالدراساتبانباسيلالقديساعترتالوثيقة

والعبرالأخلأقوتعاليمالسلوكمبادىءبانمحذرلمأضاتولكنه.والعالىالأسا!سللتعليم

معتتوأنقالتىتلكهىبصحتهاالاعتراتيمكنرالتىالكلاسيكىالأدبيتضمنهاالتى

الإشانابمانتقوىأنيمكنوالتىالجديدالدينبهانادىالتىوالسلوكالأخلاقمبادى.

نأيجببليمكنالمسيحىالمراطنتعليمأنالعملىالواقعفىيعنىهذاركان.المسيحى

عنفضلا،وأساليبهالتعبيروصيغالكلاسيكيةاليونانيةللفةوالصرفالنحوقواعديتضن



كتبهاالتىالمقالاتتلكمثلالأخلاقتعاليمتتناولالتىوالمقالات،الرومائىالتاريخ

والفلسفةاللرامامثلالكلاسيكىالتراثمنوثنيةاكثرالجزءأما.Plu"حم!هأبلوتارخ

و!نبه)95(.عنهالابتعادينبفىفكان"الوثنية

الإداؤلفةرهى-اللغةلأننظرلم،عامكشكلالاستحسانلاقتالفتوىهذهانديبدو

الانحراتلشبهةالتمرضدرنأكتساماع!هولةفىالثقافةعناصرأكثركانت-الإمبراطو!ية

منكثيرفىتجادزهاجرىباسيلالقديسرسمهاالتىالفاصلةالهدودولكن+المسيحيةعن

،رمايعدهعشرالحادىالقرنفىوخاصة5العصوركلفىوالباحثوننالعلماء.الأحيان

أهلاستنكاراالتالىوأثاروااليونانيةالهكمةخزائةنىهتزايدنحوعلىالتنقيبااشروا

بينالبيزنطىالفكرفىالتناتضوكان.06()الأرئوزكسىالمسيحىالمجتمعنىالتقوى

الدائمالنزاعفىالبارؤالسماتاحدهومحافظدكنىوالآخرمعتدلعلمانىأحدمماتيارلن

البيزنطى.المجتعفىايأحزابكين

وابمولدتتباهىولمنفسهاعلىمنفلقةكانتيالثقانةالأرستقراطيةالطبقةأنربلاظ

فىاكناثهايينرحدالذىالترىالرلاطبمثاكةكانتالتىاليونانبةكالثقافةتباهتولكنهانسب

ولم"مسيحيينرومانمواطنينجصيفاكانوالقد.والمصالع)ث!اعرنىثتركزمالةإطار

النصرصمنيقتبسصينأواليرنانىاللفظىكالتانقككبصينأنهمنهمواصدأىيتصور

د*سكانمنينحدرنسبهأراصلهأنكذلكيثبتفإنه،يكتبهاصفحةكلفىالكلاسيكية

علىليدللكصفة.يونانى"كلصةالبيزنطىالمثقفاصتغدمفقد.القديمالعصرفىاليونان

61(.)الوثنىيعنىكانفإنه.اليرنانى+الاسمصيفة)صتغدآحينولكنه،ثتافته

الإمبراطوريةلفةهىالتكلفعليهاكلبالتىالحديثةأوالمتاخرةاليرنانيةكانتوهكذأ

الكلاسيكى،الأدبيمثلهاالتىوالأهصيةالتيمةإلىذلكسببرلايرجع.المسيحيةالرومائية

المسيحية.الكنيسة.آبامعظمولفة.المقدصالكتابلفةأبصأكائتاليونانبةاللفةلأنبل

التعبيروسيلةالمبلادىالسابعالقرنوبعد-تعبيروميلةأفظاليوئانبةأصبحتفتدولذلك

المسيحية.والعقبد-الرومانبةالعطمةوتفسيرلثرح-الرحيدة

الهيزنطى:العصرنىاليونانيةالثقافةأزمة

نأ+:الميلادقبلالخامسالقرننىDemocritusديموقريطساليونائىالفيلسوتتال

طبيعةمنهوتغلقالإنسانءبناتعيدنالثقانة.دتبقةبصوربمتئابهتانوالثقافةالطببعة

البيزنطى؟العصرفىأليونانيةالثتافةعلىالتولهذاينطبقفهل)62(.+جديد-

http://www.al-maktabeh.com
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البيزنطىالعصرنىاليونانيةالثقافةأوالهلنيستيةالثقانةأنإلىالإشاؤسبقتلقد

سكانشكلتالتىوالأعراقالأصولالمنتلفةالعناصراين!ل!الدىالإطارهىكانت

صديديببفإنه،البيزنطيةالهويةعناصرأهمأحدتمثلالثقافةهلهكانتولما.الإمبراطور!ة

أدعتاللىالكلاسيكىاليونانىيالتتليداتصالهاأوارتباطهامدىييانمعمنهتتالفما

ضئيلاقديمتضشتالبيزنطىالعصرفىاليونانيةالثقافةإنالقولوككن.عليه!افظأنها

دراسةأى+الكلاسيكيةالدراسات+ياسمالحديثالعالميعرفهمامعالمشتركةالعناصرمن

الأثمعارالبيزنطيونالمعلموناستغدملقد.زمنئاومحد!ةمتميؤحضاؤوفنوأدبفكر

والفرانبالمفرداتيش!عقامراصبت،المدارسنىيالفعل(هوميروساث!عار)الهرميرية

إملايئاكانالبيزنطيةاليونانيةالثقانةمنالرثيسىالجزءولكن.)63(نيهاالواردةالنحوية

الكلاسيكية.اليرنانيةالألناظلاستعمالالصحيحةاالطر!قةاهتمانهبمعنى"يةالبدامن

لأننالرلم،ميتةلغةلدراسةمحاولةيعدالوسطىالعصورفىالدراسةهدهمنالاقترابوكان

لفةسمعوافإئهم،أمهاتهم!برنىاليونائبةاللفةسمواكد!لائوالوعتىالطلابمعطم

الإيطاليةاللغةفيهثغتلفال!ىوكالتدركهسركثكلافلاطونلنةعنننتلف!لانت!رنانية

Apolloniusابوللونيوصطال!كتاثىكللدىوكان)،6(.الكلاسبكبةاللاثبنتاللفةعن

ورسالتى"والصرلىالنحوقواعدتعلمالهليستىالعمرمنساي!rodianوهروديان

وفنالبلاكةفىالهلنيستىالمصرمنأوله!لا"ولدا3وانثونيرمىHermogenكئاهرموبنيس

الأصليةاليونانيةالنصوصتغضعلمهوميروسأضعارمنمقاطع.ساصتثنا.)65(الخطاثة

منمائةتلبظهرعنيحفظونالطلابكانزلكمنهـيدلأ.نادؤصالاتنىإلاللدراسة

،والأمثالالماثوؤالأقوال.المقتبسةوالمباراتاتالمفؤقوانمعلىتشتملالتىا!ميبات

الدىالأد!الأسلوبميزالذىالزخرفاقتباصجرىوهكنا.المثاهيرلحياةالمغتصؤالتراجم

والتكلفهالصنعةعليهغلبتادكئاأصلولمكتبواانهمالطييعيةالنتيبةوكائت.ولكتبوا

ولتسم،يالفموضيتميز،الملفؤثالتعبيراتحافل5المعقذكالجصلغاعى،والتقعرالحذلقة

النتدوأصالةالفكرإكداععلى.القفاتما!سلوبولهن!.أ!علالحدإلىكالتكرار

والتعليق.

التعببرأساليبفىالكمالإحرازجرى،والدبنبةالسباسيةالنطريةفىالحالكانوكما

الالتزاموهو،التقىالمسيحىواجبمثلالعلمطالبواجبوكان.يعيدماضفىوالبلاغة
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لقد.الأسواإلىانحراثايعدعليهاالمحررجلأن5تفييررلذعليهاوالمحانظةالمقرؤثالمرجعية

فعلواذاالترليةإلىوالافتقارالجهلعلىدليلايعدوواضحةبسيطةيونانيةلفةكتايةكانت

أما)66(0ال!اتوتبرنةالفعللتبريرمحارلةنىسهئادفاغامنهيتطلبالأمرفإنذلكاحد

والإصارات.الحشنةالمناجاةوصيغ،المتكلفةوالتراكيب،ندؤالعباراتأكثرمنمريجكتاية

معياررحد.هـلعدوالفايةالمطلبفهو،مبهمةوأصاطيرخرافاتإلىالمباشزوغيرالضمنية

Demos-دموسثنيسمنلكلالكلاسيكيةالأدكيةبالمرجعيةالتزامنيهلأنهالأرثبىالإبداع

thenes!وإيسقرا(67Isocrates).

جرىالكايةتلكأشكالانمنالرغموعلى.ملحوظيثكلنمتفقدالتاريخكتايةأما

تراثمنجزءأكبرانهـللاحظ.مختلفاكانالمضموننإن،3القدالعصرمناقتباسها

والسطحيةالتفاهةدرجةفىآخرعنمؤلفنبهابختلفأدكيةممارسةمجرركانالعصر

التى،القديعيننصير.المالوفعلىخروخاتمثلالقديسينصيروكانت.الدوقإلىوالافتقار

عاميةكلفةتسبيلهاجرى،المالحينالرجالرجماربوخعراتلحياةترجعةمبرد!لانت

الكاياتعنغيرهادونالقدثسينسيرتشكلولهدا.الناسمنالأعالمالسوادعندمفهومة

والتثتيفالوعظيينالأحوألمنكثيرفىصمحوكانت،والصنمةالتكلفقاعدةمن.استثنا

)68(.اخرىناصيةمنالحتبقيةالأضبارصررعلىوالقدرة.ناحبةمنالأحلاقى

وكان،للإحباطمثيرلمكانالبيزنطبةللدولةالأريبىالتراثانالقوليمكنعامةوبصفة

وكلكدكةيعدواكتكاربحديدكلأنأبناؤهاعتقد.مبتعوربعيةلجمورالهتميةالنتيبة

الفربفىوالدينىالثقافىالمناخأما.المقدصللموروثوضيانةواثموث!رضلالةبلثة

نفسهناكفكان.الأمربلايةفىالبيزنطىالثرقنىالموجورالمناخيصصبهفكلاناللاثينى

الشديدالتعلقمنذلكيصاحبوماالررمانىالإمبراطورىالمثلبمحلالاةوالالتزامالأفقضيق

الذىالاحترامبنفسالفربنىالكلاسيكيةاللاتينيةاللنةنعمتلقد.القديمالعصر5بادبا

كانالميلادىعشرالثانىالقرنوحتى.البيزنطىالشرقفىالكلاسيكيةاليونانيةبهنعمت

ووحدةفقؤ.الأوللصالحيوضوحيميلاللاسينىوالفربالبيزنطىالشرقيينالثقافىالميزان

عاجزكانترلكنهاالروحىتراثهاعلىالمحافظةعلىقادؤجعلتهاالبيزنطيةالإمبراطورية

الأوروبىالفربأخذالصليبيةالحروبعصرفصنذ،عاجزلميتفنلمالفربأما.تنميتهعن

عالمينالأورولىوالفربالبيزنطىالشرقوأصبح"كيزنطةعلىتفوقحتىثابتةبخطىيتقدم
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علىوحرصهاالبيزنطيةللدولةالمحافظةالنزعةكائتالعمرذلكفحتى.تمائامغتلفين

فىيهتعلقتالذىالنجاةطوقهو،التفييرورفضالتجديدومقاومةقائمهوبماالتمسك

يداالذىالتقدمنإنالصليبيةالحروبعصركمدأما.والهمجيةوالتخلفكالتقلبتميزعالم

شاءنىوساهمثايتةبخطىسار،الإسلامىثالشرقاتصالهيعد،الأورويىالفربفىيتحقق

)96(.والرجعيةللجمودمعاديةكائتنهضةقواعد

فبهيمكنمجالولايوجد.والتخلفالتاخربعنىالبيزنطبةللدولةيالنسبةالجمودوكان

عشرالثانىالقرننىاليونانيةناللنة.والأدباللغةمنافضلبوضوحالحقيقةهدهإدراك

قيمةأتلاتصالكاداةكائت-عثروالخامسعشرالرايعالترنينعننتحدثولن-الميلارى

التىالرومانسيةاللفاتمحلهاحلتالتى،الفربنىVulgateالعاميةاللالينيةاللفةمن

الاحتفاظنىكبيرلمجهد!البيزنطىالكاتبوللكولينما.منهاتنحدرلهجاتأصلأ!لانت

التمبيرعنعاجزلمأصبحاسلودهلأن!دبيرلمظئايرتكبكاننإنه،القديمةاللفويةيالتمبيرات

انقطعننيةمصطلحاتمستندئاالأدا!النقديمارساستمرلقد.ومرادهقمدهعن!وضوح

البيزنطىفعللمازا07(.)كهاكتبالتىلللنةملاسةتعدولمبعيدعهدمنداستعمالها

الأوهاآاكبرالهبزنطىالمثقفوجدانفىث!كلالدىهرا!ستمرارمةهاجىتسلطكانأذلك

نظزالكلاسيكىاليرنانىالتراثإلىينطرانصقدوؤفىيعدنلم.ضرؤاواكثرهاعنادلم

ادركفقدالأور!لىالفرد!اما97(0)وروعتهالحقيتىمفزاهإدراكدوسعهيعدولم،جدكدة

الفربفىالكلاسيكيةالثقافةاكتشاتإعادةعلىترتبالذىالأثرركان.رروعتهقيمته

.الكبرىالنهضةعصربزوغفىلقؤوصاهمكبيرلم

يفلبمضطربةرولةالأضيرعصرهافماثتبمربعيتهاتمسك!تالبيزفطيةالدولةانوالمعروت

اخذأور!لىغربمواجهةرفى،مسرعةتتغيراحوالهكانتعالمنىوالرجعيةالجمودعليها

كوسيلةالمحليةالعاميةاللفاتوباصتغدامنيهالثقانيةالمراكزتنوعإطارفىبرعةيتقدا

المفكرينمنعدداضطر،الأوروسالفربإلىالحضارىالتفوقانتقالوأمام.شبير

جناريوسالمتعصبوحتىBessarionرشاريونCydonesكيدونسأمثالمن،البيزنطيين

Gennadis،اللاتين،النرلمحةحوزةفىالآنأصبحتالمعرفةأىالحكمةيانالاعتراتإلى

أنفسهم.البيزنطيونيعرتمماأكيرالكلاسيكىاليوتانىالأدبعنيعرفونأعبحواالذين

للمطالبةإيطالياإلييرحلوأأنفعليهموالثقانةالتعليمتلتىنىالبيزنطيونرغبنإزا

)72(.البرايرةأيدىنىأصبحالذىترأثهمياسترداد
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البيزنطيةالدولةاضمحلا!ثمهدالذىالأخيرالبيزنطىالعصرنىأنهإلىالإئ!اؤوصدر

يروحالقديمأليوئانىالترأثنحوالمثقفينانظاركعضاصهت،السياسيةهيبتهاوضياع

اليونانيةالنصوصدراسةنحوتتبهالعقفىالتحررانصارمنصفيؤ"جماعةواخذت.جديدة

الإغرلقإلىتنالرالجماعةهذهتعدولم)73(.البيزنطىالعصرأدكياتعلىوتفضلهاالقديمة

عطمةإحياءنحوالأ!اهه!اانوببلر.ونبوغعبقريةكاصحاببلفاسدينكوثنيين.القدما

ومكانةمنزلةتعويضيستهدقكانلمحاصرهاالتىالقيودوكسرالكلاسيكيةاليونانيةالثقافة

والتفوقيالسموالادعاهتبريرعنفضلاأصايهااللىالاضمحلالكعدالبيزنطيةالدولة

اليونانيةالثقافة.إحيانحواجماههداوتبلور.البيزنطيونيهتضبثالذىالحضارى

mistus-صأبلثوبحشتوسبورجوالنيلسوتالمنكركتاثاتنىالكلاسيكية PlظGeorge G

thoياليولوجالثائىمانويلالإمبراطورضرالتىaeologusللةl 11 P1913شا ( Manu-

اتىوالتحدياتالعواصفمواجهةفىانهالحالمالمفكرهلاأوضعلقد.كهعضها!م(21،

كببوهممجردالخالدةالعالميةالرومانيةالإميراطورصةفكزاصبحتالبيزنطىالوجورتهد!

وصصنا!مهراطوركةهلهسياجكانتالتىالمحيحةالمسيحيةالعقيدةانكما.عنهالتنلى

سوىلهيزنطةكتعقولم.الورمانرولةمنتبقىماإنقازعنعاجزأصعحتالمغتارضعهها

الرحيدةالرديعةهوالثقانىالموروثفهلا.أفلاطونفكررحاصة3التدالثقانىموررثها

المدينةغرارعلىالبلوكونيزجريرةفنىجديدررمانسسصتقبللخلق)صشحارهاجمكنالتى

المباضرالتحدراسطرؤ!صياهاخرىمحاولةكلثوضيشوصنطردةكانتلقد(.،7)الفاضلة

النظريةهذهتسويقمحاولةمنالرغمرعلى.تراثهمملكية.رادعا.القدماالإكريقسدةمن

.الإطلاقعلىالبيزنطىالمجتمعقطاعاتمنتبولأىتلقلمفإنها

صدباتالمبلادىعشرالثالثللقرنالثانىالنصفمنلواجهتالبيزنطبةاللولةأنومع

المطالبةعنتتنازلأوتنغللمفإنها،بسرعةبضحلسلطانهاوأخذضعفافإزدافىتخطبز

بهاقضىعامة.مبادىكانتالمطالبهذ.لأنالحضارىالتفرق5وادعاالسباسبةبالسيادة

لتفيرونفاتتبدللااللهمثصيثةأنوالمعروف.الكونهذانظاموضعحينالبدايةمنالله

يشاءحينأئهتؤمنكانتالبيزنطيينمنالعطمىفالفالبية.والفناءالحسعالمنىالوقانع

الشاملالخضوعوسيتحققوحدتهاصاثقإلىالعالميةالإمبراطوريةصتعوديومذاتالله

فىيتلاضىأخدتدذلكمحقيقكانفإزا.العرشعلىالجالسالإمبراطورلنانبهلأركانها
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ناحبةمنالإممانوكان.المختارثمعبهوآئامظاباإلىرأجعهدأفإن،العملىالواتع

علىاستعمىلمازقمنفصلينطرفينعلىيتربعانأخرىناحيةمنالعملىالواقعوملاثسات

إلىالمقيديةالتنازلاتكعضتقديمادونانهبوضوحياليولوجاسؤأياطزراىلقد.الحل

لنحدةالمسيحيةالتوىمنحلفكتكوينالعونيدتقديميإمكائهالدىثوليكىالكاالفرب

المثمانيين.ا!تراكأيدىعلىوالهلاكالسقو!مآلهاالمضحلةدولتهمفإن،القسطنطينية

البيزنطيينمنالضخمةاكثريةأنييد.الخطيرالمازقمنالعملىالمخرجهوهذأكان

فىتنازلفاى،مختلفةمطريقةالمسالةإلىنظرتءسواحدعلىوديدفيوكنسيينعلمانيين

ازدراةيعدالهراطقةاللافيالأوروبىالفربلأهليتدمالأرثوذكسيةالمسيحيةالعقيدةأمور

وغضباستياءيثيرانثانهومن.الأرثوذكسيةالمسيحية.مبادىعنوانحراقاللمقدصات

شعبهجانبإلىيقفلن..نالربدولتهمكسقوطصيعجلبليؤجللنفهوليالتالى،الرب

وافقأرالبابويةاالسيادةوقبلالمنثقةللكنيسةوتنازلالصحيحةعتيدتهفىفرطإزاالمختار

ايضا.الاكنمنالقدسالروحانبثاقعلى

التلةايناستمرالجدلفإن،معدودةاصبحتقدكانتكيزنطةأكامأنمنالرغموعلى

القو3ال!يقأنصارمنالمحافظةالأغلبيةوحزبناحيةمنالعقلىالتحررانصارمنالمعتدلة

مشهدوجا.المزمنونالمنلصونفازمقدرلمكانوكما.أخرىناحيةمنالإلهيةكالمثثةالمؤمنين

يدفىالقسطنطينيةسقطتوهكنا.للس!لينالمبينالفتعولكنهللبيزنطيينالأخيرالفبيعة

عنليصبحينبوانلهقدرفقد،يمتلمنفسهالإيمانولكنالدرلةوماتتالعثمانىالفاتح

الشرتية.أورويافىالسلافىالعالمإلىانتقلالذىالبيزنطىالتراثعناصرأتوى
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11(حواشى

-189..Collingwood,Autobiography, p

لللراصعاتالمصتللعممعأالثاكالصنىالكم!05الوسطىالعصررمفهوم.:3قاعيدهقاسم-2

.035-35.ص1P(899القاهز)رالروعلأمهةالهونانهة

الإمهراطررسةفىالمبلادىالثانىالزنمنالأضيرالمقدفىاندلمت)يىالأهلبةالحرباححاثأثناهفى-3

Pescenniusنيبرككيرسالتاندبانبإلىالقميةيزنطةعدمنةوقنت"ارومانية Niger.وعتب

usسهتبيوصةوساتصار Severusبمحاصرةقامام39سنةالإمهراطررىكالمرث!ونرؤ3نحنا"ح

الديد.والساروالنهبلللبالمدينةوتمرضت.عنوةاقتحامهانىوبحالمللأسلمرقنهاكيزنطة

Vasiliev.Byzantine.2.انلر: Empire, .p58; Toynbee. Constantine,,051.p n

iliev,Byzantine,."095-د Empire7!انطر:،التطنطنبةثيدعنولل!د.ك

17-1,.Hutton.Constantinople, pp

Jenkins,Imperial..47لالن-5 Centuries, p

انطر).الهيزنطعينفكرلىرومامكانةعنللم!ور-6

012.-83.3.Byzanz,ءإايpp142ة.Gedankenwelt,pp!كا!ام.

7-01.go.New Rome. pط!ول

:!ات5ايصأأ،ىل!اليرنانيين3كاعرنوهمفقد(المتالهة)الحلالىأعا-8

01.Mango,New Rome, p

ايىاللولةأنواكد.منلللأنهالهبزنطبةالإمهراطرربة.ممطلح+دا!.ه.لمكبورىالأصتاذرفض-9

الرومانبة.الإمهراطرهـمة.عصطلحمنافضللايربد.لهاعاصةالتسطنطبنبةمدبنةمناقننت

nEmpire,01.:نىالتفيةلهنهمنالثهافطر.عنهالتمع!ر pp. -V IX0ح!ه Bury, Rاما

To-+:)نعر.الثرتيةالرومانيةالإمبراطر!يةمصطلحاست!اميفضلفإنهToynbeeترينىالأضاذ

p.5.01.ء nعهدرأفتالدكترر/طاقلماتىالمهحةاللراصةاينئا.وانظر.!*ع!!د"ق

ص1A1(t1'التاهرب"المعارتدار)الههزنطىالعالم:Husseyهسىلكابالع!سبةللتربمةالحمبد

16-18.

01-.Mango.New Rome, .p I

نيمجوفيف:انطر،الألةهنهصولالمقلفةالهديثينالمؤرخينءآران!يمبوففالدكورأجمل-11

.ام(،89الإسكنصرية.الجامعةشبابمؤسسة)!م(53،-)،28الهوننطمةالالولةكاهـخ:!رصف

..21-1صه
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12-mpire, ,I pp. -V VIتاBury, Roman.وقعليقترضة.الحزنطىالعالمةهسى:أيفئاوانطر

.16ص.اضبدعمدرأنتد.3وتقد

,Toynbee,History.22-931:انظر-!13 IV, pp.متدمةالههزنطىالعالم:هى:أيضئاوانظر(

.22-21ص،(المتربم-!؟

،1-14..Jenkins,Imperial Centuries, p

.3لفأte,p.092:انطر-015 Ostrogorsky

.الكتابهلامنالثانىالفمل:قاون-16

انطر:.المبلادىعثر3الصاالؤننىالهيزنطيةالدراسات!دايةعن-217

4-3..mpire,ppتاte, pp. ;4-3 Vasiliev, Byzantineلأظ3ثهأ،Ostrogors

فيماكثملهافصدرتنرناضارجأتريضيةالمصادرمنالمب!وعةتلكطعاعةإعاد-ذلك!دجرى-18

مععئرالتاسعالقرننىالمانجانىممطمهانثرأعبدكما،7خاniشاشاCorpusالندثيةكضرعةعرت

Bonnيونبمبصوعةعرلىفب!اعد!دةإضالات corpus3:انالر..y,State, pظOstrogors.

.y.State..4-لأ9" pظونOstrogo

-02-.GreekLexicon: Dimitrakos, Mega Lexlkonن!ا.تSopho

,ky,State.5.-2؟ .p:4 Vasilicv, Byzantine 3mpire. p!جOstrogo

22-6..v,Byzantine-(mpire, pأشاl7أذاة

.،13صياالوسطىالصوومفهرم:لاسمعهد3تا-231

Pyrrhonismede..15:انالر-،2 'I histoire, chap75ا.ش!ف!ما

,Montesquicu.Considerations..437-25لأ p

القرنمنالأضبرال!حنى"وصتوطهاالردمانيةالإمهراطوريهاضمح!.بيبونإرواردكتابعصر-26

وأكاملاطباعتهواعيدتام(.1776-788)عامىيينلندننىومالتحدبدالميلادىعراثمن

وث!نل،الأوروسيةاللفاتمعظمإلىتربمكما.وا!دمبلدفىاوالمبلداتمنعضرعةنىشتص!!

ج.ب.كبورىالأساذعليهااثرتايىالطحمةوتعد.الميلادىعشراياسعالترنطرالوالمؤرضينانتاد

.J .B Buryالأصاذأضانهاقب!ةوتعليتاتمه!ةبمقدعةامتازتفتد.اليهابلهذاسرتطبحةأفضل

عثر.اتاسعالترنفىالمبالهلىافىانهـمضالبحثمافجمناصتدماالاعتبارفىأضنتكبروى

,Gibbon:اظر Decline and Fallترج!ةبإعماددؤأكوعلىمحمدالأستازقامم9691عام.وفى

D.ر.م.لرالأمتاذاصرهامبلداتثلاتنىمغتصر-طبعةعنصية .M Lowايحدةالولاياتنى
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والتقديمالم!سبةالترتبمرابعةهاشم!يباصدالأصتازوتام.بيعونلكتابام069صنةالأمرمكية

والنث!ر.للطهاعةالع!سالكعابدارعن.اجزاثلاثةفىوسرت.لها

Antoninusثبوسانطونينرسالرومانيينالإمهراطورينعمرايهمطونبنيينكمصرالمتصؤ-27 Pius

Marcusانطونبنرمىأوهـمليومىعاركومىوضلينتهام(61-)137 Aurelius Antoninus

-!مدومبتبانا!مهراطررونا.كعدكداتالنمىالعمرهلاشماتأنببهونهـرى.ام(111108-

9ا)أ*،دحثنا -% A)الإمهراطو!سةكلفتولتد.م018سنةاوريليومىماركوصالإمهراطور!وفاةوانتهىم

المطلتةالتؤصيكلظالداضلنىاصوالها)صتترتكما5لهااتاعاتصالتؤتلكنىالرومانبة

يهون:إدوارد:انطر.للامطونبنيينالذهىالمصرعنوللم!د.والحكصةالنضبلةمنهدىعلى

هاضمكصياصدتتميم.درأا!رعلىمحصدترضة.وستو!االروما!ةف!ح!الإمهرأ!د!مة

5مرةالقا) )F% ili؟،3-.7ص5با.

rlولثم!مالعهوشارلاطلق-28 sاياضزا!مهراطررتكارصخابمت"علىح-du Basاأأ3ولما

Empire.منالرغموعلى.المزنطعةللإمهراطورصةيالنحهالاثمة.الازدرانطزرمزلمالمنوانهلاهـسد

الهزنطىالعصرأصماثفيصبلالدىالكال!هلامنصز!أوعث!من(حلأ،صارلههرثارللام

ونى.أضرى)بزاهسةسرتوناتههـسد.حماتهنىككللمالكام!ل!ن،التفععلمن،كثى

-Sintمارفيصانتدىوهماالنرن!ينافدضينمناثنانلاممراتصعالترن Martinدعرصههطه

0،نث! rانالر:.الأرمهنبةالممادومنصهصةإضاناتفضنتلهرلكاي!فقحة!دكذطهعةكإعداد

3.u Bus- Empireا+ا4.12اشارانطر.ظء.mpire.ppأ-ilicv, By= ntlne7+؟

ع!).ل!Vorlesungen.pp8..55-353:انطر-92

يهون::انطر.الم!بىرالدكنالهرمانالهرا!رةلاتصاروصئاكانكتاولأنب!هونإدوارراوضح-03

ادمأ:وانطر،53،عي.-3.وستو!اال!ملأ!ةالإم!راطوتاف!ح!

,Oslmgorsky.ء.!؟ Stat

انطر:"المبزنطبةالحضاؤتارصخنىكابأولام986صنةنىووداحم!اكرالؤوضع-31

..Krause.Die Byzantlner

انطر:.والعثرينعثر)تسعالترنيننىالأورولىالنربفىاليزنطيةالمراصاتتطورعنلل!زيد-32

0243-.Ostmgorsky, State, p

ماوهو.حولهممنوللعالملدوتهمالببزنطببنلنوةموبزعرضأفضلامهع!8رلجر،الأصتازتلم-33

,Dotger,Byzanz.13-01:اتو.اللراتهقفىعلبهاعت!دئا pp.أيفا:واتظر

-!رر!ي)"hه!خaecreich,هه094-250

.DOlger,.ء34-001 Byzanz
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ra-كرزماسالسكندرىوانجرالملاحعهرcosy(فىالفكرةهلهعناراصاواصبحتقاعدالذى

كدفهـولكههس!Indicopleastes,."13.:نظرا.لميلادىالسادساالؤن

usebius!القيسارىكرسهيوس!لان-36 of Caeالدىوهو.واسناالحوارسينقان!ةزادمنأول

taلسطظينصيامؤلنهنىالمييةإلىكسطنطيناهتدا.قصةصبل Constantiniلسانعلى7أ

3سقراراصهموعلىزلكمدالكنبسةمزرضوالنهجننسعلىوصار.نن!هالإمهراطور J3*عا

0وسوزوعن Sozomenالإمهراطوثوصضار)!ارمخنىدر!ات:ن!جالعفيزعبدوسام:انطر

الإسكدرسة.الجاممبةالمعرفةدار)؟م.25-32،منالحزنطهةالإمهراطوول:اب.أيهزنعة

%F AAV)69ص.

*-9-8..Mango,New Rome, pp.218-;91 Enssln, Government, pp

38-186..go,New Rome, pبلا+

انطر:،صرلهممنوللمالمولدوتهملأننهمالعبزنطببنرؤكةعنوللمد-93

14-1.Ostmgorsky.StaMtenhierurchle. pp.41- 6;1 Ostrogorsky, World Order, pp

نى:الموضوعهلاتناولتانىوالمرابعيالمصادرنفصهلةلان!ةأدصأوانطر

17415-.Herrscherbild,pp)!1شا8.).ل ung

,Ivinkaق!ecrelch,pp..03-27:ان!ر-،. Rho01ااة-.ppك!أ.Dolgcr. Byz

,0ky:لالن-،\ World Order, pp5!مttwtenhierarchle, pp. :61-41 Osuugo,لاالبمLmgo؟

ا-014

ياسزالعالمعلىالبارةلأن،طور*الترسعلىالإمهراطرهـمة!قإلىالحزنطبةالمصاررأضارت-2،

ا!مهراطرركقتللملرأنهالنصاصليرالهيزنطىالمزرخز!لرثلأالميلارىالماضرالترنففى.لها!ق

صتىوكرئاالهند!ىثرئااللولة!الوديدفحأنإمكانهفىلكانم969عامنهاتفىفو!اصنقنرر

,LeoDiaconus.81:انظر.المكونالعالمنهابة p.ابصأ:وانطر

911..weiler,La Mer, p!!ءل!اكا."ة،Ahrweiler, Id

راضلالعاعلةالأيدىإلىتققراتىالمناطقإلىالحمودضارجمنالكانتهبيرشاصةعن-3،

,Toynbee,Constantine-:انلر"عامةسنةالإمهراطورمة pp.;601-71 C ! ,s Slavic Ele

Tا"!منلعأوله ! fer ofفحعط*went, pp.;83-96 Charanis, Ethnic Changes, pp.;44-23 C

.!-01.pp

التسطنطبنبة:مقععلىاضواء.:نرجالعففيعبدوسام:انطر،التطنطنبةمدبنةعنللمزيد-د،

كلبةمبلة5+المبلادىعثرالهادىالترنأواخر!ىتسطنطينلمدبنةالاجتصاعىالتاريخنىدراسة

قمد!ةفئاتأنوالمعروت.135-6صه)LA1lr(الحامىالعم!.المنصوؤبامعةالآراب



محدوةإتامةامحنلهموكانت،التسطنطينبةعلىمنتظمكشكلترردتالأجانبالت!بارمنالجنسيات

نىالمتيمةالأجنبيةوالجالياتالأبانبالتبارعنللمزيد.بدقةالتباهـسةمعاملاكمتنطبمجرىكما

parchikonBiblion)،.!م-ك!.57:انطرالببزنطبةالعات (Nicoleتبما

45-.03.he Sprachreste, pح!أMoravcsik, Barba

،6-301-001.5.Theoph. Cont., ppايصا:افطر.الأبانبإلىالإمبراطورمبلوعن

148,.Jenkins,Imperial Centuries, p

LV-02.:قالن.ns, Imperial Centuries, pنل!اظا

Cbaranis, Slavic Element, pp. ;83-96 Charanis, Ethnic Changes, pp. ;44-23 Chara- - LA

54-014..tion.,ppلناnis, Transfer of Popu

!اhe3.3"!لأ،نح!!ل!لا!.*58-57.:انظر-9،

ul:ur.)3-ي!.-05 Church. ppسف!3+!اسكه*lا

15-93.05.Parassporaل!ا.كاخ

منذللدعلىترت!وماالأقالمنىالضضةوضعاعهاالمكرمةالأوصتقراطبةطهقةعنللم!مد-52
انو:5لوتهاد!ادjا

027-3.nturyByzantium, ppئهءظnthا!Time of Troubles. pp. :391-15 Morns. Tا"(+7.!أ

،3-43..llenisticO + gins. pةnkins. H(ظ

,DOlgcr,Literature.،لمى+رممله.-5، pp

55-37-227..Literature.pp46-242ة.!علأالف.go.New Rome. ppور6!لا

Mango.New..28-125:افظر.كبزفطةنىومرا!لهالبونانبةاللنةقعلمعنللعف!د-56 Rome, pp

.Drowning,Scholarship.5-؟.:نالذ-57 Pp

Iger. Literature, .p .213 - oA!ف

95-.45-44.Hu! ism, pp.عألأ8ء*ح

06--Browning,Scholarship, pp.;17-13 Jenkins, Hellenistic Origins, pp.;05-45 Brown

023-33.ion,م!ppRep،.طأ

16-78..Lechner.Hellenen, p

وادكغائعلسوئامح!ودممييزكىالدكترر..والثبفاثتانةنى.:تياسميثلعننقلا-62

.92،عي(ام)879.الكوصت)الكوتجامعةإصمارمنتذكارىكاب.رمملئا
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63-33-15..Browning,Homer, pp

65-04."..DSlger, Paraspora

.is.27-0226:انظر-65 pp.;48-47,43 Lemerle, Humanism, pp؟آJenkins, Hellenistic Or

مقدمةفى7ConstantineلمأPorphyrogenitusكورنيروجنيترص3الساقسطنطينالإصراطورذكر-66

كسبطضواطوبثعببةكلغةالكاكةعلىحرصأنهالتصررومراسمالإصراطرريةالإداؤعنمزلنيه

انطر:،كلبغااصلوبالكاكةعممعنو!متنرللبميعمنهومهوروابتواضحةكلماتهببعل

2.DAL,1 ,.hC,1 .p;48 De Caerim, ,I p.235ابمأوانطر:.Mango,New Rome, p

ins,Hellenistic..52-37:ظلذ-67 Origins, ppلاا،Je

68-.25-224.Literature,pp05-18246!.!ع;.Mango,New Rome, pp

نىالثتانبةالحباةهـفيالأورهـصالنربنىكرأثنىالترننهصينمقارنةالهامثينكعضعقد-96

خ!ئا.اليزنع!الثرقعنالأسصالفربانراقكان!لبفوناثرا.الوتتننىفىاليزنطبةالمولة

ااةكلظins.،ولول!نن!.ء،ولpp.278-275لهالمةنظناة"m;اiمماكاأ.ك!اGekجlement.pp.:ندرا

23-91..Repression.pp306-01;.ظ Drownin

.Browning..":وحص!ع!"!نالىا.،ولحا+ءا،ا،Ori!ع!"لا.أا7ا-كله005:ان!ر-07 Repression

كلا3.لأ!لإ،3م!*إ!،"nce.pp.-1201ل!لا؟.38&71-3

ظvccnko3,ءوليد!of"م!لاا،ولولولح72-77-175.03

Scvccnko,DecUne..86-916:لنتما-73 of Byzantium, pp

,Osuogorsky,State..558-7د p
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بيزئطةفىالحكوميةوالمناصبالألقاب

والائقطاعالاستمراريةبين

!ستطيعلاافرخولكئ"الممتعةغيرالأمور.المملةمنالحكوميةالإداؤتاهـيخيبدوربما

ا!داؤدراسةأنوالحقيقة.للراستهيتصدىالدىالمجتمعتاريخمنجزهلألهصاهله

موظفين،منتفحهومااغكوعيةالأجهزرصدعمليةعلىتقتصرلارولةأيةنىالهكرمية

السلطةأعحابتضمالتىالبيروقراطيةالهيثةهذهفهممحاولةإلىزلكتتباوزأنيبببل

.الساندةوالاجتماعيةالتاهـلغيةالالررلىخلفيةإطارفىوتطورهاالمرطفينمن

الإداؤوحظيتالبيزنطيةالإرأرةتارلخعنمتعددةجوانبالهديثةالدراساتتناولتلقد

البيزنطيةالإفىاؤتاريخكتناولالمؤرخينبعضاهتمودينما.(اأمنهاوافركنصيبالعسكرية

دلالاتوليانالحكوميةالمناصببرصفالآخرالبعضاهتم5)2(محدوةزمنيةفترةفى

فإن،العظيمةوالإضاناتالجهودتلككلمنالرغموعلى)3(.والشرفيةالرسيةالألقاب

البيزنطيةللإصبراطوريةالمركزيةالحكومةأصابالذىالتطوردراصةإلىقاشةظلتالحاجة

تطرحهالذىالتناولشروعيةتكمنوهناالتفسير.محاولةإلىالوصفمرحلةيتجاوزبسصكل

للإدا:عامتاهـمخكتابةإلىهنانسعىلاأننائؤكدأنيجبالبدايةونىالدر)سة.هذ.

البيزنطيةلللرلةالمركزيةالهكومة.بنافىالواضحةالمعالمترتيبنحاولبل،ابيزنطية

الدراسةهذهنىوسنحاولالبيزنطى.المجتمعصادتالتىالطروتوأقعمنتطرؤوتسير

المصادرنىمعلوماتمنبترانرمامعبالإداؤآلحكرميةخاصةادلةمنلدينامامقابلة

التاهـدخبة.
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البيزنطىالعصرمعيتداخلالذى)الرومائيةللإمبراطررلةالأخيرالعصرعلىيلاحظ

قوانينمجمرعةفهناك.الحكوميةالإداؤتتناولالتىالمادةكوفزيتميزأنه(المبكر

Codexثيودوسيوس Theodosianusالإمبراطورينا(سمم438سنةفىصدرتالتى

1150الثانىثيودوسيوس - ،. )A Theodosius،الثالثوفالنتنيان(مValentinian III

Justiniطدة)الأولجستنيانالإمبراطورأصدرهاالتىالقانونيةوالمدونات،(،م42555-)

Codexول،للة3مجمرعةوخاصةم()527-565 Justiniالجديدآالقوانينومجموعة-Novel

باسمالمعروتالإمبراطورلةفىوالعسكريةالمدنيةاالمناصبالخاصالسجلعنفضلا.عدة)

Notitia Dignitatumالميلادىالخامسالترنمنالأولالنصفإلىتا!يخهيرجعرالذى.

الرسيةبصفتهكتبهاالتىأثفثةح40ل!اه3كاسيدوررصائلذلكإلىنضيفأنوكلكن

القوطملكشا+odriشاثيودرمكحكومةفىلمة،vennلمةراننافىالإداؤعنكمسنول

مهتفاكانكاسيدورانومع.الميلادىالسادسالترنمنالأولالرحنىإيطاليانىالرقيين

المناصبفإن.الشرقبالقوطمملكةظروتلتناصبالمعدلة!ورتهاالإمبراطوريةبالمؤسات

دربةعلىاوردهاالتىالمعلوماتانلدرجةقليلأإ!تتغيرلمالوظيفيةوصلاحياتهاالرسية

فىالحكومبةللإدارةيالنبةابضئاالراننافىللإدارةكالنسبةنقمرلشىالأهمبةمن!لببرة

سكامهينةعنآخرععدرلديناالرسيةالوثاثقهذهإلىوكالإضانة.(L)الت!طنطضية

!Magiالرومانيةالإمبراطررمة tratibusالليدىيرحناصنفهظهLoannes Lydusحرالى

تزورنافإنهاعترابطةغيرتبدرالمصدرهذأمارةانورغم.الميلادىالصارسالقرنمنتصف

علىأباطزثلاثةعهودفىالحكرمةمرظفىكبارأحدكانالمؤلفوأنخاصة،قبمةبمعلومات

5الأولأناستاسيرس:التوالى 1 A - L 19 ) Anastasius I)الأولوجستين.مJustin I

527(- 5 9 A)فىمعلوماتمننصادنهعمافضلا.المصادرهذه(.أهالأولوجستنبانم

والعسكريةالمدنيةللإدارةعامةصررةتكوينالممكنمنجعلت،الأخرىالتاهـلغيةالمصادر

(YALدتلدبانوسالإمبراطوراننظمهالذىالنحوعلىالإمبراطوريةنى Diocletian-

عهدأواخرحتىاستجدتالتىوالتعديلاتم(337-603)الأولوقسطنطينم(503

حوالىاعتدتفتزتبدأالميلادىالسادسالقرنأواخرمنذولكن.الأولجستنيانالإمبراطور

نأكما5مباث!ربشكلالإدارىالسلكتتناولالتىالوثانقإلىبالانتقارتتميزقرونثلاثة

كانوربما.قليلةالميلاديينوالثامنالسابعالقرنينمنوصلتناالتىالتارسغيةالكتابات

المنقوشةالرصاصأختاممنمجموعةعنعباؤالترةتلكمنوصلناالونالمفيدالثىه



الميلادىالتاسعالقرنمنتصفحوالىمند"حالايةعلى)6(.الحكوميينالمرظفينلبعض

الحكوميةالمناصبألقابتضمالتىالرتبقوأنمإنها،المصادرمنجديدةسلسلةتطهر

ولهداكتصنيفهاقاموامنءأسماذكردونالقواثمهذ.معظموصلتنالقد.الشرفيةواكقاب

بالعصرالخاصةالقوانمهدهوأول.بنشرهاوقامواكتشفوهاالذينالباحثينهباساعرفت

Taktikonباصمالمعروفةالقانمةهىالأوسطالبيزنطى Uspenskij.لأهمقائمةمجردوهى

سنةإلىالقاثمةهدهتاريخهـلرجع.والأسبقيةالمكانةحسبتدوينهاجرىرقدالمناصبألقاب

المهمةالقائمةزلكيعدتاتى.ام)7(898سنةأسبنسكىالأستازن!ثرهاوقد2،8/843م

الإمبراطورىالتصرولا3إلىالمدعوينقائمةأىKlظأظrologionكلتررلرجيونثاسمالمعروفة

ونشرهامم99سنةPhilothشا3oنيلوثيوسيدعىيالقصرمصثولموطفأعدهاوقد

هقشالمةحrimo-البيزنطيةالمراسملكابكملحقشاظكهأساوليكوراأشاما،اشالايخالأستازان

نىام119صنةوتعليقترجمةمعمستقلثثكلنثرهاBu+كيورىالأصتازاعادثم،أولكهأ

النترةإلىفترجعالثالثةالقانصةأما)8(.الميلادىالتاسعالقرنفىالإدارىالنظامعنا4كيا

39صنةاينما Lصلأءعا7أناكنشنيكالأستاذنثرهاوتد،م،،9وصنةمnم)9(.2691صنةاصاه

-orial،للقtiظoولالإسكوريالتانمةوتعد Tإلىترجعرهى5حدكئاالمك!شنةالقوانمآخرمحأكتا

معظأهonomidشا3أهـسكرنرميدسالأستاذوئثرها،م979وسنةم719مشةينماالفترة

هذهإلىنضيفانركلكن(.01ام)729سنةواحدمجلدنىالذكرصاكقةالثلاثالقراثم

البيزنطيةالمراسمكتابوخاصةم(9-1959)3السابعتسطنطينالإمبراطوركتاياتالقوائم

Cacrimoniis!!س!!-لهولالبيزنطيةالإداؤعنوانيحملالذىالآخركتابهفصولوبعضس

ministrando Imperia.كودبنالمدممرتانمةفهىالأخبرالببزنطىالعصرقوانمأهمأما

Pseudo- Codinusنضرهاوقد،الميلارىعشرالرابعالقرنمنتصفحوالىإلىترجعوالتى

ترجمةمعنثرهاVerpeauxنربوالأصتاذأعادثم.ام983سنةالبدايةفىBekkerبكر

ام.669سنةنرنسية

منكانالبيزنطيةالدولةفىالحكوميةالإداؤجهازأنالمصادرهذهمرترامنويتفح

وفرةوهى،فيهماتالكفاوونزالدقيقالهرمىلتنظيمهالإعجابعلىتبعثالتىءالأضيا

هذافىالبيزنطىالتفوقهـشفح.والاجتماعيةالسياسيةللحاجاتإدرانعنثوضوحتكشف

فىالموكلفينمنالسلطةأصحابتفمالتىالبيروقراطيةالهينةبينمقارنةعقدناإزاالمجال

بدابةفىالفربفىالجرمانبةالممالكعندالحكومبةوالإدارات"ناحبةمنالقصطنطبنبة

http://www.al-maktabeh.com
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فىالمبكؤالقوميةالملكياتعرفتهاالتىالحكوميةالإدأراتتلكحتىأوالوصطىالعصور

.أخرىناحيةمنالوسطىالعصورأواخرنىالأوروبىالغرب

أعدماالتىالقصرو+3إلىالمدعوينقاثمةمثلالسابقةالقوانممنواحذتناولناوإذا

وطالعنام(19)886-2العاقلبليوالمعروتالسادسليوالإمبرامرعهدنىنيلوثيوس

parchosالوالى:سنجد5(11)القسطنطينيةوالىلإداؤالتابعةالوطاثفالمثالسبيلعلى

فىالإمبراطوريعدالئائىالرجلبعدكماالإمبراطوريةموظفىفناتأعلىإلىبنتمىالذى

لمحدوالمكائةاللرجةنفسوش،Symponosدنانبهمساعدهبعد.ياتى(.)29العاصمة

ogothetesلقبيحملالدىاللفثيث tou Praitoriou.كانصاحبهأناللقبمنويتضح

taiالقضاةهناكزلكإلىوبالإضافة.القسطنطينيةلولايةالماليةالشثونيتولى ton+

rgeonon"وضواحيها،القسطنطينيةمدينةتضمهاالتىعثرالأ!عةالأحياهقفاةوهم،ق

الوالىعلىعرضهاالإمكانفىبع!بحأنتبلالاكتدانيةالمر!لةفىالقضاكاكنظرومقومون

لاالدكنEpisنلناشثامظكلظأالمفشينمناثنينألقابالقاثمةفىذلككعدكاتى.()13نفسه

الوالىس!اعدهـستبعانالعاصعةإداؤمرطفىكبارمناثنينكاناوربما.شى.اىعنهمنعرت

العحوميينوالموثقين.الضرانبجباةألقابزلكوسلى.الماليةالث!نونعنالمسنولواللضثيث

رالموظفين،والحرفيةالتجارمةانقاباتلدىالمدينةإدارةوممثلى،المستضمينمنوكيرهم

وثصرطةالمدينةضرطةرقيادات،المدنيةهأحيا.ررؤسا.السلععلىالرقاكةعنالمسنول!

.ءالمبنا

والفعاليةالدقةيعكىمتشعبييروتراطىنظامأمامأننا،بهفغرجالدىألافطباعإن

.الأخرىالبيزنطيةالإداؤأتصامنىالصرؤهذهوتتكرر،للإعجابالمثيرةوالكفاية

الرطبفبةالمسمباتتضمالنىالفوانمهذهنعنىماذا:هنانفسهبطرحالذىوالعؤال

مايتفقوهلأتسجيلهاعلىالتوانمتلكاصحابحرصولماذااوالرفيةالرسيةوالألقاب

.؟الإرارىالواقعمعفيها.جا

وطيفة،القصرو+صمإلىالمدىينقانمةصنفالذى.Philotheosفيلوثيوسثفللتد

،الإمبراطورىالقصرواحتفالاتو+3نىالنظامعنالمصئولأىAtriklinesأتريكلينس

لحضورالإمبراطوردعواتترجيهمنصبهبحكموتولى.بروترسباثا!بوسلقبيحملوكان

ومنالقانمةهذهمنهـكتضح.(9)،تناليمهاعنفضلاالقصرفىالرسيةوالمناسباتالمآدب
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نأول،أجهزتهاتناسقوبيانألحكوميةالإداؤلخدمةمصنفةتكنلمأنهاالأخرىالقوانم

د!واعريعرفماأوالقصرفىالمعتادةوالمراسمالتشريفاتنظامليانعلىاقتصراختصاصها

ظىلىأسبقيطترتيبعلىإلقاهالضوهفىخاصكشكلمهمةتمدولكنها.البروتوكول

.(15)واحتفالاتهالقصرو+3فىالألتابوأصحابالرسيةالرعلاثف

الأرقابوحملةالمناصبشاغلىلأسبقيةدتيقنطامبوضعالاهتمامأنإلىالإشاؤوجمدر

،ل!هأولقول!)ثه7)الأولنالنتنيانالإمبراطورأصدرهاالتىالمراسيمعليهنصتقدئماتقليا!كان

ربراء.ء(م)37216سنةالرومانيةالإمبراطرريةمنالفرنىالقسمفىم(375-)،36

مرسومهفى-نصعندماالاتجاههناليؤكدم(293-75س)الثانىفالتنيانالإمبراطور

هـطةومغافةانتهاكايعد5هل!الأسبقيةلنظاممغالفةأيةأنعلى-م،38ضةالصادر

!ظاماكت!بوهكدا.'(V)المقل!اتحرمةانتهاكخطورتهفىهـلعادلالإمبراطرروعطمة

ا!مبراطوركة.تسمىفىسائد!تقليا!واصبحاهميتهالأسبقة

ناحية.منالبيروقراطيةللهينةالهرمىالتسلسلكنظامألاهتصاميينواضحةالعلاقةوقبدر

ناذ!كمعنى.أخرىناحيةمنالإمبراطررىالقصرفىالرسيةالاحتفالاتكتنظيموالعناية

باحتزامالإمبراطورىالمظهرخدمةفىتعملكانتالبيزنطيةالدولةفىالمركفيةالحكرمة

نظرتلقد.الإداريةاوظيفتهاالتز)مهاإلىاالإضافة،البررتوكولوتواعدالمراسمكطقوس

ثيودوسيصصقوانينوتضنت،بالغباهتمامالبرتركرلورسومالمراسمطقوسإلىسيزنطة

الإمبرا!رتامثم،()18ذلكعلىالدالةالإمبراطورلةالمراسيممنلمعدجستنيانوقوانين

المراسمعنالشهير!لتابفىالمراسملتلكالأيديولرجىالإطاربصياغةالسابعقسطنطين

أ!ثر343كللصةالسابعقسطنطيناستغدملقد.شاه1Caerimoniisالقصورمراسم)البيزنطية

ج!يرظامأنهراعتقد،والمكانةالدرجةوتسلسلترتيبعلىالقاثمالنظامعنالتعبيرفى

لبيزدطةالتابعةوالدو*تالبرابؤتبلمنوالتقديرالإعجابالإمبراطرريةأكسبلامه.بالثنا

و!ظمةالإمبراطرربةءبهاإلى.بسىالنظامبهذابلتزملامنكلوأصبح.()91المحارجفى

هlأ*أ-tوالحكومةdemosالشعبإليبسىءالنظامهذابتجاهلذ!.الأممبينمكانتها

رصمعنهعبرتالذىالنظامهذاكانالسابعتسطنطيننطرففى.اللرلةإلىهيسأى

لأ!هـ،02()ومهابةعظمةكثرBasileiaالإمبراطورلةجعلقدالرسيةواحتفالاتهالقصر

هذاعلىهـلعدالحكومةفىالألقابوحملةالرصميةالمناصبأصحابمنزلةبدقةبحددنكلام

21".)الربأرادهاكماالمجتمعحركةو)كتماللا.سمجاممطهرلمالنحو
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دستورئامستقزغيركانتالتى-البيزنطيةالإمبراطورمةمثلدولةانالقولهـككن

lfغيريشكلالخارجمنللخطرومعرضة - siloالدولمنكيرهاعلىتتميزأنعليهان

والمتسلسلالدتيقالتنظيمذلكفىالخاصيةهدهتمئلتوتد،مقلسةخاصيةفىوتتفوق

يقفرن،الآخرينالقواثماصحابوكلكودينوالمدموفيلوثيوسكانلقد.والألقابللشاصب

صاحبهوموقعمنصبكلمكانةيحد!الذىالصارمالبيروتراطىالنطامهناخدمةفىمنكنين

للعرثى.بالنسبة

مدىاىإلىكبيانيهتمواولم،وحلهالمنطارثهلاالحكوميةالأجهزةكلإلىنطروالتد

يتولىالتىا!دارةكانتكيفاو،رجيةانالسياسةالمتعدوينالموظفينأحدمارس

علىيجلسأنالموظفهذااستحقمكاناىكبيانفقطاهتموايل،عملهاتؤدىمسثوليتها

الإضانيةالرسيةالمهاملبعضأحيائاالإث!اؤمعيحملهاكانالشاراتوأىالإمبراطورماندة

القوانمتلكمنواحدةكلوفى.الإمبراطورىالقصرفىاضتصاصهنطاقفىتلخلالتى

ومما.كالبروتوكولالمعروفةوالمراسمالشريفاتلنالامالكعالحدكلفتمثالبةصورةتوبد

وقتمنلأهميةلبعضهادعدلموطاثفالقابتسبيلتواصلالقوانمتلكانالائتباهكثير

طويل.

يان!بزمأناصديستطبعنلا"واضحةتبدرالباحثتوابهالتىالمثكلةاكمادإن

المناصبوث!اراتفالقاب"خيالهممننسبوهاقدالذكرسابقةالمناصبقوانمأصحاب

القوانمتلكفىالوار،ةدةالماتقدم5هنارعلى.يالفعلموجودةركانتصحيحةالحكومية

نعترتانيببولكن.عنهنبدأانيمكنوأصاصالأهميةمنكبيرجانبعلىانطلاقنقطة

يجببيزنطةفىالحكوميةللإدارةراضحتاريخإلىالرصولوحتىالأصاصهذامنالطريقأن

.وذلكوالألقابالمناصعبقواثمفىالواردةللبيائاتمرهقةوائباتصقيقعمليةيجتازأن

نبرزأنيببذلكفىالشروعوتبل.الأخرىالمتاحةالتاريغيةالمصادرفىورد!بابمقابلتها

التالية:الاعتبارات

تعبيؤالإمبر)طورلشغصفكان،الأوتوقراطيةصفةالحكومةهذهعلىغلبلتد:أولأ

.دتلديانوسعهدنىحدثكماالعباددرجةحتىتعطيمهتمالبدايةففى.الرسى

بإرادةليحكمالإلهيةالمث!ينةاختارتالذىالرجلأصحبالمسيحيةالاعتراتبعدولكن

التشريعيةالسلطةمصدرفهو5البشرصانرنوقالإمبراطورأصبحالتصررربهن!.الرب
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خ!مته،فىوالقصرالحكومةموظفىجميعوكان.التنفيذيةالسلطةرأسوعلى

ونفوؤهمسلطاتهممنههـسصتمدون"مناصبهمفىيعينهمالذىفهو،وحدهلهوولاسم

)22(.لواجباتهمأداثهممسنوليةامامهيتحملرنكما

تصريفيتمإذ،تنظيمهنىثيروتراطئاللإمبراطوريةالمركزيةالحكومةجهازكان:ثانقا

يتولىالتىالحكوميةالإداراتمنسلسلةطرصقعناللرلةشئونمناكبرالجزء

له،مركزلمالإمبراطورىالقصرمنيتخدالشأنرفيعموطفمنهاكلعلىالإشرات

عد!إدارةكلنىالكبيرالموظفهلاإمزلمحتدبممل.يالإمبراطورمباشؤصلةوعلى

المناطقفىممثلينلهكانكما،رتيقتسلسلفىومرؤوسمهمالموظفينمنقليلغير

هداملاععكانتإذاأنهنلاحظأنيجبوهنا.()23للإمبراطورلةالمختلفةالإدأرية

إصلاحاتبعدالميلادىالرابعالقرننىلمحددتقدالمركفصةللحكرمةالبير!تراطىالتنظيم

تدالإدارلةتهاواختصاصاوألقالهاالرثيسيةالمناصبفإن،الأولوقسطنطيندقلديانوس

)ختفا4التطورهدامظاهرومن.الأولىصورتهاعلىتبئولممستمرلمتطورلمشهدت

.جديدةوظيفيةمسعياتإلىاختعماصاتهاوانتقالتمائاالوظيفيةالمسمياتكعض

الحكوميةالمناصبشاغلىيينكدقةالتمييزنحاولانالمرحلةهذهفىالضرورىمن:لالثا

يصمفلونلاالذينالصرفةالثرفيةالألقابححلةوبينالرسيةالألقابحصلةرهمالحقيقية

إلىأدىالإمبراطورىالبلاطأصابالذىالتطورأنوالمعررف.رسيةإدارلةمناصب

رجالكبارلأسبتيةدتيقترتيبوضعهذاوتطلبوالمراسمللتشرصفاتدقيقنظامتبلور

المناصبتصنيفتمالأساسهذاوعلى.الرسيةالقصراحتنالاتفىومراكزهمالدولة

محددرسميةألقاثاضاغليهابمنحودرجاترتبإلىوالقصرالحكرمةفىالمغتلفةالرسمية

رسمىلقبيميزهامحددةوظيفيةصلاحياتموظفلكلفأصبح.بدتةمنهمكلررجة

مميزشاراترسىلقبلكلأصبحكما،Codiلأشأالتعيينوثيقةفىالإمبراطوريمنحه

مركزيحددلا-الأمرحقيقةفى-الرسىاللتبوكان.اللقبالحانزالموظفيحملها

إلىوبالإضأنة.القصرنىيشفلهاالتىالدرجةترتيبيحددبلللعرشبالنسبةالموظف

لمنالإمبراطرريمنحهامحددةإدارلةبوظانفترتبطلاشرفيةألقابهناككانتذلك

الشرنىاللتبحائزمنحبالطبعذلكولصاحب،أيفارصميةوثيقةشكلنىيشاء

ترتيبيتوقفوعليهللنايةدتيفااكقابتسلطوكان.للقبالمميزةالثارات



التطورأصابوكما.)،2(القصرواحتفالاتمراسمنىوأدوارهمومراكزهمأصحابها

ومن.الألقابإلىأبفئاامتدنإنه،المركزيةالهكومةفىالرسيةالوظاثفاختصاصات

اختصاصاتبلاضرفيةألقابمجردإلىالرصميةالألقاببعضتحولذلكمظاهر

تمائا.الآخربعضهاءواختفا،وظيفية

والألقابالمناصبقواثمفىوردماوإثباتلمحقيقعمليةأنندركانعلينايجب:ائارا

بالنسبةمتوقعةغيرصعوباتتواجه،الأخرىالتارلخيةالمصادرفىوردبمابالاستعانة

استعمالفىالبيزنطبالمزرخيناختلافالمثالسبيلعلىذلكمن.للمصطلحات

مستواهمفىالتباينعنناتجاختلاتوهوالوظيفيةللسمياتالفنيةالمصطلحات

فىالمعشإدراكإلىكنايؤدىأنيمكنالسياقأنحقيقة.الأدبىوأسلولهمالثقافى

المهامبمطابقةالمبازفةظورةمننحذرأنهـلجب.دائئاليسولكنالأحوالمنكثير

بينالتباينلأن،ألقاسهااوالوظانفلمسمياتالأصاصبةالممانىتثايهعندالوظيفية

أكرحالةنىكم!يدحدإلىيزدادقدللرظيفةالفعلىوالأختماصللكلصةالحرفىالمعنى

Logathفيظاكاالإستراتيوتيكرنبلنثبثالمعروتاللنثبثفشلأ.أخرىحالةفىمنه

ouظstratiotiلنثيثفيلوثيوسزمنفىلايزالكانالعسكريةالخزانةلفثيثأى13دا

لفثيثمثلآخرلغثيثلمجديينما.العلياالفنةمنالماليةللثشونموظفأىحقيقى

Logothctcsولmouالدروم tou dتدلهالمعاصر،الحكومىالبريدإدارةلفثيثأى

وابتعدالماضىفىاختصاصهمنكانتالتىالماليةوالسبلاتالدفاترإمساكصارز

.25()جديدةاختصاصاتيتولىوأخذعنها

تتطلبالوظيفيةالمسصياتألتابمنالقواثمنىوردماومراجعةعقيقعمليةأنلاثمك

إلى:مهمسؤالعلىبالإجابةزلكويرتبط.بيزنطةنىالحكوميةالإدارةلجهازرتيفافهئا

العصرنىالحكوميةللإد)ؤواشرارلمامتدادلمالبيزنطيةالحكوميةالإدارةكانتمدىأى

عصرمنالمركزيةللحكومةالعامالهيكلاستمراريةينكرأنالباحثيستطيعلاأالرومانى

الحكومةمناصبأهمأنببد.المبكرالبيزنطىالعمرإلىالأخيرالرومانبةالإمبراطورمة

العصرنىالررمانيةالحكاملهيثةامتدادلمتكنلمالمبكرالبيزنطىالعمرنىالمركزية

فىأحملةشأ4-لاولوأعوانهالإمبر)طوررناقجماعةمنانبثقتبل.الجمهورى

.الإمبراطورىالعصر

http://www.al-maktabeh.com
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لقبالمبكرالبيزنطىألعصرنىالحكوميةالمناصبألقابأهمأن،مثلاالمعروفنمن

Praefectusالبرايتورىالوالى Praetorio،الإمبراطور.أعوانفثةإلىينتمىصاحبهوكان

Praefectusللقبالحرفالمعنىأنوالحقيقة Praetorioالمعسكرتاندأوالهرسقاندهو

كانتدقلديانوسعهدففى.الفعليةصلاحياتهعنيعبرلاالمعنىهذاولكن"الإمبراطورى

رأسعلىكاننقد"الإمبراطوريةلإداؤبالنسبةضخمةالوطيفةهذهضاغلمسثوليات

لهكانتكما"المركزيةالحكومةعلىالإثرافالوقتنفسفىويتولىالعسكريةالقيادة

لمكانةالتاليةالمكانةيحتلالمنصبهداضاغلكانوهكدا.أخرىقفانيةصلاحيات

علىووزعهمتياصزأثنانهبتعيينالأولتسطنطينالإمبراطررقاموعندما.()26الإمبراطور

منعددإلىالمقاطعاتتلكنىالفمليةبالإداؤيعهدأناضطرفإنه،الإمبراطورسةمقاطعات

!داؤاكنانهاحدمعاصشقرحيثاشاخاظلمةاحثهلا3ء45!ثهلأقلقبمنهمواحدكلوفحأعوانه

ارلعإلىا!مبراطورلةكتقسيمانصدتلديانوساصلاحتثدوهكدا.()27مقاطمته

الرالىانفصالذلكعلىوترتب.رالثرقوالليرياوايطالياغالةهىرئيسيةمقاطعات

نىالحكومةمركزعنوايتعاد.الإمبراطورثخصعنحrاظكضاشأtكهلا)،قىاشاولءالبرايتررى

المقاطعاتمنواحدةنىالمدفيةالإدارةعلىأقتصرتإراريةبمسنولياتوارتبالىالماصت

بحاوللاحتىالعسكريةالسلطةمنالمنصبهذابحرمدعلىحريصئاتسطنطينوكان.الأرلع

لهذاالواسمةالصلاحياتبدأتوهكنا.العرضلاغتصاباستفلالهامقاطعةيةأحاكم

28(.)تدرلبئاتتقلصالمنصب

الاختصاصاتعلىالأولقسطنطينالإمبراطورأدخلهالذىالتعديلهذاعلىترتبولقد

Praefectusالبرايتررىللوالىالواصعةالمركزية Praetorioالمناعبمنمجحرعتينطهور

التطورهناوحدث.مباضزالإمبراطورتتبعان،مدنيةوأخرىعسكريةمجموعة"الرسية

حملComitesالإمبرأطورورفاقأعوانمنلعددمحدوةوظيفيةمهامقنصيصجرىعندما

الوكليفية)92(.صلاحياتهعلىيدلرسىلقبعنفضلاComesقرمسلقبمنهمواحدكل

)03العسكرفيالقادةمنأرلعةعلىالعسكريةالقيادةفتوزعت magistrimilitum)،كما

المالبةناطر:همالموظفينكبارمنأرلعةعلىالمركزيةالحكومةنىالمدنبةالمناصبتوزعت

Comesمم!ه)rgitionumالعامةوالهزانة sacrarum،الخاصةالخزانةوناظرComes rerum
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Comesالإمبراطورىالبلاطفىالتضريععنالمسئولوالكوشتور،كأ"7*لث!هأثه et

quaestorأ،لمهأ sacri pal،المركزيةالحكومةدواوينرئيسوأخيرلم-Comeset magister of

iorumا!شا.

وظاثفضمنكانتاالخاصةالخزانةوئاطرالعامةالخزانةناطروظيفتىأنإلىالإثارةو!در

)31لقيصرالمالبةالإدارة FiscusCaesaris).التشريععنالمسئولالكوستوروطيفةأما

لوطيفةتطو!تعدهليقيئانعرففلا،الإمبراطورأوامربمياغةيختصكانوالذى

aestorالإمبراطررىالكوستور Augustiلمةqu،الإمبراطورمقترحاتويفسريقرأكانالذى

للوالىتابعةكانتالتىالقضائيةالتحقيتاتإدارةعنانبثقتأنهاأم،السناتومجلسنى

5لىctorio3يتورىالبرا Pi+! fcctus Pأنهاالمزكدمنولكن)32(.خلانيةلاتزالالمسالةفهذه

الج!هورلة.رومافىالمعروفةالكوس!تررلوظيفةاستمرار،تكنلم

عهدفىمتواضعةررأتانهافالمرجح.المر!دزسةالحكومةدواوبنرثبىلوظبفةيالنسبة

وكان.القصرفىوالحرسالمرظفينعلىيالإضراتاختصاصاتهاحد!عندمادقلديانوس

الوظيفةهذهتطورتثم35اشاولاناسأفيداPraضاtorioالبرايتورىللوالىمرؤوشايمدصاحبها

*شألمقث!شأف!riniaالموكلفيندكوانإدارعلىيالإضرافصاحبهااشنقلعندماقسطنطينعهدفى

المركريةاختصاصاتهإلىأضيفتالميلادىالرابعالقرنمنالثانىالنصفوفى.الحرسرادارة

ntumض!busالسريةالشرطةرادارة.الأسلحةمصانععلىالإشرات inشاSchola ag،راداؤ

.(33)حلالاولثهpublicusلهكومىالبرلدا

وظانفعدةهناككانت،المركزلةالحكومةموظفىكبارمنالمهمةالفنةهنهجانبرالى

كبيرمنصبمثلعملهمطبيعةبحكمالإعبراطرربشغصأصحاكهاارتبط،القصرنىرفيعة

ositusولubiculiالحجاب sacفىظهرتاللقببهناالوظيفةهذهأنرالمعروت.هش!*ح

دقلديانوسعهدتبلموجودةكانتاختصاصاتهاولكن،الأولتسطنطينالإصبراطورعهد

ثأنتسطنطين-ارتفععهدمن.رابتدا.Cubiculoكوليكولولقبيحملحاجبيتولاهاوكان

وفى.الخصيانمنكانشاغلهأنرغمالقصرفىالمناصبأرفعمنأصبححتىالحجابكبير

العد!علىوالإضراتالمغتلفةالحدمةأتسامإدأؤالوظيفةهذهاختصاصاتكانتيةالبدا

تمتعلقد.(FL)شغصتاالإعبراطورخدمةعنفضلاالقصرفىالعاعلينالحجابمنالكبير

تولاهاالتىالمسنولياتأهميةبسببلشىواسعةوصلاحياتكبيربنفوذالوظيفةهذهثاغل
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لقربهيخشونهالحكومةموظفىكباروكان.ومداهنتهوتملقهللإمبراطورملازمتهبسببولكن

وتدخلنافسهملأنهلهالكراهيةيكنونكانواوان.عليهالشغصرتاثيؤالإمبراطورأذنمن

35(.)ضئونهمنى

معاونىمنالهيثةتلكفىالمبكرالبيزنطىالعصرنىالمركفلةالحكومةملامحيدتوهكذا

المرظفينمنهيئةمنهمواحدكليتبعوكان.الرنيسيةالمناصبتقلدوااللينالإمبراطور

الذىالتطوركانواذا.يتبعونهاالتىالإداؤاختصاصاتكتصربفقامواالدينوالمساعدين

عهدتبلبداقدالمركربةالحكومةهذهفىالرثبسبةالمناصباختصاصاتفيهتبلورت

الفثةهنهأنبالذكروجدير.بعد.منأبنائهوعهودعهدهفىاكتملفإنه،الأولتسطنطين

كبير،بشكلشغصئاللإمبراطوروملازمةمرتبطةكانتالمركزيةالهكومةموظفىكبارمن

الدولةأنرغم"للدولةتمثبلهامنأكبركثكلوالقمرالمرشتمثلالنحوهذاعلىوكانت

الجديدةروماإلىالقديمةررعامنعاصتهاانتقاللعددورهاتلعبواستمرتكمفهومكقيت

البسفور.ضفاتعلى

ررورتكوينعلىطرأالذىالتطوركفضلتدممصتفقدالمركزيةالحكومةهؤهصلطةأما

!ا)،حافي-)الةالثانىقسطنطيوسالإمبراطررقامعهد.بدايةففى.كيزنطةفىالسناتومجلس

-)361اأكوداا1 rrv)فىعثيلهلينافسالقسطظينيةفىبديدصناتومبلسبإماهم

-337)لمة،في،ا)،حفيولأالأولقنسطانزالأصفرأخيهحكم!تكان!ال!ىروما

تضريعئامجلصئايعدفلم"التديمالدورنفسلهبعدلمالجديدالمبلسأنكيد.)36((م035

بامريتكرنأصبحبل،الجمهورلةرومافىالحالكانكماالتنفبذيةالسلطةعلىرقيئا

أصحابعضوشهفىهـصضماستثارىكمجلعىطلبهعلى.بناهـلبتمعالإمبراطررواختيار

)*(.الثرنبةالألقابوحصلةالحكومةموظفىمنالنفوذ

المبكرالعصرمنللإمبراطورلةالمركزيةالحكرمةآلياتعلىطرأالذىالتطورتتبعناإزا

رالتفسبر.بالرصدجديرتينظاهرتينوجودصنلاحظنإننا5الأخيرالبيزنطىالعصرنهايةإلى

الحكومةإداراتلرؤساءالوظيفيةالمسمياتألقابأنحقيقةنىالأولىالظاهربوتتمثل

مسمياتألقابمحلهاومحلعبرالقرونمتكررهـلشكلتدرلجئاتختفىكانتالمركزية

الثانيةالظاهرةأما.أخرىإداراتمنأرالحكرميةالإراراتنذ!منمنزلةأدئىوظانف

البيزنطبةالمصادرنىيظهررنمعاونيهموأهمالحكوميةالإدارات.رؤساأنحتيقةفىنشثل
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لاختصاصاتمباشؤبصلةتمتلاأعحالأيؤدونرهم5متكرروبشكلمتباينةنتراتعبر

محاولةآيةعلىالإقداموتبل.عليهاالدالةالألقابحملواوالتىفيهاالمعينينالإد)رات

البيزنطية.الدولةتاريخامتدادعلىالظاهرتينهاتينمنالأمثلةبعضرصدمنلابدللتفسير

التىالمركزيةالحكومةإداراترؤساهألقابمعغأنالقوليمكن،الأولىللظاهرةيالنسبة

.الميلادىالثامنالقرنبعدوجورلهايعدلمالمبكرالبيزنطىالعصرفىإليهاالإشاؤسبقت

الألقابجملةإلىأضيفتأوتامةبصوؤإماألقالهاواختفتالوظيفيةس!ياتهاتلاشتلقد

agisterلقبمنيتبقلمفمثلا.الشرنية officiorum*الحكومةدواوينرئيسلقبوهو-لمأ

المدعوينقائتفىالكلمةهذهوأصبحت.)38(أ؟لمةولs!صهـأماجستيركلمةسوى-المركزية

منلقبمبردالميلادىالتاسعالترننهايةفىفيلرثيوسصنفهاالتىالقصرولانمإلى

نىتردلمإذوجودلهايعدنلمالميلادىعثرالرابعالقرنفىأما)93(.الثرنيةالألقاب

-udoكودينالمدحوقانمة Codinusءنا!s(.)04الدروملفثيثأرتقىالتطورهذامقاولوفى

s tou dromouاشاضاLogoth،رتولى،الحكومىالبريدإدارةعنالمسنولالموظفلقبرهو

المر!لزيةالحكومةدو)هـصنلرنيسىالمتعددةالاضتعساحصاتمعظمالميلادىالثامنالترنمنذصاحبه

الخارجيةالدولةمراسلاتعنالمصنولالدبلوماصيةوالثشرنالخارجيةالعلاقاتريوانوخاصة

دواولنلرثشمرؤوصئاعرارتقاتبلاللروملفثيثوكان.الأجانب.السنرااستقبالومراسم

نىكبيرونفوزعديدةمركزيةباختصاصاتتمتعقدالدروملفثيثكانواذا.1،()الحكومة

الحادىالقرننهايةمنذوأصبحاختصاصاتهفقدماسرعانفإنه،الأوسطالبيزنطىالعصر

Logothetesلقبضانارتفعالوتتنفسونى.مضمونبلاثرفىلتبمجردالميلادىعثر

kreton!4كوعنينالأولالكسيرسالإمبراطوراستحدثهجديدلتبوهووله،شxiusظAl

1118 - 1 810 ( Comnenus)معينةزمنيةلفترةصاحبهتولىالثأنرنيعلمنصبم

ومنذ.أدانهاومراتبةالمختلفةإداراتهابينوالتنسيقالمركزيةالهكومةعلىالإشراتصلاحية

megasالعطيماللفثيثهوالمهمالمنمبهذالقبأصبحالمبلادىعشرالثانىالقرننهابة

(2Logothetes،).

اختفاءثهدالأوسطالبيزنطىالعصرأنسنلاحظالماليةالشنونمجالإلىانتقلناإذا

ذاتوطيفيةلمسمياتجديد-ألقابوظهورةمتعدصلاحياتزاتبارزةمناصبألقاب

العامةوالهزانةالماليةئاظرلقباختفىالميلادىالسابعالقرنففى-محددةاختصاصات



ه،

m largitionumل!لكاComes sacلقبفطهر.جدكلةوظاثفعلىاختصاصاتهوتوزعت

علىمسنولياتهواقتصرتمحأح،لأه!هصأ03،ولاولح!داهمماالعامةالإيراداتعنالمسنولاللفثيث

جبايةعنفضلاالأقاليمفىجبايتهاوتنظيمالسنويةضراثبهاوتقديرالزراعيةالأراضىمسح

المبلادىالسابعالقرنمنذالبيزنطىللجبشالعسكرىالإنفاقوأصبح.)3،(الجمركيةالرسوم

لفثيثلقبيحملالعلياالفثةمنموظفرأسهاعلىستقلةمركزيةلإداؤتابقاايضئا

Logothetesظouالاستراتيوتيكون tou Stratiotiهراوكان.العسكربةالخزانةلفئيثأى

منعد!يتبعهكانكما،العسكرلةالحساكاتوتسجيلالجندرواتبدفعيتولىاللفثيث

نىالثيماتوقادةالعاصمةفىالمركزيةإدارتهبينالوصلحلقةبدورقامواالذينالموظفين

stiariumالعامةالحزانةاختصاصاتاما(0)،5الأقاليم sacrumالإ+مفاقتموللمثل7شا

منموظفرأسهاعلىستقلةإدارةتتبعأصبحتنقد،بانواعهاالعملةصكدوررادارة

5،(.)أمسادالا،7لمةأ(ك!ساول)،،3لاقبيحملالعلياالفثة

rumلمةtarumالحاصةألخزانةناظرلقباختفىهـدينما privشاsrشاComالسايعالقرننى

مراعىعلىالمشرفاللفثيثلقبمثللإدارتهتايعةوظانفألقابثانارتفع.الميلارى

6)!هخاton!أ)،اشاحمالم!للتاجالمملوكةالخيول Logothet،).عنالمععنولاللفثيثلقبيرزكما

الأرا!نىإدارةصاحبهوتولىLogotheفيظالا،،اأضاألظ5داالحاصةالدولةممتلكاتإيرادات

ظهركما.("V)الحكرمةامتلكتهاأراحتكرتهاالتىالتجاريةوالمحلاتوالمصانعالزراعية

الأمرالخزانةأمينلقبوهرSakeflariosساكلاريوسلقبأيعنئاالسابعالقرنمن.ايتدأ

دخلصانىمنمواردهامعظمتستمد3،لحهellionالخزانةهذ.وكانت.بالإمبراطررالخاصة

الاحتياطيةالأموالوعاءتمثلكانتوالتىللتابمالمملركةوالرعريةالزراعيةالفياع

كثيرنىيقومكانأنهإلىيرجععنهاالمسنولالمرظفضأنارتفاعأنالمرجحومن)8"(.للدولة

منالأخرىالماليةالإداراتخزاننفىالعجزبتفطيةالطوارىءحالاتفىوخاصةالأحيانمن

لقبأهميةازدادتالميلادىالثامنالقرنأواخرومنذ.بالإمبراطورالخاصةالأموألخزانة

الأخرىالماليةالإداراتكافةعلىالمشرتالعامالمراقبدورليؤدىصاحبهوارتقىساكلاهـسوس

نقدلتد،الماليةالشنرنمجالفىجدي!بمتطور!الأخيرالبيزنطىالعصرضهد،حالأبةعلى.

touالعامةالإيراداتعنالمسثولاللفثيثمنكل genikou،إيراداتعنالمسثولواللفثيث

البيزنطبةالإمبراطوهـلةانهيارعقبأختصاصاتهما5،ولidikouالخاصةالدولةممتلكات

الألقابجملةإلىلقبيهماوأضيفام02،!نةاللاتينيدنىالق!طنطينيةرصقوط

المسئولاللغثيثلقبيتذكرمنهناكيعدلمعشرالرابعالقرنمنتمفوفى)9"(.الشرفية

http://www.al-maktabeh.com
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الضرانبتقديرتشملكانتالتىصلاحياتانتقلتفقد.(05)العامةالماليةالإداراتعن

المسئولالموظفا!ىإلىالإيراداتلفثيثاختصاصاتانتقلتكماجبايتهاوتنظيموالرسوم

epiالإمبراطورياسؤالهاصةالشنونعن ton oikeiakon.ظهرتتدالوظيفةهذهوكافت

الإمبراطررية.الأصؤممتلكاتإداؤصاحبهاوتولىعشرالحادىالقرنفىمزأول

السابقلقبهعنهتغلىفقدللحكرمةالماليةالإداراتعلىالمشرفالمراتبمنصباما

megasلقبالميلادىعشرالثانىالقرنمنذواتخذ3؟للةllariosساكلاريوس logariastcs

.(51)الهساباتمرأتبىكبيرأى

ومجالاتصاحبهامنزلةفىجنوىلتعديلتعرضتالتىالرسميةالألقاببينومن

البلاطنىالتشريععنالمسئولالكوشتورلقب،الأوسطالبيزنطىالعصرفىاختصاصه

52)أمpalatiiالإمبراطورى Comes et quaestor sac).لمالكوش!تورهلاانفالمعرولى

موظفىعلىإدارتهثشونتصريففىيعتمدكانيلبهخاصةموظفينهيئةلديهتكن

rioi)ألمناش!دآ)ظ،.السكرتاهـلة (Aازدادتولتد.القصرنىالمختلفةللإداراتالتابعين3دةاشأم!اخا

رئيسهمانلدرجة"عليهما!مبراطوراعتمادلازديادالقصرفىالصكرتاريةمرعلفىأهحية

القرنفىصلاحياتهوازدادتضانهارتفعPmtasش!!أشاtisالأولالسكرتيرلقبحملالذى

Leالميلاالسابع , pفتنيرت؟القصرفىالتئريععنالمسنوزالكوس!تورمركزمنأحن!عف

الأوللقبهمنيتبقولمالقسطنطينيةنىقاضىمجردإلىو!ولمنزلتهوهبطتاختعماصاته

صلاحياتهوتعددتأهميةازدادقدالأولالسكرتيرمركزكانوإذ).(كوستور)53كلمةسوى

لإدارتهالتابعةالوظانفإحدىشانارتفاعشهدالميلادىالتاسعالترننإن،السابعالقرنمنذ

نألدرجة،(5أ"ح)،tou!اanikleiouالإمبراطوريةالمحبرةعنالمسنولالص!كرتيروظيفةوهى

الأسزعصرومنذ.الرظيفتينهاتينثماغلىبينوقعالحكومةدواهـلنفىالنفوذعلىالتنافس

رصولالأولىالإداريةصلاحياتهونقدالمنافسةمنالأولالسكرتيرلقبخرجالكومنينية

استمرتققدالإمبراطورمةالمحبزحاملوظيفةأما.العاصمةنىقاضىمجردإلىصاحبه

أصبحتالبيزنطيةللحكومةالحقيقيةالقيارةلأن،نفوذبلاولكئالأخيرالبيزنطىالعمرنى

الفثيثوالمراقبةوالتنسيقالإثرافعنالمسثولاللغثيثيدنىعشرالثانىالترنمنذ

55(.)العظيماللفثيثلقبذلكبعدحملالذى(سكرتون
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Praepositusقcubiculiالحجابكبيرلقبأما sacرفيعةبمكائةصاحبهتمتعالذى

إلىالميلادىالسابعالقرنأواخرفىمحولفقد،المبكرالعصرفىالقصرفىخطيرونفوذ

لهمرؤرصئاكانآخرحاجبشانارتفعالرقتنفسوفى.)56(الشرفيةأكقابمنلقبمبرد

.حكلكrakoimomenosالبراكوممومنوسلقبويحملالإمبراطورنومغرفةعنومسثولأ

واضحثشكلنفوذ.ازدافىالذىالبراكوممومثوستابعهإلىالحجابكببراختصاصاتوانتقلت

اختصاصاتهاللقبهذأفقدالأخيرالبيزنطىالعصروفى.()57الأوسطالبيزنطىالعصرفى

اختصاصاتيؤدونحجابتعيينأنولاث!ك.الشرنيةالألقابضمناختفىثموأهميته

Louكلمةأضيفتولكن،استمرقدالمحددالبسيطبمعناهاالحاجب koitonosلقبإلى

الإمبراطور.ئومغرفةعنالمسثولالحاجبلبصبحالحاجب

المناصبإسنادإلىالا!ا.طهرالكومنينيةالأصرةعهدمن5ايتداأنه،بالذكروجدير

منمالوفاكانمماأكبر!صورةالإمبراطورأسرةمنأفرادإلىالمركزيةالحكوعةفىالقيادية

أخوالهاوأعمامها!داوا!مبراطورأخوةكعضظهورالوقتزلكحتىالمالوفمنو!دانقبل.

صلاحياتايةممظمهميمارسأندونمئاركينأثاطرةأوقياصرةألقابأحياتايحملونوهم

المناصببارتباطوالخاصالساندالنظامأنيعنىالتطورهذايكنولم.فعليةوطيفية

نايمنىدل5لاكئاأصبحتدالقصرنىأصحالهامكانة!ددالتىالرسميةكالألقاب

رالأقارب.للأمرائقطعكومنينأصرةعهدمنذأصبحتالرسيةوألقابهاالقياديةالمناصب

كما،الأخيرالبيزنطىالعصرطوالالاتجاههذاواستعر.للإمبراطورالنسببصلةيمتونالذين

وكلكئ.الحكومةفىالقياديةللصناصبالرسيةالألقاب)ستقرارعدمظاهرةأيضئااستمرت

أندرونيكوسالإمبراطورعهدمن:وابتدا،عامةبصفةباليولوجأصرةعصرفىأنهالقول

خاصة.بصفة(م3281-2821)وللأوله!أول3ول413ل!احشاثه2010لا3باليرلوجالثانى

)8،(.أسرت.وأمراللإمبراطورمخصمىإقطاعإلاهىماالإمبراطررلةأننكرةتبلورت

الضعفتداعياتعنهاكثفتالتىالإقطاعىالنظامخصانصمنالعديدتظهررمدأت

نىظهرمماأكبربشكل،الأقاليمفىاللرلةحقوقامتلاكنحوأجماهوخاصةوالاضمحلا!

فىمرةلأولبيزنطةعرنتهالذىPronoiaالبرونويابنطامالممىالمثروطالأرضحيازةنطام

للنظامالييزنطيةالتجرلةأنننسىألايجبوهنا)95(.الميلادىعشرالحادىالقرنمنتصف

.الأسدسا!ربنىبلفتهاالتىالدرجةإلىأب!!تصللما!قطاعى
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الحكومة،فىالقيادبةالوظانفلشفلالمباشرينالأقاربمنالكانىالعدديوجدلاوعندما

هؤلاءليزنطةعرنتلقد.06()النقصهذالسدOiظioiالإمبراطورأتباعجماعةتطهر

أدنىالقابزاتتاثعةوظاثفيؤدونوهمطويلوقتمنلالإمبراطورلأسرةالمنتسبينالأتباع

وأصبحتالأخيرالبيزنطىالعصرنىأهميتهاازدادتالأتباعمنالفئةهدهأنبيد،مرتبة

تربطالتىالملاقةوكانت.والأولويةالتفضيلمعالعلياالحكومةدوانرفىملمرسئاواقغا

العاديةالرواطمالاهركلتتجاوزوطيدةواخلاصولاهعلاتة،بالإمبراطورالأتباعهؤلاه

يشرئاموردلميمثلونالأتباعهؤلا.وأصبح.صيدهولينالمرزوسأوالتايعبينترب!التى

نىالقياديةالمناصبيثنلمناختيارعندعليهيعولأنا!مبراهمديستطيعاحتياطئا

أكبرالإمبراطور!اه،للحكومةالعلياالدوانرفى،الأتباعءهزلاولاءوكان.96()الحكومة

نانلاحظأنيجبوهنا.ا!مبراطوريةنهابةحتىالنحوهذاعلىواستمرالدولةصاهكانمما

horكهداظهاكدةا-أللإمبراطورءالولاتسمعلىالقانمورمزهاالشخصيةالتبيةعلاقةمظاهر

تمثلكانتكما.والمجطالمركزنىالدولةأح!ابالذىالضعفتعكسكانت،)62(كهفى!ا

تناسذلكعلىوترتب.تراراتمنتتخذهوماالحكرمةصلطةلفعاليةااطنىانقطاعحالة

عماالتساؤلإلىترجعالقلقأصبابوكانت.الرعيةلدىالأمانإلىوالانتقارالقلقمثاعر

تيمنالاحترامتلقىصرلىالأباطرةأحدصكومةتصدرهاالتىوالمراصيمالقراراتكانتإذا

!اتارااوامتيازاتنالراالذينا!ضخاص،القلقدفعلقد.التاليينالأياطرةحكومات

علىبالحصولالمتوارثةحترقهمتاكيدعلىالحرصإلى-بعدهممنوورثتهم-إمبراطورمة

وأجديدإمبراطررالعرشعلىفيهاتعاتبمرةكلفىجديدةباختامممهوؤوصكركوثائق

.اخرىحكومةالسلطةتولت

ألقابمنثبائاأكثرعامة!صفةكانتأنهافيلاحظ،وألقاكهاالعسكريةالمناصبأما

يمكسالذىوبالشكلالبيزنطيةالالرلةتار!عبراستمرتفإنهاولذلكالمدنيةالرطانف

بعنايةالفبا!هيئةنىالنقصاستكماليحظىأنالمعتادمنوكان.لللرلةالعسكرىالواقع

بعضعلهورالأخيرالبيزنطىالعصرشهدزلكمنالرغمرعلى.الهكرمةجانبمنكبيؤ

megasلقبمثل.الجديد-العسكربةالألقاب adnoumiastes.علاقةلاتوجدأنهوالمرجح

)اليونانية(.nomismaئومبسماأر(اللاصينية)nummus:عملةوكلمةاللقبهذابين

4بالاسمالمنادا-منمثتقاللقبأنوالفالب Womenمنمشتقأنهأى،(اللاثينيةاثه
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وأللتفتيشالجنداصطفالىعندالفاثبينءأسمالمعرنةالأس!اهعلىوالمناداةالجندضقد

اللقبهداطهرلقد.الجندهاسمايقاثمةاللقبهداحاملاحتفاظالمحتملومن.الاستعراض

عصرمنالشأنضنيلةثانوبةلرعلبفةشاغلمنصاحبهوارتقىام092سنةحوالىنجاة

لهكانتصاحبهأنتوضحلماللقبهذاذكرتالتىالمصادرأنبيد،الكومنينيةالأسز

megasلقبأيضئاالجديدةالعسكريةالألقابومن)63(.محددةوظيفيةاختصاصات

tzaousion،نأالبعضويرى.الصفضاب!أوالنولةضابطاختصاصيتولىصاحبهوكان

يعكسالذىالأمر،"حلاثه"حكا(ضاويشاتشاوشالتركيةالكلمةمنمشتقاللقبهلا

)،6(.البيزنطيةالدولةتارلخمنالأخيرالقرننىالمتنامىالتركىالتاثير

معاونيهموأهمالحكوميةا!د)راترؤساهأنحقيقةفىتتمثلفإنهاالثانيةالظاهؤاما

مباضرةبصلةتمتلاأعمالأيؤدونوهمالأحيانمنكثيرنىالتاريخوثائقفىيظهرون

هناالنظريلفتماوأول.عليهاالدالةالألقابوحملواداضروهاالتىالإداراتلاختصاصات

يلى:مازلكأمثلةومن،العسكريةالقيادةمهامباداهالمدنيينالموظفينكباربعضتيام

Pr!كpositusكأسالىفيأ؟داعا-داضاالحبابكبيروظيفةثمفلالذى،لمةل!3!خلأنارسشىالحمى
الإمبراهم!ىالجيشقيادةشلى،ام01'0-527)الأولجصشنيانالإمبراطورعهدفىا1

نصرلمحقيقنارسشىراصتطاع.إيطاليافىالضرقيينالقوطضدالحربمنالأخيرةالمرصلةفى

BustaGallor-جاللورومبوستامعركةفىالشرقيينالقوطزعيمTotilaتوتيلاعلىكبير

الهكمةكنيسةث!مامسةأحدأنالمصادرفىنطالعم715توفى.65(م)552سنةا*د

عنالمسنولاللفثيثوظيفةأيضئاثغلوالذى،يوحناوررعى(صوفياهجيا)المقدصة

ogothetes!اouالعامةالإيرادات tou geni.الثانىأناستاسيوسالإمبراطوريكلفه

5ك!مأكدةiكدا! - 713 ( AnاV)العربضدبحريةحملةفىالبيزنطىالأسطرلبقيادةم

علىالوصية.Theodoraثيودوراالإمبراطوؤكلنت3،ممسنةأواخرونى.)66(المسلمين

867كاأالثالثميخانيلالإمبراطرر - AL Y ) Michael)ثيوكتيستوس6مTheoctistus

لقبيحملثيوكتيستوسوكان.كريتجفلزفىالمسلمينضدكبيؤبحريةحملةبقيارة

Logothetesاللروملفثيث tou dromouلرئيسالمتعددةالاختماصاتمعظمهـشولى

وفى.'(W)الحكرصالبريدوإدارةالخارجيةالعلاقاتديوانوخاصةالمركزيةالحكومةدواوين

Georgeأكرويولبشىجورجالمعروفالمؤربختولىام257صنة Acropolisesالجبشتيادة

لقببحملهن!إكروسلبشىجورجوكان.Epirusإبيروسحكامضدمعركةفىالبيزنطى



megasالعطيماللفثيث Logothetesفىالمركريةالحكومةدواهـلنعلىالإشرأتوتولى

NYةLascarisلاسكاريسالثانىثيودورالإمبراطورينعهدى 5 ،) Theodore-

258)1rباليولوجالثامنوميغانيلMichael VIII Palaeologus)rotا

أسرةينالأهليةالحرباندلاعوقبل،الميلادىعثرالرابعالقرنكدايةوفى.)68(ام(282

Alex-أيوكاوكوسالكسيوسكان،،دلةسأtacuzenusكافتثوتزنوسوأسرةالحاكمةباليولوج

ius Apocaucusالأهليةالحربفترةوخ!.الإمبراطوربةالملعمصانعمديررعليفةيشغل

96)لقبواتغدالفربيةللأقاليمالعسكرىالقاثدمنصبوتولىثانهارتفع megasdoux).

ومنالعسكريةلاختصاعاتهميصلةتمتلاJااعماالعسكرفيالقادةمنعددقامكما

يلى:ماذلكأثلة

oالسا!سليوالإمبراطرركلف86"صنةنهايةنى VIالقاثدم(129-88%)شثأ

دعوىثإقاعةوآخررن.الإمبراطورىالحرصقاندوظينةيثنلوكان،Andrكلةشاأنددياس

يطريركيةمنفوتيوسعزلعليهاوترتب،أ،)،311!+دافوتيرسالبطرلركضدقضائية

الثالثأنلررنيكوسالإمبراطوربحام328عنةوفى.07()الثانيةللمرةالقطنطينية

1شادالم!ologusياليولوج ،3 1 - 1 (328 Andronicus III P)البيزنطىالعرشاعتلا.فىم

يوحناالقاندالأهليةالهربفىرنيقهث!انارتفعالفوروعلى.بالسلطةوالانفراد

3Johnداولظكانتاكوتزنوص Cantacuz-للبيشالأعلىالقاثدوظيفةيشفلكانالذى

دواوين!لافةعلىالإضراتياث!رحيث-ث!ه؟شا*لهاكهشا*5دولحألقبويححلالبيزنطى

الثامنيوحناالإمبراطرركلفام03،ع!ثةوفى.71()الدولةسياصةوتوجيهالمركربةالحكرمة

8باليولوج - 1 25، ( John VIIIPalaeologus،،)ماركوسالعسكرىالقاندام

Markosياجاهـسى JagarisالخامسمارتنالبابامعللتفارضروماإلىبالسفرnV4كلحهكأ

)72(.وروماالقسطنطينيةكنيشىبينالرحدةمرضوعنىام(31،-1،)17

لابأعمالالإمبراطورىالقصرفىالموطفينكبارمنآخرعد!قامصبقماإلىوبالإضافة

يلى:عاذلكأمثلةومنوطانفهمباختصاصاتلهاعلاقة

1497الثانىجستنيانالإمبرأطررقام 1 - 07 5 / 596 - 685 ( Justinian)م

Proto-لقبوحملالإمبراطررملابسحجرةعنمشولأوكان،Troilosترويلوسبتكليف

vestiarios،زوىالإميراطوؤكلفتكما.)73(القطنطينيةمرفأمنثآتباستكصال!

http://www.al-maktabeh.com
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Proto-لقبأيفئاحملوالذىالإمبراطورلةالملابسحجؤعنالمسثولالحاجبم149سنةفى

3vcstiario،لفثيثتتبعكانتالإداؤتلكأنرغم،السريةالشرطةإداؤعىبالإضراف

Liutprandكريموئاأسقفليتبراندوصلم689صمنةوفى)،7(.الدروم of Cremonaإلى

739الأولأوتوالألمانىالإمبراطورتبلمنمبعولا،القسطنطينية - 369 ( Otto I)م

فكلف.بيزنطةوأميرةالأولأوتوالإمبراطورابنبينسياسىزواجعقدحولللتفاوض

969فوقاسنقفورالبيزنطىالإمبراطور - 639 ( Nicephorus Phocasالحاجب،(م

Parakoi-يارأكويمومنوسلقبيحملكانالدىباسيلالخصىوهو-نومهغرفةعنالمسثول

الإمبراطورعهدوقى.)75"بالفثطانتهتالتىالمفاوضاتتلكءيإجرا

يشرفكانالذى-يوحناالخصىأصبحام(1،0-3401)البانلاجونىالرابعميخانيل

عنمسثولأ-Orphولكotrophusلقبهـدحملالحكوميةالاجتماعيةالرعايةمؤس!ةعلى

)76(.للحكومةالماليةالإداراتكافة

لرؤساءالوظيفيةالمسميات!لقابالتدريجىا!ختفاهظاهر-رصدكعد،حالايةعلى

كباربعضقياموظاهرة"منزلةادنىوظائفألتابمحلهاليحلالمركزيةالحكومةإدارات

الممينينا!دأراتلاختعصامساتمبانرةكعملةتمت!اعمالكتاديةرالقح!رالهكرمةموظفى

نعترتأنيجبالبدايةونى.التفسيرمحاولةتأتى،عليهاالدالةالألقابصملواوالتىفيها

المجتمعلواقعانعكاصهوبيزنطةنىالبيروترأطيةبهيئتهالحكرعيةالإدأرةجهازتطرربان

تفسيروككن.والسياععيةوالاجتماعيةألاتتصاديةطاجاتتلبيةيمثلأنهكما.وتقاليده

التاليين:العاملينضوءفىالظاهرتينهاتين

الحكومىالجهاز.بنانىالر)صخةالخصانصمنمجموعةوتمثله،الداخلىالعامل:أولأ

التالى:النحوعلىوهوالبيزنطىوالمجتع

مسنولباتهاوحدودالمغتلفةالحكومبةالإدأراتلاختصاصاتالدتيقالنحدبدغباب-أ

والخزانةالماليةالئنونإداراتمرظفىبيندانمنزاعإلىتشيرفالمصادر.البعضبعضهاصاه

البيزنطىالعصرفىالأقاليمنىالبرايتورىللرالىالتابعالماليةالشنونموظفوبينالمركربة

الثيماتبقضاةيعرفونالذينالأقاليمقضا-كانالأوسطالبيزنطىالعصروفى.)77(المبكر

فىوشدخلوناختصاصهممجالعنبعيذأعمالأيمارسونالإدارية-العسكرلةالبنودأو

المركزيةالحكومةدواهـلنموظفىبينثديا!التنافسكانكما78(.)الماليةالشثونمجالات

العاصمة.نى
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الإداراتءأدافىالتنسيقتكفلوطيفةأونظامإلىالبيزنطيةالحكومةافتقار-ب

لهعليهايشرت(ءوزرارئيسأو)أولونلربهايكنلمفالحكومة.المختلفةالحكومية

مهمةيتحملالدىهرالإمبراطورشغصكانالنظريةالناحيةومن.مركريةوطيفيةصلاحيات

مصدريعدالذى-الإمبراطورأعطتالإمبراطورلةفالنظرلة.الحكومةإدارات.اداتنسيق

nomosالقانون empsuchos-بينالضرورىوالتنسيقالانسباملتحقيقكبيرةحركةحرية

الإمبراطورطاقةنوقالأحيانبعضوفىجسيمةالمسئوليةهده!لانتولما.الحكرمةإدارات

الحاجةفإن.الإداريةالموهبةإلىيفتقرالإمبراطوركانإؤاأومتعددةواجباتيباضركانالذى

باستحداثالإمبراطوريقومهلأالعملماولكئ.لازمةكانتالتنيقبمهمةيقوممنإلى

والمتابعةأوالتوجيهالتنسيقاختماصاتمن5الوزرارثيسبيقومبماصاحبهايقوموظ!يفة

الثقةويغالفالإمبراطورصةالنظريةمعيت!ناقضالنحوهذاعلىوظيفةاستحداثكانلقد

الأباطرةعلىالاعتمادفىعديدةمحاذيرهناكأنكما.الإمبراطورىوالنروربالننس

وأثاتنظامإقامةيتبنب!لوهر،لدلكحلإيجادكيزنطةأكاطرة)ستطاع.المثاركين

الو!صراو5الوزرارئيسرظيفةعثلوظيةاصتحداثمنويدلأ.النرضلهلاثاكتمنصب

.إداؤمديرالثغصهناكانفإزا.العملهذاءباداشغصأىكتكليفالأكاطرةقام.الأرل

الوظيفةاويرأسهاالتىالإدارةإلىاستناد،يتملارالمتابعةالمركزىالتنيقبمهمةتكليفهفإن

إدارتهفىعحلهإليبالإضانةالتنسيقثهذاالقيامالإعبراطوريفوفيل5يث!فلهاالتى

بل،زكرلهارتبةأودرجةيناللاوالمتابعةالتشيقبمهمةيكلفمنأنذلكمض.الأصلية

منلقبهاهـلحمللوظيفةث!اكلأكانفإذا.الأصلىبلقبهالإضانيةالاختصاصاتتلكيباضر

قىتجملهالجديدةصلاحياتهأنرغمللقبهاحاملأويعتمردرجتهانىبالتالىيبقىفإنه،قبل

علىالإضراتمسنرليةالإمبراطورأماموحدهيترلىلأنهالمناصبجعيعيعلووضع

فىالرزراهرثيسأوالأولالوفسوظيفةتررلمولهذا.الحكوميةالإداراتبقيةاختصاصات

Notitiaباسمالمعروتوالع!كرقيالمدنيةبالمناصبالخاصالسبل Dignitatum.لمكما

)97(.وتفولضتكليفبلدرجةليستلأنهارالألقابالرتبتواثمفىلقبلهايدرج

يفوضهممنوصففىالبيزنطيةالتارلغيةالحولياتاستخدمتهاالتىالألفاظأنهـ*حظ

العصرففى.تباينتتدالأولالرفلرمهامتعادلالتىوالمتابعةالتنسيقبمهمةالإمبراطور

استخدامهاواستمر،Paradunasteuon+ردوناستيونبا"كلمةالمصافىراصتخدمتالباكر
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كلمةظهرتفقد،الأخيرالبيزنطىالعصرنىأما.الأوسطالبيزنطىالعصرمصادرفى

ميزاتسرنكلمةمقارنةللبعضوبحلو08(.)الدلالةبنفس!اولsazon""ميزاتسون

صديدفىالتصرتحريةللإمبراطوروكان.81()التركيةالأعظمالصدرككلمة()اليونانية

وأأخرىإداؤعلىوالمتابمةالتنسيقتكليفيقتصرنقد"العملهذاهبادايكلفهمنمهام

التفولضهلأأنولاشك.المركريةالحكومةإداراتكلعلىالإشراتإلىيمتدوتد،أكثر

إداراترؤساءفيهايظهروالتى،إليهاالإشارةسبقتالتىالثانيةالظاهزلنايفسرالمتفير

مسنولياتهايتولونالتىالإداراتلاختصاصبصلةلاتمترسيةأعمالأيؤدونوهمحكومية

ألقابها.ويحملون

الإدارةجهازعلىبدورهانمكسالبيزنطىالمجتمعميزالذىالاجتماعىالحراك-بر

ثمانيةقرئاعشراحدطالتالتىعمرهارحلةنىالبيزنطيةا!مبراطورلةحكملقد.الحكرمية

الأسرهذ.منكبيرلمعددلمأنوالحقيقة.تقرلئاأصرةثلافيإلىانشبواإمبراطوريموثمانون

القاعدةمنالمفاجىءالصعودطريقعنالاجتماعىالهرمقمةإلىوبالتالىالحكمإلىوصلت

إليالأسرتلكمؤسسوااحتاجلقد.ممدمةاجتماعيةاصولمنكانتيأنهاالقمةإلى

الارتقاهولمحقيقالمرضواغتصابالسلطةعلىالاستيلا.فىلمعاونتهمالأتباعجماعات

علىيحرصبلأتباعهمنبالتخلصيقوم!ا!مبراطوركانبالتاجالفوزولعد.ا!جتماعى

علياوظانفعلىالحصوليطلبونالأتباعهزلاهوكان8(.)2منهموالاستفادةمكافاتهم

الخبرةأهلبينالمفاضلةإلىالإمبراطوروتدفعمةالكفاتضيةتثيرالرغبةتلكوكانت.وألقاب

الأحيانمنكثيرفىوأردلمأمرمكانالثاملالإدارىالتفييرأنالقولربمكن.الرلاهوأهل

ذلكمقابلوفى،القياديةالمناصبوأصحابالحكرميةالإدارات5رؤسامنبالتخلصوذلك

وهكذا.الجديدللنظامولانهمواكتسابمرؤوسيهمعلىبالاعتمادالجديدالإمبراطرريقرم

إدارىتفييرحدوثعدمحالةوفى.الحكرمةنىالرنيسيةالرظانفألقابمنعدديختفى

دواوينفىالرئيسيةالوظائفبعضفىأكثرأوتابعبتعيينيقومونالأباطزكانشامل

لشفلاللازعةالمؤهلاتالمعينلدىتتوفرأنودونشاغرةتصبحأقبمجردوالقصرالحكومة

معتتفقكانتالإمبراطوربهاكلفهالتىالأخرىالأعمالأننلاحظأنيجبولكن.الوظينة

قانا!ونجد"بحرمةحملةيقوداسصئاالماليةللشئونموظفانرىولهذا.ومواهبهتهتدرا

والقسطنطينية.روماكنبستىبينالوحدةموضوعنىللتفاوضروماإلىيسافرعسكرئا
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المحساثرعلىترتبتالتىوالتلاعياتالآثارنىهـشثل،المحارجىالعامل:ثانئا

القرنينوطوالالسادسالقرنأواخرفمنذ.البيزنطيةالإمبراطورلةبهامنيتالتىالإقلبمية

الآفاراجتاحإز.جسيمةإتليعيةبخسانرالإمبراطورسةمنيت،الميلاديينوالثامنالسابع

فيها.كبيؤداعدادالسلانيةالعناصرواستقرت،البلقانجزيزضبه(الصقالبة)والسلات

رلاياتأغنىنتحنىالمسلصونالعربولمحح.إيطالياضمالكفزواللومبارديونقامكما

وكبنما(.)83المتوسطالبحرجزرعنفضلاإفربقيةوشمالومصرالثاموهىالإمبراطورمة

فىوالمربالكرواتاستتر،البلقانشرقثعالفىلهممستقلةدولةإقامةنىالبلفارلمحح

يالنسبةخطيؤنتاثجلهالإمبراطوريةكيانعنالأتاليمتلكانلاخوكان.البلقانغربشمال

ولهذا.الزراعيةالفرائبمنمعظمهانىمستمدةكانتالتى،للدولةالماليةللإيرادات

الواجباتيينمنالماليةالرقاثةونرضالإنفاقوترثيدالفرانبو!صيلالأموالجمعأصبح

الماليةالإداراتاختصاصاتتعديلالأمروتطلب.الحكرمةعاتقعلىتقعالتىالمتدعة

حالاتفى-الماليةالإداراتخزاننفىالعجزتفطيةتتموعندما.رؤصانهاوألقاب

واللىالخزانةتلككترلىالدىالموطففإن.كالإمبراطورالخاصةالأموالخزانةمن.-الطوارى

علىاثرفالعامالمراتبدورليؤدىضاتيرتنعانلاكد3لق)اشاظلةriosصاكلاهـكرسلقبص

.(AL)الميلادىالثامنالقرنأواخرمنذحدثكماالأخرىالماليةالإراراتكافة

الصفرى،آسياعلىالنومةوحملاصهمالمسلينللعربالعسكرىالتحدىمواجهةوفى

نىالإرارىنظامهارتعديلأتاليمهادفاعاتهبناإعادةفىالبيزنطيةاللرلةاستبابةتمثلت

وأصبح.الإدارمة-المسكريةالبنودأوالثيماتنظامطهورفىذلكوتبلور.الأقاليم

موظفرأسهاعلىمستقلةماليةإداؤلهالميلادىاليابعالقرنأواخرمنذالص!كرىالإنفاق

Logothetesالإستراتيوتيكونلغثيثلقبيحملالعلياالفئةمن tou stratiotikouأى

)85(.العسكرمةالهزانةلفثيث

قإنها،الميلادىالعاثمرالقرننىالبيزنطبةالدولةضهدتهاالتىالنهضةمنالرغموعلى

السلاجقةالأتراكاجتياحع!ثرالحادىالترنمنالثانىالنصفوشهد.العمرقصيؤكانت

Patti-والبثناقالنررمافيوغزر،الأناضولهضبةفىواصتقرارهمالصغرىلآصياوالتركمان

الهساثرحجميادازدوسبب!البلقانوشمالغربأقاليمعلىرالفزالكومانوإغاراتث!ل!هول

م!كبارطبقةوجثعفوأمامالأحراوالمزارعينصفارلطبقةالتدرمجىءوألاختفا،الإقليمية
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ثبعضءالوفاعنوعجزتالعامةإيراداتهافىشديدعجزمنالدولةعانت،الزراعيةالأرض

.بانتظامالرواتبلدفعالكافيةالنقديةالسيولةتوفيرعنعجزهامواجهةرنى.التزاماتها

أدىمما،خدمتهافىبعملونلمنالسياديةحقوقهابعضعنالحكومةبتنازلالاضمحلالتثد

النصفمنءابتدأPronoiaالبرونويابنظامالمعروفالمشروطالأرضحبازةنظامطهورإلى

منمساحاتتقديمإلىالحكومةاضطرتلقد)86(.الميلادىعشرالحادىللقرنالثانى

القادةكبارلبعضمؤقتةكحيازةللضراثبخاضعينمزارعينمنعليهابمنالذراعيةالأراضى

هؤلاهعلىوأصبح.لهمرراتبدفععنكبديلالمدنيينالمرظفينكبارمنوعددالعسكريين

تلكفىالمقيمينالمزارعينمنيجمعهالضرائبجابىكانماضصيلالبرونولابنظامالمنتفعين

الممنوحة-الأراضىكهذهترتبطلمالبدايةوفى.للدولةصصيلهمنبدلألأنفسهم"الأراضى

الحقرقتلكمثلاغتصابأنبيد،ملكيةحقوقأية-فيهاالتعمرتممنوعمئروطةكحيازة
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فىتنجحلمالدولةنإن،ام261سنةالقسطنطينيةاصتردادفىرلمححرا،نيقيةمدينةفى

.عاجزةبيزنطةوقفتالعثمانيينالأتراكصواجهةوفى.المحنةتلكتداعياتلمحاوز

دولةأحصبحتحتىوالياسوالضعفبا!ضمح!بيزنطةعمرمنا!خيرائقرنتميزلقد

بنفسالإرارىجهازهاينكمشأنالطبيعىمنركان.معدودةوأيامهاخطيروضعهاصفيرة

مربعةمتراتكيلوبضعةسوىالنهايةفىيتجاوزلمالذى،الإقليمىحجمهاعلتضاقدر

تفطيةتتموعندما.مواردهاتقلصتبيزنطةمساحةهلتتضاو!لعا.)88(القسطنطينيةحول

وأرواتبالنمبالمطعمةوالتحفالتاجومجوهراتحلىرهنطريقعنالماليةالدولةالتزامات

الضنرنعنالمسنولالموظففإن،)98(الأوروبىالفربعواصمبعضفىالإمبرأطورلةالماثده

piوله،لدأعظلقبحملوالذىالإمبراطورباصرةالخاصة ton oiمنأكثرشأنهيرتفعأنلابدق

منتصفإلىترجعوالتى-كودينالمدعوقانمةطالعناواذا.أخرىماليةإداؤرنيسأى

والذىالحكوميةالإدارةأصابالذىالانكماضحجمندركنإننا-الميلادىعشرالرابعالقرن

واحدحوالىكودينسجللقد.مهمةإدا!بةلمناصبالرسيةالألقابمنعدداختفاءفىتمثل

اختصاصاتبلاضرنيةألقائامعظمهانىوكانت،تائمتهضئوكنسئاعدنئالقئاوثمانين
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منتبقىما-اما.تعنىماذايعرتلالقئاوعشرينسبعةحوالىكينهامنأنبل،وطيفية

-!يدا!ألقبمثلغريبةألقائانطالعأننابيد،للفايةقليلاأصبحفقدالمدنيةالوظاثفألقاب

وغيرهاالعطيمالصيدمدير+ولقب،بالإمبراطورالخاعةالصيدصقورمرسبمعنىه+د!ه3

الانطباعإن.09()الحكومةبمسنرلياتترتبطمماأكثرالقصربحياةترتبطالتىالألقابمن

قانمة،لهتعدلمالمالونةواداراتهالسابقالعام!هيكلهالحكومةجهازأنالباحثبهيخرجالذى

رموزبادعاءالمراسمبطقوسالتعسكعليهالقانمونيحاوللبلاطمتكلفديكورأماموائنا

و)نقضى.ولىمافيعظصة
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السادسليوللإمبراطورالرأبعالزواج

(م8861-219

السياسيةوالدلألةالدينيةالأبعاد

قهمد:

اضتبارلم(م886-)867المقدونىالأولياسيلالإمبراطوركداهاالتىالنهضةوابهت

ليوالإمبراطورضلفهعهديكننلم.الميلادىالتاسعالقرنمنالأضيرةالسنواتنىصمتا

2)19السادس - AMلقد.الخارجفىكارزةانتصاراتاوالداخلفىاستقرارعهد(م

البرفىالمسكريةالكوارثمن!عدعهدهشهدكما.بالهسومملينةالخاصةصياتهكانت

بينالعنيفالخلاتالموقفتعقيدمنوزاد.رالمسلمينالبلفارضدحرريهخلالوالبحر

بعد.،منالعرشيتولىزكرورثإنجابعلىإصرارهبسببالقسطنطينيةوكنيسةالإمبراطور

حدعلىرالمدنيةالكنسيةوالقوانينالأعرافدذلكمنتهكاالرابعةلل!رةللزواجواضطراؤ

الكنيسةداخلالعمرتصيرصلامعلىهالقضاإليوالكنيسةالقمربينالنزاعأدىلقده.سوا

روما.كنيسةتدخلأمامجدبدمنالبابفتحكماالبيزنطبة

ميغانيلالإمبراطورسيدهتتلأنهالمعروت.المقدرنىباسيلإلىنعودأنالأفضلمن

وامتد،لمم67صنةشتمبرمن23فىالمرضاعتلاهنىولمجح،م(867-)3،8الثالث

حكمهاامتدالتى،المقدونيةالأسزبذلكمؤسئام886!نةأغسطسمن92حتىحكمه

6،--

http://www.al-maktabeh.com
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المقدونىداسيلأ!ب.النمبىعصرهاطلهانىالإمبراطورلةعاشتوالتىام560سنةحتى

ميغائيلالإمبراطورسيدهكغدمةالتحاقهقبلالأولىزوجتهمنقسطنطين:هأكناأرلعة

Eudocia-طآإصرشاإيدر!ديامنزواجهبعدوستفنواسكندرلير:.أيناوثلاية،الثالث

منءالأ!ناتعاقبضمانأجلومن.الثالثميغانيلالساكقالإمبراطورمحظية،ثهول+ح؟

مشاركينهأباطزألنانهمنثلايةبتتولجياسيلالإمبراطورقام،أسرتهحكمواستمراربعده

اينهتوجيعامزلكوكعد،تسطنطينوالمففلاكبراسنهتوجم986سنةينايرمن6ففى

فقد.الأكناأصفرستفنأما1(0)إسكندرالثالثابنهتتويجتملم97سنةوفى،ليوالثائى

منصبذلككعدبشظأنلهوقدرالدينرجالسلكنىيا+لغراطآخرمسارلملهاختار

ا!برللابنيقدرلم،حالأيةعلى.بعدفيماشتضحكماالقسطنطينيةكنيسةبطركرك

المرشاعتلىالدىليوامامالمبالمنسغاأييهحباةفىترنىإزالعرشبتولىأنقسطنطين

السادسليوكاسم5تقريئاعمرهمنالعشرينفىوهو"م886سنةاغسطسمن03فى

)2(.الفيلسوتاوكالعاقلوعرر

ين،البيزنطبةالكنبسةنىالانقسام!لان،المقدونىا(صبلالإمبرامدتونىعندما

الب!كرلىانصارمنرالمعتدلين3"ظا!هقإجناتيوصالاكقالبط!كرلهانمارمنالمتئد!ين

5فوتيوس Photiosيعزلعهدهبدابةفىالسادسليرالإمبراطورقبامورغم.قانضايزاللا

دبسصبرتنىالقسطنطينيةلكنبسةبطريركاشفنالأصفراخيهتعيينفإن،فوتيوس

لمالذى5الجدبدالبطريركتبرلرفضالذىالمتضدرالحزباسترضاهإلىيؤدلمم886

اختلاتورغم)3(.ث!ماصئارسمهالذىهرفرتيوصلأن5عمزمنعشرةالسادصةيتباوز

السادسليرانالمرجحنمنالثانيةللمرةفوتيوسالتوىالبطريركعزلاسبابفىالمؤرخين

لتكتملالبيزنطيةالكنيسةراسعلىستفنالأصفرأخيهتعيينأمامالطريقليفسحعزله

يعمرلمستفنالبطريركولكن)5(.مفاوالدولةالكنيعمةضنونعلىالإمبراطررسيطؤبذلك

الثانىأنطوناعتلىالعامنفسمنأغسطسوفى،مم39عنةمايوفىتوشإذ،طريلا

الجديدلبطريركاأنهـسبدو.التسطنطينيةبطريركيةعرضه،لأولوللاول"ك!هحالاثه!اكاولياس

مساعىعنفضلاالحميذمساعيهفبفضل"الكني!ةداخلالمتنازعةالأطراتمنمقبولأكان

هـساركتها،البيزنطيةالكنيسةنىوالمعتدلينانشد!ينبينأخيرلمالمصالحةتمتالإمبرامر
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Nicholasمستيكوسنيقولاالبطريركاعتلىعنلماوهكذام)5(.009سنةحوالىالباثوية

Mysticosالسلامكان،كاولياسوفاةعقب،م109سنةالقسطنطينيةبطرلركيةعرض

البيزنطبة.الكنبسةركوعبسود

التاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالحياتهمنامبرالجزءمستيكوستيقولاعاثى

،م852سنةنىولدفقد.البيزنطيةالكنيسةنىوالخلافا!نقسامنترةخلالاى،الميلادى

الشهيرللبطريركترالةبصلةيمتكانكما"إيطالىأصلمنكانأنهالمصادروش!

كاننوتيوسانإلىرسانلهإحدىفىيئيرفهوكبيرلمكان41ارتباطهأنهـلبدرفوتبوس)6،.

للمؤالقسطنطينية!طريركيةعرضاعتلامهكعدفوتيوسانالمرجحومن)7(.لهروحثاأئا

ا!مبراطورلأيناهررحئاأئاايفاأصبحقد،اجناتيوسوناةعقب،م877سنةالثانية

منلكلالروحيةنوتيوساكرةضلالومن)8(.(ليوالأوسطلاكنهوضاصة)الأولياسيل

معلئافوتيوسكانكما)9(.المصادرإليهاأشارتروحيةداخوةالاثنانارتبطوليونيقولا

نيقولاكانولما،أولادهكتعليمتق!شام875صنةمظلفوتيوسالأولكاصيلعهدفقد.لهما

ليو.الثانىيالأبنطيبةعلأقةوأقامالإمبراطوريةالأسرةعلىتعرلىفقد،لفوقيوستلصبا!

1(.0)يينهماالسنفارقرغموراصةزميلىأيفااصبحاله!انرتيوستدهـصخلالومن

ياسمزلكيعدالعرشارتقىالذلى)وليونيقولااينالمبكرةالصلةهذهانالأصداثواثبتت

بعد.فيمانيقولابحمصعردفىالسببكانت(الادسليوالإمبراطور

الثانيةفوتيوسبطرير!ليةخلالنيقرلاشفلهاالىالوظانفعنثيئاالمصادرتذكرلا

77(86 - Aسبتمبرفىفوتيوسللبطريركالمفاجىهالعزلثارأ،حالأيةعلى.(مم

فلجا،نبقولانزعوأتاريهوأصدقانهأنصاؤبينواضطهادتطهيرحركةمنأعقبهوما،مم86

.Stتريفونالقديسديرإلى Tryphonولكن.11()الرهبنةحياةاتغذحيثخلقدونيةفى

Iاعتزالهفترة فىالسادسليوالإمبراطور)صتدمما.فقد،طوللاتستمرلمالديرنىلاختياهـسة

تلكعلىالدالالرسمىاللقبعليهوأسبغلهخاصئاسكرتيرلمكتعيينهوتاممم88صيف

وكان.()12حياتنهايةحتىاسمهلازملتبوهو،7لأ3حنأ30مستيكوس،الوظيفة

ترفىفعندما.للأخيربالنسبةعفيدةالخاصوسكرتير.الإمبراطوربينالمتبادلةوالثقةالتعاوفي

نأعلىالإمبراطورحرص،م109سنةفبرايرمن12نىكاولباسالثانىأنطونالبطربرك

)13(.العامنفسمنمارسأولفىالقسطنطينيةبطريركيةعرشستيكوسنيقولايتولى
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على-الرفيعالمنصبهذالثفلبجدأؤأهلتهمواهببعدةيتشعكاننيقولاأنفىلاشك

معروفتمليمأفضلالثقافيةفوتيوسلداثزانتمائهثففلناللقد.البيزنطيةالكنيسةرأس

سمةعنالواسعةمراسلاتهتكشفكما،مفوئاوخطيئامثقفارجلانكان.الوقتذلكفى

امتداحعلىمعاصريهمعظمأجمعلقد.البلاكةوخاصةوالآدابالفنوننىومهارتهعلمه

(.0،0الكنيسةكتعاليمالثديدوتمسكهاخلاقهوفضانلحكمته

الزواجقضيةحولوالقصرالكنيسةينالنزاعفىرنيسئادورلممستيكوسنيقولالعب

نيها،وددؤيالبحثالقفيةهلهنتناولانوتبل.العاتلليوللإمبراطورTetragamyالرايع

منروماوكنيسةالقسطنطينيةكنيسةوموقفالزواجمفهومكبياننبداأنالأفضلنمن

.نكرارهمنروعبة

:ثكرارهمس!روعيةمنالكنبسةومو!فكيزنطةنىالزواج

وقعفإذاا!تفاقأ!اسهوامرا-رجلينتعاتدعنعباؤالرومانىالقانونفىالزواجكان

المقدكنودمةتراوكانت)15(.لاامالمعتادبالاحتفا!تذلكتبمهسرا،الزواجانعقدا!تفاق

وتوعكانك!لك(.)16الشهودثمطرفيهقبلمنعليهالتوتيعو!تم،الزواجلهومتتم

وفىضاصاثائاالزواجعقدن!غوكان.الطلاقوسدوثالتعاقد5إلنااساسيعدالاختلاف

،الهالويطبيمة(.)17الصببإبداهدون.ضامتىزلكيفعلانطرفيهمنطرلىاىإمكان

مرةوالزواجالطلاقكانوهكذأ.لاغئااصبحالزواجعقدانتمنىالزرجيناحدوفاةكانت

.()18الرومانىالعصرفىالص!انعةالظواهرمنأكثرأوأخرى

انفصاملاروحيةومث!اركةارتباطااعتبرتهإز.للزواجليةمفبصوؤالمسيحية!تباثم

كانتاللهإراد-لأنالعلاتةتلكيفسخأن"النظريةالناحيةمن،الإنسانيملكنلا.لها

ارتباطبولسالقديسئ!بهولقد..الزواجطذىائعقادعندرالمرأةالرجلإرادةمعمتوانقة

هذاوعلى.رالكنيسه-السلامعليه-المسيحالسيدبينالقاثمالارتباطبذلكيزوجهالزوج

لأنهلهانفصاملادائمارتباطأنهكما.ومباركتهاللهبمشيئةتقررلأنهمقدسارتباطفالزواج

التكاملصقيقالبيزنطيةالكنيسةمفهومنىللزواجالأساسالغرضكانرلما.()91مقدس

طرفيه،أحدعلىالموتقضىلرحتىالارتباطلهذاانفصامفلا،لطرنيهوالمعنوىالروحى

لأبديةمفهرمهااختلففقدروماكنيسةأما.السماهونىالأرضنىواحدكيانلأتهما

طرناهاستمرطالمالهانفصاملارانمالمقدسالزواجرياطأنترىكانتإذ،الزوجيةالعلاقة



يإصدارالكنيسةتامتللزواجالمثالىالتصورهناأساسوعلى.(02)فقطالحياةقيدعلى

21(.)الزواجوتنظيملترضيعسعيهافىالكنسيةالقوائينمنعدر

والتقاليدالنظممنالعديدعنفضلأالرومائىالقانونورثتالتى-البيزنطيةاللرلةأما

بإلفاهالباكرالبيزنطىالعصرأياطرةيقمولم،كعقدالزواجإلىنظرتنقد-الرومانية

مثلمعينةحالاتنىالطلاقاباح(م337-)603الأولقسطنطينفالإمبراطور.الطلاق

الأولجستنيانالإمبراطورتشريعاتأباحتكذلك.()22القتلجريمةوارتكابافرجيةالخيانة

565ا - 527 ( Justinian)فىوالوقوعالتتلوجرائمالزوجيةالخيانةحالاتفىالطلاقم

اعترلىمنأولجستنيانوكان.)23(إلخ...الرهبنةحياةواختيارالمقدصات.وازرراالأسر

الكنيسةانفىشكو!.)"2(الزواجاكماليمنعا!هليةعدملأنللطلاقكاتكسببيالعجز

فىمثلالمجحتإز،الذكرسا!قةالطلاقتشريعاتتتييدنىكبيرتاثيرلهاكانالبيزنطية

يسبب،حالايةوعلى(.)25ج!تنيانتشرلماتنىورد!لماالمثتركبا!تفاقالطلاق!ركم

وتغضعالدولةمنجزهالكنشةولأن،سيزنطةفىوالكنيسةالدولةيينالخاصةالعلاقةطهيمة

التىالدينىالطاىزاتوالتوانينالعامالصلوكتتناولالتىالقوانينكانت،لتوجهاتها

التزمتالبيزنطيةالكني!سةانورغم)26(.للكنيةملزمةالبيزنطبةالحكومةتصدرها

مناتضئاكانالالتزامهذافإن،معينةحالاتفىالعللاقااحتأالتىالدولةت!شرلعات

)27،.نطرهانىالمثالىالزواجهرللزوجينالأبدىالارتباطوظل5لمبادئها

كحالاتالطلاقالمدنيةالقوانيننيهاأباصتالتىاطالاتإلىالبيزنطيةالكنيسةنظرت

هرالقوانينتلكمنالفرضأفياعتبارعلىالإنسانىالضعفبسببوالرحمةالتسامحتطلبت

منهوبخطى.)28(الكنيسةالقوانينتلفىلا،تاستثنااعتبرتهالقد.لاحقةضرورتجنب

يكنولمالمدنىالقانونضثونمنكاننالطلاق.الطلاقتمنحكانتالبيزنطيةالكنيسةأنيطن

نأمناشاوكان)92(.أخرىمرةالزواجمسالةتثارعندماإلابهمباشرارتباروأىللكنبسة

تثارالزواجتكرارعندلأنه.بالطلاقاهتمامهامنأكبربشكلالزراجبتكرارالكنيسةتهتم

انقطاعه.وعمالأولالزواجقدصيةمسألة

كلوكانالمثاليةرالعلاتةالمقدلىالرلاطهوالبيزنطيةالكنيسةنظرفىالأولالزواجظل

وجدير.الأولالزواجعرىانفصامإلىأدتالتىالأسبابعنالنظربغضمكروئابعدهزواج

للزواجبالنسبة-السلامعليه-المسيحللسبدحكمأىالمتدسالكتابفىلايوجدأئهبالذكر
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أوضحكولسالقدكسولكن03".محرئا)يكنلميانها!عتقادهجاهناومن"الثانيةللمرة

التىالقاعدةصكصهوأصبح،ثانيةمزالزواجالضرو:حالاتفىللأراملابازعندماالمسالة

نطرتأنهاإلاالأول!عدزواجأىصب!لمالكعيسةأنورغم3(.%)الكنيسةعليهاتستند

أخطيثة.ارتكابمنأفضلو!ليدولوعفوتسامحنطؤالثانىالزوأجإلى

نرضتفقد،النفسضبطإلىالانتقارعنتعهيرلم!عدللمؤآلثانيةالزواجكانولما

حرمانتعنىالعقوكةوكانت.)32(.ثانيةمزيتزوجمنكلعلىالحرمانالبيزنطيةالكنيسة

الهالةهلهفىالحرمانوكان.الدبنىالقد!سمنوضاصةالكبةطقوصمنينالهامن

الوقت!عض.كقضاالشهواتب!احكبععنالمبززنبعنوالتكفيرالنفستهذيبيستهلد

.Stباسبلالقدكسكانواةا.الكعبسةرصمةإلىالعودةتبلوصومصلافى Basilتد

وأصبح.وا!دة!سنةنتؤآلهرمانصد!نقد،الحطيثةاوتكابعن.عزاالثانىالزواجاعتبر

ثبزالأولالوناجضلالىوعلى)33(.الهبزنطبةالكطسةنىمتهئاتقلبئأرللل!مدصكصه

)34(.والرصةالعفورطليالنو!ةعهاراتكتروددالنانىالزواجطذ!

كان.وسرا.صرامةاكرالثالثالزواجمنالهمزنطيةالكهسةمر!فكانالهالو!طهبعة

الثاكالزواجإلىالكنييةنطرتفقدالثانىالزواجأنهتالتىهىالوفاةكانتأوالطلاق

!صدرلمولكنهالكنسيةللترانينوعشالفامثيئااعتيز3مأBasilا(صبلنالتدص.كاصتقار

للمؤكتزوبممنلكلفتؤآلهرمانوسدد،الحطينةارتكابمنافضللأ!مهكتحربمهصكئا

صاصبهيتتعلامبتوؤاالبدايةفىالثالثالزواجطقسوكان)35(.صنواتكنسالثالثة

والدىالسادسلبوللإمبراطور)98(رقمالقانونيصدوررلكن.المعتادةالمباركةأولالتتربج

وأصهحت.الموقفتفيرالكنبسةمباركةقستلزمأصبحتالزواجضرعيةأنعلىينص

إليفاضطرت.الضرعيةجمسايهماالثالثوالزواجالثانىالزواجبمباركةمطالبةالكنيسة

الكنيسةسحتوهكدا)36(.والتتويجالمباركةفيهنتملهماوقصيرمستقلطقساكتكار

والرسة.للتسامحمفهومهاإطارفىالثالثالزواجفىوتسامحتولالئانىيالزواجالبيزنطية

الزواجيعدزواجكلوكان.القاعدةوليسالاستثناهأنهعلىالتعصامحهلاإلىالنطرهـلجب

معترفماالزواجهلامثلصعلأنمدتهاكانتمهما"الهرمانلعقوصةيمكنولامحرقاالثالث

يه.
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الميلادىالعاشرالترنيةثطفحتى.البلايةنىالكنيسةعلىيردلمالرأبعالزواجأنيبدو

هدالمثلحاجةهناكتكنفلم)+ا.محريمهعلىبنصعليهمتفقواضحكنسىقانونيرجدلم

نألمجدزلكعكسوعلى.المخالفةتلكيارتكابالوتتذلكحتىيقملمأحد!لأنالقانون

وكان.محريمهعلىونصتالرابعالزواجإلىأشارتقدالدولةاصدرتهاالتىالمدنيةالقوانين

)38(.الرابعيالزوأجالأرلىقوانبنهأحدنىاعترلىالدىالوحبدا!مبرامدهوجستنبان

منكتائيرركلا-يذكرلمالتاليةقوانينهفىالزواجمراتتكرارمسالةإلىتطرقعندماولكن

لمجموعةيالنسبة.)93(الرايعالزواجإلىالإشاؤدونوالثاكالثانىالزواجسرى-الكنيسة

م(،17)717-أشاسoولاالإيسورىالثالثليوالإمبراطورأصدرهاالتىclogلمةاجملرجا

إلىالإضاؤوأغفلت،نتطالثانىيالزواجخاصةنصوصئاتتضمنفإنها،م726سنةفى

08شأشاوليرينإالإمبراطورةاما0(05)الثالثالزواج Y - )797 Irالا!اههذاأكدتفقد(م

أخلاقى.غيرأمرلمالثانىالزواجكعدزراجكلواعتبار5لمةظدا)خااجملوجاتشريعاتثإترار

تالزواجركلالثالثالزواجص!3مم..صنةحوالىالصادر(28)رنمقانونهافىوأعلنت

المقدرنيةالأصةمزصسىتشريعاتوتتميز.(1،)المسيحيةعلىغريبةامورانهاأساسعلى

فقد.تكرار.سالةفىالمحدودوتسامحهاالزواجمنالكنبسةمرقفمعمتفقةكانتيانها

فترةتنفيذبشرطقانرنئاواعتبؤالئالثبالزواجتثر!عاتهفىالأرلكاسيلالإمبراطوراعترت

شصرعيةرأنكرالرابعبالزواجالاعترافرفضولكنه.الكنسىالقانوننىالمقررةالهرمان

رقمالمعروفقانونهفىيقوةالاتجاههذاالسادسلبرالإمبراطورأبدكذلك)2،(.أطفاله

بنعحةالحيوانعلىوميزهالإنساناللهخلقكيفالسادسليريذكربدايتهففى.(09)

ثانثشريكالارتباطترفضالحيواناتفصائلمنكثي!يملأن،الحيوانعالميمتدحثم.العقل

ثانبزواجيسمحالقانونجعلتالبضرطبيعةإنقاثلأهـممض.الأولالضرلكوناةبعد

الحرمانفترةبحاهلواثالثزواجعلىأتدموامنمعظمأنإلا،ثالثزواجفىوشسامح

نأيببثالثازواتجايعقدمنكلأن،تانرنهنهايةفىالإمبراطوريقررلذلكونتيجة.المقرؤ

الثالثالزواجالتانونهذافىتناولالسادسليوأنوللاحظ.الكنبسةتوانينلحكميخضع

)3،(.تمائاأنكرهفقدالرابعالزواجأما،بازدراه

ليوالإمبراطورعهدبدايةحتىكانتالبيزنطيةللدولةالمدنيةالتوانينأنسبقممايتضح

.تكراؤحالةفىالمحدودوالتسامحبالزواجالخاصةالكنيصةترانينوتؤكدتؤلدالسادس
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فكانالرابعالزواجاما،بثلاثمحد!الوفاةأوالطلاقبسبببهاالمسموحالزواجمراتفعدد

خالفمنأولكاننفسهالسادسلبوالإمبراطورانالفرببةالمفارقاتومن.تمائامحرتا

قليل.بعدسبتضحكماالذكرسابققانونه

لكىالزواجتكرارمسالةمنروماكنيسةنظروجهةعلىنتعرلىأنالأفضلمنوالآن

عنالأوروسالفرباختلف.الدراسةهنهموضوعالقضيةمنالبايويةموقفيوضوحنتفهم

فالغرض.الزوجيةارتباطوديمومةالزواجمنالأساسىللغرضتصوؤفىالبيزنطىالشرق

تأثرتالبدايةرمنذ.)،د(البشرىالجنستناصلهوالأور!بىالفربفىالزواجمنالرثيسى

فىالكنسىالقانونوأدرج.كتعاقدللزواجنظرتهفىالرومانىيالقانونالف!ليةالكنيسة

أصبحهذاوعلى5،(.)الارتباطعلىطرفيهابموافقةتتمالتىالعقودضمئالزواجالفرب

اتفاقعلىثاهئاالتسفيهيكونمقشاوطق!ئاتماقد!الأوروسالنربنىالمسيصالزواج

ناوما.المادىكثتصالههلاهـشموالتصدكقالانمقاد!تطلب!لتماقدوالزواج.)6،(طرفيه

انهيارتعنىطرفيهاحدفوفاة.الوفاةحالةفىإ!لهانفصاملاارتباطمايصبحالزواجيكتمل

هداضوهوفى.()7،أحرىمرةالزواجالأرملةأوالأرملحقمنولصبع5تماقاالارتبا!

نظروجهتىاختلاتيتضحوهكذأ.حدوربلاالوفاةبسببالزراجتكراريص!حالمفهوم

بها.المسموحالزواجمراتلعددبالن!بةاورومالقسطنطبنيةكنبستى

:السادصليوللإمهراطورالأريعالزيبات

ابنهإعدادعلىالأولباسيلالإمبراطورحرص.م987صنةقسطنطيناكبرابنهرفاةبعد

الاختيارروتع.بعدهمنالمقدونيةالأسرةحكماستمرارلضمانوتزويجه،لخلافتهليوالثانى

المحريناإيدوكياالأمللإمبراطورةترابةبصلةتمتكانتTheophanoثيوفانرتدعىفتاةعلى

Eudocia In ! rina،كانالذى،ليويرضلمالاختيارأنويبدو.)8"(لليوزرجةلتكون

Stylianusزاوتزسصتيليانوسابنةحم!زوىتدعىأخرىبفتاةعلاقةعلى Zautzes

فىكببراحتفالفىالزواجوتم)95(.أبيهمنخوفاالزواجإلىاضطرولكنه،أبيهسثار

بعداستمرتحم!يزوىليوعلاتةأنهـسبدر0.15)الأرجحعلىمم881/82سنةءشتا

أبيهفعلردكانكيفبنفسهليوهـلصف.أبا.تخبرفأصرعتزوجتبهاوعلمتزواجه

.دماؤسالتحتىالمبرحبالضربعليهوانهالنفسهعندفاعهيسمعأنرفضفقد،قاسئا
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ه.هحسماملعلىرجالهلأحدإرادتهارغمزوىبتزهـلجتامبل"لكالأولياسيليكتفرلم

.(95)نهائئاالمشكلة

.الأولباسيلعمرمنالمتبقيةالسنواتطوالوانتظمتثيوفانووزوجتهليوحياةاستقرت

)52(.لم82سنةحولudociaإيدوكياالأرلىطنلتهمولدلليوالأولالزواجهلاوأثمر

لرغباتهالمنانأطلقالذى،ليويتحررإيدائامم86سنةالأولياسيلالإمبراطوروفاةوكانت

ثيوفانوانزوتلينماللإمبراطورالأولألاهتماممحطزوىفاصبحت.العرشاعتلىأنفور

كرستائفاضلةالإمبراطوؤانكيفثيوفانوسيرةصاحبويررى.نصيرال!القمرجنباتفى

-داءإيثيميوسسيؤصاحبيذكربينما)53(.الخيروعملالروحوخلاصاللهلحبحياتها

thymiusسنةءشتافىإيدوكياالوحيدةطفلتهايوفاةتضاعفالثابةالإمبراطررةحزنأن

ليوالإمبرأطورمنحنىيرغبتهاوأخبرتأ+الإ"الاع!كوداإيثيميوساصتدعتوأنها.م298

نىءالعدراكديرالإمبراطورةالتحقتوسالفمل.(5)،الأديؤكاحدوالالتحاقالطلاقالسادس

نوفصبرنىوفاتهاحتىعزلةنىعاضتحيثالعاصمةضصالكاهchernظكيلاخرنضاحية

لعفتهاقدكسةاعتبارهاالهيزنطيةالكنيسةقررتسنواتكبضعوفاتهاهـكمدم)698.155سنة

.(56)إليهاالمنسريةالمعجزاتهـسببوتقواها

امامالوحيدةالعقبةوكانت.ثانيةمرةيتزرجأنالإمبراطررإمكانفىاصبحهـلوفاتها

Zoeشائ3زاوتزسزوىعثيقتهمنزراجه Zaut،جوزنياتسثيودورزوجهاTheodore

Gouzouniatisنىالمفاجىهوفاتهتوقيتأثارولقد.قصيرةثفترةثيوفانوبعدترفىأنهإلا

مسثرلةكائتزوىبانالناسوتهاسىالشكركمنالكثيرالثابةالإمبراطررةوفاةأعقاب

الإمبراطوراستدمىكيف3أوللالالأداكهولإيثيميوسسيرةصاحبويروى.()57تهمارفاعن

هذاعلىاعترضالتقىالراهبأنإلا،زوىمنالزواجعلىبعزمهوأخبزإيثيميوسالراهب

ولكن.أخرىزرجةباختيارالإمبراطورونصح"لزوىالمنسويةالشروربسببالمشروع

.Stديرمدسالقديسديرإلىإيثيميوسبنفىوأمرموقفهعلىأصرالإمبراطرر Diomedes

.()58زوىالإمبراطوؤعهدطوالأى،عامينهناكعاشحيث

زوىمنالسادسليوللإمبرأطورالثانىالزواجتارلخإلىبوضوحالمصادرت!ثيرلا

هـياعتلانهام)95(.898صنةأوانلنىانعقدتدالزوأجهذايكونأنالمحتطومن.ز)وتزس

Stylianusمحكالالمة3زاوتزسستيليانوسرالدهابلغالعرش Zوالقصرالهكومةنىنفوذهقمة
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يدملمالمجدهذاولكن06(.)ثك!ileopatorالإمبراطوروالدبلقبالإمبراطورعليهوأنعم

أشهربستةبعدهزوىابنتتوفيتكما،م9Mسنةصيفنىستيليانوستونىفقدطويلأ

61(.هـيبدو)كبيرلمعليهاالإمبراطورحزنوكانعضالمرضأثرم998/009صنةءشتافى

وبعد.ائاالثانيةطفلته،زوىمنرسئازواجهتبل،المجبتدكانالسارسليوأن

الإمبراطوؤمقعد،مؤتتبشكل،لتشغلAugustaإمبراطوؤالأميؤتتولجتمزوىوفاة

القصرواحتفالاتمآدبنىالمتبمةالبرتوكولتواعدحسبالسادسليوجانبإلى

للملكمخطوبةAnnaأئاكانتولما.الثالثةللمربالإمبراطورزواجولحين،الإمبراطورى

wisالثالثلوشىالكارولنجى IIIيرونانسملكشاساProvence،الغربإلىسانرتنقد

)62(.م309صنةحوالىذلكبعدتونيتولكنها،م1،9سنةنىلتتزوجه

ويحانظولد!ينجبكى،جديدزواجفىالصارسليويتورطأنقبلطريلوقتيمضلم

نالحوليات"للفايةقليلةالثالثالزواجعنتنامعلوماإن.المقدونيةالأسربحكماستمرارعلى

-)،لأداتاياياناإيدوكياتلكلىجصيلةفتاةمنالثالثةللمرةكزرجالإمبراطورأنتروىالبيزنطية

سنةالفصحعيدكعدالصضرىآسيافىظالأوكسيقثيممنذأ!ادولكأذ!

الثالتأناستاصيوصالاكاالىرسالتهفىمسشكولا-.كال!طر.واو)63(...
...س-ليمومر.صح

بشكلالثالثالزواج!رملاالبيزنطيةالكنيسةتوانينان،يسنواتذلكيعد،ولا!مدةولأ!طأدافي

أساصعلى.السارسليوحالةفى،الكنيسةتسامحولرر.لظروتفيهتتسامحولقاطع

،إمبراطوؤإلىالقصرواحتفالاتمآدبنىالمتبعةالرسبةالبروتوكرلوقواعدالمراسمحابة

)،6(.بررفانسملكمنلتتزرجالأوروبىالفربإلىأئاالأميرةسفرتقررأنبعد

الكنبسةقوانيناستنفدنيهاتتسامحالتىالزواجمراتعددالإمبراطوراستنفدالزواجولهذا

بفترةألالتزامضرورةعلىونصبنفسهأصد:الذى(09)رتمالقانونرأعهاوعلىوالدولة

65(.)الكنسىالقانونفىعليهاالمنصوصالحرمان

زوابممنأكمرفىيتورطإمبراطورأوليكنلمالادصليوالإمبراطورأنبالذكروجدير

641هرقلللإمبراطورسبقفقد"البيزنطيةالدولةفى - 61 0 ( Heraclios)تزوجأنم

797السادستسطنطينالإمبراطورنعلوكذلك.عرتين - VA. ) onstantine VI)م

Con-الخامسقسطنطينللإمبراطورسبقكما66(.)البيزنطيةالكنيسةفىانقسائاوأثار

775 - 741 ( stantine V)مليسيناإيدوكيامنبزواجهم976سنةثالثازراخاعقدأنم
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lissinaشاقىia67)ظ Eudo).عندماهامةسابقةالإمبراطورهذأأرسىذلكإلىوبالإضافة

أحياتدالسادسليوكانإذاماالمصادرتبينولا)68(.رسمئازواجهتباركالكنيسةجعل

لا.أمالسابقةهذه

عمرلمأقصركانبلطريلأالثالثزواجهيعمرفلمالسادسليوالإمبراطورالحظسوهولازم

عيديومالوحيدطفلهاولادةأثناءواحدعامبعدالثالثةالزوجةتوفيتإذالثائىزواجهمن

الوليدالطفلبوناةالإمبراطورأحزانواكتملت،م109سنةأيريلمنا2الموانقالفصح

الأسؤبمستقبلجديدمنينشظالإمبراطورويدأ،الموقفتعقدوبوناتهما.)96(أيفا

ينجبلمولlشاxand!شااسكندرأخاهلأنوحدهعليهحكمهااستمرارتوقفالتىالمقدونية

ليويسرعأنالطبيعىمنوكان.الشاغلث!فلهالعهدولىإلمجابمسالةوأصبحت4أطفالأ

ايضئازوىتدعىجميلةفتاةعلىالمرةهذهعيناهووقعت.جديدةعلاقةبإقامةالسادس

مجتمعفىالعلباالطبقةإلىتنتمىكانتCarbonopsinلمةكاردونودسيناوتلقب

لعدةقرايةبعلةتمتالثانيةزوىكانتك!لك.07()واللماهبالطموحوتميزتالقسطنطينية

،71(اة)31)،عا)+)6افيساثيوفانسالمؤرخمثل،البيزنطىالتاهـيخنىومعروفةمرمرقةثغميات

)،شمأخويروسفحتسوليو.)72(البيزنطىالأسطولقائدا(أ،(،اشا+افيهيمرصوسوالأدميرال

)73(.الوقتذلكفىالقديرالدبلوماسىhoirosphaاشا!!شا

محاولةتناولهامعرضنىكان.الثائيةلزوىالمصادرفىوردتإضارةأولأنهـللاحظ

كنيسةفىم309سنةمايومنا1نىالسادسليوالإمبراطورلهاتعرضالتىالاغتيال

تبلبهاالإمبراطورعلاتةبدايةإرجاعيمكنهذاوعلى)،7(.موكيومىالتديس

4م09،سنةصيفوفى.م209سنةفىبدأتتدتكونأنالمحتملومن،م309سنةمايو

كمحظيةدائمبشكلالإمبراطورىالقصرنىبالفعلمقيمةالثانيةزوىكانت

اتخاذفيهحرمالذى(19)رقمقانونهيخالفكهذاالسادسليووكان.75(للإمبراطور)

)76(.البشربينالعلاقاتوطبيعةللعقيدةمخالفةمنذلكفىلمامحظيات

مايو-بينماالفترةفىالثانيةزوىوضعتعندماالسادسليوحلمأخيرلمومحقق

الإمبراطورذلكبعدأصبح،زكرلمطفلابالقصرالأرجوانيةالفرنةفىم509سنةوسبتمبر

77)بورنير:جنيتوسالسابعتسطنطين Constantine VII Porphyrogenitos).إذاولكن

http://www.al-maktabeh.com
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وولىطفلهمنحالإمبراطورأرادلقد.تتبلورأظتعنيفةأزمةبوادرفإنصقققدالحلمكان

ويينبينهالخلاتاحتدامإلىأدىالسبيلهدافىسعيهأنإلا"الضروريةالشرعيةعهله

.اخرىمرةالبيزنطيةالكنيسةإلىالانقسامعودةعنفضلاالقسطنطينيةبطريرك

عليه.الشرعيةإضفاءسبيلفىرثيسيةخطؤيمثلكانالصنيرالأميرتعميدأنلاشك

الكنيسة،عضويةإلىالانتسابإلىيرمزكماللطفلالمسيحىالميلاديعنىالعمادفطقس

تعميدفىراغئاكانمستيكوصنيقولاالبطريركأنويبدو.الأولاسمهالطفليكتسبونيه

خطيئةبسببالعمادطقسمنطفلأيحرمأنوسعهنىيكنلمدينكرجللأنهربما،الطفل

أنهاساسعلىتعميدهعلىاعترضتالكنيسةرجالمنالمتشددةالعناصرولكن.أيويه

التياروكان.الثانيةوزوىالسادسليوبينالمحرمةالعلاقةعلىالموافقةيتضنتنازل

لا!اهاتمزلدةكانتالتىالعناصرتلكمعظمهفىيضمالبيزنطيةالكنيسةفىالمتشدد

انفمكما.البيزنطيةالكني!ةإلىالسلامعودةقبلكهدانالةولظاإجناتيوسالسايقالبط!رك

المعارضالتيارهذاأقطابمنوكان.فىنافى؟اح3فوتيوسالسايقالبطرلركأنصاربمضإليه

.781(ل!كئالةحشا33قيمريةأساقفةرنيسكلة!ل!سأل!ارثاس

الكنيسةفىجديدانتسام!نبعلىالبدابةفىمستبكرصنبقرلاالبطريركحرعى

فتم.وسطحلإلىالتوصلأجلمنيعىواحدالقصرمعلهلاداعىصدامأوالبيزنطية

كنانسهاشنونلتفقداليرنانإلىيالسفوم509صنةاواخرفىArethasارناستكليف

وانقكيابه.وأثنا.IV'م)609سنةفىشهورلعدةامتدتمهحةوهى،مشثلهانىوالنظر

تمائاالنظربصرتالإمبراطرريتعهدأنشرلطةالصغيرالأميرتعيدعلىالدينرجالمعطم

قبلالبدايةوفى08(.)الثانيةزرىعنينفصلوأن،الرأبعةللمؤالزواجفىالتفكيرعن

نىالعمادطقسمراسمأتيمت"زوىدبرحيل.بهاالألتزاموتعهدالتسولةهذهالإمبراطرر

وقام،م609سنةينايرمن6نى3حأ3!أ"هالمقليةالحك!ةكنشةنىضغماحتفال

تسطنطين.اسمعليهوأطلقبنفسهالصفيرالأميربتعميدستيكوسنيقولاالبطريرك

التقاليدحسبتسطنطينللطفلالروحىالأبدورلتؤدىمعروفةضخصياتثلاثووقفت

أبEuthymiusإيثيميوسوالراهب"قسطنطينعماسكندرالمث!اركالإعبراطور:المتبعة

وأوسعهمالقصرموظفىكبارأحدSamonasوصاموناس،السادسليوللإعبراطورالاعترات

)81(.الوتتذلكنىنفوذلم
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مروربعدأى-م609سنةينايرمن9ففى،بوعدهوحنثبالتسويةالسادسليويلتزملم

)82(.معهلتقيمالقصرإلىزوىيعودةالإمبراطورامر-تسطنطينتعميدعلىايامثلالة

وضمانعهدهوولىاكنهلشرعيةتثيدنيهزوىمنالزواجانيالطبعيعلمالسادسليووكان

ثنفسهأصدؤالذى98()رتمفالقانون.محدودةكانتأعامهالمتاحةالسبلرلكن،لمستقبله

هناصدرلقد.83()الكنيسةمباركةتستلزماصبحتالزواجشرعيةانعلىينصكان

سنةالثائىزواجهسبقتالتىالسنواتفىالزواجبمسانلالمتعلقةتوانينهيقيةمثلالقانون

rMA.حالأيةعلى.الزواجث!رعيةتثيدنىكبرىمسئوليةالكنيسةاكتسبتوبصدوؤ،

ترماسيدعىمفموؤاذمتايجدأنواستطاع.النهايةفىالجرشةالخطؤالسادسليواتخذ

صالل!لمةحrbonopsi-كاريونوشينازوىعلىللإمبراطوررابعزواجعقدعلىوافق+omلمة3

منيحدثلمماوهو-الراكمةللمرةريزواجه)،8(.إمبراطوؤثتترلجهابننسهليوقامثملمةول

الثرعيةيمنحأنوحاولوالقانرنالعرفوخالفالكنيسةصدىقدالسادسليويكون-قبل

نيقولاالبطريركواضطر.ضرعىغيراثنثرعيةت!ليدأجلمنشرعيةغيرلعلاقة

85(.)الكنيمةرحمةمنالهرمانترارضده!عسدرانمستيكوص

:مستيكوصنيقولاموثفوحقيقةالعيزنطيةالكنيسةداضلالأزمة

الرابعالزواجقضيةفإن،نقطمستيكوصنيقولاالبطرلركرواهاكماالأحداثتابمناإزا

الرابعالزواجالبطريركعارضلقد:وواضحةبسيطةصتبدرالسادسليوللإمبراطور

هداكان.)86(منصبهمنوعزلهنفيهتمالنهايةرفى.متصلويشكلالبدأيةعنللإمبراطرر

Vitaإيثيميرسسيرةنشرتبلسان!بمالتصور EuthymiiأرثاسوكتاباتArcthas،فهذان

نتوقفأنالأفضلومنفيهاورورهالقضيةمننيقولالموقفمغتلفةصورةيقدمانالمصدران

تليلا.عنددا

،ستيكوسنيقرلا.أعداوأحدتيصرلةأساتجفةرنيسءArethasلأرئاسبالنسبة

سيرةنىوردعمافضلأورسائلخطبمنبنفسهكتبهماومصدرهاتليلةعنهفمعلوماتنا

.(AY)الدراسةهذهموضوعللتضيةعيانوشاهدمعاصرروأيةكتاباتهوتعتبر.إيثيصيوس

الأخيرفإن.مستيكوسنيترلاضدرسانلهنىأرثاسوجههاالتىالاتهاماتصدقناوإزا

نأنتذكرأنيجبولكن.للإمبراطررالرابعالزواجمنموقفهفىومتناتضئابلمترددلمكان

وتتلمذنيقولاعمرنفسمنكانلقد.والبغضاءالحقديضمروبتلبالظنبسوءتميزأرثاس
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فىالمعتدلللتياروالانتعاهفوتيوسمناصزفىوجمعتهما،فرتيوسالبطريركيدعلىمثله

أصبحالعامنفسوفى)88(.م109سنةحتىتويةاعمتمرتصداتةالبيزنطيةالكنيسة

لأساقفةرثيع!تاأصبحم209سنةأواخروفى"الإمبراطورىللقصرالرسىالمتحدثأرثاص

الدانمالمجمعفىوعضويتههذامركزوبحكم،(Cappadociaقبدوتياثيم)نىتيصربة

حفلونى)98(.البيزنطيةالعاصمةفىالوقتمعظميقضىكانالقسطنطينيةلبطرلركية

رسميةخطبةفىأرثاسامتدحم109صنةمارسأولنىلطريركامستيكوسنيقولاتنصيب

صديقهيهابتميزالتىالحمبد-والخصالالفضاثل،السادسليوللإمبراطورموجهة

تنموالرجلينيينالوخةأخذتإز.طوسلأتعمرلمالصداتةهذهولكن09(.نيقولا)

نأوببدو.مستيكوسنيقولاهأعداألدمنارثاساصبحسنواتكضعة!لعد.تدرلجئا

المتثددينالدينرجالمنعددقامعندما.م009صنةإلىجذورهاترجعالتحولهذاأصباب

.لأرثاسالمسيحيةعلىالخروجتهمةكترجيه(Ignatiosاجناتيوسالبطرلركانصارمن)

فىالحكمهوبا،المقدسةالحكصةكنيسةفىانعقدت!لنحييةمحكصةإلىتقدليهتملهالفعل

البطرير!لية،عرثىمستيكوصثيقولااعلىوعندما.إليهالمنسو!ةالتهمةمنيتبرنتهالنهاية

لسمعتههمةوا!صابها!ضرارحاولواالذيناولنكمنلهيتقمأنصديقهمنارثاستوتع

الكنيسةوحدةعلىمنهحرصاالقبيلهذامنضيئايفعللمالجديدالبطريرل!ولكن

للصداتةخيانةمستيكوسنيقولاجانبعنالسبىالموقفهذاأرئاسواعتبر19(.)البيزنطية

إلىيالانضمامنيقولاعنينتقمكىالفرصةلهحانت،صنواتأرحويعد.كينهماريطتالتى

منتبلررقدالتيارهذاوكان.(الأص.أعدا)البيزنطيةالكنيسةداضلالمتشدرانتيار

29(.)الوسطالحلولأضكاللكل!رفضللإمبراطررالرايعللزواجضديدةععارضةفىجديد

اعتراضعرجةك!هيا!ا!أرثاسأثار،اليونانفىمهشهمنعودتهبعد"حالأيةعلى

للمرةزواجهعلىلهاللومفيهاوجهالسادسليوالإمبراطورإلىرصانلعدةوكتب،عارمة

نأوضرورةالإمبراطورىمنصبهباهميةنيهاوزكؤ،واللرلةالكيسةتوانينومخالفةالرابعة

،هواهعلىالكنيسةءآباأقوالوتفسيربالانتهازلةاتهمهلقد.الأمةلهذ.تدؤيكون

عنبالانفصالالمحرمةالعلاقةلهذهحدووضع،توانبنهواحترام"رغباتهجماحبكبحوطالبه

بمنفأرثاسهاجمكما.)39(الكنيسةفىجديدمناستقبالهيمكنحتىالثانيةزوى

يجعلأنحاول،الإمبراطورإرضاءأجلمنسعيهنىلأ"ء،مستيكوسنيقولاالبطريرك
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نيقرلاءادعامنأرثاسوصخر.محرمبزواجاستثناثىبشكلوتعترفتتسامحا!نيسة

الحراسةوكلبالفاسديالطبيبوضبههالبيزنطيةالكنيسةوحدةعلىالحرصسشيكوس

الرابعالزواجيعارضلممستيكوسنيقولاأنارثاسرساثلمنيتضحوهكذا.()t1العاجز

اناستاسيوسالباباإلىر!التهفىزلكبعدادعىكماالنهايةإلىالبدايةمنللإمبراطور

يالتسامحالكنيسةرجالإتناعأجلمنالوتتمعظمربماسعىيل،ثلة،ل!tasiusولاالثالث

.الزواجبهذاوالاعترات

5إيثيميوسسيرةاما Vita Euthymiiم259-029عامىيينمجهولكتبهاالتى،

يطريركيةعرشعلىستيكرسئيقولاخلفالذى،إيثيميوسالراهبحياةنتتناول

ظاnatioظإجناتيوسالسايقالبطريركأنصارمنإيثيميوسوكان.م709صنةالقطنطينية

أقدمالسيرةهدهوتعتبر.للإمبراطورالرايعللزواجالمعارضالمتشددالتيارأتطابواحد

التىللأحداثعيانضاهدروايةتقدمكماالسادسليوالإمبراطورلعهدمعاصرمصدر

للبطريركالمتناقضالموقفعلىيتهروافىإيثيميوسسيرةصاحبولزكد.591)تتناولها

عارضالبدايةففى.السادسلليوالرايعالزواجفجرهاالتىالأزمةفىمستيكوسنيقولا

الزواجفىالمبكرالإمبراطوروتفكيرالقصرنىالمروعةغيرالثانيةزوىإتامةالبطرلرك

هذاالسيرةصاحبهـلبرر.م509سنةتسطنطينمولدتبلانتهتالمعارحنةهذهولكن،منها

us!دةدوتاسأندرونيكوصتمررشالبطريركتررطأصاسعلىالتحول DukعأAndroni

تعميدذلكنىبمارغباتهلكلبالاصتجابةالإمبراطوروداكتسابفحاول"أمرهوافتضاح

نىاستقبالهورفضالنهايةفىذلكعنعدلثمالرالعزواجهفىوالتسامح"كنفسهتسطنطين

البطريركورساثلإيثيميرسوسيرةأرثاسكتاباتفىرردماضوهونى.)69(الكنيسة

النحرعلىالأحداثقرتيبيمكن،الأخرىالمصادرتضشتهعمافضلأمستيكوسنيقولا

التالى:

بينعنيفةأزمةتفجرإلىم609سنةالرابعةللمزالسادسليوالإمبراطورزواجأدى

ولمالمشددةالعناصرأثارتالإمبراطورجانبمنالجريئةالخطؤفهذه.والقصرالكنيسة

لكنيسةكبطريركنيقولأوسعنىيكنولم.البيزنطيةالكنيسةداخلالمعتدلةالعناصرترض

تمافايعلمجانبهمنالإميراطوروكان.الإمبراطررضدالحرمانترارإعدارسوىالقسطنطينية

)ستصدارفىالبطريركعلىالآماليعلقكانرلكنه"ضدهصدورهامنمفرلاعقومةأنها



الاعترات!يالتالىفيهاالتسامحيمكنخاصةحالةفعلهباعتبارالكنيسةمناستثناثىترار

وبفض.الأمريدايةفىلدلكالاستجابةستيكوسنيقولاحاولهـيالفعل.)79(الرايعبزواجه

ربمائيقولاأننعتقدفإئنا،)89(الاستجايةلهذهإيئيميوسسيرةصاحبتفسيرعنالنطر

منكانكما،السادسلليوصديفاكانلقد.أيضئاأخرىلأسبابالإمبراطورمساعدةحاول

لتجنبصعىوربما5للقصرالتقليدىبتاييدهوالمعروتالكيسةداضلالمعتدلالتيارأقطاب

ينصجديدتانونإصدارفىفكرالإمبراطورأنالبيزنطيةالحولياتإحدىتررىإذ،أكبرضر

99(.)الراكعةللمرةالزواجإباحةعلى

تسامحفىالأرلىالخطؤهىو!ديدهاذنبهعنتكفيرفترةكبد.للإمبراطورالسماحوكان

(.'00)فقطبحالملحدودحتىالبطريركصحبةالكنيسةدخولههداوستضمن،الكنيسة

علىاستئناثىتسامحلإصدارمستعا!البطريرككان،إينيصيوسسيرةصاحبلروايةوطبفا

كانت،الكنبسةداخلإلىاصطحاولمناصبتينفىالسادسلبوعلىعرضكما،مصثرليته

ننىمنأكسطسمن6فىوالثانية(مباشرةالرواجبعدام609سنةمايوأولنىالأولى

الأقلعلىالأرلىالمناصبةفىالماصمةعنAcrthكدةارثاصغيابالمربحومن(.101)العام

إلىالإمبراطررراصطحابالمواتيةالفرصةتلكانتهازنىمستيكوسئيقولافكروربما

الأعرنىيفكركانلأنهترددالإمبرأطورولكن.الواقعالأمرأمامالمعارتورضعالكنشة

مشقبلتامينأجلمنالكإليهيتطرقلابزواجثرعئااعترائاأرادلقد"مغتلفةبصرؤ

اإجصاعاستثنانىقرارلمدورإلاهذايتحققلاالحالوكطبيعة.تسطنطينالصفيرابنه

أغلبيةكانت!انمتوف!!الإجماعيكنولم.القسطنطينيةلبطرلركيةالكنسىالمجمعأعضاه

.(01)2الإبجابيةالبطريركمساعىتؤسدالكنبسةرجال

السماحمسالةفىوالمشددينالمعتدلينبينجوهرلةخلاتنقطةهناكأنبالذكرجديرومن

علىمستيكوسنيقولاالبطريركعرضفعندما.ذنبهعنتكفيرنتزببدهللإمبراطور

بتضمنقامغاهذاركانزوجتهعنانفصالهبثتر!لمالكبسةإلىاصطحابهالإمبراطور

الإمبراطورانفصالضرورةوأنصارهأرثاساشترطذلكمنالعكسوعلى.يزواجهالاعترات

.(1)30بزواجهاعتراتعدمهناوفىالكنيسةفى)ستقبالهيمكنحتىزوجتهعن

الوسطالهلولأشكالكلرفضتالكنيسةداخلمؤلزمعارضةيقردأخذتدأرثاسوكان

قيصىلةأستفرصائلتفشتلقد.الإمبراطورأوالبطريركجانبمنالإقناعومحاولات

http://www.al-maktabeh.com
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المعارضةإليهاتستندالتىالحججم709صنةومارسم609سنةمايوبينكتبهاالتى

،وانصاؤمستيكوسنيقولاعاتادعاتفنيدعنفضلأ،الكنيسةلقوائينالصحيحةءتهاوقرا

كانال!ىالبطريركقلقازدادالمعارضةقؤنموومع.(01،)السلطةإرضاءمحارلاتوشجب

يعدالكنيسةفىالإمبراطوراستقبالوعوداستمرتذلكورغم.الكنيسةانقساميخشى

المعارضة.علىالتغلب

البابويةمنيطلبالسارسليوالإمبراطورجعلتالمعارضةأثارتهاالتىالعاصفةأنيبدر

القضيةلحسمدينىمجمعبعقدوزلك.الرابعزواجهامرفىللنظرالتدخلالمشرقوبطريركيات

لأنها،جيدةصناورةالبابويةإلىاللجرءوكان.(501)البيزنطيةالكنيسةانقسامولمحنب

البطريركضدصراعهمفىروماكنيسةعلىالاعتمادلهمسبقالذينالمتثددينسترضى

إيجاكئاالبايولةموقفيكونأنالمتوقعمنكانكما،ناحيةمنفي)،أ()،"حفوتيوسالسابق

ناحيةمنالقسطنطينيةكنيسةشنرننىجديدمنيالتدخللسعادتهاالإمبراطورىالطلبمن

إلىاللجوهمنمستيكوسنيقولاموقفحقيقةثيانفىالمصادروتغتلف(.1)60أخرى

نصحرأنه.الخطوةهدهاقترحالذىهرأنهيدعىنالبطريرك.المشرقو!يطريركياتالبايوية

وحتىالمشرقوبطريركياتالبابويةممثلىحضورلحينق)(2زرىعنا(لانفحم!الالإمبراطور

الانفصالرفضالسادسليوولكن.زواجهأصرفىترارلمانعقادهالمزمعالدينىالمجعيتغذ

مستيكوسنيقرلاأنفيروىإيئيميوسسيرةصاحبأما1(.)70الشرعيةغيرزوجتعن

الإمبراطوريستقبلسوتأنهمعلئاالمشرقوبطريركياتالبابويةإلىللجو.ضروؤيرىلاكان

نيقولا،لأنمعقولةتبلرالأخيرةالروايةهذه1(.)80الخارجمنمساعدةدونالكنيسةنى

لاكان،البيزنطيةالكنيسةرأسوعلى(نرتيوسناصرالذى)المعتدلالتيارأتطابكاحد

)901(.كنيستهشئوننىجديدمنتتدخلالبابولةرفلةنىيرغب

القصررغباتبينممزئاننسهوجدلقد.دقيفاثكبلامستيكوسئيقولاموقفكان

روما،كنيسةتدخلوبحنبالإمبراطورإرضاءيريدوكان،الكنيسةداخلالمعارضةوضغط

ليوعلىعرضقدكانوإذا.البيزنطيةالكنيسةفىجديدانقسامحدوثيغشىكانولكنه

وفضل،المعارضةبسببترددالإمبراطورفإن،الكنيسةإلىاصطحابهمناسبتينفىالسادس

البطريركأعلنالثالثةوللمؤ.المشرقولطريركياتالبابويةموقفعلىيتعرتحتىالانتظار

سنةديسمبرمن25نىالميلادعيدمناسبةنىالكنيسةإلىالإمبراطورلاصطحاباستمداده
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كانالمؤهدهولكن.المعارضةعنادعلىالتغلبأملوعلىالبابويةتدخللتجنب،م609

نقد.الكنيسةفىانقسامحدوثدونيهءالونايستطيعلنوعا!يقد!ممستيكوسئيقرلا

البطريركجانبمنوالترهيبالتركيبمحاولأتكلونشلت.تؤالمعارضةازدادت

البطريركدعؤتبولالإمبراطورتررم609سنةالميلادعيدحلوعندما.(011)والإمبراطرر

مندوسيهاأنوعلماثرقوكطريركياتالبابولةموتفإيجاييةمنتثدانيعدالكنيسةيدخول

القسطنطينية.إلىطردقهمفى

اضطرالمتدسةالحكمةكنيسةإلىوحاضيتهالسادسليوتوجهعندما،المترتعغيروعلى

عيدمناسبةنىيوئاعشراثنىبعدالكنيسةنىباستقبالهروعد،دخولهمنعإلىالبطريرك

للكنبسةالرنيسىالمدخلأماممنالانسحابإلىالإمبراطورواضطر.Epiphلأ،يدةالعماد

تسسوالتىللأباطرةالمشصصةالملايسوتفييرالاصتراصةغرنةإلىجانبىاابمنوالتوجه

يدايةتبلالمكانمفادرةإلىاضطرثمالمقدسالكتابمنمةالقراتايعحيثأولوللافىفىالمةا

شأpiph-العمادعيدمناسبةوفى.111()ضدهالصادرالهرمانقراركسهبالميلارعيدتداس

الملخلإلىالسناتراعضاهصحبةفىالسادسليرتوجهم709سنةكنايرمن6الموانق6لكلأ

ولمالممارضةاستعالةنىالبطريركنشلأخرىومرة،المقدصةالحكمةلكنيسةالرثيسى

منالإمبراطررمنعمشهدوتكرر.الإمبراطوررغبةولمحقيقبوعده.الونامنيالتالىيتمكن

حتىهناكظلحيثmitatorionالاستراحةغرفةإلىللاشحابواضطرارهالكنيةرضرل

تاpipha-العمادعيدتداسبدايةتبلالمكانلبفادرالمقدسالكتابمنمرالقرا.انتها

(*%0)2لأول

Vitaإيثيميوسسيرةأن،بالذكروجدير Euthymii،منمعادئاموقفاتتخذالتى

أغسطسمابينالفتؤفىالإمبراطورمنعوقفهلتفيرتفي!!تقدم.مستيكوسنبقولا

يتمأنبعد،ينوىأنهمعاونيهلبعضذكرالسارصليوأنتروىإذ،م609سنةوديسمبر

المحيانةيتهمةمنصبهمنستيكوسئيقولاعزل،بزواجهوالاعترأتالكنيسةنىاستقباله

Andronicusدوقاسأندرونيكوسالتاندتمردنىلتورطهالعطمى Dukas.علمولما

منوالسعىالإمبرأطورتأييدمنو!ولالفورعلىسياصتهغير،الإمبراطوربنواياالبطريرك

الأساقفةحثكما،بزواجهالاعترافورفضمعارضتهإلىالرابعزواجهفىالتسامحأجل

منالإمبراطورمستيكوسنيقولامنعالسببولهذا)113(.نفسهالشهقعلعلىلهالموالين



العمادعيدنىأخرىومرة،م609ديسمبرمن25الموانقالميلادعيدنىالكنيسةدخرل

.م709صنةينايرمن6الموانق

معاصزوئيقةفىءجاماضوهفىالصحةإلىتفتقرالروايةهذهانيبدو"حالأيةعلى

تلميدهلهكتبها.Arكلةلااشا.لأرثاسموجهةرسالةإنها(.11)،الشكإليهايتطرقلاهامة

Nicetasالبافلاجونىنيكتاسالراهبرصديقه Paphlagonosم609سنةالميلادعيدبعد

مستيكوسنيقولادعا،م609سنةالميلادعيدليلةفىأنهالرسالةوتروى.أبامببضعة

المعرونينئيكتاسءأقريااحدبحضوراستقبلهحيث.البطريركيةمقرإلىنيكتاسالراهب

ذلكبعدالبطريركوحاول.لتناولهأنالراهبرفضفاخرلمهعشالهوقدم،للقصريو+لهم

ولكن،الإمبراطورلزواجمعارضتهعنبالتخلىارثاسإتناععلىوحثهنيكتاساستمالة

.(115)الوعيدولاالرعدمعهيجدولم.يثدةرفضالرأهب

يالفعلوكان5للتصرمواليةسياصةالوقتمعظماتبعمستيكوسنيقولاانيتضحوهكذا

.م609صنةالميلادعيدكومحتىالكنيسةراخلالمعارضةعلىالتنلبجاهد!يحاوللايزال

متكنايرمن6نىشاpiphanyالعصادعيديومحتىلمحاحدونالجهودهذه)ستمرترربما

انهرأعلن.الكنيسةداخلالمعارمحنةعلىالتفلبفىأمللاأنهنيقرلاادركحين"م709

استقبالوكان(.)116الأساقفةجميعمرافقةبدونالإمبراطوررغبةصقيقيستطيعلن

كانأمروهو،الببزنطيةالكنبسةانقسامبعنىالمعارضةأنفرغمالكنيسةفىالإمبراطور

المعارضةعنادوأمام.الثمنكانمهماتجنبهعلىالهرصغايةحرلصئامستيكرسنيقولا

منضرعىغيرزواجنىالتسامحوعدموالدولةالكنيسةبقوانينالتعسكعلىواصر)رها

لم"أخرىناحيةمنعنهاالانفصالوعدمبزوجتهالتمسكعلىالإمبراطوروأصرار،ناحية

1)الأمرآخرفىالمعارضةإلىالانضصامسوىالبطريركأماميكن NY).

:إيثيميوسلد!يركيةمستيكوسنيقولاعزل

فىالمقدتالحكمةكنيسةدخولمنالملأعلىالإمبراطوربمنعمستيكوسنيقولاقيامأدى

الإمبراطورإحراجإلىم709سنةينايرمن6فىأخرىرمرة،م609سنةديسمبرمن25

قدرلمالمناسبتينفىأبدىالسادسليوولكن.القصرمعحادةمواجهةفىالكنيسةررضع

مه79-سنةينايرمن6فىالعمادعبدقداسانتهاههـلعد.النفسوضبطالصبرمنطيئا

.()118القصرنىالمناصبةتلكنىالمعتادةالوليمةإلىوالأساقفةالبطريركالإمبراطوردعا
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-أ"3رابيفانيوسArethasأرثاسهماالمعارضةأقطابمناثنانحضورهاعدمعنواعتذر

phanios.بدعوتالإمبراطورنقامأيضئاالحضورعدمعنالاعتذارنيقولاحاولالبدايةوفى

السادسليوواستغل.()911الأساقفة!لصحبتمنصبيحكمللحضورفاضطر،أخرىمرة

إلىالحضورجميحأمامحديثهوجهالطعاممن.الانتهانبعد"قفيتهلطرحالمناسبةهذه

أحرجهوكيف،الكنيسةفىبالاستقبالنيهاوعدهالتىالمراتوعد!.معاتئاالبطريرك

oeCar-كارلونوس!ينازوىتجاهورردلمنيقولاكانكيفللحضررالإمبراطوروذكر.برفضه

bonopsina!القصر،فىمعهاالفداءطعامهـشناوليحضركانعندماحملهافتؤخلا

الحكمةكنيسةنىايامعد-بالانتطاعقساوسةسبعةأمرو!ديف،جنينهامباركاعليهاو!بت

سيكونالجنينبانيبشرزلكبعد5جاثم،(الحملتتزخ!)لها.والدعاللصلا-المقدسة

ناالوقتزلكفىبعلملمأنه،ذلكعلىمستبكرسنبقولاجوابركان.012()ذكرلمطفلا

وانه!.والقؤالحزميهذاينتهجهاكانالتىالتسامحسياتعلىسيعترضونا!ساقنة

.(t)12الكنيسةوحدةشرخمنحوقاموانقتهمبفيروالتصرفاعتراحنهم!اهلي!تطبع

ليوامرالهوارهداويعد.ووحدتهاالكنيسةصلامعلىحرصهفىصادئانيمولايبدووهنا

كلإنللاساقفةوقال،عينيهنىوالدمرعكديهاينوحملهقسطنطينطفلهيإضارالسادص

رمقول.ذقبهعنتكفيرنترةيبدأكىالمذبححدورحتىالكنيسةدضرلهوفيهيطحعا

.(STY)لطلبهللاستبابةومالراالموقفمنتأثرواالأصاقفةبعضأنإيثيميرسصيرةصاصب

نيقرلاثهماجتمع،البطرلركيةإلىالأساتفةوعورةالاحتفالانتهاهبعد"حالأيةعلى

والمقاومةالإمبراطورلرغباتالاصتسلاموعدم8الموقفعلىالثباتمنهموطلبمستيكوص

بقوانينيلتزمراوأن"الظروتكانتمهماالأعقفيةكراسيهممنالاصتقالةوعدم"المرتحتى

وبهذاا".)23كتابةمعهبالتضامنالتعهدولزكدونذلكعلىيقس!ونجعلهمثم"الكنيسة

علاقتهوصلتأنبعدالمعارضةمعسكرإلىو)نضماعهصتيكوسنيقولاكوليتاكد

.مسدودطررصقإلىبالإمبراطرر

Sr.Ty-تربفرنالقديسعيديومفىوالبطىيركالإمبراطرربينالتاليةالمواجهةوقعت

تلكفىالمعتادبالرصميةالمادبةالسادسليوأتامحين،م709سنةنبرايرأولنىوله"

انتقدالطعاممنالانتهاءوبعد(.)124إليهاوالأصاقفةاليطريركودعا،القصرنىالمناسبة

ووعودمعهاتفاقهالحاضرينأمامناصتعرض.بحدةمستيكوسنيقولاتصرناتالإمبراطرر

واتهمه)125(."كاذبةوعود"و،ناركةاتفاقات"بأنهاووصفها،الكنيسةفىاستقباله
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استعدادعلىكانبانهالقولالبطريرككررإجابتهوفى.الإمبراطررىالمقاموإهائةبالتحايل

الإمبراطوروراصل.الأساقفةجميعوأنقإذاالكنيسةنىواستقبالهزواجهفىللتسامح

،العرشضدمعهوتأمرهدوقاساندرونيكوسالقائدمعتواطثهإلىفاضارنبقولاعلىهجومه

المقدسالمجمعإلىالرابعزراجهتضيةإحالةرسمئاوأعلنالهضورالأساقفةإلىالتفتثم

العاصمةإلىالأخرىالبطريركياتممثلىوصولبمجردسينعقدوالذىالكنائسكليمثلالدى

هداعنسيصدرالذىالقرارإيجابيةمنثقةعلىالسادسليووكان.)126(البيزنطية

وأنهمالبيزنطيةالدولةحدودعبرواالمشرقوبطريركياتالبابويةمندولىأنعلمفقد.المجمع

YY(.1)إيجاكيةردودومعهمالقسطنطينيةمنيقت!سون

اليومنفسففى،البطريركيةعرشعلىمستيكوسنيقولأأيامإطالةالإمبرأطوريشاولم

نايعدونفيهمالأساقفةمنناصرهمنوعلىعليهالقبضتم.م709سنةفبرايرمنالأول

سنةفبرايرمن2الموانقالتالىاليومنىالكنيسةالإمبراطوردخولعلىالموأفقةرفضوا

عنمستيكوسنيقولاإبعادالإجراههدامنالسادسليوغرضكانورغام)128(.709

حيثنيقولاعلىالقبضتموهكذا.()912احتياطى.كإجراانعقادهالمزمعالمقدسالمبحع

خلقدونيةضواحىمن،ألأاعاriaهيرياإلىالبوسفورعبرونقلصفيرقاربفىوضع

donضاشاChal،الةل!-لمةجاحمرنسديرإلىالثلوجانهماروسطالأقدامعلىصيرلماتتيدئم

01)تشييد.أعادقدنيقولاكانالذىاضا،صاولشا r).

ياستدعا.فقام،البطىلركلعزلواضحتبريرإلىبحاجةالإمبراطرركان،الهالوبطبيعة

هجرواممن،العسكريينالقادةكبارمناثنانبينهممنمرموقةعاثلاتمن،ضغصياتتسع

الأساقفةمنعددحضرها)ستعاعجلسةإلى.دوقاسأندرونيكوسألثانرالقاندمعكر

الثائر،معمستيكوسنيقولابتواطىءالتسعةالرجالشهدالجلسةتلكوفى.المعتدلين

محاكمةبعقدالإمبراطورطالبوعندما.(131)لهنيقولاكتبهاالتىالرصالةصحةوأكدوا

توقيعيجوزولامنمبهمنبالفعلعزلقدبأنهالفورعلىالأساتفةرد،لنيقولاعاجلة

)132(.التهمةلنفسالثخصنفسعلىعقوستين

يطلبمستيكوسنيقولأإلىالإمبراطورأرصل،م709سنةنبرايرمنالخامسونى

ساموناسمعرصالةأخرىمزالإمبراطورلهفأرسل.المرضوادعىالأخيرفتردد،استقالته

Samonasفىالإمبراطوروخاطب.()133المعتدلينالأساقفةبعضمعهاصطحبالذى

http://www.al-maktabeh.com
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الرفض-حالةنى-وهدده،فولم!استقالتهثتقديموطاليهألقابكدوننيقولاهذهرسالته

الخيانةيتهمةالمحثمةإلىوتقديهدرقاساندرونيكوسالمتمردالقاندإلىرسالتهيإبراز

ووقعهاكتبهاأنهمؤكدئاالأساقفةعلىوعرضهااستقالتهورقةبإخراجنيقولافقام.العظمى

Vitaإيثيميوسسيؤانوللاحظ(.)"13كنفسه Euthymiiالأساتفةتصويرعلىحرصت

منالغرضأرالإمبراطوررسالةفحوىيجهلونوكانهمالإمبراطورمبعوثمعمراجاالذين

ولكنه4عنهابالعدولإقناعهويحاولونئيقولااشقالةعلىيوأنقونلافهمولهدا،المهمة

عنتنحىانهاستقالتهفىنيقولاواوضح(.)359لساموناسوص!لمهاموقفهعلىأصر

لصالحتسامحإصدارعنعجزلأنه،الكنسىالسلكمنالانسحابدون،البطريركمنصب

زلككمدثانيةاستقالةكتبنيقولاانايفاإيثيميوسسيرةوتروى1361(.السادسليو

التسامحإصدارعنثعجزهالقولكرروفيها،للإمبراطوروارسلهاجانبهمنضنصيةبمبادرة

عرثىعنتنحىوانه،الكنيسةفىالأمرهناحرلالاختلاتكببالإمبراطورولوعدالذى

ت!وسةأخرزميلامامالنرصةليتيح"كاصقفبمركزهألاصتفاظمع"البوكركية

.()137القضية

القاندتمررشمستيكوصنيقولاتررطإلىمرضعمناكثرنىإيثييوسسيرةأثارت

كانتكماعليهللضفطالإمبراطوراستفلهاورتةهذاتورطهوكان.دوتاسأندرونيكوس

تورطحقيقةلنناتشالقائدهداتمردأمامقليلانتوقفأنالأفضلومن.منهللتنلصمبرؤا

أحداثعنيهارتبطتوماالقاندهذالتمردالمغتلفةالمراحلأنإلىالإثارةوصدر.البطر!رك

الزمنىالتسلسلاستقامةعدمكسببمضطريةتبدوالبيزنطيةالمصادرفىتجاكما

)الحذرتوخىبببولهذاهللاحد!ث

الأرستقراطيةلطبقةتنتمىالتىالمرموقةالأسرمنDoukaiروتاسأسرةكانت

آسياثيماتنىوالرعولةالزراعيةالأراضىمنضخعةمساحاتامتلكتالتىهالع!سكرية

ضدالقتالنىوتميزواالعسكريةالقيادةمناصبأبنانهامنالعدبدواحتكر،ابصفرى

خطرلمالطبقةهذهشكلت،الميلادىعشرالحادىالقرنوحتىالتاسعالقرنومنذ.المسلين

نأوكبدو(.)913رالتاجالعرشلاغتصابأبناثهاتطلعبسببالمركزيةالمحكومةعلىداثئا

Eustathi-أرجيروسثيوسإيستامع،م309سنةفىتآمرقد.دوتاصاندررنيكوسالقاند

os Argyros(014)السادصليوالإمبراطورضد،العسكريينالقأدةكبارمنآخروعدد.
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منوالمقربالسرىالأمنجهازعنالمسثولالموظف-no3دلة8،كلةصاموناسكانهـاؤا

ىايتخدلمالسادسليوفإن،م09،سنةنىالمؤامزهدهكشففىلمجحتد-الإمبراطور

البيزنطيةالهدودمنطقةفىالعسكريةالقيادةيتولىظلالذىأئدرونيكوسضدإجراء

القاندبينالعداءاستحكامإلىأدىالمؤامؤكشفولكن.(11،م)509سنةحتىالإسلامية

واصبحم09،سنةمنتصفمنذخطيركشكلنفوذهازدادالذىوساموناس"ناحيةمنالكبير

إلىساموناسدساثسوأدت.أخىناحيةمنرالقصرالحكومةضنونفىالحقيقىالمتصرت

لمةح7ثهلحهكافالاحصننىواعتصامهتمردهثم،الإمبراطورأوامرأندرونيكوسعصيانبلابة

1قونيةمنيالقرب (2، Iconium.)رنضالذىالقاثدلاستمالةالإمبراطررمحاولاتوثلت

القاندبقيادةجيثىإرسالإلىالنهايةشالإمبراطورواضطر.(1)3،عنهالمفوعروضكل

goryشاrأt!صا%أيفريتزسجريجورى Iv.شاrشهررشةلمدةلمةح7لمةالمةكانالانىحاصرهحيثأت.

اصرتهصحبةفىقامطلبهإجابةويمجرد.المسلمينمنالآمانأندرونيكرسطلبالنهايةونى

ياختراق"وسلحهمإليهضحهمم!لماصيرمائتىعنفعنلاأنصارهمنتبقىومنوخدمه

.O"،)نيهاامتقرحيثيفدادإلىايومنها،طرسوصإلىطريقهوضئالحصار

.دوقاصأندرونيكوسالقاثدمعستيكوسنيقو!تواطزبتثيدإيثيميوسصيرةوتنفرر

تدمحيثالقصطنطينيةإلىكانالاحصنمنآئدرونيكوسأتباعاحدنرأرإلىوتثير

رصالةإحداهاوكانت.البيزنطيةالعاصمةمنالمتمردالتاندتلقاهارسانلأرلعللإمبراطور

بالتمسكونصحهالمستقبلبإمبر)طررأندرونيكوسفيهاوخاطبمستيكوصنيقولاكتبها

القسطنالينيةأنعؤك!!عنهالعنولوعودالاستجابةوعدمالثورةومواصلةتواتهودعمبموقفه

)5"1(.لصيرةفتربعدانتظاؤفىستكون

وثيقةالبعضفاعتبرها،الرسالةهذهمصداتيةنىالحديثينالمؤرخينبعضشككولقد

الآخرالبعضواعتبرها.(1)6،البطريرنعزلتبرير)ستهدنتساعوناسإعدادمنمزوؤ

نيقولاصمعةإلىللإساتاصتعدادعلىرانئاكانواالذينإيثيميوسأنصارإعدادمنرواية

،7()I.الصورةبهذهالبطريركتورطأنننسىألأنمبالآراءاختلفتو، .-مهماس+

أدىفقد:للأحدثوتفسيؤإيثيميوسسيرةصاحبروايةسياقنىرنيسئاعنصرلميمثل

ضلمهكانثم،الإمبراطوررغباتلكلهإذعانإلىالبطررلركأمروافتضاحالمؤامرةاكتشات

سنةءثشانىالمعارضةإلىوتحرلهانقلابفىسبئامنهالتخلصعلىالإمبراطوربعزم

السادسليومنمستبكوسنبتولاموتفتفسيريمكن.ايلأمركانوكيفمام.609/709
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تورطهمسالةعنتمائاسشقلبئ!كلم709سنةفبرايراولفىعزلهوحتىم609عامطوال

معنيقولاتواطزاحتعاليظلزلكومع.اشرناانسبقكماأندرونيكوستمردفى

البطريركجانبمنيائسةكمحاولةإليهالنطروممكن،واردلمأمرلمدوقاسأندرونيكرس

)8،1(.م609سنةنىنيهاننسهوجدالتىالأزمةمنللخروج

هـلروى.جدبدثطريركترشيحالإمبراطورإمكاننىاصبحمستبكوسئبقولاوباستقالة

الأساقفةءآراأن-أحداثمنيلىنيماالرنيسىمصدرئاوهو-إيثيميوصسيرةصاحب

ااحتراميحظىتقئاراهئاكانالذى،إيثيسيوصاختيارتفضيلعلىاجتصعتوالإمبراطور

للتعبيرPsamathiلمة!ساماثياريرفىالراهبلفلاؤالأصاتفةمنوفدفذهب(.1)9،الجميع

وحاول.العرضرفضولكنه"القسطنطينية!طريركيةعرضلشغلترثيحهفىالرغبةعن

بمحضاستقالعستيكوسنيقرلاأنلهنثدوا"جدوىدونإيثيميوسإقناعالوفدأعضاء

كان"الأسقفيةكراسيهممنالاصتالةوعدمثالثباتفيهطالبهماللىىالوتتفىوأنه.إرادته

العباؤهذهانهـ*حظ(.015)عنهايالعدولتوسلانهموصاهلاستقالتهكتبمنأولهو

زلكبعدمستيكوسنيتو!ادعاءمواجهةفىإيثيصيوسانصاركردرهاثاكتةدعوىصتصبح

الرحيد.الثرسالبطرلرلىكانه

إذاأنهالإمبراطورلهواوضح.إيثيميوسلاستحالةكنفسهالذهابإلىالإمهراطورواضطر

علىوسيترتبمشكلتهوحلذنبهغفرانفىأملهناكيكرنفلنالبط!يركيةعرشيقبللم

إحدىلهأضارتماإلىتلميحالترلهذافىيكونوربما؟(.51)وهرطقةأكبرثروقوعزلك

للمرةالزواجإباحةعلىينصجديدقانونإصدارفىالإمبراطورتفكيرعنالبيزئطيةالحوليات

نيقرلايينماجديديطىلركتنصيبيجوزفلاواضحةإيثيميوسإجاكةوكانت(.)152الرابعة

قراررللرنضرعيةغيربصوؤعضبهمنعزلوقد.المحياةقيدعلىيزاللامستيكوس

)ستقالةوثيقةالراهبعلىوعرضأحداثمنجرىماالإمبراطورنروى(.؟)53كنسىمجمع

،إيثيعيوسسيزلهاأضارتالتىالثالئةالاستتالةالوثيقةهذهوتعتبر.ليقرأهانيقولا

هذهوفى.السابقتينالاستقالتينعنماحدإلىوتختلفالأساقفةإلىموجهةأنهاويلاحظ

.يحدثأنيجبكانماالذىالأساقفةبينالاختلاتإلىأخرى.-نيقولايشيرالوثيقة

بإجماعهميعترتنإنه،الإمبراطررزواجنىتسامحإصدارعلىوافقواقدأنهمبمارلكن

)ستقالةوثيقةفىءجابماإيثيميوساتتناعولعد)،15(.البطريركيةكرصمنوش!تقيل
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أمؤفىالتسامحعلىالممثرقوبطريركياتالبابولةوافقتإذاأئهللإمبراطورأوضح،نيقولا

السادسليوقامم(709سنةنبرايرمنتصفبعدربما)أيامبضعةهـلعد.يعترضلنفإنه

Leoخولروسفاكشىليومبعوثيهولصحبته.إيثيميوسيزياؤاخرىمرة Choirosphactes

الشرقكناثسممثلىيصحبةالقسطنطينيةإلىوصلااللذينSymeonوسيميون

الم!ئ!رقولطريركياتالبابولةأحكامتضشتالتىالوثاثقالإمبراطورلهوقدم.(155والفرب)

معظمكانالوتتنفسوفى.إيجابيةردودلمجميعهاوكانتالرابعةللمؤزواجهأمرفى

نتؤلبدهالكنيسةنىالإمبراطوراستقبالعلىكتايةوافقواتدالبيزنطيةالكنيسةأساقفة

.()156البطريركيةكرسىتبولسوىإيثيميوسأماميكنولم.ذنبهعنتكفير

ولطريركياتالبايولةوممثلىالبيزنطيةالكنيسةأساقفةيدعوالسادصليوالإمبراطوروتام

قضيةفىللنظرم709صنةنبرايرأواخرفىالأرجععلىانعقددينىمجمعلححنورالمرق

يالتسامحالبالويةمندهـساقتراحعلىالموافقةالنهايةفىالمجمعوقرر.()157الرايعزراجه

المطالبةدون،ذنبهعنتكفيرنترةيبدأكىالكنيسةبدخولهوالسماح،الإمبراطورزواجفى

علىووافق.فصبهستيكوسفيقرلااعتزالالمبعاعتمدكذلك.زوجتهعنيانفصاله

يعدهدفهالسادسليوحققوهكذا.)158(القسطنطينيةيطرلركيةكرمىإيثيميوس.ارتقا

.العرشوراثةنىحقهوضصانامنهشرعيةلتاكيدضرورىهوماثكلقامأن

فحتىألتياراتهاالتقليديةالمواقعتبدلتولمازا؟البيزنطيةالكنيسةأصابالذىمارلكن

السايقالبطىيركانصاريمثلهالذى،للقصراولائهالمعروفةالمعتدلالتياركانم709سنةيناير

الإمبراطور،زواجنىالتسامحيؤبدونمستبكرسئبقولاالبطربركرأسهوعلىفوتبوس

4اأقطاومناجناتيوسالسابقالبطرلركأنصاروممثلهالمعارضالمتشددالتياركانبينما

إصراروأمام.زوجتهعنبانفصالهولطالبونالإمبراطوربزواجالاعتراتيعارضونإيثيميوس

فىمنصبمنوالاستقالةرأيهعنالعدولإلىسشيكوسنيقولااضطرالرنضعلىالمعارضة

وبدلتوأرثاسإيثيميوصالآنرأسهاوعلىالمعارضةانقلبتالمتوتعغيروعلى.افهاية

علاقةالقرببالأمسحتىتعتبر.كانتزواجفىالتسامحعلىلترأفقراضيةوجاعتمرقعها

منذالمعارضةمثلواالذيناجناتيوسأنصارأنPopovrوبربالروصالمؤرخيرى.محرمة

منبمبادنهمللتضحيةاستعدادعلىكانوأ،مAYVسنةالبطريركيةعرشإلىفوتيوسعورة

إيثيميوس)عتلىوهكذا.()915ألييزنطيةالكنيسةلقياد-والعودةالسلطةاستردادأجل



محولكينما،م709سنةفبرايرأواخرفىالمعتدلالتيارراسعلىوأصبحالبطريركيةعرش

روماكنيسةواستمرت.والمعارضةالمتشددالتيارليمثلمستيكوسئيقولاالمنفىالبطريرن

موتعهمفىوأنصار.إيثيميوس3خلفاتؤرروأنصاؤلاجناتيوسالقديمالحليف

.،016الجديد)

المسالةفىالبايولةحكمأهميةعلىباستمرارتؤكدإيثيميوسسيرةأنإلىالإشاؤومحدر

روماكنيسةمندويوبههجاالذىالإمبراطررزواجفىاقسامحتراروكان.عليهاالمتنازع

عرشقبولنىلإيثيميوسمشجفاكانكما،السادسليورغبة!قيقنىحاسئاعاملأ

منقوانينهامخالفةأومبادثهابتفييرتتملمالباكويةأنننسىألاهـلجب161(.)البطريركية

معمتففاقرارهاكانبل،كنيستهوبينبينهالقائمالخلافنىالبيزنطىالإمبراطوردعمأجل

الثالثسرجيوسالباباوافقهذاوعلى.الوفاةكسببالزواجتكرارمسالةنىنظرهاوجهة

111rgius19)3شأ 1 - 90 L)زوجاتهلأنالرايعةللمرةالسادسليوزواجفىالتسامحعلىم

دؤهلمما5وقانوئاضكلأالزرجيةروايطكلاتهتهـصرفاتهن.التوالىعلىتوفينالثلاث

.()162جدبدلزواجالإمبراطرر

منالبيزنطيةالكنيسةفىالانقسامحلالقسطظينية!طىلركيةعرشإيثيميرص.ليارتقا

أرلنكبينالمرةهذهالانقساموكان.يتجنبهأنمستيكوصئيقولاحاولالذىالأمر،جديد

وأولنك،ناحيةمنالكنيسةنىواصتقبالهالإمبراطورزواجنىالتصامحعلىوافقوأالذين

ناحيةمنالوحيدالشرعىالبطريركبانهوتمسكرامصشيكوسنيقولاجانبإلىوقفراالذين

مثل،داثضاالرابعالزواجفىالتسامحرفضواممنعد!الأخيرالفريقهذاإلىوانضم.أخرى

لفضبالمعارضالفريقهذاتعرضالحالولطببعة)163(.البانلاجوئىنيكتاسالراهب

وابيفانيوسارثاسوكان)،16(.أعضائهنصيبمنالسجنأووالنفىالعزلفكان،السلطة

piphaniosالمأدبةحضوررنضهماوبعد.المعارضةمعسكرنىالأوائلالأص!اتفةمن

إلىبنفيهماالإمبراطورقامالإمبراطورىالتصرفىالعمادعيدقداسبعدالمعتادةالرسية

165)تراقيا Thrace).نأبعدالسلطةرأضاهالمووةطرسقبسرعةعرفأرثاسولكن

الإمبرأطورإلىأرثاسكتببطرلركاإيثيميومىتنصيبفبعد.أغر)ضهامعارضتهاستنفدت

إلىبالفعلوحضر.لهفاذن.الجديدالبطرسركللقاهمنفاهمنبالخروجالإذنرطلب

توصلأنهللإمبراطورليعلنالقصرإلىزلكبعدتوجهثم،إيثيميوسوالتقىالقسطنطينية

http://www.al-maktabeh.com



19ج

علىيوافقيالتالىوأنه،الكنيسةمعخلافهوسوى5الجديدالبطريركمعتفاهم!ى

مهامومزاولتهموقعهارثاساستردادالمصالحةهلهعلىوترش)166(.امرهنىجمامحها

عنأرثاسصولترجعإيثيميوسسيؤأنمنالرغمرعلى.قبصريةأسقفيةرأسعلى!به

لنيقولاالشخصى"عداأنالمرجحفمن،()679عليهإيثيميوسالبطريركتاثيرإلى)فارضة

أنضمالبدايةنفى.الأخيرانقلاولوفىالأولىمعارضتهفىالرنيسىالسببكانسبتيكوس

مستيكوسنيقولاكاناللىالوقتفىالإمبراطورزواجفىدلتسامحالمعارضدلتيار(لرثاس

واسقاطهنيقو!إحراجفىالعنيفةبمعارضتهأرثاسوصح،التسامحهدا!قيقأجلمنفمصل

وأرضىصياستهوعدلموقعهفبدل"أرثاسلمعارضةمبررهنالديمدلمولسقوطه.النهايةئي

وفى(.)168وآمنةتويةقاعدةمنوانصاؤالمعزولالبطريركصاجماستمرولكنهالامبراطور

وأنهالأولىمعارضتهفىالكنيسةلقرانينمخالفابكنلمأنهأرئاسيلكرنفسهعن.دفاعه

"كركما.ؤلكعلىءالثنايستحقوانه!لالفعليالقلموعارضالضفورررغمبموتفهتثهث

قراؤنىالرنبسىالسببكائتالكنيسةمصالعلكن"الأولىمعارضتهعلىنادئالبسفه

)916(.الفصرمعضلانهونسوسةالمعارضةكهلى

القصرلمشينةضاضئاتا!ع!"كط!دركيتهنتزضلال،ككنلمإيثيميرسأنيال!كروبدكر

العلياالمصلحةتمسالتىالأمورنىوخاصةثراؤاستقلالعلىوحرصكسلطاتهاصتف!بل

إعلانرفضأنهإلاالكنبسةنىواستقبالهالسادسليوزواجفىتسامحهورغم.للكنيسة

السبلاتنىاسهاوضعرفضكما،الكنبسةفىرسئاAugustaإمبراطوؤزوىنرجته

منلهاتعرضالتىالففوروكلرغم-العرلىجرى!دما-الصلواتفىترديدهأوالكنسية

البيزنطيةالكنيسةانإيئيميرسنطروجهةوكانت.(017)وأتارلهاالإمبراطوؤنجانب

قررتأوقانوئاتضعولماستثنانبةتسامححائةفعلهباعتبارالإمبراطورزواجفىتسامحت

صوركليتحر3البطريركأمر،هلامنكثر.مشروعةالزيجاتتلكمثلياعتبار!كتا

زىالإمبراطورأماميكنرلم.171()نهاثئاالرابمةللمرةالزواجصاهالمستقبلفىالتسامح

بعترضلمإبثبميوسولكن)172(.السناتوقبلمن!هاالرسىبالاعتراتا!تفا.سوى

Constantineيورفيروجنيتوسقسطنطينالطفلتتولجعلى Porphyrogenitosإمبراطوؤا

كانعنلمام809سنةمايرمنا5الموافقالأحديومبتتويجهوقام.ابيهمعمثاركا

)173(.عمزمنالثالثةفىتسطظين
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لليط!ير"لية:مستيكوسنيقولاوعودةإكنيميوسعزل

ليوعمرمنالمتبقيةالسنوأتطوالالبيزنطيةالكنيسةرأسعلىإيثيميوصاستمر

19سنةفىالحالتبدلثم"السادس Yبعدأخرىمزالبطرلركيةعرشليعتلىنيقولاوعادم

.LJففى.سنواتخمسحولالمنفىفىامضىأن lتوفىم129سنةمايومنعشردى

99إصكندرالأصفراخؤالعرشعلىوخلفهالسادسليوالإمبراطور )Y Alexander

وفاتهوتبل.()،79عمرهمنالسابعةفىطفلأكانالذىالسابعقسطنطينجانبإلىم(139

الطفليحمىانإصكندرأخاهنا!ثدكما،وطفلهيزوجتهالسناتوأعضاءالسادسليوأوصى

مننيقولا5كاستدعاقاماللىالإمبراطورصديدفىالمصادروتغتلف.(175)هـيرعاهالصفير

ا(الباإلىرمالتفىيركرمستيكوسننبقولا.إليهالبطريركيةعرشوردعنفاه

iusالثالثآئاستاسيوس IIIكلةast!وفاتهتبيلقامالسارسليوالتانبالإمبراطورأن،ل

الوثبقةتؤكدكما(.)176البيزنطبةالكنبسةراسعلىمكانتهليستردالمنفىمنكاستل!كانه

اجتاحتالتىالندمماعرعلىالسادسليوإليالمنسو!ة+الأحيؤيالوصية"المعروفة

الآناستعادالدىنيقولاوعطفعفوعلىالحصولنىوأملهالأخبرةأيامهنىا!م!راطور

اصتدعاهترارتنسبنإنهاالبيزنطيةالحرلياتاما(0)177البيزنطيةالكنيسةفىمكانته

أولالترارهداوتعتهر،إسكندرالإمبراطورإلىإليهالبطريركيةعرشوردمنفاهمنئيتولأ

المسالةهذهنىتفيدنالاأنهافيلاحظإيثيميرسصيرةأما)178(.الجديدالإمبراطررترارات

.الهامالمصدرهنامنالمفقودةالصفحاتضنغالئابدخلث116A.Llلأن

أمركإصدارالسادسليوالمحتفرالإمبراطورقيامأنالقوليمكنالمصادراختلاتوركم

دينيةمثاعرتتملكهكانتالسادسليواننالمعروت.واردأمرمنفا.مننيقولااستدكاه

ضديدهعذابمنضميؤ!ريرأرادربما،يحتضروهررالآن.الدنيريةضطايا.رغمتوصة

إسكندركانلقد.اعتبا:لهوردالحرمانترارضدهأصدرالذىالبطىلرك5باستدكانقام

اصتدعاءبتنفيذتيامهالمرجحومن.الحكمضئرنفىالحقيقىالمتصرفهوليواحتضاروتت

نأيرىالحديثينالمزرخينبعضأنبالذكروجدير.الأمرفىمثاركايذلكناصبحنيقولا

لإيثيصيرس،الفررىالعزليصاحبهلمالسادسليوبأعراعتباؤوردالمنفىمننيقولاإصتدمماه

صنهمايومن29وح!ىمارسأوانلمنام!د!التى،السادسليوواح!ضارمرضف!ؤوأن

بينمااسمتاالبطريرككاننإيثيميوس.الوتتنفسنىبطرلركينوجودشهدتتد،م129

)917(.البيزنطيةالكنيسةشئونإداؤفعليايتولىستيكوسنيقولاكان



إلىإسكندرالإمبراطوردعا،منصبهعنالتنحىإبثيميوسرفضعندما،حالأيةعلى

رجالمنعددحضر.الإمبراطورىالقصرفىم129سنةيونيونىمحدرددبنىمضععقد

يعضحضرهكما"إيثيميوسعنتغلوااللينوالأساقفةالرابعللزواجالمعارضينالكنيسة

الدىالمجمعهداسشيكوسونيقولاإسكنلرالإمبراطوررتراس.السناتومبلسأعفاه

عرشلاعتلانهشرعيةغير!صوؤالكنيسةمنالزواجثتهمةإيثيميوسلمحاكمةخصص

وصفاالبيزنطيةالمصادروتقدم.الحياةقيدعلىيزاللاالأصلىالب!رككينماالبطريركية

إيثيميوسدفاعورغم.والأزىللمهانةالمسنالبطريركفيهاتعرضالتىالمحاكمةلهلهمثيرلم

ديرإلىونفيهالرسميةتوثصاراالكنسىردانهمنبحريدهنتميإدانتهالحكمصدرنفسهعن

.(18.).31فىلأ،لاثهظولثرسأجاالتديس

حركةبداتالقسطنطينيةبطرلركيةرأسعلىالرصمىمنصبهمستيكوسنيقولاباصترراو

إشاؤورغم.الساثقالبويركانصارمنعددضحيتهاراحالبيزنطيةالكنيسةفىتطهير

عددفإن،(819)الدكنرجالوصفارالقماوسةمنكبيرعد!كمزلنيقولاتيامإلىالمصادر

الآخرلنتمسككينماايأساتفةمنضسةاوأريعةعلىاتتصرالدكنربالكبارمنالمعزولين

وكان.()182مستيكوسلنيقولاصريحةععارضةنىالاصتقالةورفضواالأصقفيةككراسيهم

علىإيثيميوسلخلاقةيتطلعكانربماالذىالمعروقتبصريةاسقفأرثاسالمعارضةرأسعلى

المعارضة،أقطابمنوكيرهأرثاسعزلمشيكوسنيقولاحاول)839(.البطريركيةعرض

كعزله،إمبراطورئامرسوقابستصدرانولمحداهبسلطانهالاعتراترففيتيصريةأضفأنإلا

L(.)18بالنن!لمحاولاتهت5ياانكعدالتراجعإلىنبقرلافاضطر

العنيفبالجدلاتسمالبيزنطيةالكنيسةفىالانشقاقفصولمنجديدفصلبدأهكذأ

الرساثلنطالعأنويكفى.قرارتهوتفسيرمواقفهتبريرطرتكلومحاولةالاتهاماتوتبادل

لنالتتفحبعضهانىهجاماعلىأرثاسوردم؟29سنةبعدمستيكوسنيقولاكتبهاالتى

المباث!رالجدلموضوعيعدلمالسادسليوالإمبراطورزواجأنهـللاحظ.الانشقاقهذاأيعاد

الخلافأصبحبل،م709صنةقبلالهالعليه!لانكما،المتنانسةالكنسيةالتياراتبين

منباستقالتهعنهتخلىأنبعدالبيزنطيةالكنيسةعرشنيقولااصتردادمثروعيةحوليدور

المعارضةأساقفةإلىوجههاالتىالهامةرصالتفىنيقولاحاولولقد.البطريركيةمنمب

ولمكأسقفبمركؤاحتفظأنهمؤكا!اصتقالتهوتبريرالبطريركيةعرشعنتنحيهظروفقفسير
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مواقعهميدلواالذي!الأصاقفةلأولثكوالتوليخاللومبعباراتالرسالةهذهوحفلت.عنهيتخل

ساخرلمردلمكتبفقدأرثاسأما)185(0الكعيسةإلىا+مقساموجلبواهأعداإلىوانقلبوا

ينبغىولاصحيحةالبطريركيةمنصبمناستقالتهأننبينئيقولامزاعمتفنيدفيهحاول

كتغلىالكنيسةعننيقولاتغلىوشبه.عنهاالتراجعيبوزلاكماقيمتهامنالتقليل

كبطريركيتهالاعتراتوانصاؤأرثاسورفض(.)86؟للدنابوتركهقطيعهعنالراعى

إلىتطرقتدالجدلكانراذأ)187ا.دينىقداصأىنىمعهالاثتراكرفضوا!لماالجديدة

معمتففاكانالمعارضمستيكوسنيقولاموقففإن.المبدأحيثمنالرابعالزوأجمشروعية

تفسيريحاولوهوالمصداقيةإلىارثاسافتقركينما،البيزنطيةللكنيسةالتقليدىالمفهوم

.()188الرالعالزواجمنموقفهعلىطرأالدىالتبدلمعتتفق!و:الكن!بةالقوانين

:3السالسطنطينعلىوالوصا!ةمست!كوسنمقولا

بحلتهانىكانتوفقاضطرابفتؤالساوسليووفاة!عدالبيزنطيةالإمبراطورتعاثت

اخاهضلفقدإصكدركانرازا.الرايعزوابهعلىمباضرغيرأرمبائركثكلترتبتنتانج

لاينالثرواضمرصلتسباساتنقفيعلىرصرصاهواثهإلىانصرفائهإلا،العرشعلى

فى6الأضيروفاةسوىد"بدعلىالهلادمنالصنبرالطفلبنظولم)918ا.الطفلأصيه

عشرثلاكةمناكعريدملموالمحارجالداضلفىمضطربقصيرصكم!عدم139صنةكونيومن

الوصايةأبلمنتتصارعتياراتوسطعمرهمنالثامنةفى3الساقسطنطينتاركا5ثه!!

كاستف!كلفارلاقامتإذزلكعلىالأعر!قتصرولم09؟(.)منهالعرئىواكتصابعليه

الجرهلاوفى.!يرلمتهدبل!ببزنطةفهد!تول!3سيميونقيصرهاطموحلتحقبقالموقف

بارزلم.دورلممستيكوسنيقولالعبالمحارجمنوالأخطارالداخلفىبالفشالملىهالصاخب

الإمبراطورعلىوصايةمجلسكت!ثكيلالموتفراشعلىوهرإسكندرالإمبراطورقام

متجانصغيرخليطمنالمجلسوتث!كل.اللرلةضنونإداؤيترلىالابعقصطنطينالقاصر

منوأربعة،العلباالطبتةءأبنامنالأعبانمنثنينوا،مستبكوسنيقولاالبطريركضمإز

أصولمنكانوأ-والمجوناللهوعليهاغلبالتى-المحتضرالإمبراطورأتباعحاثصية

نيقرلامركزوبفضل)191(.حكوميةمناصبأيةشفللهميسبقولممتواضمةاجتصاعية

الرصىأصبحبل،الوصايةمجلسعلىالسيالرةفىصحوشعبيتهوشخصيتهمستيكرس

هـلبدر)291(.البيزتطيةالكنيسةنىالشقاقمولدهنجرالذىالسابعتسطظينعلىالحقيقى

فىالطامعينأحديقومأنخثىتد،الرصايةمجلستشكيلتبلمستيكوسنيتولاأن
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القائدابن-دوقاسقسطنطبنبمراسلةفبدأ،القاصرالإمبراطورمنالعرشباكتصابالتاج

آسيانىالبيزنطىللجيشالعامالقاندمنصبيشفلوكان-دوتاسأندرونيكوسالمعرولى

،دوقاسلأسؤيميلئيقولاوكان)391(.العرشواعتلاءالعاصمةلدخولودعاه"الصفرى

ىامناكثرالقاصرللإمبراهمرمث!اركاإمبراطوبمدرقاسقسطنطينيرىانفضلوربما

القسطنطينيةبطريركمنصبشفلفىلاستمرأؤضعانمنزلكفىلما،)،9؟(آخرضخص

عنفضلا،السايقالبطريركأنصارمنالكنيسةنىمعارضيهمواجهةنىلمركزاوتامين

مجلستشكيلولكن.كا!لونوسصينازوىالإمبراطوؤآلأمراسهموعلىالقصرنىمرأعدا

علىرهوليرضىكاننما،دوقاسالقائدرعوتهعلىزلكبعديندمجعلهيرناستهالوصاية

للدعؤدوقاسقسطنطنيناستجاب،حالايةعلى.السلطةفىلهمنازعثرجوداللولةرأس

لمراسمالثالثاليومنىالعاصمةدخولفىولمجحجيشهمنبجز.وتقدم،قصيرتردديعد

إمكانفىيكنولم(.599)تمائااختلفقدالوضعليجدإسكدرالإمبراطوروفاةعلىالهداد

الأمرتطورحيثHippodromشاالهيبودرومماتإلىكجنودهفتوجهيتراجعأنالكبيرالقاند

الأوامرالرصابةمجلسأصدرالفوروعلى.إمبراطرر!يإعلاكهوجنورهانصاؤقبامإلى

واكنهدرقاسقسطنطينوقتلالمحاولةفاجهضت.الثاثرللقاندكالتصدىالإمهراطررىللحرس

فثلتوهكدا(.)691رجالهمنكبيرعل!قتلكحاالإمهراطورىللقمرالهرونفلةالهوايةامام

المحاولتينكلتارنى،المقدونيةالأسرةمنا!رضلاغتصابدوتاساصرةمحاولاتئائى

بآخر.أوبثكلمستيكوسنيقولاتررط

الحكرمةزمامعلىقبضأنبعدمشيكوسنيقرلاواجهتالتىالتاليةالمث!كلةكانت

لزياؤالقصرإلىعادتقدزوىوكانتكاريونولسينازوىالأمالإمبراطوؤهىالبيزنطية

نفوذها)ستردادوحاولتالقاصرابنهاكبرارأقامتوفاتوبعد5إصكندرالمحتضرالإمبراطور

أحدإلىنفاهاثمالقصرعنبإيعادهاالبطريركنقام.الحكمثصنوننىوالتدخل

.()791الأديز

دولةجانبمنءجاالمرحلةهذهفىالبيزنطيةاللرلةأمنهددالذىالجسيمالخطرلكئ

الإمبراطوررفضوعندما.ببزنطةنىالأحوالاضطرابكثبعنترتبكانتالتىبلفارسا

جولةأنهتالتى،مم79سنةالمبرمةللاتفاتبةطبفاللبلفارالمقرؤالجزيةدفعإصكندرالراحل

!اهوتقدمجديدمنالهربسيصيونالقيصرأعلن"الدولتينبيناطدبيةالمواجهةمنسابقة

http://www.al-maktabeh.com
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سيميونيعباولم)891(.م139سنةاغسطسفىاغصارعليهاوالقىالقسطنطينية

علىالاستيلاهاحلامصدؤكانتفقد،مستيكوسنيقولاالبطريركوتوسلاتباحتجاجات

الخطيرالتهديدهذاوامام.()991والرومانالبلنارإمبراطوريصبحكىالبيزنطيةالعاصمة

إلىنيقولابرناصةالوصايةمجلساضطر،عسكرتامواجهتهعنالبيزنطيةالحكومةوعجز

إليهاالتوصلتمالتىالتسولةوقضت.مفارضاتفىالبلنارىالعاهلمعوالدخولالإذعان

إمبراطو!وليسبلفاهـياعلىإمبراطوؤاتتومجهبممنى،إمبراطوؤاسيميونتتويجعلىالموانقة

القيصريناتإحدىتصبحأنعلىالاتفاقتمكما.02(0)الساىلتسطنط!مشاركا

هدهأرضتولقد9.012)المستقبلنىالسابعقسطنطينالقاصرللإمبراطورزوجةالبلفارى

إلىعائئاوائسحبالقسطنطينيةعنالهمارفرفع،مؤقئاسيميونالقيصرطموحالتسولة

م)202(.139سنةسبتمبرفىكلفاربا

رناسةتوليهمناشهرئمانيةفبعد،طويلأاافكمم!تيكوصنيقولأالبطريركينعملم

إثرعلىالاىقسطنطينعلىالرصاكةمن!ثزلهتم.الدرلةضثونرادارةالوصايةمبلي

قدكانتنيتو!صكومةانهـبدوم)302(.19،صنةنبرا!رنىا!مبراطررىالتصرنىانتلاب

ففلأ،كلناهـكالقيصرقدمتهاالتىالتنازلاتنىالإفر)طيسهبهـمما،ث!عهيتهاننقد"ات

يالسلطةنيقرلاتفررأثاركدلك.روتاصق!طنطينثوؤإضادصاحبتالتىالتسؤعن

foannesإلادسكوحناوضاصةالوصابةمجلسفىالهاررسنالأعضاه!عضكراهبة

أطاحاللىىالتصرانقلابءوراالمدارالعقلهىزىالأمالإمبراطوؤوكانت.(02)،كهظلثها!

م139صنةنرفمبر-اكتويرفىاكنهاطلبعلىه!ناالقصرإلىزوىعارتفقد.يحكمه

،البطريركأعوانعلىتضتالتىالمزامرةتدديررتم.إلادسيوحناولاءكتسابنىولمححت

مدةهناكاعتصمحيثالمقدصةالحك!ةكنيسةمنهحإلىولجاالقصرمنللهرباضطرالذى

الحكمبزماموأمسكتالقصرفىمركزهادعمتفقدزوىاما)502(0يبرئاوعشريناثنين

السابع.قسطنطينابنهاعلىالجديذالوصيةواصبحت

علىمحلهليحلإيثيميوسورعوةستيكوسنيقرلاالبطريركعزلتعتزمزىوكانت

السلامحياةمففلاتمائاالعرضرفضالسابقالبطريركأنإلا،البيزنطيةالكنيسةرأص

نصحإيثيميوسأنوالطرلف.أخرىمزالدنياأعباهحملعلىالديرفىوالهدو.

قررتوسالفعل2(.)60عزلهنىالتنكيرأونيقولامقاطعةعنكالإحجامزوىالإمبراطوؤ

إمبراطوؤبإعلائهاكتابىتعهدبتقديمطالبتهذلكمقابلوفىمستيكوسنيقولاعنالعفو
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مقابلوفى.مسبقةدعؤعلى.لناإلاالإمبراطورىالقصردفولدبعدمالكنيسةفىرسئا

شثونفىتدخلدونفقطالكنيسةثئونليرعىملجئهمنفخربملأمانامنحتهلمطالبهاإذعانه

وقامولتعهدبمااوفىقدمستيكوسنيقولاكانإذاماإلىالمصادرتشيرولا)702(.الهكم

حالهايةعلى.الكنيسةنىرسمتاإمبراطوؤكإعلاتهازوىمركزعلىالشرعية.يإضفا

ككتابةزوىا!مبراقيكلفتهإز"والبطرلركالقصربينتتحسنالعلاقاتاخلتالوقتبمردر

الحقيقةهل.تتثدكما)802(.بلفاهـلاتيصرلسيميونصكومتهاباسمدكلوماسيةرسائلعدب

نيقولاأرسلهاالتى5العزارسالةفىتطهرالتىالأيوىوالحنووالتعاطفالمودةروحنى

سنةغالفاكتبهاوملتى.زوىالإمبراطورصكومةفىالأولالرجلقسطنطينللبراكريمومنوس

)9012.شقيقتهوفاةبمناسبةم169

إلىأدىالبط!ركيةعرثىإلىكالعودةلهزوىدعوةإيثيميوسرفضانيالذكروجدير

دكرإلىذهبنيقولاانالمصادروتروى.جماههسشيكوسنيقولامشاعرنىاىإكباتبدل

منكينهماوقععمالهاعتلروانه"إيثيمبوسلاسترضاهAgathosثرساباالقدص

كينهعاالصداتةتوطدتالأول.اللقاهلااعقابونى.الرجلانتصانىعتابوكمدهاصداث

صديثهما!دانماوكثي!!.منتظمكشكلالابقالبط!كركاف!ارةيقومنيقولاواخذتدرلجئا

كصوؤينتهىماصرعانولكنهثينهماالجدلفيثررالقركبالماضىاحداثإلىيتطرق

فىالأخيرمرضهفراشعلىرهرإيثبميوسأرسلم179ستيوليومن28وفى21(.0)ودية

منالصفحيطلبمنهماكلنيهاظمؤثرلماللقاهوكان.لوداعهمستيكوصنيقولااستدعاء

توفىم179سنةأغسطسمن02ونى.(211)الأضبر-الوداعتبلةبتبارلاانقبلالآخر

Y(.21)راهئاعائاوسبعينضئامنهاقضىوالثمانينالخامسةناهزعمرعنأيثيميوس

:لبكاكبنوسرومانوسووصايةزوىعزل

قسطنطينعلىزوىوصابةنترةخلالالببزنطيةالإمبراطورلةأحوألاضطراباستمر

بنقضبدأتقدزوىوكانت.بلغاريادولةتبعتهااالتىالمدرانيةالسياسةمواجهةنىالسابع

سيميونتتولجفأنكرت،البلنارى-القيصرمعس!تيكوسنيقولالهاتوصلالثىالتسولة

قامجديد.منالحرباندلاعذلكعلىنترتب،بناتهإحدىمنابنهازواجمشروعرفضتكما

وفى.م19،صنةسبتمبرنىAdrianopleأدرنةعلىواستولىتراتياإتليمبفزوسبميون

الإمبراطوريةمنالأوروبىالجز.ولاياتمعظمعلىالبلفارهجوماستمرالتاليينالعامين



عسكرىيهجومالقيامضروؤزوىبقيادبالبيزنطيةالهكومةوأدركت)213(.البيزنطية

معبالتحالفالجنوبومنالشحالمنكلفارلاعليمزدوجهجومخطةوضعفتم،مضاد

نىالخطةوتتلخص.الدانوبنهرشمالالتاطنةPaك!ل!هولنكأ(البشناق)البجنلايةعناصر

Romanosليكاثينوسرومائوسالأدميرالالبيزنطىالأسطولتاندتيام Lecapenosكنقل

loannesيوجاسيوحناحhظrsonخرصونثيمقاند Bogasنهرمصبإليبحرلمرجنوده

كينما،)البشناق(البجناكيةمعثالتنسيقيلفاريابحاهجنوئازلكبعدالأخيرليتقدمالدانرب

oفوقاسليوالعامالقانديتتدم Phocasطولعلىتراقياإقليمعبر*!الرثي!سيالجيشلخآ

الدتيقالتنسيقعلىأص!اصئاتعتمدالخطةوكانت.بلفارياإلىثممالأالأسودالبحرساحل

منخرصونثيمقائداينيثالدىالخلافولكئ.المزدربمللهجومالنجاحليتحققوالتعاون

عناصرواضطرتالثمالمنالهجرمأللاخرىناحيةمنالهيزنطىالأصطولوتائدناحية

الحاتالمعركةانتهتالطروتهلىهظلوفى.يلادهاإلىالعودةإلى(البئناقاالببناكية

من02نىAnناhialusأنخيالوسمدينةمنكالقربAظ"ضاlousاخلوسعنددارتالتى

لفلولاخرىهزيمةزلكوأعقبفوقاسليوكقيادةالهيزنطىاكيثىمزيمةم179سنةأغسطى

سنةوفى.21()،العاصمةمنالقريبةظك*لأكد(لمةحسيرتاى!لاتاعندالهيزنطىالجيش

كورنثامفيقحتىجنوئاوالترغلاليونانكفزوانتصاراتسيميونالقيصرتايعم189

)5؟12.البلقانجزيرةئبهعلىجئاليحبح

مارصعانضعبيةمنلهاتبقىمازوىونقدتكبيرمازقنىالبيزنطيةالحكوعةوقعت

عشرةالثالثةبلغتدركان"السابعتسطنطيناضطرالصعبةالظروتهنهرفى.نفوزهافقدت

)216(.لمعاونتهمستيكوسنيقولااستدعاءفىوأرسلبنفسهالحكمترلىإلي،عمر.من

مناثنانتطلع،اخرىمؤالسياص!ةصاحةإلىيعردالبطريركفيهأخذالذىالوقتونى

اغتصابإلىليكابينوصرومانوصوالإرميرالفرقاسليوالتاندهماالعسكريينالقادة

موظفيهاوكبيرزوىوكانت.توىرجلإلىيحتاجالموقفبانعامشعوروسط،السلطة

يزيدالقاصرالإعبراطورمؤدبTheodorثيودوركانببنافوقاسليويناصرانقسطنطين

لبكاببنوس،رومانوصنصببمنالفوزكانالسلطةعلىالسباقهناوفىليكاببنوس)217(.

نيقولااعتراضمنالرغموعلى.التمرفىمناوئيهإقصاهمنأعوانهبمساعدةتمكئالذي

الإمبراطورىبالقصرالخاصءالمبناإلىالأسطولسفنببعضلبكابينرسدخلمستبكوس

تطرروادى.م919سنةمارسمن25نىالسابعتسطنطينالإمبراطورعلىحمايتهونرض
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ماعرعانولكنه،والحكومةالسلطةدائؤمنالبطربركخروجإليالنحوهذاعلىالأحداث

)892(.الجديدالوصىمعتفاهمإلىتوصلأنيعدالواقعيالأمرابكترت

سنةإيريلففى.تدرمجيةكخطواتالإمبراطوربةعلىهنفوزليكاكينوسرومانوسكسط

أ!دإلىزوىينفىذلكواعقب.Helenaهلناكنتمنالسابعتسطنطينخطرلةرتبم919

للجيشقردإحباطفىربخح.غامفةظروتفىهناكتونيتحيثالأخيؤللمؤالأديؤ

مراسمتمتم919صنةمايرمن،وفى.عينيهوسطعليهالقبضتماللىىفرقاسليربقيادة

البط!ركيدعلىهلنمن.عمزمنعثرةالر)كعةقاربقدوكان،اعالساقسطنطينزواج

والدلقبلننسهليكاكينوساتخذ،إمبراطوؤابنتهتتويجوعقب)921".مستيكوصتيقولا

ستيليانوسعلىيهأنممأنالسادسليوللإمبراطورسبقأكدةهـالذىاعاoك"torالإمبراطور

تسطنطينالإمبراطورأنعمم029صنةسبتمبرمن2،وفى.الثانيةزوجتهوالدزاوتزس

ليكاكينوستتويجتمالعامنفسمنديسحبرمنا7وفى،!دلةكهشالةحقيصركلتبعليهالسابع

ايدمستيكوسنيقرلاالبطريركانومع1022(.البطريركيدعلىمشاركا-إمبراطوؤا

حرصانهإلا"الإمبراطوريةالسلطةعلىتبضتهإحكاماستهدنتالتىليكاكينوسماتإجرا

السايع.قسطنطينالإمبراطورحتوقعنالدفاععلىالوتتنذىفى

الخطرعشكلةعلاجفىليكاكينرسرومانوسمعستيكوصنيقولاتعاونوتد.هذا

أثمرتمضنيةمحاولاتو!عد.221()الوسيطدورالوأقعفىالبط!يركولمب،البلفارى

ولكن.م،29صنةنىالدولتينبينهدنةإلىالتوصلوتم"الدبلوماسيةالبطرلرلةجهود

بطرسابنهوأعتلا.سيميونالقيصروناةعقبم279سنةنىإلايتحققلمالحقيقىالسلام-

)222(.البلفارلةالدولةعرثى

الهبزنطبة:الكنبسةإلىالوحدةعودة

اعتقادصاد،م919صتةالبيزنطيةالحكومةزمامعلىليكابينوسرومانرسقبضعندما

بسببكانت،البلفارأمامالبيزنطيةالإمبراطورلةكهامنيتالتىالعسكرمةالهزاثمبأنعام

فىالرابعالزواجعلىوافقواالذينأولئكتبوللعدموبالتحدبد،الكنبسةداخلالانتسام

الكنيصةإلىالونامإعادةإلىليكابينرسرومانوسسعىولقد(.)223الكنيسةرعية

.مهزومأومنتصرفيهايغرج!الدينرجالمنالمتنازعينالتيارينبينمصالهةعقدياتتراح

نأإلا.نظوهموجهةعقالتراجعإيثيمبوسأنصارعنتتطلبالمقترحةالمصالحةتكنولم



رومانوسإلىرسالتهففى.النحوهذاعلىمصالحةتنفيدعارضمستيكوسنيقولا

الدين،رجاليينمصالحةيعقدنيقولارحب،مشاركاإمبراطوؤاتتولجهقبلليكايينوس

وأوضح.والمستقبلالحاضرفىالكنيسةعلىوالاحترامالشرتقضفىفصالحةأرادهاولكنه

الكنيسةقوانينازدراءبشبهةيوصملاحتىطاهرلمالدنياعنالرحيلئىيركبأنهنيقولا

العميقنيقولاإيمانالرصالةهذ.فىيرضوحهـلظهر.للعنةاسمهنيتعرضوناتهبعدالمقدصة

'.""انتهاكهايجوزولاملزمةالزواجأمورنىالكنيسةقوانينبان

الكنيسةنىتطهيرثحركةالبطىيركيةلمرشعودتهيعدمستيكوسنيقولاقيامورغم

وضبطثالصبر!لىعاصرعانفإنه،إيثيميوسأنصارمنعلدضحيتهاراحالبيزنطية

فىالمحواطروتهدنةالانفعالاتلاحتواهسميهنىاعدانهمعمعتدلةصياتاتباعوحاولالنذس

الدى،م419سنةفىاثيناأصقفألأككاشاضانيكتاسإلىرسالتهففى.المحليةالكناثس

أنصارمنالكنيةربالاحدكمزللقياعهاللومإليهنيقو!وبه"المثد!كنانصارهمنكان

انصارأمرفىالنهائىالفمليتمحتىمنصبهإلىاعادتمنهوطلبالسابقالبطريرك

225(.)معهمالتسامحاوثإدانتهمإعاإكثبميوس

فىالانشقاق.لاصتراسميهفىأعدانهاضطهارسياصةعنأقلعقدنيقولاكانرازا

دياذا.الكنسيةالقوانينصسابعلىتسوسةدقبرلجمسمحكانعافإنه.البيزنطيةالكنية

تلكهإلفابقصدلمفإنه"الأولى!طدلركبت!هخلالالوتتلبعضمفاكرةسياسةاتبعقدكان

بالتخلىالسايقالبطريركأنصارمنوغيرهأرثاسيطالبفهوهناوعلى.تاهـيلهاأوالقرانين

بيزنطة.نىعليهالمتعارتللزواجالتقلبدىالمفهوملصالحالكنسبةللقوانينقاو*ثهمعن

مضعلعقداللكوةفىليكابينوسرومانرسععمص!تيكرسنيقولاتعاون.حالأيةعلى

الكنسىالمجمعهذاوحضر)226(.نهائىبثكلالزواجمراتتكرارمسالةلتسريةدينى

تمدناولا)227(.البيزنطيةالكنيسةفىالمتنازعينالتيارمنيمثلونرقصاوصةأساتفةالعام

الثائىالنصففىالقسطنطينيةنىانعقدالذىالمبمعهذاجلاتوقائعبتفاصيلالمصادر

ئيقولابينمصالحةعقدعنأسفرأنهإلىبالإشار-وتكتفى،م029صنةيونيوشهرمن

)228(.أخرىناحيةمنإبثيميوسالراحلالبطريركوأنصار،ناحيةمنوأنصا:س!تبكوس

من9الموانقالأحديومفىالبيزنطيةالكنيسةإلىالوحدةعودةعنالرسمىالإعلانوتم

باسمتعرتليكابينوسورومانرصالابعقسطنطينباسموثيقةنىم029سنةيوليو

http://www.al-maktabeh.com



101

922)الا!ادكتاب )Tomos Enoseos) TomusUnionis).عدةالوثيقةهلىهرتتضمن

الآنمنرابعزواجلكلالنهانىالتحريمبالإجماعفررالمجمعانكينهامنهامةترارات

ونصت.التاريخهذاعلىالسابقةالحالاتإدانةدون،نصاعا!م(029سنةمن5)اكتدا

الكنيسةدخولمنالحرمانعليهسيوقعالنوعهذامنزواخايعقدمنكلأنعلىالوثيقة

ناعلىالوثيقةوأكدت023(.)المحرمارتباطهفىاستمرطالمادينىقداسأىفىوالاشتراك

علىدخيلةياعتبارهاالعلاتةهذهمثلشجبواالذينالكنيسةءآيارأىيمئلالقرارهذا

امرلمكانوليجديدياتلمالرايعةللىلجاتالصارمالتحريمهدأانويلاحظ231(.)المسيحية

فيهلبسلابوضوحعليهالنصولكن،البيزنطيةللكنيسةالتقليدىالمفهومفىعليهمتعارقا

نىالكنب!ةهآياأتوالتاهـولدونوالهيلولةالثفراتلسدضرودئاأمرلمكانإلهامولا

.()232هذايومناإلىالأرثوذكسيةالكنيسةفىمتبفاتشريفاالتحرلمهداواصبح.المستقبل

مراتتكراربمسالةأيفئاالمتعلقةالأخرىقرارأتنىالمبمعلهد)المتزمتالموقفهـمطهر

اصبحتدكانربماالذى،الثالثللزواجالمطلقةالإياحةرفضالمجمعأعلنفقد.الزواج

قدوكانثالثازواخمازريةيلارجلعقدفإزا.انعقادهثرعيةعلىقيودوضعوقرر،ثائئا

فتؤهانقضاوكعد.سنواتخعسمدةالكنيسةفىخولمنيحرمنإنه5عمؤمنالأركعينكلغ

الحامفىواحدةمرةعلىالكنيسةفىالدينىالقداسبحضررلهالسماحيقتصرالحرعانعقومة

زواجهفإنسا!قةزيجاتمنأطفاللديه!دانإزااما.فقطالفصحعيدقداسفىللشاركة

ولديهنقطعصزمنالثلاينكلغقدالرجلكانإزاولكن)233(.ينتفرلاالثالئةللمرة

حرمانهفترةالمبععحل!نقد،الثالثةللمرةالزواجعلىأقدمثمالسايقةفمباتهمنأطفال

ثلاثعلىالدينىالقداسبحضورلهالسصاحيقتمرالهرمانفترةهانقضاوبعد.سنواتباربع

أمرفىالتسامحفيمكنسابقةفلجاتمنأطفاللديهيكنلمإزااما.السنةنىمرات

المنروضةالقيودهذهأندبلاحظ)234(.المقررةالهرمانفتؤتضاثهبعدالثالثةللصؤزراجه

بعدالأرثوذكسيةالكنيسةعنهاتفاضتثم،الوتتلبعضمطبقةاستمرتالثالثالزواجعلى

واعتبؤقيوددونالثانيةلل!رةالزواجالمجمعأجازوتدهنا.)235(اليومالهالهوكمازلك

)236(.الأولالزوأجمثلمباركاثرعئا

عنلمجموماالدينرجالبينوالانقسامرالخلاتالجدلمنصنةعشرةخحسولعدوهكن!

نيقولاوتصانحالبيزنطيةالكنيسةإلىالرحدةعادت،الإمبراطررلةأحوالاضطرابمنذلك
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وشعر.)237(بينهماوالصداقةالمودةوعادتأرثاسالعنيدالمعارضةوقطبعستيكرس

إعلانهايوموأصبح،الامحادكتابوثيقةإعلاننوربالفرحةالبيزنطيةالإمبراطوريةسكان

الصوممنالأولالأحديومففى.سنوئايهالاحتفاليجرىالأرثوذكسيةالكنيسةلمجدعيايم

.31إيرينالتديسةكنيسةنىالوعظمنبرفوقمنالاضادكتابصتراتتمعامكلمنالكبير

Ireneإلىالسلام!مودةاحتفالأخاصطتسنى،الأباطرةكحضور،القسطنطينيةفى

إلىالاستماعمشقةاحتصالعامكلنىالسابعتسطنطينعلىوأصبح.)238(الكنيسة

فىيبدوقدماورغم.شرعىغيرإبئاكونهمنبداهةعليهتنطوىوماالكتابهذانصوص

نفلأرجعىياثرالوثيقةنىالواردالتحريمتطبيقعدمأنننسألافيجبلهللاiإمنزلك

ولخصهاحترامهالأمهحفظقد!ديدبملأكيهالرابعالزواجإلىالإشارةصنبعن

.(الثرعية)923

روما:وكنبسةسشيكوسنبقولا

علاقت!سينعلىالبيزنطيةالكيسةإلىالوحدةعودةيعدستبكوسنيقولاحرص

منوزاد.إيثيصيرسالبط!ركعزلعقبتوترتقدالكنيستينيينالعلاقةوكانت.ثروما

سنةمنالثائىالنمفنىمستيكوصنيقولاأرصلهاالتىاللهبةثديدةالرسالةتلكتدهورها

09،)الثالثسربيرصضلفالذىم(139-119)الثالثأناصتاصيوصالباكاإلىم129

الزواجازمةلأامادتفصيليةمذكرةعنعباؤالرصالةوكانت.البابويةعرضعلى(م119-

علىالثالثصرجيوسللبايااللومتوجيهوتضمنت.فيهاودررهالسادسليوللإمبراطورالرابع

اثتحلتكما.البيزنطيةالكنيسةضئوننىالمباضروتدخلهصلاحياتهرتجارزلنيقولا!اهله

الرصالةنهايةونى.الزواجمراتتكر)رراباحتهاالكنسيةالقوانينرومالتاويللاذعنغدعلى

نىشاثفاأصرمالرابعةللمر-الزواجيصبحأنتبلخطأهاتتدأركأنالبابريةنيقولاطالب

إلىالعارأدخلواالذبنأولثكوادانةم709سنةنىجرىمابطلانتعلنوأنالمسيحىالمجتع

منوكتفح.الرسالةهذهعلىبالردالثالثأناستاسيوسالبابايهتمولم024(."الكنيسة

البابااسمبإزالةمستيكوسنيقولاوتيامالكنيستينبينالعلاقةانقطاعالتاليةنيقولارساثل

9"2(.)القسطنطينيةلكنيسةالمقد!سdiptychsالدبتكقاثمةمن

منتصففىعستيكوسنيقولاأرسل،الاضادكتابوثيقةإعلانبعد،حالأيةعلى

09سنةيوليو- Yنىنيقولاوأشار.(م289-19)!هالعاضريوحناالباباإلىجديدةرسالةم



301

منمبعوثينإرسالعلىالباباوحثالبيزنطيةالكنيسةإلىوالسلامالوحدةعودةإلىرسالته

للمؤالزواجشرعيةإنكارأساسعلىالكنيستينبينالخلاتلتسويةالقسطنطينيةإلىطرفه

1Y1سنةوفى.أيضاالرسالةهنهالبايويةبحاهلتأخرىومرة)242(.نهائية!صورةالر)كعة

ورسالتينمشتركةسفاؤعستيكوسنيقولاوالبطريركليكاثينوسرومانوسالإمبراطورأرسل

الرئامعودةعلىحرصهأكدفقد،الاسترضاثىياسلولهانيقولارسالةوتتصيز.روماباكاإلى

لكنيسةالمقدسالدكتكقائمةنىالبايااسمزكرإعادةواتترح.الكنيستينيئ5والصفا

كشكلفيهالتسامحتموإن،الرابعالزواجبانالاعترافعلىموافقتهمقابلنىالقسطنطينية

الكنيسةبهتسمحلنامرنإنه،معينةلاعتباراتالسادسليوا!مبراطورلصالحامتثناثى

الزواجهذاعلىوافقوامنبإدانةيطالبيعدلمانهنيقولاواوضع.المستقبلنىآخرىمرة

هذاعلىالمسالةلتسولةالبيزنطيةالعاصمةإلىمبعوثيهإرصالعلىالباياوحث"تبلمن

العامنفسفىأخرىرسانلعدةككتاكةقامبل"لكالبطريركيكتفولم.)النحر

معالخلاتوتسريةالقطيعةلإنهاهالبابويةعلىللضنطإيطاليافىالعامةالثمياتلبعض

.Y(هLL)القصطنطينيةك!نبسة

القسطنطينيةكطريركمنالعامننسنىاخرىرسالةتسلمالعاثصركوحناالباياأنهـ!بدو

نيقرلاانإ!،إلينايصللمالرسالةهلهنصأنورغم.الدينرجالمناثنانإليهنقلها

.(yt*م)iyyسنةمنالثانىالنصفنىنفسهالباباإلىأرسلهاتاليةرصالةفىإليهاأشار

الكنيستين،يينالسلاموعود-القطيعة.إنهاضرررةعلىجديدعنأكدالأخيرةرصالتوفى

مجمعلعقدالتسطنطينيةإلىررماكنيسةمنمبعوثينإرسالالإمبراطرروطلبطلبهوكرر

الكنيستين.بينالحلاثلشوية

القسطنطينيةلمطالبالعاشريوحناالباباأذعنفقد،البطريركجهودأثمرتالنهايةوفى

Theoل!Ta،خثيونيحتهمااللاتينالأساتفةمنثنيناوأرسل " hوكاروسsإلىد!دةح

كلأنبلمفاوضاتمنماداربتفاصيلالممادرتمدناولام.239صنةرييعنىالقسطنطينية

قيصرسيميونإلىمستيكوسنيقولامنرصالةنىوردماهوالموضرعهذاعننعرفهما

حضرلمالعاضريوحناالبابامبعوثىأننيقولاذكرالرسالةتلكففى.العامنفسنىبلفا!يا

الزواجمحريمبإعلانالقانمالخلاتتسولةعلىالاتفاقوتمبهمااجتمعوأنهالتسطنطينيةإلى

)6"2(.وروماالتسطنطينيةكنيسشدينالسلامعادوبذلكالرابعةللمرب
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التقليدىروماكنيسةمرقفمنمعروفهومامعتناقضمنالإعلافيهذأيمثلهماورغم

انفردالتىالروايةهلهأنفالمرجع،الزوجينأحدرفاة!سببالزوأجتكرارمشروعيةمن

لرغبةازعنالعاشريوحناالباياانالمحتملفمن.صحيحةيتسجيلهاالقسطنطينيةيطريرك

جنوبعلىالمسلينإغاراتلموابهةعسكرسةمساعدةعلىالحصولاملعلىالقسطنطينية

aSpه-سبالاتومجمعقراراتعلىتعترضلمالقسطنطينبةأنبلاحظكذلك،2(.)7إبطاليا

وكان.(A)2،روما!لنيسةإلىدالماث!ياتبعيةعودةعلىنصترالتىم29،سنةأثها5

71،)!الثالثليوالإمبراطور - 7171 o)كناثستبعية!فصلم732سنةفىقامقدم

كنيسةإلىوضهاررماكنيسةعندالماشياذلكنىبماIllyricumاالليريولاية

جزفأكانتاهـيةالباإلىدالماثياتبعيةعودةأنالمؤرخينكعضهـلعتقد.()9،2القطنطينية

هدهإلىننطرانيجب،حالأيةعلى.025()مصنةفىوالقسطنطينيةرومااتفاقمن

ملزمغيرإعلانانهاعلىالرابعالزواج!رلمبخصوصوالقسطنطينيةرومابينالتسوبة

وحدها.بيزنطةعلىاتتصرتطبيقهأن؟5صبلاثهافىلهأثرفلا،للبابوسة

الحاتمة:

فىانقساممنعليهترتبوماالسادسليوللإمبراهمر3الراالزواجأثارهاللىىالنزاعكان

الزواجفىالكنيصةتعاليمانتهاكلأن،البيزنطىالمبتمعمنهاعانىمشكلةالكنيسة

فىتزثرالتىالعامالاجتماسالسلوكقضايامنكانتوالمرأةالرجلينالعلاتةوضرعية

سباسيةدلالةالدينيةالأثعارإلىبالإضانةلهاكانالمثكلةولكنالبشر.منالملايينحياة

فىبالمسيحيةالاعتراتفبعد.كيزنطةفىرالكنيسةالدولةبينالعلاتةطبيعةتعكسهامة

المسيحيينبإمكانيعدفلم.الإمبراطورمكانةمفهومفىتفيرحدثالميلادىالرابعالقرن

وبهذا.الأرضعلىالربممثلليكونالإلهيةاثيفاختارتهرجلااعتبرو.يلمقدصئااعتباره

تذكرئاصارمةاحتفاليةبطقوسنفسهوأحاط،البشرسانرنوقالإمبراطورأصبحالتصور

ترلطهأنالطبيعىمنكان"الربممثلالإمبراطوركانولما.الكنيسةفىالعبادببطتوس

بالكنيسة.خاصةعلا!قة

أدخلعندماالعلاقةهذهأبعادالرابعالقرنفىالأولتسطنطينالإمبراطورحد!لقد

الدولةلحمايةفقطتغضعلانالكنيسة.+الدولةكنيسة+لتصبحالدولةإطارداخلالكنيسة

رأعطا..الكنيسةفوقالبيزنطىالإمبراطورارتفعالتحديدوبهن!.أيضئاترجهاتهاتتبعبل

كنفسههـشرأسهاللانعقادالدينيةالمجامعيدعوفهو،اخاصةالامتيازاتمنعددلمالمركزهذا



كما.مراسيمصفىهـلصدرهاقراراتهاعلىويصدق،موظفيهكبارمنعنهينوبمنأو

المسيحية.العقيدةروحإطارفىوالعبادةالعامالسلوكأمورفىالشخصيةأحكامه!در

لهكانكما،قاثمةأخرىدوانرومكانةدرجةمنهـلرفع"جديدةاسقفيةدوائريؤسسأنوله

فىصياغتهاتمتالتىهىالكنيسةعلىالأباطزوهيشة.البطرلركاختيارفىحاسمتاثير

aesaroبولةلباا-لقيصريةا+صطلح Papism(152)"حثة.

!حإلىمس!كانفإئه،بيزنطتامواطئاالسياسيةالناحيةمنكانالبطريركانومع

قواعدإقرارفىا!نيسةتساعديانمطالبةالدولةوكانت.الدينيةالشئونتصريففىيعيد

تقفالكنيسةتكنلمالقواعدهنهيانتهاكالأباطرةأحدقامفإذا،عليهاالمتمارفالسلوك

بطريركامتلكتدننصفامتدادعلىمناسباتثلاثفىأنهالقولهـكلكن.مستسلمةأمامه

لحفورالكنيسةدخولسنإبراطورأوقيصربحرمانترارلمراصدرالشجاعةالقسطنطينية

"58سنةففى.العامةالأخلاققواعدلانتهاكهأوجريمةلاقترانهكعقابالدينىالتداس

معمحرمةعلاقةأقامالأخيرلأنارداسالتيصرضدالهرمانتراراجناتيرسالب!لركأصدر

الإمبراطورعندالحرمانقرارفرتيوصالبطرلركأصدرم867سنةوفى)252(.ابنهزوجة

البطريركتامواخيرلم.()253الثالثميغانيلا!مبراطوربقتللقيامهالمقدونىالأرلكاسيل

عقدلأنهالسادسليوالإبراطورعنطالحرمانتراركإصدارم609سنةفىمستيكرسنيقولا

علىالكنسىالقانونالكنيسةطبقتالحالاتهذهجميعوفى.)،25(محرئارابفازواخا

نأالكنيسةاستطاعتماأتصهوهذاوكان.المناسبةالروحيةالعقوباتكهموأنزلتالحكام

تلكجمبعفىولكن.الدبنيةالشنرنفىبالحكماعتقلالهاتثيدلمحاولوهىإليهتذهب

صدرالذىالإمبراطررأرالتيصريدعلىمنصبهمنبالعزلالثمنالبطريركدنعالمناسبات

للإمبراطورالر)بعالزواجأزمةالبيزنطيةالكنيسةمحاوزت"حالأيةعلى.الحرمانهذاضده

نأإلاأمامهايكنولم.الدولةهيشةظلفىأمامهاالمتاحةالخياراتحدودنىالسادسليو

أجلمنسياسيةوضردر)تإنسانيةاعتباراتنرضتهااسشنانيةحالةأنهعلىنيهتتسامح

ضرعىغيرابنأنهرغمالث!رعيةالسابعتسطنطيننالهكذا.المقدونيةالأصزءبقااستمرار

.ام560منةحتىأصرتهفىالحكمو)صتمر

التىالأؤمةتلكمراحلجميعنىالرئيسيةالثغصيةمستيكرسنيقولاالبطريركوكان

إبانحارللقد.والخارجالداخلفىمضاعفاتهاوطأةصبرفىو!ملبثجاعةواجهها

http://www.al-maktabeh.com
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بطرلركيةفىأما.فثلولكنهالكنيسةوائقسامالأزمةتفجريتجنبأنالأولىبطريركيته

نأبعد،السابعتسطنطينحقوقعلىحافظعندمامضاعفاتهاعلاجفىصحفقدالثانية

إعافىةفىالقصرمعبالتعاونلمححكما،السلطةاغتصابمنليكابينوسرومانوستمكن

نيقولاتوفىلقد.بلفارلامعوالهدنة،رومامعوالسلام،البيزئطيةللكئيسةالوحدة

حافلةحياةبعدوالسبعينالثالثةيناهزعز*ص!رم259سنهمايومن16فىمستيكوس

إلىاصصهيفاتانجزأئايكنلموناتهوبعد.الكنيسةبتقاليدالتمسكعلىفيهاحرص

الأربكتبنىمأثزوتسجيلزكرا.إحياءتمكماالقسطنطينيةكنبسةفىالقديسينتائمة

الأرثوذكسية.للكئيةالدينى
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ايعيين:هذاعلىعامبمرورالاحتفالفىاخرىومرة.م909سنةكطرير!ئانبقولاتميينبمناسبة

37.1733,tionsكMongo. Nine Or.طسةدا3لاكدة,nkinsلى!ا

!Gi3ard,،11331،اوللنا)1أول16103،1.-51

لارن:.المرتميناصدعادةالأصتفوأصعح.المشىلكراجذلككحدايتلبدهذااتتل-16

43-41.6.. ppل!3.هشأماhristian Mناشا.خJoy

ws.حئا.2333.-17 of Marriaى!Fulton. LءةعMarriage..p 4Wأ؟ا7.جم!سا

18-991.MarriageRomain. pأ،ا5!ا!ا

افظر:.الرومانيةالإممراطوركةعمرنىالزواجعنولل!فرو

."!!0ppعط!له.rriلةCorbett. Roman Law of Mخ

91-.+te؟l Myلهyendorff. Pasch36-ث!+!31؟ةيلاشا.ttinacos, Character of Marriage, pp

24-18..Marriage,ppبم\اpp. ;14-11 Mcycndort

طرفيهاباست!رارتشرتعاتديةعلأتةأنهعلىالزواجإلىنظرتالفرصبةالكنيةأنهناويتضح-02

MeyendorfبمMarriage,p..42:انظر،الحباةقبدعلى

انطر:.المجالهن!فىالكنسبةالقرانينأهمبةعن-21

062-6112-11,.as,Das Kirchenrecht. ppلأ

22-.77-76(.CodexTheodosianus,!))1,16.1 (Pharr, pp

23-056-557..t.Nov.,117 Caput,9-8 pp،15-015ة؟فلا.t.Nov.,22 Caput,9,7,6,5 ppءرال
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,licorum,1,7:ابماوتارن XXVIIIكة"Codex Justinianus, Code .V ,8,17 pp. ;213-212 B

9186-1867,0503.,( vol..5ا!pp)3

24-213..CodexJustinianus, Code .V.01,17 p

يالاتفاقالطلاقالأسابقاسةفىيذكرلمجصتنيانفإن.متعمدةلأسهابالطلاقإكاتركم-52

.Just.561.5-056:انطر،المثترك Nov.,117 Caput,01 ppنى)ثبستينالإمهراطورولكن

FovA-aIaI)نى:التانرنهنانمىانطر.اخرىمرةالمثرككالاتناقالطلاق()2وتمتانرنهنىأكاح

892.,4.p13."!ا,.non,Titلنحهمpos), ,I pp. ;5-4 NoءJGR (Z

Buckler,Women.204-104:اكفئاوانالر in Byz. Law, pp

أنطر:.المبلادىاتسعالترنفىالمثترككا!تناقالطلاق!3نىالكنتبختوأيخرلم

146..Tit.XI, ch.,4 pول*ة8ا*اكل!ا.

أ!ما:وتالذ

..1873؟. 00(. vol. .5 p76(سلا..XXVIII.*41*حيةأ11،وللم!ا

فىالكنهةالتران!بان!إلىتذكرالهعزنطهةالحكرمةتمدرهااتىالممنهةالترائدمنهكانت-26

فىالكنسىالتانرنمضوعاتاشهرومن.!)1)،الاه!،ولا)،لأكاسمالمعروئةالكنتالتوانينمبحرعات

ال!معلىطهرتواتىNom!ا*307أااول،(111ولافصلأعثرالأركعةذاتالمب!رعةتللد!زنطة

اتىالكنبةالتوانينينالتحيزالمبموعةمذ.فىولظهر.383(صرالى)اتصعالترنعنالأضر

ئى:المضرعةهذ.افظر.مضتصركئكلتتلرهاالتىالمدنبةالتوانينهـينفصلكلطاكةشأويهتذكر

Syntagma.33-ا. (RP)0 01 pp

أيفئا:وأنظر

8.كأircheحم!hحأ0pp.!+48+ث014 Secular Church. .p :601 Milas. Dasل!Herm

2 V-.1.هه؟18-+1فى،.Zhishman.Das Eherecht

28-13.;91.Pospishil. Divorce and Remarriage, p؟.Zhishman,Das-" herecht. .I pp

انطر:.الأقلعلىالمبلارىالعاشرالقرنخىالرضعهنااشر-92

4..Every,Byzantine Patriarchate, .p,5 n

03-6302..Godefroy,Le Bras, Jugie, Manage, col

اتزوجينلفيرأترلولكن.:(؟9-7:8)كررتاأهلإلىالأولىالرصولمرلىرسالةنىهجا-31

منأصلحايزوجلأن.نيزوجواأننهميضبطرالمإنولكئ.أناكالواإذالهمحنانهوللأرامل

غيرفتلبثنارقتوان.ربلهاالمراةتنارقلاأنالربولأنالافأوصيهمالمتزوجونوأما.التحرق
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..امرأتهالرجلتركولارجلهالتصالحاومتروجة

مرتهطةهىرجلمحتالتىالمراةفإن+:)7:2-3(رومبةاهلإلىالرسولكرليرصالةنىهباكصا

صئاالربلراممافإذا.الربلناموسمنصررتنتدالربلماتإنولكن.الهىكالرجليالناموص

نإزانبةلبستأنها!ىالنامرسمنصرةنهىالرجلماتإنولكن.آحرلرجلصارتإنزانبةتحص

.+آخرلرجلصارت

Godefroy,Le..8902:ايضئاوانظر Bras, Jugie, Mariage, col

23-172-171..P). 11، .p ;63 )110 ppلأ3ول*ئالنألمة(ول

بصأ:انطروا

73-71.herecht,1 ). ppلدولكلةهشا!.Zhish

Syntaئاmلن(ولI"ا01"33-0263701-201.0337

انظر:.كاملينسامينالحرمانمدةالتسطنطبنبةكطريركنقفورحم!المبلادىسعانالترنونى

Syntngme.)"اث!(70307I؟د.

3،-331-328..lon.ppلا!Eucholo!كلاظال.

انظر:.وطتهنىاثالزواجمنالعيزنطبةالكنبةمرقفعنولل!د

،فياأ"*الاظا.ةعاولEا:hمحاrecht.11.pp.;77-1،76أاظلأ.3امءMلأrlage.pp..116;014)ا+ساولاةاا.لااثاولء

1)")ول.3.بهله7.

2011.70.؟30-2()؟.-53 pp.("ولا)!ل*gفي683!ا

36-.Law,pءلاااkler, Women in13-011رة8محالاpp. .77-76 38Iا!به!ا!أأا.الا-وللا4"أ.(أ3!ا.،"،سا

.5.triarchate.pكByzantine P704هة37.+شا

ابضئا:وانظر

.ge,.p:03Ritzcr.1.لمم!!-202102 Le Manage. ppلةrri!لyendorff. M7شا

الكاردنيالنثرها)صنظيميهأصكامبحلة815(-608)التطنطنيهكطركركنقفورإلىينب-37

ثرعىيخرالراحالزواجكانسكمكبنهامن(اولع؟4ئاcclesiفىsظأ،i,ا!اpp.032-348ىفPiحمايترا

Iurisشاcclesi!مةtici,p.3!لى.:انظر،الكنبةمنرحمةحرماننترةيعقدهلمنوحمد

انظر:.نقنورللبطريركالأحكامهذهنبةشالكإلىيمبلالمزرخينبعضولكئ

042-941..Jugie,Notes, pp

,CodexJustinianus.102-02؟.-38 Code .V,9,6 pp

93-171.-!1.Just.Nov.,22 Caput27-,03 pp

.cloga,Tit.2-لمه23.-،. II, ch. ,01 pp!س

أيصا:وانظر

116..herecht,011 pجZhishman, Das
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هنانصانظر.ضرعىغيرطنلأيعت!رثالثزواجمنيولدمنكلأنعلىالتانونهنانصكصا-ا،

بم!R(Zepos)،.".).05-94:نى("2)رتمالتالن

،2-128.-1277.,t IV, ch.,25!أpp,Prochiron

وتوانيناللاهوتنىالعلمكسعةقيزواالذينالقلاولببزنطةاياطرةمنالسادسليوالإمهراطوركان-3،

113!لنتالتىتوأنينهمنتليلغيرعددلمانلدوجةالزواجبمسانلخاصاقماملهكانكماالكنيسة

العادمىلليو9(0)رقمالتانوننمىانالر.مباشريخرأومباضركث!طوشنونهالزواجتناولتتانرئا

,NovellaeLeonis.692-.892نى: pp

،،-,riageen Drolt Occidentalله.y Le Bras, Jugie, Mariage. col.;6602Naz, M!علثهل،!

tian.عظ."91. Marriaكأcols. ;752-751 Joyce. Chr

قاصم،عحدهقاسمقرت.والنهاكةالهدا!ةةصضاؤكصةالوصهطاترخ:كانرر:اكحاوافظر

.381-361عى.\ب(م08199هرةالتا)

n.ءثا!ا."63.-55 Marr13لنا،كأChا.شا!ol. ;716 Joyنا,ccidentaا!Mariige en Drolt Oل!ة+فا

6،-،،.146.n.Divorce, colشاdental. col. ;755 Villiلناge en Droit Ocحفاةلايئالفا،لة*

فى:LY)0%!رقم.%%%(A)البهنيل!التانرنينانالر-7،

.CanonLaw.,611*م7. ppأذ.ك!أل!ا.صأl(10)لا!لاشم!ول.يم

ثضأ:انظروا

.ycndorlT!ا!مهول3- Marriage. .p :42 Pospi* hil. Divorce and Rظ.n Divorce, col. :1471 Mا!Villi

riage.p.ث04

LA-مارتجنثيوسلأسرةتتحبانابرينارابدوكيائيرفانركانتioiالحاسةفىالمرعرقة7!لا!افثحه

Ingerمارتينثبوسانجر)كنقطنطيناكنةئيرفانروكانت.الهيزفطية Martinakiosإيدوكباوكانت

انظر:الأصرةهذ.عنللمزيد.ئبرفانروعمهقطنطينئقيقة

.+68-825.ints,ppحاشا3لةVita Sanctae Theophano, pp. + ;6- Da Costa- Louill

،9-.41.uthymii,pثمأجVi

مناثلائينفىوهىوترنجتعائاعثرضةوعمرهاتزوجتأنهائبرنانرجزصاحبيذكر-05

VitaSanctae..42.33؟انطر.عمرها Theophano. pp

ع!روكان.لم988/82ضتاءفىتزوبتأنهاذلكفممنى.لم69سنةنوفصرشوفا-مهاكانتفإذا

أيصا:انظر.عافاعرمتةصرالىالوقتذلكفىلير

083-982..DaCosta- Louillet, Saints, pp

95-041.Euthymii, p7أحأ

52-36.12..VitaSanctae Theophano, pp
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53-832..p,ئاno, pp. ,15-14 ;42-93 Da Costa- Louillet, SainلةSanctae Theoph7أثما

5،-.i,.p37; Guilland, Les Noces, .p12; Diehl, Byzantine Portraits, p!نuthy!ماشVi

0018

صنةنىترنبتانهاالبداكةفىا!عتقادوكان.ثيرفانوا!مراطرؤوناةسنةحرلالمزرخرناختلف-55

انطر:.لم39

12.its,.p;182 Guilland, Les Noces. pلةhl. Byzantine Portrأهصا

انطر:.م798سنةبروملالأصتاةاترعثم

27-26..nede Leon VI, pp"اشا*ال!ال!كلتع.

ضةفىصدثتالرناةأنإلىنجهاتوصلتاضبرةكصراتقامتفتدقركارلينيات!مثاالأسا"اما

انطر:.م598سنةفىوربماتتدكراكثرعلىمم69

91-13..r.Mort de Theophano, ppصاtلأKarlin- Ua

نوفصر(منالماضركومحداللىى)إثمبميرسصيرةنىوودماوضات.المصاررنىدردماوبمتارنة

علىم698سنةنرنمهرمنالماثرنىتوفبتتدئبرفانرانيتفح.صبرفانرجرصاصب!بلهوما

انظر:تتدكراكثر

016745,.ophuno..42.33.16.pp Vita-4 uthymil. ppةVita Sundae Th

قامثم،العاصةنىالمقمعينالرسلكنيةكبرارإبلالككلا!معراطررةرفنتم،حالاتعلى

انطر:،لذكراهانغلب!بماسصهاسلتكنبسةكشببدالسادسلبرالإممراطرر

364..Georg.Mon. Cont., .p;086 Theoph. Cont. p

56-48-47.18-16..nctaeTheophano. ppلةont., .p ;086 Vita Sشأ.Georg.Mon

انظر:.يذكراهاالمرتبطالاحتفالعنولل!زيد

533..Caerim.,011 ,6 p!ء

57-174,47,45,.Euthymii,pp7أثهأ

انالر:5ئيونانووناةإلىالإث!اؤقبلم!وثاثيرددرونا-إلىصنرالبيزنطيةالحرلباتأنو*ظ

357..Georg.Mon. Cont...0852; Theoph. Cont., p

.51عى.2ب.دآ:رصمأسد:يمأأوانظر

58-94-47.p!ت."Vita Euthy
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.Stديرمدصالقديىديرولقع Diomedesستوديودكر!لفالتسطنطينيةمنالف!يىالجنويىالجزهنى

نطر:ا.3األمالا30

916.-168.Janin,Constantinople, pp

التالبة:الحقاشقضوهفىالتارغهذا!ديدتم-95

أثهر.وثعانيةسنةمدهالادسيرمنزاوتزسزوىزواجامتد()1

Kletorolo-العرونةتائتPhilotheosفبلوثبوسكتبعنمماالهباةتبدعلىزاوتزصزوىكانت)ب(

i gionلم.99تتج!بر

كينصدارفتر-مرورنترضأنوكبب.م009ستالفمحعبدكمدالادسليراثلثالوناجانمقد)%(

انظر:.اثلثةلل!رةوزو)بهالثانيةزوتجهوفاة

444..8.Cunt.. .p;361 Zunurns,0111ا؟لهء15!اءp

انظر:،،i!اtorologionلان!ةيماكةتاريخعنولل!د

.11.tem,pكيBury. Admin. S

افطر:8930صنةلهراكرطاكةأوكناكرفهاتنىإمهراطررةتربتزاوئزسزوىانبروملهـ!ى

neطظ"اpأ218.7.1. de!إلل!اعاولا0*ب،

.الأولكاصلا!مهراهمدضدمةنىمتثارلمعصل،زكىاصلمنشرنبازاوتزسصتيليانرصكان-06

انظر:.الإعهراطرروفاةعنديدولفىالحكومةمتابدكانتبل.ابامهأوا!رفىكهبرمنفوذونمنع

Vitaجuthymأ04."3.

Magistrosمابيصترألتابوصملالأولالرزيرصتبليانرسأعبحالعرضالارمىليراعتلا.و!مد

ogothetcsداه،dromouالعامةالثرنعنالمنرلواللفيثProtomagistrosالأولوالمابشر

الدواهـكنعنالمنولكالماببتر(عثرواثامن.الأول)تر)نينهمنائنينفىالإممرا!دلهوأشار

Magistrosم!نالا!المتممة ton theion ofانظر:ا

0Nov)96!.ة(!.uthymu,.p;7 Novellae Leonis. .p 11 (Nov!صTheoph. Cont., .p ;354 Vita

31-92.;(18.Bury, Admin. System, pp

وصحبه)Basileoممميم"الإمهراطرروالد،كلقبعلبهأفعمزاوتزسزوىمنالادسلبرزرأجكعد

تانتنىاللتبهناذكرمنأولهءطاهلأ"33نبلوثيرسوكان.("الإبراطوؤوالد،لتببيررى

Kletorologionيررىكرهااتى.
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والدلتكريمالسارسليوالإمعراطوراكتكارمناللقبهذاكانالبيزنطيةالحولياتنىوردلماوطبئا

انظر:،الثانيةزوجته

.Theoph.Cont., .p;357 Sym. Mag., .p;107 Georg. Mon. Cont., .p;852 Bury, Admin. Sys

136.115,-114.pp،ولء.

فىاللتيهلاا!حااتنذRomanosكههولكمثم!عالبكاكبنوسرومانرسانجورملالأصتازلاحظولقد

ركطتالسبلهذأأنههـلترر.السابعقطنطينا!مبراطورلزوجةوالدبماصبحعنممام919صنةستمهر

كارلينالأستاذةاما.الأكاطزووجات5آكاكانوانالؤمنأنو!قبقةاللتبهناينالهبزنطيةالحرلات

صنبر!مراطرروالمرشدالوصىجمفىسباصئامنصغاكانثلثرنىلتبمبرريكنلمانهتمتتدهتر

انطر:.الأكاطزندجات7كا.علىتادسلميكنلماللتبكأنوتمف.الن

،0r؟-78؟لا00 pp3لة،ى ileopلمةلأصا(03اث!بlicn- I i(3680.7-سهةكلالنهـ 1، ئهال!؟)!اا0،اةناه)معdeا-ةpp!ه

Oikonomiظاذ."الر:في!م.ءظه703.3.6:كصأانظروا

16-01+.nVI. pرهئطde Lشاا0،اظئا8همعrum94نأ;.Vita?t uthyrnil. p

26-307..!.Mug086كهلاء;.unt..pصه.eorg.Mon364،ة;.Cunt.p1101ل!ا،1).صأ.

رثمرصالتهفىكروفانسملكمنوؤوابهاAnnaأئاالأععؤإلىستبكوسنبتولااله!ركاشارولتد

افظر:النالثأناصتاسبرسالهاياإلى32()

onstantinople*!03!).؟ر33ا؟كا-0؟؟ Letteساtriarch of"اممهNicholas I P

صملالنىالرصبدطفلهاالنربفىانجمتانكعدتوفبتتدالهمزنطبةالأميرةأنكبمو،صالايةعلى

-Charlesتطنطين-ثارلاصم Constantinc(309سضصرالى)ملكافكانالثاكلرصاما.م

الغ!سبةالإمسراطورصةتاجونال.م009تإبطالباعلىملكااصبحئمم098صنةمنذكروفانسعلى

ذلككعدأعبحنتدتطنطين-ثارلأما.م289سنةوترفىم509صنةبعرهفقدولكنه،م109سنة

انظر:.زاوتزسزوىاكنةAnnaائاعنلل!زيد.م659سنةرترنىViennسايخناكرنت

81-78,.erLeons VI, pp!ذأثOhnsorgc, Tuchter

انظر:.قسطنطينضارلعنولل!كد

,zanzاكادe-ك pp. ,35 ;234-228 Previte- Orton, Ch؟Ohnsorge, Abendland and B

607-307..tantine,pp5!حك

11'--Mon.Cunt., .p ;086 Gru407-307شأ.!مي:.ppظ..Theoph. Cont., .p ;364 Sym. Ma

ede.1-لا1ر،. Leon VI, pp"اظولماء+
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64-022-218..rchof Constantinople Letters, Ep.,32 ppلةNicholas I Patri

ولأ!تاuthymii,p..181:نىإيثبميوصسبرةنعىعلىتجرالأستا"كارلينقمليئأيصأوانظر

-18892-692..NovellaeLeonis, pp

منتهكاMartinaمارتينااخيهاكنةمنالثانيةللمرةهرقلتزوجم612سنةالأولىزوجتهوفاةكعد-66

Daلهte،.":انطر،والتوانينالأعراتكذلك s Geteilte Dossier, .p ;31 Ostrogorsky, St3م!أءطم

كطلاقنام،م097سنةامهوصايةمنونغلمىيالحكماننردأنفهعدالسادسف!طنطبناما.11؟

واعتهرت.حأهكهح+ثيردوتتمصالتصرنىمحظيةمنالثانيةلل!رةوتزوجثث!لاولمارمازوتجه

د!التالى.كاطل(سهبدون)ماردامنالإمهراطورطلاقوالرصانالكبةرجالمنالمثددةالعناصر

,y,State.1مظ-.181:انظر.ضرعىغبراثانىندابهنإن ppظOstrogors

انظر:.م976متأيريلأوللىإمهراطررتريبهاوتم-67

I,ناداi،لاLes*،ظو،..3103. .p :443 Gui1..ءاأ"اولى1)هـادولمعة

68-2.Aالمكلا.olشا.pistolueئأrumنا!tudl15.ا!ا!،،للااظكه

.uilland.!عاك!p..13:ا!ناولالن Les،ة

برللإمهراطررلثاثالزواجطتىسكاوبانطونالب!مرلدصضورتجرالأصتا"كارلينوترحح

.VitaEuthymii..183:فىفملبفهاانظر.الارس p

.Georg.Mon.ل!ءمةViدهص!لا--96 Cont.. p1.50;361كهء،*.ميله"..7.3"ة Cont., p6؟ظ"،ا!

63,.thymii.p

هصبر-فتركعدترفىأنهإ!كاصبل)صمالطفلهذاعلىأطلئأكاهأنزلكيمد3الاقسطنطينوذكر

erim.,011..643:انظر.مرلدهمن ,42 pلهDe C

لونمبب،الودالعي!ونزات"بمعنىCarbonopsinaكاركونوسينالتبالثانبةزوىصسلت-7،

افظر:.المحئعبنبها

042.Romanus Lecapenus, p,ال!ونDiehl, Byzantine Portraits, .p ;187 Run

القاهز.المرميةالنهفةدار)،م%-A%-323البزفطبةاللولة:العرينىالباز:أيماوانظر

Ala%5ص.%2"الدمارضماسد؟3*ص(مN.

17-42..Lecapenus,pلحها7أ.كأثه!*ولكلا!.p ;08 Runci،89ول;.P201ء.Iوله
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72-901..uthymnii,p7اثمأج

كانم709-609هـ/،92عامنىكفدادإلىصضرالنىالحيزنطىالمبموثأنإلىالطبرىاث!ار-73

انالر:!وورسنايمسليرمرالهيزنطىالمهعوثهذا.السارسليوالإمهراطرراناالساىلتطنطينخالأ

.3ط.إ!راهبمالفضلاكرمحمدضتبئ8والملرلهالرصلتاركخ:(جريركنمصدبعنراكر)الطبرى

.351ص.ا.ب.ت(د.التاهرة.الممارت)دار

ايىالتراكةعلةإلى،كرلياسنثرهااتى.اضاصةرسانلهإصدىنىكنن!هالمبموثهلاأضارولتد

نى:(22(رتمرصالتهشءماجاانطر.السادسليرالإمهراطرركأسرهت!طه

115.114,.pp!ك.Kolias. Leon Choerasplact

انظر:.كندأدنىومهتالدكلوماصهناعنولل!د

,hoerosphactesصهins. Leoطاn291ااثم،!.؟اةوشاا;.bes,/11 ,1 pايةA*ظl،11لالفؤولظ،!ا,vاأظi7إكا

175-167.+.

صاعرناسان.الادسلبرا!معراطرراعاللمحاولةوصفهاممرضنىالجزنطبةالممادرقروى-،7

.S unonas.محاولةوتتا!ميراطررمعلمموجرككنلم.ا!مهراطررمنالمزمينالتحرمرظنىكباراحد

انظر؟.الإعهراطرولالتصرإلىكارمرنرصعنازىبمرافتةبتومكانلأنهاغتباله

!(1.0أ!أpظا.Cont.33".6بم. f!ي،.u?..tn pنه.org.Mun!ظ

57-.3)(1111.Aretha.* pمه!مttلا؟ل!!ا5113اة.!أ"طأ!ا!اnkins(03!،2:شا..org.Mon. Contاة!،

.NovellueLeonis.+لار-103.:نى(11)رتمالقانرننصانظر-76 pp

77-.65،.Mag., .p :807 Georg. Mon. Cont. p73*037ء;.Theoph.Cont.. p

انظر:.معررتغير3الاقطنطينميلادلتارصخالدتيقالتحديدولايزال

,ikolaosho Mystikos!لا.ofAreth*+. .p :336 Constantinidesكمaourdas. Letteك!اال!لاشأiاحظn

037-936..leSage. colsا.p ;44 Salavillc. Leon V

اصصهلازعتقد(الأرجوانفىالمولردبمنى)Porphyrogenitonsبررنيرربخبترسكل!ةأنو*حظ

.الادسلبرللإمبراطرراننابهنرعبةبكبد

Les Regestes, nos. ,306-206 pp. 136 - ;137 Diehl. Byzantine Portraits, .p - VA8كلل!5.اح

.191

نى:عليهاجنكنزوتعليئالادسيرالإعبراطورإلىأرثاسكبهاايى)7(رتمالرسالةانظر-97

336-335.332,.Jenkinsand Laounlzs, Letters of Arethas, pp
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,NicholasI Patriarch of Constantinople Letters, Ep. 32"03;218 Jenkins, Imperial - A

,2Centuries..ى p

ملالطفلتعميدعلىالاعتراضعلىاصرواالذكنالأصاقفة!ضإلىإيثيصيوصصبزصاصباضار

,VitaEuthymil..71:انالرEpiphaniosإكبفانبوسالأصتف p

0285الحزنطعةاللولةتاريخ:يوصفن!بمبرقيف.16ص،-2،الروم:رضماسد:ابمأقالن

1الإسكنلرية.الجامعةثهابمؤسة)ام53،- AAL059عى،(م.

81-,Mon.Cont..";865 Leo Gramm., .p;927 Zonarasكلم.Theoph. Cont., .p;037 Geo

045كمهـ05.

إنبيوسصضوراتكتومن.الطفلعمإسكمرإلى!ثبرلاإثب!برسمير-صاصبأنو*حد

تامالسننىوتتممهضعنهسعيولكنالروسالأبدور!ؤدىانعلبهكاننتدالطنلتم!د

Vitفىئاuthymil.pp..113.71:انطر.فهيدلأكدولينالطفلكصلصامرناس

ا!صلامهةكاللىاله!ونمةا!ممرامدةومحةسثطوسئطو!:!رانسمبدمصود:أكطدنوط

سامرناميأنكالد!لرربدكر.ا.عي.ام(089وروت،الم!صةالنهضةدار).ض!مرالحهم!

وفاةهـصد.انؤ3؟بخالازاوتزس)سرة!دمةنىوعطملطيةمدثمن5با.ع!ساصلمنضمئاكان

عنالادسلعرللإممراطررساموناسثمف.أئهر!مةزاوتزسزروالإمهراطرؤواتصبعانرس

يهفأعبب،(زاوتزصزوىالراعلةالإصراطرؤاقاربأ!د)أثا!0اصا3؟ح!(ظأ)كبكىكاصيلمزامر!

كلقبعليهانعمثم.الإمعراطورىالقصرنىCubiداك!الانا5صابفاكتعيبنهوكامالإمهراطرر

منصبسامرناسشنلم709سنةونى.(م+0،تاراضر)ات!اك!ه(ولكداك!!لا!روترسهاثاهـرس

نىننو"وازداد(الإمبراطررنرمغرفةعنالمئرلالأولالحاجب)Parakoimo؟!وليرأكربمومنرص

اثمانالنراتوطرال.الإمبراطرربعدالثانىالمركزيحتلكانانهإلىصثرالمصادرانلمرتالتصر

واصطاعالرىالأمنجهازسامرناستولىم(809-009)الإمبراطررخممةفىفيهاعطاتى

تاكعهعلىالإمبراطورغضبم809صنةنى8حالايةعلى.روتاصاندرونيكوسمزامرةكثات

أنظر:.الأديزأحدإلىكنفيهوقاموثايةأثرالمغلص

,.iblon.Cont.,17651,94-;177الة)"ررأ pp.,985-857;087-986 Vita Eutbymii, pp.!كل!هءح

.235-217.Samonas,pp.703-;318 Jenkins, Flight of Samonas, pp

8--andLaour18;كمنظ!ا Jeم!32،."؟".,tantinople Letters5!كI Patriarch of C5كحهاNich

337..das.Letters of Arethas, p
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,NovelaeLeonis.592-.692:نىالقانرنهلىانصانظر-83 pp

At-32،00.ف 218, 222; Geo!س".,chof Constantinople Lettersله!+i"3كالة ( ظ؟قىPلفاى)1

Mon.Cont.،.";865.،."927ة Sym. Mag., .p;907 Theoph. Cont., .p,037 Leo Gramm

,KoliasولChoerosphact.كا050 Leo

!11عى،مستقومينيتولا:عمرانسعبدمصوة16ص5%2"الروم:رصتماصد:)يضثاوانظر

.37،-373ص.الممزفطعةاللولة:الع!كنىزبا

اينانعتادهترجبحرلحكن.الراىالزواجهذاانعتادتاريخايحدكدوبعلىلاتذكرالمصادرانو*ظ

بلى:ماضوهنى،م609صنةدونبروضهرايريلمنالثانىالنصف

.م609ست(ايريلمنا3)-الفمحعبد!عدانعقدالزواجأنالبزنطيةالحولباتتذكر)1(

واالثامنالهرنىالتطظينبةإلىوصلراالهاكاميموثىأنميكوسنينولاالهط!رلدذكر()ب

.م709سنةفهرايرنىكانوعرلهمأنوالم!وت.الزواجانعتاد!داتسع

هلاتارمخ!دكدلىالمزرضيناملافوحرل.النصحلمبدانلىالأعدكرمانمتارهبخكنزالأستاذهـ!رجح

انظر:الزوابم

:onstخاs.*اكا،)الاوى16هـ،Myنيtiko!ا mtinid337شأ;.!.+thaا!rs "، ، Arة،nkins and Laourdas, Letنال

r.0كل-،(+. Syn« le, ppسا.p ;47 Karlin- Ilayt

).1.م.+7لا.-58 Grammاء!ا;(org.Mon. Cont., .p .865 Sym. Mag.. !. 7(Xإ،مط

القسطنطينيةلبطركلكبةالديشالمبعابت!اععقبصمرالحرمانقرارانهيترالأستا"تمارلينوتمتتد

انطر:وبالإضاع

Karlin-1f6,.ول.ك!74. y (cr, Synode

المذبح(زلكنىبما)الكنةمنالرنشىالجز.رضولمنالإمهراطررسرمانذللدعلىترتبولتد

أليابنىعةالتراماكعةإلىالادسلبوواضطر.العادةجرتكماالدينىالقد(سفىللاضترالى

وكان.mitatorioولتسمىالمتدسةالحكمةكنعسةمنبحمنالأيمنيالجانبملحقةصضيرةغرفةمنالمقمس

انطر:.النرنةهذهعنولل!فرر.الملابيوتنبيرللاصتراتعادةيشنسرنهاالأباطرة

.Caerim..I pp. ,16 ,17 ,65 ,145 ;167 Goar, Euchologion, pp037ءه..Theoph.Cont., p

91-17.,eihpoS-etniaS.pp005-994ام!ش!حا;

اناستاسيرسالهاياإلى)32(رقمرصالتهنىوردتكصاللأصماثمحتيكوصيختولاروايةافظر-86

3لثان Illنى:م219منةأكحطك!!ل!لا

244-214.05.32. pp!ش,rchof Constantinople Lettersأعلةtة!Nicholas ) P
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تتناوللأنهاالأهحيةمنكميربانبعلىالثحانبةرسانلهتقبرالمتنوعةأرثامىكتاكاتيينومن-87

كنشرجنكنزوروملى.لاورداسياميلالأصتازانقامولتد.السادسلبوللإمهراطرر3الراالزواجقضية

انطر:.1011xسنةعلبهاواتمبقالرسانلهذه

372-392..Jenkinsand Laourdas, Letters of Arethas, p

الإمبراطورامام،(،5رتمحطته.كا!نا)ضيئاألتاهارسيةضطغافتتهرالتسعارئاسحطبأما

عامىفيالتصرنىالرسىالخطبباواتحدثمنصبضفله.أثنارسيةاخنالاتنىالسادسلير

منن!ققاموتد.برالادسالإمبراطررعهدعنضم!ةمادةالحطبهنهوتتض!ن.م209وم109

عيهاوايمبقالخطيهنهكثرماجمروصب!ول.اسلالؤدماجل.نجكزررملى:منمكونالهاصين

انظر:.ام59،صنة

04-1..ngo,Nine Orations. ppسالالةلا3كلنلا.وللملة.nkinsار!

فى:.كوجباصالأضاذماثاماتىالتةالمراصةانطرارثاسعنلل!د

,Arethus.33-ر؟.,98-85 ppاعاظ*ظظلةرز4،،!طاهuKo!

8 A-ع!مقة.لأسرةكنتسوكانالهل!كرنز!رةثههنىا!حد؟كاقراسمدنةفى85م0تارثاصولد

ان!لر:م329صةضم!زواقدالكنىلس!انضم593ضةونى

.ofArethas.لممل!ا: p!معtا،.ة Arethasتnkins..ثلنل!الالطنا . pp. ,5-1 ;9-8 Jثا!نا!ظمر،اءكا!طا.Koug

,AgeHcroique. .p 3H5.،،ندأgصاGr!

abnreias Arethas. - Mظ,nkins.Laourdas. Mango. Nine Orations. pp+0;3- Kougcasالى!

001.7-pp

ارئاسكرر.ايضئاا!معراطررحضررونىالبو!ركبةمقرفىهكما!نلفىألتبتاحرىضطتونى-09

رتمالحطبةنصانظر.البطر!ركبةعرضنبتولااعلا.علىعاممروربمناصبةمرجزئكلالإطراءكل!ات

:ش)8(رتموالخطهة.1()

37.36.02-17,.Mango.Nine Orations, ppطاحصأحعه,Jenkins

صنةمنتصفإلىتاريغهاكرجعوالتىنجترلالله!ركأرثاسكعهااتى(1)رقمالرسالةانظر-19

نى:علبهاواتملبق.م109

351-934.892,-492.Jenkinsand Laourdas, Letters of Arethas, pp

أيض!ئا.رانظر

,lCenturies.0؟2 pأ!ns, ImperنآلاأJe

http://www.al-maktabeh.com
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29-.351.Lettersof Arethas, pك!مه.Jenkins and Laour

فى:.اد(لرقم)3(رقمالرسالتينفىوردماانطر-39

032,031,703,-303.Lettersof Arethas, pp,ك!ن!+!ال!،كح!د!أ

فى:.(5)رتموضاصة)،(ررقم)3(رقمالرسالتيننىوردماانظر-،9

326-324.318,311-703,.nkinsand Laourdas, Letters of Arethas, pp(شا

عهكرردىالأصتازوقام"م،187سنةإكثيميوسمنطرطةعلى3دأولاغاطهلايرشنلدالأضاذعثر-59

علبهااطلقفتدكوان*المنطوطةكانتولما.علبهاالتعبقمع!رل!نى888؟مصنةصئرها3!داه

التىالرنبيةالحمةهوإ!ثبيوسالرابلأنViثماتاuthymuإثبصيوسصيز!!Boorمردى

انظر:.الأ!ماثحرلهاتدور

.ien.129-886ظل .A Dل*بعلأ؟ظ!'hteLeonخ،!هفي8أأظrمؤولdotonزءAnئلأاول.thymii7ألهفال!تا

.1888(.r( Berlinس!.عا0لكلا

مبلدنىصدرتإلمجب!مةترضةمعالمضطرطةفنريإعادةهترالأصا"كارل!نتامتام579سنةونى

انظر:،11هـ،1،)،لمدة)5،ررمةمنابزاهعدة!ضم

.ndix.ppم!and Ap7)10-71؟ة . pp11؟27-915-5591(أ.'..Vila .S Euthymii..1اةالأ(.ثا-arlin(!01،ف

0778-747

ذردتعليقمعللشطوطةرربةترتA.7!لا!،+6!لأكبمانالكندرالأضازأصدر9511Fصنةوفى

انظر:.اترضةلهذهنتديةدراتكإعمارهيتركارلينالأصتاذةقامتوقد.ايرئانىالنصضر

By7antlon,3؟691(")؟pp.3-317؟؟.

النىوهىونعلبقإنجبزبةترجمةمعكاملةالمنطوطةنئرهبترالأصتا"تمارلينأعارتام079سنةوفى

نى:والتعليقالمغطرطةهنهانظر.المر)صةهذهنىعليهااعتعدفا

7أثمأقأuthymii,pp..137-1(النص)،!p.233-148(التمليق)

69-77-76..VitaEuthymii, pp.,71-96-72;82 Karlin- Hayter, Synode, pp

فى:عليهاوالتمليئلأرثاص(5)رتمالرصالةانطر-79

Jenkinsكله.33-.343-324 and Laourds. Letters of Areth

يصا:أوانظر

أa7ص!لا4"لأأثه!حأpp.لا3.
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واستمدادهم609صنةيناكرمن6فىتسطنطينكعصيدالبطريركتيامإيثيميوصسبزصاصبينسر-89

-ولولدوقاساندررنيكوسالقاثدمزامزنىتورطهأمراقضاحاصاسعلىالإمعراطورلرغهةللاشجاكة

dronicus Dukasارسلهارصالةالإمبراطرريدنىوقمص.الرواكهلهذهوطهئا.كتمردهاتهتالتى

وعحمالثوؤبمراصلةونصحهالمشقبليإمبراطورنيهاضاطبةالصفرىآسيانىالمتحردللتاندالبطرسرك

انطر:،عنهالعفولرعورألاستباكة

68..VitaEuthymii, p

99-185..p.;866 Scylitzes, pهءول!مأ.Mon.3!ص*

.61ص،2بر،لروما:رصتمسدا:يفئاانطروأ

001-74..in-Hayter, Synode, p791سف!اا;.uthymii,p!مVita

الديى.التداسلحضورالكبةمنهح،ضرلحقلهالطهببةالأحوالنىالإمهراطررانوالمعروت

101-.ttersof Arethus, pاول:لاصالالمةلا3.تول!اماinsظnاشاEuthymil. pp. .73-71 :85-83 J!ساهئ

234,.nkins.Tetragnmy. pلممل!3ةاسا

201-.ynodr,p8شهالأك03ذ Text .* pp . + ;392-192,81 Karlin-1lرهNew Arethا.محا*ه:أ-Karlin

.76

-301

فى:(3)رئمرئاصlرطلةايضئ!ارانظر

791,0304atiVآس"،!فئE

-01،

501-

603-5034.Laourdas. Letters of Aretlins.!للppnkinsشأا

ppJenkins،-ول.14*.+.333-49 and Laourdas. Letters of

81.97,73,.Euthymii.ppجVita

نى:بخكنزالأصتاذتملبقانلر-601

-701

-801

343..Lettersof Arethas, pك!*ثصأ"ثه.Jenkins

Nicholasص!..2 I Patriarch of Constantinople Letters, Ep. ,32 p

7اثأص!ول،"لني..!,81.73

أيصا:وظلن

-Tetragamy,p0 +;34 Jenkins and Laourdas. Letters of Arethas, .p ;343 Karlinك!ن!ل!ا.Je

,Hayter."س061 Arethas Documents
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أناصتاسيومىالهاياإلى)32(رقممتيكوسنيقولاالبطريركرمالةفىاوضرحالتناقض!ظهر-901

مبمعلعقدالئرقولطريركياتالباكويةدعؤاتتراحصاصبانهالبطريركيدصالبدايةففى.اثالث

للنظرالعاثريئكدعو-وقيامهلهالإميراطرربحاهلعنذلككمديثكوثم.3الراالزواجتضيةلحمدينى

انطر:،الهيزنطبةالكنبسةثنونمنضأنفى

.222.tantinopleLetters, Ep. ,32 pك!اrch of CoفىNicholas I Patri

انظرةاالمعارضةتزازديادعن-011

81..uthymii.p!لفأشVi

فى:عليهاوالتليئ)7(رتمأرثاصرصالةانظر.الممارضةعلىالضنطالإمراطررمحاولاتوعن

936.344,332,.ppفي،فىtters of Aretha!فىلمنالا،كلنلأ.ماnkins andلىشا

111-85.77,75,.Vita;I uthymii, pp

.85()رتمساضةادماوانظر

عدفىالكنهةإلىا!ممرامردحرلاعرضعتهكرسنتو!انإ!شبصبرسبرةصامبرود!-219

لهةتانلأالممار

راذا.الكنبةكدضرللكال!احاستطبعلافإفنى.أرثاسفههمبماالأساقفةضبعكرافقلمطالما.

انظر:،+النررعلىالمكانسننادرالحاضرينوكلفإننى.لقؤAالمنرلالجحةصاصبكاصاولت

85,97-77.1.0 ppاةلا،)1لأ*أVita

وعيدالميلادعدمنابتىفىالكنترضرلمنالإمهراطوربمنعالبطريركقبامأنالمؤرخينكعضهـيمتقد

انظر:.التطنطبنيةلبطريركيةالدانمالمبعلترارتن!فيذلمكانالعصار

.133.nent,pكSynode Permكللة.Ilajj

.VitaEuthymii..75-73-ا'11 pp

-11،

115-

ايضئا:نظروا

344..Jenkinsand Laourdas, Letters of Arethas. p

311.603,-103.Lambrosand Kougeas, Epistole Niketa, pp

345-344,.ourdas,Letters of Arethas, ppلئآnkins andشال

Letters؟فى.فيفى.ح-111 of Aretكطا.nkins and Laourناpp. ,77 ;83 J+!ت،Euthy7ذأ؟

76-75,.ppعك!o؟ولrlin- Haytcr, S345,334مملئهـآ:
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Vالممارضةإلىوانضصاعهستيكوسنبترلاموتفعلىطراالذىالتيد!انالمزرحدكعضهـستتد-1ا

افطر:"الهيزنطيةالكبسةاشتلالتثيدعلىراصرار.الباكرسةت!نلعلىلاعتراتيربعالأمرآضرنى

371,.Sage,colا،Diehl. Byzantine Portraits, .p 491 ; Salaville, Lion VI

البطىيرك!ضوروتتطلبEpiphanyالم!اد!مب!دالرسسالاخنالمطاهرمنالرلبعةهذ.وتعتير-181

انظر:،للهطريركبةالدانمالمبمع.واعضا

164,-162.Bury.Admin. System, pp

911-802,97..VitaEuthymil, pp

021-81.-97.VitaEuthymil, pp

121-.81.VitaEuthymii, p

221-83.81-.VitaEuthymii. pp

231--Vitat?uthymil. pp.,83;021-902 Gnuncl, Les Regestes. no.,611 .p;014 Karlin

938.03017Aretha» Documentsكا(لأاة.)I

.19ص،نئرلامثوس:ع!رانصيدمصررةا!ضاوانطر

tantinople Lette .- .! 012 ." :224 Vita Euthyrn01 - 1 2 L3ف!ا)،خ،Matriarchا**عا)81ا!اا

83;03ا،ntinidcs.6أ*!ا*ا"،كا"3Myا،*.3.،+كا.05 Cons

Vita Euthymii, .p .83 - NYC

126-87-85..VitaEuthymii. p

طرمقهمفى(الإصكنصر!ة.المتدسكبت.أنطاكية)المنرقطرمركياتمندوسأنالإمهراطررعلم-279

إلىإصضارهمبمهمةمكلئاكانالذلىضريروشاكتسلبوعبعوثهعنوصلتهرعالةمنالت!طنطبنبةإلى

.VitaEuthymii..211.87:انطر،التسطنطبنية pp

ومبتأفطحبةكنشعنمن!رينممهأضرأنه)23(رتمرصالتهنىنضضريروشثتىنبرهـصذكر

انو:"الإسكنلريةإ&الإضازرلنالمقد!

113.".!،on Choerosphactءعأ,Kolias

رأصعلىالأولسعانوكان.الوتتذلكنىضاك!!كانالإسكندريةيطريركيةكرصأنيالذكروجدير

كيتيطريريهةأما.م،39سنةحتىثح!أل!االأولألاسوتلا..م709سنةخىأنطثيةبطرسركية
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9اثاكإلياسرأصاعلىنكانالمتدس 70 - 878 ( Elias III)709)الئانىمربيرستلا.ثم.م

انظر:"م(119-

452,447,443,.Grwncl,La Chronologie, pp

9!141الثالثصرجوسللباكاالإيجاسكالردالإمبراطورعلمكذلك 1 - 9 0 4 ( Scrgius)رسالةمنم

كإيطاليا.ما!دددهاوترائترمنللإمهراطرركبالذى.سيميونالإمبراطورىالسكرتيرمنوصيه

أta7جuthymii,pp.,211.87انظر:

انطر:.الإمرأطررىالكرتبرهلاعنوللمزيد

.Mon.ظ Cont., .p ;863 Browninظ.eorخا.!;707تأ..fheoph. Cunt., .p ;368 Sym. Ma'

.431.Correspondence,p

30 - 1 YAنن.عonstantinople Letteقh ofكاألةكا!اatةhulms I Pا!uthymii, pp. ,87 + ;12 NlشحاVita

ل!.2.فىر؟؟ة(OظأonxnniQظ.ظDerniظre،151،1)71.ظ.3لل!.

اتصانهعنعا!مهرأطوران،اناكإناضاسيوسالهاياإلىرصالتهنىمتكوسنتو!ذ!لر-921

نطر:ا،هـمةالهابمفليى

onstantinopleنا،tةفي.ا03:.32.!+013 LخأNicholas I Patriarch of

,Syrnxie.2603.:ادحاوتاون pناuthymil. pp. 791 - ;991 Karlin- f iaytأ*!Vit

.;907 ! eorg. - 1 r".!ء.ئont.. .p ;371 Sym. Muخ.pp.;98-87 Theophين!أ.uthy!ئVita

it.!ءكا* ، es. .p ;185 Guilland. Les9خهاءMon. Cunt., .p ;865 Leo G- r imm.. pp. 927 - ;028 S

.17.3

نظر::ا+،ثهللةتهnesجا!رنىيرودهيرساضاجةعنوللمفيد

58,-053.pله.in, Hieriلحه،Constantinople, pp. 453 - ;454 Jأ!لح!).ول

Viحائ!uthy.فف!ا.980.-311

329-

rr-ا

13،-

135-

Vita."طف!ا19-98. Euthy

ئ!ثمأuthy7.فن!pp.,2119.؟

141,."2*61.pp.,39;214 Grumcl, Les Rege* tes. noوللأفضءu!7أثمأص

Viaص!ولطألاط!أ"ء.,214.39
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136-.141.VitaEuthymil, .p39; Gnnnel, Les Regestes, no.,612 p

,LesRegestes..141-ا* no. 613 p،39ل!ل!أولاح;.Vita Euthymil, p

نسيؤةتمزواكعاددوكاسافلرونبكوصالت!مدعمياناصبابثياننىألييزنطةالمصادرتقلف-138

ثوؤثكلنىعميانهتصور.متيكوسنبقولاومنمنهععادئماموقئاتندالتى.إيثبميوس

!لط.الع!رنكبنهامنثنصياتعذفيهاوتررطتالعرضواغتصابكالإمهراطررالإطاتاضدفت

انالر:"شيكوسنجتولاعزلقهلندارإلىاننرلجوءإلىكوضحصثر

.191-09177,73,71,96,.VitaEuthymil, pp

دوتاساصةتمببدإلىفت!بل.اللنثبثسييرنهوقيمنمادتهأاستتاتىالبزنطةتالهوباما

ضحبةوقعالكهبرالتاندانمزداهاومضط!صةمرجزةروا!ةوتقدمأنمررنبكرصعنوالمفاعفثن!اولمه

ا"ح-كانالاصصننىالاعتصامإلىفاضطرتاحرتدالونت!نزلكأدركوكمما.صاموتاسرصاثى

انظر:متبكوسنبترلااله!مرككعزلعلمأنكعد!فمادإلىاننرلجرءإلىيوضوحتثهركما.7ثالحه

..I'heoph.Cont...،ولئه.+867 pp.371-;374.373 Sym. Mug., pp.;711-071 Georit. Mon'

868*ه*4ول!!pp.+;281-08هالاناكاh.فىءئ.م.187 ; Leo-

1ك!لايه!لا4انمر.033+091+ث-2؟لمه.-939 !،. Flight ofلى!اا)مماأ

فىيرضحهداو!ظهر،الهيزنطبيننفوسنىرنجعةمكاتاصتلتروقاس)صةانإلىالإئارةرجمدر

Di-لا!ريشركبنيىالإسلامبةاليزنطبةالهدررمنطتةكلىالتتال3ملاطلوكان.الهيزنطىالأرب

0itcs!انطر:.روقاسأنمررنيكرسالتاند)كنةامهكانتإز.الأسزلهذهتراكة!صلةبمت؟اولظكظ

Mavrogordato, Digenes Akrites, .p 6 and introd. pp. xxx- xxxi

(المبلادىعئرالهادىالنرنعنالنانىالنمف)أبامهنىانهكللوسمبنانبلالهبزنطىالمزرخلمد!

واكنهدوتاصانلررنيكرس)3كانكسا.اثعهيةالأغانىفى!المميحيردردوقاسأسرة31كان

)نلر:.لانكل-علىقطنطين

014,.Pselos,Chronographic. ,11 p

افطر:.اليزفطىالمبنحفىومكاتهافىدتاسأسزعنرللمزمد

.15-1.Polemis,The Doukai, pp

هناففى"طرسرسثفرنىالإ!لامبةاللطاتمنكحرىرعمعلىافمولالمتأمرونصاولوركا-0،1

Leoالطراكلسىلبرتادهاايىالإصلاعبةالححىصةالحصلةمبرلحطتنبر of Tripoliشةكولبرفى

انطر:.البيزنطيةالملنكبرثانىThessalonikiسالرفبكامديخةكاتتحاماتهتواتى"م09،

Jenkins,Flight.ص!.231-3 of Samonas, pp
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/م409صنةحريفنىونراصيهامرعثىعلىروقاسأندوونيكوسطاقامإغار.إلىالطبرىيثبر-11،

)نظر:هـ،292

.SNAعى.9.ب.والملولدالرصلكارغ:الطهرى

انطر:"العامفنسصبففىسالونبكاضدالإسلامبةادلةمنانتقافاالإغاو-هذهكانتوربما

56.odes,p3!كأده.p ;181 Canard, Deux1(ار!,Arabesك!أ,v Byzance etشاVasili

انطر:0م509تاتلىالمامنىالمنطقةنفسفىالعسكىصةدياتهفىاسترانمررنيكوساندشو

18-17..Polemis,The Doukai. pp

انظر:.الإمهراطورلأوامرالأ!روعمباندوتاسواندرونبكومىصامرنامىيينالعداهعنللم!د-21،

863-.ont.,ppظ.n807;071،ةلامع++.ولالا,.pp!ئ."unt., pp. ,)036 ;372-371 Sym. Muءلامع؟".شأ+"

00 ppالاا.!e et le! Arnhظ7،"لأورفيظولiاiول.كعئه!.!؟ة7ظحهDظمما,r Androni864:لا"دةش!ا Karlin- I l

-4لااالأ7

نظر:ا.(ين!اا:ا":7)شأفى7اةلمف!فالا!لا!سنمرتعوعن

.(65.Geography.p!هلأ+جه.،،*،ةأأكاهام!.u ;7 R".ا.PoIcmis,The Doukul, p

1Vita:ول"،أس.اP.لا)،.-3،1

1)رفمساضبةانظر-؟،، rA).ابمأ:وانظر

فيعلىالخصناكر)المعودى!1350136-،13عى،1-..والملولهالرصلدار!خةالطمرى

.م(9891سيروت5اله!دار).التراث!تيقلجنةنثر.والإثرالىاتنهبه:(علىينالحصين

IL' a?،

!لذلك:وانالر

188-187;.Canard,Deux Episodes, pp.;57-56 Vasilicv, Byzance et!es Arabes,,1/IIpp

,Karlin-Iiayter.2.و Andronicus Ducat, p

lie-؟-uthymii. pp. ;71-96 Grumel, Les Regestes, no. ,106 .p :136 Vasilicv, B!ثأئVi

918,.pالأا.,Arabesأ!ce etطعز

Popov,Imperator.01-101.ث-61، Leo VI, pp

،71-91..Polemis,The Doukai, p
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Jenkins and Laourdas, Letters of Arethas, .p .347 9- ، A

أسعاضرقجنوبIsauriaإكسور!اكإقليم*أكلامحاع!سلوتيةنىلم32صنةحرالىإثييوسولد-91،

Gregoryديكا!رلبتبر!بورىللتدصتراكةصلةيتوكان.الصنرى Decapolite.راهئاصياتهبدا

M.الأولبمببهل)بثبناأدكر-أ!دلى Olympos)تقواهبلهتولتد.العاسةإلىطريتهعرلىثم

البو!ركلأيخهومتثارلمماعا!أىSyncellosمنمبنىنمبنهاليادسليرا!ميراطررونضانله

/AiعامنىStephenش!فن AAAدكرالإميراطورلهوسبد.السادسلليوالاعراتاباصهعثم.لم

صيزشمةانطر.التطنطبنبةنىStudiosصتوديرديرمنكالترب!قعالذىثهأطاثثح!حكاماثا

uthymii,.p..2:إيثيمبرمى ,31 nساتأVi

c,Vie'ع!uthyme,pp..593-385:اممصأوانطر dاظu

.Bury,Admin..117-116:أ!مأانظر،لأظنناولllك!فىنص!وعن Sy ، ,m pp

نصانطر.كاماثعاد!رنىتاكهنهصنلنىأرثاسالتاهااتىالمرثةمرضرعإكثيمعوسفضاثلوكانت

فى:تا3أذىأ)املمناالمرثةهنه

39-83,.as.Scripta Minors.01 pp!ن!ل!ا!ل

افطر4.أدئالضانلهتمدحالهبزفطبةالهرلباتلأنكمهركاهرامقنعإكثبعوسانوصمر

*8..p;907 Geory.. Mon. Cont.. pp.;866-865 Scylitze3, pلهيم.Theoph.Cunt.. .p;371 Sym

944..raa,III, p02!185م;

015-79-59..uthymii.ppولج

151-79..uthymil,p!7أحأم

.99(رتم)صاضةانظر-؟52

Vita.ه.نن!.!م-153 Euthy

هناوعلى.زلكيمدستضحكماالنامحنرفضطلتالأصاقفةمنصفبزب!اعةهناكأنبلاحظ-59،

انالر:"الاصتالةض!مضمونعنلل!زيد.كالإضاعتكنلمنالمرافقة

142-141..el,Les Regestes, no.,614 pp5!99!ل;.VitaEuthymii, p

559-
.101.VitaEuthymii, p

.إئييؤسسيزصابروايةنىواضحةالإصكدرمةيطريركبةع!موثوصرلإلىالإضاؤأنيلاعظ

نيتو!روايةنتقلف.الهاصريةمبموثىوصولترتبتكالنبةاما0()279رقمحاثةقالن
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.Stت!سنونالقد!سعبدقهلوصلواانهمكذكرنالأول.السمزصاصيZدراعنمصتعكوص Tryphon

نىالبزنطيةالعاسةإلى!تهمنىكانراأنهماثنىولكركبن!ا.(م709نهراكراكرانق)اللى

نبقرلاأنضيتةعلىالروايتانتنقذللةوركم.قهلهولشنيترلانفى!دوصلواأنهماى،البرمزلل!

ين:لارن.كمكلتقلم

,Vita Euthymli;مكر.ntinople Letters, Ep. ,32 pك!هI Patriarch of CكاهNich

87-85.".

156-86-85..Haycer,Synode, pp(!301-101-!ؤعي;.uthymii,pp!مVi a

نىانعتدالمضعأنهيترالأستا"كارلينوتعتتد.المبمعهنادراراتنموعىللأسفكملنالم-579

اثركلكإؤالةم129سنةالهد!ركةعرثىاصررادهكعدماممقكوسنهقولاوأن،م709سنةمارص

Karlin-Hay..96-68(نكلا"ترالترا 3! Synode, pp

سؤنىوردتكل!اللأطاثالزمنىالتسلاصاسعلىنرا!راوامرلىالمبمعهلاانعتادالمرجحومن

منةفعرا!رنىاي!ركعةعرضاعتلىإكثهمعوصأنالاكتادإ!جروملالأضاةوكهل.إكثمرس

Gruinc!امما"س!"!هi.،4."!ر.اانطر،م709

158--rlin!860ةكلpمأ,Scripts Minors, Vitaعuthymii,pp.101,;141.913كنطاحمه

132..IIayter,Synode, p.;96 Grdgoirc, Macedonians, p

915-165.-164.perator Leo VI, pp07!هـول

انطرا.اتنهرطابخكنزالأصازوأ"

343-342..Lettersof Arethas, ppلمة.ث!طث!مأJenkins

,PhotlanSchism..277-275-06؟ pp!9-09فلأك!ثى.Synode,ppبعKarlin- Hay

161-141-913.101,99,87-85,73,.VitaEuthymii, pp

)!ضئا:ولالذ

Jenkins!ة!أ,Letters!!ثعطيه."5!.

.،7،(حاضتوقالن"افرأجتكرارمالةمنروماكعمصةلمر!فكالنسهةزكزسقماانطر-162

,Laourdas.كيو.-361 Letters of Areth *s p!نالااكهJe

ثلاانظر.وانمارههرلهاتعرفىاتىالاضطهادألوانإلىرصلاصلهنىستيوسنبتولاأضار-165

اذصوساسقفبر8مبورىإلى()132رلمورمايه.الثالثاناضاسيرسالهاكاإلى)32(رقمرطته

sكGregory 53 Epheنى:.المننىفىه!!م3آهث!ا!*هرقلةاستفرفوتيوص
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ntinople.؟,043,24 Letters, Eps. ,32 ,132 pp!هثمأكI Patriarch of Cك!اهch*؟

كننسهإيثبمبوصالهطريركتلظوقد.كعيرلمالاضطهادمننصيههفكانالهافلابوئىنيكتاصأما

انظر:.نيكامىاضطهادعنللمررر.الإمهرالحدغضبمنلإتقا"

022-217.901-501,.uthymii,pp!7أمأم

p.;301.ثن!-طثة-561 Karlin- Hayter, Texts. pp.,364;388-386 Kougeas.6!تuthy!7أحأش

.75.reinsArethas, p

661-,uthymil,pp.;501-301 Karlin- Hayter. New Arethas Texts8.";275 Jenkins!7أهأم

Imperial.3ء!ت!. Centuries, pp

76!-301..uthymii,p!لااهام

681-Letters of.كهل!اlin- Ilaytcr, Arethas Documents .V .p ;94 Jenkins and Laou!م+

Arethas..ول,351-035.346-345

نهترلالتوطاركعاصهإضناهالهانلابرنىنهكاسإلىيعثهارسالةلىصاولارئاسانو*عه

,Karlin-1taytcr..388-4382انطر.سكوس Texts, pp

انطرا"اله!ركعةمرثيثمرس!كاقلاهسعادءهنللإمهراطورارثاصمهرد(

501..Euthymll,pماVi

كتشناننصانكتاكاتهينومن.للمعارتونهنهمولفهتهدلفهركرإلىسابةنىارثاسكان-111

الأص!ا"و!عتقد.الإمهراطررزواجفىالتسامحعلىالأمرأضرنىمرافت!هومهرراتثنحهعندفاعه

الكنسىالمضعابتماعنىأرئاصالتاهالذىاننىللنمىةمصؤعنعهاؤالأولالنعىانبركارلين

فى:النصينهذكنانفر،م809تنوفصهرمن8!رمإثي!يوسضوروفىالت!طظينيةلعط!ركية

703-927.275,.Karlin-Hayter, New Arthas Texts, pp

أصكامعلىوتعيقتنيركينهامن!رثاساحرىنصوعىعضرعةهيتركارلينا!صتاذةفثرتولقد

معتتقيصوؤالكشةقرأنينتنيرأرثاسصارلوفيها"الزواجتكرارصالاتفىكاجلالتديى

نى:كاسبلالتدصلأحكاماتنبرهنانصانطر.الإمراطررزواجنىاتامحمنالجدبدموقفه

67-95,!8.nsV.!للppKarlin- Hayter, Arethas D

017-147..uthymii,pp.-901;135,113 Grumel, Les Regestes. nos.,627.628 p!ثمأ؟لأم

171-147-146..uthymii,.p;901 Gcumel, Les Regestes, no. 626 pp!ألأحأص
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Viلفالا"،داتا!ال!."111.-271

731-868..Theoph.Cont., .p;375 Sym. Mag., pp.;712-711 Georg. Mon. Cont., p

اثارتكلما3الاكسطنطينيتتوبمالبطريركقيامإلىتئيرلاإكثي!يوسسيزأنكالذكروبددر

تويجاصتنالوعفكانوركا.المترجتسطنطدإلىعارضككلصثرولكنها،الذ!لرصاكتةالحولبات

انظر:.إيئبميرسصبرمنالمفتودالجزهضن!لنلقسطنطين

0223.113111,.uthymll,p!ممVit

الأمتازكندراسةولكن.م119صنةكونبومن9نىجرىتسطنطبنتنريجأنالسايقنىالاعتتادوكان

م،809صنةما!ومنا5!رمصدثالتتوبمأنواثهتتاتاديخهداصححتالمثتركةوبنكز،جورسون

انطر:

137,.rsonand Jenkins, Coronation. pشافى!G

"فىطخlhronol!الاi.ء.".79-357، deLion.;8ئأانا*الاع VI, pاشا"،يمحءول،Gruin

571-.p .871 Lea،،لاحول.Mon715!.،.*له;.p..لاMu51);377ثهلاول.. Cunt., pهـ+!ثط

.ramm.ك!ةلان!لاا"..291 p!

لواصضارفطاتلصورثم!صةا!ائا،مصريدباممةلىالمحنرلهةصكلقزسمنطرطةوتضن

انالر:،إغدرلأخهالأ!رةركلصاتالادص

691,."cvccnko, P3ظ

176-,32-.p;242 Grumcl, Les Reما..NicholasI Patriarch of Constantinople Letters

.151.gestes,no. ,635 p

انطر:"وفارطيف.بنكنزمنكلالر)ىلهداالم!دكنالحدكثينالمزرضينينومن

v,+اء01،3.!م.334-333 ByzantineضاJenkins, Letter to t e 3 mir, .p ;004 Vasili

Derniere،ء."ه،!05.-177 VolontولOikonomid

قامئم.المنفىفىنيقولاربور.اثناكتبتوأنها،صحبحةالرثيتةأناككرنرعيدسالأمتازولمتقد

انظر:"الرثيقةهنهصحةعن.الادصليربخاؤ!دتننبنماإصكدرالإمعراطور

027.".,Oikonomid8s,Prebistoire de،1 derniere Volonte

ثمم709سنةكتهتأنهاوتققد.الرثيقةهنه)صالةفىالثكوكتئيرنإنهاهتركارلينالأستاز-اما

انو:.مAلأ2تنىزاعت

483486..Karlin-Iiayter، !! histoire, pp
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781-.Mag., pp. ;716-715 Georg. Mon. Cont., p378-377لاك!ول;.Tlheoph.ConL, pp

456-455,.pp.;286-285 Scyltzes, .p;391 Zonaras,11.) pp871;*ول Leo Gra

راستروجورسكى.5هبترو!لارلبن"رانبمانكبنهممنالحدكئينافدض!منأحرعددالراىهلاومؤكد

انطر:

-Runciman.Romanus Lecapenus, pp.;46-45 Karlin- Hayter, Synode, pp.;89,07 Ostrogor

.2.sky,State, .p,261n

.mirبم-917 .p ;104 Jenkins, Chronological Accuracy, .p .111 CئلأJenkins, Letter to the

668-667..ins,Imperial Centuries, .p2+;7 ficrgenrdther, Photius, III. pp11!اأظ

مننرتوسالأرلكاسعلاستصفعنمما.عافاوثلاث!ضة!ولولمتلدللدصا!تةهنالهانهـ!لو

سنهالرسمىالهط!مركابخاتبومىوفاةتهلاشمرل!ضعةالنعلبهالعديركصلاباتالأضبرزاول.منناه

انكل:"لم77

172.168.-167.ppكا"ظ*.Photlan Sظ.Dvomi

111.-8 pp.:378-377 Sym. Mug...".716 Georg. Mon. Cont., .p;871Leo05ه Cont5أهـاءالأل!ء

*ول"هـيدة،ح.".!،

ني(لل!حدةاتنبلىالرصفوانطر

123-911..uthymll,Vم!هاVi

اشا4وانطر

,p.:171 Karlin-Hayter3مأGrumel, Len Regestes, no. .063 .p ;148 Popov, Imperator Leo

588..rlin-Hayter, Alexander' s Bad Name,!كذممp71ة.Synode, p

انطر:.الهنررمضيقعلىالتطظينيةضراسفى3عAgathosاباثرسالتدصد!روسقع

943..Janin.Constantinople. p

181-762..VitaEuthymii, .p;912 Karlin- Hayter, Vita .S Euthymli. p

هركلةأصتف!metrios!لمق!سرص:همأساتنةأرسةونفىفطهادإلىإكنييوسصرةثير-182

HeracleaوبرصبورىGregoryنبتومبديااستفNicomidia.وباثرولGabrielل!أنقزأضف!-

aوبلاهـمرن"حHilarionكنا!أ(هبراأصتفIهربنتدكأ!3سارديىأستفكالرساما.

انالر:"علبهيفرولم

225-223,117-115..VitaEuthymii, pp
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إلىم(!9،صنة)صرالىأثيناأستفأل!!حثاء3نجكتاسإلىرصايهنىستبكوسنيتر!كئيركذلك

انطر:.نقطاساتفةأرلعةعزل

0922،7..n.26 Cf. Jenkins, Imperial Centuries, pثلا.Jenkins, Tetragamy, p

183-01.Popov,Imperator Leo VI, .p,016 n

8،9-227.127,.uthymil,pp!ألأهأص

الوتت.زلكنىإسكندركالإمهراطررالوطبمةالأخيرعلاتةإلىأرثاسعزلنىنيتولادلكرجعوربما

انظر:

,Kougeas.كه."12. Kalsarelas Areth

سنةمرةاولصرتايى-المعارتاساتنةإلىشبكوسنجتولالرسالةالكاملالنصانالر-85%

90Aفى:-لأرناساضرىرصانلستمعام

925-54,+.59 (9091). ppاطك!أ.,"ar Zap3غلةGracca8،.."7خك.cus.3للهA،سا-adopoulosيلإا،

.إكنععيوسلعرةكصلحقإمملعزكةترب!ةلهاوالردتمرهاكإعادهتركارل!الأستارةلامتك!ا

انالرا

,ilmyhtu.756-748.ppج.S71،3(الأثرا!ا.arlin- Iن!ا

نىاا!عئاالمعارتلأصافنةنبنولا!نهاابى19،(رلمالرساكنصوانطركذللد

278.-276450.0 ppهج,Nicholas4 Patriarch of Constantinople

.إكثه!يوسلهر)كلحقا!ئاهيترالأستا"كارلينصركهاللىأرثاميلؤالكاملالنصانطر-186

نى:

077-756,.rlin-Hayter. Vita .S Euthymil,ممم!اpp

افطر:"الأمرىأرثاسكاياتنىالكنبةعنمصتبهـوسنيترلاقنلىإلىا!ضاؤوتكرر

.86.Arethas, Scripta Minora, .I p

187-0127.uthymli,p!هأ؟7ص

.8-؟88 pp. 117 - ;127 Karlin- Hayter, Arethasلو,r Arethas Documentsاولصكل-ln(!كلع

0.6794.DocumentsIV, pp. 387-;487 Karlin- I layter, Arethas Documents V" pp

.(II%)رتمصانيةأيمأوانلر



13،

وراثةمنلحرمانه!صإلىاضبهاكنلمحو"نىجدكانكرإسكندرالإمعراطورأنالمصادرتروى-918

.العرشعلىلهضلئاليكون-السلائىBasilitzesيافلليرسالمدعو-اتباعهأصدواضتبار،العرض

انلر:

,Arethas.!حث!أ Scripta Minora,.) .p ;09 Theoph. Cont., .p ;937 Scylitzes, .p ;491 Runc

46-45,.nusLecapenus, pp"5!م

.919ص.والسار)الأتهاع:نرجالع!زعهدوصام:ا!ضئاوانطر

نى:5إسكندرالإمهراطررلعهدهبتركارلينالأصتاز-ما!امتالتىالتبحهاللر)سهانالر-091

695-585..Karlin-Hayter, Alexander's Bad Name, pp

كا!!انأladesإلادسبرصا:ستبكوسنجتولاالبطركللدإلىكالإضافة،الرصالأمبلسضم-111

رانبميوسأoش!ال!33ءلحم!الازأرسهـوسنا،(الحكومةموطنىكهارمنوكانا)Stephenوستن

uthymiosثهـصاركلبزمي.(الاكىاله!رلدعن!ض!لفأحرربلومر)تأBasilitz(اللانى)5

نالر:ا.ل!دةمح!"lopoulos!سلد!ولوصوبا

,.Theoph.Cont.;873ظلا،ولMug.p.;717لأظذااصنا." pp. ;038-937 Georg. Mon. Cunt.. p

457458..pp691ءه!ول!فى!1)هـأ;

انطر.الرصاكةمبلي.أعضاض!نرباممهرلرسكازمل!نزسطكر!إث!صرسصزانللا!ن!

نى:وانملقالنص

023.-228131,.VitaEuthymil, pp

3 Theoph. Cont* .p;381 Sym. Nag., .p;718 Georg. Mon.-fir791ء..Scylitzes,p

048..p ;288 Runciman, R 518 nus Lecapenus, p,!ل*.Coat.. .p ;874 Leo Gra

Y11-791;-لال Vita Basilic".!كك،,i .p ;131 Theoph. Cont., .p ;381 Scylit!نVita Euthy

156-155..LesR! gestes, nos.,064 pp.;154-153.644 pp!ءاح!س;col.D656ني!ول!.

-*

كلعارمعفىانتذكربل.محدكئامبكرسنبتر!إلىتضيرلاالأضرىالمصادرنمضأنر*!

انطر:،التطنطبنبةد!رلإلىروقاسقطنطينطثؤثامواالعاص!ةفىالنحمبات

..Magهحح!pp.,53..928-288أح-ها" .p ;718 Leo875-3874!ي;.Georg.Mon. Cont., pp

05-94..nusLecapenus, pp*5!كعح!حفه

Theحةث!.هثر.-9،1 Dou!أ!ا!
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591-.uthymii,.p;131 Vita Basilii Junioris, col.657 -C D71!مأ

انالر:.العرضاغتصابروتاسشطنطينمحاولةعنلل!زمد-111

877-875;.pp.;721-971 Geo.! Mon. Cont., pp,ه!.M385-3382م!الا;.Theoph.Cont., pp

-pp.;991-791 Potفى،ilii Junioris, col. ;B661 Scylitzeك!تuthymil, pp. ;133-131 Vita!07لثأئ

096-65.emis,The Doukal, .p;24 Constantinides, Nikolaus ho Mystikos, pp

.6؟عي.سكعلوصنطولا:دسانصبدمصود:ا!صأوانطر

uUrymil, pp. .133-131 - V11!مVia

Theoph. Cont., pp. 038 - ;385 Sym. Mag., pp. .717 ;721 Georg. Mon. Cont., pp. - A11

08770873

وأغطىدوليوضهرىفىرسانلثلاثالهلفارى!ب!يونإلىمبكوسنبتر!ال!ط!كركارسل-991

يعودانإليهوتوسل.القعطنطنبةبحاهوتتسهالإمهراطررمةاتالمكزوهعلىنبهااصج.م139سنة

نى:506،7ارتامرصانلهنصوصانطر،*دهإلى

10 Les2644ر!ر!*ء;(7.6,5.,pp).*!ض,tantinople Letters"!ظلهكhols I Patriarch ofظi*

156-154..nos.,643-641 .645 pp،*،ا،كله،به

انطر:.حميونالنيمراط!اععنرلل!ور

.22"...3 Byzanz. pp. 014 - 142 ; Ostrogorsky, Stateاكاظ،ا

002--Theoph.Cunt., .p,385 Georg. Mon. Cont., pp.877-;878 ScyUtzes. .p;002 Os

.1.lrogorsky,State, .p ,263 n

انطر:.إمهراطرلم!سبصبرنتتولبمعنولل!كد

901-.Chrysos0 Die Kronung Symeons, pp.;391-916 Loud. Coronation of Symeon, p

012.

نىذلككعدصي!يونالتبمرإلىميكوسنبقولارصالةفىالزواجعثروعإلىالإشارةانلر-102

:م029سنةدبمبرأواعر

901..NicholasI Patriarch of Constantinople Letters, Ep.,16 p

ابضئا:وانظر

.231.Runciman,Romanus Lecapenus, .p,51 Jenkins, Imperial Centuries, p

http://www.al-maktabeh.com
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202-002..Theoph.Cont.."!;385 Georg. Mon. Cont., .p;878 Scylitzes p

Theoph. Cont.."، ;386 Sym. Mug., .p 722; Geo .! Mon. Cont., .p ;987 Scylitzes, - 02 r

.102;102.Jenkins. Imperial Centuries, .p232; Diehl, Byzantine Portraits, .p V".

nus."8ء02،0263- Lecapenus, .p 52; Ostrogorsky, Statح!5".العلاRunci

انطر:الرصاكةمبلينىوالاضتلاتالا.يتساموعن

.461.Zonaras,00) p

502-01..";133 Theoph. Cont., .p;386 Sym. Mug., .p;722 Georg. Mon،"7ني aEu

102."..Cont., .p ;878 Scyiitzes

602-.135".,Vlta Euthymii

,l Les Rege ، ."، no. ,065 .p ;158 Guillznd. Lew Noc- - 2 0 Vناn!137لل!ال;.uthymii,p!لطئVi

!.."ور.

ضةسهتهرItt-b-أغد!فهاكة)9،م(9o،تعهف)48أرلامالرصانلنموصيافطر-802

ني،م(189ثطاكة)001م(179

01,9,8,.-!ه072 ppمع!,ntinople LettersولI Patriarch of Co"،(كا*)

أ!نئا:وانطر

Romanua.طحمضLes Regestea, ,661,066,655-son pp. ,161-016 ;165-164 Runc.ل!سوح

053.",Lecapenus

لى:)7،(رلمالر!الةنصانلر-902

NicholasI,."م!47..!266-.274 Patriarch of Constantinople Letters

نرمغرفةعنادسولا!ولالحاببأىParikoimomenosروممريمومنوسعنمبيشظقطنطبنوكان

إصكنلرالإمبراطرراعلا.وعقب"م219صنةإلىم809صتمنالنتؤنىالسارسالإمهراطرر.تبر

نىاليزفيةالحكومةنىموكلفاهمتطظيناصهحالرصاكةؤرىترلتوعنلما.معزلهقامللعرثي

%Aصتمنالنترة Lوكان.ند!منومترئاإيثيميوسانصارمنضصئاكانلتد.م9%%سنةإلىم

قطنطينعنوللمزيد.م169صنةكالفاترفيتالتىثتيتهمنمتزوبمنوتاسيرالممروتالتلأمد

انطر:.هنا
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Vitaم!uthymil,pp.137ء021.141-

.p .143-141 - 1%Yت!أ."uthyجلثأVi

نى:.إكثبميوسلسيرةهيتركارلينالأشاذةاعدتهاايىالمقدمةانظر-221

147.-145.utymii,pp.,31,01 .n,2 and pp7أثهأج

انالر:.التد!ينتائمةنىإثمبميوصاسمالعبزنطيةالكيسةادرجتكسنواترفاتهوسد

502.-402.Halkin,Bibliotheca, .) pp

213-53..Ostrogorsky,State, .p;263 Runciman. Romanus Lecapenus, p

الهلفارىالفزووأكمادطهبعةتمكيميوفيالتبصرإلىمستبكومىنجتولارسانلأنإلىالإضارةو!در

نى:(01)،()9.)18أركامالرسانلنصوصىانظر.ذلكعنفتبمالذىوالدمارالعلنانلأقاليم

072-44.ps.,01,9,8 pp!ن,NicholasI P ، iarch of Constantinople Letters

،1unt., pp. 388 - :093 Sym. Mug., pp. ;725-724 Georg. Mon. Cunt., pp. - Yشه.Theoph

465-464;.III.pp!692-592.ك!كلمم!الم;.p3-502;..ص!م Leo Gra!!".ة!.l 1 t883-3881لا!ا,

56-55..Lecapenui,pp235-234لا*؟أنأفيولاللة.ولله!م!اولولفى;.Centuries,ppظnkins, Imperialشاا

,Ostmgorskyماء."!ز.-2؟، Sta

612-,Theoph.Cont.. .p;293 Georg. Mon. Cont., p.;884 Leo Gramm..p;892 Zonaras

21..LesNoces, p0111.!67ة!للاأا"ط!ا

Msg.,pp.;726-725.هـ."-712 Georg. Mon. Cont293-3193س;.Theoph.Cont., pp

,yltzes,pp.:602-502 Leo Gramm, pp.;892-792 Runciman, Romanus Lecapenusلأ83:ع!ه

078-57.pp

AاTheoph. Cont., pp. ;493-393 Georg. Mon. Cont., pp. ;886-885 Scylitzes, pp. -802 - Y

;468-467,Runciman, Romanus Lecapenus, pp. ;06-58 Jenkins!.،ولI,!ة!ؤم!

236..ImperialCenturies. p

9!2-7.,.!8 pp.;731-727 Georg. Mon. Cont493;793-3593لاول,.Theoph.Cont., pp

-68.04 p988;-,887ول Leo Gramm., pp.;303-103 Scylitzes. pp.;212-902 Zonarasول.

nus,".ك!ا0 Lecapenus!946;!حف5"ح Run
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انظر:.3الساقسطثطينزراجانعقادليومالشيئللتحديدكالنسبة

801,.Jenkins,Chronological Accuracy, p

انطر:5عث!زالرايعةمنيبدأالييزنطىالتانرنفىالربللزراجالنانونىالسنانوالمعروت

.371-037.erecht,1,pp!ح!طثأه!!ة!ه!.

022-nt،! ." ;098 Leoم!ههح,.g .p ;731 Georg. MلةTheoph. Cont., pp. ;893-793 Sym. M

212.;403.Scylitzes, pله.ه!..Gr

ولكن.م999تدكسمهرنىبرىثرئماإمعراط!!"ليكاكينرسكتوبمأنالساندالاعتتادوكان

انطر:.م029سنةلىويأنهاثهتجروملالأماز

-،Chronologie, .p ;358 Jenkins, Imperial CeلةGnunel, Notes, pp. ;335-333 Gnimel. L

237,236-.!61.pp

منها.iLصر25الهلنال!صبصهرنللنيرمكوسنهتولاالهطورلدوساثلعدرإبمالىيغ-221

فموصانطر.م259سنةوصنىم029صنةمنالترةنىلعهـاكهنرسرومانوسعهدنىرصاك89

لىا31()إلى(0،1منJأرFالرسانل

214-29.1.0 pp1،ر.pج. .tantinople Letterشأله؟هاPatriarch ofاNicholas

222-19-09..nusLecapenua. ppلا"!حأى.ولهس

.الاعتتادهلاكننهدلبكاكبنوسرومانرسإلى75()رلمرساتنىمتعكوسنبثرلاصاول-223

انطر:

326..NicholasI Patriarch51 Constantinople Letters, Ep..75 p

Nicholas*7.م!.وpp.324-;328عأم!ل!،1-22!أ I Patriarch of Constantinople Lette

167-166..no.,665 pp"!،!حLea

نى:اثبنااشفنيكاصإلى(1)13رتممت!رسنيتولارسالةنجوانطر-225

004-893..NicholasI Patriarch of Constantinople Letters, Ep.,113 pp

فى:وبنكزجروملالأساز!نملاعلاتأيضئاوانطر

238-237..Tetragamy,pp1-918ب!حنصا.Grumel,Les Regestes, no. ,607 pp

صنةمطلعفى)نجقبةأستفإسكنحرإلى(001)وقممتكوسنبتولارطلةنىكرضرحيظهر-226

مناىالسلطةكتولونالذكنوارلثكالعطريركمنصادؤالعامالكسالمبحلحضررالدعؤأن(م012



M
الحكمهثئوننىالمتصردهوالواقعنىكانالأضيرأنإلا.ليكاكينوصورومانوسالساحقسطنطين

انظر:

،1,Les Regestes!001.".;037ح!ل!ل.NicholasI Patriarch of Constantinople Letters, Ep

916-168..nos.,667,668 pp

227-168..Syntagma(R،)307.";6 Grumel, Les Regestes, no.,666 p

دوسناالهاكاعنمنددسونصضزقدالمبزنطبةللكنبسةالعامالمبمعهلاأنعلىواصددلطو!كوبد

التالية:در)صاتهمنىالحدسينالمزرخينكعمي!عتتدكمام(19-289)،العاشر

-cedonians,.p ;137 Ostmgorثةntinople and Rome, .p ;456 Grrgoire, Mثمأك!اoطا!س.Dvorni

.271.sky,State. p

.793-693ص،ال!زنيةاللولة:ال!نىالهاز"وكللك

282-Mon. Cont. pp. ;198-098 Leo!731;.ئ Geo"..هMug3893لأول..Theoph.Cont., p'

213,.ylitzes.pةلم!3!لا".rG*ول..

Tomusالا!ادكتال!لرثيتةالكاملا!انطر-922 Uoionis4فى

0Zepas).15pp)،!!232-228ث;.Lingenthul),Ill. pp)4،،لىول-،".Syntagma ( 1 W .)5 07 pp

.691-391

ا!صأ4رانطر

171-916..LesRegestee, no.,966 pp.ول5اح

كانإذ.مثاركاإعبراطربمكمدتربمتديكنلملبكاكينرسررمانوسانالرئيقةهلهنصمنولتضح

ننط.ثه0ilcopator56الإمهراطرووالد.لذ*بحمل

Syntagma،ء!+.".023-238 (RP). ،7 ." ;6 Jenkins, Imperial Ce

.27ص.سكتوسنهترلا:عمرانسبدمح!رد.2،عي.%2.الروآ:رصت!اسد:أسئاوانطر

231-.67".. (Syntagma(RP

روسيافىصثالأرثوزك!يةالكيةفىايثريعلهناالرصبدالاتهالىأنإلىالإثاؤومحمر-232

3Ivanالراإينانالتبمرتامعنساالتبصرية IVرايع.زواج!تدم(158،1-75،)!الرهببالمعروت

انالر:"الحرمانعلبهنرضتان!عدفيهالتسامحإلىالأرثوزك!يهالكنيسهراضطرت

2328..Joyce,Christian Marriage, .p;995 Godefroy. Le Bras, Jugie. Manage, col
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7318Syntagmaهـ."7.-233 (R

.YVص.مس!طوصئهلولا:ع!رانسعبدمحصود!،2ص،2ب،الروم:وستمأصد:أ!اوقات

234-238..lCenturies, pاImpe(كطنآ.nأحاSyntagma (RP), .V 8 ; C

الثالثهللزداجكالنسهة(ا!اديماب)وثبقةلىالواردكالتبودالهـنيسةايز)ممدىعنلل!د-235

انطر:

013-128..DasEherecht, II, p!العمال!أه،

236-238..Jenkins,Imperial Centuries, p09-8لمح.Syntagma (RP). .V p

237-17,14..Kougeas.Ksisarelas Arethas, pp

DeCaerlm..,1."فى.238-187-186

923-ti923:لذ..nkins.Imperial Centuries, pشاا

لى()32(!لمالرصاكهلهنصانطر-،02

0-Les Re32,;244-214!للصاا.pp."ء,ntinople Lettersشهلثهك!هىI Patriarch ofمماNicho
152-151..pp"كا3و.Aestes.no

نى،53()رنمموسنثرلارساكلارن-1،2

,Grumel.Les Regestesع.ول"ء.رو.".!ةPatriarchof Constantinople LettاNicholas

89..Gay.Nicolas le Mystique, p675173-174."..إf!.ا

اثا.الهـنتلىلهموالل!ا."كرهمتزالذكنالأضناعى.كأصالانمةعنعهاؤdiptychsواللتلد

منع!عنفنلاواصاقفةهـصطاركة.أكاطرةأحاهالتانمةرتتضصن.الدكنيةاتراتلإصار

علىمتقةكنانياوهراطقةاصصاهالنان!ةننضصنولا.الأضرىوالعامةالرصبةالحمبات

اف!ر:رللز!د.القسطنطبنبة

145.62..pp5ءGoar, Eucho i

نى:()56رتمالرسالةنص)نالر-2،2

Lesح! Regest!563هـ."يح8ةما!ل!ل".,IPatriarch of Constantinople LettersكاهNch

p.noء.71..172

نى:)53(رقمالرصالةئصانطر-3،2

292-286..NicholasI Patriarch of Constantinople Letters, Ep.,53 pp
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انظر:.رومامعالسلامكإعادةاهتمامهتعكسالتىليكاكبنرصرومانوسلرسالةكالنط

71..is),nos.,195-095 p(!لن)Dolger, Regesten

ا!فئا:رانظر

89.-79.leMystique, ppكمفاGay, Nico

5)8،).(55).)55(اركاممبكوسنبتولارساثلانالر-،،2 )Ar).:نى

-492.pp.292-492; Ep.,55 pp,!!س".,NicholasI Patriarch of Constantinople Letters

0892 ; Ep. ,83 .p ;342 Ep. ,84 .p 344 ; Grumel, Les Regestes, nos. ,696 ,796 ,007 107 , pp

0186-83(

نى:)77(رلممنبكومىنبتولارصالةانالر-5،2

p.ظ01ماتReء ,77 pp. 033 - 332 ; Gruan!ض,triarchof Constantinople LettersةلهIPكمفاNicho

391.-291.s.no. 711. pp،ءgا

فى:)28(رلممنكوسنثولارصاكان!ر-6،2

,d,Les RegrateN4!ا ; Granض!م+"لا..!ار,tuntlnople Lettersخلهاكاof"ا"لا،1.اناI!غا*لالاصمد

491.-391.pp2ك!ا.17هـ،

لذالا-7،2

0918".,Lecapenusىم!كلاول".Runciman

انو:.منتلنةمناصاتفىكيزنطيةمكرمةماعماتع!صلتلدالهاكتركافت

802,-602161,.Gay,Italle Meridiooale, ,I pp

8،2-452..Jaffe.Regesta, nos,,3572-3571,1 p

9،2-72-71..Iconoclasm,pp!05;31-14.كماكع!ا.Transfer of Illyricum pp!ملاث!ل

ا!مهراطورعهدنى!ثالتطنطينيةإلىوكلاك!كاوصتليةاليرياكنانىضمأنبروملالأصازهـم!

9775)اخامسقسطنطين - YL)انطر:،م

391.-1918.pp*1"لاالا3،؟ولAnnexion de.ل!!ولاح

يمأ:أنطروا

948,356,.Toynbee,Constantine, pp

052-134.."،Every, Byzantine Patriarchate
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152-601.-401.rman,Secular Church, ppأاشأ

النربفىكاللولةالكنبسةعلاتةتطررواخلاتببزنطةلىالباكوية-التيصرصة.مزاعمعنولل!زيد

ائطر:،الأسل!

.136-271ص.ب؟.ضار)!مةالو!لىالثارغ:كانترر

252-667-.ppيمثهء؟.Mon.Cont., .p ;826 Theoph. Cont., pp. ;591-391 Symكلم.Geo!

024.;668.Leo Gramm., p

'pp.;968-688 Leo Gra.!8! pp. 254-;255 - ' e..ول؟ثه).Mon.Cont., .p;841 Symكلم.Geo

لم!أمr,ا.!.",418

ا!ئا:وانلر.85()رلمصاضتانطر-25،

356,.Constantine,pء!ه.Toyn
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الإغريقيةلنارا

البحرىالمسلميننشا!فىوأثرهاتركيبهاطببعة

علىالسيادةاجلمنالإسلامىالبيزنطىالمراعفىمهقادورلمالإكريتيةالنارلمبت

الساىالقرنفىالعبزئطىالأسطرللدىكحرىكسلاحطهورهاارىفقد.المتو!البحر

البحرسةالانتصارات!تبقئىأصهمبدبدقيعنعريروزإلى(الهبرىالأرلاالميلادى

مررين،صصارلن!عدالمسلصينالمربايدىنىالسترطمنالقسطنطينيةمدينةأنظكما

أما.سنواتضعىواستمرسنيانايىبنمعاويةالخليفةزمنكل5،/م،67سنةالأولبدأ

71عاميدأفقدالثائى vالعامقراكةواستمرالملكعبدينسليمانالخلبفةهـزمن99/م.

فىالإغريقيةالناراخبارتناتلتقدالتارلخحرلياتعنفضلأالأصاطيرأنإلىالإضاؤو!در

اعتمدتلأنهاالوضوحإلىتفتقرعشوضةبصوؤالوسطىالعصورأواخرمظالأورريىالفرب

السريةالمادةبخصرصالعلميةغيرالاجتهاداتئماعتوهكنا.خاطنةافتراضاتعلى

التىالدراساتبعضانورغم9(.)الهديثينالمؤرخينكتببعضإلىطريقهاووجدتالمقذوفة

فإن،بالموضوعالمتع!مةالإضكالياتبعضتفسيرحاولت،)12الأخيرةالسنواتفىصدرت

تركيبهاوطببعةالإكريقيةالنارمصطلحمدلولتناقشأخرىدراسةإلىقانمةظلتالهاجة

تكمنوهنا.البحرىالمسلميننشاطفىأثرهاعنفضلأالمعاديةالسفنعلىقذفهاوكيفية

الدراسة.هذهتطرحهالذىالتناولمشروعبة

-3،9-



ILL

الفرباهلمنالصليبيينإلىالسلاحهذأعلى+الإغريقيةالنار+اسمإطلاقيرجع

هذهيستخدمرافلم-اليونانيةيتكلمونكانواالذين-البيزنطيوناما.الأورودى

امتدادلمكائتدولتهمانأساسعلىالرومانمنأنفسهماعتبروالأئهمربما،)3(التسمية

اسمالسلاحهلاعلىالبيزنطيونيطلقأنالمترقعوكان.الشرقنىالرومانيةللإمبراطورية

عندصفاتعدةالأحيانمعظمفىاستخدمتالبيزنطيةالمصادرولكن،الرومائيةالنار

،30وله،ك!هولشاظأثه،"الالتصاقسريعةلمركبةاالممنعةالنار+:مثللهتهاإضارا

on purكلناkolluالساثلةبالنارتعرلىالتىhygron purالبحريةالناراوthalassion

العصورنىالمستغدمةالمكررةغيرالكيميانيةالمو)دكانتإؤا.حالايةعلى)"(.دا!3

إلىالافتقارفإن،الحارتةالأسلحةمنمتباينةانواعايتكارمنالإنسانمكنتقدالوسطى

فىساهمتدالتاريغيةالنصوصنىالحارقالبحرىالسلاخلهلامحددننىمصطلحوجود

الحارتةوالأسلحةكحرىكسلاحالبيزنطيونعرفهاالتىالإغرمقيةالناريينوالخلطالتثوش

.المعاصرةالأمممنولفيرهملهممعروفةكانتالتىالأخرى

الأول)الميلادىالسايعالترنمنالثالثال!لعنىاستطاعتالييزنطيةالدولةانلاسك

الأرا.نىرتةالسلاحهداواثبت،أسطولهابزورتصارقكحرىصلاحتطوبر(الهبرى

البيزنطيةالمصارروتنسب.حارتةاصلحةمنقهلمنمعروئاماكانفاقتالتائيرنىونعالية

اكاول-أبملبكمناعرتهرحلت،Kalliniظ30كالبنبكوسكدعىمهندسإلىزلكفىالفضل

opolisتلكتطريراستطاعوهناك.الشاملبلادالمسلينالعربفترعبعدالقسطنطينبةإلى

الرالعتسطنطينالإمبراطورعهدفىالببزنطبةالإداؤمكنمناسبوقتفىالبحىصةالنار

685 - WA) Constantine IV)صملالتىالسفنمنتثكيلاتعدآصهيزمنم

سفنتذتالسفنتلكاستطاعتالتجهيزاتهذهولفضل.خاصةلهبتاذفاتمقدماقها

الأولالمسلينحصارفشلاصبابأحدهذاركان)5(.وحرقهاالبحىلةالناريتلكالمسلين

المسلمينسننضدالإكريقيةالناراستخدامويتكرر.10X/م678سنةالبيزنطيةللعاصمة

)6(.99!/م718-717صنةالبيزنطيةللعاصمةالثانىحصارهم.أثنا

طرازمن،النارالإغربقبةبقاؤفاتبهيزهاتمالتىالبيزنطيةالهرببةالسننوكائت

Dدرومون ! mon.خمسينعنفضلاالمجاذيفعنصفينعلىتشتملسفينةكلوكانت

تذتجهازكانالبدأبةوفى.المجذفينمنائنينبجلومىالواحدبسمحطوبلأخئبئاش!!
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إلقاهزميلهيتولىكينماالأمامىالمجذفترجيههاوشولىالسفينةمقدمةفىيوضعالنار

)7(.الأماميةالمرساةورفع

ففى،المسلمينسفنضدالمتوسطالبحرعلىالبحرىالسلاحهدااستخداميتتصرولم

إيبورلقيادةالروسعبرعندماالشمالمنللغطرييزنطةتعرضتم،19سنةصيفمطلع

Igorكبيفأمبرevإلىالببزنطيونواضطر.كبيرباسطولوهاجموهاالأسودالبحرن!ا

المصادرانيالذكرالجديرومن.وتلميرهاالروسسفنتذتنىبالنارالمجهؤسفنهماستغدام

صلاحعنتيمةمعلوماتوتدمتتفصيلااكثركانتالهجومهلاتناولتالتىالبيزنطيةغير

Luis-كريموناأسقفليتبراندددايةمنيتضحفمثلا.الأعداءسفنفىوأثزالإغ!كقيةالنار

Cremonaأهprand.قاذناتانم9،9سنةديلوماسيةمهمةفىالقسطنطينبةزارالدى

مؤخراتهانىمنصوسة!لانتبل.نقطالسنئمقدماتنىمثبتةتكنلمالإغريقيةالنار

سكوناهميةإلىاشاركلما.المماديةالسفنفىممكنتدميرأكبر!دثحتىأيضئاوجوانبها

كمانهـكبلو.)8(وتاثبرمةثكفادورهاالنارقازفات5لأداضرورىكثرطالموبموهدوءالريح

الروسبةالهوليةأنللرجةيالدعرالروسفاصابومفاجئاالنطاقواصعكانالمتدونةالنيران

نازلههماخهرواللادهمعادواحينالروسانترل!المواجهةهدهاحداثسجلتالتىالرنيسبة

)9(.السماهصواعقامتلكواالببزنطبين

كحرىكسلاحالإغربقبةالناربستندحونالببزنطبوناصت!رالصلبببةالحروبعصروفى

البحرجزرتعرضتالميلارىعشرالثانىالقرنمطلعففى.المعاديةالسننعلىاللهبيقذلى

فامر.المتدسةالأراضىإلىالصليبيينصملالتىالبيازنةسفنكعمي.لاعتداالإيجى

31111كومنينالأرلالكسبرسالإمبراطور A - 1 0 81 ) Alexius I Comnenuبإعداد

اللهبتقذتالتىالبرونزيةالأناييبلحتزسلدامركما.%لبيازيةلمطارالبيزنطيةالسفن

أنراههافتحتوتدمتوحشةحيواناترذوسهيثةعلىمطلىنحاسأوحديدمنياطرات

سنةوفىنفسآلعدر.فىالرعبإثاعةالإمبراهم!غرضوكان.المدعراللهبمنهاليندفع

النارالببزنطيونفيهااصتغدمك!40"ولرودصجربرةمنبالترببحربةمعركةدارتام301

يتضحإذ.الوتتؤلكنىالتطوربعضث!هدتتدكانتاللهبفاتiقاأنهـلبدو.الإغريقية

Annaكومنينآناالمعاصزالمزرخةوصفمن Comnenaالنارباتتاأنابيبأنللمعركة

فىالبحريةالنارترجيهمنعليهاالقاثمينمكنتمتحركةوصلاتعلىمثبتةكانتالإغرلقية

.(01)اجماهكل

http://www.al-maktabeh.com
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إحاطتهعلىالأباطؤحرص"الحارقالبحرىالسلاحهداتطويرفىثيزنطةصاحومند

القانرنففى.للغارجالهربيةالمعداتتصدير!رمالبيزنطيةالقوانينوكانت.التامةبالسىلة

o)السادمىليوالإمبراطورأصدؤالذى63()رتم V99ظ 2 - (886 L)عقولاتفرضتمم

الإمبراطورأنوالمرجح.\(؟)المعادبةللأممحربىعتادتصديرفىيشاركمنكلعلىتاسية

الخطرأناخرىمناسبةفىزكرأنهبدليل،صديد!المسلمينالعربالمعاديةيالأمميقصدكان

والقتالالهربفنعنمؤلفهكتابةإلىدنعهالذىهوالبيزنصبةاللرلةعلىالإسلامىالعربى

Con-اورفيروجنيتوسالساعقسطنطينالإمبراطور3،لنأ!ل!+)29(.اماتكيكا*المعروف

Porphyrogenitos7ولr ) stantineيالإدأؤالمعنونكتاولفىحرصفتدم(959-9ا

nosالثائىرومانوساسنهصديرعلىالإمبراطورية IIلمةomكث!فمنم(639-1959ول

بتجرأمنكلأنواكد.أخرىامةأيةإلىطريقهاتعرلىالايجبالتىالإكريقيةالناراسرار

)13(.الكنيسةرحمةمنولطرراللمنةا4صشحلالوصيةهدهمنالفةعلى

الناراستغدامكتتمرأنعلىالبدابةفىصرصتتدالهيزنطيةالحكومةكائتراؤا

اصاطيلدونالقم!طنطبنبةمباهنىالمرايطالإمهرأطررىالأسطولسننعلىالإغ!قبة

م726سنةكمدالتقليدطاعنالتغلىإلىاضطرتفإئهاالهح!ة(الأبناد)الثعمات

صصصعلىكالحصرللهاالتابعةالأتاليمنىالبحريةللر!لىاتالضروؤصالاتنىوسحت

ولكن.المترسطالبحررغربضرقفىالمتناميةالمسلبنفؤلمرابهةالبحريةالنارمنمحدردة

علىاعشراتيجىبتفوقبتمتعطلالعاصصةفىتيادتهتتمركزالدىالإمبراطررىالأسطول

.(1)،البحريةالثيماتأساطيل

المعلوماتنإنكثيزتعدالإغريقيةالنارإلىأث!ارتالتىالنموصانمنالرغمرعلى

الأحيانبعضونىمبتسزمتجاوتذفهاإعدادهاوكينيةالمقذونةالمادةعنأوردتهاالتى

السلاخهذاإحاطةعلىالبيزنطبةالإدارةحرصإلىر)جفازلككانررمماومتفرتجةمخلة

الإغريقيةالنارأنالوسطىالعصررمنذالأوروبىالفربفىضاعحتىالسريةمنبهالةالهارق

حظيتقدالإكريقيةالناركانتوإذا.خاصةسريةتركيبةذاتمقنوفةمادةعنعباؤ

الكيعياهوخاصةالطبيعيةبالعلومالمثتفلينبعضاهتمامأيفئااجتذبتفإنهاافرخباهتمام

بمفردهيستطيعلاالمؤرخكانولما)15(.العكرلةالعلومنىالمتغصصبنمنعددعنفضلأ

يصبحالحالةهذهنىالكيميانىهـيئبينهالتعاونفإن،تواجههالتىالإثكالباتكانةحل
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فعليهالثانىاما،فيهاماشرحبعدوترتيبهاالنصرصقرامةيتولىفالأول.ملحةضروؤ

العلوم!بديهياتنطرياتضوءفىتدنهاوكيفيةالمقذوفةالمادةبإعدادالمتعلقالفموضغسير

تطورها.ومراحلالطبيعية

الرثيسىالعنصران!دالإغريقيةدالنارالمعروفةالمقلرفةالماد-ماهيةفىا(لبحثيدأناإزا

5نفطعنعبا: Apthaيوجدالنفطوكان.خائااو(مكررلماى)معالخاالنفطكان.سوا

ابخاقلامثلقزهـينبحرحتىالمشدةالقوتاقيةالأتاليموفىالأسودالبحرشرقشمالفىيوفرة

Abasgiaمنالأخيرالفصلفىالسالعتسطنطينالإمبراطوروش!.وأذرليجانرجورجيا

القرننىالهيزنطيةللدولةمتاحةكانتالتىالنفطآيارأماكنالإمبراطور!ةالإدارةعنمؤلفه

(.)60الأرضسطحإلىطبيعبةبصوؤيتسربالنفطكانحيث،الميلادىالعاشر

المقذوفةالمادةتكوينفىالرئيسىالصصريمثلالنفطانعلىاتفقواقدالعلصاهكانوازأ

...الهىوالجيروالراتينجوالكبرمتالقارمثلالأخرىالمضافةالمناصرحولاختلفوافإنهم

ةم.3علىاشتعلتالمقلرفةالمادةانتدكركسمنينآناالببزنطةالمؤرخةانوبلاصظ.إلخ

نتراتأنيؤكدونفإنهمالكيصياه.علمااما0)17(الكبركتعنفضلاصمفبةراتينبية

)89،.الإغرلقيةكالنارلهماعلاقةلاالهىوالجيرالبوتاسيوم

اه-شاالأولفينعناصرمنمذبجمنبتكرنالأرضكاطنفىالنفطأنإلىالإئاؤربحدر

finsوالنفثالينNaphthalenes.مئاكهةلزوبةككتسبالأرضسطحإلىيصلوعندما

الجو،حرارةبفعلالتبغرفىللتطايرالقايلةالعناصروتبدااالكيروصين)Paraffinللبارافين

استغراجيمكنآنهومع.()99إشعالهايصعبلزوجةتطرانيةالنهايةفىالمتبقيةالمادةوتصبع

فإن،.الشتافصلفىاوالبثرالصباحنىمنغفضةالأرضحراؤدرجةتكونعندماالنفط

والسؤال.للاشتعالدابليتهلزيادبآخرأربشكلالخامالنفطهذالعلاجماسةتطلالهاجة

.)استخدامهتبلتكريربممليةيمرالمحامالنف!كانهل:هنانفسهيفرضالذى

النفطتكريرأنكما.المرحلةهذهشبدانيةكانتالتقطيرأوالتكريرعملياتأنيبدر

ناالشانعالاعتقادوكان.للالفجارقابلةغازاتتطايربسببالمخاطرتكمنفهخاصةبصفة

،الميلادىعشرالثانىالقرنقبلتتطورلمالتكريرأوكالتقطيرالكبصيانية،لعملياتتقنية

ماوهوالمجهزةالنارأوالمعدةبالنارالإغريقيةالنارتصفماكثيرلمالبيزنطيةالمصادرأنبيد

النارأنالبعضهـلرى02(.)استغدامهقبلبآخرأربشكليعالجكانالنفطأنيعنى
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هذهوفى2(.%)متطايرنف!أوصاثلنفطعنعبارةكانتالأولىصورتهافىالإغريقية

JU.;Iكانتالميلادىالسابعالقرننىكاليئيكوسالمهندسقدمهاالتىالإضافةانالقوليمكن

ماد-إضانةتضشتالتقنيةهذهانالمحتطومن.النفطلتكريرجديدةاوليةتقنيةعنعباؤ

يرجحومما.ابضثاالتهايهسرعةلفلاد-وربمااللزجةخاصيتهلزيادةالنفطإلىصفبةراتينجية

(22(.الألتصاقسريعةلزجةبانها-المصادربعضفى-المجهزالناروصفالاحتمالهذا

فىالحرليةالسفنمنا!غريقيةالنارتذتيكيفيةالمتعلقةالمثصثلمنعددلمأنولاثك

منكلقدمهاالتىالمت!ميز-المشتركةالدراصةبفضلالحلإلىطريقهاوجدتقدالبحرعرض

M.كيرنومابكلمذرخوهو.)Haldonهالدونجون Byrneجاتالتى،كيميانىوهو

أثبتلقد.)23(ام،79صنةبرمطانيافىانعقدعلمىمؤتمرامامعملىببيانمصحوية

النارقلت.وأثناقبيلثالتسغينومعالجتهالمحامالننطاصتغدامإمكانيةكالتج!كةالباحثان

منالحرسيةالسفينةمقدمةنىالمنبتاللهبتللىجهازيتكونالدراسةله!هوطبئا.المحرنة

المعالجالنفم!علىبحتوىا!غلاقمحكمالبرونزمنكهيروعا.:الأولالجزه..أبزاأرلمة

نىئارعنعبارةتكنلمالمبمرةهله.النفط.وعالتسغينمبمؤ:الثائىالهزه.الخامأو

كانتيلالهثبمنممنوعةسفينةسطحعلىضطوؤكثكلتدماوهومكئرلىصطب

الجز.0)،2(منفاخياستغدامتاجيبهاقلادةوممكن"كبطهصترقكتانيةأليالىعلىفتوى

فلادةنىلتصاهم.الرعامنالعلوىيالجز.تتصلالبرونزمنSiphonمضغة:3الثالث

منينرجاالبرونزمفلفأنبربعنفعباؤ3الراالجزهأما.النفدلقذلىالضرورىالضنط

قكنهمتحركةوصلةعلىمثبثآخريانبوبهـشصل،النفطعلىيحتوىالذىالوعاهجدار

)25(.تسربأيلمنعيالقصديرالوصلاتجميعتثبيتويحكم.ثحريةالدورانمن

الهاجةتطهرحينثديدةتصبحثم.هادنةنارعلىبسغنالنن!بمانايمركةبدهوتبل

وبابصتغدام،الإغلاقالمحكمءالرعاداخلالضنطيرتفعالنفطولتسخين.اللهبلقذت

للسماحالوعاهطرفعندصسامفتحيتمكافئاالضفطيصبحأنوما.ارتفاعهيزدادالمفخة

النفطإشعاليغالوصلةنوهةوعند.المتحركةالوصلةذىالأنبربعبربالاتدقاعللنفط

ملامسةعندأيصايشتعلبقرةالمنبثقالنفملانوالمعروت.المعاديةالأهداتضدوترجيهه

سطحه.علىهـمحترقيطفوأنهكماءالما
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السائلةالنارقذتكيفيةعنالمشتركةدراستهمافىالباحثانقلمهالدىالتفسيرهذاولعد

انهكيد،التارلخيةالمصادرفىوالمتنائر-المضطربةالمعلوماتالاعتبارثىياظطرحأنضل

دونالنفطتسخينيمكنكيف:وهىالطبيعيةالعلومكبديهياتتتعلقجديدةإشكاليةيغلق

وتديالمخاطرمحفولىامرفهدا(البروئزىالوعاءداخلالمتزايدالضن!لقياسوسيلةوجود

نعلينا"زلكعلىالإجايةيفيدمالناتقدملاالمصادركائتولما.انفجارحدرثإلىيؤدى

علىوتادرلنمدرينرجالأكائواالبحىلةالنارقدلىجهازتشنيلعلىالقانمينأننفترضأن

تلزمالتىالمضخةضخاتوعددالضروريةالحراؤلكميةاالنسبةالتقريبىقياسهماستخد!م

نارغمالبحريةالمعاركهاثناوقعتتدحوادثهناكأنوالمرجح.معينضف!لتحتيق

)26(.تدكرهالاالمصادر

فإن،البحريةالنارسلاحكسردةالاحتفاظعلىالبيزنطيينحرصرغم،حالاكةعلى

انتصاراتمنيصاحبهاوماالهربحالةاستمرارمعطويلةلفتؤس!سةثستمرلاالأسلحة

المصارراث!ارتلقد.الأخرللبعضوالعدةالعتادفئوخساثرهزانمأوللبعضوغناثم

النفطمنكهيؤ!لمياتعننفلأالإغبر+يقيةالنارلقدلىجهاز36ولوعإلىكنزعالهيزئطعة

ظsembria7مزمب!كامدكنتىعلىالاصتيلا.نىكحواعندماالم2سنةالهلفارأيدىنى

يستفبدوالمالبلفار!دانراذا.)27(الأصودالبحرساحلعلىالمطتين7!هاحفىهاودفلتوص

غنانممناستفادةأكئر!لانراالمسلمينفإن5كحرئاأسطولأيمتلكوالملأ!مهمالننيعةمن

منقطقاياسرونالمسلمونبمانالأحيانمنكثيرونى.البيزنطيينضدالبحرلةمعاركهم

إسلامية.سفنإلىكتحويلهاأى"كعك!ها"يقومرنكانوارهنايتبهيزاتهاالعدواسطرل

النارقازناتاصتغدامإلىالترصلفىأسبقكانواالمتوسطالبحرغربفىالمسلمينأنهـصبدر

القاندuphemأداsايفيميرسعصيانانالمزرخينبعضولرى.الحربيةسفنهمنىالبحرية

سنةالأكلببناللهفيادةالأمبرإلىللجو.واضطرارهصقلبةلأسطولالبيزنطى

ذلكإلىيضاتول،نحسبصقليةلجزير-الأكالبةفتح*ايةعليهيترتبهـلم327/212

كائتوبالفعل(.)28أيفئا!هاسفنهمو!هيزالبحريةالنارعناصرعلىالتعرتفىلمجاحهم

ثقاذفاتهـمجهز022م/835سنةالتيرانىالبحرعلىاغارتالتىالأغالبةسفن

سنةفىالبحريةبالنار!هيزهايدانقدالأ.يدلسيةالأصاطيلسننأماالنار)92(0

السفئتشكيلاتبعضأنفالمرجحالمتوسطالبحرلشرقبالنسبة03(.هـ)023م/،84
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.(الهجرىالثالث)الميلادىالتاسعالقرنأواخرمنذالسلاحكهلامجهزةكائتالإسلامية

المصادرفىيعرفالدى-زرافةغلامبقيادةومصرالشامأساطيلسفنحاصرتفعندما

النارقاتتاواستخدمتThessalonikiسالونيكامدينة-الطرايلسىكليوالبيزنطية

وباحالتامارتبثهمإلىوأدتالمدينةعنالمدافعيناصابتاللمئ!ةفإن،هجومهافىالبحرية

/م09،سنةالبيزنطيةالمدنأكبرثانىتعدالتىالمدينةتلكاتتحامنىالمسلمين

.n?)y(_,ا

منمكلنتهمالتىالعوامليينمنكانالمسلصيناتاليميعضنىالنفطتوانرانلاشك

وآزرسببانإيرانفىتكثرالنفطآباروكانت.والبحريةالبريةأسلحتهمنىاستخدامه

النفطعيونعن(الهجرىاعالراالقرنفى)الهزرجىدلفأثوالرحالةويحدئنا.وصقلية

جمهورسةنى،للة!uباكواليوموهى)ثروانأعمالمنياكويهفىتوجدالتى

الآاارمنالنفطقكتا!تغراجطرلقةالتونسالثباطاينلنايصفكدلكرليجانا)32(.%

الدىالربلانوكبف.صقلبةلجفيرةالثرقىالساحلعلىSyracuseصتوسةمنالتريبة

)33(.لساعتههلكرالاأنفهمسامهـروراسه!فطىأنعلبهكانالفرفىكنزل

نىلهموالمماصؤعليهمالساكقةالهضاراتتراثمنالادواالمسلينأنكالدكروجدكر

عسكر!ةمؤلناتعلىاطلعواانهمهـبدو.والهحرالهرنىقتالهمرننأسلحتهمنطوير

!فنالهاعيالفملالعرليةإلىكتربتقاموامابينومن.فيهاءجامما!عفئارنقلراكيزنطية

الإمبراطررألفهالذىتكتيكاكتابمنجز،يعدالذى!ححNaumachiasالبصفىالقتال

بفملانووفيالبحريةالنارالفملهلافىتناولالإمبراطورن01والمعرولى.)،3(السادسليو

كنفسهالتربحةهذهطالعأنهالمنكلىاثنزكرولقد.المعاديةالأهداقعلىقذفهاكيفية

فننىالناموسيةوالضواي!المملوكيةالأحكام.ككتابالمعروت!لتايهنىمنهاوأقتبس

135.)البحزفىالقتال

التالية:الملاحالات)ستغلاصيمكنالدراصةهلهعرضتهاالتىإلشوأهدضوهوفى

ممطلح+له،الحنرمن!لببربقدر.ا!كريقبةالنار+مصطلحنستغدمانببب:أولأ

البر.أوالبحرمعاركنىقذفهاوسبلةأرالمقذوفةللمادةيالنسبةءسرامحددوغيرفنىغبر

التىالمتفجؤأوالهارقةالأسلحةمننرعأىيعنىالمصطلحكانمثلإللصليبييننالبنس!بة

وهو،السانلالنفطباتقاأوالمكاحلأوالمزارقأوالمراجمأوالمنجنيقاتمثلآلاتتقذنها

الإغرلقية.للناروالخلطالتشوثىمنالمزيدأضاتأمر

http://www.al-maktabeh.com
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السائلةالنارسلاخوهوالهارتةالأسلحةهذهمنواحدبنوعالدراسةهلهاهتمت:ثاتئا

ايتدأهواسعنطاقعلىوأستخدمرهالبيزنطيونطوؤخاصةسماتلهاحرئاسلاخايعدالدى

فىوتذنهمسبئاالنفطتسخينقاعدآأنالقولوبمكن.الميلادىالسابعللقرنالأخيرالرلعمن

التىالعمليةجرهركان"السفنمقدماتفىمثبةخاصةسيفوناتمنمرتفعضفطظل

البعضفإنالالتماق!سرعةتتميزالمقذوفةالناركائتولما.سرلم!هاالاحتفاظكيزنطةحاولت

)36(.الهديثةالحربتذائففىيالنايالماثمبهأنهايرى

العصورفىالبحرفىالقتالتقنيةإلىمهمةإضافةتمثلالبحريةالناركانت:لالثا

الاحتفاظعلىصاعدتهاالتىالموامليينمنالبدايةنىلهاكيزنطةامتلاكوكان.الوسطى

وعندما.الميلادىالتاسعالقرنمطلعحتىوالمتوسطالأسودالبحرينمياهعلىثسيادتها

نفسمنالثالثالعقدنىيهااساطيلهمو!هزتالناره!هاستخدأمإلىالم!لصرنتوصل

اكبرلها!دان،وثرتهالمتوسطالبحرغربنىنابحةكحريةكحملاتقاموأفإنهم،القرن

الأمر.أخرنىو!ارىكحرىسلطانمنلبيزئطةقبقىماعلى.القضانىالأئر

القرنمن.ايتلاملموسكشكلثقلأضلتالهح!ةالناراهمحةأنالمربحمن:راكفا

!الل;اسبال!ونربع..السواحدعلىوالمسلمينالييزنطيينلدىالمطدىعشرالثانى

إمدأدأتعلىالهصولعنوعبزهاالبحربةثونهااضصحلالإلى،الهبزنطبةللدولةاانسبة

فضلا5القوتازمنطقةفىنفرزهاوانحسارالثرقفىأقالبحهاتقلص!عدالنفطمنكافية

أدىنقدللمسلينيالنسبةأما.الأسودالبحرنىالملاحةصركةعلىالجنريةسبطرةعن

وصولعنفضلا"الميلادىعشرالهادىالترنأواخرفىصقليةبربرةعلىالنورماناستيلا.

الميلادىعئ!رالثالثالترنمنالثالثالعقدنىرآزرليبانإيرانفىالنفطاعمناإلىالمفول

البحررثمرقكربفىالمسلمينأساطيلإلىالرارد-النفطإمداداتوتوقفاضطرابإلى

المتوسط.

الكيمياءمجالفىأخرىطفؤأيفئاالميلادىعث!رالثالثالقرنشهد،حالأيةعلى

الصخرىبالملحابصأتعرتالتىالبوتاصيوملنتراتجدبدةخصانصالمسلحونأكتشفعندما

الأسلحةصناعةنىخطبرتطورإلىالدافعةالبارودفؤإلىالنوصلوأدى.البارودملحأو

اللهبئاتتامنأكبرتدميرلمصدثالمدافعتذأنفأنتبينأنبعدخاصة،والمدافعالناهـلة

والبحر.البرمعاركفى
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6-7.9301".,Theophanes

من!مفحىيلأم!مةواللوللأا!زثدةيلإم!راطررمةينالعحات:نرجالعريزعهدومام:أ!ئاوانطر

.161عى،؟م(819الإسكندرمة.للكابالعامةالمص!ةالهبنة)اررىاللام!الزفى

انو:-7

39.-299.Naumachias.cols!ء-

Liutprand, Antapodosis, cols. .34-833 - A

monدرومرنطرازمنالهرمبةالسفين!ةانم9،9سنةأصحاثنىالسابعقسطنطينالإبراطرروفيكر

انظر:"لهبباتقاثثلاثمبهزكانت
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672.aerim,011 Pصاءلا

-972..cle.p5!نy Chr!كلعPi

-0162-036..pp*.ء,AnnaComnena, Alexiad, XI

فى:السادسلبرللإمبراطرر)63(رتمالتانرننص)نطر-11

33.-023.eLeonis.ppلةNoven

12-3901..ktika,colلةLeo VI. T

13-.LAD.71-9601 ,13 pp

.96-68ص.ع!رانصمبدمحمؤتربمة.الحزنطه!الإميراطور!ةإداؤ:أ!ضئاوانالر

مصداصدترضة.المتو!اله!رصرضفىوالتبا!كةالحركةالثوى:لريىارسبهالد:قارن-1،

ايفئا:وانظر.86()حاضبةا5.عى.م(00691القاهز)عشى

,Toynbee,Constantine.ث6. .p 327 n

ثلا:انطر-51

.Chemآ.محم Wa63-45ال!ا!اسا.!أ;.Artillery,ppا!.Gunpowder, pp. ;35-5 Dunااأ.شاولا

32-01..pp.ك!اكم،Greek،09-97ولأبمأولظولى;.Per1 um 11!، tory, pp!65036.;حلا.pp

انطر:.ال!سطىالممورنىافارلةالأصلتمنولل!د

)TheOx.5691).ي82.3743011. rd History of Technology (Oxford

-!اساإ،دامانارظمدكنةحرلاننيآكارصنكههروبوهـعم!إلى3الاقطظينالإعمراطرركثحر-16

العحرثرقضال)أل!ى،كرضلمضبقالرتى.الاطىملى(3!طحمالبه!مالاولاقرتاراكان)ثطا،مم!ما

!ذكركحا.المملادىالعائرالزنمنالأولالنصفنىا!زرلمولةتا!ةالمنطقةهنهوكانت.(الأسرر

7ثأرشيامنطتةفىالتوقازلجهالالن!سالالىالطرلىعندللنفطبن!يمعراصدوبرد hوالمناطق

الننمنإمماراتوكانت.Paghaiكاغاى!عىموضعمنكالفربآيارتعنفضلا.لهاالمبارؤ

والزينيين.الحزرمنككلالببزنطةالإداؤت!كطاتىالرركةالملاتاتعلىتعتدالمناطقهذه

البيزنطبةلليادةضاصعةمناطقللنننىكرينوبؤإلىالاىقطظينصيرةلكإلىوكالإضانة

-ولخ!إرز!انيينالأعلىللنراتائ!الىالذرأععلىتقعايى.!ولمح!هدون!ن-فىالأولي:المباضؤ

لهاتالمباورةوالمناطقإرررومعلىالاستبلا.نىبخحتقدبزنطةوكانت)!ل!اممحتاياشرومزول

انالر:.جورجياكربض!الفى!حهألأء،تفملياكرتفنىالثانىأما.(م9،9

285..L!10,53p"ول

.،22ص.عمرانسمبدمصودترت.الهنرنطعةالإمهراطور!ةإداؤ:ايصاوانظر

17-12..AnnaComnena. Alexiad..)5* III, .p,204 n



الراتينبيةرالمادةالكع!كتوهىالمضانةالمليةالموادؤكرتكرعنينآناالمؤرخةانمنالرغموعلى

ايضئا:انظر.الننطوصالرثب!بةالمادةذكرعمدعناغنلتنإئها،الصمنبة

03.-92.pp3حمة،Partington, Greek

18-,Partington,Greek Fire, pp.,14,03;32 Eickhoff, Seekrieg, pp.;44-143 Haussig

802..Civilization,pp

91-29.5." and Byrne, Possible Solution, pوللحهلأ
0Leoء5.-02 ,[V Taktika, cols. ,299 ;8001 Niceph., Praecepta, pp

منلطافيةصوؤنىمعرونةكاثتالتهـرمثلالكي!يانبةالعصلباتانكارتنبونالأستازهـسعتتد

انظر:"الموودفيوالئامنالساحالترنين

.31-0325,.pp!حماي.Partington, Greek

,05Partington!حمأ"21-031 Greek

..eph,.+.؟-22-4 Pcaecepta5*نا

أ!فئا:وانو

.83".+.Petroleum Hktoكهظلاح.

Yr-99-4.19انكل.Solution,/ ppلا)يمة0."سلأا!!ا3!لاIlaidon

لاةلاتاضنماممند(همكلابلىوطوثالمنانان!ماثإلىئهرالممادرمضانكالدكروبكر-،2

لىالكانألعاداصراقعنناكجكانهاللناقانهعاثشهروككن.الهحرمعارلدنىالإف!غعةالنار

تالن:.كثؤالمنفاخاستن!امإلىفتربعافلهاما.المبمر)

.PossibleSolu0011.!ا8الأ .p ;658 Haldon7001,م!*+ء ;8001 De!5-ا,VI, Tuktikaشمأ

tio+ولp.لم!.

DeCaerim,011.675-ء7.-25 pp

,0Solutionول.-62 p0لأص!+،!11،ءاand+لأالحهطه

72-994.0501,Theophanes

82-.033.Toynbce.Constantine, p

التاندعصبانعنولل!زبد.(9(3صاسبة،277ص"اليحرمةالقوى:لوصأرسببالد:أبضئاوقات

انطر:.Enphemiusإبفبحبوصأليزفطى

رارمطعمة)علىصنينفؤ)رمرابمة.ثعيزالهادىععدمحمدترضة،والرومالعرب:نافطيف

.ص5323-9،الروم:رستماصد؟AL-62عى.(تا!بخروونالتاهز"الع!سالنكر

أبضئا:وانطر

.7!.rd, Muslim World,!لحثالث!p

http://www.al-maktabeh.com
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.12-029ص،والرومالعرب:نا!ليف!92ص،.ال!يلأامى:لري!ارثيهالد-92

يضئا:أوانالر

173.154,.pp4؟،Seekriمبickhoff!ض

03-033..Seekrieg,.p;791 Toynbee, C -5 tantine, pملickhoff!ص

'1-32..eniates,De Exp..,7.34 pللةح*

عن:نتلأ42(رلفلأسنبةان)الرصالة-32

افضارأ!اريخلىمواصاث:المهادىمتاراسد.الح!بدعبدزغلولصعد.عاشووالنتاحعهدسيد

.181ص،ام(869الكو!ت.اللاسلزاتمنثورات)ال!سةالإصلامهة

rr-(859الهاطلاكنالأندلىوصف)،عن:نتلا

اضار)!ا!خفىهواصات:المب!ادىمتاراسد،الحبدعهدزغلرلسد.عاضررالتاحعهدصبد

.؟18ص5الرصأالإصلامهة

انطر:-،3

322,.NavalTechnology. p43.137.كل!3.ككلانا.ArabicTransiation. pp.كالئأحالافاكه

نىالقتالفىلىالناموصةوالضواولادلوممهلأالأصكام،(الناصىمنكلىينمصد)المنكلىأكن-35

.3عى.(كاركخسدذالتاهرةباممة،منثرؤفهرهـكرراةرطلة)الداكممهدعصدشتق،الهحر

36-327."..Toynboc. Constantine
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البلقانجزيرةشبهفىSlavsالسلالى

سيادتهالاستردادالبيزئطيةالإمبراطو!يةوجهود

(ام195-180)

بتشلالقديمالعصرمنلالبلقانجزيرةلشبهالبثعرىالتكوينأصابتفبراهمأنلاضك

صابتالتىالالرولىرلإ-مزال(.1)هنالىواصتقرارهاالبلقانلأقاليمالسلانيةالقهانلغزونى

عنكتبما!دلرغمالبلقانفىالسلافيةالمسترطناتلتيامالتارلنىوالتسلسلالغزوهلىا

التارلنيةالمصادرنىماوردقلةإلىيرجعزلكنىوالسبي.الهبؤتثيرمسالةالموضوعهدا

وبلا!ظ.اضرىناحيةمنواضحغيرلايزالللأحدأثالتاريغىالتسلسلانكما،ناصيةمن

معبزات.*المعرولىالمصدرفىجلئايظهرللأحدأثالتارلغىالتسلسلوضوحعدمأن

5ديمترئالقديس Miraciula Sancti Demetriاستقرارعنلدينامصدرأهميعدالذى

المصدرهذاالمحدثينالمؤرخينمنعددتناولولقد)2(.البلامانجزيرةشبهنىالسلات

هذهلأن،الباحثحيؤلتؤكدعادتالنهايةنىبهاخرجواالتىالدراصاتأنإلا،باللر)سة

)3(.القضية!سمولمالأحداثلتسلسلمختلفةتصوراتتدمتالدراسات

فىحدثالبيزنطيةالإمبراطوريةفىللسلاتظهررأرلأنالمعروتمن.حالايةعلى

4527الأولجستنيانالإمبراطررعهدفشذ)،(.الميلادىالسادسالترن ( Justinian-

شبهفىالبيزنطيةالأقاليمعلىيفيرونالسلاتأخذ"السادسالقرننهايةوحتىما565

-157-
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60مورسىالإمبراطورعهدبدايةوحتى.البلقانجزيز -Y oAY) Maurice)يحاوللمم

اعنفم587سنةوحتىم957صشةمنالممتدبالفترةوشهدت.هناكالاستقرارالسلاف

منالرغموعلى.البلقانفىالبيزنطيةالممتلكاتعلىالمتبرلؤالقباثلهذهثهاقامتإغارات

هذهاغلبيةشكلوأالسلاتانإ!،الإغاراتتلكوتوجيهقيادةترلواولvarsالآنارأن

وقتفى-ضخمةاعدادفىالسلاتءجالقد.البلتانعلىأغارتالتىالمتبربؤالعناصر

نىعديدةمناطقوهاجموا-الشرتيةالجبهةعلىالفرسيقتالالبيزنطيةالجيوثىنيهائشفلت

اقاليمإلىجنوئاوتوغلواThraceوتراتياIllyricumاالليريعلىأغاروالقد.البلقان

وفى"البيزنطيةالمراكزمنالعديداجتياحنىالآفاروساعدوا،البلودونيزجفيرةوضبهاليونان

الأولالحصارهوهذاوكان.لمةثفئا؟ا+loniنأ)سالوئيكامدينةعلىالهصارالقوام586سنة

.(5)السلاتهجصاتمنسلسلةتثهدأنلهامقدريمكانالتىالمدينةلهذ.

مواجاول،نقطرالنهبللسلببجبئوالمالآنارخلاتعلىال!لافانكالدكروجدير

Johnالأنسوصيوحناكتبنقد.البلقانجزيرةثبهنىالبيزنطيةالمشلكاتفىليست!قروا

sus5،شا Ephتانلأ:،الأحداثتلكعاصراللى

هنالليعيشونحيثالبلقاننىا!مبراطررمةافاليمهـشطنونيعسكرونال!لالىلاكزال"

")6(.والخولىالقلقعن!مبلأ!سلامنى

مورسىالإمبراطورائتهىأننما،البلتاننىالمرنفخطوؤالببزنطبةالحكومةأدركت

العسكىيةللمصلياتوكان.م195صنةالآفارضدمضادلمهبوئابدأصتىالفارصيةالهربمن

القسمعلىالمتكررةالآنارهبصاتوتفنىكبيرلماثرلمالآفارضدالإمبراطوررجههاالتى

يتطلعونالوتتزلكمن:ابتداأخذواالآنارانهـكبدو.البلقاننىالإمبراطورلةمنالأورولى

البيزنطية.الأقاليمحدودررأهالفربأبحا.فىإكاراتهمكتحوللبالفعلوقاموا"للفرب

فاصلكحدالدانربنهرم106سنةحوألىمعهمبيزنطةعقدتهاالتىاللاماتفاقيةوحددت

لعبورالبيزنطيةالعسكريةالإداؤأماممفتوخاالبابتركتالإتفاتيةهذهأنإلا،القوتينبين

كيرومن.7()البيزنطيةالمصالحتهد!السلافجماعاتمنجماعةأيةلمطاردةث!مالأالنهر

مررصالإمبراطوررجههاالتىالبيزنطيةالعسكرلةالعحلياتأثرالدتةوجهعلىالمعروت

البلقانغزواالذينالسلاتأنإلىيشيرماهناكنليس.المملاتعلىم195سنةمنةابتدا

.الدانوبنهرضمالمواطنهمإلىعادوأقد
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السابعالقرنمطلعنىحدثقدالبلقانجزير-شبهفىالسلاتاستقرارأنالمرجحومن

عهدمنالأولىوالسنواتم(061-2106نوقاسللإمبراطورالمضطربالعهدخلالالميلادى

يشكلالمصادرتشيرلافوقاسالإمبراطررلعهديالنسبة.م(641-061)هرتلالإمبراطور

ياستثناءالبلقاننىالبيزنطيةالممتلكاتعلىوالسلاتالآنارقبلمنإغاراتأيةإلىواضح

ثبوني!تحولبةعنئقلأTheophanesثيوفانسحوليةفىوررتالتىالإشاؤتلك

A(تاسيموكا Theophylact Simocatta).هاجمراالآفارأنيتضحالإشاؤتلكففى

إغاراتإلىالمصادرنتشيرهرتلالإمبراطورلعهدثالنسبةأما.أخرىمزالبيزنطيةالأقاليم

.الأحيانمنمعظمنىمفطربالتاريخىالتسلسلكانرانتفصيلأاكثرثثكلالسلات

هذامنأكثر.ا!يجىالبحرإلىوصلواحتىترغلواالسلالىانالمصاررهلهمنهـلتضح

والجزرا+اك!سا3لأالمةتسالىسواحلعلىوالإغارةالسفنءسبناالسلافتيامإلىالممادرتث!ير

التالىالعامونى(.01م)61،شةحوالىوتعتالأحداثهدهأنوالمرجح.)9(يهاالمحيطة

المدينةولكن.المدينةهلهحاصرواثمصالونيكابمدينةالمحيطالإقليمعلىالسلاقاغار

زلككعدايةفارهباوسين،الآفارضانمنالمونطلبإلىالسلاقدنعمماللحمارعحدت

أهلها.هـكسالةلمناعتهاسالونيكاعلىالاسقلا.صعو!ةللبصيعتثدكعامين

مرةمنأكثرسالونيكامد!نةعلىأغاروااللينالس!أنالمىثبنالمؤرحبنكمضهـيعتقد

المحيطوالإقليممتدونيافىوبالتحديدالبلقانفىالجدبدةاستيطانهممناطقمن!وابا

ا!مهرامدعهدنهايةيينالمشدةالفتؤفىا!قاليمهلهنىاستقروارائهم،!سالونيكا

.(91)هرتلالإمهراطورلعهدالأولىوالسنواتمورسى

وامتدتالبلقانجزيرةضبهمنمتعدرةمناطقفى!لبيرةباعدادالسلافيةالعناصراستقرت

ا!داؤ!تظلتالتىالمناطقانلدرجةالبلوسونبزإلىجنرئااليونانعبراستيطانهممناطق

،Atticaتيكاأ،صالونيكامدينة،تراتيا:علىواقتصرتقليلةكانتللإمبراطوريةالمباشز

وجزرالإدرلاتىالبحرساحلعلىالقليلةالمراكزبعض،الإيجىالبحرجزر،البلولونيزضرق

بالبلقانالبيزنطيةالأتاليمفىكبيرةباعدادالسلاتاستقرارأنوالمرجع.()12الأيونىالبحر

)13(.الأصليينالبيزنطيينالسكانعلىءالقفاإلىيؤدلم

البلقانفىوالسلافالآنارضدمورلسالإمبراطوروجههاالتىالعسكريةالعملياتكانت

الإمبراطوراعتلاهذلكرتبع،الإمبراطورعلىوثورتهالجيشتمردبسببتوقفتولكنهاناجحة
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هداستفلواالسلالىأنولاشك.واخارجاللاخلفىاضطرابفتزدبد)بةللعرشفوثاس

البيزنطيةالأئالبمنىواسعنطاقوعلىضغمةثاعداديستقرونوأخدواالمضطرلةالفتؤ

اعتلىوحين.وجهتها!ديدعلىقادؤوغيرعاجزالإممراطو!لةالإراؤ!يدت.يالبلقان

هىالرنيسيةالمشكلةوكانت،الأحوالومض!ةمنهكةالإمبرأطورلةكائت،العرشهرقل

ووبد.الشرقيةالإمبراطوريةأتاليمممطمعلىاستولوااللينالفرسئطرالتصدىكيفبة

حققأنوما.الفارسيةالإمبراطورسةضدومريرطوللصراعلهوضمضطرلمنفسههرقل

العربنىمتشلاأيضئاالشرقمنبدولخطرعلهرحتىالنهايةنىالنصرالإمبراطور

المسلمين.

لهاكسصحموقففىالمبلادى3الساالقرنمطلعمنلالببزنطبةالإداؤتكنلموهكلا

!!زشمهلإيقازثاخركدالوتتكانالسالعالقرنمنالثاشالنصفونى.ثالبلقانيالاهت!ام

يينالهيزنطيةافضاؤمرنىتاملالهيزنطبةالحكومةوكانت.الع!رالتفلغلمنالبلقان

الهضاؤولكن.()15الهبزنطهةالموكقةنىلتنمهرالعلقانفىالمسنفؤالسلابةالعناصر

السا3النرنمطلعمنالمشذالفتزوطوالالملقاننىالس!يبنك!رعةكنشرلمالممزنطهة

.(9،)اللفوسةكهولتهمالسلاقمنالعدولا!تفط،المملادىعث!رافادىالقرنأوانلوحتى

كفتفرمنطحةغمرثثر!ةمناعرعنعهاؤكانواالبلقاننىالمستق!نالسلالىأنوالممرولى

نداعىضعبالسلاتكانكدللل.سياسيةمطامعلهاككنولمالسياصوالتناليمالوصلةإلى

مبزتالنىالهصاثصهل!طلونى.نبهاامنفرالتىالأرضتممبرعلىعملمبنهد

المسمحيةالددانةلاعتناقرأكرانهمترهـشهمعلىالميزنطيةالإراؤصرصت،السلالى

صققلمالهبزنطبةالجهودولكن.الإمهراطورىالكبانفىاصتبعاكهمكهتالأرئوذكسبة

جزيزث!بهيفزوالبلفارآقياإلىيربعذلكنىالسببولعل.السريعالنجاحدانتا

.(أ6؟البلقان

فبهمنالشرقىالشمالىالإقليمإلىالدانوبنهرامبررم067صنةحوألىالبلفارقام

الحكومةبهودإضعاتإلىالهضارلةكغصانصهمالبلفارعلهوروأدى.البلقانجذيز

علىالأمرافتصرولو.الإمبرأطورىالكبانفىالسلاقبةالعناصرلاستبعابالببزنطبة

السلافبةالعناصركلاحتواهالإمبراطورسةاستطاعتوربماالصوؤلتفيرتفقطالسلاف

بسرعة.البلتانفىالمستقؤ

http://www.al-maktabeh.com
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علىالسيادةتدعىأنالنطريةالناحيةمنالبيزنطيةالإمبراطوريةإمكانفىكانلقد

الشمالىالجز.فىالصربتبانلنيهمبماالبلقانفىالمستتزالسلانيةالجماعاتمنالعديد

التىالمناطقلىمحدودكانتالواتعنىالسيادةهل!ولكنا.)17الجريزشبهمنالفريى

علىالبلفارهجماتأنننسىالاويجب.ملموصةالمركزيةالإمبراطورمةالسلطةكانت

ناالقولوككن.الإمبراطوريةالسلطةه6إضعاتعلىدلتالبلقانفىالبيزنطيةالأقاليم

تدالدانوبنهرعبورتبلطرللةفترةمندوالعسكرىالسياسئطامهمطورواالدينالبلغار

لقد.قبلمنالبلقانجزيؤلشبهرحلغزاةأييحققهلممايحققواانالوقتبمروراستطاعوأ

السلاليةالجماعاتنطرنى-يكونأنعلىقادرمستقلحضارىكيانصقيقاستطاعوا

لسرعةالعلاتاتتنمولمحقيقة(.%)8البيزنطيةللإمبراطوركةالبديل-البلقانفىالمستقرة

الإدارةوجهفىالمصاعبازدادتحتىوتقدمتنمتانماولكن،والبلنارالسلاتبين

.الإمبراطورىالكيانراخلالسلافيةالعناصراحتواءاجلهنالإمبراطوردة

جماهالتتلبدبةكبزنطةنسياسة.الدانوبلنهرالبلغاركمبورالببزنطةالإداؤترحبلم

..سلفاواتغازهمكصدأتتهمالترحيبهىالدانوبنهرضالالراتمةالمناطقالقاطنينالبرايز

.الدانوبلمبورجانبهممنمحاولةلأكةوتمدتدانتاعارضتالبيزنطيةالهكرمةولكن

-)685الرايعنسطتطينالإمبراطورتامولهلا A11)ضدكنفسهاقادهعسكريةكحملةم

فىالبيزنطيةالإمبراطررمةتكنولم.البلغاررانتصريالفث!لمنيتالحملةأنإلا.البلنار

المعنريةالروحانهيارإلىا!مبراطورمرضيادىفقد"القتالكاشننالىلهايسصحمرتف

.البلقانجزكرةثبهفىايصالي!تقوراالبلفار.جالقد.حرخاالأوقاتأئ!دفىللجيثى

-!ل!ههك!أسباروخالبلنارخانمعصلامتفاتيةاعقدإلىالرابعتسطنطينالإمبراطورواضطر

uchنىمستقلةيلفاهـيةدولةبرجودالاتفاتيةهذهفىالإمبراطورواعترتم.681صنة

فيهااستقرالتىالمنطقةلأن،البدايةنىوقعتالتىالكارثةحجميتفحولم(.)91البلقان

القرنحلولمعولكن.السلاتيةالمناصرفيهااصتقرتحينقبلمنضاعتقدكانتالبلفار

الإعبراطورية.علىكبيرلمخطرلمبلنارلاأصبحتالميلادىالثاعن

سنةالإمبراطوريةمنالأوروسالقصمفىالبيزنطيةللستلكاتخريطةإلىنطرناإذا

مابينالكبيرالاختلافوهى،هامةحقيقةستتفح-وصقليةإيطالياباستثناء-م681

كانالوقتذلكنفى02ا.)بالفعلتمتلكهماوبينملكيتهالبيزنطيةالإمبراطورسةتدعى

كانتكأ*!حوالكرواتكا!33المربأنكما"البلقانضرقضصالنىمستقلةرولةللبلغار



M
ايفئاالوقتزلكونى.البلقانمنالفربىالشمالىالجزهنىمستقلةثمبهدويلاتايضئالهم

السلاتوأصبح،البلقانعنالفباروانقشعانتهىتدجنوئاالسلاتهجؤفىمااسواكان

بحمعاتأيضئاوجدتالسلانيةالتجمعاتهدهوسطأنهويلاحظ.21()مكانكلفىحقبقة

كانتالبلقانفىالبيزنطيةالمبتععاتهدهأنالمرجحومن)22(.الصمودواستطاعتبيزنطية

الإيجى.البحىجزرونىالبلويونيزمنالشرقىالتسموفى،الجنوبابحاهفىعددلمأكثر

.()23هناكالإمبراطوريةالسياد-!اتإدعالتثيدكانبةالبيزئطيةالمجتمعاتهلهوكائت

سالونيكامثلالحصينةوالمراكزالمدنمنعد!علىتسيطرالبيزنطيةالإمبراطوريةكانتكذلك

يمد،البيزنطىالأسطولوكان.ح3ك!هكلاوساتراسMonemvasiaومونمفافلاوكورنثا

قد"م678سنةالبحرىالهمارورفعهمالتسطنطينيةأماممنالمسلمينالعربانسحاب

الإيجى.البحرعلىسيطرتهأسترد

رلكن،1،2(الهجرةإلىالأصليينالسكانكعضدفعتدللبلقانالسلافىالفزوأنحقيقة

التىالعيزنطيينالسكانمنالطيبةالنسبةهدههـلنضل.صمدتالسكانمنكهيرةنسبة

المدينةأنولاضك.البلقانفىتدهـمبئايتحسنصيزنطةمر!لزكانالبيزنطيةالإدارةعاونت

منالإمبراطورصةالإدارةبهورمنهاانطلقتالتى،البلقانجزيرةشبهنىالهامةالبيزنطية

معظمأنمنالرغمعلى5)25(سالرئيكامدبنةكانتالبلتانعلىالسيادةاستردادأجل

سالونيكامدينةكقاهركان)26(.السلاتمنكبيرةأعدارتقطنهكانتاالمدينةالمحيطالإقليم

تمبح،الهامالجفرافىالمرقعزات،المدبنةه!هفبلرنللفابةهافاالببزنطبةالإداؤبدتى

صعبةوالبلودونبزاليونانعلىسيطرتهااستردادأجلمنالببزنطبةالحكومةمئارلعكل

!asتراس1مثلهالحمينةالمراكزإمكانفىكانلتد.مستحيلةتكنلمإنالتحقيق

بعدركمالسلاتلهجعاتالصمود،البلويونيزجزيرةثبهفىMonemvasiaومونمفاقيا

مصيرهماكانإمدادومركزوصلكحلقةسالونيكامدينةبدونولكن.موقعيهماوانعزال

محتوئا.

فحاولسالونيكالمدينةالاستراتيجيةالأه!يةالبلقانفىالإمبراطورلةءأعداأدركولقد

م)27(.617سنةوحوالىم586سنةنىمرمنأكثرعليهاألاستبلاءوالآفارالسلات

القرنوفىالسابعالقرنمنالثانىالنصففىسالونيكاضدالسلافمحاولاتوتكررت

28(.)البلفارمعبالتحالفالميلادىالثامن



163

الوقتءجاولقد.سالوئيكاإنقاذأجلمنالبلقانفىالتدخلالبيزنطيةالإدارةعلىوكان

6،الثانىقنسطانزالإمبراطورانتهزحينم657/658سنةفىالمناسب 11 Constans-

شبهفىالسلالىضدناجحةبحملةوقامالداخليةبمث!اكلهمالمسلمينانشغالفرصة668(

عهدمنلالسلاقضدسيزنطىعسكرىهجومأولهىالحملةهذهوكانت.)92(البلقانجزيز

إتليمنىاستقرواالدينالسلاتالإمبراطورهاجمالحملةهذهوفى.03()مو!شىالإمبراطور

بطردالإمبراطوريقمولم.سالونيكابمدينةالمحيطالإتليمنىاستقروااللينوأولئكمقدونيا

أعداديتهجيرالإمبراطورقامكذلك.31()البيزنطيةللسيادةاخضعهمولكنهالسلاتهؤ!ء

يعضفىأبضئاالسلافاستقرالوقتزلكومنذ.الصفرىآسياإلىالسلاتهؤلاهمنكبيؤ

السلافوكان.)32(البيزنطىالجيشنىمنهمأعداد!نيدوتمالصفرىآصياأتاليم

كقةعنينعزلواولمكخصاثصهممحتفطينلايزالوالسالونيكاالمحيطالإقليمفىالمستقرين

.(rr)البلتانمنأخرىمناطقفىاستقرتالتىالسلانيةالتبائل

الحكومةاهتماممنالأدئىالهدتمثلالثانىقنسطانزالإمبراطوركهاقامالتىالحملةوكانت

نفقاتوكدونكنجاحالحملةهلىه./وتمتالسلالىمثكلةتفاتملمواجهةالضرورىالحيزنطية

السرحالسقوطخطرمنسالوئيكامدينةتامينالهملةلهنهالطببعبةالنتيبةوكانت.ااهظة

وفرضيالمدبنةالمحبطالإقلبمنىالمصتقؤالسلافبةالعناصرثإخضاعوذلكالسلاقبدنى

)138.عليهاالجزسة

دعتكلماالإمبراطوريةالإدارةتبعتهانموذخاالثائىقنسطائزالإمهراطورحملةكائت

968صنةونى.المناسبةالظروتوتوفرتالحاجة / AAAالثانىجستنيانالإمبراطورعقدم

المناستالظررتفتوفرت،الشرقنىالمسلمينمعهدنةم(685-596/507-711)

وترغلالبلقانإلىناجحةكبيزحملةالإمبراطورتادالعامهذاونى35(.)بالبلتانللاهتمام

بالطبعهذاوأدى.سالرئبكامدينةإلىوصلحتىسلانبةقبانلفبهااستترتأقالبمعبر

علىالسلأقيةالتبانلوأجبربسالونيكاالمحيطالإتليمنىالإمبراطرريةمركزتدعيمإلى

هامةكقاعدةسالونيكامركزتوطيدعلىالنتائجتقتصرولمM(.)3البيزنطيةللسياوةالخفوع

البيزنطيةالمركفيةالسلطةتثيدإلىالسلاتإخضاعأدىهذامنأكثربل.الييزنطيةللإداؤ

سالونيكامدينةوصلتمهـلهذا،سالونيكاثمماليقعالذى3+ياولهولستريمونإتليمعلى

آسباإلىالسلاتمنكببؤأعدادبتهجيرالإمبراطررتامكذلك)37(.تراقبابإقلبم
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النقصلتعولضOpsikionالأوشيقوثيمBithyniaبيثينياإتليمإلىويالتحديد،الصفرى

)38(.الأوس!يقلثيمالعسكريةالقؤولريادةييثينياسكاننى

968الثانىجستنيانحملةأبعادإن /'AAAالإمبراطورلةموقففحصعندأكثرتتضحم

الحكومةسياصةالثلاييةالعلاقةهرهطبيعةوتنسر.والبلفارالسلاتمنكلبحاهالبيزنطية

شبهفىالبيزنطيةللمتلكاتولالنسبةبلسالونيكابمدينةالمحيطللإقليمثالنسبةالبيزئطية

كبقاءالثانىقنسطانزسلفهمثلالثانىجستنيانالإمبرامدممحلتد.)93(البلقانجذيز

للسيادةالمحضرعكشرطالبلقانفىالإمبراطوركةحدرددأضلالسلانيةالمجتممات

الأرضيزراعةالجديلةالعناصرهدهتقوآأنالإمبراطوريةالإداؤهدلىوكانالإمبراطوركة.

تقبلتمافإؤا.البيزنطيةالحضاؤتتقبلوأنالخارجىالفزووطاة!تأصحاكهاهجرهاالتى

للدفاعالثيماتجندفىوانخرطتاليونانيةواللفةالأرثوزكسيةالمسيحيةالديانةالعناصرهده

فىالبيزنطيينالسكانفىالواحنحالنقصعوضتتدالإمبراطوريةالإدارةتكون،عنها

منتجة.وعناصرجديدة:دماواكتسبتالبلقان

البلقانثرقثصالفىالجاثمالبلغارىكالخالراهتصاقاأكثرالثانىبستنيانصملةوكانت

جزيزثبهضمالنىمستتلةثلغاريةدولةوجودإن،(..)الهيزئطيةالممتلكاتيتهددوالدى

كانتماكيزنطةولكن"فيهالشامحإلىالعيزنطيةالحكومةواضطرتمكروئاكانالهلتان

نايالدكرالجديرومن.البلفارسيطرة!تمقدونياثرقاونراقياأرصالونيكابوقوعلتصح

صالونيكاهبمدينةالمحيطوالإقليممقدونيانىقليلةكانتالأصليينالبيزنطيينالسكانكثانة

منطقةخلقعلىتممللاحتىطردهم!اولولمالسلاتكبقا.البيزنطيةالهكومةسستلهلا

طردعلىعملتالثانىجستنيانحملةإنالقرليمكنوهكلا.ياحتلاماالبلفارتفرىفراغ

إخضاععلىأيفاعملتكما.صالونيكاهـأتليممقدرئياوضرقترأقياعنكعيا!البلنار

وبالنسبة.فيهاالمناطقبعضلتععبرالصغرىأصباإلىمنهمكبيرةاعدادوتهجيرالسلات

دونالحيلولةعلىالإمبراطوركةالإداؤحرصت،الببزنطبةللسبارةخفعواالذبنتللسلا

الحكومةحددتالمجالهذاونى.يالبلفارالسلانبةالعناصرهنها!صالحتىأوامحاد

العناصرخضوعولضمانبالبلفارالسلاتاتصالدونللحيلولةقواعدجصلةالبيزنطية

؟،(.)البيزنطبةللسيادةالسلافية

هذهلمحاحاستصرارولكن.النجاحبعضحققتقدالبيزنطيةال!ياصةهذ.أنوببدو

ولم.البلقانفىبمشلكاتهاواهتمامهاالعسكريةالإمبراطورسةتؤعلىيعت!دكانالشاصة
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فىأعدانهاوردعإرادتهالتثيدالقؤتوفيرعلىدائتاقادؤالبيزنطيةالإمبراطوريةتكن

المسلمينالعربضديالصراعالبيزنطيةالإداؤانشفالوخلال.تهاممتلكامنالأورويىالقسم

الفرصةينتهزونالبلفاركان،الداخليةبالمشاكلالانشفال.ثناأاو،الصفرىآسيانى

بينالقلاقليإثاؤأو،ومقدونياتراتياأقاليمعلىعتداه4Iهسواالبيزنطيةالمصالحلتهديد

)2،(.السلاتهؤلاهودكسبعلىوالعطالبيزنطيةالأقاليمفىالمستقؤالسلانيةالعناصر

نىالمستقرةوتلك،كلفاهـلانىالمستقرةالسلافيةالمناصرمعالا!ادانالبلفارأدركلقد

.البلقاننىتولةبلفاركةدولةإتامةاجلمنضردرىالييزنطيةالأقاليم

المصالحكانتناحيائا.دانئاصيثةالبيزنطيةوالإمبراطوريةالبلفاربينالعلاتاتتكنولم

ترفلالبلفارخانصالفحينم507سنةحدثكماالبلغاريةالمصالحمعتلتقىالبيزنطية

استردادفىوساعدهالثانىجستنيانالمعزولالإمبراطررمعم(107718)مسا+7اسا

طوال-حرصصةالبيزنطيةالهكومةوكانت،واضحةكانتالبلفارلةالمطامعولكند(.ا3عرشه

طولعلىالقولةالتحميناتمنحلقة.!ناطريقوعناالديلوماسيةالميلادىالثامنالقرن

مقدونيا.عمقفىاوتراقياإلىالبلنارتوغلدونالحيلولةعلى-الشصاليةحدودها

إلىالأمرواحتاجخطي!!كمايمالخطر"البلفارىاخرالميلادىالثامنالقرنمنتمففىولكن

كخطرحدررهمعلىالبيزنطيةالتحصيناتإلىالبلنارنطرفلقد.العسكريةكيزنطةقؤ

الممتلكاتعلىأكارواولمقدونيافىالقاطنينالسلالىبإثارةيكتفوولم،يتهددهم

-،17)الخاسىقسطنطينالإمبراطوروأدرك.(م)،7564صنةتراقيانىالبيزنطية

العسكرىالتدخلضروؤ،الشرقيةالجبهةنىالاستقرارمننرغاحقققدكانالذى5م(775

نيهااستقرالتىالمناطقضدحاسمةسرلعةحملةالإمبراطررضنم758سنةئفى.البلقانفى

ايصاالهملةهذهوأدت.5،()البيزنطيةللإدأؤالإتليمهرأوأخضع.عقدونياقىالسلات

هنهالإمبراطررا!زأنوما.الثمالفىالبلفارىالنفوذعنمتدونيافىالسلاتعزلإلى

الإمبراطوروتام.بلفاربادولةنىالمتمثلالحقيتىالخطرمصدرإلىالتفتحتىالمهمة

ليصبحالمزدوجالهجومتكتيكمعظمهافىواتبع.بلفاهـلاضدعسكربةحملاتتسعبحرالى

الهزيمةتلرالهزيمةوالحق،زلكبعدالبلفارتتالنىعسكرئاتقليا!التكتيكهذا

الخامستسطنطينوموهبةالبيزنطىالعسكرىالتفوقمنالرغموعلىبالبلغار)6،(.

وطرال.البلفارعلىنهاثئاالتضاءمنالإمبراطوريتمكنلمالسياسيةءتهوكفاالعسكرلة

http://www.al-maktabeh.com
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حتىمتملغيرين!كلالعسكريةالعملياتاستمرتم762سنةمنكدئ!عائاعثرثلاثة

دونم775سبتحبرا،فىالبلفارضدالأخيؤحملتهخلالتوفىالذىالإمبراطورحيابئهاية

لمالخامسقسطنطينحملاتكانتpiaو.)7،(البلفارلمثكلةنهائىحلإلىالتوصليتمأن

هذاعنوئتج.الوتتلبعضنموهاوعطلتالعسكريةتوتهااستنزفتنإنهاكلغاهـلاعلىتقض

مركزتلكيمتمكلىلك.(LA)قادمةلسنواتهناكالبلفارتدحلعدموضصانمقدونياتام!

السلاتعلىالبيزنطىالنفوزانالقولوكلكن.البيزنطىللنفوزهامةكقاعدةسالونيكا

ولدا.الهاسىقسطنطينجهوديفضلبوضرحفىتدبالبلقانالبيزنطيةالأتاليمنىالمستقرين

المستتبلولكن،البلقانجزيزشبهعلىسيادتهااصتردادسبيلنىقدئاتسيربيزنطةوكان

الهطر.منبمربدبنذركان

للصراعمؤقتةنهايةرضعتقدم775سنةالخامستسطنطينالإمبراطوروفاةكانتهـازا

فىالإمبراطورلةالعلطةتثيداجلمنالببزنطبةللجهودنهابةتضعلمفإنها،الناهـياضد

د,الذىالنسبىالهدوءمنالإمبراطوركةا!تفادتلقد.والبلودونبزواليونانمقدونيا

-Iشأ؟اق.اإيرنعهدأواثلفىالهيزنطيةالحكومةوتامت،الهلفاريةالهيزنطيةالملاتات

كقيادةعسك!كةحعلةاإرسال-م(078-1797ال!ادسقسطنطيناكنهاعلىكوصة

أخعنعأن!لعد.سالوئيكابمدبنةالمحيطالإتليمإلىم783سنةStauraciusستاوراكيرس

جفلرةوشبهأليوئانوسطإلىجنرئاالبيزنطىالجيثىتقدم"أخرىمرةهناكالقاطنينالسلاف

ونرضالبيزنطىللحكمالسلانيةالقباثلالبيزنطىالقائداضضعوهناك.)9،(البلوكونيز

والبلولرنيز.اليرناناتاليمعلىالبيزنطيةالسيادةعارتوهكذا.(05(الجزيةرفععليها

ويالتحديدسالونيكاكانتم(783-6هA)الزمانمنقرنورلعقرنطوالانهويلاحظ

صنةالثانىتنسطانزحملة:بيزنطيةعسكريةحملاتلأريعهدئاالمدينةكهذهالمحيطالإقليم

968سنةالثانىجستنيانوحملة،م7،6/658 / innسنةالخامسقسطنطينوحملة،م

الذىوال!ؤال.م783صنةأيرينوصايةعهدنىستادراكبوسحملةأخيرلمثم.م758

البيزنطيةالإداؤكانتوهل؟العسكرىالجهدهذاكلالأمراستلزملماذا:هنانفسهيفرض

تتضحأطويلةلنتزصالونيكابمدينةالمحيطةالأتاليمفىالموتفعلىتمائامسيطؤكير

-208)الأولنقفورالإمبراطوريهاتامالتىالتهجيرصياصةنىالسؤالهناعلىالإجابة

منالبيزنطيينالسكانمنكببزأعدادبتهجيرالأولنقفورتامم081صنةففى.م(181

95(.)البلقانفىالسلاتنيهااستقرالتىالمناطقإلىالصفرىآسياثيصات
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أعدادكانت،م081سنةالبلقانإلىالبيزنطيةالعناصرتهجيرعحليةقيلأنهوالحقيقة

واليونانمقدونيااتاليموالقاطنين،لسالوئيكاالمحيطالإتليمفىالمستقرينالسلات

هلهجملتولقد.هنالىالمستقرينالبيزنطيينالسكانعد!معيالمقارنةكبيؤوالبلولونيز

كلعودةيعدالأقاليمتلكعلىالكاملةسيطرتهاتثيدعنعاجؤالبيزنطيةالهكومةالهقيقة

أكبرعددلوجودبحتاجالأمركانلقد.هناكإلىارسلتهاالتىالعسكريةالحملاتمنحملة

اندماجيتحققكىالأرثوذكسيةالمسيحيةوتعتنقاليونانيةتتكلمالتىالبيزنطيةالعناصرمن

تفتقدالبيزنطيةالإداؤوكانت.البيزنطيةالحضاؤيوتقةفىوانصهارهاالسلافيةالعناصر

)52(.الأرلنقفورالإمبراطورعهدتبلاثكلةلهدهالحقبقىالهل

يعدالسلافضدالعسكىلةالحملاتناعليةعدممنتثدقدالأولنقفورالإمبراطوروكان

ففى.البيزنطيةالسيادةضدالبلويرنيزجفيرةشبهالقاطنينالسلالىبهاقامالتىالثوؤتلك

ثمالبيزنطيينجيرانهمممتلكاتكنهبوقامواالبلولونيزنىالسلافثارالأولنقفورعهداوائل

الهقالبل!ونبزثيمتائد3ثهل!اشا)ناسكليروسانكيد.مم.هسنةلمة!trكدةياتراستلعةهاجموا

ثيزنطيةعناصرإليهاونقل،مدينةلتصبحياتراسهانابإعادةأ!مبراطوروامر.الهزيمة!هم

ناولاثمك.)53(أسقنيةإلىكنيستهاحولكما،لتعميرهادةحlدةbrكأكالالرلاإتليممن

ال!كانمنكبيرةاعدارتهبيرعنفضلأم.508سنةكاتراسقلعةعندالسلادهزيمة

سنةوالبلولرئيزاليرناناتاليموكقيةسالرنيكاإتليمإلىالصفرى2سياأتاليممنالبيزنطيين

انهاكماوالبلركونيزاليوئانعلىلسيادتهاالبيزنطيةالإداؤاصتردادعنهائتجقد،م081

الكبانفىهناكالمستقرةالسلافبةالعناصرلامتصاصوالعملبةالحقيقةبةالبداكانت

.(5،)الإمبراطورى

المحيطالإتليمنىلم01سنةيعد!عيدحدإلى)صتقرتالسلاتأحرالأنالقولوككن

قليلة،أصبحتالسلافيةالعناصرفيهاتسببتالتىالمشكلاتأنوالمرجح.عالونيكابمدينة

فالمصادر.مما.سنةتبلداثماالأمرلهااحتاجالتىالعسكريةالقؤنفسإلىصتاجولم

مخلصينتابعينكانوادأنهمهادنةحياةعاشواصالرنيكاإتليمتىالسلاتأنإلىتشير

سالونيكامدينةعنودافعواالبيزنطيينجانبإلىبثجاعةقاتلواوأنهمالبيزنطيةللإداؤ

المحبطالإتلبمنىالأموراستقراروأدىم)55(.09،سنةالمسلمينلهجومتعرضتعندما

فىالإداؤآلبيزنطيةلصالحالأحوالصسنإلى"الميلادىالتاسعالقرنفىسالونيكابمدينة

.جديدةئيمات.!اثاالثيماتنظامتطورفىهذاوتكدرالبلولوئيزاليوئانأقاليم
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التىوالأتاليمالإمبراطوريةللإداؤالمباشرالحكمصتكانتالتىالأقاليممحديداردنا!أذا

ثبهنىالثيماتنظامانتشارمدىنحددأنالضرورىنمن،للإمبراطورلةاسئاتابعةكانت

وجدت،الثيماتوجدتنحيث.الحقيقةللأوضاعالصحيحالمقياسهونهداالبلقانجزيز

كانالميلادىالساىالقرننهايةعندانهوالمعروت)56(.والهقيقيةالمبائرةالبيزنطيةالإداؤ

هلااستمرولقد.الجنوبفىHellasهلاصوثيم،البلقانشمالفىتراتياثيملبيزنطة

مقدرئياثيمالبيزنطيةالهكومةأنثاتالميلادىالثامنالقرننهايةوعند،طويلةفتؤالوضع

إقليمكليضمالجديدالثيمهنابكنولم.الأوروبىتراقياثبمعنمستقلأثيئاليكون

منالشرقىوالجزهتراقياغربعلىيشتولالثمهذاكانالواتعففى4الجفرانىمقدونيا

مطلعاوالثامنالقرنأواخرنىالبلوصونيزثيمهإساتمكذلك)57(.الجفرانىمقدونياإقليم

الإداؤأنثاتالميلادىالتاسعللقرنا!ولىالسنو)تونى.()58الميلادىالتاسعالقرن

.(95)اليونانغربفىالأيوئىالبحرجررضمالذىلمةأولهللة"شاحسنالونياثيمالإمبراطو!ية

!لما5مس!علاثيئاكهاالمحيطوالإتليمصالونيكاأصبحتالترنننسمنالأولالنصفوحلال

5ضاكhiumريراخيومهمينا!رل Dyrrالأد!ياتى،البحرعلىللإمبراطوربةبحريةقاعدةأهم

كهيرجز.أصبحوهكن!6(.")الوتتننيحوالىابمامستقلثيمإلىيهالمحبطرا!قلهم

فىتقعالسلانيةالم!توطناتوكانت.المباضزالبيزنطيةللإداؤبنضعالبلتاناتاليممن

العص!كرلة.الإداريةاتنظبعاتهذهإطار

التىقلكرحصوصااليونانفى)صتقرتالتىالسلافيةالقبانل!عضانإلىالإضارةو!در

أصابألذىالتطوررغمالذاتىالهكممننوعظلنىتعيشظلت5البلويونيزنى)ستقرت

والبلوبونيزهلاسثيمىحدودداخلالمستقزالسلافيةالقبانلفبعض.الأوروليةالثيمات

قبلالزمنمنلفتؤالذاتىالحكممننوعظلفىوعائتخصانصهامنبكثيراحتفظت

القبانلبعضيانذلكتفسيروكلكن.البيزنطيةالحضاؤبوتقةنىالنهايةفىانصهارها

رهىالبلردونيزهجفيربثبهكربفىإليهاالوصوليصعبجبليةمناطقفىاستقرتال!لافية

61(.)البيزنطيةالحكومةنظروجهةمنالاتتصاديةالقيمةمحدودمنهاالكثيركانمناطق

أقاليمفىاستقرارهمبدايةنىالذاتىءا!تفاعلىبقومكانالسلاتاتتمادأنوالمعروت

كائتوذاكهذاعنرفضلأ.)62(محدو..الاتصالكانتىالناءاحمفاطلونى.اليونان

الثامنالترنوطوال.الأصليينالبيزنطيينالسكانأعدادبالطبعوفاتتكبيرةالسلاتأعداد
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وكما)63(.واللصوصيةيالقرصنةللسلاتالذاتىالهكماقترنالتاسعالقرنمنوجزهالميلادى

للسياد-السلأتيةالقبانلإخفاعالإمبراطورىالجيشمقدورنىكانإذاأوضحناأنسبق

الذاتى،استقلالهاعلىهالقضامقدوؤنىيكنلمفإنه،عليهاالجزيةنرضمعالبيزنطية

وتديناليونانيةتتكلمالتىالبيزنطيةالعناصرمنأكبرأعدادوجودهوالوحيدالهلوكان

بهاتامالتىالتهجيرسياسةيفضلالتاسعالقرنفىصققماوهدا.الأرثوزكسيةبالمسيحية

ألاستق!وضععلى.القضابتمولميالطبعصريعةالنتانجتاتولم.الأولنقفورالإعبراطور

إداؤمعالبيزنطيةالعناصرتعاونإلىالأمراحتاجلقد"وليلةكومبينللسلافالذاتى

)،6(.البيزنطيةالهضاؤخصاثصالسلافاكتسبالوتتويمرورالثيمات

السلافاحوالبينئفرقاننيجبالبلقانجزيرةشبهنىالسلاتعننتحدثوحين

أتاليمفىسالوئيكاإقليممنالجنوبإلىالمستقرينواولنك"البلقانثممالفىالمستقرين

الهكومةجهودعلىالأختلاتهذاوانعكساختلاتهناككانلتد.والبلوسونبزاليونان

.ا!مبراطورىالكباننىاستيعاثهمأبلمنالبيزنطبة

والبلوكونيز،اليوناننىأىالبلقانجنرب)قاليمفىالمستترةالسلافبةللعناصريالنسعة

:الزمانمنترئينمن!ثروالبلوسونيزأليوناناقاليممعظمعلىالعناصرطهسيطرتفقد

لعهدالرابعالعامرحتىم(587)عاممررسىالإمبراطورلعهدالح!ادسالعاممنل+

وفى.165)الييزنطيةالهولياتإحدىلروايةطبفا،.م(508)عامالأولنقفورالإمبراطور

البلويونيزاوياليونانالاهتمامالبيزنطيةالهكومةمقدورنىيكنلمالميلادىالساىالقرن

الإراؤوكانت.للإمبراطوركةالرنبسيةالمواصلاتخطرطعنبعبا!تقع!لانتالتى

الثقلمركزكانتالتىالصفرىيأسيابالمقارنةثانوصةأهميةالأقاليمهذهتعطىالإمبراطورلة

هددتالتىالخارجيةللأخطاربالتصدىدائفامثفولةييزنطةكانتكذلك.للدولةالحقيقى

مناطقبعضعلىقاصرلمالأقاليمهذهثىالبيزنطيةللإد)ؤالمزيرالهد،كان.الصفرىآسيا

صالونيكامثلالهامةالمرائىءبعضوعلى5ركورئثاوأثيناThebesطيبةمثلاليرنانرسط

كعضفىملموسةالبيزنطيةالإداؤكانتالبلوبونيزجريرةثمبهوفى.الإيجىالبحرجزروعلى

aهعث!لأياتراس،Monemvasiaمونمفاقلا،Naupilaناهـلليامثلالساحليةالمركز

نيهااستقرتفقدوالبلويونيزاليوئانأتاليمبقيةأما.)66(الأيرئىابحرجزرإلىبالإضانة

ضغمة.ياعدادالسلاتيةالعناصر
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مجتمعاتفىعاثتبلسياسيةوحدة!معهالمالسلافيةالعناصرهدهانهـللاحظ

للسلاتحدثكماعليهمالسياسيةالوحدةنرضخارجيةقؤايةصاوللمكدلك.منفصلة

هناكالسلالىعاشلقد.البلفارأوالآفارقبلمنهسواالبلقانشمالأقاليمنىالمستقرين

هلهشكلتالأحيانبعضوفى.القبيلةمجلسيحكمهاوحدةوكل،قبليةوحداتفى

طبقةتشكلتالقبلىالمجتمعهذاوفى.معينة.كراضلخدمةمزتتة!الفاتالقبليةالوحدات

ونمطالبيزنطيةبالحضاؤمعجبةالجديدةالهاكحةالطبقةهلىهوكانت،عسكريةأرستقراطية

االعناصرالاتمالمحدودةالبدايةنىالملافيةالمجتمعاتكائت!اؤا.البيزنطىالحياة

التاسعالقرننفى.طوللأيستمرلمالوضعهذانإنالمجاوؤالمناطقفىالمستتؤالبيزنطية

وكانت.البيزنطيةالحكومةتبعتهااالتىالتهجيرلسياسةنتيجةالبيزنطيةالعناصرعددزاد

السلاتوالفلاحين"السلانيةالقرىإلىالبيزنطيينالتجاردفعتالتىهىالتجارةإلىالحاجة

وسطقريةبيزنطيةترويةمجتمعاتهناككانتالتاسعالقرنوفى.البيزنطيةالمراكزإلى

هـلدأ،البيزنطيةللحضارةالسلافتقبلمنتدرلجىطوريداهرأوعلىالسلاتيةالمجتمعات

.)67(تدريجئاللميحيةالسلافيةالعناصراعتناق

البرنانيةتعلماللىفالسلافى،العنص!يةبعرلىلمالهيزنطىالمجتمعانالهظحسنومن

ضدالناسلةالمؤامر-وتمد.مفترحةالأدوابممطمامامهوجدالأرثرزكسيةالميحيةواعتنق

قبيلةزعيمأولاثهظ!!أكاميرفيهاشاركالتى-م897/997سنةإيرسنالإمبراطوؤصكم

الحياةنىالسلاليةالعناصركعضرخولعلىودليلامثالأ-السلافية7أم!اضانافل!كتى

العرشهوليعتلىالإمبراطورةضديتآمرلمالسلانىالزعيمفهدا.البيزنطيةالسياسية

الخاستسطنطينالإمبراطررءأبنااحدليعتلىإيرينلإسقاطتأمرولكنه،البيزنطى

الإمبراطر:لهكمالمعاديةالابحاهاتأحديؤيدAkamirأكاميركانوهكنا)68(.العرض

الذاتى.الاصتق!اجلمنيعمليكنولمأيرين

0982)الثانىميخاثيلالإمبراطررضدالسلانىتوماسثوؤ.آخرمثال - AY)لقد.م

مناصبفىوتلرج،الصفرىآسيافىالمستقرةالسلانيةالمجتمعاتءأبناأحدقرماسكان

ضدالثورةوقارلم(02-)813الأرمينىالحاسليوالإمبرام!عهدفىالمسكربةالقيادة

196(.تشلتالئوؤولكنإميراطوؤابنفسهنادىالثوؤهذهرخلال،الثائىميغانيلخلفه

اليونانأقاليمفىالمستقؤالسلافيةالعناصرمنالعلياالطبقاتأنبالذكرالجديرومن

المجتمعفىوانصهرت،البيزنطيةالحضاؤخصانصتقبلنىأسرعتقدقاحققتوالبلولونيز

http://www.al-maktabeh.com



أيطاتقدقاالقرويةالسلافيةالعناصرحققتيينما،يدمائهدماثهااختلطتأنبعدالبيزنطى

الأصلذاتRentaciusرنتاكيوسأسرةقصةنىه!اويتفح.اطوللوتتواحتاجت

فىالملاككبارطبتةعانلاتأقدممنتعتبرالتى"الأرستقراطيةالأسزنهده.السلافى

يإسبرطة.المحيطالإتليمفىالشاسعةالضياعتمتلككانت،الإمبراطرريةمنالأور!لىالقسم

الثامنالقرناوانلاحداثشالبيزنطيةالمصادرفىمرةلأولالأسؤهذهذكروردولقد

Sissiniusرنتاكيوسفسينيوسالبطرلقثارعندماالميلادى Rentaciusالإمبراطورضد

القرنينطوالمتميزاجتماعيةبمكانةالأسرةهذهواحتفظت.07(م)717سنةالثاكليو

انRomanusظآcapenusليكاثينوسرومانوسا!مبراطورادركولقد.والعاضرالتاصع

تزوجلدلكونتيجة.اسرتهمركزليدعمبهاا!رتباطعلىنحرصونفوزثرؤذاتا!صؤهذه

.رنتاكيوسنبكتاساسنةصوفيامن-رومانرسالإمبراطوراين-Christophمساكرستوفر

السلافيةدمانهااختلطتأن!عدالارتقاهفىالسلافىالأصلزاتالأسرةهذهبخحتوهكذا

)71(.الهلينيةكاللماهطوسلةفترةمنلى

لمكلفارياعنرالمنعزلينوالبلولونيزاليونانأقاليمفىالمصتقرينالسلالىانالواقعوفى

التاسعال!نوفى.الهيزنطيةالحفاؤتقبلوهوأ!يةالنهافىواحدط!يقسوىأمامهميكن

قدئا.يسيرالبيزنطىالمجتعنىالسلافيةالعناصراندماجكان

منتلفا.الموتفكاننقدالبلقانشمالأقاليمفىالمستقرةالسلافيةللعناصراالنسبةأما

اصتقرتالتىالسلافيةالعناصر:هناكالسلافيةالمناصرمنمبعرعتينيينالتمييزوككن

للإداؤخاضعةغيرأتاليمنىالمستقزالسلانيةوالعناصر،البيزنطيةللإدارةتابعةأتاليمفى

العناصرإلىالإشاؤسبقتنقد.الأولىللمبموعةبالنبة.البلنارلدولةتايعةاوالبيزنطية

أما.سالونيكاواتليم،3وله+!اوستريمون.ومقدونيا،ترأتيانىاعتقرتالتىالسلافية

-5!ديرودجافىواستقرارهمالدانوبلنهرالبلفارعبوربعدأئهنالمعروت،الثانيةالمجمرعة

brudjaومو)شياMoesiaمنكبيؤأعدادتقطنهالإقليمهذاكان،البلقانشرقضعالفى

Pliskaبليسكاالبدايةنىالبلفارواتخذ)72(.للبلغاربالتالىخضعراالذينالسلاف

فىالمستقزالسلانيةالعناصرودكسبأهميةالثامنالقرننىالبلفاروأدرك.لهمعاصمة

القرنمطلعدفى.قويةبلفاهـمةدولةإقامةأجلمنمقدونيالىالمستقروتلكالبلفارإتليم

بلفارلاهودولةالبيزنطيةالإمبراطوريةبينحدودمنطتةيعدمقدونياإتليمكانالميلادىالتاسع
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التاسعالقرنمنتصفرفى.البيزنطيةللسيادةنقطمقدونيامنالشرتىالجزءخضعفقد

مواطنيهملهجةواتخذواا!اصليةالتركيةلغتهمالبلغارونسى،يالسلاتالبلفاراندماجمحقق

)73(.الأغلبيةيمثلونكائوايناللىالسلاف

سبيلنىالبيزنطيةالجهودأضعفهائاعاملأكانالبلقانث!مالفىللبلغاردولةوجودإن

وستريمون،.ومقدونيا،تراتيافىالمشقرةالسلافيةالعناصربينالبيزنطيةالحضاؤنشر

الإمبراطوركةسياسةركانت.الإمبراطورىالكيانراخلاحتواثهمبهدلىسالونيكاراقليم

،البلتانجزيؤشبهمنالث!رتىالشالىالإقليمفىاست!قرارهمبعدالبلفاربحاهالبيزئطية

بالدبلوماصيةالبيزنطيةالإداؤحرصت،الأولالثق.ثقينزاتالميلادىالثامنالقرنطوال

جبالحدتتغطىلاثحيثجنوئاحدودهمتحديدوعلىالبلفارتوسعدونالحيلولةعلىربالتوة

وهددت،)175جنوئاالبلتانجبالنطاقالبلفاردولةحدودتغطتوحين)،7(.البلقان

ضدعسكريةحملاتتسعالخاسىقطنطينالإمبراطررقار،تراقيافىالبيزنطبةالمشلكات

اعنعنهاانهإلانهانئاكلغارماعلىءالقعنافىبنجحلمالإمبراطرركانراذا.يلفاهـا

حرصتفقد،الثانىالثقأما.)76(البلتانجبالهوراضصالأكلنارياوانكصت5عسك!ئا

وستريمونومقدونياتراتيانىالمستتريناللافإكضاععلىنيهالهيزنطبةالحكرمة

هكاتصالأواصاددونالحيلرلةعلىعملتكما،البيزئطيةللسيارةيالقوةوسالرنيكا

الفتزنىخرجتالتىالأرلعالحصلاتنىهئاوشعنح.البلفاربدولةالسلافبةالعناصر

.اللاتلإخضاعم783سنةوحنىم8،6سنةمنالممتدة

.البلقانجريرةثبهفىالقوىترازنفىخطيرلمتطريمشهدالميلادىالتاسعالقرنرلكن

إلىم697سنةPannoniaبانونيانىالآفارعلىثارلمانلقواتالساحقا!نتصارادىنقد

توسعأمامالطريقهذارنتح)77(.الأوسطالدانربعلىقؤمنللآفارتبقىماانهيار

رولةحدودالفرسبةالشالبةبلغارباحدودجاورتحتى.الدانوبنهرطولعلى.غرثاالبلفار

سلافية.عناصرنيهاتعيش،البلفارعليهااستولىالتىالأتاليممعطموكاتت.الفرلمحة)78(

ولالتالىالانتصاديةمواردهازلادةإلىالبلغاهـمةالدولةحققتهالذىالتوسعهذاوأرى

منه.مفرلاأمرلمهـملفاريابيزنطةيينالعسكرىالصداموأصبح،العسكىكةإمكانياتها

Lكرومالبلفارخانوأثبت - A.)"1 um)ثلا3ولهءسيميرنالقيصربعدهومن،امم

تستحقبلفارباان،البيزنطيةالجيوشعلىالعسكرلةالا!شصاراتنى،م(279-)398

)97(.البيزنطيةللإمبراطوريةنايمتكونأن



نهضةعصريةيداالميلادىالتاسعالقرنمنتصففىالبيزنطيةالإمبراطورلةشهدتكذلك

فىنتر-امجديحقالعصرهداوكانالميلادىعشرالحادىالقرنمنالأولالرلعحتىامتد

الآتية:ثالأحداثالميلادىالتاسعالترنمنتصففىالعصرهدايدايةوتميزتالطوول.تاريخها

حولالنزاعانتها.،المئ!رقيةالجبهةعلىالإسلامىالبيزنطىالصراعفىالتوىميزانتفير

والأيقوناتالصورتبجيلتقليدوائتصاراللاأيقونيةبائدحاروالأيقوناتالصورعبادة

فىالديريةوالمؤسساتللكنيسةالتبشيريةالطاقاتانطلاق،08()الثقانيةالنهضةهالمقدسة

أصبحتأنالهامةالأحداثهلىهعنونتج.الإمبراطرركةحدود5روراالبلقانجزيرةثمبه

االاهتماملهايسمحموقففىالديرلةوالمؤسساتالكنيسةعننفلأالبيزنطيةالحكومة

النهايةفى!ققوالأديزوالكنيسةالحكومةجهوداجتمعتوحين.قبلذىمنأكثريالبلقان

البيزنطى.المجتمعفى-البلقانجنوبأقاليمنىالمستقرة-السلافيةالعناعرامتصاص

فىوتطويرهالثيماتنظامتدعيمعلىالعملفىالبيزنطيةالحكومةاهتمامتركزلقد

كلإدارة!لدات.البيزنطيةللإدارةالفعليةالسلطةوجدتاثيماترجدتفحيث.البلقان

والعسكرى.الإرارىالتنطبمنىحدودهداضلالمستقرةالسلافبةالعناصررمجعلىتعطثيم

القرنأطلانمارلكن،بطيئايسيرالئيصاتتنظيصاتنىالسلالىاندماجكانالبدأيةوفى

الثيماتجندفىالسلافيةالعناصربحنيدوتمسرلعةيخطىيسيرأخرحتىالميلادىالتاسع

السلاتعلىالبيزنطيةالسلطةتثدتوهكذا.عليهاالعسكركةالأراضىتوزحمع

زكارةعنفضلاللإمبراطورلةالدفاعيةالقرةتدكيميعنىهراوكان.ثيمكلفىالمستقرين

نعحلت،صبعةالبلقانفىالثيماتعددكانالميلادىالتاسعالقرنمنتصفوحتى.مراررها

ثنانا.القرنهذأمنالثانىالنمففىجدبدةثبماتثلاثة4إنشاعلىالبيزنطبةالحكومة

الإدرياتى،رالبحرالأيونىالبحرسواحللتحمىالبلقانجريرةلشبهالفربىالساحلعلىمنها

Nicopo-نيقويوليسثيم:وهما.البلقانكربنىالمستقرينالسلاتإخضاععلىولتعمل

81دالماثياوثيماأ3 ( Dalmatia).إتليمجنوبالساحلىالسهليضمنبقويوليسثيموكان

،Dyrrachiumديراخيومنيممنالشمالإلىفيقعدالماشياثيمأما.Epirusإبيروس

5(زارا)ثم!4كلرزادارمثلالإدرياتىالبحرعلىالهامةالساحليةالمرأكزكلهـلضم

أنهمنهالأسبابالبيزنطيةللحكومةبالنسبةهائاالثيمهذاوكان.Dubrovnikوروبروفنيك

شمالأالملاحىالخ!لحمايةالاستراتيجيةالأهميةزاتوالجزرالساحليةالمراكزمنعددلمضم
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يحريةكقاعدةهائاالثيمهدأكانكما،الوتتزلكفىلبيزنطةتايعةكانتالتىالبندتيةإلى

الثيملهداكان!لذلكءالإدرياتىالبحرعلىالمتكرؤالمسلمينلهجماتالتصدىأجلمن

نىالبيزنطىالنفوزوبث،البلقانكربثممالنىالمستترينالسلاتإخضاعاجلمنأهمية

اجلمنالمستقبلفىبيزنطىمشروعلأىحريةرأسيعدأنه!لما،Croatiaكرواتياوولة

الجزهيضمالثيمه!اوكان،Strymonستريمونثيمفهوالثالثالثيمأما.إيطاليااسترداد

الطريقوكان،الإيجىللبحرالشمالىالساحلعنفضلاالجفرانىمقدرنياإتليممنالجنويى

7ثهأول؟!3ثهقإجناتياطريقياسميعرفرالذىيروماالقسطنطينيةي!لطالدىالرئيسىالبرى

.82(فيه)يمر

الإداريةسلطتهافرضفىالميلادىالتاسعالقرننهايةمعالبيزنطيةالحكومةلمجحتوهكذا

بعضوفى.الجزيرةيثبهاحاطتالتىالثيماتسلسلةخلالمنالبلقانفىعديدةاتاليمعلى

الخلفية،المناطقعمقنىتمتدالبيزنطيةالإدارةصلطةكانتوستريمونتراقيامثلاثيماتهذه

إذا"حالأيةعلى.مغتلفاالوضعكانأخرىلثيحاتالخلفيةالمناطقكعضفىولكن

+لأهa-أ"ضأدكراخيومإلىشرئاا!يجىالبحرعلىسالونيكامنيمتدخطاهناكانتصورنا

الثيماتفىالمستقرةالسلاقيةالمبتمعاتأنالقولفيمكن5غ!ئاالإدهـلاتىالهحرعلىوللا

المبتمعنىوتنصهرالئيصاتتنظيمفىتدهـمبئاتلوبكانتالخطهلابنوبالواتعة

المجتمعاتتلك.داصشثنا)الخطهذاضمالالمستقرةالسلافيةالمجتمعاتأما.البيزنطى

الإداؤسيطزعنكعيدةكانتفقد(مقدونياوجنوبثرق.صتريمون5تراتيانىالمستقؤ

نىالبلقانضمالنىالمستقلةالسياع!يةالكياناتفىاندمجتالتاصعالقرنر!"البيزنطية

اقرنفىإلاالبلقانمنالشماليةالمناطقضمبتمولم.كرواتيا،الصربدولة5بلفاريا

1)6النانىكاسيلالإمبراطررفترحبعدالميلادىعشرالحادى 0 25 - 9 V)نظامأرخلالذىم

(.Ar)البلقانضمالأقاليمعلىالثيمات

وعبادةتبجيلتقليديانتصاروالأيقوناتالصورعبادةحولالنزاعانتهاهأنفيةلاثكرمما

8صنةمارسفىالمقدصةالصور tlrيالكنبسةعصفالذىالصراعلذلكنهابةوضع،م

ركان.البيزنطيةالإمبراطوركةنىالثقانيةالطاقاتواصتنفذ،والاجتماعيةالسياسيةرالحيا-

فقد.البلقانجزيزشبهفىالبيزنطيةللجهودبالنسبةصولنقطةالداخلىالنزاعهذاانتهاء

نأالديريةوالمؤسساتالكنيسةإمكاننىوأصبح،رالديريةالكنسيةالالاتات!رلرإلىأدى
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بينالبيزنطيةالهضاؤنشرعلىالعملفىالبيزنطيةالحكومةجهودلتكملجهودهاتكرس

نطرفىفالرأهب.البيزنطىالمجتمعفىهائادورلمدانئاللرهبانوكان.البلقانفىالسلات

الفردكانولهذا،للربنفسهوهبالذىالمقدسالرجلهو.سواحدعلىالقريةاوالمدينةأهل

ئقلعلىقادرلمآخرفردأىمنأكثرالراهبكانكذلك.)،8(الأزماتوتتفىإليهيلجأ

)85(.اشكالهاافضلفىالبيزنطيةالحضاؤ

الأولمبجبلنىBithyniaكيثينيافىتويةمؤسساتللديريةكانكينماانهيالذكروجدير

القسمنىالعظيمةالديريةالمؤسساتتكنلم،الصفرىآصيامنأخرىومناطقدا"*لأاه3

ثقانيةمراكزكانتالديريةالمؤس!اتأنولاثك.بعدتامتقدالإمبراطورسةمنالأورويى

يالعملدائضاالأديرةاهتمتولقد.)86(اليونانيةواللنةالأرثوذكسيةالمسيحيةلنثرهامة

رمجنىهاقارورلمايأديرةلعبتولهذا.الأممكلإلىالمقدسالكتابمبادىهنثرعلى

إلىيؤدىكانالأرئوزكسيةالمسيحيةالفردفاعتناق.البيزنطىالمخمعفىالسلافيةالمناصر

اليونانيةواللفةالأرثوذكسيةالمسيحيةوكانت.اليونانيةوهىألأالمقدسالكتابلفةتقبل

اعدادكانت،الميلادىالتاسعالقرنمتصفرحتى.البيزنطيةالحعنارةضصانصاهممن

عبادةحولدالنزعالدكريةانشنال!سببوالبلولونيزاليوناناتاليمنىتليلةالرهبان

جبلفىوبدتالتىتلكمثلتريةديرسةمؤسساتلرجودماعمةالحابةوكانت.الأيقونات

فىالسلانيةالعناصرانصهارهبطوكان.القسطنط!ينيةفىأوBithyniaبيثينيافىالأولمب

.هناكالديريةالمؤسساتتطورهبطإلىيرجعوالبلولونيزاليونانأتاليمنىالبيزنطىالمجتمع

جانبمنكببرلماهتصائاأخرىمزبهاالمحبطوالإتلبمسالونبكاتلقت،حالأبةعلى

علىالتاثيريمكنكانومنهايةللفاهائاكانصالرنيكافحوقع.البيزنطيةالإعبراطررلة

منواحدةنمووالعاثرالتاصعالترنانوشهد.البلقانوجنوبضالفىالسلاقيةالمجتمعات

آثوسجبلمؤسمةرهىألاالبيزنطىالعالمفىتأثيرلموأكثرهاالديرلةالمؤسساتأعظم

وكان.سالونيكامدينةثرقالإيجىالبحرفىيمتدالذىالضيقالساحلىاللسانعلى30،لا!

Johnكولولوسيوحنا Colobosولكن.هناكالأديؤأحدإقامةالتاسعالقرنفىحاولقد

نوقاسئقفورالإمبراطورتثمجيعدبفضل.م619سنةنىإلاتبدألمالكبيرةالديريةالمؤسسة

SLأثناسيوسالقديسلصديقه(م639-969) AthanasiusلانراويرءإنشاتمLavra

المسيحيةانتشارالنهايةنى!ققالديريةالمؤصسةوهذهالكنشةنثاطوبفضل.)87(العطيم

http://www.al-maktabeh.com
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أليوناناتاليمنىالمستقؤالسلانيةالعناصرمعظمييناليونانيةواللفةالأرثوذكسية

)88(.الميلادىعشرالحادىالقرنمنالأولالرلعوخ!العاشرالقرننىوالبلودونيز

الأقاليمفىالمستقؤالسلافيةالعناصربينالمسيحيةنشرعلىالبيزنطيةالجهووتقتصرلم

يرئامغاالبيزنطيةالكنيسةيداتالميلادىالتاسعالقرنمنالثائىالنصفففى،البيزنطية

وخاصةالإمبراطوريةحدودخارجالأرثوذكسيةالمسيحيةاستهدهـنشر،النطاقو)سعتبئيرئا

كيف+إماؤفىالشعاليةالعناصروبينالصربودولةكلفاهـلافىالسلافيةالعناصربين

ev(!الروسيةن.)البرنامجهدأتنفيدفىمفاالبيزنطيةوالإدارةالكنيسةتعاونتولقد)98

-ALA')الثالثميخاثيلرالإمبراطورالا"أدا3نوتيوسالبطريركيت!عارنايتدأالذى

البطرلركإلىيرجعاكبرالفضلان!ضكولكن.9(0)لأ4!لككثابرداسوالقيمرم(867

اطريركمنصبضفلدكلوماسىواعظم،عصرهوصاصةمفكرىاعظميعتبرال!ىفرتيوس

حدردخارجايلأخرىالمربينالمسيحيةسرنوتيوصاعتبرلقد.19()القطنطيية

السيادةتهولكعنىالأرثوزكسبةالمسيحيةاعتناقوكان.الرنيسيةواجاتهأسدالإممراطوهـكة

الزمنيةاليادةقبولالمبداحيثمنيتعنصنهذاوكانالتسطنطينيةلكنيةالروصية

)29(.البيزنطبةللإمبراطررمة

كيف".إمارةوإلى3!دعك!"ك!الخزردولةإلىتبشيريةيعثاتPhotiusفرتيوسارصل

KievمورانيامملكةرالىالروصيةMoraviaدولةحدودنطاقفىالآنتدخلاأوروثابوصط

ذلككعد!ققالذىالنباحنفسالخزررولةنىالبيزنطيةالجهود!ققولم.)39((سلونثيا

فلهامورافياإلىتوجهتالتىالبيزنطيةالتبثيىصةالبعثةأما.الروسيةس!نهـأ7كيفإماؤمع

دولةوهى-مورافياملكأدركالمبلادىالتاسعالترنمنالادسالعقدففى.خاصةاهمبة

أيضاتمط،دولتهنىالمسيحيةلنشراللانينجهودأن-الأوصطالدانربثمالتقعسلافية

ملكأتجهالتطورهذالرقفجانبهمنمحاولةوفى.الفرلمحةللرلةمورافياإضضاعأجلمن

فىالأرئوؤكسيةالمسيحيةنشرفىمساعدتهاوطلبالييزنطيةالإمبراطوريةإلىمورانيا

علىتبص!يركةبعثةوأرصلالطلبلهنانوتيوسالبطىسكاصتجابالفوروعلى)،9(.مملكعه

Methodi-ومئوديوس(Cyrilسيريلباسمزلكبعدعرتالذى)قسطنطينالأخوانرأسها

s59(.القسطنطينيةكتيسةمنمبعلىسلانيةكنيسةولتاسيسمورانياضعبلتعميداد(

.الأولالطرازمنعالمينكاناكعاسالونيكاثيمءأبنامنومثوديوسسيريلالأخوانوكان



تتكلمهاالتىالسلافيةاللفةكتابةعلىساعدتهمهجانيةحروتابتكارإلىالأخوانوتوصل

اللفةمنالمقدسالكتابمن.اجزايترجمةقاماثم،مقدونيانىالمستقرةالسلاليةالعناصر

إلىومئوديوسسيروليتوجهانتبلهداكلجرىوقد.السلافيةاللفةهدهإلياليونانية

السلافيةللفةحدثالرىالخطيرالتطورلهداوسيكون)69(.م862/863سنةمورافيا

لبلفاردا.يالنسبةهامةنتائج

تدعيمعليهااصبحالتىلبلفارلابالنسبةهامةد!لةلهللمسيحيةمورانيااعتناقكان

إلىلجاتتدمورانياكانتفإذا.الأخرىهىالمسيحيةباعتناقوالحضارىالشاسىكيانها

البلفارخانارسلوبالفعل.الفرلمجةدولةإلىكلفارلاتلجالافلمازا،البيزنطبةا!مبراطورية

988الأوليورسى - 85 Y ) Boris Iالحكومهوأدركت.الفرصهدولةإلىسفارة(م

الفرلمجهدولةبينلمحالفوديامالف!سيهللمسيحيةكلفاريااع!ناوخطورةالفورعلىالبيزنطيه

إلىثيزنطتاجي!ثئاالثالثميخاثيلالإمبراطورأرسلالفوروعلى.روماويينهماوبلفاهـلا

يكنولم5)79(الأسودالبحرعلىيلغاهـلاسواحلإلىالببزنطىالأصطولارطكما،ثلفارلا

معثاملةمواجهةصنبعلىدانئاحرصتكورسىصياصةانكما"للحربمستع!!يورص

ثعدجيدعسكرىموقفنىلم،6ص!نةالإمبراطرركةوكلانت.البيزنطيةالإمبراطورية

سنةالصفرىآسيانىملطيةأميرجيشعلىالبيزنطىالجيشحققهالذىالكبيرالانتصار

كانالتىالبيزفطبةالشررطوقبلكيزنطةمعالاتفاقيررسىفضلهذاوعلى.)89(م863

تبلمنالأرثوذكسيةالمسيحيةواعتناق،الفرلمجةمعالتحالفمصمروععنالتخلىأهمها

اسمهجانبإلىمسيحئااسئااتغذالذىيورسىتعميدتممم64المامنفسونى.بيزنطة

منكبيرلمعددلمنوتيوصالقسطنطينيةبطريركدارصل)99(.ميغاثيلكبورشىيعرتوأصبح

البلفا!بة.الكنبسةوتاسبسالبلفاربتعميدلبقوموابلفارلاإلىالدينرجال

المسيحيةتعتنقأفيلبلفاهـلايمكنكيفهىبورسواجههاالتىالمشكلةوكانت

مستقلةبلفارلةكنيسةتاسيسيمكنكيف؟البيزنطيةللسيادةتخضعأندونالأرثوذكسية

تيمفىالبيزنطيةالأيديولرجيةمحكمدونالحيلولةيمكنكيف؟القسطنطينيةبطريركعن

وأ،الررصيةKievكيفإماؤفىأتلالمشكلةبهذ.الإحساسكانلقداالبلفارىالمجتمع

مباشؤتقعالتىلبلفاهـلابالنسبةأما.القسطنطينيةوفيبينهماالمسانةلبعدمورانيافى

مخاوتصققتولقد.(001)مختلفاالوضعكانفقد،للإمبراطوريةالشماليةالأبوابأمام
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.م865سنةالقسطنطينيةلطريركفوتيوسلهارسلهاالتىالرسالةقلكفىالبلفارىالعاهل

المسيحىالحاكمواجباتعننوتيوسجانبمنمحاضرةعنعباؤالرسالةتلككانتلقد

الرسالةتتضمنولم(.ا"1)البيزنطىوللإمبراطورالقسطنطينيةلكنيسةبالطاعةيدينالذى

الييزنطىالم!ئروعفىالحالهركماالبلغا!يةللكنيسةتىالذاالا!تقلالموضوعإلىإشارةأية

بطرلركيئاشدهعلى-الوتتزلكنى-الخلاتوكان(.1)20مورانيالكنيسةيالنسبة

يستثمرأنبورشىوراى.Nicholasاالأولنيقو!روماباباوبيننوتيوسالقسطنطينية

ذاتئا.استقلا،مستقلةبلفارسةكنيسةتاسيسعلىلمساعدتهررماإلىكالأ!اهالخلالىهدا

منروماإلىم087سنةوحتىمم66سنةمنالفتؤفىكورسىسياسةاجمهتوهكدا

عددلمالفورعلىوارسلتثلغاريابمطلبالبايويةرحبتوكالطبع.(1)30يةالفاهله!تيقأجل

مطلبكاستمرارباهلتروماولكن.(\.)"البلناربةالكنيسةلإقامةاللاتينالدبنرجالمن

شنلكخصوعىمقترحاترفضتكما،البلناهـيةللكنيسةالمستتلصبهكالوضعالخاصياورص

.(01)5!لفارلاأساتفةرئيسوظيفة

علىكبيرأثرلهاكانهامةتطوراتصدثتم087و766سنتىيينالمت!دةالفتؤوضلال

الأولياسيلالإمبراطررالهيزنطىالعرشاعتلىلم67صنةففى.العلفاركةالكنبسةستتبل

،86 - tiro)منصبمنفوقيوصبعزلايأرلياسيلوتام.الثالثميغانيلمقتليعدمم

فىدينىمجمعانعقادزلكوتبع.Ignatiusإجناتيوسغربمهوأعادالتسطنطينبةبطريرك

اصبابكلولإزالةالكنيسةأصابالذىالصدعلرأبم986ع!نةأكلتوكرفىالقسطنطينية

رأدرك1(،)60فرتيوسكطريركبةخلالوالتطنطينبةروماييننئ!بالذىالدبنىالخلات

يمكنجديدهناكيعدلموأنه5خلاناتهماتصفيةطريقفىوالقسطنطينيةروماأنيررسى

والبطريركالأولثاسيلالإمبراطورمعمفاوضاتفىدخلهناوعلى.تتديمهلروما

الأخيؤ.انعقادهدوؤمنالتسطنطينيةفىالمنمقدالدينىالمبمعءانتهاوتبيل.تيوسإبنا

نقاشوبعد.البلفاريةالكنيسةتبعيةموضرعفىالفصلإلىالمجمعودعىبلغارىوفدوصل

فىتقعالبلفارمةالكنيسةأنالمجعقرر"الثلاثالشرتيةالبطريركياتمرقفدبفضل،صاد

امتيازالكنيسةلهدهيعطىضمنىاتفاقهناكركان.القسطنطينيةكنيسةنفوذنطاق

بغصوصالمجمعقرارتبولسوىالبابوىالمندوبأمامبكنولم1ا.)70الداخلىالاستقلال

البيزنطيين.الدينرجالوعودة،بلفاهـساعناللاثينالدينرجالرحيلهذاعنونتج.بلفاريا
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إلىبالفعلوصلوتد،لبلفارياأساقفةرنيسبتعيينقرارأإجناتيوسالبطريركوأصدر

منسعيهفىجزثئابورس!انتصارلمحققوهكدام)801(.087سنةأواخرنىPliskaبليسكا

الداتى.استقلاكالهابلفاريةكنيسةهبنااجل

الكنانسهشاواخد.البلفاريةللكنيسةالحقيقىالتنطيميالفعليداالوتتزلكومنذ

1(.)90بلفارلاشرقصممالنىديريةمؤسةءبناتمكذلك،بلفارياأقاليمكلفىينتشر

رجالفكبار.اليونانيةياللفةتمقدالبلفاهـلةللكنيسةالتنظيمىالنشاطهذاكلأنويلاحظ

تعليمهمتلقوارجالأكائوا،يلفارلااينا.منكانوالوحتى.البلغاريةالكنيسةفىالدين

اولئكعلىالبيزنطيةالحضارةتاثيريخثسبورسىوكان.القسطنطينيةفىطوللةلسنوات

بينالكبيرةالفجرةنتصورأنولنا.الحضارلةبلفارلانهضةعاتقهمعلىوقعالذينالرجال

يباشرونالرجالهزلاءكانوكيف5بلناهـلاصكانمنالأميةالأغلبيةلىلينالمثقفةالصفوةهذه

أغلبيةيفهمهالاالتىاليونانيةهىأجنبيةثلفةالمقدسالكتابهـلقراونالدينىالقداس

البلناريةالقرىسكانيئالمسيحيةأنتاريط.اسبابمنكانهذاأنو!سك.السكان

.الميلادىالتاسعالقرننهايةحتىالوثنيةالطقوسيمارسثمعهماصت!راللين

مورافيا،مملكةفىكعيا!يجرىكانمأكنصورصتباغاكلنارداتصلالأخعاروكانت

.(011)هناكظولdhodiusومئوديوسCyrilصيريلالأخوانالبد)يةنىحققهالذىوالنباح

البلفارلةللكنيسةكلفةاليونانيةمنيدلأالسلانيةاللفةاتغاذأنضكبلايدركدوريسوكان

فى5كلفارياسكانأغلبيةيتكلمهاالتى"السلافيةاللفةاستغد)مأنكما.كبرىاهصيةله

بلفاريافىالقرىأهلبينالمسيحيةانت!ارإلىسيؤدىالبلفاريةللكنيسةالدينيةالطقوس

نإنوذاكهناعنوفضلأ،اليونانيةاللفةانت!ئارخطرعلى.القضاإلىسيزدىكما

111(.)حقيقةيصبحالبلفارلةللكنيسةالذاتىالاستقلال

القرنمنالثامنالعقدفىمورافيامملكةفىاللاتينىالاتجاهتفلبأدى،حالأيةعلى

العاهلفرصةهنهوكانت.ومثوديوسسيريلالأخوينتلاميذطردإلى"الميلادىالتاسع

تلاميذوصهـيالفعل.دولتهأبوابأمامهمونتحكهمبالاتصالسارعالذى،البلفارى

مم،885/68سنةبلنارياحدودإلىNaumوناومClementكلمنترأسهموعلىالأخوين

وهوألاعزيزهدتلتحقيقهانلةإمكانياتتصرفهمكتووضع،بورشزلكبعدواستتبلهم

Naumناومأقامالفوروعلى9(.؟)2البلفاهـلةللكنيسةلنةواتغاذهاالسلانيةاللغةتطدلر
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مركزلمكلمنتأتامكما،53؟حثةا7برصلاففىالبلفارلعاهلالجديدالمقرفىتعليمئامركزلم

السريعالإعدادهىالأولىالمهمةوكانت.مقدونياإتليمغربفىOchridأوخرلدفىآخر

سيريليهاقامالتىالترجماتينسغوالقيام،السلاقيةاللفةيتكلموندينلرجال

السلانيةهإلىاليونائيةمنالدينيةوالطقرسالمتدسللكيابترجعاتوهى،ومثوديوس

.جديدةترجماتإعدادعنفضلا

لانشارمضادةئوؤعلىالتضاهنىيورسىبرأنهـمعدلم39سنةخريفوفى

هامةهقراراتالدرلةرجالكبارضماجتماعنىابلفارىالماهلاعلن،بلناهـلانىالمسيحية

رستاتقرركما.لبناهـماقيصرلمSymشاonسيميونالأصفرابنهوتميينالعرشاعتزالهمنها

يورسىأصدروزاكهذامنرأهم.يرصلاتإلىاحisك!اكليسكامنالبلفارلةالعاصةنقل

.()113ءصوأحدعلىوالدولةللكنيسةالرسيةاللفةالسلانيةاللفةكاعتباررسئاترارلم

اسباروخالخاناياممندالبونانبةاللنةكانتالقرارهلاصدورحتىانهاالد!لرالجديرومن

المراصلاتفىرأحياتا،المحارجيةاتصا!تهمفىالبلفاراستغدمهاالتىاللنةهىA؟ظدحد"كه

لنةال!لافبةاللنةاتنازترارصدرروكعد.الضرورةدعتكل!االملناردولةراخلالرسية

التركبةالبلفاديةالعناصرياصاورواالذىالتطورانالقوليمكن"رالدرلةللكنيسةرسية

دولةكلفارياواصبحتاكتملقدبلناريافىالأكلبيةشكلتالتىالسلافيةيالعناصر

(.%0)،سلافية

مزلأولالسلافيةللفةهبانيةحروفابتكارإلىومثوديوسسيريلالأخرينتوصلوكان

فرضفىكيزنطة!احمنحذقد،Naumوناومكلشتيدعلىزلككعداللفةهد.وتطور

.البلقانثعحالنىالمستقلةالسلافيةالسياسيةالكياناتعلىالبيزنطيةالحضاؤعناصركل

عهدىنىالإمبراطوريةجهودبفضلالأرثوزكسيةالمسيحبةإلىبلفاهـيامحولأدىلقدحقيقة

اتخازولكن.البيزنطيةالحضاؤرانزفىدخولهاإلى،الأولوباسيلالثالثميغانيل

فىاليونانيةاللفةانشاردونتمائاحالوالدولةللكنيسةرسيةلفةالسلافيةللغةالبلنار

الكنبسة.خلالعنبلفارسا

منالبلقانجريزشبهعلىسيادتهااستردادأجلمنالبيزنطيةالحكومةجهوداستمرت

هنهمحقيقاجلومن..البلفارسناع"الثانىباسيلعهدوحتىالمقدونىالأولباسيلعهد

السلافيةالدولإخضاعفىالتبثيريةوالبعثاتالعسكريةالقؤكيزنطةاستعملتالفاية

http://www.al-maktabeh.com



دولةتتاخمكانتالنرليةكلفارياحدودأنوالمعروت.البلقانغربرشمال!ئمالنىالمستقلة

فىالميلادىالسابعالقرنمنلىاستقرتتدالسلانيةالصربعناصروكانت.الصرب

بحرىإقليموهو"الأوسطالدانربجنوبالواتعالجبلىالإقليموديانحولثرةمتنامجتمعات

باصمالوسطىالعصورفىيعرتالإتليمهذاوكان.Savaالسانالنهرالجنوليةالروافدفيه

القبانلوعلىالصربعلىاسيةسيادةلبيزنطةوكان)115(.(ثلة"kiلمةراسكيا)راسكا

-082)الثانىميخانيلالإمبراطورعهدحتىالصربدوكجنوبالمستتربالأخرىالسلانية

98 Y)مستقلينواصبحواالاسميةثيزنطةسيادةمنوالسلاتالصربتخلصكداحيث.م

منالثانىالنصفونى.()169الميلادىالماشرالترننىالبيزئطيةالمصادرأحديروىكما

السياصىالتقدميعوقالوثنيةعلى5البقاأنالصربحاكمأدرك"الميلادىالتاسعالقرن

أرصلالأولباسيلعهدبدايةوفى)117(.قبلمنالبلفارخانأدرككما،لدولتهوالحفارى

ورغبتهاالبيزنطيةللسيادةالصربالإدخضوعتعلنالقسطنطينيةإلىصفارةالصربحاكم

البيزنطيةالحكومةاستجاكتلهالطبع.التسطنطينيةكنيسةمدهبعلىالمسيحيةاعتاقفى

للصسيحيةالصربدولةاعتناقانترىالبيزنطيةا!واؤركانت.()118الصربلمطالب

القسطنطينيةلبط!يركالروحيةالتبعيةلأن"،للإمبراطوردةتبميتهاإلىصيؤدىالأرثوذكمية

هذهالبيزنطيةالحكومةقبنتلقد.للإمبراطورالسياصيةالتبعيةالمبدأحيثمنتتضعن

قدالأرثوذكسيةللعسيحية!ولهمبعدالبلفاركانإزاولكن.تبلمنبلفاريامعالنظرية

.الصربلدولةكالنسبةهذايتكررألاعلىحريصةكانتييزنطةفإن،سياسئامستقلينظلوا

الصربرمحول،البيزنطيةوالإمبراطورلةالصربدولةبينالسفاراتتبادلأنالمرجحومن

سنةوحتىم867صنةمنالفتزآلممتدةفىحدثقد،الأرثوذكسيةللمسيحبةالنهائى

نىللمسيحيةالأخرىالسلافيةالقبانلاعتناقعنفضلاهذالمحرلهمأدىولقدم)911(.،87

إلى،القسطنطينيةكنيسةأرصلتهاالتىالتبشيريةالبعثاتنئاطبفضلالبلقانغربضصال

سبقتكمادالمائياثيمانث!اهأدىكصا،الجزيرةشبهكربشمالنىالإمبراطورلةمركزتعزيز

الأدرلاتى.البحرصاحلعلىالإمبراطوريةمركزتدعيمإلىالإشاؤ

طوالالأدهـلاتىالبحرصاحلعلىبيزنطةمركزدعمقددالماضياثيمأنمنالرغموعلى

الساحل.علىالحصينةالمراكزعلىقاصزكائتهناكالبيزنطيةالإداؤنإنالتاليينالقرنين

لسلطةخاضةتكنلمصلافيةمجتععاتبهاهـلحيط،رمتباعدةتليلةالمر)!لزهذهوكانت
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الكروأتعناصراستقرت،البلقانجزيزشبهمنالفربىالشمالأقصىففى.دانئابيزنطة

ثيمث!مالتىالأدرياوالبحرDravaدرافانهربينالمبلادىالسايعالقونمندالسلافية

المستقريندالماثمياكروات:رثيسيتينمبموعتينإلىتنتسمالكرواتعناصروكانتدالماشيا.

5السافانهرجنوب Savaبانونياو!لرواتPannonia012(.)السانانهرشمالالمستقرين

علىونفوذهاالإمبراطورلةمركزعلىتتوقفدالكرواتالببزنطبةالإمبراطوريةعلاقةوكانت

كرواتخضوعإلىأدىقدئرئاالفرلمحةدولةتوسعانوالمعروت.الأدرلاتىالبحرساحل

سيطرالوتتزلكففى.الميلادىالثامنالقرنمنالأخيزالسنواتنىلشارلمانثانونيا

الدانوبحتىDلمهمvلمةودراناSavaالسافانهرىفيالمشدالإقليمعلىالفرلمحة

.(211الأوس!)

لثارلمانايصاتبميتهموأعلنواالاسيةثيزنطةسيادةمنتنلصوافتدرالماث!ياكرواتاما

للفرلمجةذلكيعدالإقليمهذاعلىالاصصيةصيادقهاعنبيزنطةتنازلتثم،م308صنة

9منةولشأ"نه!أخنمعاهدةبمتتض Yالحصينةالمراكزعلىكسيادتهااحتفظتولكنها"هم

النصففىزلككعدلمحولماوهو،1221(الاحللهلاالمقاسلةوالجزردالماسياصاسلعلى

تتحولأظتالكرواتعناصرأنالمرصحومن.دالماثياثيمإلىالميلارىالتاصعللقرنالئانى

المبكؤالفتؤهلهفىالبالولةواهتماماللاثينيةالتبشيرلةالبعثاتنشاطيفضلالمسيحيةإلى

.()123التاصعالقرنمن

كسببالبيزنطيةالحكرمةباهتحامدالماثياساحل!ظىالأولكاسيلالإمبراطررعهدوفى

بإفشاهالبيزنطيةالحكرمةوقامت،هناكالبيزنطيةالساحليةللمراكزالمسترالمسلينتهديد

وعلىالبلقانكربشمالنىالبيزنطيةالإمبراطوريةونفوذمركزمندعمالذىدالماشياثيم

القرنمنالأخيرالرلعنىالببزنطىالنفرزازدبادعنونتج.الإدهـياتىالبحرصاحلطول

كرواتحاكمZdcslavزدسلاتقيام،الأدرلاتىالبحرساحلامتدادعلىالميلادىالتاسع

سنةالقسطنطينيةلبطريرككنيستهتبعيةواعلانالبيزنطيةلسيادة4ثالاعترأتدالماشيا

استرياإلىثمالأامتدقدالدينىونفوزهاالسياصيةكيزنطةسيادةوكأنهـسدا(.78")،12

aكrكانتياكروافىالبيزنطىالنجاحولكنءالأدرياتىالبحرساحلثعالأقصىفىكأ

الدينرجالنشا!بنفلاللاتيتىللفربالمؤيدالتيارانتمرواحدعامفبعد.المدىقمير

التىكرواتيافىالحكمبرانيميرتولىاك!م!67زدصلاتمقتلوبعد،اللاثين



فإنكرواتياحكاماتبعهاالتىالمستقلةالسياسةورغم.()،12ررما!لنيسةتبعيةإلىعادت

.الميلادىالعاشرالترنمنتصففىعليهمالنفوذيعضلهاكانالإمبراطولىلة

للإمبراطوريةالهامةالإلمحازاتأحدحققتهالرىوالنجاحالتبشيريةالبعثاتنثاطهـلعد

عادتالتىمورافيافىنشلتتدالبيزنطيةالجهودكانتوازا.التاسعالقرننىالبيزنطية

ومع،الصربورولةيلفاريانىواضغاكانالبيزنطىالنجاحنإن،روماكنيسةتبعيةإلى

كنيسةمدهبعلىالمسيحيةالجميعاعتنقلقد.مقدوئياغربنىالمستقؤالسلانيةالعناصعر

البيزنطية.افضاؤعناصراحدكهداواكتسبواالقسطنطينية

العصوراوروسافىالثالثةاللفةاصبحتالتىالسلافيةاللفةحققتهالذىالتطورولكن

كان،البلناهـيةللدرلةالسلافيةالثغصيةواكتمالاللفةهذهكلفارياتخازوا،()126الرسطى

علىترتبفقد.الميلادىالماثرالقرنطوالالبلتانفىالبيزنطيةالمصالحهددكبيرلمخطرلم

العناصرواشقطابلجدبهاقامركزلمأصبحتأنالدولةلهذهالسلافيةالشخميةاكتمال

للإمعراطورلةالقو!ةالجاؤكلفاركاظلتولو.البلناردولةحدودخارجالمستقرةالسلافية

mلةكليسكامدينتىحولمتمركزةالثالفىالبيزنطية 3liskنطاقضعالذاكهش!ح7سلالى

الميلادىالتاسعالقرننىغ!ئاكلفارياتوسعولكن.لممحدوالخطركانفلربما،البلقانبهال

سيطرة!تمقدوئياكفربلأ.ا،)ضهاوخرررمدينةنىالسلافيةللفةتعليمىمركز.رانث!ا

المستقؤالسلافيةالعناصرلاصتيعابكيزنطةجهوديهددخطرلمكان.الأتوياكلناهـكاقياصرة

السلانيةللفةالجنولىالمركزهلامثلكانكدلك.الإمبراطورىالكيانداخلمقدونبافى

لالنسبةتمتالتىالإبخازاتمنالك!يرعلىالقضاهيستطيعكبلفاهـلاشصةدولةتدعمهالذى

تلكوكائت.اليوئانوأتاليمصالرنيكاإتليمفىالمستقرةالسلافيةالعناصرلامتصاص

كبيؤ.جهودبعد!ققتقدالبيزنطيةالإلمجازات

بلفاهـصاقيصرقامحد"الميلادىالعاث!رالقرفيمنالأولالرلعفىالمخاطرهذ.وتثدت

أتاليمعبرجنوئاوتقدمالبلقانفىالبيزنطيةالأقاليمباجتياحSymeonسيميونالطموح

.()279مزمنأكثرنفسهاالبيزنطيةالعاصمةرحاصربل5كورنثاخليجحتىاليونان

حدورداخليلفاهـلةإمبراطورلةتكوبنعلىيقتصرلمسيميونالقيصرطموحأنو*حظ

فىالتفكيرحدالبلغارىالقيصرهناطحوعبلغبل،البيزنطيةالإمبر)طورلةتجاورإتليمية

القيصرراستطاع.(9)28البيزنطيةالإمبراطوريةمحلكلجديدةعالميةإمبراطوريةإقامة
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العناصربعضانضصاموشبب،الصربلدولةواخضاعه،المتواليةانتصاراتهبفضلسيميون

ث!بهسيدثحقيصبحوأنإمبرأطورلةبكونان"إليهالبيزنطيةا!قاليمفىالمستقرةالسلاقية

.البلقانجزيرة

مرت7sirسنةسيميونوناهـلعد،دصعوبةالبلغارىالخطرمحنةبيزنطةاجتازتلقد

السلمبةالعلاتاتوسادت.الطوللةسيميونحروبانهكمهاأنبعدضعفبمرحلةبلفارلا

م689سنةبلفاهـلاعلىالروسىالهجومولكن.عائاالأرلعينترايةالإمبراطورلةوبينبينها

شمالفىالبيزنطيةللإداؤخطيرةمثكلةخلقإلىأدى،نوقاسنتفورالإمبراطورمنبدعؤ

براعةومفضل)912(.بلغارماعلىسيدبمالروسKievكيفأميرأصبحأنبمدالبلقانصرق

769نزmisccsتزيمسكسيوحناالإمبراطور - (969 John T)البيزنطىالجيشاستطاعم

دولةبضمتامتبل.ببلناريابيزنطةتعترلىولم(.039)البلقانمنرطردهمالروسهزيمة

.131()الهلفاريةالكنيسةاعتقلالءإلفازلكوتبع.الإميراطورىالكبانإلىكلفاردا

يلفاريا،نىتزبمكسيوحناا!مبراطررعهدنىالبيزنطبةالهكومةابزتهمااقتمرلقد

عن!عيدلمكانفقدمقدونياغرببضمكافيالدىالف!لىالقسمامامنهاالئرقىالقسمعلى

دولةمركزانتقالإليالإمبراطورىالكبانإلىكلفاهـلائرقضموادى.الأحداثهده!لل

الثرؤاندلعتوحين.اليرنانواتاليمسالرنيكاإقليممناالتربمقدونياغربإلىالبلفار

تبلذىمناكبرتهديئ!البلغارشكل،م769سنةSamuelصموروبقيادةيلفارياكربنى

مقدوئياشغربنىصموبلدولةمركزكانحبث،اليوناناتالبمعلىالبيزنطيةللسيادة

بلفارباأنبعنىهذاوكان.(132)4+"أوخريدنىزلكوبعدأرلأ*"3!ءبرسبا

الإدرياتى.البحرساحلوعلىاليونانفىللإمبراطوركةالحيريةالأتاليمضربتستطيع

الداخليةللثرراتبالتمدىالبيزنطيةالحكومةانشفالمناستفادإلبلفارىصمدولأنولاثك

الثانى.كاسيلالإمبراطورحكممنالأولىعشزالثلاثالسنواتخلالالصفرىآسيافى

واستطاع.إليهاليونافيأقاليمفىالمستقؤالسلاليةالعناصربعضانضماممناستفادكما

وشبهاليونانأقاليماجتاحواثم5بلفاهـياشرقنىوبرسلاتبليسكامدينتىاستردادالبلفار

محاولاتولكن.البيزنطيةوالمرأكزالمدنبعضعلىالاستيلاءنىولمححواالبلوكونيزجزيز

بالفشل.تبا!الونيكاعلىألاصتيلا.
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حربنىالإمبراطورلةمواردكلالثانىباسيلالإمبراطورأستخدمالداهمالخطرهذاوأمام

الساحقالانتصارولعد.أتامتهاصموولأرادالتىالقويةالدولةتلكتدميرأجلمنطويلة

والتىمقدونياعلىالسيادةاجلمنالفاصلةالمعركةنىالبلفارعلىالإمبراطورحققهالدى

الاستيلاهالإمبرأطورروأصل.صويلالقيمرتوفى،م109،سنةيوليومن92نىوقعت

دخلحيثام180سنةالثانىا(سيليانتصارالحربوانتهت.البلفارمعاقلعلى

تبقىمنكللهاستسلموهناك.البلغاريةالدولةعاصمةفى"ور4اوخريدمدينةالإمبراهصر

البلقانجفيزثمبهشهدتهصراعأعنفانتهىوهكذا.صمويلاسؤأفرادمنالحياةقيدعلى

علىكاملةسيادتهاليزنطةاستردتعاثاالثلاثينترايةدامتحربفبعد،الوسيطالعصرفى

.البلفاردولةعلىقفتأنبعدالبلقانجفيرةشبه

ماسرعانبيزنطيةأتاليمإلىأراضيها!ولت،الإمبراطورىالكيانإلىبلفارلاولفم

(.33o)القسطنطينيةإمبراطوررعايامنصكانهااصبحكما،الثيماتنظامعليهاطبق

فوجود.للبلقانالسلافىالغزوتبلالأولجستنيانعصرإلىالعودةيمنىيكنلمهداولكن

فىتفير،احدثام890صنةوحتىم681سنةمنالفترةفىالبلقانجفلرةضبهفىكلغار!ا

علىسيادثهااصترداديعدالبيزنطيةالهكومةأنننسىألايببكذلك.آثارلموتركالبلقان

الدينالمحليينأمرانهاحكمطلفىوالكرواتالصربأتاليمأكقتام890صنةالبلقان

الإمبراطرر.ثسباوةاعترفوا

!احالعملكه!اتثدلقد.وهامةإيجاكيةنتيحةلهكانتالبلفاردولةعلىهالقضاولكن

المبتمعشاليونانأقاليمفىالسلانيةالعناصرلاسنيعاببالنسبةالبيزنطيةالجهور

الانصهارفإفيهداوعلى.إليهاللبرءالسلاتيستطيعسياصكيانهناكيعدفلمالبيزنطى.

.م1801سنةبعداكتملتدوالبلوبونيزاليونانأتاليمنىالمستقرةالسلافيةللعناصرالنهائى

القولوممكن.يحدثلمالتطورهذانإنبلفاريادولةتشكلكانتالتىللأقاليمبالنسبةأما

للسانالش!الىالهدتث!كلظلتسيميرنالقيصرعهدفىالبلفارلدولةالجنوليةالحدودأن

1منةمنذبيزنطيةولايةأصبحتبلفاهـلاأنورغم.اليونانى 0 NAالثائىالقرننهابةوحتىم

وأغانيهمرأساطيرهموأشعارهم،السلافيةبلفتهماحتفظواالبلفارفإن،الميلادىعشر

عانلاتبينتزاوجحدثلقدحقيقة(+)،13ماضيهموذكرلاتحياتهموأسلوبوتقاليدهم

الرغهوعلى.ضيقنطاقعلىهذاحدثولكن،البيزنطيةوالعاثلاتالبلغارلةالأرستقراطية

http://www.al-maktabeh.com
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الزاثرفإن"البيزنطىالحكمفترةطوالبلفارلامدنفىمعرونةكانتاليونانيةاللفةأنمن

لغةبتكلمونأهلهالأنأجنببةارضفىأنهالفورعلىبدرككانبلفارلالولابةالببزنطى

أجنبية.

السلانىالفزوأزمةعلاجفىطوللووقتكبيرجهدبعدالبيزنطيةالحكومة!حتلقد

القرنمطلعنىالبلقانصوؤانييد،البلقانجربزشبهعلىكاملةسيادتهاواستردت

.الميلادىالسادسالقرنمطلعنىصورتهعنمختلفةظلتالميلادىعشرالهادى
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51(حواشى

قفبرإلى53،مسنةAttilaاتبلاوناةكمدHunsالهوناقامهالنىالضنمالهناءاضمحلالادى-ا

انهياروأدى.الهلتانفىالهيزنطبةا!مهراطوريةسدؤمنالث!الإلىالراقعةالأتاليمنىالتىميزان

التهائلكبنهامن.الهونلحكمالماضنىضضعتتدكانتعدورةمتع!كرةتبائلظهورإلىالهرندولة

منرلكن،الكثيرتقملانالممادر.الأولالسلافمرطنالدقةوجهعلىالممروفنجرومن.اللاية

جبالمنالئ!الإلىالثر!ىالأوروصالسهلمنكبيزمساصةتتطنكانتال!لانبةالتانلأنالمرجح

.الكروات

ظهررهمصاصهتالتىرالطروتبخوكاالهبزإلىاللاترنمتايىالأ!ابتزاللاالأنو!ى

ومن.معرونةكبرالمبلادىالسادمىالقرنمطلعنىالمانربلنهرالثاليةالضنةطولعلىالمناجىء

ءوراسمئاللهونضضعتاتىا!قواملمحركت.دوتهواضصح!أتلاوفاةاعتابفىانهالمحتط

وتطلع.الدانوبنهرشطرالاجما.إلىياللافدفعمماالأتراممننجرهاعلىتففطوأضذتالمراعى

فىالببزنطتالإمبراطررصةلم!لكاتالثالىالحديمثلكانالزىانهرعبررإلىزلككعدالسلات

المصادروثهدأالطلامينثعالمبلادىالسارمىالترنمناثنىالنمففى،صالاكةعلى.العلتان

نىالهزنطيةالأقالهملىاستترارممثمالحزنطةالمتلكاتعلىرأغاراتهماللالىذكرلىاترصنة

انظر4.العلتان!رةشهه

0،4-42.Comnionwcslth.pp.ااظلأمما!Otxnlاول9وو،!أول.033ك!ا-592ة.rncrlc)ر!

2-,MiraculaSancti Demetri. AS. cols.401-:791 Mlracula Sancti Demetri. PG, cols

1384.-1174

الصراسة:لهنهلي!يرلبرلالأضاذولقممالذىرالتعليقالمصدرلهناالحديثةالطبمةايضئارانطر

.Lemcrle.72هاكه. Anclens Recueils

الالية:الدراسات+ديمتىالتديىبممجزات.الممروفالمصدرتاولتايىالحديئةالدراساتأهممن-3

Recueils,57-;64شمأ8ولح31ح. Antiques.042-;434ظهاث!طححلا.Laurent,Saint- Demetrius. pp

,LaComposition, pp.;361-934 Burmov, Sieges de Thessalonique, pp.167-215; Barisic

Miraclesفض.كلا de St. De

،-.Dvornik.The Slavs. f43

5-Les.سمحاGregoire, Origine, pp. ;118-88 Lemerle, Invasions, pp. ;285-281 Haup

215-167..Slaveset les Avares, pp.;017-137 Durmov, Sieges de Thessalonique, pp
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22الأصدكومصدثانهالمصادرتذكر.رU%والسلاتقهلمنسالونبكالمدكنةالأولللحماركالنسهة

انظر:.السنة!د!اندونمورصا!ميراطررعهدنىسبتمبر

1288..SanctiDemetri. PG. colحاMiracu

ننى"م795صنةاوآ586شةإماتكرنوانلايدالحمارهلانبهاحثايىالنةفإنهلاوعلى

نىاخذنارازا.اصدكومدرانقست!هر22!ومكانمورصالإمهراطورعهدضلالنقطالنتينهاتين

صالرنبكاعن!بدينكانوااي!نارأنلنافشتضح.م795صنةالآفارفبهاتوابدايىالأماكنالاعتبار

لمدينةالأولالحصارفيهاوقعالتىالتالنالبفىهىم586!نةنإنهذاوعلى.يحاصروهاولم

انطر:.سالونبكا

,trius.لمكل". pp،م!is, Capture of Corinth, .p ;347 Barisic, Miracles de St. D!طدل!الح

-432.03.(Johnof Ephesus (Smith

-916.-168.Avures,ppم!ا!ves etيفاInuptmann, Les S(

Theophane.,092031ةTheophyكملا،!المفاه.ول،لتد،*أك803.03

انطر:.واللا.3!اذل!أإيبىوسوعلى.8ثئطنا)ناايهضاجملهمعلىاللاتاغاركدللد-

MiruculaSancti,.ضأ"اورالم.ءول+126. Demetri

9914..p""لالحا+،ق)ول..Darisic. Miracles de St

.EthnicChanges..38-؟ p+حااحأيرسد

.is.Observations..16-15-ا pp+!ورDemography, .p :455 Cluاطبهابم!ثأlح

.EthnicChanges..41-ا pيما1**حأ

وبرإلىهنافىهـصتندون.الأصليينوالكانالسلاتينص!ىاقزاجمدوثافرضى!نىل!ربح

انظر:Aضرعاهذاعنللز!د.اليرناناقاليمثىالأملاشلهعضسلانبةأسصاه

.91-11.Vasmer,Die Slaven, pp

Bon,Le.-7؟.07-أ Peloponnese, pp

9-333-103.orgacas,Slavic Groups, ppئاDolger, Einsiedlung, pp.;28-1 G

رهنالى.قزهـصن!كحرالأسورالبحرشالالراقعةانطتةنىالبمايةفىاستترتتركيةعناصرالبلنار-ا

،الأسرداليحرض!الالمتترةاتهريزالعناصرمعطمعلىصبادتهمنرضوأالذينالأنارللطانضعوا

نىيلانار!لطانانوالمعروف.المبلادىالارصالترننىالإمعراطوريةجماهك!ئاتتدمهمهاثناوذلك

ضدالهلنارئار.فا.م626سنةالت!طنطينبةحصارنثلكعدواضحلالضعفمرصلة"أالبلتان

!صيهب.هرقلا!مهراطررعهدأواخرنىالآنارضدصراعهمنىالبلفارالببزنطبةالإداؤوابتالآنار
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.الدانوبنهردياإلىم067صنةفىوصلواضغرئاالهجزإلىالبلناراضطر3كل!هثحط!االهزرضغط

انظر:واصلهمالهلفارعنوللمىرر.النهرلعهوريتطلعونالهلفاراتوهناك

911.-108.Moravcsik,Byzantinot 3 ia، !،) p

.\ب،الههزنطهةالإمهراطورك!وصضار)كارغفىدراسات:فربمالع!يزعهدوسام:أبصاوانالر

.681-671ص

انالر:.م626ضةللتسطنطبنيةالآنارحمارنثللأسهابكالنيهة

593.-371.Barisic,Siege de Constantinople, pp

1-.61-41.Ostrogorsky,Staatenhierarchie, pp

موضع!تزالوانتوثىالآئارهقكانترازا.ونتوشا،آثاتركتصضارةزاتأمةالهلفاركانلقد-1

منغيرهمكهاتمتعلمصفاهـلةج!ورلمللهلنارتعطىالآئارهنهانفلاضك.المؤرضيندكحثنتاثى

كعدلتنهارالبرموولة!تيصوالمنالآفارالسضلاتعلىفالبلنار.الحلتانجزيرةثطغزتايىالأتوام

انظر:.الهلغارونتوضآثاوعنلل!يد.تبل

.v,Inschrltten.8فى-لأ2. pp0!،!7ظأ l

انطر:وايأنار.الهونعنلل!رر

76-07.:65-57*..1.ntlnuturcicaiلاةIlyلا7أبم)،3ح.،أM

Theophunex.01.ولل!و؟-Nicephora4,935;.م35.-

014-1.WorldOrder, pp.لا"لأه!ي!الا"

-258.-2543.. Slavonic Settlements. pp02.7-173;حهـلبه!م!اأ!،smcr,Die Sliven, pp

-.161-141.is,Monemvasia, ppل!ه!Ch

كعضنى3الساللقرنالثانىانصفنىكأخراوكثكلموجؤالإممراطرريةوالإداؤالسلطةكانت-

.م596رم687عامىينHellasهلاسثيمأفاتالعبزنطبةالحكرمةانفالممروف.البرناناتاليم

.لألح!ث!ء!نالىراتلبماولiثه!اتيكاإقليمئلالونانوو!ضرقنىأقالبميضمالثبمهناوكان

,s,Hellas.173-:174انطر ppوأكئكلمرجودةالهبزنطبةوالإراؤاللطةكانتكذلك.فعح!هااح

الإمبراطررلتيامالبيزنطيةالمصاررإضاؤبدليل.البلوكونيزثرقمناطقكعضنىالثامنالترننىبأخر

.هلاسرمن"الإكجىالهحرجزرمنكثملهاعلأ*تكتهجير755صنةنىالهامىقطنطين

!ضالسكانمنكبي!!عد!لمفتدتأنيعدلتميرهاالتطنطينيةمدتإلىPeloponnesusوالبلرصرنز

انظر:.م6،7/7،7سنةطاعرق

,Theophanes.42فى. 01 p
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تاصتداللركونيزثبمانوالمرجح.زلككعدالهلريرنيزفىمتقلثيمتاسبىجرى.حالأكةعلى

التار-منعد!إدارتهعلىوتعاتبولكالنملمرجودلمالئبمكانالعامهنانفى.مم.هسنةتبل

انظر:.والبلوكرنيزهلاسثبمىعنللمزيد.3لمبهاegoiالمسكريين

-onomidbs, Pre11-4ة،لأه.s,Observations, ppنالح!ط.p 017 - 173 ; Ch"كلالا،De Themati

.351-035.nce,ppلنناكه

السكانمنأعدادهبرةإلىالهلو!ونبزحتىجندكاوتوغلهمال!لتانجريرةلعهاللاتغزوارى-،2

إلى3الساالترنوأوائلال!ادصالترناواخرنىرالبلو!ونبزالبرنانأتالبممنالأصلبينالهبزنطبين

انالر:.إطالباوبخوبصتل!ةجرير-

255,.Settlements,pظnis, Slavoniل!مملهtion, pp. 74 - ;87 Chلنؤnis, Helleniل!لةh!ل

25-.41.thnicChanges, p1الم!مة.كمأئا hح

26-15.1-113.nisation,ppءأ,imova!لمض-ova!!ظthnic Changes, .p ,38 Tج,oisلحلظاشأ

اكما:وافطر.حمقفا5()رنمصاضبةافطر-27

38.37..thnicChanges, ppئا,misلابهمهلمائأ

انظر:"المدكنةعلىالاستلاءومحاولاتكالونبكاالمحيطةالمنطتةنىالهلنارماررمن-28

,vlicvو:04!ننا.lov, Formation. p19!اظ - ;247 A2ال!لا.*؟!!.Iالابهاظلا(.ذأ".ا"!ون

0111-011.luiften.ppولا*

انظر:.اللاتضدالثانىلنطانزالإمهراطررصلةعن-92

348.-3473!.1.,7l3eophnnes

,Osuogorsky.ء،."301.-03 sta

31-601-501..Ostrogorsky,State . pp

32-348..pهـأ,Theophanes

كانتاتىاللأقبةالقهائلمنكفبرهمسالرنبكاإتبمنىالمصتترسنالسلاتعلاتاتعنللكد-33

انطر:.الار!المر!لةنىلاتزال

123.-111.Tapkova- Zaimova, Colonisation, pp

,0Theophanesلم!و7.-،3 ,I p

-،9عى.2،عى"الأموتواللولةالحزنططالإمهراطررمةيئالمحات:نرجالعزيزعبدوسام-35

59.

36-364..nes,01 pفىTheoph

نيهمنحمرسوفام688/968العامننينىاصمرالئانىحتنيانالإمبراطورأنيالذ!لروجد!ر

كنضلهالنىديمترىللتدصثكزعنتمهي!رلمالامتيازاتيمضصالرنيكانىدتمرىالتديسكنبسة

http://www.al-maktabeh.com
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لمديخةالإمهراطورزياؤزكروردالمرسومهناونى.الإسطوؤتروىك!االسلاتعلىالإمعراطور)ئتصر

انظر:.صالرنبكا

.1.Gregoire,Justinien II, pp. 911 - ;134 Ostrogorsky, State, .p 117 n

لعهورنعلكردربما"م687و068عامىاينالوأقعةالنتؤنىثبمإلىThraceتراقباإتليممحول-37

كتهعكانrولهولكل3شربمونإقلبمانوالمرجح.الهلقانشرقئمالنىواستقرارهمالدانربنهرالهلفار

تراقيا:ثبمعنانطر.الثبملهذاالصك!كةالإداؤ

355934,"05,DeThemutibus,156-;915 Oikonomida' ,s Preseance

ايصأ:وانظر

47,.raphy,.p;458 Ostrogorsky, State, .p;911 Browning, Bulgaria, pييثمDe،أح!ل!به!طأفى

83-17.1.3.teلهtولكالأ.!كOstrogo

93-64.-94.tion,pp7فى 0 Form811ظ!االا

انطر:.ايضئاوالبلناراللاتضدكانتنىانتجنيانصلةانإلىثيرنانىاصار-،.

Theophunes.,1.!;3364بهمظanis.3)31.رءا،1،لر-معpp.-111؟.

Ang!ادا07ئ!م!أهـحهtion.p..55-،ا

عهدنىالعبزنعلبةا!دارةضدصمثاللىأت!ررةلكالهبزنطبةدةابضداللاتقرداثكمن-2،

riusالناكهـكوصالإمهراطرر III70ن!ا 5 - ' 9 )A Ti)سرضتالتىمىكلنار!اانالمحتولومن.م

انظر:.التردعلىاللات

473..Syrien.,11 pءصاMichel

لتلاومنحهوضاوةككرمالملضار!انعامل.م507ستمرئهاراستؤفىاننىبتبانباحكعد-3،

هىمذهوكانت.الأرلىاهصيتهالرمتذلكنىفمدانهإ!إمهرأطررلميالمكائهفى!لىكافيالنىميصر

اعتقترفلالبلفارحان)نالمربحومن.أجنهىلحثماللتبهناسيزنطةفيهاتمحالىالأولىالمز

الإمهراطورتامكذلك.وثنيةدولةظلتكلفارياولكن.الهبزنطيةكالحاصحةإتاعتهأثناءالمبحية

دررباسرخليبمالبلتانجالينيقعأنهيرجحالذىZagoriaزاجررياإقلبمالبلناربخحاثنىتجنيان

انظر:00ك!لا،!حلا

.58nء."كev, InschriftآBrowning, Bulgaria, .p ;48 Besevl

Ostrogorsky, State, .p .914 - Li

,Theophnnes..0430.-ه، l

ستالبلنارضدالأولىحميهفىاخامىقسطنطيناتعمهالذىالمزدوجالهجومتكيكيتلخص-6،

FVIrمصبمنزلك!عدتتتممال!انوبنهرمصبإلىكحرلمالنرصاننرقاإرسالالإمعراطورتبامفى
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وعلىتراقياإقليمعهري!!المئاةفرقراصعلىكننسهالإمبراطوريقممين!ا.كلفاهـياباهبنوئاالنهر

انطر:.والجنوبالشصالمنالبلنارعلىالهبومكتحتئهـصلا،ضالأالأصردالبحرماصلطول

015.05،;67 Ostrogorsky. Sate".5(!كل.Theophanes, ."،) 434 - ;435 Niceph

،7-151..Ostrogorsky,state, p

,Besevlievهـ7-دهة17.-8، Konshntine

الحلوومنطتةمنالس!منكععؤاعلارهبؤإلىتثيرنتنورال!رلدحولهةانيالذكروبد!ر

كبئينباإتليمفىترطينهمالحاميتسطنطينالإمعراطرروكيام.تراكياإقلبمصاهالهلنارلةالعيزنية

Bithyniaانطر:.ا!كاآسيافى

,Nicephorus.!كاى09 pp

،9-456..Theophanes..) p

05-.754.Theophunes.01 P

95-486.05,1,Theophanes

تاماتىالهزنطةالمنلاسان-النترأهل!لأصلاثوالمماصرالرنصالمصررهو-ثهونانىزكر

.يالهلقانماولا،ها*نىاسثرتوأنهاا!مهراهمد!مةوألالمانحا.كلمنت!انهبهرهاا!مهرالحد

افالميالطهعتضئوهلا.الهلأمانب!روثههنىال!قطنااتىاثيلمننىمل!ها،ماكلروكلمة

Schivi-كلمةممنىعنللم!د.الهلرمونهزع!زوسهه"ال!رنان،سالرنههـاإقلهم.مشونها5كراتها

انو:ول!

0083-97.is,Observations, pp.12-11; Chamnis, Nicephorus,1 pp3س

انلر:..اليرنانيلامنتذ.لتيالأولنقفررالإمهرالحدعلىأ!أ5ظرانيىالأضاذ!طلق-25

أور!ر3!،كه*!"!عا.".)ملأ.

7Chronicle-!وله.مرنمنافياصرلبة+*المعروفةالحولبةموالمملوعاتلهنهالرنجسالمصر-53 of

تتضناتىافرليةهنهلىالراردالمعلرماتصحةينبرلمالتاو!نبةاللراساتأثعتتولتد.7ثعأ!حه

الإمهراطررعهدوصتىموهـميالإمراطررعهدمنذاليرنانكلانىاللافىاينلفلغنقبعةمملومات

طهرتايىاللراصاتوفزمنالركموعلى.زمنئاتأحرةمفيدةأخرىمعلرماتعنفضلاالأولتتفور

الدقة.وبهعلىممروفكيركاكهاتارغأنكما5مبهولألايزالافولبةهنهمزلفنإن،الآنخى

انطر:

-p.,148-147;152 Chara5!*،01;حأ!ث!حث!*حأوو.Lemerle.Chron. Monemvasie, p

.8382-.p.60!كلnis, Niceph
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كبهاد*أتراسكاقلعةعلىوهبومهمالبلرمرنيزفىاللافثررةالحاصةالأحماثأنكالذكرالجدورومن

سكليروساصمذكررونالإمهراطورصةكالإداؤالحاعىالاءقطنطينالإمبراطررمؤلفنىوودتقد

ا!ا:انطر،السلاتثورةأضدالنىاليل!مونيزثبمقاند

DAI,,I.فمله-.232 ch.,94 pp

اتطر:.البلو!رنبزثيمقاندصكليروسعنوللمفسد

02..Scibt,Die Skleroi, p

.Ostrogoisky.State..54-فى .p ,171 n

55-.502..Cameniates,De Exp., pp

56-172..Ostrogorsky,State, p

يعفىهـسى.8م20ضةاحماثفىمرةلأولتراتاعنننصلكممتمونياإلىثبرفانىاصار-57

افظر:.لم.2وصنةم978تفيماالقرةفىتكونشونباثيمأنالمحدثينالمزرضين

.Theopbrnes+5ل!ء"ها؟ك!ا!3ع0;165-162(أأظله(1،"ولألهح،ء.أه*ئنونعمء*3.)،34ة 10 30 :475 De

ورا!ول3ا!.ا"ظد،أكلهuine,pp.1-22ارث.

انطر:،ال!لومونهزثهمعنللم!د-58

,Observations35ةهايمحأأيبهحط.ance.pأ!لا*،ظحالهانخ!-ةDe Thematibu.. pp. 172 - 173 ; Oi

0114-.*

)نالر:.ضالريخاثمعنلل!ز!د-95

-Cephaki35؟:3أ،هول*مدعهأ.P.ط.3-+ول6ء*onomidظOi174-371ة.pp.ء!+ءه!8)1،1)لاها

ول،اpp.8110-11لا.

انطر:طلرنجكائبمعن-06

.Thematibus,pp&-ء"!كئه!!p.35+ة"v!الأ*خي.ء،لا!م :017-168 Oikonomidtعم

,de.8!1؟فى. Macedoine,هآp2818-.!

انالر:.أجم!!لأه8دلاد!راضيومثيمعنوللمرمد

Fertuga. Dyrrachium3505؟ة.nce!لاأا!اأحهكه.خيم.p ;177 Oiko.ء+ءح!هةكلا!

529-83.pp

16-448..Karayannopulos,Frage. p

اصتترارهممرحلهكماكهفىاللا!حياةإلىمورصللإمبر)طورينبالذىالسكرىالمصدرأضاو-62

انطرة.البلتانأقاليمفى

375-037..Maurice,Strategikon, pp



49%

63-.55-53,1592,.ikon,pp. ;373,372 Dvornik, Decapolite. pp6كلي urice,Strat!ي

-6،462..nis,Demography, p+!يجliح

1,نالحدكه.-56 .p ;81 Ch6!0كحلis, Niceph68-96;؟لبه!ثلأح.MonemvasiasChronikon, pp

914..Monemvasia,p

66-52..Browning,Bulgaria,p

76-97..Obolensky,Commonwealth, p

86-474.-473.Theophanes,,I pp

,0Browningو+.-96 Bulgaria, p

.VAنجكامىالعط!مركانBrowningيورننجالأشازهـيضبف - 76 )% Nicetas).منككونتد

كانجة.غبرالأدلةولكن،صلانىاصل

07-004..Theophune9,01 p

ءولThemutibus,p.فىا97-0

,nsky,Commonweultb.لم!.-72 pا!Obol

73-58.55.54,.lov.Formation, pp81153ساظ;.a,pظ،!Drowning, Bul

نىالدرلنبنبنوالحدور.البلنار،رولةالهبزنطبةالإمهراطررثبناللاماننالباتمنلل!ور-،7

6عةاننانبة AIانالر:.م507تومعاهمة.م

65,.y,Common !* lth. P!ال,v Inschriften. pp.:95-57 Obolcn0ع!ظ71ظأ

اينم7؟7منةاتناقبةنىتضحكصاالملتانبحالنطاىكالنملتنطتالبلناردرلةحدردان*حظ-75

ومنحا!ففاقبةهذهلعفدمضطرةكانتالهبزنطبةا!معراطردبةأنتسالاكببولكن.وطضال!اكبزفطة

!ذكرلمثيونانسأنلالذكرربد!ر.الإسلامىالخطرلمرابهةتتنرغ"لىاجملبممةاتنازلاتكعضالبلنار

نانبرفانىزكرفتد.هم29سنةأصداثضنإلبهااضارمل.717متاصماثنىأ+صفاتبةهذه

Michaelرابخابالأولمبغلأمبلالببزفطىالإمبراطررعلىعرضيكرومالبلنارىالحان .I Rangabe

ثيردوسيوسالإمهراطورعتدهاالتىالسلاماتناتيةكنرديماثلصلاماتناقمتترحاتهم(13-

717ولااثالث - %Y 5 ) Theodosiusانطر:.الهلفارضانمعجرمانوسوالبطريرك(م

62-06,.Theophanes,.) .p;794 Besevliev, Inschriften, pp

واضطر.أخرىمزم(797-078)السادسق!طنطبنالإمبراطررعهدفىننبرالموقفولكن-76

البلنارالحقالثانبةالحملةونى.م297وصنة197صت:البلنارضدحصلتيننىالحروجإلىالإمبراطرر

عتدإلىاضطرتيزتطةانالمرجعومن.يصعرسةالهربقطظينواصتطاع،كير-هزيمةيا!مبراطرر
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دولةصدودأنايضئاالمربحومن.لبلغارلاالجزيةبدفعالإمبرأطوركةقبامبمقتضاهاتتررالبلغارمعهدفة

)نالر:.جنرئاالبلقانجبالنطاقأخرىمزتغطتالبلفار

.!-65.Ostrogotsky, State, .p ;162 Besevlicv, Inschriften, pp

77-0173.Browning,Bulgaria, .p;48 Ostrogorsky, State, p

78-094.Browning, Bulgaria, p

انطر:.والعاثرالتاسعالترنيننىالهلفاهـسةالهبزنطبةالعلاتاتعن-97

78.-54.aria,ppا!Angelov, Formation, pp. 94 - ;64 Browning, Bu

انظر:.ابلاد!انسعال!ننىكيزنطةفىالثتافيةالنهضةعن-08

37-25..endes,ppحآا!تعصأDvomik, Byzance, pp. 601 - ;146 Dvorni

انالر:Nicopolisنبث!ولشثمعنللمىسد-98

.351!..nceلةonomid 4 ,s Prrse8.!;176ظأهtibusلف!أDe' rhe

Cons+!اtinشاPorphy-ول!ا؟د!ايورفروجنترسقطنطينان*صظ.ةهaلمفأ!حم!دارالماضعالثمكالنسهة

علاطاتانطر.الأحرىلثبماتكالنهةفملممماكاثبصاتالخاصمؤلنهلىنملاله!نمصلمأاظلا

المصدر:ننسنىذلكتنبىنىأذدا*ظ!اكرترص

353.03,unceء.s Pres90!ا 41.pp - 43 ; OikonomWايملا1111احل!(!+De

انالر:.Strymonصربمرنثبمعنلل!ور-82

357.352.033.anceيفPcis؟3ول.onomi168.طا Oi111،م!ء)+.!لحا03!166ءDe

83-078.Obofcnsky,Commonwealth, p

Iiusscy, World, .p .013 - AL

,is,Monk.63-لمثه.85 ppالبه!هhا+ح

86-82-81..is.Monk, ppالدلحهCh

87-992;-298.IIussey,Byzantine Monasticism,018.pp-;181 Vlasto, Christendom, pp

144,-121.Dujccv,Mont Athos, pp

AA-لتببكالمنت!بةاللانبةالمناصرولكنMelingiوEzeritaeغربمرتفعاتلىوالمحتتر

.ايلادىعرالحاسالزننىالعثمانىالنتع!ىواللغوسةالعرتية!هوتهااصتظتالبلويونيز

انظر:

.12.pp. 103 - ;333 Vlasto, Christendom, p!ك،Georgacas, Slavic Grou

98-72..Obolcnsky,Byzantine- Slav Relations, .p;4 Obolcnsky, Commonwealth. p

http://www.al-maktabeh.com
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.Dvornik.ف!09-04.03 Byzance, pp. 133 - 1 ;36 Obolcnsky, Byzantine- Slav Relatio

انظر:.Photiusنرتيرسالبطىيرنعباةعنللمزيد-19

.561-.Dvornik,Photius, pp

29-55..Browning,Bulgaria,p

39-.55.Oslrogorsky,Stat,,-3022." Browning, Bulgaria, p

انالر:.هم61صنةححمكح!ط!آالحزردولةإلىالببزنطبةللسناؤكالنبة

211.-178".,Dvornik, Legendes

طلبإلىكحه!7tislaراصتلاتلللكدنعتالىوالطروفالفرلمحة!مولةمورانبامملكةعلأتةعن-،9

انالر:.مورانجانىارئوذكبةبخةتاصشفئيخزتطةعرن

,6endes،ت-ول pp. 226-;235 Vlasto, Chافم,Dvomik,Byzance. pp. 147-;163 Dvomik

028-!.dom.pp

.Dvomikلنىnce.pp.لم!ا-.59-183 lly91-28+ة+.Dujccv, Moravia, pp

انالر:.لاخاول4ألهـلاكلئا!رسوئؤCyrilصب!صلإل!هاتوصلاتىاللانةاللفةحروقعنللم!رر-69

فا7ا!ا.ىظ311،ولءاءوللا.*لهم03+لا5لاد:الهرحاناكلظ!"لأ.لالام!ول،،؟يا-ثها،*ول،الالاول.!ول".001

5146:55,33.0*ولممادسيلألأ.-9لأ ++9-;231 Drowning. Bulgaria. ppحه.*gvndائن.Dvumik

State.p.2!ا.

.ref-582ص،-9،ال!زلطهاالإم!راطررمةوضار6كارغلىهـراسات:فجالعريزعهدوسام-89

99-;402,Dvomik, Legendes".،ء.nsky, Commonweath. .p;84 Ostrogorsky, Staا!Obol

187..p.;023 Dvomik. Byzance. p

001-145..Drowning.Bulgaria. P

المسكونبةالمبامعواهصبةالمصبحبةالدبانةعنمبمةمحاضرنونبوسالب!مرلهرسالةكانت-101

الطوبلة:الرساكلهنهالكاملالنمىانظر.المسيحىالحثموواجبات5وعم!ها

696.-627.Photius,Epistola, cols. pp

أبضئا:رانطر

.01-Dvornik, Byzance. p

-201147..garia,pكلاBrowning, Bu

صاولوكبف،ووماكاياالأولونبتولاالتسطظينبة!طرمركنرترسيبنالفبفائلافعنللمفمد-301

انطر:.اسث!اؤالبلفارىالتيصر



AV%

591,-441.Dvomik,Schisme, pp

دولةمنالشرتىالتسمملك"الألمانىلوكسإلىشاؤوارسلالنربةدولةإلىكوركسابهكذلك

انالر:،تعلهمندكنرجالإرصاليطلب،النربخة

.841.Dvornik,Byzance,;191.p Browning. Bulgaria, p

نبتولاالهاياردولكن.روماياياإلىالهلنارىالتبصررسالةمحتوىايحدبدوجهعلىئحلملا-01

الم!يحبةضنونفىسؤال609علىالإجاكةالزهذاويممن.كالكاملوصلناالرصالةهذهعلىالأول

انظر:.البلنارىالتبمررطلةعلىروماكاكاؤعنلل!زيد.الكنىواينظم

29.-87.lth,ppلةmonwe!ل*Obolensky, Co!934-36ك.ppك!ا،.Dujccv, Die Respo

ض!(م872-)867نىانهادريانالهاكاعلىكررصالتيصراترحلم96عاممتصففى-01

الهاياولكئ.كلفالهااصاقنةرئبسوعليفةلثل(كلفا!سانىالاكوىالوفد.اعضاينمن)الأسحاء

انظر:.و!دالهاكاحقمنالأصاقنةرنيىضضصاهياراناععارعلى.الحلفا!ةالمطالبمحاهل

v,.!خ!ألي!.",357 Die Reظظألاه

الها!كةومععامة!نةالنربمعلجهةعحاتإنامةعلىح!شاالأولكاجلالإمعراطرركان-01

عاددهاناياكاإلىالأولىضارنهأرصل.نرنبرصالعرمرلدكمزلالإمعراطررنبامرسد.ضاتصنة

الكنهتبنبنالححاتكلتصنبةالتطظنهفىونىمضععتدعلىالاتناقوتم.النانى

مارسإلىم986تاكنويرمنالمتذالترةخلالانعئدالذى-المبعمذاهـعتر.وال!سبةالرفبة

انالر:.المبعهلاعنلل!د.الثامنالمسكوشالمبمعمرالكاثربكعةللكنبةكانعة-لم07سنة

.261.Vlasto.Christendom. p:402-لإ؟؟.Dvomnik,Schisme. pp

01-152.-151:4.Browning, Bulgaria. pp123-1؟.me.ppنر"Sc730+لأ،"

الجالبة.أسنااسدكانانهالمحتطومن.ثلفا!باأصاقنةرنبساصمالنحدبدوجهعلىنعرت!-01

انظر:.يلناركانىالبونانت

162,.Vlasto,Christendom, p

انظر:.الجيعوبمرانقةالدكنىالمبحض!تميلفاهـساأساقنةرنجيضنميعلىا!تفاقأنالبمضهـمرى

152..Browning,Bulgaria, p

01-153..Browning,Bulgaria, p

انطر:.مورانبانىوثرريرسصيريلالأخريننثاروعن-11

11-

,Dujcev,Moravia.921-2.هه pp

163..Browning,Bulgaria, .p;154 Vlasto. Christendom. p
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,Obolcnsky,Commonwealth.154-;155-2؟ا pp. 59 -;69 Browning, Bulgaria, pp

.57.Angelov, Fo !3 to, p

113--Browning,Bulgaria, .p;158 Angelov, Formation, .p;57 Obolensky, Common

0.79wealth, p

11،-58.-575".,Angclov,Fo ! tion

ا!ئا:وانلر

224,"..eممatBga!م'Dujcev,L

011-89..y,Commonwealth, pالطهاشا1!لظ

..لىالمباوؤاللانبةوالأممدالماثباإلليم.عنكاملافملا3الالطنطينأ!معراطررانرد-161

مناوسد.ظهAdminل!اكأwdoلا+ئيم)ول(الإمهراطررصةكإداؤالهاصمزلنهنى()92رثمالنملوهو

التعاثلعنفضلاوالكرواتالصربلموتىالعحرالادمخعنلتتارضبةمادةكملأنههائاالفمل

انطر:.الأدوماتىالهرصا!لعلىالمترةالأ!رىاللاهة

01!ول،1."محا2.ز.1243.

المحدثين:المزرضين!ضي!هلمنهامةنعلبتاتكتنصنالدىالممدرهلامنئى)نالهز.ا!مأو)نطر

0081،1ز4-.101 011 pp

الإم!راطررمةمحارلاتورفضترئنبتهاعلىظلتالمربعنلارانإلىالعبزنطتالمماررئبر-791

صلةفى7ظأحه"اJ,111الأركاسبلالإمهراطوركحباةالحاصالنصلانالر.إخضاعهااوورهالب

ثيرفانى:

0928-288.eoph.Cont., pp+ا

المصرفى(5)رقم!صلوالذىالأولياصبلالإمهراطرركباةالهاصالفملهنامؤلفأقوالمربح

افلر:.الاىتطظينالإمبراطور.الأولكايلصنبدهر.ساكق؟الذكر

038.(.,Moruvcsik, Byzantinoturcica

181-292.-192.Theoph.Cont. . pp

أبصأ:وانلر

-911

012-

,Dujcev,Serbes.53-.مه pp

06..Duicev,Serbes,p

.100.monwealti,p!ل!Obolensky, Co
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انالر:.م597سنةحدثلارلمانPannoniaكانونباكرواتخضوعانالمرجحمن-121

918..to,Christendom, p7كم!ها

ومناطقالنرممةردرلةالبزنطبةالإعهراطورسةصودسرضرح!ددتائهاإلىالمماهنهل!أه!بةتربع-221

انظر:.البلتانغربشحالنىنفرذدا

001..Vlasto,Christendom, pp.918-;091 Obolensky, Commonwealth, p

1 v r-انالر:.كرواتيانىاللاشبنبةاينيىمةالهعناتماطعنلل!زيد

491.-191.to,Christendom, pp7فح!ا

12،-.02103.teلهStلأظ.onwealth, 001.p ; Ostrogors!سObolensky, Co

125-.194.Vlasto,Christendom, P

126-01..ky,Byzantine-Slav Relations, pفأمحاObol

انظر:.الجزنطةالإمهراطو!صةضدصببونالتيمرحروبعنللم!د-127

y,.لأظ!3 Commonwealth, pp. 501 - ;113 Ostrogoظns67;شا Obol-6؟.Drowning,Bulgaria, pp

236-231..State,pp

.ky,state.32؟.-128 pننOstrogo

،ليكاكنوسرومانومىالإمهراطررصفبدةMaria(نداا!6!ابكاكبنامار!اترلت659ضةلى-211

-)969كطرسالضعبفالعلفارىالتبمروزوبة Irv)ت!الهلفارىالتيصرولرعذلكوأعثب.م

الماص!ةإلىسفاؤكطرسارسل.هز!.تانيرو!ت.كلنارسانىلهيزنطةالمعادكةالعناصريمف!تاثير

والقيصرليكاكبنوسوومانرسلاتفاقبةوففااصبائاتدفعهاايزنطة!لانتاتىالجفيةلاصتلامالعيزنطية

صبن.حالاكةعلى.م289سةالإمهراطررصنبذعئيطرسزواجرتهتانىالاتناقبةرس.طرس

فؤعصرالإمعراطورمةهـررأتتنبرتقدالظروتكافت.الهبزنبةالعاصحةإلىالبلنارضاؤوصلت

جفيةكدفعالإمعراطررصةتتومأقنتنوريتصررولم.نرتاسنتنورالإم!راطورعهدفىالرقفىوترصع

الض!مةتوجبهنتنورترر.كلناريامعصربلتربوترقعا.ابلفار.النراكطرررتامالرايرلهؤلا.

لأدا.كالروسالاسقانةرتررظهغبرثم.كلنارماصمردإلىنجاالإمبراطررأرسلومالفمل.الأولى

ومعها.الروصievبمفأمبرSvjatosلمأvصنباترسلافإلىسفارةالإمراطوروارصل.المهسةهذ.

وعهرالروصالأبراضبابولالنعل.يلناهـلاكفزوالأضبرقباممقابلكهدبةالن!بمنرطل0051

الذىالحطأفداصةنتنوروادرن.المه!ةادىأنكمد*دهإلىالمورةرفضولكنه.البلفاروهزمالمانرب

عليهوأصبحال!زفىالعرضتزيمكىكرحنااعتلى.م969ضةنرتاسنتنورمتلومعد.ارتكبه

انظر:.سلنهخطاتوصة

.pp.07-72; Ostrogorsky, State, .p;925 Obolcnsky, Commonة!لنظ!،Browning, Bul

.821.lth,p*!



-286عى،-ا،الهمزنطهةالإم!راطوولوضارأماهـيخلىرراسات:نرجالع!مزعهدوسام-013

YAA.

131-,nskyا!pp. 262 - ;263 ObolهـBrowning, Bulgaria, pp. 72 - ;73 Ostrogorsky, State

.131-912.onwealth,ppحه"س!ول

321-131.".Obolcnsky, Commonwealth

وتاعدتهلمفاركاثيم:هىجديلةثياتإلىالهلغاردولةأتالبمكتتصبمالعيزنطبةالإدار-تامت-133

(Paradunavonااسما!صأ)وكمرثكك!هعtrionكا!ش!رنثبم.شرنياغربفى3!اkopljeصكو!لى

.الدانوبنهرعلىSilistriaسبلراوتاعدتهالبلتانوب!الالأدنىالدانوببنالمتدالإقلبمويضم

مدكنةضمهـربما.Savaالافانهرعلىصرمبوموقاعدتالثالاقصنى3أأحمأ!داشرميومثبم

ئيمتمكيمالبزنطبةافكومةتامتكذلك.الافاكنهرالدانربميقىعندكقعاتىBeigradكلبراد

عليهاتالثانىكاصبلاشفتدوالكرواتالمربلألابمكانهة.لهاثساجمبمكإضانةدالماشيا

انطر:.البزنطبةابدةظلفىالمحلبينامرانهاصكم

كهىnلظىال!لأ.كهلناte,pp.276-;277لأول1اظظا،لأ،،Commonwealth.pp.ركا!-021,

Drowning, Bulgaria, p. .76 - '11 t
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ا!رائ!*

أ.يا،ا*"صضبر*!؟عزء

.س-صىص1،ئم!ء8!مؤ.:

؟.-هء.ف!

.رر!!.،.لر

راأ؟*83"!؟!كاا!..*-!!ض!، لحم.."ء5
!ء،-!ةفي

لمثر
ثصث!

سم..8!*آ،زإعأ+!6-أرء5أ؟
ص-*--"

ح!

فىكا.ء

ياآ!يربرصروأبت!ضة.مي
،(.؟."نةإ-.ال!!0615

!-.ء*.ثتن..!!اأ!لميه!إدأ؟!رلم!؟.بز-ررجمرأأ.
،ءأ!0096"*

!اأ.أ-إت....-.،--..)في.-

ترأي!ألما-!كرخممثزنر.!ير-:هأإ

البلقانجففئثبهفىالسياسيةالكيانات(11رقمثكل



202

اليلامانبريزلشطاللهيميةالهرطة(Y)ر3فكل
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.ها+!ي.\".مزء؟ء؟
!ما

طا!

ءهـ!هز.\.:

-.ه-
إ9-؟ء!ط...ء

؟:.ت.بر!ة!5
بر.8؟كاا("*جىص-!5!

!8 هـ.صه،-هةفي

لأ9اث!-:إ

.-?!هلى5ء

!ء+ئمخلى.فئص*--*ء.-في،!!

3محص،..!ر!ر..كيء0:6ءكا

ة..ةس.:."رر5ءصه-ص

:."ة.......!ةة+؟.1؟ءث3.؟

آ...،\.:ج.!ت..ج*-!حا*لمأآ

!.......-.!زكزكنركير*همر.-؟ل!18

!جورلى

د؟.في

j

"ك

"*-.ء

ص?لم

.ثزبخ

أثا

ات.!اثا

؟ل!!

!ث!أأ"آ

-ء3

البمانجزبزضبهفىالرومانبةالطرق(r)رقمئ!كل
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الأجنهية)8(وائنتصراتوالمراجعالمصادرقاثمة

Acta Antique Academiae Scientiarum

.Hungaricae, Budapest ff5291

Acropolitae..ول Opera, edعح!!

.Heisenberg (Leipzig, ,)3091 2 vols

ge et 'l origine deصأ،"هـقة.N Adontz

"88!88)886-867('1.empereur Basil I

-223"..)3491(9005;-475(3391.8pp)

0026

N.Adontz,،.لمةصأpor!لمحاhistoriyuشاشالا

liكو)آ.I par soniكعلةbre de Bظ'I oraison fun

-105(33.. pp،شا..ول18(ر..on VI. 'I Sabمأ!

513.

w York!صاظصاك.viصاalظrican Historiشاثلا

..andLondon. 5918 ff

r.ولأنا- " 'L administrationشا.H Ahrwcil

31!،55"Crete byzantine(!ساثiedاحt

228.-172".،)6191(

on des droitsأ.H Ahrweiler, " La concess

"."incorporels. Donations conditionelles

Actes du XHIe Congr ! International

,desEtudes Byzantines, II (Beograd

6)4ه."301-.114

AAASH

Acropolites

،.Adontz. Basil

'L OraisonحمؤAdont

Funebrc

8()"

Ahrwciler, Crete

.Ahrweilerةك!5 Dona

Conditionelles

المربياوالمر)جعالمصالرأما،فقطالأجنببوالمضتصراتوالمر)جعالمصالرعلىالقانمةهذ.تقتصر8

.الكتابحواشىفىمرةلأولنكرهاعندكاملاسجلناهافقدوالمعربة
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,r 'L ideologie politique deشاH . Ahrweil

7591(,,empirebyzantin ( Paris!'

.-Lafrontiers et les fron،ا,H. Ahrweiler

3 de Byzance en Orient", Actesعنأ!ud

5 nal desةXIVe Congres Interna

7491(,,EtudesByzantines, I( Bucarest

023.-902".

H.:ثها Ahrweiler, Byzance et la mer

-ueet les inة"uerre, la poliظmarine de

3stitutionsباثه maritimes de Byzance

3Vileغاح!("ككفى؟1ر،66). - We

rches sur!ظ38""،ظولشاث.H Ahrweil

byzantin!لشا01ي*"أسdministrationك.(
auxكأصا-*شا)5أ!أظ)ظهـ.BCH.3.184(ر)06.

pp.ا-1لا0.

alشيفىtos, " Iconoclasm and Imيلا.ولولثلاه

11,0"سأ1)6691(هـ IV"ااظ717-"842..حيu

401-61.03"

,M.Anastos," The Transfer of Illyricum

ly to the Jurisdiction ofأCalabria and Sic

73the؟ Patriarchate of Constantinople in

.31-14,"33.SBN, 9)5791(8 pp-

1882Analectaبم، Bollandiana. Bruxelles

-D.Angelov," Formation and Develop

ment of the Bulgarian Nationality: Ninth

.)7391(1.toTwelfth Centuries"50 BHR

64.-94.pp

logieغ!Ahrweiler, Id

Frontiereثهصأ,Ahrweilcr

Merثهسأ,lerشا*"ول

,r RcchcrchcsظأاشاAhrw

Anastos. Iconoclasm

,Anastosلم Trans1 o

611*لها،+لا

An Boll

Angelov, Formation



.AnnaComnena. The Alexiad. trans. E

9691(.,Sewter(Penguin Books, London

Arethae Archiepiscopi Caesariensis

Scripta Minora, ed. .L.G Westerink

.Leipzig,6891-,)72912vols)

.Acta Sanctorum, Antwerp1643 ff

.MichaelisAttaliotae Historia, ed . I

.1853(CSHB,Bonn)!س!؟ل!اشأ!

-Annuairede 'l UniversiO de Sofia 0 Fa

.2 de Philosophie etHistoire،الاضا

24..ff،1ر.(is3لمة ) Pشأntion. Bruxellلو8برلمة

Miracles de St. ،5 metrius.ناrisi503لة

commeظ)ظ3لألمةشا. source historique (B

)ر،)53.

F.ظأفى4ظ!عظلConstantinopiظ [3arisic, " L

3ساn"8626ول8 Slavenصا3شا4)انAvar؟بئاpar

.54)()،.37124-فىر3. pp

،3-Ser..A edd.بHآBasilicorum Libri

-Groning)ثاللا(heitcma, .N Van der01ضا؟
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