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مقةمة

الغنيمةهذهمئلقومغنماوالعينرات-أنالعلمبدايةمطلقأ-منذيحدث+...لم

بعدهصا؟ولاقبلهمالا،شارلماناوالإسكندرزمنذلكيحدثلمبل،العظيمةالغاليةالضخمة

فيتوفرماالهائلةالثروةمنالأربعينالعالممدناغنىفيتوفرشخصيا-انهأنااظنولا

فيموجودةالعالمكنوزلالثيا!نالبيزنطيونيقولإذبها؟عليهعثرواومايل!طنطينية

منجزءأاحدلكذكرءه...فاق..."العالم(نحاءبقيةفيفموزعالآخرالثلثاما،القسطنطينية

ولنأكنوبة،يروىكانهلكبدا،وعظمةوجملاثروةمنوقصورهاكنائسهافيعمامئة

132ص،القسطنطينيةفتح،كحري)روبرت."..نلكتصدق . err)

واحدةاطد!اعلىيبنيانفقررالكبير،قسطنطينعشتهاالئي..ءالمدينةبيزنطة

الرومانية،عباعتهاخلعتانبعدالجديد،ثوبهافىعلينافخرجت،التاريخمدناعظممن

فعرفتهاموسسها،السم!جديدةروماحملترويدارويدا,،الملكيبالأرجوانواتشحت

تمنعهاوفيامفاتنهـ،رنمتجمالها،ازدادانبعد،الوقثذاكرمنذ.القسطنطينيةباسمالبشرية

بحدلئتهالئها،حولالعشقستائرارختأنبعدصبراعليهاالأعداءيطقلمروادها،على

المتطئة،وقصورها،الباهرةوكنائسها،الزاهدةوأديرتهاالخضراء،ومتنزهاتهاالغناء،

7مية،الراحيائهاو،الساريةوقنواتها،الزاخرةانئهاومو،العامرةواسواقها،الغريدةوحماماتها

...الكاسرةوالوحوشالسباعذاتوابوابها،الناصعةالمرمريةوتماثيلها،الشاهقةرأعمدتها

انهميخر،وصوبحدبكلمنيرمكلصبيحةفجاؤهاهذا،كللهااينمنجيرانهايدرفلم

قوتها.ومواطنمناغهالمسواأنبعدحنينبخفيعالوا

يزيللاالتي!متهاهاماممشدوهاوقفارضهاقدماهوطنتمن...كلبيزنطة

غدماوجمالهابصحرهاالمدينةهذهفتنتيكيفانسىولنعليها،برهانهلنايحفظالتاريخ

الح!بهاتبللانبعدابنيتهاعلىوطفتشوارعهافىلرتحيث،سنواتعشرمنذزرتها

وهرمتشاختالتيالمدينةإنها.استانبول.،إليهاالإسلامدخولإلىيشيررابعاإسماوحملت

فاتنة.تزدلاهذاومع

اينمناعرفلعلياطلالهابينوانقبصحاثفهافي(غوصنفسيوجدتهنامن

النينجيرانهاابصارخطف(خاذجم!صاحبهالذيوالجبروثالطغيلنهذاكللها

منعاماوعشرينخمسةجمرالمدينةهذهوعدسقلبفيرحلةوبعد.برابرةدومااغبرتهم



والواقعالعربيالمنهومبينالبيزنطيةوالألفاب"الوظانفبعنوكوهيفالثة:أسراسة

والألقابالوظائفلمسصياتالمسلصينواستيعابفهمبكيفيةتعنىدراسةوهي"،البيزنطي

!راسخةقوا!.لهالبيزنطيةالإدارةفيمعقدبيروقراطينظامصلناوتكشف،البيزنطية

خدرإصدارفياللراسةهذهنشرتوقد.الأوسطعصرهافيالبيزنطيةالإدارةميزثثتى

الدراسةهذ.منجزءأانبالنكروجدير3)1102(.عدد،والوسيطالإسلاميالتاريخلحولية

،والعربببزنطةشاللولىالمؤتمراعم!ضمنبالإنجليزيةونشرهوزيالتهتنقيحهتم

م.1102عامتسالونيكبمدينةعقدوالذى

-القرنالسابعالقرنمنالبيزنطىالإمبراطورى.الحرسبعنوانوهي:الرابعةالدراممة

امالقسطنطينيةفيسواءالمرابطةالعسكريةالفرقعلىالضوءللقيوهيالميلادىه،التاسع

تكريمىكتابضمنالدراسةهذهنشرتوقدومليكها.لمدينةوامنحمايةوهدفهاضواحيها

"العصورعنوانتحتم1402عامبالقاهرةوناثمرهبتحريرهقمتعطا،زبيدةا.د.!

.وحضارةتريخ:الوسطى

البيزنطيةالمصالرضوءفيجديدةقراءة:الإغريقية+الناربعنوانوهي:الخامسةالدراسة

وتحليلهاوالإسلاميةالبيزنطيةالنصوصكفةاستقراءتحاولالدراسةوهذه،والإسلامية

وتاريخهاالإغريتيةالنارتكوينبكيفيةالمتعلقةالتاريخيةالإشكالياتبعضعلىللإجابة

اكتشفلإلىس!دة،قرونطيلةبحريأتفوقألبيزنطةضمنالذ!طالسلاحوهيزركها،رطرق

فيالبحثهذانشروقد.المتوسطسطحعلىالح!فتبللالنيرانهذهصنعطريقةالمسلمون

2(.00)4هعدد،والوسيطالإسلاميالتاريخحولية

امفنتان:رالروسالبيزنطيينبينم119و709"معاهدتابعنوانوهىالسلدسة:الدراسة

التجارةوهوالبؤنطيةالحضاريةالجوانبمنبجانبالدرلسةهذهوتعنى6؟+،واحد

اثرعلىسJ)معبيزنطةعقدتهماتجاريتينمعاهدتينتحليلعلىتقومحيث،الخارجية

،المصرىالمورخمجلةفيالدراسةهذهنشرتوقد.آنذاكعليياالعسكريالروسي!ضغط

2(.".241)محد

لمؤرخينمحدودةتاريخيةواراءمعلوم!توافرمنبالرغمنهالإشارةوتجدر

لهاشينأاضيفالاآثرتأننىإلا،!دراساتللكمنبعضلهىبالإضافةجديرةمحدثق

للغاية.دليلةحالاتفيإلااللمقبل،مننثهـرمعتتطابقحتى



الأولىاعفصلى





الصليبيةالكتاباتفيالقسطنطينية

قسطنطينمدينةصالصلببيةللرواياتئحليليةدراسة

منالصليبيةالحروبحقبةإلىالنظرطويلةلنترةالمحثثونالمؤرخوناعتاد

للحركةالسياسيةالجوانبشتىتعالجالتيالدراساتمناتأفرزالذيالأمر،السياسيةالزاوية

شكلتالتي،الدراساتهذهجانبوإلى.العربيالشرقفياواوروبافىسو)ء،الصليبية

الحديثةالدراساتمنمجموعةظهرت،الصليبيةللحركةالمؤرهـينرؤيةفيالرئيسيالخط

وبقي.الحركةهذهتاريخفىحضاريةجوانبتعالجوالعربيةوالألمانيةوالفرنسيةبالأنجليزية

والبيزنطيةالضليبيةالرواياتفحصيعيدواانالأوربيةالبيزنطيةالعلاقاتبتاريخللمقمين

المعلى*قات.هذهصياغةلإعادةوالعربية

لفتتالتياقسطنطينلمدينةوالمدنيةالدينيةالصعلماهملئرصدالدراسةهذهوتأتي

شكدونتعتبروالتيالانبهار،أوالعجبمنبخوععنهاوكتنرا2الصليبيينالكتابانظار

الميلادى.عشرالئالثالقرنإلىعشرالحادىالقرنمنالفترةفىالصينةمعالمابرز

الصليبيةالأيفلولوجيةفيالغوصإلىبالباحثتوديمهمةأسئلةعدةالدراسةهذهوتطرح

كاتبأنجدولماذا،صللمدينةالحضاريةرؤيتهفيوآخرصليبيكاتببينالاختلافممببلفهم

هناكأنإلىالإشارةوتجدر.القيمةملاحظلالهاعلىالجوادجمدليلىأ.د.!والشيرالشكربخالصلقدما

العلاسر!قرنفيالقسطنطينية.مدينةبحنوان،شيحةمصطفىنجلاءالباحثةقدمتهاالعربيةبللغةلراسة

موسوعةعنعبارةوهي(،9991،القاهرةجامعة،الآداب)كليةمنث!ورة،يخرصاجم!تيررسلة.،الميلادي

الحقبة.تلكفيالمدينةلهذهتاريخية

وبهذاغها؟كتبوااوبالفحلالملينةروازاإما،الذينالصليبيينالكت!علىالدراسةهذهتقتصرمموف2

غبر،الرابحةإلىالأولىمنلاسيما،الصليبيةللحملاتأرخواالذين،الصليبيينالكتابمنرهطشتخطى

http://www.al-maktabeh.comال!دينة.شللحديثيتحرفوالمنهم



Williamاالصورىوليممئل of Tyre3الدوبلىأودواوOdo of Deuilرواياتبكنبا

النينالصليبيينمن3الرابعةالصليبيةالحملةكتاببعضعكسعلىعنها،مقتضبةشبه

غيراوعمدعنسواءالانبهار،منبنوعوالدينيةالمثنيةمنشأتهابعضعنالحدبثفصلوا

هذهعنصليبيكاتبكلعندالتاريخيةالكتابةاسبابعلىالتعرفالباحثويحاولعمد.

الدينيأوالسياسيأوالاجتماعيلوضعهكانماوإذاأيضأ؟كتابتهعدماولالك،اوالمنائمأت

لمعالموصفيةدراسةتقديمإلىيطفلاالفصلهذاانعلىنؤكدأنونودلا.امهذ)فيلور

فيالجديدالصليبيالثاشالجيلابناءمنكواحدتقريبا،ام128عامالمقدسبيتمدينةفيالصور!اوليمولد

فيآنذاكالحلمكعبة،باريسإلىسافربلوفعندأنهيخرالمقدمى،بيتفيالأولتعليمهلكقىالائ!رق.

لشمامسةرنيساأصبحفلسطينإلىام163عامفيعوثتهربعدببولونيا.لرسكمابهاودرسالغرلي،

الامبراطورإلىدبلوماسيةبعثةفيعمورىالملكارسلهام168عاموفيام.167عامصوركنيعمة

بلدوينعلىوصيااصمبحصدتهوبعدروما.إلىايضابعثةفيذهبكماكومنينوس(مانريلالبيزنطي

عامفىصورلأساقفةرنيسأوليماصبحوقدم.lاyrعامبحدصماالمقدسييتعلىملكأصلرالذى،الربع

6291(،)القاهرةالصليبيةالحروبمورخو،العرينيالبازالسيد:انظر.ام186معاتوفيوفام.175

419116August(),.66-99914-152(ص .C Krey, "William of Tyre," Speculum

.Stدينيسسانديرفيراهبأالدويليود)كك Denis،ر)دىفىالواقعة،ألماءهادويلمناليوئد

يلحملةفيفرنسا،ملك،السابعلويسبالملكالتحقام147عاموفي7.ء53*4+هل!ءولمونتمورينسي

ctioneLudovici,انظر:.الشرقعلىالثانيةالصلهع!ة VI! in OrientemملءOdoof Deuil, De prof

.ed.and Eng. trans. .V .G Berry (New York,)4891 xiv-xv

ترجمة،الصليبيةالحروبتاريخماير،هانس:التاليةالحديثةالدراساتانظرالرابحةالصليبيةالحملةعن

بالار،ميثمبلfr..277-&)(.49)طرابلسللجامحاتالفاتحمجمعمناثمورات،!حانمالدينعمادوتعليق

السباصباث!يرترجمةعشر،الرابعالقرنعئمر-الحادىالقرقمنالجشيوالشرقالصليبيةالحملات

929-ص(،)air)القاهرة2ج،الصليبيةالحركة،عاشورسعيدY؟.218-2ص03(،30)القاهرة،

عاللYA(؟91)الاسكندريةالشطنطينيةضدانحرافهاوسنوليةالرابمةالصليبيةالحملةعنيم،الست0491

)دمشقالوسطىالمصورفىالحتينيوالغربالبيزنطىالشرقبينوالكنسيةالسياسيةالحلافاتزيئون،

n1,رسالةالقسطنطبنية،فياللاتينيةللملكةالخارجيةالسياسةالجواد،جمدليلى92-313؟4ص\(؟

E.لمءا-اه؟ص0891(،،القاهرةجامعة،الآداب)كلية،منشورةيخرماثستير Pears, The Fall

,theFourth Crusade (New York;)7591 .J Jillءلمه+Constantinople being the St

.Byzantiumand the Papacy0014-8911 (New Jersey,)9791;47-9 .D .E Quller and T
,F.Madden, The Fourth Crusade: the Conquest of Constantinople (Philadelphia

163-145.3002(,zantium and the Crusades (London;(7991ءر.J Harris, B



الأوروبيينالأساتذةخيرةمنعشراتالمضمارهذافيسبقنافقد-البعضيظن!دينة-كما

\.العربالمؤرخينمنلكيلةركلة

الغربعلىسحرأ،شارلمانعهدمنذاسعلى،القسطنطينيةملينةمارستلقد

مدينةأنهاعلىإليهاينظرونكانوافقد.2عندهمالمقدسبيتلمدينةكانعمايقللأ،الأوربي

فجكلمنوالحجاجوالرحالةالئجارفاتاهاوالجم!؟الم!مدينةالحديثبالمعنىأو،كاالذهب

الصليبيةالحملةمؤرخيمنوهوكلارى،روبرتكلماتمنالمدينةهذهثراءويتاكد.4عميق

هذهمئلقومغنماوالعينرأث-انالعلمبدايةمطلقأ-منذيحدث"...لم:يقولعندما،الرابعة

ولاقبلهمالا،شارلماناوالاسكندرزمننلكيحثلمبل،العظيمةالغاليةالضخمةالحيصة

ماالهائلةالثروةمنالأربعينالعالممدناغنىفيتوفرشخصيا-أنهاظن-اناولابعدهما؟

كنوزلالثياقالبيزنطيون(االيونانيونيقولإذبها؟عكليهعثرواوماالقسطنطينيةفيتو!

موضع..."هوفيالعالمانحاءبقيةفيفموزعالآخراللالثاما،القسطنطينيةفيموجودةالعالم

وجمالثروةمنوقصورهاكنائسهافيعمامئةمنجزءأاحدلكذكر"...فإن:يقولأخر

منبكثيرتتمتعالمدينةكانتنلك...*6لقدتصدقولنأكنوبة،يرويكانهلكبداو!مة،

R.:القسطنطينيةعنالمهمةالدراساتمنعمدضاكا Guilland, Etudes de topographie de

tinople byzantineء+Const,691ز)9.ولأ+بهلى؟اConstantinople byzantine (Amsterdam

Paris(antinsميBrandscentres byzررىكاIdem, Les eglises et les monasteres);0591Paris)

,(7191 ;341-892 .G Majeska, "The Body of St. Theophano the Empress and the

Convent of St. Constantine," BSL 38 ,)7791( ;21-14 .C Mango, Studies on

2.3991(Constantinople (Aldershot

178.,(3991)LXIII،،يررهـ"E..M Langille, "La Constantinople de Guillaume de Tyr

بدمم:كئبهاحدي!نونانإلىكابلانميشيلالفرنسيبالمورخهذاحدا!عد؟

1991(.ance (Parisyلجيdلم!ةكا.M Kaplan, Tout

الحقيقة.هذهمهيركدرالذىالقم!طنطينية،إلىالغربيينالرحلةعنسيجآرقدمهالذ!يالمهمالكتابانظر4

4012-629:,K.Ciggaar, Western Travellers to Constantinople, the West and Byzantium

77-45.6991(,Cultural and Political Relations (Leiden

ص6491(،)القاهرةحباثميحسن،تقليمترجصة،الصليبيينايديعلىالقسطنطينيةفتح،كلاريروبرت"

1123Robert of Clari, The Conquest of Constantinople, Eng. trans. .E .H McNeal

101.6991,.Toronto,London,)3691 repr}

فيالقصطنطبنبةعن+ه!،+ع!+نررأجونثمم!منالمجهولالرابررابةفيابضأالعباراتنضئئرلد

للملينة.زيارتهغدلهالاث!فهيةالبيزنطيينرواياتعلىمحتمداكتبوالذىالميلارر!،عئ!رالحادىثعرنآواخر

K.!ر: Ciggaar, "Une description de Constantinople dans le Tarragonensis ,"55 REB

012221,("0121911،)5991(53

RobertلمهClari,12.1؟ا32ص،القسطنطينيةفتحكلار!،رربرت،



جيدأيدركون(نفسهمالبيزنطيونوكانوصنها.المرءعلىيصعببصورةوالمفاتنالمعالم

عندعظيمأشيئأكانالكبيرالمثينةحجمانكما؟1الحلافيوإشعاعهاسحلصمتهممفاتنمدى

غابةإلىبالدخولالقسطنطينيةإلىالدخوليائمبهالنوفوجوردىستفنفنرى،الرحالةهولاء

روبرتان24بلبهاجولةأخذمنيتمكنحتىجيدمرشدمنلهلابدالمرءوان،عظيمة

03الفلاندرزاوفرنسامدنبعضوبينبينهايقارنانوفلهاردوانكلارى

مسيحيحاجلكل(يضاالغفرانمدينةكانتأنهاالقوليمكنهذاإلىوبالاضافة

نحتويانكانتاالمقدسوبيترومامدينتيانمنالرغمفعلى،الخلاصعنبحثأابيهاينمب

هذافىيذكرشينأيعتبرالاأنهماإلاالقديسينورفاتالمهمةالكنائسمنالكثيرعلى

فقد.القديسينوآثار4والأديرةالكنائسمنالقسطنطينيةمدينةحوتهبماقورناماإذاالمضمار

القرنفيم(527-565)جستنيانالإمبراطوربناءهااعادالتىصوفيا،5أياكنيسةكانث

آثارمنمجموعةواهماكبرتحوىوكانت،العالمعجائبمنواحدةالميحدى،العمالس

افهافقدصوفياآياكنيسةلأهميةونظرأ؟Passion"المسيح"آلامباسموالمعروفةالقديسين

وذخانرهاوقدسيتهاو؟طوزهابروعتهاادهشتهمحيثتقريبأ،الأجانبالقسطنطينيةزواركل

Ciggaar,Western,.46ا Travellers

2Stephen of Novgorod, The "Wonderer" of Stephen of Novgorod, in Russian Travelers

to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Eng. trans. .G Majeska

44.49,91(,.Washington.D )C

3.R Macrides, "Constantinople: the Crusaders' Gaze", in (ed.) .R Macrides, Travel in

,Byzantine Studies5لمه urth Symposium3-يقom the Thirtyملthe Byz 7 antine World, Papers

691-591.2002(,Birmingham, April 0002 (Aldershot

J.:التاليةالمهمةاللراسكانظرالقسطنطينيةكنلنسص4 Ebersolt et .A Thiers, Les eglises de

Constantinople (Paris ;)1391 idem, eihpoS-etniaS de Constantinople, etude de

topographie d'apres les ceremonies (Paris ;)0191 .C Mango and .J Parker, "A Twelfth

Century Description of St. Sophia"., DOP 14 0691(,) ;245-233 Ciggaar, Une description

014-117.,deConstantinople dans le Tarragonensis

يختلفمتواضحامبنىوكان،القسطنطينيةلملينةإنشانهمعالكنيسةهذهالحظيمقسطنطينالإمبراطورفشا؟

الميلاديالخاس!القرنفيواحدةمرتيناحتر!و!الميلادى.السالسالقرنفيجم!ل!يانثهـيد.الذيص

يربطوكان.الآنحتىعليهاالتىبالفخامةبنانهاجس!بانأعادانإلى،الميلاديالمماسالقرنفيوللثانية

وأللصلاةإلبهاالذهابعندوحاشبنهالامبراطوربرنادهخاثمبي،رواقالامبراطوريالفصرو!ببنيا

ص1(،539)القاهرةبلرطهمصطفىترجمة،البيزنطيةالامبراطورية.،شاومان،:ينظر.الاحلكالات

.A Cameron, "Procopius and the Church of St. Sophia", The Harvard Theological err

163-161.6591(,.Review58( Cambridge, Mass

.1،2534،رقماللوحكفيثضر



.فاروسعنراءكنيسةباسمالمعروفةالصغيرةالإمبراطورىالقصركنيسةوكنلكالمقثممة؟

Holy'المقدسينالرسلكنيعمةكانتكما Apostlesحيث،2القسطنطينيةمفاتنمنواحدة

كانالأخيرايلأمر03وهذاكلاركطروبرتفولحدعلى،القديسينمنسبعةرفاتثحوىكانت

رضاعنيبحثونالنينمن،الرقيقةالقلوبلأوليخاصة،4فريدةجانبيةالمدينةعلىيضفي

النفس.وطهارة!رب

الثانية،الحملةصليبيوفهاهم.الإيمانعصرالوسيطالعصركانفقدغرو،ولا

.Stدنيسالقديسبذكرىاحتفالهمعث،السابعلويسمليكهمرأسهموعلى Denisفي

كانالاكليروس،رجدمنمنتقاةمجموعةالبيزنطيالإمبراطورإليهمارسلالقعمطنطينية

الفخمةبملابسهمليم!،الفرنجةبهرواالذين،الرخيمةالأصواتنو!طالخصيانمناغلبم

كما؟قلوبهملهرقتالذىالعنبالدينيبغنائهمبل،فحسبالألوانالرائعة،بالذهبالموشاة

البعضىحالكانوانحناءاتهم.هوهكذا،الرقيقوتصفيقهمالرشيقباسلوبهمالبهجةعليهملدخلوا

.6بإخلاصفيهاللتعبثاومعالمها،لزيارةإماالمدينةإلىيدلفونممن

"دليلاسماليومعليهنطلقانيمكنمابالقسطنطينيةكانانهبالذكروجدير

المقدممة؟وذخائرهااهميةالأكثرالبيزنطيةالعاصمةبكناشىقائمةصعبارةوهو!مسافر"،

تلكفيالموجودةوالأيقوناتالقديسينبرفاتالمتصلةالخارقةالقصصبعضيحوىوكان

عشرالئانيالترناوائلالأوربيالغربفيوشاعاللاتينيةإلىالدليلهذاترجموقد.الكنائس

anonymusاسمتحتالأولىللمرةيبدوماعلىالميلادكط، Merca1i،حاجبواسطةربما

ئينجيرارمنNichoكمةانيقولاسالأيسلندىالأسقفنهجهعلىسارانجليزى.7وقد

Thingeyrar،مالمشبيرىمنووليمWilliam of Malmesbury،قائمةأدمجالذى

دفعت.8وقدوغيرهمإنجلترا،ملوكتاريخكتابهفيالقسطنطينيةفيالموجودةالقثيسينبرفات

ويدعىالرابعةالصليبيةللحملةالمعاصرينالكتابأحدللقسطنطينيةالدينيةالأهميةهذه

.هرقماللوحةانظرا

248.,Ciggaar,Western Travellers

Robertofمل.9241iralC.701-801ص،القسطنطينيةفتحكحرى،روبرت؟

447.,Ciggaar,Western Travellers

,alsoCiggaar,.51-05؟ Western Travellers6حم،.,Odoof Deuil, De projection

67.,ciione!ملOdoof Deuil, De prof

K.مميخأر،كاللاتينيةروليتهنضر7 Ciggaar, "Une description de Constantinople traduite par

267-211.،7691()34si6cle,." REBممثهـااحun pelerine anglais du

"48.,Ciggaar,Western Travellers



Guntherالباريمميجونتر of Pairis'ئاريخمصننهسطورمنكثيرأيخصص(نإلى

جعلالذىالأمروألاثمهداء.2القديسينوأثارالمقدسةالدينيةالذخائرعنسللحديث!ضطنطينية+ة

وروبرت3Villehardouinفلهاردوانبعد،التاريخيةالناحيةمن،تاليةمكانةيحئلكتابه

وعاصروها.الحملةهذهاحداثعنكتبواممن,'Robertمهكه)حكلارى

النينامن015عامنحوولدبا!زاس،بارش!ديرمنالبندكتيينالألمانالرجماناحدالبارشسجونئركان

Gunther،:انظر.عيانشهود6دعومنالشطنطينيةعلىالرابمةالصليبيةالحملةعنكتبوا of Pairis

،..TheCapture of Constantinople, The Hystoria Constantinopolitana, ed. and trans.A
131-013.7991(,Andrea (Philadelphia

مرلفه.منوالشرينوالخاسعشرالتاسعالفصلينخاصةبصفةانظر

بليمفيالاسمبهذاقلحةإلىنسبةتلهارلوان.باسمعرفت،نبيلةفرنسيةاسرةمنفلهارلوانجولفرىكان

أنهالمحتملومنأيضا.نبيلاجودفرىنشافقد؟دطاجمانبيلاكاناباهلأنبفرنسا-ونظراشملانيافيتروى

15-0151بينمماولد fكاحدالرابمة،الصليبيةالحملةفيفلهاردوانجودفرىاشتركام.016ربمااوام

عنالتاريخىلحملهكبيرةاهميةاعطىمما،عيانكشاهدلهاارخشمبانياهـوئدكونتثيبوت،الكونتاتباع

الدبلوماسيةالمهامبعصلتولياهلتهثيبوت،سيد.عندمكانةذافلهاردوانوكانةالضطنطينيةقح

المفاوضالوفدضمنليكونوكنلكإكرى،عندالبنالقةمعالمفاوضاتبعضلتولياهلتهكماوالسيال!ية،

التاريخيةومكانتهفلهاردوانجودفرىعنالتفاصيلمنلمزيد.كومنينوساسحقالبيزنطىلجميراطور

)جدة،حبشيحم!نوتعليقئرجمة،القسطنطينيةضحفلهاردوان،6لظر:الصليبيةالحروبمورخيضمن

)القاهرة،تاسمجمدهقاسمترجمة،الوسطىالعصورفىالمررخون،سماليبيريلا؟ا-5اصاهـ(،304

ا.ا-اه48ص8491(،

علىالرابحةالصليبيةالحملةفيالمشتركينأحدكانانهبرغم،كلاريروبرثعنكافيةمحلوماتتوجدلا

كلارىروبرتعنالمملوماتندرةمرجعولعلأيديم.فيالمدينةسقوطبنفسهوشهدم،402lالقسطنطينية

ترهلهقدالتيالمكانةإلىيرقلمثمومن،الحملةفيالمفماركةالشعييةالطبقةابناءمنكانانهإلىئرجع

Pierreديميانبطرسلواءتحتالحملةفيكلارىاسهموتدبه.الجليرةللعناية 'd Amiens.نعتوقد

Cleناحيةوهىمنهاجاءالتيالناحيةإلىنسبةبكلاريروبرت + les Pemois،بهذانفع!همسىإنهبل

كانإذجمل،منأته15جيلوابيهحوزةفيالصغيرةا!طاعيةهذهكانت.الحملةصمنكراتهفىالاسم

انظر:التفاصيلمنلصزيد.الأعلىالمكانإلىبهترقىبالتيفصيلتهتكنرلم،داميانلبطرس!اعيأقمنلأ

،3ءهد!!/ءكا!ح3،أ.7-33ء74أ4ع،23؟2-4كاص،القسطنطينيةفتحكحر!ي،روبرت

.891,Constantinople:the Crusaders' Gaze
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إلىينظرونالصليبيينبعضجعلتالحضارىالرقيمندرجةالمدينةبلغتو!

Fulcherالاثمارتريفوشيههوفهاالعجانب،منانهاعلىمعلأمها of Chartresيبدىا

قال:غدماوثراءهاوآثارهاوحجمهابالمدينةصراحةفبهلره

التيوالقصورالأديرةمنبهاكم!وجميلةنبيلةمدينةمنالقسطنطينيةلهايا+اواه!

واحيانها!المدينةشوارعفيالبصرتصافحالباهرةالأعمدمنوكم!فائقةبمهارةثميلت

وفضة،ذهبمننوع؟كلمنهناكالموجودةكافةالئرواتنعددانمضجرأأمرامميكون

التجارئحضرالسنةفصولمنفصلكلففي.المقدسةوالذخائر،العباءاتمنكثيرةونواع

2..."الإنسانإليهيحتاجماجميعالمكانهذاإلىالبحرطريقعنكئيرايفدونالنين

تزينالتيوالأعمدةوالهيبودروم،مارىسانكنيسةفيفيرىكلارىروبرتأما

المدينةبروانعالإعجاببهماستبدالصليبيينأنبل03قبلمنيرهالمعجائبالمدينةصماحة

فلهاردوانوشيركنوز.4منحوتهوماصوفيا،آياكاتدرائيةلمنظرالعجبكلوعجبوا

عنثماالمدينةبهذهالصليبىالانبهارإلى،الرابعةالصليبيةالحملةمورخيمنوهوايضأ،

ببالهميخطرلمإذمنها،أبصارهميملئون"اخنراقبلمنالتسطنطينيةيروالمالفينانيؤل

...+هوعظمتهروغهفيالبلدكهذابلدالعالمنييكونانبدأ

الخاصالشكانص،الأولىالمصلعلةالحملةفياشثركواالنينالدينرجالمنواحدأالم!ارترىفوشيهكان

-ا001عاممنالشسلبيتصليبيملكواولام،01ا-.890عاممنالرهاحلامالأولببللوين

عاموحتى0011عامنهايةمنذبالقسنضه،صيفكركماشارترمنفوشيهأوفوثميهواممتقرام.118

ع!فاتفصللأنهبل،فحسبجمانشاهدانهليسالاث!ارترى،فوشيهكتابويميز.تقديرأدنىعلىام127

جزنية.بصورةعليهالصورىوليملاغمادادىمماوالضام،بمصرالمسلمينبجيرانهاالمقسبيت!مملكة

كتلهالذ!والتريخبراء.منهاهمالتيالألفاظبافظعينعتمحيثصنه،تفوحكتابهفيالعداءرانحةلنييد

أعتبت!تيالبلارةالتكوينيةالفقرةكليغطىمحليفرنجيس!توطنكتبهالذىالوحيدالمولفهوفوشيه

فلم!طين:فيالصلببيالاستيطانالشارتري،فوشيه:انظرعنهالتفاصيلمنلمزيد.الأولىالصليبيةالحملة

23.7-اص2(،100)القاهرةقاسمجمدهقاسموتحليقولرلسةئرجمةالمقس!،بيتإلىالحملةتاريخ

.Fulcherof Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem,1127-5901 ed. .H S

97.9691(,Fink, Eng. trans. .F .R Ryan (Knoxville

69-79.صالشس،بيتإلىالحملةتاريخالفمارترى،فوشيهيضا:لنظر

Robert،.112-901ا-03،133صالفسطنطينية،فتح،كحرىروبرت ofClar

RobertلمهClari,105.،261صالفصطنطينية،ضحكلارفي،روبرت

,Villehardouin,The Conquest of Constantinople, in: Joinville & Vellehardouin

95-58.,(.Chroniclesof the Crusades, Eng. trans. .M .R .B Shaw (Penguin books .nd



القصمطنطينية،اسوارأمامالمعسكرينالأولىالحملةصليبييفإنهذامنوبالرغم

تتحلميوما،عائ!راربعةالأحيانبعضفيبلغتطويلةلفترات،البيزنطيالإمبراطوربامر

،امنهمقليلةقلةباستثناء،للراحةيخلدونكانواعندماومعالمهاالمدينةلماثماهدةالفرصةلم

صليبيوأما.2الأولىالصليبيةالحملةعنحليثهعندالشارترىفوشيهابيهيشيرماوهو

(خذواحتىالمدينةفيانطلقواأنمابحيث،سابقيهممنحظأأكثركانوافقدالرابعةالحملة

منبهحفلتوماالجميلةوكنائسهاوأديرتهاوقصورهاالمدينةضخامةمفماهدة!...في

كنيسةلمنظرالعجبأشدوعجبواالاستبداد،غايةمنهاالعجببهمواستبد،العظيمةالروائع

...+3كنوزمنفيهاوماصوفياالقديسة

دفعممالها،ثالمعاصرينالأوربيينعيونفيشديدةبهيبةالمدينةهذهتمتعتلقد

وليمأمثالمنالتول،سبقكمابانبهار،الجماليةبمظاهرهاللإشادةالصليببةالحقبةكتاب

المهمةالتفاصيلبعضوقدمام،VIA5عامدبلوماسيةبعثةفيإليهاذهبالذىالصورى،

فرنسا،ملك،السابعلويسالملل!رافقالذىالدويلى،واودوالشارترى،غها،6وفوشيه

فيها،7وقصرالمنشدينصوتبجمدوفتنبجمالها،واشاد،المدينةوزارالشرقإلى

السابق،الباريدميوجونتركلارى،وروبرت0،1وفلهارلوان؟9البلاشيرن،8وقصرقع!طنطين

فيوعاثمواالصليبيينغيرمنالبعضهنكالصليبيينالكتابإلىوبالإضافةإليم.الإشارة

أمثلىمنوآثارهاوطبوغرافيتهاالمدينةفيالمدنيةمظاهرعنتحدثوا،الصليبيةالحقبة

98.ص،القسطنطينيةقح،فلهاردوانايضا:انظر

491,,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
78.,Fulcherof Chartres,A History of the Expedition to Jerusalem

69.صالمفدس،بيتإلىالحملةتلريخالشارتري،فوشيهايضا:انظر

RobertofملClarا.501ا؟36ص،القسطنطينيةضح،كلاريروبرت

47,,Ciggaar,Western Travellers

WilliamلمءDeedsا؟.)-Y..ص4،جالصورى،وليم:انظر Archbishop of Tyre, A History

4391(,Done Beyond the Sea, Eng. trans. .E .W Babcock and .A .C Krey, II (New York

-0934348

033-32,le byzantineفيEbersolt, Conslanlino

51,,Ciggaar,Western Travellers

Janin,Constantinopleرهيantine,.701انظر:المقلس.الضراوالكبيريلفصراسمأيضأعليهيطلق by

Janinا:انظربه.التتاعدأوللراحةالبلاشيرنفىالتصرهذابولخيريارزوجئهمارضانالامبرطورانشا

124.,Constantinople byzantine

38-1891(,.J Ebersolt, Constantinoiple byzantine et ! es voyageurs du levant (Paris

004

-01-



عامنحوالعدينةزارالذىنوفجورود،اسقف،وانطونيوس،والالريسى،التطيليبنيامين

.2وغيرهمم1351عامنحوغهاعملهكتبالذىماليسبئرى،منام،اووليم525

كوزموبوليتية،مدينةالمدينةهذهجعلبالقسطنطينيةالعلميالانبهارهذاأنويبدو

إلىعليها،الأجناسغالبيةتوافدإلىبدورهأدىوهذا؟العالمأنحاءكلمنالزائرونيؤمها

الكملنلكويا!العجيبةالملابسلهذهيا!إلهيثا:بقولالشمالونيكييوستاثيوسجعلتلرجة

الكومانىفنلكهنا،ماثلةالأنحاءشتىمنالأجناسكافةوكأناشعرإني!الغربيةاللغاتمن

فهماوالمجيارى،الصربىالرجلانهذاناما،تدهشنيلارؤيتهوباتت،المعرفةجداصفه

المفرطة،بالبدانةجميعاالمشممينالأتراكسلالةمنفهوالرجلذلكاعرفكمارعايانا،من

نفسهاعماقفييدورعماالملتصقينوبحاجبيهعينيهبدهاءيكشفالذكطالأرمنيهذاوكنلك

الحالكةالبشرةذاالحبشيونلك،الداكنةالبشرةذا،الهندىذلكوأعرفودهاء،خبثمن

يليمالذىالأخيرذلك(ما،البهيةالطلعةذاالمتغطرسالفرنجيذلكايضاواعرفالصواد،

لاأناساهناكانبيد...رؤيتهبمجردعليهاتعرفالذى،المتغطرسالإيطاليالجنسفمن

إطالةإلىالمرءوتدفع،الدهشةعلىتبعثالعجيبةوهيئتهمالغربيةفلهجئهم،هويتهماعرف

يوحناراحالمرء"03وقديتوقعلاحيثمنالأرضأقاصيمناتوااولئكفيم،النظر

منأصبحقدانهعلىمؤكدامخلالفة،أجنبيةلغاتبسبعتحياتسبعيسوقتزيتزس

.4بيزنطةفيبهاالإلمامالضرورى

كتبواالنينالأولىالصليبيةالحملةكتاباحدالشارترى،فوشيههاهو،حالأيةعلى

مثلملالهفقط،بهاانبهارهيبدبلومعالمها،المدينةعنالحلايثيفصللا،القسطنطينيةش

الحملةاعضاءزمرةضمنكانأنهفيشديدةببساطةيكمنهذاتفسيرولعل؟الصليبيينبهس

ألكسيوس!البيزنطىالإمبراطوربأمر،القسطنطينية(سوارخارجالقابعينهالأولىالصليبية

Ebersolt,Constanlinoiple,.36-33ا byzantine

2Ciggaar, Une description de Constantinop,( :244 Macrides, Constantinople: the

Crusaders'Gaze,.391ا

كومنينوسالأولمانويلالإمبراطورعهدفىاللالينيةالبيرنطيةالم!عات،رمضانالحزيزجمد:صنقلا،

.401ص000،2شمس،جمنحامحة،الآدابكلية،منشورةيخرماجستيررسالةام،ا-4143

Centuryلمبر/.A Ka2hdan & .A Epstein, Change in the Byzantine Culture in the

026-925.8591(,London)

للحروبايايديولوجيةالخلفيةئاسم،عبدهقاسم:التاليةالحديثةلدراساتانظرالأولىالصليبيةالحملةش؟

بينالعرلحكتاريخصحاشور،سحيد8391(؟)القاهرةم59.1-914الأولىالحملةصدراسةالصلييية

الحروبالجنزورى،علبة7-227،ص1(،769)القاهرةالوسطىالعصورفيوالفربالفمرق
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يكن"...لم:صراحةالشارترىفوشيهويقولونهبها.باحدينةعبثممنخوفاكومنينوس،

الفرصةننتهزانيخشىكانإذبهذا،يسمحلمالإمبراطوريأن،المدينةدثثإطبمقدورنا

)Iأفرستة(ولخمممةإلامسموحايكنبه...ولمللإضرارونتأمر كلمرةالمدينةإلىبالدخول

فىللصلاةابيهايدخلونالآخرونكانمنها،يخرجمناالبعضكانبينماوهكذا،.ساعة

منوالتحققبحريةالمدينةفىللتجولالشارترىلفوشيهالفرصةتتاتلماوبهذا.هالكنائس

علىالرئيسيةالمدينةمعالمزيارةلهيتيحلاالذىالأمروهوفقط،ساصحةلمدةإلامعالمها،

عنكتبالأقلعلى(وعنها،لكتبزارهاقدكانلووالتيراجلأ،كانإذاخاصةاس،

التيالمعالمأبرزوهي،الإمبراطوريةوالقصورالمقدسينالرسلوكنيسةصوفياآياكنيسة

الآخرين.الصليبيينالكتاببعضانتباهلفتت

بيتوحجاجالفرنجة*أعماللكتاب2المجهولالمؤلفانإلىالإشارةوتجدر

عشيةالقسطنطينيةوكنائسبقصورالصليبيونالحقهالذىالتخريبحجمإلىيشيرالمقدم!ه

وباعوهأستنهاعنالرصاصوخلعواالكناشى،خربوافقد.الأولىالصليييةالحملة

الإمبراطورلهاستشاطالذيالأمروبيوتها؟المدينةقصورفيالناروأضرموا،للبيزنطيين

03غضباكومنينوسألكسيوس

صاسصليبية،الحر-بتار!!،مايرهـ.245-692؟ص9991(،)القاهرة،السياسية:المقدماتالصليبية

صا(،81i)بيروتجا،العرينيالبازالسيدترجمة،الصليبيةالحروبتاريخ،رنسمان.س59-23؟

5r؟69-54ص،الجشيوالشرقالصليبيةالحملات،بالارميضيل،4-83اandلملمالم،1،ىيهلء*,Harris

39-53.,the Crusades

78.,Fulcherof Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem

69.صالشس،بيتإلىالحملةتاريخالشارترى،فوشيهالضا:انظر

نورمانيةلسرةإلىينتمي!انانهوببدو.الأولىالصليبيةللحملةالحيانشهوداحدالمجهولالمرلفكان

بوهيموندتيادةتحتالصقيةالفرقةإلىوانضملها،النورمانصوبعدصقليةحزيرةفياستاترت

كتابهويعتبرمميده.كانبوهيمونداناىآخر،صقلىنهورمانيشرعىمجرابناكانالذي،النورماندي

وببلو.الأولىالصليببةالحملةأحداثعلىعيانشاهدروابةالمقس!.بيترحجاجالفرنجةاعمال0المسى

عامماتفيكونأنللمحتملومننطاكية.فيللصليبيينمعتواجد.الداءمنكرأنهكتابةفيبداالكتنين

ا-37ص،الوسطىالعصورفيالمررخون،ساليانظر:.عمقحنغدالصليي!نانتصارفام،990

IV.

Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, ed. & Eng. trans. .R Hill (London

6291،).ز

.91ص(،)589)القاهرةحبشيحسنوتحلب!،ترجمة،المقدسبيتوحجاجالفرنجةاص!:فظر
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الأولى،الصليبيةالحملةكتابعيونفيالتممطنطينيةصورةعنهذاحال،(يةعلى

،االثانيةالصليبيةالحملةفيفرنسا،ملكالسابعلويسسيدهبرفقةكانالذى،الدريلياودولما

ابيها،وصولهمعندالفرنسيالملكحاشيةاعضاءكاحدالمدبنةلزيارةفرصةلهاتيحتضد

معالمهابعضعنوكتب.2الملينةغربشم!الإمبراطوريةالقصوراحدفيبهاوتجامتهم

هذهفيالفرنجةلهتعرضالذيالعمباسيالموقفأنشكولا.الخاصةنظرهوجهةمن

آسيافيوالهوانالمنلةكونرادسيدهمذاقالذين،الألمانلهتعرضالذيعناختلف!حملة

:يقولفنجده.البيزنطيةالعاصمةعنالدريليأودوكتاباتعلىمؤثرأعاملأكان،الصغرى

حصولهدوناوبهمخبرةلديهيكونانلون)البيزنطيين(اليونانيينفهميستطيعلاالمرء.ان

من"اخضى:يقول4الانيادةمنمئلأأخريضيفآخرموضعوفىنبوقي+.3إلهامعلى

ضيوفهاتسلبالمدينة:"اقالقسطنطينيةعنيقولثمالهدايا"؟يحملونعندماحتى،اليونانيين

نلكبعدنتبعها،القسطنطينيةعنروايتهأولاولنستعرضلها".6أعداءكانوالوكمايضأ،

سنعرضه.الذىبلشكلروايتهخروج(سباببمنلاكشة

القسطنطينيةلمدبنةرؤيتهمعندالصليبيينبقيةعنيختلفلمالدويلياودو(نيبلر

فقال:المدينةطبوغرافيةعنتحدثحيثوثرائها،جمالهانظرهلفتعندما،الأولىللمرة

الائمكلمللثةنبدو،بالأمصغنيةنزللمالتيالصبتذانعةاليونانبين،مجد+القممطنطينية،

3جحبئمي،حسنترجمة،الصليبيةالحروب،الصوريوليمأيضأ:انظرالئانيةالصليبيةالحملةتفاصيلص

تريخ،س.رنسمان،416ا-.43ص،الصليبيةالحروبتاريخ،ماير922-375؟ص(،)القاهرة

I)بعروت2ج،العرينيالبازالسهدئرجمةالصلييية،الحروب ViA،)بالار،ميع!ل793-؟64،ص

والحروبالأوسطالشرقالحريني،البازالسيدا؟9ا-اArص،اللاتينيرالاثمرقالصليبيةالحملات

.6446-12ص2؟ج،الصليبيةالحركةعلاسور.سعيد57؟£5-44ص1(،639)القاهرةاج!صليبية،

491.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
96.,ctioneملءOdoof Deuil, De prof

M.:انظرالبونانببن(اللببزنطببنرررينهاالأورببةالنففةعلىفرجبليوسنثبرص Carrier, L'image du

Grec selon les chroniqueurs des croisades: perceptions et reactions face au

ceremonial byzantin 6901 a ,4012 Unpublished MA. thesis, University of Sherbrooke

:June,)0002.44-04 Seealso)
www. callisto. si. usherb. -/ac croisade/Bvzance. htm

.72,clioneملعOdoof Deuil, De prof

75.,ctionملءOdoof Deuil, De proj
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علىيحتوىالذكط،قسطنطينوقصرصوفياسانتاتقعالصالثهذاداخلوفي.سفينةكئمراع

11101جدمقدسةآثارمنئحويهمابفضلمبجلةكنيعمة

والقصورصوفياآياكنيسةكانالمدينةفينظرهلفتمااولانيبدروهكذا،-

الرضععلىأنهعنهيقولالذي،البلاشيرنقصرعنذلكبعدالحديثيئصل(نهغير.الملكية

الممتازةعمارتهخ!سمنسموأيكتسبانهإلا،منخفضة(راضعلىتمتدأساساتهانمن

بوقوعهالشديدةالبهجةسكانهفىيبعثفإنهجوانبثلاثةمنحولهيقعماوبسبب،وبهائه

جمالهفيفوقداخلهيقعمااما،فائقجمالهخارجهيقعوما.والمدينةوالحقولالبحرس

ا!وان؟منعظيمةوتشكيلة،متقنبشكلبالذهبأرجائهكافةفيمزينفهو.الوصف

.ولا*..قائلا:الدويليأودوويضيف.فائقةبمهارةومعبدة،الرخاممنمصنوعةوارضيته

والقيمةالشديدالجمالهذايهبانهاللذانهماجدأالثمينةالموادأمالرانعالفنكانماإذا(عرف

المبنىهوالقصرهذاأنينكرعندماالقصرهذاعنمهمةمعلومةيضيفئم؟2العالية

فيسؤاليلوحالثويلىأودوروايةمعنمضي(نوقبل03الأسوارفوقيعلوكانالذىالوحيد

الإمبراطوريةالقصورمنغيرةدونالبلاشيرنقصرعنالحديثاودوفصللماذا:ايافق

الملينة؟فى

التسطظينيةعنكتبواأوزارواالذينالصليبيينالكتابمعظمعلىالملاحظومن

يوحىممادققا،وصفايصفونهاأخرىمواضعوفيعامأ،وصفأمعالمهابعضيصفونفم

الفئةأصحابومن.ذاكأوالقعلملهذاالدقيقةالتفاصيلعندوالوقوتشخصيألهابزيارتهم

عنكئبحيثهذا،فيالفضلالسابعلويسلسيدهلرفقتهكانالذىالدويلي،أودوالأخيرة

بأنيوحيالبلاشيرنلقصرووصفه؟الحالبطبيعةواودوالسابعلويسزارهاالتيالأماكن

وحاشيته،السابعلويسلإقامةالقصرذلكخصصكومنينوسمانويلالبيزنطيالإمبراطور

قصرولعل.السابعلويسسيدهبرفقةإلاالبيزنطىالتصريدخلانالدويليلأودوكانفما

المدينة،معالمبقيةدون،عرضناهالذىبالشكلعنهتحدثالذىالوحيدالقعلمهوالبلاشيرن

لويسسبهلتحركاتطبتاكانتأودوتحركاتأنالقولخلاصةعنها.الحديث(وجزالتي

.سيدهزياراتلمواقعطبقأالافتضابأوبالإسهابيتسمووصفه،السابع

63.,ctioneملىOdoof Deuil, De prof

65.,ctioneملءOdoof Deuil, De prof

94.,ctioneملىOdoof Deuil, De prof
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إلىالسابعلويس"رحلةعنكتابهثتايابيناشارأنهالثريلىلأودويحسبومما

وكان،القسطنطينيةفيالإمبراطورىالقصرقبالةيتعكانالذىالصيارفةسوقإلى!ئمرقه

واحدمقابلدينارينمنأقلكانحيثلهم،تمامأمناسبأآنذاكالعملةتغييرسعرمصل

روايفمنويفهمصرلدات(.)كلأثةستاميناثلاثينلكلواحدأوماركأ1staminaستامينا

خارجلعملةتغييرمعدلاخلالففقد،بيزنطة(نحاءشتىفيثابتأيكن!المعللهذ)انالضأ

واحدأوماركأ،واحدةستامينامقابلدنانيرستةاوخمسةدفعوافقدداخلها.عن!نطينية

.2أيامثلاثةبمسيرةالقسطنطينيةعنرحيلهمبعدصولدى،سشرال!الكل

قصدلونعن،بيزنطةفيالأقتصاثيةالحالةعنمهمةمعلوماتاولوقدموهكذا،

أودو.وينتقلآنذاكالبيزنطيةالعملةفيالاضطرابمدىعلىتدلوهي،الحالبطبيعةمنه

تزخركانتوالتيبها،تحيطالتيوالحقول3المدينةاسوارعنللحديثنلكبعد!دويلي

حلقةالمدينةامامئقف:يتولحيث،4الفواكهأنواعبكلجميعأالمواطنينتزودالئي،بالحدائق

قنواتعلىوتحتويالحيلمنمختلنةانواععلىتشتملالتيالأسوارمنومؤئرةممتدة

فيللحيو)ناتبملاجئومزودةوكهوتمعينةتجاويف(يضأبداخلهاوتوجد.وبركم!ية

متثاوللأكانتالتيالنحاسي!!عملةلاسيما،الحملةإلىللاشارةالبيزنطيوناستخدمهشعبيمصطلحالام!تامينا

بحهده.مرتالئىالماليةالصعوبكاثرعلىبسكها،قامكومنينوسمانويللنالمحتملمنوالئي2نذفى،

ctione,,04.,41.1ثظر: nملعOdoof Deuil, De prof

67.41,,ctioneملءOdoof Deuil, De prof

وكانتالأباطرةمنع!إلىتمودلحمايتها،والبحريةالبريةالأسوارمنبحددمحاطةالقصطنطينيةكانت

غربميلا،.بح!علىويقع(مائيوخندقالشاهقةالأبراجمنبحددومزودةئجلدةالبريةالأسوار

.ولال!7أولاا،+ح!ولأع+ألم*"عر!:انظرالقسطنطينيةأسويرعن.الطويلانستاسيوسسورالقسطنطينية

،9918(joining Historical Sites (LondonزConstantinople,the Walls of the City andAd

.G Baker, The Walls of Constantinople (New York .n.).d .M Whitby, "The Long

55,8591),(;583-056 Janin, Constantinople byaantin!!ج،،,Wallsof Constantinople

28-245.؟

الجغرامة،كتاباهـالزهرفي،ا-4050صد.ت.(،)بغدادوالممالكالمصالكخرلذبه،بنالضا:كظر

علىملحق،الخراجكتابمننبذجعفر؟بنقدامة73-74،ص.(،د.ت)القاهرةصالقحاجمحمدتحدق

ص8491(،)بيروت3ج،البلدانمعجمالحمو!ي،ي!وت257،ص.(،دت)بغدادوالممالكالسالككتب

جامحة،الآداب)كلية،!نشورةغيرماجستيررسلة،البيزنطيةالامبراطوريةفيالجبش،منصورطارق89،

.21-5217ص1(،399بنها،

.ولأط400،48*ءاا.د!ولء3434مهحلال،311ءمح!14،!أول:التاليةالدراساتانظر!ضطنطينيةحدانقص

7991(،.ed..H Maguire (Washington, .DC,012وzantine Court Culture from982!ب!رot
264-251.)0002(,54;38-13 .H Maguire, "Gardens and Parks of Constantinople", DOP
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محصنالمللئة،المدينةمنالئالث+.-.رالضلعبقولهالحثيثيعاودثم+،1الغاباتمنموقع

الجزءوهذا.القصرإلىالبحرمنميلينمنيقربلماتمتدالتيالمزدوجةوالأسواربالأبراج

يكمنالمدينةقوةمصدرأنإلى.2ويشيرشاهقةأبراجبهوليس،للغايةقوياليسالأسوارهن

يقصدبهذابها.3ولعلهتنعمالتيالطويلةالسلامفترةوفيسكانهاحجمفيئقتهاتضعأنهافي

البريةوالأسوار6المدينةشرقالبحريةالأسوارمابينيربطالذى،الأسوارمنالائمملىالجزء

غربها.

رؤيتهوافعمنوالأسوارالبلاشيرنقصرتناولقدالدويلياودوكانوإذا

ئنتشرمدىأىوإلى،القسطنطينيةفقراءمساكنإلىئشيرمهمةبروايةينفردفإنه،الخاصة

الصددهذاوفي.يردعهمقانوندونهناكيعيشونالذين،والمجرمينواللصوصالجرائمبها

نظرا،الدائمالظلاميضربهاالتيالأماكنمنالعديدوفي،ونتنةقنرةنفسهاالمدينة:"انيقول

للفقراءالمظلمةالقذرةالأماكنهذهتاركة،4الشوارععليبظلالهاتلقىالأغنياءبناياتلأن

علىوعلاوة.الظلامحياةتحبممن،أخرىوجرائموسرقاتقتلجرائمهناكتقع،والرحلة

بقدرالأثرياء،منأسيادهالهاالتى،المدينةفيفوضويبشكليعبشونالناشلأننظرانلك،

طاكالجريمةلأنالحياء،ولاالخوفيعرفلاالمجرمفإن،واللصوصالفقراءمنفيهاما

ماالتناقضعلىدليلأيقدمبهذاهوهو011أبدأالنورترىولافاعلهابهايعاقبقانونلهاليس

والمعلوملها،اثاخليالوضعحقيقةوبينخارجها،وهمللقسطنطينيةالأجانبرؤيةبين

لسكانها.6

Odoofملعction,.94ا Deuil, De proj

ضعفمستغلين،المدينةعلىبالاستبلاءالسابعلويسعلىاشمارLangresلانجرلالمسقفينإلىاودويشير2

حاجةفلاالمدينةهذهعلىالام!تيلاءتملوأنهإلىمئميراأعينم.أماممنهاكبيرنجزءانهارالئي6لموارها

البيزنطيينسلوكمنهانلكيخرصبرراتقدموقدفعليا.وليسفقط،اسمامصيحيةفالقسطنطينيةكرها.لقح

كانتالشمطنطينيةعلىالصلببييناستيلاءفكرةانإلىيشيروهذا.المدنومسةلةالأولىالصلي!يةالحملةنحو

انظر:.اذهانهمفيمد4كانتالصليبيةللنضيةبيزنطةخبانةفكرةران،الرابعةالصليببةالحملةصمبكرة

ofلعلمctionodO,96حم Deuil, De proj

Odo,.65بالبحثالملحقة!خريطةلظر of Deuil, De profectione

,A.Berger"،ا:انظرالث!طنطينيةنموارعص "Streets and Public Spaces in Constantinople

172-161.)0002(,54DOP
Odoofملءclione,.65؟ Deuil, De prof

6.196,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
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فقدشاء،كيفمابهاليتجولالدويليلأودوفرصةتتحلمأنهفيبدوالمدينةكناش!اما

صوفيالآيامساويةليستأنهاعنهاق!فقدالكنائسبقيةأمافقط،صوفياآياكنيسةإلىف!لر

.أغيرالمقدسةوآئارهالجمالهاالمرءيدهثىالذى،الجمالفيتساويهاأنهاغيريلحجم،في

تئرهلمانهايبدرالتي،الأضرحةبعضالبيزنطيوالإمبراطورسيدهبرفقةزارماايوملنه

غها.2للكتابة

لبعضوصنهحدص!ندتقفلاالقسطنطينيةعنالدويلياودورو)يةاهمية(نبيد

مزيدأيعطيبهذاوهوفيها،الامبراطوريةللمراسمخاصةرؤيةلتشملتمتدبل،المدينةمعالم

اناودوفينكرعنه.مهمةتفاصيلأالصورىوليمسيقدمالذىالأمر،3هذاحولالضوءمن

انالمرءويستطيعقعود.سالتهمبينماواقنةكلهاالملكحاشيةتظلأنالبيزنطيينعاداتمن

سادتهم،صوبوهدوءبتركيزمتجهةونظراتهممحنيةبرؤوس،ثابتينواقفينالشبابيرى

ثمينة،حريريةثيابلهمانغير،عباءاتلديهمليستوهماوامرهم.لإطاعةوجاهزون

لوندائمايتحركونفهملنلك،4الجوانبكلمنبإحكامومخيطةضيتة،(كمامذات،قصيرة

،القصيرةكتلكبثيابانفسهميجهزونمنهمالفقيرةوالجماعة.الرياضيونيفعلكماإعلالة،

الامبراطوريةالممراسمعلىمائماهداتهتسجيلفيالدويلي(ودو.هويستمرأرخصنوعمنلكن

عامالممابعلويسللملككومنينوسمانويلالبيزنطيالإمبراطوراستقبلىعندالبيزنطية

47(r1ودوفيقولالإمبراطورى.القصرفي):القسطنطبنيةمناقتربنا....عندماالدويلي

اويسلملكلمقابلةوسكانهااللينورجالالأثرياء،والرج!البيزنطيين(أالنبلاءكلخرج

يلبيو(نالامبراطوراماميملوأنبتواضعمنهوطلبوابه،يليقبشرتواستقبلوهالعمابيدا

الامبراطور،لطلبالسابعلويساستجابمعه....وقدويتحدثيراهأنالإمبراطوررغبة

167.65,,ctioneء/Deprof

،2ction, ;67 .1 Cinnamus, Epitome Historiarum, ed. .I Bekkerع/Deproj

,alsoMacrides, Constantinople: the Crusaders'Gaze17.1836مح(,nn

ctione,,27,95;61,.136-133؟فظر: Carrier, L'image du GreceDعلمprof

"Lescostumesانظر:الببزنطي.الاسكارامنجبونرداءمعالملابسهذ.ننطابق4

(2491),1ولء"?134.53 ;13 Carrier, L'image!يرر,"courbyzantine
27.,ctioneDءلمproj
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التصر.ارواقفيإمبراطوريأاستقبالأواستقبلوا،رجالهمنقليلعددفيابيهدخلحيث

إلىودلفا،والقبلاتبالأحضانفرنساملكاستقبلالبيزنطيالإمبراطور(نإلىاودوويشير

بهمايحيطسويأ.2وكانجلساثمومنلهما،موضوعانكرسيانهناككانحيث،الداخل

بينالمحادثاتانتهاءوبعد.عملهبممارسةالمترجموقاممحادئاتهمابداتحيثرجالهما،

إلى،الخارجإلىالسابعلويسالملكالنبلاءواصطحب،اخوينكانالوكفاافترقاالطرفين

يعليانروايتهفيأرادالدويليأودوأنمنالرغمعلىوهكذا،لأفامته.3اعدالذىالقصر

علىجلسسيدهأنإلىيشرولمبه،4شفقةللقائهالإمبراطوردعوةقبلالذى،سيدهشأقمن

ايأجانبالملوكاستقبالمراسمعنمهمةتفاصيلقدم،الإمبراطوريالكرسيمنأقلكرسي

الإمبراطورأنكلماتهلناوتعكسلهم؟تعدكانتالتيالترفيهيةوالبرامج،القسطنطينيةفي

الذيالأمروهو؟خارجهوليس،قصرهفيقابعوهوالأجانبالملوكيسئقبلكانالبيزنطي

المقدس.بيتملك،الأولعمورىمع(يضأسنر)5

أشارالتي،القسطنطينيةعنالصورىوليممشاهداتإلىالآنننتقلحال،(يةعلى

الخاصةالقصورأوالبلاشيرن،قصرلاسيما،الإمبراطوريةالقصورإلىمراتعدةفيها

وينبغي.6اميالسبعةأوستةمسافةإلىبطولهتمتدالبسفور،هوالتيساحلعلىالمنتشرة

زارهاوأنسبقحيث،عيانشاهدروابةلأنها،الصوريوليمروابةأهميةإلىهناالئتوبه

Odoمه:انظر.والحاداتالزياختلاتإلابفرقهماولاتقريبأ،السنفيمتقاربينكاناالعاهلينأنأودويقولا

95.,ctioneملىDeuil,De prof

روايةأكدتهماوهذاالامبراطور.كرسيمنقامةفصرالضيفكرسييكونانالبيزنطيةالتقاليدمنكان2

بالقصرالمقدسبيتملك،عموريالملككومنينوسمانويلالامبراطوراشقبلعندما6الصوريرليم

5991(،)القاهرة4جحباثمي،حسنتحقيق،الصليبيةالحرربالصورى،وليم:انظرالامبراطورى.

محرشهعلىجالسأكانالذىالإمبراطور،إلىحضرالسابعلويسأنكيناموسيوحناويقولا.1r-44اص

.الامبراطوريالرشكرسمناقلكرسيعلىجوارهإلىبلجلوسالسابعللويسوسمح،السامقالذهبي

Cinnamus,17.011:انظر

Odoofملعctione,,61.95؟ Deuil, De prof

"95.,ctioneملعOdoof Deuil, De prof

Williamof,,125.1؟ Tyre, Deeds

.1157(مص199)القاهرةجا،حبشيحسنوتعليقترجمةاالصليبيةالحروباالصوريوليمايضا:فظر

الإمبراطورفيالقصرغيرالمدينةفيإمبراطوريةقصورعدةهنكAAنتا.6اصا،جلصوري،ولع6

انظر:عنا.البلائيرنوقصر

144-123.,Janin,Constantinople byzantine
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المتدس،بيتملك،الأولعمورىاوفدهاصليبيةدبلوماسيةسفارةضمنأم168عامفي

للملكالمصاحبالوفداعضاءضمنكانكما؟اكومنينوسمانويلالبيزنطيالامبراطور!ى

ام،اVاعاممارسمنالعاشرفيللمدينةزيارتهغدالمتدس!،بيتملك6الأولعمورى

.2شهوراربعةمنأكثراستمرتالتىالزيارةوهي

ئنطسبحرجنوبتقع(نهايذكرحيثالمدينةطبوغرافيةإلىالصورىوليميشير

كانكماالبروبونش!اوالهلليسبونيتمضيقإلىيشيركماميلا.ثلاثينبنحوالأسود()البحر

اولهايمتدالتى،الأضلاعمشماوىغيرملالثعنعبارةالمدينةهذه(نويذكرايضأ.3يسمي

،جورجسانكنيسةئوجدحيثالهلليسبونيت،وبينالبحربينالواقعةالزاويةتلكمن

البلاشيرن.المسمىالجديدالقصرإلىالميناءبامتدادالضلعهذاويمتدمانجانا،باسمالصروفة

أماالذطية.البوابةوحتىجورجسانديرعندالبسفورطولعلىفيمئدالئانيالضلعاما

عندهالموجودالبلاشيرن،قصروحتىالذطيةالبوابةمنالإفليمبطولفيمتدالأخيرالضلع

وليميتفقوبهذاجسر.4عليهويقعالميناء،فيويصبصيفاوتقلشتاءمياههتغزرنصر

مئساويةغير،الشكلمئلثةالقسطنطينيةأنملاحظتيهمافىاللويلياودومعالصورى

روسائلوالأبراجبالأسوارمحصنبانهالبلاشيرنقصرالصورىوليمويصف.الأضلاع

أنهكلامهمنويستشفوغرت؟أجنحةعدةإلىالداخلمنمقسمله،هوانهاللازمةالدفاع

,CarrierيأGrec4,.115ا؟..ص،الصليبيةالحروب!صورى،وليم L'image

-ا431الأولمانويلالامبراطورعهدفيالبيزنطيةللإمبراطوريةالاث!رفيةالسباسة.عمرانسحيدمحصود

1,< n51)القاهرةم 9،)Aمعالتباحثتعمتهحفالقسطنطينيةإلىمحمورىزيارةكانت322.ص

المسلمين،جيرانمضدفلسطينفيالصليبيونيحتاجهاالتيالمساءاتحولكومنينوسمانويلالإمبراطور

321-322.ص،المرجعنفسانظر،.الخصوصوجهعلىمصرلام!يما

-ا58ص،اج،الصوريولع:انظر.الهللسبونيتنوالبروبونشىتسميةاصلهناالصورىوليميتتبع

Williamof,,11ا-27.75ايضا:انظر915، Tyre, Deeds

Williamمalsoا؟1.6-95ص،جا،الصوريوليم of Tyre, Deeds,,1 .127 C

181.,Langille,La Constantinople de Guillaume de Tyr

Janin,Constantinopleل!-rantine,.14-7:انظرالجغرافيالفعمطنطبنبةموفععن by

Williamof,,127.1؟ا06ص،جا،الصورىولهم Tyre, Deeds
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وليمويشير.االرسميةالوفوداعضاءلإفامةمخصصةدورعدةمنهبلقربتقعكانت

.2وداميانوسقوزماسالشهيدينكنيسةتتعكانتالقصرهذاعندانهإلىالصورى

شاطئعلىيقعكانالذىالإمبراطوركط،القصرعنأيضأالصورىوليمويتحدث

السئلموكانت.بالبحريصلهالرائعالرخاممنعجيبارصيفالهوكان،الشرقمواجهأالبحر

القصرعلىوتضفي،الرخاممنكلهامنحوتةوالأعمدةالأسودوتماثيلالماءإلىالمؤدية

الصعوديريدعندمافقط،للإمبراطورمخصصأكانالصخل!اأنإلىويشيرمل!ية.روعة

عدةتوجدكانتالإمبراطورىالتصرمنالثانيالطابق03وفيالقصرمنالعلويالقسمإلى

فيهاجتمعحيث،الإمبراطوريةلاإجتماعاتمخصصهومامنها،وأجنحةحجرات

للقسطنطينية،الأخيرزيارةعند،الأولعمورىالملكمعكومنينوسمانويلالإمبراطور

باقيعنلحجبهماوالزخارفالنقوشوروعةوالدقةالفخامةفيغايةممتائرتسدلوكانت

علىيجلسالإمبراطوركانهذهالاجتماعاتقاعةوفي.بالخارجالواقفينالوفداعضاء

مخصصةالأجنحةهذهبعضكانتكما؟الإمبراطوريةملابسةمرتدياالنخمالذهبىعرشمه

.4الامبراطورعلىالوافدينالملوكلأقامة

الأولعمورىالملكزيارةمراسمعنمهمةئفاصيلأالصورىوليمويقلم

الإمبراطورى.هالقصرفيلهكومنينوسمانويلالبيزنطىالامبراطورواستقبالللقسطنطينية

،غيرهدونصعد،حيث،الإمبراطوريالمرفاإلىوصولهعنثالأولضورىاستقبالتمفتد

مضىثمالصورى؟6لوليمتحسبمهمةملاحظةوهذهللإمبراطور،المخصصالمدخلمن

مختلفةوحجراتمتنوعةأبهاءفيبموسارواوحاشيتههوبهالبيزنطيالقصررجال

نبلائه،كبارمعالإمبراطوركانحيثالقصر،منالعلويالطابقإلىاننهواحتىالأنواع

Williamof,،((.382ا؟ثا-45ةص4،جالصور!ها،وليما Tyre, Deeds

.621ص،أج،الصورىوليم2

Williamof,41937.011اثص4،جالصورى،وليم؟ Tyre, Deeds

937-038.بم1also(42ص4،ج،الصوريولم4 Cا!ا,Williamof Tyre, Deeds

,ry,Langilleلر185-183.3 La Constantinople de Guillaume de

,edLangilleلمry,llaumeلليم;291-186في:الموضوعهذامن!ثمةفظر؟ La Constantinople de Gu

Carrier, L'image du Grec, ,012-115 ;191-091 .S Runciman, "The Visit of Amalric Ito

,Constantinoplein ,"1171 in (eds.) .B .Z Kedar, .R .C Small, and .H .E Mayer

emاموJerusalem (JeuلمهOutremer: Studies in the History of the Crusading Kingdom

,)8291ا.158-53

6121.,zantineر!جJanin,Constantinople by
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خارجفوقفواالشخصياتكبار(ماالإمبر)طورية.الاجتماعاتقاعةعلىالستائراسدلتو!

وليمويلفت.السجوفوراءامإلىبسارواثم،الأولعمورىالملكاستقبالفيالتاعةته

محفوظة،الإمبراطورهيبةتظلأن(جلمنهذافعلواالبيزنطيينانإلىهناالنظرالصورى

الإمبراطورقامالأولعمور!طوصولوعند.عليهالوافلينأعينفيقائمأجد4يظلوين

حتىالقاعةيدخلالأولعمورىالملككادومابه.تليقتحيةبتحيتهكومنينوسمفويل

.\الفخمالمذهبعرشهعلىجالسوهوالإمبراطوروبداالستائر،رفص

فيالمالوفةالتحيةمظاهرتلفهابالغةرقةفيلعمورىالتحيةالإمبراطورادىوقد

ورجاله.الأولعمورىبلقاءسعالتهعنواضحأتعبيرأبالإشارةوعبر،البيزنطيالبحط

ثم.ورفاقهللملك،الروعةفيضحاية،خاصةاجنحةبإعدادوموظفيهالقصرخدمأمرقدوكان

يعقدالصليبي-الوفد.2وكانالتالياللقاءساعةلهمحددانب!،للراحةبالانصرافللجميعلنن

في،أخرىتارةكومنينوسمانويلالإمبراطورومعتارةالبيزنطيينمعيوميةاجتماعات

تتناسبالتى2لهداياالبيزنطيالإمبراطوراغدقالأثناءهذهوفى.للمحادثاتمحددةساعات

إقامتمفير)حتهممدىوعنعنهمالدائمسؤالهإلىبالاضافة،ضيوفهعلىوعظمته

فيهابمالهم،التصرفيالخاصةالأماكنبفتحأمرالإمبراطورانالأمرووصلبالقصر.

ذلك.طلبواإذا،حجراته

محفوظةكانتوالتىبلقضر،المقدممةالذخائرإلىالإشارةالصورىوليميفتولم

كالصليب،المسيحالسيدآثار،القديسينذخائر(مثال،خاصةغرففيبعيدزمنمنذبه

والخفين؟،الكتانيوالثوب،الشوكيوالتاج،الغابوقصبةوالإسفنجة،،والحربةوالمسامير

،الأولوجسئتيانوئيودوسيوسقسطنطينالإمبراطورأمئالايأوانلالأباطرةآثاروكنلك

.3المقدسةالإمبراطورىالتصربغرفالخزائنفيالمحفوظة
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بشتىانفسمعنليروحواوآخرحينبينوحاشيتهالملكيدعوالإملراطوروكان

وزاروا،وفنيةموسيقيةعروضأوشاهدوا6ej_)aالهيبوزارواحيثبهم،اللانقةالتع!ليةأنواع

.االمنصروكواسالفدينةأعمدة

إقامتهمبنقلالإمبراطور(مرالإمبراطوركطالقصرفيالإقامةمنالمدةهذهوبعد

الزوارأمامالببزنطيةالقصورجمالإظهارأوالتغييرمنكنوعربما،البلاشيرنقصرإلى

علىالإمبراطور،بنزلاءوتليقالراحةبهاتتوفراماكنبتوفيرالأوامروصدرت.الصليبيين

يتحركايأولعمورىالملككانوقد.القصرعنكثيرأتبعدألاالأماكنهذهفييراعىان

كنانسمنالمدينةآثارزارحيثبه،خاصةإمبراطوريةبحراسةمصحوبأالمدينةفي

والأمحمدةالنصرأقواسوشاهدالصور!ط،وليمقولحدعلىتحصىلاوالتيواليرة،

عمورىالملكانتتلالنبلاء؟2ئمكبارمنبيزنطيونمرشدونلهبالشرحيقوموكانالتذك!ارية؟

التعرتفيالخاصةلرغبتهالأسود،البحرجهةمنالبسفورمدخللزيارةذلكبعدالأول

انتهاءوبعدكومنينوس.مانويلالإمبراطورمعالمفاوضاثلإتمامذلببعد؟3وعادالمكانس!يى

البيزنطيالإمبراطورالأولعمورىالملكاستأذنالطرفينبينالمفوضاتوإتمامالريارة

كرمهمنالإمبراطورعليهمأغدقوهنا.المقدسبيتإلىللعودةبالرحيلكومنينوسمنويل

منمعهمنوعلىعل!يهالإمبراطور8وأغدقالصوركط:وليمعنهاقال(نلدرجةبسخاءثانية

الثاء،منحقهالفائهعناللسانيعجزوماقبلمنعليهماغدقهكانماكليفوقامكرمه

السلعمنوكثيرالحريربةالملابسمنوأحمالالذهبمنبائق!الإمبراطوروصلهفقد

وجدوعندمالها".4حصرلا-هدايامكانةأصغرهممعه-حتىمننالكما؟الصنعالأحنبية

تقديمفيبدأوا،ومليكمالصليبيالوفداعضاءمعالإمبراطورفعلهماالبيزنطيونالنبلاء

(يضأ.ه-اليهمالصنعالدقيقة،الثمينةالهدايا

والتي،بالقسطنطينيةالأولعمورىالملكاستقبال"مراسمانتهت،النحوهذاعلى

بحفاوةالقسطنطينيةفيأستقبلالأولعمورىالملكانلها،الصوريوليموصفمنيظهر

44،1alsoص4،جالصورى،وليما Langille, La381-382.م Cا!ا,Williamof Tyre, Deeds

2791-691.,Constantinoplede Guillaume de Tyr
802.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
,edLangilleلمry,llaumeلر391-291.3 La Constantinople de Gu

.1ا-4446ص.4جيلصورى،وليم؟

.461ص،4جللصورى،وليم
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عليهاض!ثقانالحدووصلطاك،فرنساملكالسابعلويسبهاقوبلالتيلالكمنكثرطغة،

شاملأ.-ترصييأبرنامجأوحاشيتهله(عدوقدمئوقعأ!يكنلمماالثمينةالهدايامنلأمبرلطور

خطوطهافيننفقالببزنطىالبلاطفيالاسمنفبالمراسمعنالصورىولبمروابةكانتولأا

منبئعأملكانالبيزنطيالامبراطورأنالواضحمنانهإلااللويليأولوروايةمعالعد4

العليا.اليدذاانهمنطلقمنضيوفه

ملكالع!ابع،لويسبينفيماالإمبراطوريةالبيزنطيةالحفاوةدرجةاختئفولعل

الىياتلمالعمابعفلويسالوحثهة.دوافعهله،المقدسبيتملك،الأولوعمورىونع!ا،

!مقدسة،الأراضيإلىطريقهفيبهاعابرأبلالإمبراطور،لمقابلةاوزائرأبؤنطة

الامبراطورطلبوقدله،المرافقةالصليبيةالتواتبقيةوصوللحينلمامهابقواتهومسكرأ

ينكمامعه.الأمورلترتيب،الصليبيةالحملاتقادةمعيفعلونكانوامئلمالتاءه،!بيزنطي

الذىالمصيرحسبانهفيواضعأاورشليمهوهوالافقطواحدبشيءمعنيأكانالعمابعلويس

انالطبيعيمننكانالمقلس!هبيتملك،الأولعمورىاماألمانيا.ملككونراد،!يهد

ثىرسميةزيرةفيجاءالأولعمور!لأنأولا:،بالغةبحفاوةالامبراطورننسيعمئغله

البيزنطيالطرفلأن،بينالشتركةالمصالحلأنثانيأ:.أشهرعدةاستمرت!ضطنطينية،

مصر.ضدالماثمتركةالعسكريةالتدابيرقخاذوهي،واحدةمصلحةعلىجمعتهماو!صليبي،

هذاكلادىالصليبثة،ال!مالكمعلاسيماهالشامبلادفيمصالحهاعلىبيزنطةصصثالئأ:

السابع،لوصمناكثر،المقدسبيتملك،الأولعمورىبالملكالبالغةالبيزنطيةهحفلوة

فرنسا.ملك

يعمهبلمانهإلاام،168عامالملينةزرالصورىوليمانمنالرضععلىوهكذا،

مقتضبةهروايتهثاتبلالمرء،يتوقعكماصوفيا،آياكنيسةلأسيمامعالمهاعن!حليث

إليهاذهابهعند،القسطنطينيةفيالأولعمورىالملكاستقباللمراسموصفهصتخرجولم

كانتالمدينةإلىالأولىالصورىوليمزيارة(نإلىيشيرربماوهذاام.171عاممعهثانية

الإمبراطوريةالإدارةقيمنسلفأمعدسياحيأترفي!أبرنامجألهايكنلماوالأمدقصيرةلها

الملكمعزارهاوعنلماابيها،الوافثينالأجانبالممفراءمعمئبعأكانكما؟ثسطنطينية،

فيمااهمأنبيد.المدينةفيسيدهبتحركاتملزمأكانالمتدس!،بيتملك،الأولعورى

البيزنطىالإمبراطورىالقصرداخلالإمبرطوريةالمراسموصنههووليحهـالصورىروية

.عيانكشاهدكومنينوس،العصرفي
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وهمكتاباتم،فيالقسطنطينيةئتاولواالنينالصليبيينالكتاباهمإلىانتقلناماوإذا

جعلواوالنين،القسطنطينيةإلىمصرمنمم!ارهايخرتالتي،الرابعةالحملةصلثبيو

افاضفقدعنها.وكتابتملهارؤاهمعلىأثرمماابيها،دخولهمعقبلهممشاعأالقسطنطبنية

الأمر،والمدنيةالثينيةمعالمهاعنالحديثوفلهاردوك!بارييميوجونتركلارىروبرت

موضعها.فيتاتيعدةاسنلةتطرحالتي،الرواياتهذه(مامالتريثإلىبالباحثيحدوالذى

روايةقدمصاحبهاانغيرهاعنيميزهار!تىكلارى،روبرتروايةشبالحديثولنبد(

الشارترى،فوشيهامث!الصليبيينالكتابمنيخر.منلعصيلأاكثرالبيزنطيةالعاصمةص

القصورعنعامةبصورةكتبواالنينالباريمسوجونتر،وفلهاردولن،!دريليويودو

+جولةتفاصيللنابقدمكانلوكمايبدوالمقابلفيوهو؟المقدسةوالذخلألروالأديرةوالكنائس

كانأخرىبكلمات(و،لحملةهذهفرسانعامةمنكلارىكانهذا!ىموجهه+.اوبالإضافة

سيدهلواءتحتعملحيث،خاصتهممنوليس،الحملةفيالمفماركةالشعبيةالطبقةلبناءمن

Pierreداميانبطرس 'd Amiensللمثينة.رؤيتهفياثر:مما

الإمبراطوريةالقصور3ومنهاالمدنيةالمنفمأتبوصفكلارىروبرتاطخ!لتد

التصرعنفيقول؟لقرائهلفاحشوثراءهاالخلابجمالهامبرزاالتم!طنطينية،فيالرئيعمية

4:بوكليونقصرأوال!ير Boukoleonان+Dالقصروصففييبد(ثمجدأ+،غنيأقصرأكان

بعضهامتصلةقاعةخمسمائةالماركيزاحلكهالذىالتصرهذافيممان:التاليالنحوعلى

تعرف،وكبيرةصغبرةبينماكنيسةثلاثونوفيه،المذهبةبالفم!يفساءجميعهاومبنية،ببعض

:Macrides,Constantinople..791ا the Crusaders'Gaze

2(،500)القاهرةالأخبر،ص!رهافيالبيزنطيةاللولةتاريخلمصاثرتحليليةنقليةلراليمةمنصور،طرق2

.64ص

به.الملحقةالخريطةانظرالبحثفيالولرتو!دينهةلمدنيةالمنشأتموالععن3

بنلكاالصسمىالقصرمرفأإلىنسبةبوكليونصرباسمالإمبراطورىالقصر!اسى12.رقم!لوحةفظر"

.طورةالمتبالمبانيمنمجموعةعنجمارة!قصروهذالمدا.يقكللثورضخعاتمثالانصسحيثالأسم

عصرحتىربمامنه،الحكملفةتدارالذىالأمبراطورىللامصرهوظلوقدمخئلفق.اباطرةكايدىئميلت

نرحمة!ببزنطبة،الحضارة،رنسمان.سفظر:.البلات!برن!رفياكامةضلوا!نىجمومنبنوس،ال

,236Guilland-227؟ص(،)619)اثعاهرةجاويدتو!قالعزيزعبد Constantinople

,byaantine,429-293;Janin, Constantinople Byzantine, ;121-012 .P Magdalino

114-101.)7891(,4Manuel Komnenos and the Great Palace," BMGS"
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الكنيسةوصفإلىنلكبعدورانعة..."اوينتع!جداغيةوكانت،المقدسةبالكنيسةبح!اها

والمقدساتالذخائرمنحوتهوما،الفاحشرثرائهاجمالهامبرزأ،بوكليونبقصر!ة

!ينية.

جوانبهبينيضمكانالذىالبلاشيرن،قصرعنايضأكلرىروبرتويتحدث

ومصنوعة،البعضببعضهامتصلة،قاعةثلاثمائةاومائتينعنيقللاوما،كنيسةعثمرون

عنفردكليعجزحداوالروعةالفخامةمنالقصرهذابلغوقد.المذهبةالفسينساءمنكلها

عليهااستولىباهظةثرواتيحوىالقصرهذاوكان.وفخامتهئراءهيروى(نيووصنه،

ثمينة،ذهبيةحليوعلى،السابقينالبيزنطيينالأباطرةتيجانعلىعثرواحيث!!ليبيون،

الكريمةوالأحجارالغاليةالإمبراطوريةالأثوابعلىعثرواكما؟غاليةحريريةوأ!مشة

يقدران(حديستطيعلابانهكلارىروبرتوأقر.العظيمةالكنوزمنكئيروعلى!نمعمة،

من(خرىيماكنوفي،الإمبراطوريةالقصوربتلككانتالتيالضخمةوالنضةالذهبكميك

!قمطنطينية.2

يقولحيثالهيبودروم،صكلارىرربرتيتحدثالملكيةالقصورجانبوإلى

بوكليوققصرمنمقربةعلىيوجدإذآخر،عجيبمنظرالمدينةمنأخرىؤبناحيةغه:

ورميةطولا،قوسرميةونصفرميةوتبلغالإمبراطورى،بالملعبتسمىفسيحةساحة

عليهايجلسالمقاعد،منصفأاربعوناوثلاثونالمكانبهذايحيطوكانصضا.4واحدة

حيث،والفخامةالأناقةشديدةكبيرةمقصورةتعلوها،اللعبلمشا!ة)البيزنطيونااليونانيون

طرفانهناككانفإذا.اللعبحلقات!دتإذا،ونساؤهمالقوموعليةالإمبراطوريجلس

RobertلمهClar(.301-201ا؟42ص،القسطنطينيةفتح6كلاركطروبرت

2641.501ص،القسطنطينيةفتحكحرى،روبرت Cf. also Carrier, L'image duلمClarلمءRobert

112-111..Grec

.6رتماللوحةفظر

،)ومان:انظرعرضأ.نراعأ016فيطولأنراعأ046تهلغ)الهببودروم(الخيلمضمارساحةكانت

Guilland،:انظرالهيبودرومعنالتفاصيلمنلمزيد2..صر،البيزنطيةالامبراطورية

191-177.,Constantinoplebyzantine,693 ;f Janin, Constantinople byzantine

امامويقعالاصبراطوري،القصروكينبينهايربططويلدهليزالإمبراطوريةالمقصورةهذهإلىيرديكك

علىتطلالتيالعلكيةالمفصورةإلىالقصرمنوحاشيتهالبيزنطىالإمبراطورفيهيسيرالهيبودروم،ب!

منالحفبينوعلى،خطوةخسينعرضفيخطوةمانةتبلغالدطيزهذامساحةوكانت.الخيلمضصار

بأيليممتتصرة،السودانمنقوموعليهاووساند،ومضرباتليباجمنفرشعلي!اموضوعةاسزةلدهليز
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النصرانعلى،الآخرمنهماكلوالإمبراطورةالإمبراطورراهنواحدوقتفييلعيان

نلكبعدويشير.*اللعبيشاهدرنمنجميعيفعلوكنلكذاك،(والجانبهذافيسيكون

بعشرةوعرضهاقدما،عشربخمسةوقدرهاالمضمار،هذاأسوارارتفاعإلىكلارىروبرت

وثيرانوجيادونساءرج!منالجلرانهذهعلىالمنحوتةللمناظروصفاقدمكما؟أقدام

والتيالأحمر،النحاسمنصنعتقدوجميعها،اخرىعديدةوحيواناتوأسودودببهوجمأل

يشير؟اوهذاعهدهفيبطلتأنهاإلا،الماضيفيسحريةقوةلهاكانتأنهإلىكلارىيشير

ناحيةمنكلارى،عباراتاقبل؟آنذاكالسحريةقوتهافيالبيزنطييناعتقادإلىبدوره

اللازمةبالقوةالئصاويراوالتماثيلهذهيمدكانالسحرهذاأنظنأنهإلىتشير،ثانية

الهيبودرومتماثيلعنلكلريايأخيرةالمعلومة(نإلىالإشارةوتجدر.الألعابفيلتائمارك

عنها.2المتوافرةبلمعلوماتمقارنة،للصؤرخينجديدأشبئأتقدملا

ومنها،المدينةتزينكانتالتيالتماثيلبعضعنايضأكلارىروبرتويتحدث

منطرففىيتعانكاناوالجمد،الروعةفيغاية،النحاسمنمصنوعانلامرأتينتمئالان

قدما.عشرونمنهماالواحدارتفاعويبلغ،الزحامشديد،الصيارفةسوقأمامالمدينةأطرات

الغربمنشيأتي،الغربصوبيدهيمدالذى،التمثالينهنينأحدعلىمكتوباكانوقد

مرفولةصوبفمبسوطةالآخرالتمثاليدأما،القسطنطينيةعلىسيستولونالفينأولئك

التمثالانهذانفيهيقعالذكطالمكانفيه+.3وهذاسيرمونهمالذىالمكانهو"هذاعليهاومكتوب

ميدانمعيتطابق،الكريمةوالأحجارالبيزنطاتمناكواموامامهمالبائعونفيويحيلس

.021ص1918(،6)ليلنالنفيسةالأعلاق،رستهابن:انظر.ذهبعليهاورماحذجمأ،ملبم!ةلرسة

حالثوفعماإذاوحاث!يثه،الامبراطورسحمةلضصاناو،بحتةامنيةللواعيالدهليزهذالعيلح!وبطلطحة

م.532عامنيقاثورةفيحدثكماال!بولروم،فيثورة(و

RobertofملClarا011-901(013ص،القسطنطينيةضحكحريهرويرت

عبدليلى39-79!ص،القسطنطينيةمديتة،مصطفىنجلاءانظر:الخيلمضمارصالعاصيلمنلمزيد

ص1()4989عدد،المصريالمورخ،الس!لمينوالجغراصينالرحالةكتابلتءضوفي!قسطنطينيةالجولد،

,A.Vogt"،اعر!01,)3591(.488-251471ا-024 "L' hippodrome de Constantinople

702.,Macrides,Constantinople:. the Crusaders'Gaze
S.:انظرالهيبودرومتمثيلعن .G Bassett, "The Antiquities in the Hippodrome of

69-87.)1991(,45Constantinople"", DOP

،Clarص،القسطنطينيةفتح،كلاريروبرت 011 : artملRobertof
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إلىالخونيلالينيقتاص!.اويشيرالفضةوصانغيالصيارفةلحوانيتمقرأكانحيث!ين،

إلىاليمنىنراعهوتمتدقدما،ثلاثونارتفاعهيبلغوكاناثينا،للربةكانالتمثالهذال

كانالتمثالانظنواالبوصلةاتجاهاتعنمطلقأشيئأيعلمونلاالنينأنيخر،الجنوب

بهذاانهممنهمظنأأم302عامفيالتمثالهذاالسكانحطموقد.الغربنحوبنراعهيثمير

.3هناكالمعسكرةالصليبيةالتواتخطريتحبون

أياكنيسةقبالةالرخاميةالأعمدةاحدفوقموضوعتمثدإلىايضأيشيركما

قاعدةعلىومثبتأكبيرأ،نحاسيأجوادأيمتطيلإمبراطورنحاسمنمصنوعصوفيا،

يواجهعمودفوقبدورهامثبتةايضأ،وعرضأطولأقدماعشرخمسةمساحتهامحمطحة

منقويةباشرطةومثبت،الأصفربلنحاسالمكفتالرخاممنمصنوعصوفيا،أياكنبسة

تمثاليشيروكان.قدمثاإثمائةوارتفاعه،رجالثلاثةأذرعاستدارةقدرقطرهيبلغالحديد،

الامبراطورنلكأنمفادهاكتابةعليهونقشت،المسلمينبلادنحوبإصبعهالامبراطورنلك

اخبروقد.صليبعليهاالذهبمنكرةبالأخرىامسككماأبدأ،المسلمينيهالنألااقسم

المؤرخةم(03وتعتقد6164-ا)0هرقلالإمبراطورهوالإمبراطورهذاأنكلارىروبرت

لهرقل،التمث!هذانسبتهفيكلارىإليهانزلقالذىالخطاانماكريليسروثالانجليزية

صفاتنفسويذكرون،المدينةزارواالذ-!،المسلمينوالجغرافيينالرحالةبعضملرمعكه

انفسهمالبيزنطيينإلىراجعإنماهر!ر،5وليس4قسطنطينإلىينسبونهأنهمغيرالتمئالهذا

الروايةفإنوهكذا،.6جستنيانللإمبراطورهوالتمثدهذاوان؟المغلوطةمعلوماتهموإلى

صحيحة.غيرالتمث!هذاعنالقسطنطينيةفيكلار!طبهازيىذالتي

,Macrides:ى"،Crusaders'Gaze,.602ا Constantinople

2.NiketasChoniates, Eng. transلمهzantium, Annalsير!لمهNiketas Choniates, 0 the City

603-503.8491(,.H Magoulias ( Detroit

RobertofملClari,107.ا؟28ص،القسطنطينيةفتعكلاركي،روبرتر

C.Mango,:انظرالتمئكهذاحولام.601عامعمودهفمةفوقالمرتفع،قسطنطينتمثالخطم4

7-1.111،.Constantine's Column", in Studies on Constantinople (Aldershot,)3991no"
ابن؟94!!1(،539،)دمشقسورديلجانيزتحقيق،الزياراتمعرفةإلىالاشاراتكتاب،الهروىو

الحبادوأخبارالبلاررآثار،القزويني77؟ص9185(،)القاهرة،الغرايبوفريدةالحجانبخريدة!وردى،

4ص،(.!تد،)بيروت 0 V.

6102.002-,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze

الموضوعهذاعن.اربعةو!ثلائةمنهابقياعصدة،سبعةتزينهاجسدلهيانعهدعلىالقسطنطينيةكانت

o,:انظرجشنيانتمث!وص "The Columns of Justinian and his 3 uccessors", inء.C Man
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وكتببعضها،كلارىروبرتشاهدفقدالمدينةتزينكانتالتيالأعمدةعنأما

قبالةيقعكانعمودرآهاالتيالأعمدةهذهومن.كبيرةعجيبةاغبرهاحيث،بإعجابعنها

منقويةبأشرطةوالمربوطالأصفر،بالنحاص!المكفتالرخاممنمصنوعصوفياأياكنيسة

أعلاهيقعوكان.قدمثلائمائةوارتفاعهرجالثلائةانرعاستدارةقدرقطرهويبلغالحديد،

تمثالفوقهاومنصبعرضها؟كانوكنلكقدماعئمرخمسةطولهاالحجرمنمنبسطةقاعدة

عليهمااطلق،آخرينعمودينإلىكلارىروبرتاشاركما.اإليهالإشارةالسابقجسئتيان،

كلارتفاعيقلولا،رجالأذرعئلاثةامتدادمنهماكلقطركانوقد.النساكأعمدةاسم

هذينقمةفوقيعيشواانالنساكاعتادوقدقدمأ.3وستونثلاثمائةقدم،3(وثلائمائةعنمنهما

منالصعودالمرءيستطيعابوابوبالعمولينبها،موجودةصغيرةقلاياتفيالعموثين

نقلأكلارى،روبرتيدعيالتيالمناظربعضالعمولينعلىئحتوقد.القمةإلىخدما

لموالتيتاريخها،مدىعلىبالقسطنطينيةوقعتالتيالأحداثإلىتشيرانها،البيزنطيينص

،يرونفيماالنظرويمعنونطاكإلىيهرعونالناسكانذاكوإذفهمها،اطهايستطع

بلم؟)402عاملهاالصليبيينغزوومنهاجرى،ماخبرمرةلأولويفهموقفيطالون

نووالشعورقصارقومأ"اقتقولعبارةالعمودينهنينعلىكتبانهالقولإلىيذهب

عمودهماالعمودانوهذان+.4القسطنطينيةلغزوالغربمنسيأتونحديديةسيوف

6(أ!8لاكا!الثيران)ميدانثيولوسيوسميدانفييقعالذى،الكبيرثيوثومميوس Forumوالآخر

.°Xeropholosاكسروفولوسميدانفييقعالذياركاثيوس،عمودهر

,Studieson Constantinople, Variorum (Aldershot,)3991 no. .X:02-1 Idem

.Justinian's Equestrian Statue", The Art Bulletin, XLI (New York,)9591.16-1repr"
.alsoin Studies on Constantinople, Variorum (Aldershot,)3991 no. XI

Constantinopleانظر:صوفيا.آياكنيسةعندتقعكانتالتيالتملإلللإلىبالتفصيلالصصاثراحديشير

.ghtCentury: The Parastasies Syntomoi Chronikai, ed. and trans. A!!ة!73،ايرin the

,J.Herrin in con. with Alan Cameron, .R Cormack and .C Rouechcه!Cameron
72.07.8491(,Coulombia Studies in the Classical Tradition, X (Leiden

RobertofملClar،).281070صالقعمطنطينية،فقعكلاركي،روبرت

مع"4!لال!آهع4أ3أ!3ه،ولل+3ءأ:انظر.مترمانةاثوعلىيبلغوالارتفاعمترا،خسونحوالياى

283..Constantinopolitana,,176 n

Robertof,48،1.421صالضطنطينية،قحكلارى،روبرت Clari

RobertلمهClarا1-48،1124.1,1011ا-311320,,,'الضطنطينيةضحكحركي،رويرت

,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana, ,176 .n ;282 Macrides

:Constantinople"ءير24. the Crusaders' Gaz
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إلىكتابهمنأخرموضعفييشيركلريروبرتانإلىهناالإف!ارةوتجدر

دوجاقترححيثلعمودين،هذينأحدفوقمنرميأMurzuphlusفرزوفليوسمقتلحالثة

يتفق.أوبهذاالباروناتكلعليهاوافقوالتي،الطريقةبهذهفرزوفليوسعقاب!ة

جونتراليهيشيرالذى36فرزوفليوسمقتلسسروايتيهمافيفلهاردوانمعكلارىروبرت

الموجودةالنقوشعنالحديثفيكلارىروبرتيسهبالذكطالوقتوفىأيضأ.!بريسي

كانتالقديمةالنبوءاتإحدىبانتفسيرهمعفقط،إليهافلهاردوانيشيرالعمود،بدنعلى

هذهتحققتوقد،الأعمدةهذهأحدفوقمنحتفهسيلقىالقسطنطينية(باطرة(حدانتؤل

03فرزوفليوسبموتالنبوءة

الخاصةورؤيتهالقسطنطينيةبواباتعنمشاهداتهكلاركطروبرتيسجلوأخيرأ

العباءةاسمعليهااطتقوبوابة،4الذهبيةالبوابةوهمابواباتهامنلبوابتينوبالتحديدلها،

للأغراضمخصصةكانتالأولىالبوابةأنإلىكلارىروبرتويشور-الذهية.

منعادوإذا.للحربخارجاكانإذالاسيماالإمبراطورخروجأولدخوكأى،الإمبراطورية

الإمبراطوريةالعربةمنهالتدخلالبوابةتفتحوحينئذ،لاستقبالهالشعبجموعخرجتحربه

تحملاعمدةاربعةيحوطهللإمبراطوربعرشزودتحيث،الأربعالعجلتذات،المذهبة

علىالإمبراطورويجلس،الذهبمنكلهصنعوكانهيبدوالذى،العرشبهايستظلمظلة

3Robertكاءلم.124ا،)-4811ص،القسطنطينيةفتحكلار!ي،روبرتا o f Cl

مؤامرةلبرأنبعد،الرابعالكسيوسالبيزنطيالإصبراطورمنالقسطنطينيةفيالحكمفرزوفليوساغصب2

2عاملهاالصليبىالغزوعاث!يةضده! . r4-02ا(e.اغتالهثمالوقتمنفترةالسجنالكسيوسأودعوقد

منهزمأنبعدالمدينةمنالفرلرمنتمكنوقد.نلكبحدعليهوالحدادموتهاعلنالمطاتنهايةفي

هـصالرابعةالصليبيةالحملة،غنيماسحت!أ2ا-.17صالقسطحطينية،فتع،فلهاردوان:انظر.المح!ليبيين

.69

،901-801.,Villehardouin,The Conquest of Constantinople

14-461ص،القسطنطينيةقحفلهارلوان،أيضا:فظر A.

93793-الكبيرثيودوسيوسالامبراطورشيدهاالبوابةهذه4 o،ع!ريمهعلىانتصار.لنكرىتخليدام

+774أاا،ولء!ولأع+أ،+كاثل!:انظرالقسطنطينيةبواباتعنالتفاصيلمنلمزيدم.388عام!كسيموس

73-95.,Constantinople
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كانالبوابةهذهانيسجلانكلارىروبرتيفتالإمبراطورى.اولمتاجهلابسأالعرشهذا

02المنظروعجببالضخامةيشممان،الفيلةمنلائئيننحاسينتمثالينعليهايقع

ارضيةكرةعليهاتقعكانت(نهافيقولالذطية،العباءةبوابة،الثانيةالبوابةأما

مكانها.فيقائمةهىطالمابالمدينةصاعقةتقعلنإنهالبيزنطيونيقولرقيةعليهاذهبية

،الأمامنحوذراعيهامدتوقد6ذهبيةبعباءةتدثرتقدالنحاسمنأيقونةالكرةهذهوعلى

كالتىذهبيةعباءةلهتكون(نيستطيععامأ،القسطنطينيةفىيعيشفنعليها:وكتب

ارتليها+.3

الكنائسمنفقطأربععنسوىكلارىروبرتيئحدثفلمالدينيةالمناثمأتعنأما

الرسلوكنيسةصوفيا،آياوكنيسة،البوكليونبقصرالمقدسةالكنيسةوهىبالقسطنطينية

حوتهوما،الكنائسهذهكلوفخامةثراءإبرازعلىمركزا،مريمالقديسةوكنيسة،المقدسين

بوصفكلارىروبرتريبداالأتقياء.المسيحيينقلوبإليهاتهفو،دينيةونخائرمقدسكمن

منبهايكنلمإنهحتى،ورائعةجدأغنيةكانت"...انها:غهايقولحيثالمقدسةالكنيسة

بهايكنولم،الفضةمنكلهصبوقدإلاالحديدمنعادةيصنعمماشريطاوبابمنصلة

،الأخرىالكريمةالأحجارمنذلكغيرأوالسماقيالرخامأوالشبمنيصنعلمعمودمن

وصفاءالملمسنعرمةفيالبللوريحاكيالذىالأبيضالرخاممنالكنيسةهذهأرضوكانت

لكتصويرهاعنامرئاىيعجزحدأوالروعةالئراءفاحشمنالكنيسةلالكوبلغت،اللون

4.وفخامةجمالمنحوتبما

الكنيسة،هذهفيالمقدسةالدينيةالذخائروصفإلىكلاركطروبرتينتقلوضا

البعضعثرلقدحتى،الجليلةالمقدسةالآثارمنكثيرأجنباتهابين+...وتضم:يقولحيث

وجدكنلك،أقدامثلاثةطولهماويبلغ،الرجلساقحجمفيالصلبوتصليبمنقطعتينعلى

أشاركماالقتد،منالبيزنطىكأاصوالإمبرعودةأولخروجالمخصصةفقطالوحيدةهيالذهبيةالبوابةتكنلما

علىوتفتحالذهبيةالبوابةشم!تقعالتيأثريانوبوليمس،بوابةاحبانايستخدمالامبراطوركانبلكحرى،

طريقاحينذاكالإمبراطورمنهيمرالذيالطريقيعتبركانحيثثيودرسيوس،بصيدانيمرالذيالميزيه

C.،ا.:لنظر.للنصر Mango, "The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate

174.)0002(,54DOP

Robertلمه.iralC,801-901،031-921صالضطنطينية،قحكحري،روبرت2

RobertلمهClar،.9251801صثمصطنطينية،قعكلارى،رويرت

Robertلمح،421.301.43ص6!طنطينيةقحهكلاريروبرث4 of
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المساميرمنمم!مارينوجدراكما،جنبهفيسيدنابهاضربالتيالحربةحديدجضيها

غيرهووجددمه،منبعضافيهابلوريةقارورةعلى(حد!وعثر،وقدماهكظهبهادصلتي

كتنار!يجبلإلىمملأفوهحينماعنهنزعوهوالذى،يرتديهكانالذىالقميصالكنيسةهذهئي

القصب،عيدانمنصنعوالذىبه،توجوهالذىالمباركالتاجعلىعئرواكمااةح؟!7

الخناجر.اسنةكانه،القاطعالفموكذات

يوحناالقديسسيدىور(سالعذراء،سيدئتائوبمنجزءأبها(حدهمووجد

لكتعدادها(ستطيعلأالتي،الكريمةالمقدسةوالآئارالمخلفاتمنهذاغيروكئيرأ،السدان

.تامصدقفيبهاوإخبارك

ثمينينوعاعينعنعبارةأخر...وهومقدساثرالكنيسةبهذهيزدلاكان(نهعلى

هذيناحدوفي،الثقيلةالفضةمنسلسلتينمنويتدليانوسطهافىمعلقينالذهبمن

ليقصكلارىروبرت...*.اوينتقلالقماشمنقطعةالأخرىوفىالآجر،منقطعة!وعاعين

للقديسايقونةهوأخراثرالكنيسةبهذهوكان.المقدسينالآثرينهنينمصدرالقلرئعلى

فييكنلمالذي،الكثيربالزيتئتضحالصورةهذهوكانت،لوحةعلىالمرسومة،لثمتريوس

.2الصورةمنبهايتدفقالتىبالسرعةمحوهالاستطاعة

عنحديثهعندثانيةالمقدسةالذخانرموضوعإلىيعودكلارىأنبالنكروجدير

وبها؟الرسلمنسبعةرفاتجوانبهابينتضم...وهي":يقولعندماالمقثسينالرسلكنيعمة

ويقد.الصليبعلىرفعهقبلالمسيحسيلناصليبابيهأولثواالذيالرخاميالعموديضما

شواهما".3الأباطرةمنوكثيروهيليناقسطنطينالإمبراطوريرقدالمكانهذافيإنه

النحوعلىويصفهاصوفيا،آياكاتدرائيةعنالحديثإلىكلارىروبرتوينتقل

يخطيءوطا..."4الفرنسيةفيالمقدسىالئالوثاليونانيةفيبهايقصدصوفيائسانت:!تالي

هجيا"هلأكاايأولىيونانيتينكلمتينمنيتكونالاسمالتفسيرهلأنهذافيكلاركطروبرت

وقوعهاحالةفيو"القديسةصفة،وقوعهاحالةفي"المقدسةتعنيإنماآياالبعضوينطقها

،iralC-(12,301-2.401ثص،القسطنطينيةفتح،كلاريرربرث oلمءRobert

C،"،ء.501(261صالفسطنطينية،فتحكلار!ا،روبرت Robertحلمء

،3ءهه!لمء3ءلمحبر-801.701؟921ص،القسطنطينيةفتح،كلارىروبرت

31Robertءلمحلمء.2741601صهالقسطنطينيةفتح،كلارىروبرت
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الحكمةكنيسةباسمالكنيسةفنعرفثماومن.+الحكمة4،!مكافتعنىصوفياامااسما،

.Stصوفياالقليسة!كنيسةاسممجازأالبعضعليهاويطلقالمقلسة، Sophia.

علىمحمولةحولهادائرةفبابوبهاالبناءمسئديرة(نهاكلارىروبرتويضيف

الرخاممنأوالشبمنمصنوعوهوإلاعمودمنبهارليسجدا،رائعةضخمةاعمدة

وليسالشفاء.علىقدرةولهإلاعمودبهاوليس،2الثمينةايأحجارمنذلكغيرأوالسماقي

وهوإلاالحديدمنيصنعمماآخرشيءاوشريط(ومفصلةاوبابمنالكنيسةبهذه

بماليقدرلاجدأئمينالرئيسىالكنيسةمذبحانإلىايضأويشير.الفضةمنكلهمصنوع

النفيسةوالأحجارالذهبمنكانتبصنعها-الأباطرةاحدامر-التيمائدتهيأنغلا،وان

حولوتوجدقدما.عشرأربعةالمائدةهذهطولويبلغ؟البعضببعضهاالمخلوطةالمفتته

وقد،الطرفمستدقكنيسةببرجأشبهوهوالهيكلعلىقائماعرشاتسندفضيةأعمدةالمنبح

المكانأمابه.يقدرالذىالمالتقديرعنفرد(ييعجزمماالخالصةالفضةمنكلهصب

صنع.3كيفوصفيمكنلاأنهحتى،الجمالبالغجدأ،رائعأفكانالإنجيلفيهيرئلونالذي

ليس،شمعدانمائةالداخلمنصوفياآيابكنيسةكانانهكلارىروبرتويضيف

شمعدانولكل،الرجلنراعقطرتبلغضخمةفضيةسلسلةإلىمعلقوهوإلاواحدفيها

ويشير.فضيماركمائتيعنالشمعداقثمنيعرولاأكئر،اومصباحاوعثمرونخمم!ة

لاأنبوبة،الفضةمنكلهالمصنوع،الأعظمالكنيسةبابحلقةعلىعلقتانهإلىيضا

منوتخليص!،المرضيشفاءعلىقدرةله،الرعاةمزمارحجمفيمادتها،كونأحديوف

.4الآلام

احياءاحدفيتقعأنهاإلىكلارىروبرتأشارفقد!مقدسينالرسلكنيسةأما

سوءعن؟هناجمعليهيحسبخطأوهو،السبعةالرسلكنيسةتعنيكانتالتسميةوأن،المدينة

،كلعأسبعهالرقمسماعهافيتشبهوالتى،اليونانيةللكلمةفهمهثمومنسمعه

القديسةكنيسةمناهـوعوأعظمإنها"...يقك:بقولهعنهاحديئه.6ويسئرسلالفرنسيةفي

Liddell,)737.5,8691ا and Scott, An Intermediate Greek- English Lexicon (Oxford

.4رقماللوحةانظر2

RobertofملClar،.601؟أ27صاثعسطنطينية،فتح،كلاريروبرت

Robertلمءك!لمح701.31-601؟281ص،القسطنطينيةفتح،كلاريروبرث4

3002.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
،202.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
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ينتقلثمفخامتها"؟لكيصوراوالكنيعمةهذهثروةلكبقدرأنأحديستطيعولاصوفيا،

هيلبنا.اوامهالكبيرقسطنطينالامبراطورقبرىبلىوالإشارةبهاالمقلسةالذخائرلوصف

القديممةكنيسةعنالمقتضببحديثهالمدينةكنائسعنحلايئهكلارىروبرتويختم

قديسة،مريمالقديسةكنيسةأنويقول.تعبيرهحدعلىالعجائبمنواحدةوكانت،مريم

ذهبتأينيعرفونلاوالتي،المسيحالسيدبهكننالذىبالحنوطتحئفظكانتالبلاشيرن،

للمدبنة.2الصلببببندخولغب

الكتابمنجمرهدون،اهتمامهفيتكمنروايتهمحاسنمنواحدةوتعتبر

العنراء؟السيدةوأيقوناتديمتريوسالقدبسأيقونةمل!،الأيقوناتإلىبالإشارة،الصليبيين

.3ومعنندانهمالببزنطببناهنماماتإحدىبدورهبعكسالذ!الأمر

أنهض!ير،القسطنطينيةكنائسمنفقطأربععنحديثهكلاركطروبرتانهىوهكذا

الامبراطورانغيرالديرذلكمعالممنيبرزولم،اسمهنكردون،الأديرةأحدإلىاظر

حينماالمسيحعليها(رقدواالتيالرخاميةاللوحةيحوىوانهفيههدفنكومنينوسمانويل

05البانتوقراتورالمسيحديرهوالديروهذا؟4الصليبعلىمنانزلوه

القصوروصففييسهبلمأنهكلارىروبرتعلىهناالملاحظومن

وهذاتحويها.التيوالثرواتوالكنوزالفاحش!ثراءهاهوعليهأكدماكلبل،الإمبراطورية

فىالإجابةتكمنربمالكنعنها.الحديثتفصيلهعدمحولاستفهامعلامةنضعلأنيلافعنا

بزيارةلهمسموحأيكنلمخاصتهموليسالفرسانعامةمنكواحدكلارىروبرتلن

قدداميانبطرسسيدهكانلووربما،السادةعليهااستولىالتي،الإمبراطوريةالقصور

ناحيةومن.ناحيةمنهذاوصفها،فياسهبقدروبرلتالكانالقصورهذهأحدعلىاستولى

والأعمدةالمدينةكبوابات،العامةالمدنيةالمنشآتبعضوصففىيسهبأنهسنجداخركي،

غداللاينيةالنزعةأنكمابلمدينة.يتجولمنلكلمباحأكانرؤيتهالأنوذلكوالتمائيل،

الموجودةالمقدسةالذخائروصفعلىالشديدحرصهفىتبدوالتي،كلاريروبرت

Robert،3ءلمح.801-9241701صالشطنطينية،ضحكلاركي،روبرت of

RobertofملClan،133012.1صالتسطنطينية،فتحكحري،روبرت

902-802.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze

RobertofClari,12.1؟331ص،القسطنطينيةقح،كحرىروبرت

Guntherof.؟.38 Pairis, Hystoria Constantinopolitana,,172 n

.7رفماللوحةوكنلك،بالبحثالملحقةالخريطةانظرالديرهذاموقععن
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بعضمعه(خذوأنهخاصة؟العامةمنكواحد،عندهالدينيالوازعإلىتائهـيربالكناش!،

محاولةوهو(لاآخرافتراضفرنسا.اوضاكإلىعودتهعندالقسطنطينيةمنالمقدسةالذخائر

قحمنالصليبيونتمكنمدىاىإلىايرازعنها،كتبواممن،الرابعةالصليبيةثحملةفربإن

ياروما،فيالكاثوليكيةللكنيسةتابعإلىالمارقةكنيستهاوتحويل،والجمالالمالمدينة

جزاء،الحملةهذهزعماءعلىالحرمانقرارتوقيعفيمحقاالبابايكونلا.2وبهذاللبابوية

مصر.3غزومنبدلاللتسطنطينيةوض!زوهممسارهاتحويل

الأربعالكناش!يرلمأنهمنهايفهمكلارىروبرتعندوردتجمارةضاك(نبيد

كنيسةمنوأروعأعظمإنها...ثقال:*المقدسينالرسلكنيسةعنيقولعنثماونلككلها،

وسألبنفسهرآهاانهأو،المقدسينالمرسلكنيسةيزرلمأنهإمايفيدوهذاصوفيا..."،القديسة

المقتضبةالروايةبتلكفأجابوهبها،4المقيميناللاتينمنغهالهالمصاحبينالمرشدين

.هوهذ)الأهميةفيصوفياأياكنيسةلليانهامنالرغمعلى4البيزنطيينصبالطبعالماخوذة

عنالحديثفييسهبنجدهالعكسوعلىايضأ.مريمالقديسةكنيسةعلىينطبقالأمر

وأبهىابرزلأنهاشديدةببساطةونلكوتغحصها،بنفسهرآهاانهيفيدمماصوفيا،أياكنيممة

.92ص،القسطنطينيةقحكلارى،رويرت

للجيشالمصاحبيناللينرجدإلىام402نوفمبر13فيالمرسلةللبابويةالخطاباتاحدمنيظهر

إمبراطوريةلتحولمبتهجاكان،الإسمانمملكةعلىالسيادةلهالذيالبابا،....انبالقسطنطينيةالصليبي

إلىالمنشفبنومن،الطاعةإلىالحصبانومنالمنلة،إلىالفخرمنالبونانببن()حرفبااللطزنطببن

A..J,في:الخطإنصانظرالكلاوليكيين". Andrea with contributions by .B .E Whalen

also126.0002-115بمح(,or the Fourth Crusade (LeidenهلمContemporary Sources

16.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

بهضربواهذاومعزارا،مدينةاماوهمالرابحةالصليبيةالحملةزعماءالىالكنمسيلحرمانA_jوصل

الحرمانقراررفعمنوتمكنواالبابارال!لواالصليبيينانبيدالأسر.منالصينةيرحمواولمالحائطعرض

.ه48-.صالقس!طنطينية،ضح،كلاريروبرت:انظر.القسطنطينيةإلىالوصولقيض،

Robert،43لمحلمه.45-44

كاتعلمعلىالمسطنطينبة،فيالمبمبنواطمانوالفرنجةوالبنالفةوالبيازنةالأمالفببنمنالحطبنكك

غدلنويهممرشدينيعملونكانواوربمالنفم!هم،البيزنطيينعننقلأونخائرهاومحالمها!مدينةبمحتويك

,1Macrides.:انظر.للش!طنطينيةزيلرتم Constantinople: the Crusaders' Gaze,2I

صدقاأتخنتالحظيم،ضطنطينعهدفىنشكانمنذلأئهاالبيزنطيينبينمهمةمكانةالكنيسةت.تحئل

اومان،:انظر.الأخرىالمقدصةوالذخانرا!عديسين،رفاتمنعدداتحوىكانتانهاكماالأبلطرة،لمعظم

.42ص،البيزنطيةالامبراطورية

-34-



زيارتها.دونيمضيانالمدينةإلىجاءزائرلأىيمكنولا،القسطنطينيةمعلممنمطم

انهإلىتشيرموضعمنأكثرفيكلارىكلماتلأن،الصحيحهوالأخيرالاحتمالينويبلر

بيزنطيةروايتهلتبدوحتى،معلوماتهمنكئيرفي)اليونانيين(البيزنطيينروايةعلىاغمد

القسطنطينية،فيمرشدينار(دلاءوجودإلىتشيرالأخيرةالنقطةاوهذه.الطابع)يونانية(

بها،جولتهمفيالزائريناوالرحالةلاصطحاب،البيزنطييناوبهاالمتيميناللاتينمنسواء

القرنأواخرللقسطنطينيةوصفهكتبالذىئرراجون،شمالمنالمجهولالكاتبنجدحيث

النيالمدبنة،صعالمصمعلومانهفيالببزنطببنروابةعلىبعنمدالمبلادى،عشرالحادى

روبرتروايةمعمتشابههروايتهجاتلذلك؟الكتبويجمعاليونانيةليدرسإليهاذهب

كحرىيتحدثفلمالأديرةاما03للبيزنطيينالعداءمنتخلوانهاسوىعنهايفرقهاكلارى،2ولا

مانويل،الإمبراطورانروايتهفيليبرز،المدينةاديرةلأحدالمقتضبةإشارتهإلااللهمغها،

اياليرةبمئاتتزخركانتوضواحيهاالمثينةانمنالرغمعلىبه؟مدفون،اللاتيننصير

وعشروناربعالكنائسمنفيهاماتعداد(نام(.)القرنهرستهابنفينكر.4والكنائس

102-002.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
Ciggaar,Une,.128-911فظر: description de Constantinople dans le Tarragonensis

211-021.,Macrides,Constantinople: the Crusaders'Gaze
ديراتقسطنطينيةحوالي.ان:يقولحيثونظمها،وسص!هاالأديرةهذهعنمهمةروايةيحييبنهارونيفم

المدينةيدخلالذىالنهروهذا.راهبخسمانةينزلهساطراديريدعىديرقسطنطينبةبابرعلى،!رهبان

الففيهمونسلهيقالديرالمدينةمنالشوليليممافرسخوعلى،وسطهفييجرىفدسامث!لةينشم

الفعشرالتاصهالبري!اربحةمهموضع،فراسخاربمةعلىمنهاقسطنطينيةشرقييلىوممااراهب

فبهماليرانالملينةغربىيلىومما،مريمليروالرابعقوقياى،والثاكفسالروالثانىمونساحدهاراهب

الىل!تهيحتىمرحلةغ!رةالمتىوثرىمزارعفيهاملساءصحراءفيفتصيرتخرجئم،راهبلاتآممتة

انهاراربعةولهاالبحروسييهاالجبلالمدينةمشرقيليمماكبيرةعظيمةملينةوهىسلوقيةلهايقالمدينة

.127صالنفحعمة،الأعحىرم!ت،ابن:انظر..راهبالف!ر+للافيهمرقائ!لهيق!ثيروفيهاتسقيها

69ا-94،157ص،القسطنطينية،مصطفىنجلاءأيضأ،فظر (- AYفيالقسطنطينيةالجواد،جمدليلىا؟

961ا-.Atص3)9891(ءعددهالمصريالمؤرخمجلةالمم!لمين،ولرحالةالجغرافيينكتاباتضوه

بالطانف،للبناتالتربيةكليةحوليةالي!زنطي،التاريخمصالرمنمصدريحييبنهاررن،منصورطارق

.51صاهـ(،ا-6426)425عد

iصالنفيصة،الأعلاق 3 i.
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لاالقسطنطينيةكنائع!أنام(4ا)القرنبطوطةابنويضيف؟أخرىوكنيسةكنيسة)الف(

ديروعثمرونئائتانالقسطنطينيةفىانام(9-.2)القرنالهمذانيالفقيهابنوينكر-تحصى.

أحديوجدلاانهعندى+...والظن3بقوله:كلارىروبرتالعدديةالكثرةهذهويؤكد".للراهبات

الرطانمنبهامنوكثرةلكثرتها،المدينةاليرةجميعيعدد(نيستطيعالبسيطةوجهعلىما

القمماوسةمنبهامنقدروقدخارجها؟فيالتىالأخرىالكنانسجانبإلى،والراهبات

هذهانالمحتملمنوهكذا،ايضأ.4فلهاردوانيؤكدهماوهوألنأ"،بثلاثينوغيرهموالرجمان

أسبابمنواحدةتعتبرإحصاؤها،معهايصعبدرجةإلىوالأدبرةللكنائسالعدليةالكئرة

والجمالالبهاءإلىالأديرةافتقار(نإضافةويمكنعنها.كلارىروبرتروايةاقتضاب

عنهاالكتابةعلىالصليبيينالمؤرخينإقبالعدمفيسببأكانالعامةالكنائسفيالموجود

اممتيلاءأنالمحتملمنواخيرأحجاجأ.وليم!غزاةإليهاجاعواوانهملاسيما،بالتفصيل

دونالقسطنطينيةفيالواقعةوالأدبرةالكنائسوأئرىالقصور(غنىعلىالنبلاءالسادة

الشكل،بهذاكلارىروبرتروايةخروجفيسببأ،هكانالحملةفرسانعامةمنالفقراء

قادةمنسادتهإلىآلتالتي،والأديرةالكنائسهذهعنرآه(وسمعهمابشمجيلواكتفانه

الحملة.

يضابطوطةابناشاروتد336.ص.(،د.ت)بيروتالأسناررعجانبالأمصارغرانبنيالنظارتحنة

235.صالمصدر،نفسانظر،بالصدينة.الوهحةالأديرةيعضإلى

.015صاهـ(،203)ليدنالبلدانكتابمختصر

RobertلمهClar،.132112(صالضمطنطينية،ضح

98،ص،القسطنطينيةضح،فلهلرثوان

95.,Villehardouin,The Conquest of Constantinople

Robert(3كا!حلمه-4201.001!-23ا22ص،القسطنطينيةفتح،كلاريروبرت

عامةإلىنلكيصلانلون،بينمفيماالملينةلوراحسنلتهسيمعلىالصليبيةالحملةوسادةنبلاءثعقلص

دكلطبونيفال!ال!تولى!م!4يلئريةوالأديرةوالكنانسالقصورعلىاستولواحيث،الفرسانصغاراوالصليبيين

البطرك،وبيوتصوماآ9كنيسةوعلى،الامبراطوريبوكلررنفصرعلىالمث!،سبيلعلىمونمثرات،

الذيالصمموئتلسيم،المدينةنهبإلىالصليبيينعامةاندفاعإلىادىماهذاولعلالنبلاء4بميفعلوهكذا

Guntherof,.)بالمدينةالأديرةاوالكنانسنهببعدمالمقدسةالآئارعلىئو)دهم،امامممو. Pairis

16.,Hystoria Constantinopolitana)الحملةاضاهلمرواالصليبيينالقادةانينكرفلهاردوانانبل

الكبيرجميطبهاخلواالذيالأمروهوللرئب(طبقاعليمئوزيحهايمادانإلىالشائممنباى!مسلىبعدم

-.terالفسطنطينية،فتحفلهاردوان،.راجع:الصفيرجملمنم era

16.,Guntherof Pairis, Hystoria Conslantinopolitana
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اكئرتعتبرالقسطنطينيةمعالمسسكلارىروايةبأنالإقرارينبغىوأخيرأ

ابيهاانزلقالتيالأخطاءبعضمنالرغمعلى،الصليبيينالكتابمنجمرهمنظصيلأ

للمدينةوصفهجعلت،الأحيانمنكثيرفيبيزنطيةشفهيةرواياتعلىواعتمادهكلارى

المدينة.اهلوبينبينهمشتركةبروايةيائمبه

الحملةمعاصرىكأحدالباريع!ي،جونترروايةإلىالآنننتعرحال،أيةعلى

الألصانالرهانأحدالباريسيجونتركان.المدينةعنكتبهمالنتفحص،1الرابعةالصليبية

اعمالأربعةوضعوقدام؟015عامنحوولدبالألزاس،2باريسديرمنالبندكتيين

الباريسيجونترتركالأربعةالكتبهذهومن.4دينىوالرابعتاريخيةمنهائلائة،3باللاتينية

والعشرينالأربعةالفصولكتابةمنانتهى،القسطنطينيةلمدينةالصليبيالغزوعنكتابأ

كتابهإلىواضيفكتبانهفيبدووالعشرونالخامسالفصلاماام،502عامقبلمنهالأولى

اقدملماذاالتحديدوجهعلىنعرتام.هولا802أوام257عامفيإماالتاريخنلكبعد

ابوتمنبتكليفكتبهانهالمحتملمنأنهغير.التاريخيالمصنفهذاكتابةعلىجونتر

Abbotمارتين Martin",شاهداوكان،حملتهمفيالصليبيينشاركالذى،باريسديررئيس

التيالاشاراتبمضإلىالتوصلامكنوقدالدير.دخلوكيفحيلا4عناليسيربالننرإلاجونتريمدنالا

في(لمانيا،شرقىجنوبالأعلىالرا-!واريفيم12القرنمنتصفنحوولدفقدحيلاله،علىالضرءتلفي

لأسرةبولائهاالمعروفة،الصغيرةالفرساناصإحدىإلىينتميكانوربما.بازلقربشعمنطقة

الآدابردرسجيدا،تحلمأنهمولفاتهمنويبدو.البتةمحارباليصبحئدربأنهيبدوولا؟الهوهناثمتاوفن

المدارسإحدىفيمعلماكانوانهراجما،كونهبحكماليونلألية،باللغةعارفاركانال!شية،الكلاسيكية

ينظر:الرات.ارضفيتفعكانتانهايبدوالتي،يلكاتدرانية

6-4.,Guntherof Pairis, Hysioria Consiantinopolitana

بديس.ليرفيراهبأكانانهإلىالقصطنطينيةلاريخكتابهمنوالشرينالخاسىالفصلفيياثمير

131-013.,Guntherof Pairis, Hystoria Consiantinopolitana

Historiaهيالأعمالهذ. Iherosolimitana, Ligurinus, Hystoria Constantinopolitana and

.De oration ieiunio et eleemosyna

3,,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

011,Guntherof Pairis, Hysloria Conslantinopolilana

ول4؟6اباللسريانيةالكلمةمنمئ!تقوهواكثر.اورابأعشر+سيرأسلمنبحطىابوت،5؟لأوللقبكان

اوشرفيكلامبتحطىومصرالشامبحدفيوكانتاب.تعنيوالتي!!،العبريةالكلمةإلىتعودالئى

إلىللإشارةليستخدمالغربإلىاللقبانلكلالضرقومن.السنكبيرراهبلأيتمنحصارتثم،للاحترام

انظر:.الليررنيس

.www//:ptth catholicencyclopedia. cojiValabbot
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،الحدثهذاعنالباريسيلجونترالشفهيالمصدركان(نهشكولا،أفعالهمعلىعيان

جونترتكليفمنمارتينابوتهدفأنويبدو.3الملحمينصفالعملهذافى(يضأوالبطل

كنائسمنالمقدسةوالذخائرالقديسينآثاربسرقةقيامهمسألةلتبريركانهذ).الكتاببوضع

نلمسحيث؟الدينيوضعهمعتتنافىالتيالعمليةوهي،للمدينةالصليبيالغزوإتجابنبيزنطية

كانبهقاممماغرضهأنواعتبارمارتينأبوتفعلةتبريرمحاولاتهجونترعباراتمن

وانخاصة؟4المقدستينبيديهالدينيةغيرالغنائملم!مرفييفكرلموساميا،3وأنهنبيلاغرضا

اعترفلقد.هالقسطنطينيةلكنائسوالصليبيونالبنادقةبهاقامالتىالنهبعملياتأدانالبابا

الصليبينقيام"بعدانهجونتركتابمنعشرالتاسعالفصلمسذ!لفيصراحةمارتينابوت

كيفيةفييفكربدأ،تخصهمغنيمةأنهاعلى،بسرعةالمدينةفيوالسلبالنهببصليات

فردكلصارحينفي،الوفاضخالييخرجأنخشية،الغنيمةمنيخصهماعلىالحصول

الحصولكيفيةفييخططبدأوهكذا،.للسلبالمقدستينيديهإطلاقس!لىصكزمئمومنئريأ،

هذالن".6ويبدوعظيمةبكميةهناككانتأنهايعلمكانالتيالتديسين،آثارمننصيبهعلى

سانمناوتوعباراتمننستشفحيث،عامةاللاتينابهجمارتينابوتبهقامالذىالعمل

.Stبلازين Blasien،حيثذلك،يؤكدماالنريزى،أوتولكتابوالمكملأم،902عامنحو

الكنيسةلالكخليخاصة،عديدةغربيةاراضإلىاليونانثرواتخملته...وهكذا،:يقول

منعظيمةبكمياتوشئحنتصوفيا،آياشرفعلىزمر،منذجسئتيانبناهاالتىالكبيرة

بدرجةالذخائرهذهوحملتكله.الشرقالمدينةهذهبهاتبزالتي،القديسين2ثاروالذهب

عظيمة.بدرجةوالذخائرالرفاتبهذهالأخرىوالمدنالمناطقوزخرت،البندقيةإلىكبيرة

،الألزاسفييقعالذي،باريسديرمن،مارتينيدعىبندكتيلبوتهناكهذاإلىوبالاضافة

بارش!،ديررئيس،مارتينانويبلو،الحملةفيللمشاركةاللبنرجدمنلمجموعةبابوياامراالباباارسلا

Gunther.الباريسيجونترزعمحدعلىضمنم،منكان of Pairis, Hystoria

!21,Constantinopolitana

Guntherof,.14بر Pairis, Hystoria Constantinopolitana

317.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

درالسةكلنالكتابتاليفمنجونترطفأنيرىحيث،حبشيحسنارر.إليهذهبعماالرايهذايخئلف

روبرتانظر:الطنطينية.منمحهاشحضرهساوالقديسينللئمهداءالدينيةوالمخلفاتالمقدصةالآثلر

23.صال!طنطينية،ضحكحرى،

4901.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

Guntherof,.16؟ Pairis, ttysloria Constantinopolitana

6901.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana
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وطنهإلىعودتهفيمعهوحملبالتسطنطينية،العصففيرشارك،الحملةهذهفيذهب

منالكثيرعلىعلاوة،الأخرىالمسيحسيدناوآثارالحياةواهبالصليبمنجدأكبيرأجزءأ

.."ا.الكريمةوالأحجار،والفضة،بالذهبالمزينة،القديسينرفات

عظيمةمدينةالقسطنطينيةملينةانإلىالباريسيجونتريشيرح!،أيةعلى

علىالصلببببن،(نبنكرحبثبه،ننمنعكانتالذىالثراءعلىبؤكدالحالوبطببعةورانعة،2

غوبةتهثيدتحتعليها،الاممتيلاءإتمامقبلالمدينةنهبعليهح!محرمأكانانهمنالرغم

الملابسمنوكثيرأ،والفضةالذهبمنجدأعظيمةئروةوهناكهنااكتشفواقد،3الموت

ingensis Episcopi continuataeةكchroniciOttonis Frisلمكم/Otto of St. Blasien, Ad librum

also Gunther of Pairis, Hystoriaبهم331ممحhistoriae appendix, XXI, MG

13.,Constantinopolitana

49,,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

الحملةزمنعليهاالتيو!روعةالعم!بهذاتكنلمانشأتغلماالقسطنطينيةانإلىالبارش!ىجونئريف!ير

عليهايطلقونكانوااليونانيين!!ىويضيرهالو!نلكفيمدينةايةمئلمئلهاكانتبل،الرابعةالصليبية

لصمعليهايطلقونوالتي،هناكتسكالتىالذهبيةالحملةتحملهصارتالذىالاسموهوئيزنطة.،لسم

Gunther،3:انظرضطنطين.للإمبراطورر،يةبفضلالمكانةهذهتبواتأنايضيفكما.بيزنط*. of Pairi

99.,Hystoria Constantinopolitanaفيتاليرلهاكانوكيف!ررية!ذهصللحديثجونترينتقلثم

ystoria,.201-101:انظر.المدينةوجملاروعة Constantinopolitana!ر+,Guntherof Pairis

وزب!ها،والأبراجبالأمويرونحصبنهاالمدبنةبننمببدوامروالنجاونالبناعبنأحضرفسطنطبنانربضبف

حدعلىروما،ملينةمنكنسخةوجات،عليههيالتيبلجم!أصبحتحتىاياخرىوالمناثمآتبالكنانس

اس!عليهايطلقماكثيرابهاالحتصلةوالأرض!،الثانية.رومااحياناتسمىالملبنةفإنلذاابنانها.قول

ىأقعمطنطينوبوليسءيالممباليونانيةتعرتفصارت،اسمهالمدينةتحملأن(مرقسطنطينانبيدزومانيا".

Guntherof,.201:انظر.!سطنطينملينة Pairis, Hystoria Constantinopolitana

الجيث!رج!جميع.ل!صتفحموا!صليييينالقادةان01،1ص،القسطنطينيةضحكلارى،روبرتينكر

منالديهمفييقعماكلمباهسرةالمسكرإلىبصقتضا.يجلبونقسماالمقلسةالأثارعلىيقسمونوجحلوهم

أكثراوسوساتخسكمتهابلغتإذاالجديدةالأفشةوكنلكذهبا،أمفضةأكانتسواءوالغنانمالأسلاب

لباسايمن!جردوهالولمر%يخةمعالعنفيم!تعملواوالاهوالمأكلالآلاتيخرنلكمنيشلثواولم

يت!رضونألاالمقدسةالآتارعلىيقسونجحلوهمكنلك،القتلجزا،.شكونبن!متهصايمسكومن،ترتديه

ضطا!عمممهذامنالهلفكانثيرا+.اوكنيسةيقتحمواوالا،النفسعنلفاعابسوءكاهنأرقساولراهب

أمراءيضمنحتىواخيرا،الغنيمةبجمع!نشغلواوالاالبيزنطيينضدالقتدفىالصليبيينصفوتتوحيد

و!كنانسالقصورعلىاصتولواالنينطليعةفيالصليبيونالأمراءكانوقدأيديم.بينالثراهمصالرالحملة

تبعمئمومناثصم،لهذااعئباراىبولواانلونوفقرانهم،الصلببببنالفرسانعامةلونذلك،بعدوالألبرة

والنهب.والسلبالعنفأعولفيالجندبافي
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منجدأعظيمةوكميات،القيمةالتجاريةالبضائعمنجدأوكثيرأ،للرائعةوالمجوهرات

فردكلتحولثمومن.المنازلبهاتزخركانتالتيالأنواعالمخلالفةوا!نلعالطعابم،أدويت

وغداها.اعشبةبينثريأليصبحا!صليبييقمبن

الشكل،مئلثةأنهايتولحيث،المدينةطبوغرافيةإلىايضأالباريسيجونترويشيو

الصوريوليممعائفاقهمنالرغماكئر.3وعلىأوكبيرميلنحوجوانبهامنجانبكليمتد

ضلعكلطولحولمهمةمعلومةأضافأنهإلا،المثلثالملينةشكلحولالدويليو(ودو

القيمةذاتالباريسيجونتريقدمهاالتىالصعلوماتأنبيد.الجغرافيالمللثنلكاضلاعمن

المدينة،أسوارعنحديثههي:رنيسيةأشياءثلائةفيتتص!إنماالمدينةعنالمهمةالتاريخية

الأخيروالشيء؟المقدسةالدينيةذخائرهاعنحديثهوأخيرأتزينها،التيالأعمدةعنحدي!هثم

.غيرهعنالباريسيجونتربتفاصيلهينفرديكا؟

المدينة3اسوارعنالباريسيجونترئحدثفقد،العامةبلمنشأتيتعلقوفيما

لهقوى،وحائطهائلبسورمتصلالقسطنطينيةمنالبرىالجانبانإلىأشارفقدوأبراجها

يمكنأنهلدرجةالآخرمنقريببرجوكل،المدينةمحيططولعلىعاليةمنيعةابراج

ويقصدالهلليسبونيت،جانباما.4لأخربرجمنتفاحةيرميأنسنواتسبعذولصبي

مدهش،سمكذاتشاهقةأسوارفهناك،الأوربيعنالأسيويالجانبيفصلالذى،البحرى

يدبحتىالشاهقالارتفاعهذاملرإلىارتفعتوقد،البعضبعضهامنقريبةبابراجمزودة

سئمكحولالذكيةملاحظتهلجونتريحسبوهناقمتها.هإلىبنظرهيلقيمنكلفىالرعب

701.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

99.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

.91،11-.ارقاماللوحاتانظر

يومالقسطنطينيةمدينةضربالذىوالمخيفالشديدالزلزالفيتهدمتالأسوارهذهانإلىالاشارةتجدر

كهتت؟والادير،الكنانسمنالعديدالزلزالهذاهدموقدم.074عامأكتوبرشهرمنوالعئمرينالساسى

لف-!.اتلوسرتمثال،أتالوسبوابةفوق!ثبتاكانالذي،العظيمقسطنطينتمئ!سقطكما.الممكانمنكئير

الذهبية،البوابةفوقالمثبتالكبيرثيودوسيوسوتمثداكسرولوفوس،عمودفوقالمثبتاركاديوسوتمث!

بيثينيا،فىونيقوميديا7ديا،ترفي6لحعةالووالقرىالمدنمنكثيرفيواحدةكنيسةسو!هناكتحدولم

,essor.ونيقيةاوبراينيتوس Eng. trans. .C Mango and*3ءلم Coءe of TheophanلمءThe Chroni

05727991(,.R Scott (Oxford

منالكثيرتعودوإليهماالأسوار،هذهوتجليدبتر!يمتاماالخا!سوفسطنطينالأيسورىالئالثليولييد

ParaslasiesSyntomoi,.017,95.الأسوار!.علىالموحودةالنقوش Chronikai

99,,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana
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الدردنيلشاطئمنقواعدهالخروجالشمكهذاتتطلبكانتوالتي،البحريةالأصوار

وفربالشاهقايأسوارارتفاععنأماالبحر؟مياهملوحةمقاومةمنتتمكنوبهذامبائمرة،

يدخلها.اوالمدينةبجواريمرمنكليدهششيئاكانفقدالبعضىبعضهامنالأبراج

مارتين،ابوتعننقلاجونتر،سجلهاالتيالأخرىالقسطنطينيةمعالمومن

ثيودوسيوسعمودعنيقولحبث،المدينةتزينكانتالتيالأعمدةعنوملاحظاتهمشاهداته

،2والذىالرجلنلكفوقهمنألقيالذى،1الهرمذلكعنالقوليستحقشيء+هناكالكبير:

حديدمعبفمدةالمرتبطةالضخمةالأحجارمنشيدوقدعمود.مسمىالكثيرونعليهطلق

هائل؟ارتفاععلىنقطةإلىتدريجيبشكلومستدقجدأ،سميكةقاعدةمنويرتفع؟متشابك

قدجونتركانإذا.0038وهكذا،قمتهعلىمختبئاكانالنساكأحدان(البيزنطيون)(ىوينكرون

جونترانإلائيودوسيوس،عمودعنحديثهمافىوفلهاردوانكلارىروبرتمعقنق

المنحوتاتصحنحديثهماعندسوىيلتقياولم،البعضبعضهاتكملمعلوماتقدماوكلارى

أنبيد.البيزنطيينعندومعتقداتاساطيرمنحولهاداروماالعمود،علىصورتالئي

علىماقارنواانبعدالبيزنطيينأنالموضعهذافيكلارىروايةعلىيضبفثونتر

العمودعلىالموجودةالمنحوتاتانوالركوالهم،وقعماوبينمصورةاحداثمنالعمود

العمودبنعلىالمنحونهالصورهذهبدحطلمفامواللمددنه،الصل!بيالغزوإلىنشدرإنما

يردونالطريقةبهذهأنهممعتتدين،عظيمةبدرجةوشوهوها،الحديديةوالمطارقبايأحجار

.4الشؤمطالعالصليبيينعلى

ابسيصارتيبريوسالامبراطورعهدحئىمهعلةكانتالبحريةالأسوارأنإلىالبيزنطيةالمصادرتائمير

7(.1-o9A،)95.الأسوارهذهورمماصلححيثم.,TheParastasies Syntomoi Chronikai

لأنههذافيخاطئوهوهرم،مصطلحالعمودهذاعلىيظلقالذىالصليبيينالئتاببينالوحيدهوجونترا

Gunther،كلاركط.رربرتعننقلاعنه،الحديثسبقالذي،ئيودوسيوسعموديقصد of Pairis

282..HystoriaConstantinopolf: ana, ,116 n

نصبعندماالضمطنطينية،فيالصليبيينمنوحلفا،5البيزنطىالامبراطورخانالذيئرزوفليوسهنايقصد2

ورفلاثهبللوينالصليبىالملكعليهفحكمرأباه؟الامبراطورشنقانبحد،بيزنطةعلىإمبراطورأنفسه

،01ا-1609،ا-1020ص،القسطنطينيةفتحكلارى،انظر:العمود.نلكقمةفوقمنرميابلأموت

.41ا-12479،اا-11

Guntherof,.117-116ر Pairis, Hystoria Constantinopolitana

4ystoria Constantinopolitana,;117 Macrides, Constantinople:+للeht,Guntherof Pairis

602..Crusaders'Gaze
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كنائسإحدىثىالباربسيجونترأشارفقدالقسطنطينيةفياللينيةالمعالمعناما

(مانبسببمبجلةكنيممةكانتأنهاإلىأشاربلاسمها،يذكراندوقالقعمطنطينية،

الببزنطببنأنكمافبها؟رانعأفبرأانخنتأم(ا-.18)143كومنينوسمانوبلالامبراطور

ثمينةآثارأبهاوحفظوابها،المحيطالريفمنجمعو.،المالمنكبيرأكنزأفيهاحفظواقد

هيالكنيسة؟اوهذهالكنيسةهذهإلىالمجاورةوالأديرةالكنائسمنالبيزنطيون(حضرها

02البانتوقراتورالمسيحديركنيم!ة

الدينيةاهميتهاوهوالقسطنطينيةعنالباريسيجونترسجلهمااهمإلىناتىاخيرا

عنهاقالوالتي،القديسينورفاتالمقدسةالآثارمنحوتهلمانظرأ،المسيحيينبينالعالية

بأهمفريدأتقريرأالباريسيجونترويقثم!يمة.3بكمياتضاككانتانهامارتين(بوت

المقدسةالآثارأهحهـهذهومنفيها،يعتقدونكانواالتي،القديسينورفاتالمقدسةالمثينةذخائر

منخشبيةواجزاء،متدسءوسسفيمحنوظةالمسيحللسيددماءبقاياالدينيةوالذخائر

يوحناالقديم!جمجمةمنمعتبروجزء،المسيحالسيدعليهصلبالذىالمقدسى،الصليب

والشهيد،جورجوالشهيدكريستوفر،للشهيدواثار،الرسولجيمسللقديسونراع،المعمدان

المكانمنو(ثرالأخير،العائماءالمسيحالسيدعليهاتناولالتيالمنضدةمنوجزءئيودور،

محفوظةكانتوالئيالمتدسة،الدينيةالآئارمننلكوغيرالمم!يح،السيدفيهاسرالذى

انفردالباريسيجونترأنالقوليمكنوهكذاالبانتوقراتور.4المسيحديركنيممةفيجميعها

وبعض،ثيودوسيوسعمودوعن،القسطنطينيةأسوارصغيرةدونقيمةمعلوماتبتقديم

عنللحديثكتابهمنفصلاخصصوأخيرأالبانتوقراتور،المسيحديركنيسةإلىالإشارات

901.,Guntherof Pairis, Hystoria Conslantinopolitana

238..Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana,,172 n

.8رقماللوحةفظر

3901.,Guntherof Pairis, Hystoria Constantinopolitana

Guntherof,.126-125،فظر: Pairis, Hystoria Constantinopolitana

قامالمقدسةالدينيةالأئارهذهانإلىالإشارةتجدر287.ص!صليبية،الحروبتاريخ،مايريط:انظر

باريسليرأودعهااخيرأئمالبندقيةإلىمنهاثمالمتسةالأراضيإلىمحهوحطهابس!رضها،ملرئينيوت

ystoria,.123-118:انظر.!ىبالالز Constantinopolitana!ر+,Guntherof Pairis

يحثالصالسأوربانالباباباسممرسوماأصدرالباراتيبليوالكاردينالانلدرجة،الآفاقث!هرتهاطتوزر

Guntherةانظر.بارشليرفيمقلسااثراستينبلغتالتيالمقدسةوالذخانرالآثارهذهزيارةعلى of

316..Pairis,Hystoria Constantinopolitana,,917 n
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الذينأنالقوليمكنوالتيبها،مكتظةالمدينةكانتالتىالدينيةوالذخائرالمقدسةالآشار

الفرسانمنأكثرالرابعةالصليبيةللحملةالمصاحبينالدينرجالالأولالمقامفيبهااهتموا

وذهبها.القسطنطينيةمالهمهمجذكاناللذينوالنبلاء،

لمفلهاردوانروايةاننجد،الباريسيوجونتركلارىروبرتروايتيعكسوعلى

بثراءالاعترافيلفهافقط،إشاراتمجردمنأكثرتضفلمبل،المدينةعنالقليلسوىثقدم

احداثعلىعيانوشاهدومؤرخكفارسمنهمتوفعاكانماعكسوهذاا؟المدينةوجمال

أنفلهاردوانروايةمنويستشف.المدينةلدخولالفرصةأوتيالرابعةالصليبية!حملة

بهاتحيطالتي،القويةالشاهقةوابراجها،العاليةالمدينةاسوارمنمندهشينكانواالصلببيين

التيالرانعة،وكنائسهاالئرية،قصورهامنالإعجابغابةفيكانواكما؟الجوانبكلمن

أعينفيكانتالقسطنطينيةانالقولوخلاصة.بنفسهيراهالمنإلاإحصاؤهايصعب

.2العالمخلقمنذجمالهايوازكطجمالأيروالم،آنذاكالمدنسيدةالصليبيين

يروىعندماالبيزنطيينالأباطرةقصورثراءشدةمنالصليبييندهشةوتتأكد

الشاطيءعلىالقسطنطينيةقبالةالواقعالإمبراطورىبالقصراعجبوامدىاىإلىفلهاردوان

الكسيوسالإمبراطورقصورمنواحدأكانوالذى،خلقدونيةعند،الصغرىلآسيا!غربي

ماالبهجةمنحوى،العينتراهانيمكنماواروعاجملمنالقصر"كانعنهويقول،الرابع

ايأمراء+.3منيأميرقصرأيكونقد(نهاوالمرء،يتمناه!

القعمطنطينية،فيالرئيسيةالإمبراطوريةالقصورإلىايضأفلهاردوانأشاروقد

واكتفىعنهما،الحديثيسهبلمأنهض!ير.البلاشيرنوقصرالإمبراطورى،بوكليونقصر

مونتفراتدوبونيفاسالمركيز"ركب:يقولحيث،عليهكاناالذىالثراءحجمإلىبالإئمارة

المرءله...وانفيهمناسشملمالذيبوكليون،قصرإلىوصلحتىالساحلبطولوسار

معهجاوزتحدأضخامتهامنبلص،هائلةثروةمنالقصرهذاضمهماوصفعنليعجز

أخيلهنرىالبلاشيرنقصر"اسشملم:يقولالبلااث!يرنقصروعنالعدد".وفاقتالحصر

591.,Macrides,Constantinople: the Crusaders' Gzae
76.95,,lehardouin,The Conquest of Constantinopleأ(V

البيزنطية،الحضارة،رنسمانابضا:انظر110-4..988،صالقع!طنطينية،فتحفلهاردوان،ايضا:انظر

227.ص

06.,Villehardouin,The Conquest of Constantinople

.19ص،القسطنطينيةفتح،فلهارلوانايضا:انظر
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تلكصضخامتهافيتقللاثروةعلى(يضأالقصرهذافيوعثرالفلاندرز.كونتبلدوين

بوكليون.0015قصرفيعليهاغرالتي

إلىالبحثمحلالصليبيينالكتابمنغيرهدونفلهاردوانياثمبرهذاجانبوإلى

الثراءوافر،الروعةبالغكانص!،3وكيفstanorاستانورالمسمىبالغسطنطينيةاليهودىالحي

.3صغيرةمدينةوكانه

منممتدة،القسطنطينيةخليجفمئسدكانتألتىالسلسلةذكرانهفلهاردوانريتميز-

بإننإلاالبسفورعبرالمرورمنالغريبةالسفنلتمنعغلاطيا،برجحتىالقسطنطينيةميناء

علىالاستيلاءعلىالحرصكلحريصونالصليبيونكانولهذاغلاطيا.برجحراسمن

.هالبيزنطيينايدىعلىاله!يتجنبواحتىوالمملسلةالبرج

جونتروزودناالمقدسمة،الدينيةالذخانرإلىأشارقدالصورىوليمكانوإذا

و(ليرةوكنائسالإمبراطوريةالقصورفيوالمحفوظةبتفاصيلها،غيرهثون،الباريسي

ؤلستعنها:قالحيثأيضأ،الدينيةالكنوزط!هإلىالإشارةيفتهلمفلهاردوانفإنالصدينة،

الذىيوزاىمايومذاكبهاكانفقدالمقددمة،الآثارمنبهاعماالكلامإلىحاجةفياراني

كلها+.6منهاالعالمبقيةفيالدينيةالصخلفاتهذهمن

دينيمعلمأشهروهيصوفيا،آياكنيسةيصفلمفلهاردوانأنللنظراللكتومن

البيزنطي،التقليدوفقفيها،يتمكانالأباطرةتتويجأنإلىأشارانهغيرالقسطنطبنية،في

07فيهابيزنطيأإمبراطورأفرزفليوستتوبجذكرعندما

Villehardouin,The,.29ا Conquest of Constantinople

.ا-27128صالشمطنطينية،فتح،فلهارلوانايضا:فظر

اللغةننحدثالببزنطبة،المدنكلفيسكانبةنجمملتبئمكلونالمبلادىعشرالئانيالقرنمعللبهودكان2

ببيزنطة.السكانيةالعناصرمنبغيرهاتخلكطلاأدليككانواانهمإلىالاشارةوتجدر.البيزنطيةاليونانية

.22-1718ص،البيزنطيةالحضارةرنسك،فظر:

67.,Viilehardouin,The Conquest of Constantinople

89.ص،القسطنطينيةفتحفلهارلوان،ايضا:انظر

1(.489)بغدا!،والاسلامالرومبلادمآصرصاد،ميخانيل:انظرالس!لةهذ.ش4

67-66.,Villehardouin,The Conquest of Constantinople

79-89.ص،القسطنطينيةفتح،فلهارلوانايضا:فظر

76.,Villehardouin,The Conquest of Constantinople

.901صالقممطنطينية،قحظهارلوان،ييضا:فظر

784.,Villehardouin,The Conquest of Constantinople
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وسطفيتقعكانتالتيالاثماهقةالرخاميةالأعمدةاحدإلىفلهارثوانيشيرواخيرأ

التيالأعمدةوأحسناطولمن"انهعنه:ويقولثيودرسيوس،عمودوهوالتسطنطينية،مدينة

منكسيسقطإمبراطورأتملوواحدةمنهامخلالفة،صورأعليهمحنورأوكان+.العينرلها

اباطرةاحدالعمودهذاقمةمنيرمىسوفبانهتقولقديمةنبوءةهناككانتحيث!رل!؟

هوالمدينةاعمدةمنغيرهدونالعمودهذالنكربفلهاردوانحداماولعلالتعمطنطينية.

سجلهاوانسبقالتيالحالثةوهي؟؟فوقهمنرميأئرزوفليوسالإمبراطورإعدامحالئة

ذلكعنالتفاصيلمنكثيرأقدماالباريسيجونترومعهالأخيرأنبيدايضأ،كلارىروبرت

J.د

ألاثمديدالانبهارصفةجمعتهمالصليبيينالكتابغلبيةانللقارىءجليابداوهكذا،

والكناش!القصورلاسيماومنشآتها،وئرواتهاالقسطنطينيةمدينةبحجمالبالغوالاعجاب

فيابيهيفتقرونكانواالذى،الحضار!بريقهامن(صابهمالذىالهوسوهذاوالأليرة.

حتىالشرسيهة،غيراوالشرعيةالسبلبكلمنهاالنيليحاولونجعلهمأوربا،بغرب،طانهم

وكنائممهاقصورهاعلىبالاستيلاءنهمهموأشبعوا،قبضتهمفيأم402عاماسقطوها

المقدسة.وذخائرهاوئرواتها

فمن،القسطنطينيةلمدينةرؤيتهفيالخاصةظروفهصليبيكاتبلكلكانتلقد

هذهلهتتحلمومنمعالمها،عنالحديثفصلأرجائهافيبحريةالتجولفيمنهمئمكن

لكتاباتالتاريخيةالقيمةئفاوتتهذاوص!لى؟عامةبصفةمؤلفهشايابينئناولهاالفرصة

ختامفينفسهيطرحالذىالسؤيلانبيدآخر.إلىكاتبمنالقسطنطينبةعنالصليبيين

فيمؤثرأدورأالببزنطببننجاهللصلببببنالبربربةاوالعنصربةالنظرةلعبتهل:هوالبحث

عنها؟وكتابتهمللقسطنطينيةر،يئهم

بينقانمأكانالذىالشتاقعنالحديثإلىتدفعناربماالتساؤلهذاعلىوالإجابة

الصليبيةالحركةدفعفيالبابويةبواص!ثكاحدإغفالهيمكنلأوالذى،وبيزنطةروماكنبستى

جاعتمء901عامكلبرمونتفيالباباكلماتانبالقولسنكئفيأننابيد.الشرقصوب

بشتيهالحضارىالشرقمنللنيلليخرجواالإقطاعييناوروبالأمراءالمرورجوازبحثابة

JLS،والبيزنطيالإسلامي L.AN&Iانبيد.الكنسيالفكرلاسيماالأوربيالفكرفيهرطوقان

Villehardouin, The Conquest of Constantinople, .901-801 Cf. also Langille, La

491,,yr3لرllaume deلمConstantinople de Gu

.ا-46148صالفسطنطينية،قح،فلهارلوانايضا:انظر
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اصولعلىوالمرتكز،الآخرتجاهالعربىبمنهومناوالشمامحالتواضعلتعرفتكنلمبيزنطة

إدارةلكتابوالمتصنح4تجاههاالغربيةاورباقلبفيالحقدزرعالذىالأمروهولينية،

التعاملفيبيزنطةقواعدتماماسيعيبورفيروجنيتوسلقسطنطينالبيزنطيةالامبراطورية

.\الفرنجةباسننناء،برابرةانهمعلىالأخرىالشعوبمعظمإلىنظر!ح!ثالاخر(مع

فيالبيزنطيةالدبلوماسيةالقواعدبورفيروجنيتوسقسطنطينيوضحالمهمالكتابهذاففي

والحليوالتحفالهدايااستخدامثانيها:تسد؟فرقمبدااتخاذها3واولها:الآخرمعالتعامل

وأذاك،علىالحاكمهذالتأليبالحكام(والقبائللزعماءكرشاوكطالفاخرةوالملابسالثمينة

بعضعلىالسيادةفىالحسيحيةالتبشيريةالبعثاتاستخدامثالئها:للك؟علىالقبيلةهذهلتأليب

الرغم)علىالبيزنطياتالأميراتمنبالزواجالأجانبللأمراءالسماحعدمرابعأ:الاثمعوبه

(.زواجحالاتبعضحلرثمن

والسيادةالتفوقفيبيزنطةرغبةإلىبالإضافة،العواملهذهكلساهمتلقد

حدردهامنحدكلعلىوتأهبهمبها،الأعداءتربصفيجيرانها،علىوالدينيةالسياسية

الأشدكانواأنهماغير،بيزنطةاعداءعقدفيحباتبضعإلاالصليبيونيكنولممنها.للنيل

الحدوصلبل،التاريخيةمدوناتهمعبرالصليبيينمؤرخيهاكلماتتعكسهماوهولها،كرهأ

القسطنطينيةعلىالاستيلاءفكرةانالدويلياودويقول.3وهناوالخيانةبالغدراتهامهاإلىبهم

القسطنطينيةانالدينيةالمبرراتوكانتبالمدينةتواجدهعندالسابعلويسالملكعلىطرحت

عنفيقولفلهاردواقاماهراطقة.4بيزنطةاساقفةوانفعليأ،لااسميأمسيحيةمدينة

هؤلاء!0،هبلمنأكثرالمروعةالخبانةفىوغارقمذنبشعبعنسمعت:....هلالبيزنطيبن

إلىإعادتهامنولابدمارقةدولةأنهاعلىلبيزنطةنظرتهمإلىآخرموضعفيكلماتهتشير

See:Constantine.ا Porphyrogenitus, De Adminstrando Imperio, ed. .G Moravcsik, Eng

,trans..R .H Jenkins ( Budapest 9491), chap. ,13 65 + chap. 26 ; .H Ahrweiler.ByzantineConcepts of the Foreigner: The Case of the Nomades", in (eds."H
antine Empire!جيtheلمهAhrweiler and .A Laiou), Studies in the Internal Diaspora

4.8991(,.Washington.D)C
92-ص4)(33)869،المصريةالتاريخيةالمجلة،البيزنطيةالدبلوماسيةقواعدالحميد،جمدرافتفظر:2

76ص8991(،)القاهرةالصليبيةالحروبتاريخمنقضاياالحميد،جمدرا!فظر:القضيةهذ.ص3

,Carrierلر"Grec,.75-62ا؟21 L'image

496.,ctione10ءلم De profهعلاأOdo of

.181ص،القسطنطينيةفتحظهارلوان،؟
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كنيسةطاعةعنوخرجواحد،كلجاوزواقداليونانيينهؤلاء"اق:يقولحيثروما،حظيرة

لفتحيستشهدأوينهضمنلكلمكافاةالبابوىبالغنرانالوعدصاربلر!ما..001

نوعواذممالاحتقار،بعينالصليبيةالحمترلقادةالبيزنطيوننظرالمقابلوفي!ع!مطنطينية؟2

الجشعسوىبشيءيتسمونلا،مفهومةغيرلغةبتكلمونحثالةالبشر،منوبربرى!يب

هذهكلأنالمستبعدمنليسحد،ايةعلى.3يحتمللابلنفستيهولثيهم،السلوكوسوء

ربمايهمشها،انمنهمبالبعضوالت،القسطنطينيةعنالصليبيينكتاباتعلىاثرتالعوامل

يمكنلاهذاومع.عيانشهودكانوا(نهمبرذأ،الصليبيةالحركةعنكتاباتهفيعمد،ص

عنها.الباريسيجونتراوكلارىرربرتأواللريلىأولوقدمهاالتيالتفاصيلإغ!

85.,Villehardouin,The Conquest ofConstantinople

85;,Villehardouin,The Conquest of Constantinople

.911ص،القسطنطينيةفتح،فلهارلوانايضا:فظر

.25Iصكومنينوس،الأولمانويل،رمضان!عزيزعبد
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رقم3اللوحة
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الثانيالفصلى





ومراسمقاالإمبرا!ريةالمآدب

ال!كيماليعاد!ىليوالإمبراطورك!دفي

م()886-129

مئدمة:

فىإمبراطوريةوليمةإلىيومذاتوذعيالقهقرىبالمرءالزمانعادلوماذا

صكلىامالذهبيةالإمبراطورماندةعلىسيجلسهل!بالقسطنطينيةالكبيرالإمبراطوريالقصر

الامبراطورميمنةاعلىسيجلسواين؟الطعامقاعةإلىسيدخلومتىلمائدته؟مجاورةمائدة

التىالمناسبةوماولماذا؟؟الجلوسفييتقدمهأوسيليهومن؟امامهامميسرتهعلىام

المأدبةلمقروصولهحالاتباعهاعليهالتىالمراسموماالملكبة؟وليمتهاإلىالمرءسيدعى

اطورية؟الإمبر

تشكلتباعأستردالتيالتفاصيلمنذلكوغيرالأسئلةهذهكلعنالإجابةاق

تصلارلموأنهلاسيمالإعدادها،مشروعةأسبابأوتعتبربصددهانحنالتىالدراممةصمب

ليوالإمبراطورعصراختيارأسباباما.القضيةتلكتعالج-علميحد-علىسابقةلراسات

كان6بالحكيملقبالذىالإمبراطور،هذاأنفيتتلخصوالتي(سبابهفلهبالذاتالممالس

فيلاسيماالئنظبميةالإداريةالإصئحاتمنهامسبوفهغبرإصئحاتبحركةبعجصمره

فيواسعةإصلاحاتوحركة،الحكوميبلجهازالإداريةوالإصلصات،العسكريةالأثاليم

تأليفعهدهئمهدضد.عهدهفيالمتميزةبالتآليفوتميزه،والكنسيةالمدنية!قوانين

خد4منليتمكنواالجيشلقادةحربيألليلأليكونأعدهالذىالئكتيكا،لكتابننسهالإمبراطور

عصرهإلىيعوداناللذانفيلوثيوسوقائمة،المدينةواليوكتاب،1المسلمينمواجهةمن

الملكيالقصرداخل(مالعاصمةداخلسواءللغايةدقيقةتنظيميةبأموريعنىوكلاهماايضأ،

الأفراد،حركةل!ظيمنفسهالامبراطورمنبأمروضعاأنهماقويأانطباعأيعطيمما،نفسه

ومن.ناحيةمنهذاالإمبراطور،حضرةفي(مالمدينةاسواقفيسواء،عليهمومالهمما

التحليليةالدراساتمنحقهياخذلمالحكيمالسالسليوالإمبراطورعصرفإناخرىناحية

T.3(,)8491-912افظر: Kolias, "The Taktika of Leo VI the Wise and the Arabs,"" GrA
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النصوصأنكما.االأربعزيجاتهقضيةبإستثناءبعينها،موضوعاتعلىللضوءتسلط!تي

التاريخية،مادتهفيومترابطأمحكمأالموضوعتجعلعهدهفيالبحثقضيةحولتدررالتي

البلاطمراسمعنكتابهفيبورفيروجنيتوسقسطنطينكتبهمالتشملإمتدتماإذابخحف

لاسيمابذاتها،قضيةحولمتعمتةدراسةوليسكتابتأليفإلىسيحتاجالأمرفإنالبيزنطي

7)كليترولوجيوننقلبور!روجنيتوسقممطنطينوان topo)Loytov)!فيلوثيوسثك

Philotheosالمراسم.عنكتابهضمنالتصرفمنشيءمع

للغاية،شحيحةعامةبصفةالدراسةموضوعتتتاولالتيالبيزنطيةالمصالرا!ن

ليوالإمبراطورعهدفيعاشالذىفيلوئيوس،كليترولوجيونهوتفصيلأأكثرهاانيخر

19الحكيمالعمالس -r AM) Leo VIالمراسمكئابمنالأولالمجلدوكذلكم(؟De

Ceremonies Aulae Byzantinaeبورفيروجنيتوسالسابعقسطنطينللإمبراطور

(139-959 Constantine Porphyrogenitus)لهندينوالذى،والثانيالأولبقسميهم

الذي،البيزنطيالبلاطوحياةالبيزنطيةالإدارةعنوصلتناالتيالمعارفمعظمفيبالفضل

وفيما.المتفرقةالأخرىالنصوصبعضإلىإضافة؟2المحكمالاثمديدبالتعقيدمراسمهاتمممت

J.بيوريالأستاذبهانيلفقدفيلوثيوسبكليترولوجيونيتعلق .B Buryالنظامعنكتابه"

فيالإدارىالنظامعنللحديثأفردهالذيوهو"التاسعالقرنفيالإمبراطورىالإدارى

ترجمةمعنشرها(عادثم؟3فبلوثيوسروايةحسبالميلادىالتاسعالقرنفيبيزنطة

وفي69!دم.عامزو!هاالثانيةزوجتهبهالحقتثمهم،39عامالساسليوزوجثيوفانوالامبراطورةتوفيثا

توفيتماسرعانالتيالفريجية،ايدوكبامنالثالثةللمرةولروجالكنسيةالقوانينالسالسليوتحدىهم99عام

وتعقدتكاربونسينا.زويمنالرابعةللمرةوتزرجستيكوسنيقولاالبطريركوتحدىليوعادثمم.009عام

ليومنكانفما؟الكنيسةمنليوئمركةوقطعالزيجةلالكرفضالذى،والبطريركالإمبراطوربينالمشكلات

هذهاجازرومافيالباباانإلىالاشارةوتحدريئيميوس.البطريركمكانهوعينمنصبهمنصلهانإلا

الحزيزجمدوسامفظر،التفاصيلمنلمزيدالتسطنطينية.كنيصةوبينبينهشكلاتفيتسببمماثزيجة،

N.5ص1(،199)الاسكندريةالساسليوللإمبراطورالرابعالزواجورج، Oinkonomides, ،1 4 -r r

.La derriere volonte de Leon71 au sujet de la tetragamie," BZ56,)6391(;52-46"P
-11.71Karlinحي!33,)6391(-251 Hayter, "La prehistoire de la derriere volonte de Leon

her,The,ك!+51,)133-7991 Reign of Leo VI)129-886( (Leiden, New York252;ء .S Tou
(39.

294.6791(,Tamara .T Rice, Everyday Life in Byzantium (London, New York

J..)1191؟ .B Bury, The Imperial Administrative System in the Ninth Century (London
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N.اويكونومينم!نبقولاسالأستاذوتعليق!نصية Oikonomides\.

وظينةالإمبراطورى"القصرولائمإلى+المدعوينقائمةمؤلففيلوثيوسشغللقد

هوشرفيألتبأيحملوكان(Atriklinesاتريكلينس)الإمبرمرية"الولالمعى.ثمثمرف

2.)بروتوسباثاريوس+الأولالسيفخدل )Protospathariosمنصبه-بحكم-تولىوقد

الإمبراطورىبالقصرالرسميةوالمناسباتالملكيةالولائملحضورالإمبراطوردعواتترجيه

موظفيلجمبعحوزنهفيكانتالنيالأسماءفوائمعلىبناءأونلكلتظبمها،3صضملأ

والمناسباتالولائمهذهإلىللمدعوينقانمةبتصنيفقامهناومنونبلائها،"!لاولة

كافةترتيبعلىفيهااعتمدبلقصر،الملكيةبالتشريفاتللعامليندليلذلتكون،الامبراطورية

يحملونها4كانواالتيالشرفيةالألقابوكذلكأهميتهمدرجةاومناصبهمحسبالدولةموظنى

المصدرهذاوينقسمالدنيا.الطبقةثم،المتوسطةالطبقةثم،القومعلية:كالتاليصنفهمبهبل

أوالرتبكافةطراركيةببيانمنهالأولالقسمفىفيلوئيوسعني،أقساماربعةإلى!مهم

كانربماالجزءوهذاأيضأ!حملوهاالتيوالألقابالثولةفيالمسئولينشغلهاالتي!مناصب

بيزنطة.فيوتطورهاوالألقابالممناصبلدراسةفرجوسامد.أ.وبيوريج.لكستاذحانزأ

علىيجلسونمنومكانةوطبيعةماجمةعنليتحدثاالكتابمنوالثلثللثانيالقسمينوياتي

السنوية،المأدبامالاعتياليةالمالبةعلىكانسواءجلوسم،وترتيبالإمبراطورم!دة

وهو-والأخيرالرابعالقسمياتيو(خيرأ؟المختلفةوالمناسباتالأعيادفيتقامكانتوالتي

طودعامةالامبراطوريةالمائدةإلىئدعىانينبغىعمنفيلوثيوسفيهليتحدث-الأطول

.هالبيزنطيةايأعيادوفيالعام

.siecles,ed.ا N/*!!مخzantines desرج{despresence bدى،كةالم,e dans: Lesمح!/،هلمde Ph33"،،ئ

234-65.1'729(,Oikonomides (Paris

ينمهالتصجيلويقضىاطقاب،حملةبينخاصةطبقةيشكلوناللقبهذاحملةكانيروتوم!بلالاريوس:2

,Oikonomidesلنظر،لم.المالمنسنويأ7لبأرالخز)نةلكفع Les listes, ;792 Idem, "Constantine

)6391(,21VII Porphyrogenete et les theme de Cephalonia et de Longobardia," REB

Making of Orthodox،*121;أهول Bury, The Imperial Administrative System, ;27 .M W

801.6991(,Byzantium 2501-006 (London

فيمنشوروالالقطاع.،الاشمرريةيينييزنطةفيالحكوميةوالمناصبالألق!0وج،!عزيزجمدوسلم"

36.ص2(،400)اثعاهرةوالحضار!السياسيالتاريخيف!اهةل!نطة

Lilian Simeonova, "In the Depth of tenth- century Byzantine ceremonial: the treatment

ofthe,"53ول!22,)8991(.78 Arab prisoners of war at the imperial banquets
zantiumلمه؟ (Oxford ,)1991 .s .v Kletorologion!5+ء*ةلمهح!رrd.AلمtciDKa2hdan, f

1662-1661,.Philotheos
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عمادهيفيلوثيوسكليترولوجيونمنوالرابعوالئالثالثانيالأقسامفإنوهكذا،

البيزنطيةبالإدارةتعنىالتىلاسيماالأخرىالبيزنطيةالمصالرإلىبالإضافة،الدراسة!مذه

لماولتالمتيالحديثةالدراساتعناما.العربيةالنصوصبعضجانبإلى،الفترةتلكفي

بلشكلالدراسةفضبةنناولتسابفةبحوثوجودعلميإلىبنتامىفلمالبحثموضوع

المتترح.

معنيةغيرالدراسةهذهأنوهيمهمةنقطةعلىنؤكداننودثانيةناحيةومن

وأنسبقحيث،الإمبراطوريةالمائدةعلىالمستخثمةوالأوانيوالشرابالطعامبدراسة

بعدفيهاالبحثلإعادةضرورةفلاثمومنحديثأ،الأوروبيينالباحئينبعضقبلمنئرست

.أللمتخصصينمعلومةاصبحتان

فىللقارئنصورأنحممقدمة-لنالابدالإمبراطوريةالولائمعننتحثثأنوقبل

الدراسةبموضوعالمتعلقةالنصوصفينكرهاوردالتيالملكيةالقصوروروعةبهاءعجالة

القصورهذهشكلعنحيةصورةرسميستطيعحتى،الولائملالكفيهاتقامكانتوالتي

الغايةهذهتحقيقولأجل.البيزنطيةالملكيةالولائمعليهتكونأنيمكنوماوفخامتها،

للبحث،الزمنيالاطارعنداليلأمتاخرةتكونقدمصادرمنالتاريخيةمال!داسنستعير

السنين.مئاتدامتلقصورعيانشهودرؤيةعلىواعتمادهالثرانها

قصرلاسيما،خاصةبصفةالملكيةالقصورئراءكانلقد

الملكيةوالقصور4البوكليونوقصر3البلاائ!يرنوقصر2الكبيركممطنطين

,antiumلمه:التاليالكت!فيالمنشورةلراسةعشرةالستانظرا in Honourي!Foodand Wine in By

Bryer, eds. Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou (Hampshireيع.essor frPلم!A

(.3002Byzantium (Blackawton, Totnes.(7002لمSee also Andrew Dalby, Flavours f

Janin,Constantinople,.701انظر:.المقدسالفصرأوالكببرالقصراسمايضآعليهيطلق2 byzantine

A.2ع:أنظرالأخرىالقصوروعنغهالتفاصيلمنولمزيد .G Paspates and William Metcalfe, Th

4002(,Constantine, (WhitefishلمءGreat Palace

به.التقاعدأوللراحةالبلاخيرناوالبلاشيرنفيالقصرهذابولخيرياوزوجتهمارقانالامبراطورنثما؟

R.,)124.0591فظر: Janin, Constantinople byzantine (Paris

لثورضخمأتمثالأنصبحيثالاسمبنلك!مسمى!قصرمرفا!ىنسبةبوكليونقصربدممثعصرهذاسي4

هوظلو!.مختلفينأباطرةبايديشيدتالمئجاورةالمبانيمنمجموعةعنجمارةالقصروهذااسدأ.يقكل

قصرفىالافامةفضلواالنينكومنينوس،آل!مرحتىربمامنه،الحكمدفةتدارالذىالامبراطوري!قصر

ص6191(،)القاهرةجاويدتوفيقالحزيزعبدترجمة،البيزنطيةالحضارة،.س،رنسانفظر:.الهلاشمثرن
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اكانواسواءزوأرها،لنظراللافتةالأشياءمن2القسطنطينيةوكناش!،1الأخرى

فالقصر(شكالها.بكافةوالدينيةالسياحيةالمزاراتقصدوازوارأمدبلوماسيونمبعوئون

يقعلقصروكانالإمبراطوركط.البلاطومقرالإمبراطورإقامةمقريملوكانالامبرا!لري

وشرقيأجياصوفياكنيسةجنوبالقسطنطينيةمدينةمنالشرقىالجنوبيالركنفي

R.227-226؟ Guilland, Etudes de topographie de Constantinople byzantine

,in,Constantinople byaantine,;121-012 .P Magdalinoله،Amsterdam,)9691;392-924)J
114-101.)7891(,4Manuel Komnenos and the Great Palace",BMGS"

ضخامتهامنبلغتهانلة،ئروةمنالقصرهذاضمهماوصفعنليعجزالمرءاق.فلهاردوان:غهريقول

هذافي"وعثر:بقوله-نكرهالبلاشيرن-السابققصرعلىويعلقالعدد".وفاقتالحصرمعهجاوزتحدأ

فظر:بوكليون..قصرفيعليهاعثرالتيلككعأضخامتهاقىتقللائروةع!أيضأثصر

,Villehardouin,The Conquest of Constantinople, in: Joinville & Vellehardouin

29."(.theCrusades, Eng. trans. .M .R .B Shaw (Penguin books, .ndلمهChronicles

.127-128صاهـ(،304)جدةحباثميحسنترجمة،القسطنطينيةفتع،انفلهارلوايضا:ثظر

انظر:عنها.البلاشيرنوقصرالامبراطورىلقصريخرالمدينةفيإمبراطوريةقصورس!دةهناككانتا

144-123.,Janin,Constantinople byzantine

الفسطنطينية،لمدينةإنشانهمع،القسطنطينيةكنانسأهمصوما،آياكنيسةالعظيمقسطنطينالامبريطورنضأ2

واحدةمرتيناحتر!و!الميحدى.الع!اثسالقرنفيجس!يكشيدهالذىعنيختلفمتواضعامبنىوكان

التيبالفخامةبنانهاجس!ياناعادانإلىالميلادى،السالسالترنفيوالثانيةالميلاديالخامسالقرنفي

غدوحلاسيتهالامبر!وريرتادهخشبى،رواقالامبراطورىالقصروبينبينهايربطوكان.الآنحتىطيها

بدرطهمصطفىترجمةالليزنطية،الامبر)طوريةش.،اومان،:انظر.الاحتفالاتأوللصلاةإليهاالذهاب

A.23؟ص(،5391)القاهرة Cameron, "Procopius and the Church of St. Sophia", The

163-161.6591(,.HarvardTheological Review58 (Cambridge, Mass

1jالقديسينآئارمنمجموءواهماكبرتحويكانتحيث،العالمعجانبمنواحدةصوفياآياكنيسةكانت

القسطنطينيةزواركلاتهافقدصوفياآياكنيسةلأهميةرنظرأ؟Passion.المسيح.آلامباسموالمعروفة

القصركنيسةوكنلك.المقدسةرذخانرهارضسيتهاوكنوزهابروعتهاأدهشتهمحيثتقريبأ،الأحهانب

أHoلااالشسينالرسلكنيصمةكانتكما.فاروسعنراءكنيسةباسمالمعروفةالصغيرةالامبراطورى

Apostlesككالأخيرالأمروهذا.القديسينمنسبعةرفاتتحويكلألتحيث،القسطنطينيةمفلالنمنواحدة

RobertخألمهConstantinople,.!+ءانظرفىيد.جانبلهالصد!نهعلىيضفي of Clari, The Conquest

"eal(Toronto, London,)3691 repr.,6991.801-701 Cf. .K Ciggaar!كtrans. .E .H Mc
Western Travellers to Constantinople, the West and Byzantium, :4012-629 Cultural

48-47.6991(,and Political Relations (Leiden

J.:للتاليةالدرلساتانظرالقسطنطينيةكنائسعن Ebersolt et .A Thiers, Les eglises de

K.حا Ciggaar, "Une description de Constantinople dans1391(زConstantinople (Paris

014-117.،)5991(53Tarragonensis ,551" REB
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الردهاتمنعددمنيتألفالكببرالقصركان.الأخرىالجهاتمنوالبحر!هيبودروم،

اببهاالوصوليمكنوكنانسومطابخوئكناتوافنبة،والمقصوراتبعضها،صالمننصملة

طريقعنالبحرجهةومن،الغربيالشماليالركنفيChalkeالفمالكيهبوابةطر!ص

التصرلهذاكانوقد.االجنوبيالطرفعندBoukoleonالبوكليونغد!قصرمرفا

وتماثيلالماءإلىالمؤديةالس!مكانتحيثبالبحر،يصلهالرائعالرخاممنعجيبأرصيفأ

كانالمدخلوهذا؟ملكيةروعةالتصرعلىلئضنيلرخاممنكلهامنحوتةوالأعمدةالأسود

الطابقوفيالتصر.2منالعلوىالقسمإلىالصعوديريدعندمافقط،للإمبراطورمخصصأ

مخصصهومامنهاواجنحة،حجراثعدةثوجدكانتالإمبراطورىالقصرمنالئاني

النقوشوروعةوالدقةالفخامةفيغايةستانرئسدلوكانث؟الإمبراطوريةللاحتماعات

الوفداعضاءب!فيعنالأباطرةاوالملوكمنبمعيتهومنالامبراطورلحجبوالزخارف

النخمالذهبيعرشهعلىيجلسالإمبراطوركانهذهالاجتماعاتقاعةوفي.للضيفالمرافق

الملوكلإقامةمخصصةبالتصرالأجنحةبعضكانتكماالإمبراطوربة؟ملابسةمرتديأ

كماوالفسيفساء؟بالذهبمحلاةبهالرثيسيةالاستقبالقاعةوكانت03الإمبراطورعلىالوفلاين

جمالأ.4عليهئضفيالمرمريةالرخاماعمدةعلىالمرتكزةالزرفاءالقبابكانث

إلا،منخفضةاراضعلىتمتداساسائه(نمنالرغمعلىفإنهال!لاث!ميرن!راما

ثلاثةمنحولهيقعماوبسببؤبهانه،الممتازةعمارتهخصمنفريدأسموأبكش!بانه

يقعوماوالمدبنة.والحتولالبحرعلىبوقوعهالشديدةالبهجةسكانهفييبعثفإنهجوانب

ارجانهكافةفيمزينفهو.الوصفجمالهفيفوقداخلهيتعمايما،الجمالفائقخارجه

ومعبدة،الرخاممنمصنوعةوارضيته؟الألوانمنعظيمةوتائمكيلة،متقنبثمكلبالذهب

الموادأمالرلعالفنكانماإذاأصف"...لاقائلا:اللويلياودوويضيففانقة.بمهلرة

Wittow,MakingofملOrthodoxBصantium,.701-601ا
DeedsDone.2.ء Beyond the Sea, Eng. transلمهWilliam Archbishop of Tyre, A History

937.4391(,.W Babcock and .A .C Krey,11 (New York

William؟ of Tyre, Deeds, ،11 .038-937 Cf. .E .M Langille, "La Constantinople de

185-183.)3991(,Guillaume de Tyr", Byz LXIII

الميلادى،غ!رالثانيالقرنالجشيةالكتاباتفيومراسهاالتسطنطينيةمدينة،بسخرونكاملسميريوسف4

انظرالقفاصيلمنولمزيد75.ص7002(،شسعينجامحة،البنات)كليةمنئمورةغيرماجصتيررسالة

02.ا-.97الصرجع،صنض
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مهمةمعلومةيضيفثمألعالية+؟اوالقيمةالشديدالجمالهذايهبثهاللذانهماجدألثمينة

الأسوار.3فوقيعلوكانالذكيالوحبدالمبن!هوالقصرهذاانيذكرعندماالقصرهذاعن

و(سوارها4واليرتهاوكنانممهـابقصورهاالتسطنطينية،مدينةأنبالنكرجدير

كبريائهاإلىإضافةمعالمها،منذلكوغيرونمائيلها،61وشوارعهاوحدائقها!والمواقها

أبنلألهامناكانواسواء،قاطبةزوارهاأنظارمحطكانتالآخر،علىوتساميها!روماني

Deprofectione.ا Ludovici VII in Orientem, ed. and Eng. trans. .V Gألا!ه"اOdo of

65.4891(,Berry (New York
894.,ectioneملءOdoof Deuil, De prof

.22-0070صالحمين!ة،الكتابكفيومراس!مهاالقسطنطينيةمدينةبسخررن،يوسفراحع:القصرهذاص

zantineانظر:القسطنطينيةعنالمهمةالدراساتمنعددض!؟ Constantinople, ed. Nevra!ع

991Necipogheة)3.ل! (Leiden ;)1002 .C Mango, Studies on Constantinople (Aldershot

Majeska, "The Body of St. Theophano the Empress and the Convent of St

Constantine," BSL 38,)7791( ;21-14 Guilland, Etudes de topographie de

Constantinople byzantine (Amsterdam ;)9691 .R Janin, Les eglises et !es monasteres

des grands centres byzantins (Paris ,)7191 ;341-892 Idem, Constantinople byzantine

(.0591Paris)الصلعليةللررىدرلسة!صليبية:الكتاباتفي+القسطنطينية،منصورطارقكنلكراجع

ئدينةبضوانثميحة،مصطفىنجلاء261-325؟ص2(،600)92محدد،العربيللمورخضطنطين.،لمدينة

9991(؟،القاهرةحالمصعةالأدالي،)كليةمنئمورة،يخرماجشيررسالةالميحدى.،الحاشرالقرنفي!!طنطينية

المورخمجلة،المسلمينوالرحالةالجغرافيينكتاباتضوءفيالقسطنطينية،إسماعيلالجوادعبدليلى

.14ا-ه90؟'1ا-5120صf(،)9891-'علد!مصرى،

وكثتالأبطرة.منعدإلىتعودلحمايتها،والبحريةالبريةالأسوارمنبعددمحاطةالقسطنطينية.ك!ت

غربميلأ04بحدعلىهـويقعمانيوخندقالشاضةالأبراجمنبعددومزودةئلاتيةالبريةالأسرير

Vanيمللzantine.Aفظر:الفسطنطبنيةاسوارعن.الطوبلأنشاسيوسممورهمطنطبنية Millingen, By

joiningة)9918 Historical Sites (LondonزtheCity and AdلمهConstantinople, the Walls

.G Baker, The Walls ofConstantinople (New York .n.).d .M Whitby, "The Long Walls

282-245.55,,(8591);583-056 Janin, Constantinople byzantinصهـ",of Constantinople

تحت!الجغرامة،كت!!زهر!،ا؟ا-4050صد.ت.(،)بغدادوالمملأك!سالكخرلذيبه،بن!:فظر

كت!علىملحق،الخراجكتابمننبذححرهبنقدامة73-74؟ص.(5دت)ا!هاهرةصالقحاجسد

89.ص83ج1(،849)بيروت!بلدانمحجمى،الحمويلاهـوت4257ص.(،د.ت)بغدادو!صمالك!سالك

,Littlewood:التاليةاللراساتانظرثصطنطينيةحدفقص؟ "Gardens of the Palaces", inول.

7991("3.om982 to,4012 ed. .H Maguire (Washington- .DلمCzantine Court Cultureيرركا
264-251.)0002(,54;38-13 .H Maguire, "Gardens and Parks of Constantinople," DOP

,A.Berger"،اانظر:اثسطنطينيةثموارعص6 "Streets and Public Spaces in Constantinople

172-161.)0002(,54DOP
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وبينبينهايقارنكانانهلدرجة(رضها؟2وطنواغزاةأمبهاحلواضيوفاأمعليهاالوافدين

بهاءفإنوهكذا03ماكريديسررثالمؤرخةقولحدعلىالفلاندرز،اوفرنسامدنبعض

حيثارجانها،كافةشملبلفقطالإمبراطوريةالقصورعلىيقتصرلمالتممطنطينيةوجمال

.4الفكرىوإشعاعهاعاصمتهممفاتنمدىجيدأيدركون(نفسمالبيزنطونكان

الولالممصمفيهانقامالتيالقصوروبهاءحجمعلىتوفنابطما،والآن

فىإمبراطوريةولبمةإلىالمرءذعىلوماذا:الدراسة!مبإلىن!د،الإمبراطورية

مالدةعلىامالذهبيةالإمبراطورمثدةعىسيجلسهلالكبير!الإميرطوريالفصر

ماالإمبراطورميمنةاعىسيجلسواين؟الطعامقاعةإلىسيدخلومتىلملأيدته؟مجورة

التيالمناسبةوماولماذاأ؟الجلوسفىينقدمهاوسيليهومن؟امامهامميسرنهعلى

لمفروصولهحالانباعهاعلبهالنيالمر)سموما3الملكيةولبمنهاإلىالمرءسيدعى

الإمدهراطورية3المأدبة

فىالمفمتا!ىنزهةالالريسي،132؟صاهـ(،203)ليدنالبلدانكتابمختصرالهمذأني،ضيهابن:انظرا

208Constantinople؟ص2،ج.(،د.ث)القاهرةالآفاقاختراق in the Early Eighth Century: the

.ParastaseisSyntomoi Chronoikai, ed.، trans., and com. .A & .A Cameron, .J Herrin, R
Cotmack and .C Roueche, Columbia Studies in the Classical Tradition, X (Leiden

EYNTOMOI XPONIKAI be!9!س!ءول+ءولءط 4(; Tarek .M Muhammad, "Can

Considered a Real Guide to the Sculptures of Constantinople during the Isaurian

89-77.)6002(,1" BSL LXIV،؟Period

منوقصورهاكنانسهافيعطمنةمنجزءأاحدلكنكر....فإن:بقولهالقسطن!ينيةكلاركطروبرتيصف2

القسطنطينيةفتحكلارى،روبرتفظر....نلكتصدقولناكنوبة،يروىكأنهلكبدا،وعظمةوجم!ثروة

3Robert"لمح،لما؟123،32ص،(،4191)الفاهرة،حبشحسنونقلبمنرجمةالصلببببن،ابدىعلى of

عنTarragonتراجونشمدمنالمجهولالراهبروايةفيايضأالعباراتنفستترلدا،011210

لهالشنهيةالبيزنطيينرراباتعلىمعتصداكتبوالذىالميلادى،عشرالحادىالقرنآواخرفيالقسطنطينية

tionde,,122.911-012:انظر.للمدينةزيارتهعند ConstantinopleيفCiggaar,Une descrip

إلىالدخوليشبهالنوفوجوردىستفنفنرى،الرحالةعندعظيمأشينأكانالكبيرالمدينةحجمانكما

انظربها.حولةاخذمنيتمكنحتىجيدمرشدمنلهلابدالمرءوان،عظيمةغابةإلىبالدخولا!صطنطينية

Novgorod in Russian TravelersلمهStephenلمه""Stephenof Novgorod, The "Wonderer

to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Eng. trans. .G Majeska

0444(،891.Washington.D )C

R.؟ Macrides, "Constantinople: the Crusaders' Gaze", in ').de( .R Macrides, Travel in

,antine Studies-5ج!!لمه urth srepaP-قيmuisopmySfrom the Thirtyءthe Byzantine Worl

691-591.2002(,Birmingham, April 0002 (Aldershot

446.,Ciggaar,Western Travellers
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الولائمان،معلوماتمنالبيزنطيةالمصالراتاحتهماحسب،الواضحمن

ومنهاللإمبراطور،اليوميةالمأدبفمنهاومواقعها،مناسباتهافيمتباينةكانتالامبراطورية

الإمبراطوريالقصربينماتجرىكانتالتيالسنويةالدينيةوالمناسباتالأعيادولائم

بعيدبالاحتفالتبدأكانتالتيالإحتفالاتوهي،الأماكنمنغيرهمااوصوفيا،1آجياوكنيسة

سنقمعالقارىءعلىنيسرولكى.بالكريسماستسميتهعلىاعتيدماأوالمجيد!ميلاد

السنوية.المآدبوثانيهما:الاعتيالية،المآدباولهما:،قسمينإلى!موضوع

الامتيالاية:الإمبراطوريةالمآدبلألأ:

الإمبراطورضيوفدعوةعنالمسؤولهو*الأتريكلينبس"انإلىفيلوثيوسيشير

لكيبهمتامةثرايةعلىيكونانعليهينبغيوإنهوأشرافها،الثولةرجالوكبارالقادةمن

كانالإمبراطورلمالدةالحضوراننمملتنجوبهذاالملكبة.المادبةلحضورالدعواتلهم!وجه

للقصرالمدعوينأحدوصولوعند.الملكيالقصرمنمسبقةدعوةعلىبناءأيكونانلابد

كإفنعال،بصوتمعأ-الشرفيالوظيفيأوالمشرفيبلقبهعليهينادىالأتريكلينيسكك

أليمنىيدهمنبحركةالأتريكلينيسإليهفيشيرالضيفيتقثموحينئذالإمبراطور؟علىلخول

ئعهـيجلس،الأوليعمارس!لىليجلسالتالىالمدعوياتيثمفيه،سيجلسالذىالمكانلهليحدد

تشاركرئيسيةشخصياتستهناكوكانتوهكذا.الأوليمينعلىالتاليالمدعو

علىوهمالمائدةعلىوميسرتهميمنتهعلىويحلعمونطعامهالامبراطور

نبلأ(،3)الأكثرالنوبليسيموسثمالقيصر،ثم،القسطنطينيةبطريرك!توألي:

الزوستى.2البطريتةوأخيرأالإمبراطور(5!)والدالبازيليوباتورثمالقربلاط،ثم

يختلفمتودضحأمبنىوكان،القسطنطينيةلمدينةإنئ!انهمعالكنيسةهذه!عظيم!سطنطينالأمبراطورلئماا

!ميلاد!الخامسالترنفيواحدةمرتيناحترئتوقدالصيلادى.الساس!القرنفيجس!يانشيدهالذيش

يربطركك.الأنحتىعليهاالتي!النخامةينانهاثس!دياناعادانإلىالميحدكي،الساسىالقرنفيوف!ة

واللصلاة!يهاللذه!عندوحلاسيتهالامبراطوربرتاد.،خشبيرواقالامبراطورىالقصروبين!نها

)التهرةبدرطهمصطفىئرجمة،!ييزنطيةالامبراطورية.،ش،اومان:راجع.لاحئفلات

for342ص(،ا.A Cameron, "Procopius and the Church of St. Sophia"", The Harvard

Theological Review 58 ,)6591( ;163-161 .C Mango and .J Parker, "A Twelfth Century

Description of St. Sophia,1" DOP 14( 0691,) ;245-233 .J Ebersolt, Sainte- Sophie de

0191(.Constantinople, etude de topographie d'apres les ceremonies (Paris

الممكنمنوكان.بالتبنيلابنهاولابنهيمنحهالامبراطوروكانقيصر،للقبمرالفأقديمأيقفاللقبهذاكاق2

,Buryنوبليسيموس.لقبوالثانيقيصرلتبابنيهأحدالامبراطوريمنحك The Imperial
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معهالطعاموئتاولالإمبراطورلمائدةالمدس!وبنمنالثانيةالطبقةيشكلونمناما

وشتىالإمبراطوريةالتاجماتاوقادة)الثيمات(البيزنطيةا+داليموقادةالدولةرجالبقيةفهم

وجميعهمالمتام،رفيعىالموظفينمنومجموعةالمدينةوواليبالقممطنطينيةالحراسةوق

"البطريقلقباوتحديدأالوظيفيةألقابهمبجانبالرفيعةالشرفيةا!قابيحملونممن

الإمبراطور-معالطعامل!حاولدعوامابذاالطبقةهذهر(سعلىوياتيوالأنثيباطوس".3

بأنعلمأ،5بمهمةالمكلفغيرالماجستيروسيليهمابمهمةالمكلفالماحستيروم!4

ثلاثالماجستيروسيليثم(خرى.ألقابأيةتحمللاالمقامرفيعةكشخصيةالماجشير

ر.5 ,Administrative Systemوأحيانأأيضأ،قيصربلقب7دترنوقدالفصحيةالحوليةفياللقبهذاونقابل

Chronicon.بهمرتبريخراخرى Paschale, Eng. trans. Michael and Mary Whitby

201.19,63,95-57,46,2,9891(,Liverpool)

ليواوجدهحيثللفاية،الرفيعسفبهذاظهوريرجعفإليهالساس!،ليوعصرقبلموحودأاللقبهذايكنلما

عليهالسابقةالألقابكانتوقد.مم49سنةزاوئزيسسلاليانوسوالمسمىزويزرجتهلوالدليمنحهالمالس

البيزنطيةاللولةإلعريني،البازالسيد:راجع.نفسهالإمبراطوربيتاهلعلىقاصرةالبطريركلقببالمتث!اء

7134inص،(0691هرةالت) Byzantium, ;84 Bury, The ImperialيفءRice,Everyday Lif

.AdministrativeSystem,;115-114 .G Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Eng
,Tougher/كا,901-98 The Reign of Leoبمtrans. .J Hussy (Oxford ,)5691 .022 C

2137-135...Phil33ءألمغ

شانأيعلونوبهذابطريتة،لقبيحملنسنالبلاطلسيداتالامبراطوريمنحهكاقالزوستى،البطريقةلقب

علىوليسأ+ا،س!333،3مهس!؟أس!كا!33ا!للبطريقةيعنعكانانهالظنواغلبفقط.بطريقةلقبيحملنعمن

حالةفيجاهاللقبلأن)7r6ص،البيزنطيةالدولةالحريني،البازأ.د.ذهبكماعفهنالمسوولالموظف

in,;84:انظر.المنكروليسالمرنث ByzantiumيفءPhil.,;59-49 Rice, Everyday Lif33ى،،ء

33.,Bury,The Imperial Administrative System

ليصبحموزيليالكصيوسرفععندماثيوفيالامبراطورعهدفىالأنثيباطوم!البطريقعنمرةاولنقرا"

بلثيومل!رشمتأخرعصرفيظهروافقدكطبقةالأنثيباطوىالبطارتةظهورأماانثبباطوس.بطريفا

Theophanesمحأ.انظر:اللقبينتحملضهواحدةحالةسوىهن!يكنلمحيثالثلأث،وميخانيل

,ContinuatesChronographia, ed..1 Bekker, CSHB (Bonn,)1838 ,801 .236 Cf. Bury

92-28.,TheImperial Administrative System

القصر.مرالعوفيالادارةفيمهمألورألحبواحيث،الميلاديالثامنالقرنفيبوضوحاللقبهذانقابل4

,Bury،ءiveSystem,.33-92راحع:غم The Imperial Administr

سنةفيزويالامبراطورةكلفتفمثلأإض!ة،بمهاملهالقيامالموظفينكمضيكلفونالييزنطيونالأبطرةكك؟

ناظرننبعكانتالإدارةنلكانبرغمالسربةهالشرطةإدارةعلىبالاشراتالبرونوفبسناربوسم149

.ها5-0صالألقإ،والمناصبج،فررسام.اللرومون
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رسبنكيللوسروما،2وسينكيللوس1الريكتور،:وهيالمقامرفيعةخميات

قبلمنأى،حاضرونالثلاثةالاثمرقلبطاركةسينكلاتهنككانوإذا!نطينية.

الامبراطورعلىالدخولفييلونهمفإنهم،المقدسوبيتوانطاكيةالإسكندريةبطريركيات

الامبراطورمائدةعلىالجلوسفيالرفيعةالشخصياتتلكيليثم.حضرتهفىوالجلوس

3.الخصيانمنوالبطارقةبلقسطنطينية-حاضرأكان-إذابلغارياكنيسةأساقفةرئيس

رئيسفدعوةالإمبراطور.مدعوىمنالأخيرين(مامقليلذنتوقفأنبناحريوهنا

يجوزولاالبيزنطيينمنالنىانهمعلىللبلغارتنظركانتبيزنطةأنبرغمبلغاريا،اسلالفة

نجحتانبعدبلغارياعلىالروحيةالهيمنةبسطمظاهرمنكان،4معهمبزيجاتالإرتباط

الأرثوذكسي،المذهبعلىالمسيحيةحظيرةوإدخالهمالدانوببلغارتتصيرفيبيزنطة

لاسيما؟هبينهمالتبشيريةوميئودبوسقسطنطينالأخوينبعثاتبنضل،الدينيبيزنطةمذهب

بهزيمتها.انتهتالبلقانفيموجعةعسكريةضرباتبعدةبيزنطةأصابالبلغارىسيمونوان

كافةاستخداممنلبيزنطةلابدكانلذا.6سنويةجزيةلهتدفعبأنوتعهدتم698عام

بلغاريا.كنيسةعلىالقسطنطينيةلكنيسةالروحيةالهيمنةتلكلتوكيدالدبلوماسيةالوسائل

البلاطفينجمهمعلوإلمىفيشيرإمبراطوريةمائدةعلىالخصيانجلوسأما

الإمبراطورعهدفيلاسيمابالبلاطاهميةالأكثرالوظانفشتىفيتحكمواحيث،البيزنطي

شخصيةالسالسليوعهدفي،1المثالسبيلعلىالتزاكويمومينوس،كانفقد07السادسليو

تكنلمالوظيفةهذ+انريبدوالإ!برطورى،للبيتداخلماسلطةلهمالنينأحدكانالريكتورأنالمحئملمنا

Bury,The,-115.التاسعالقرنمنالثانيالنصفقبلموجودة Imperial Administrative System

116.

فيالتولصلشوونليتولىالامبراطوربول!طةيطنانهيخرالكنسيةالهينةإلىينتميالموظفهذاكان2

كاناخرىواحيانأالقسطنطينيةبطريركشنكيللوسيسمىكانلذا،يلشوونشتىفيوالبطريركالإمبراطور

Bury,The,.116.القسطنطينيةسينكيللوسيسمى Imperial Administrative System

ء،أكا!Phi3بر,.137،

عمرانسحيدمحمودوتعليقترجمة،البيزنطيةالإمبراطوريةإدارة،بورمروجنيئوسقسطنطينفظر:4

.7-172ص(،0891)بيروت

F.:راجع؟ Dvomik, Byzantine Missions among the Slavs: SS. Constantine- Cyril and

.0791(Methodios (New Jersey

148.0391(,.S Runciman, A History of the First Bulgarian Empire (London
7Genderلمهct Servant: Eunuchs and the Social Construction.Kعلم.M Ringroser The Perf

163.3002(,antium (Chicago, Londonصiny
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،2الخصيانعلىقاصرةكانتالتيالوظيفةوهيالإمبراطورى،بلقصربالغةاهميةذلت

فأصبحئطريق"الرفبعالنبالةلقبلحملأهلتمللغايةرفيعةمناصببعضهمفمغلالنين

حتى(،الخصيان)غيرالملتحينالبطارقةعلىالأفضليةلهمالخصيانمناللقبهذاحاملو

بلدولة.3الرفيعةالمناصبنوىمنالأخيرونكانولو

البيزنطيةالإدارةبهموعجتالبيزنطيالقصرفيكبيرةمكانةالخصيانبلغلقد

ماوهو،التبنيحقلهميئيحفانونيأمرسومأاصدرالحكيمليوالإمبراطورانلدرجةأنذاك

حاملوالخصياننرىانض!رابةلالذا.4الأولجسئنيانالإمبراطورعهدمنذممنوعأكان

لاسيماالئيماتوقادةالمدينةوالىوئخبونالإمبراطورلمالبةيدص!ونئطرر!"الشرفياللقب

الأسبقية.حيثمنخاصةبصفةالاسكلاريةودومستقالأناضولاستراتيجوس

دعواماإذا،القلماربابمنأمالسيفاربابمنكانواسواءالتاليون،والمدعون

التالياحدهميسبقانينبغيفلابعينها،مالوفةمراسمإتباععليهمكانالإمبراطوريةللمأثبة

ا-96(:4المرتبةمن)التاليالترتيبحسبإلاالطعامقاعةإلىالدخولفي

الأناضول)ئيم(6استراتيجوسالأنئبباطوسالبطريق-

كانلذ)امنها.علىوالفيامالامبراطورنومضفةشوونبكلالحنايةالوظينةهذهشماضكلالخصيمهمةكانتا

ببنالببزنطبةوالألف!الوظانفهمنصورطارق:انظر.الامبراطورنوملغرفةمجلورةضفةفيم!يته

ص2(،،211)رقمخاصاصدار،والوسيطالاسلامييلتاريخحولية،البيزنطيوالوثعالحربيالمفهرم

،35-3885.,inByz7 antiumيفءRice,Everyday Lif

آنذاك:الامبراطوريبالقصرواهميته!وظيفةلصشغل!ذيسامونالالربىالمث!صبيلعلىفظر2

Tougher, The Reign of Leo VI, 891 ff. Cf. .L Ryden, "The Portrait of the Arab Samonas

t of!3ال ,(8491) -101 ;801 Romily .J Jenkins, " The Fli53يهـ",in the Byzantine Literature

235-217.4891(,.Samonas",Speculum 2/23 (Apr

3Constantine Porphyrogenitus, De Ceremonlls Aulae Byzanlinae, ed. .I Reiskii, CSHB

11 )Bonn ,)9182 ;52 .R Guilland, "Les eunuques dans 'I empire byzantine" etudes de

891.)4391(,1!!11,titulatureet de prospographie byznatines

4.Paris,)4491.06:233Cf)40+أ.lesage, ed. .P Noailles and AلمكمLes novelles de Leon

102.,Guilland,Les eunuques daps !'empire byzantine

في،أكا!Phil3.,.141-137ا.رقمملحق!ثظر؟

الباحثبهمافاماللتينالدراستينفظروماداتهاضاالوردةوالغربية!شرقيةالييزنطيةالئيمككلاةعن6

كتابضوءفييلبيزنطيةالأفاليم0والل!زنطية+الأفاليمعنوكتابهبورفيروحنيتوسالسابعم!طنطينبشون

الببزنطي،الفكرفطوتمنصور،طارقفي:منشوراتاناالببزنطبةالأفالبم.عنبورمروجنبنوسك!طنطبن

.91-6013ص،اج6(2..2)ثماهرة
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الاسكلارية)تاجما(دومستقالأنثيباطوسالبطريق

الأرمنياق)ثيم(استراتيجوسايأنثيباطوسالبطريق

التراقيسيان)ثيم(اسئراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

الأوبسيق)ئيم(قومسالأنثيباطوسالبطريق

البتلارية)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

قبالوقيا)ئيم(استراتيجوم!الأنثيباطوسالبطريق

خرشنة)ئيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

كولونيا)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

بافلاجونيا)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

تراقيا)ثيم(ام!تراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

مقثونيا)ثيم(اممتراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

خالديا)ئيم(استراتيجوسالأنثيباطوسانبطريق

الاكسكوبيتر)تاجما(لومسئقالأنثيباطوس!بطريق

المدينةواليالأنئيباطوسالبطريق

البيلوبونيز)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

نيقوبوليس)ثيم(يستراتيجوسايأنئيباطوسالبطريق

الكيبيرايوت)ثيم(استراتيجوسايأنثيباطوسالبطريق

الهيحس)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

صقلية)ثيم(استراتيحوسالأنثيباطوسالبطريق

لونحوبارديا)ثيم(اممتراتيجوسايانثيباطوسالبطريق

ستريمون)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

كيفالونيا)ئيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

تسالونبك)ئيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

دراخيوم)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

سامو!)ئيم(استراتيجوسالأنثيباطوسالبطريق

--71

http://www.al-maktabeh.com



البطريق

يقالبطر

البطريق

يقالبطر

يقالبطر

يقالبطر

يقالبطر

يقالبطر

يقالبطر

يقالبطر

البطريق

يقالبطر

يقالبطر

يقالبطر

بقالبطر

البطريق

يقالبطر

يقالبطر

ايجةبحر)ثيم(استراتيجوسالأنثيباطوس

دالماشيا)ثيم(استراتيجوسالأنئيباطوس

خرسوق)ثيم(استراتيجوسلأنثيباطوس

)السكليرلوس(الملكحهالخزانةناظرلأنث!باطوس

العامةالخزانةناظرالأنثيباطوس

الكويستور\الأنثيباطوس

السمكريةالخزانةناظرالأنثيباطوس

المدينةحرسثرونجاريوسالأنثيباطوس

الكبيرالهيتريارخلأنئيباطو!

العظمىالكنيسةايكونوموسالأنئيباطوس

البلويمو(2)درونجاريوسالقسطنطينيةاسطولدرونجاريوسالأنثيباطوس

الإداريةالشؤونناظرالأنثيباطوس

الأجيلونناظرايأنثيباطوس

الهيكانتيه)تاجما(دومسنقالأنثيباطوس

النوميرا)تاجما(دومستقلأنثيباطوس

الأوبتيماطي)ئيم(لوسهـتقلأنثيباطوس

)التيخون(الأسوارقومسالأنثيباطوس

الخزانة3كارتولاريوسلأنثيباطوس

المظالم.وقاضيالمدينةواليجانبإلىالقسطنطينيةفيالقضاءعنآنذاكالمسوولينأحدهوالكويشورا

i.3-ه3ص،البيزنطيةوا!قابالوظانف،منصورطارق:انظر

2111-801.,SeeBury, The Imperial Administrative System

ودفعالماليةالشؤونعلىوالآضاتالثيمفييلحسكريةالسعلاتإمساكعنالسوولهوللكلرتولاريرس3

الحام.."الصحاسبسممىعليهنطلقانويمكن.المسكريةالخزانةناظرامامسرولأاكانلذاللجند(الروثب

التاسعالقرننهايةحتىالسابعالقرنبدايةمنالبيزنطيةالامبراطوريةفىالجيش،منصورطارقفظر:غه

Chroniconا؟ا-5253ص3991،بنهاجامحة،الآدابكلية،منشورةجمرماجشيررسالة،المبلاثيين

zantine State, ;43 Bury, The Imperial Administrativeصهـ,orskyءas3 chale, ;154 Ostro

362.4391(,Svstem, ;44 .L Brbhier, Les institutions de !'empire byzantin (Paris
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الإمبراطورىاللباسخزانةكارتولاريوسالأنثيباطوسالبطريق-

)الكانيكليو(الملكيةالمحبرةكارتولاريوسالأنثيباطوس!بطريق-

)البروتوستراتور(1الاستراتوراترئيسالأنثيباطوسالبطريق-

)البروتوسيكريتيس(الأولالسكرتيرالأنثيباطوسالبطريق-

الإمبراطورىالاسطبلقومسالأنثيباطوسالبطريق

الثيمات()بروسبوبالثيماتالامبراطورمملالوالأنثيباطوىالبطارقة

)الإيديكرن(الخاصةالخزانةبرايبوزيتوسالأنئيباطوسالبطريق

الكبير3الكوراتورالأنثيباطوسالبطريق-

المنجاناتلاريوسكارتsالأنثيباطوسالبطريق

القضائيةالدعاوىبرايبوزيتوسالأنثيباطوسالبطريق

)الأورفانوتروفوس(3الأيتامدارناظرالأنثيباطوسالبطريق

الزرقديمارخالآنثيباطوسالبطريق-

الخضرديمارخالأنئيباطوسالبطريق-

غبركانواواقوحتىانثيباطوس،لقبيحملونالنينانإلىهناالإشارةوتجدر

قبلمقاعدهمواتخاذالإمبراطوريةالطعامقاعةإلىالدخولعليهميتحتمكاق،عاملين

الخيلساثمميبواجبيقومكلنكصا،جوادهاغلاءعلىالامبراطورمصاعدة6لورالبروتوسترمهةكانتا

تكنلمالسالسليوعهدوفي.الأولباسيلأباطرةأصبحواالنينالخيلساسةاشهررمن)يبوكوموي(.

منبدلأالقصرإلىالأجانبالزواردخولب!مظيميقومأحيانأكانلنهبرغم،المقامعاليةوظيفته

des:انظرلآخرعصرمنوتطورهامهامهعنالاصبراطورى.!يررتوم!ب!لاريوس de"6!للام،.R Guilland

917-156;)9491(,7titulature et de prosopographie byzantines. Le protostrator," REB

118-117.,Bury,The Imperial Admini! strative System

التيكئلكمعينةإداريةمهامالموظفلهذاكانتوكدالكورا-لورات،بقيةعنلهتمييزهوالكبيرالكوراتورلا

,Buryانظر:غهآخر.إلىعصرمنواخ!كفتفله،منالخاصةالاثموونكوس!تولاها The Imperial

201-001.,stemهمجAdministrativeSy

منبالقربا!روبوليسشم!ئقعكانتوالتى،!كبرىالقسطنطينيةايتاملديرناظرأالأررففوتروفسكانو

انظر:.شرفيةألقابأحملحيثالميحديالتالمعالقرنفيرصعةمكانةلهاصبحتوقد.يوجينيبورتا

.R Guilland, "Exudes sur 'I histoire administrative de I"empire byzantin. Le

,Orphanotrophe," REB 23,)6591(;221-502 Bury, The Imperial Administrative System
501-301.
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حامل(ن(ى،النبالةلتبجمراخرىألتابأيحملونلاممنالمهامنوىأوالعاملينالبطارقة

علىالجلوسيرتبطولا.المهامنوالبطريقلقبحاملئخدثالأنثيباطوسالبطريقلقبي

التيلدقابطبقأبلالوظيفةمرسوماستلامبتاريخ(ىالوظيفبةبالأفلميةالإمبراطورمالبة

سبقمنيجبانفهماالاسكلارية،ولومستقالأناضولاستراتيجوسبإمشداء،الشخصيحملها

بطارقةهنككانوإذا.انثيباطوسلقبحاملايكنالموانحتىالدولةموظفيمننكرهم

.االجلوسترتيبفيالعاملينالبطارقةيلونفإنمحاضرونعاملونغيرملتحون

الموائدمقاعدعلىالجلوسفيالسابقالترتيبامامقليلأنقفانويمكننا

متتاليةموائدعنجمارةكانتانهاالبيزنطيةالنصوصمنيبدووالتي،الامبراطورية

ومننفسهالامبراطورعليهايجلسالتي،الإمبراطوريةالمائدةمقدمتهافىياتي،الصفوف

الدولة،موظفيكبارتحوىوالتيالئانيةالطبقةمائدةيليها؟الدولةرجالكبارمنيختارهم

أربابمنكانواسواء،الدولةموظفيمنالدنياالمتوسطةالطبقةمائدةيليهاوذكرنا؟سبقكما

لاحقأ.سيردكماايضأ،العكم(ربابمنأمالسيف

للقادةاى،السيفلأربابكانتالصدارةانالسابقةالمدعوينقائمةعلىبلاحظانهبيد

العاملينالقلماربابيليهم؟الإمبراطوريةللتاجماتاقادةامللثيماثقادةكانواسواء،العسكريين

كانالذى،ايأناضولاسنرانبجوسالعسكرببنرأسعلىوبأنيوداووبنها.الفسطنطبنيةفي

منكانالأناضولثيملأنوذلكالميلاد!ط؟3التاسعالقرنفيبيزنطةفىاستراتيجوسأهم

الثيماتمنظومةفيتاسسثيماولوهوو(ثراها،البيزنطةالإمبراطوريةثيماتاكبر

مواجهةفيالصدارةلهكانثمومنم(،6164-ا0)هرقلالإمبراطورزمنالبيزنطية

.3الصغرىاسيااراضيعلىالإسلاميةوالشواتيالصوائف

ء،أءعمPhil3...143-141ا

عشرالحادىالقرنملاحمفيوردتكماالسيحيالاسلاميوالصراعالاقطاعيالفارسصورةعطا،زبيدة2

t.7ص(،)ii)3)عد،همج،والمستقبلالتا!يخمجلةوالحئينية.،البيزنطيةالميلادى

1القاهرة)والاشراتالل!بيهالمسحودى،7041ص،والممالكالمسلأكخردانبههابن:انظرعنه3 9،)mص

وسام74-75؟ص8691(،)الفاهرةالببرنطبةالدولةناربخفيدريسكرببع،محمداهـحسنبنا-اه05

؟003صا،ج8591(،)الإسكنلريةالبيزنطيةالامبراطوريةوحضارةتديخفيلراسكرج،الحزيزعد

8591(،)الفاهرةبالمسلمينوعحفتهاهرقلالامبراطورعهدفيالبيزنطيةالدولةاسماجمل،الجوادجمدليلى

Constantineا"21ص Porphyrogenitus, De Thematibus, ed..1 Bekker, CSHB (Bonn

,(0184 ;17-13 .H Ahrweiler, Byzance el la mer (Paris ,)6691 ;21 .G Ostrogorsky, "Sur
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قاعةإلىالدولةرجالدخولترتيبفيالملحوظةالأهميةذاتالثانيةالشخصيةاما

الامبراطوريةالحراسةفرقلأهمقائدأكانالذيالاسكلارية،دومستقفهوالإمبراطورطعام

البيزنطى.الجيشفيالضاربةالعسكريةالقوةتشكلكانتوالتيالتاجماتا،باسم!معروفة

معالاث!رمةالجبهةعلىالبيزنطيللجيشالعامالقائدهوكانالميلادىالعاشرالقرنوفي

.أالمعملمين

منبهلرعمالمدينةواليانسنجد،بالقسطنطينيةالقلمأربابترتيبإلىنظرناماوإذا

جاءحبثالعسكرببن،الفادةمنفائدأعئمرأربعةدخولبعددخولهبأني-منصبه(همبة

متاخرةمرحلةفيفيأتيالتلملأربابالنعليالدخولاماا!سكوبيتر.دومستقبعدترتيبه

إضافةعسكريأقاندأوعث!رونثحانيةقبلهيدخلانبعدأى،الملكيةالخزانةبناظريبد(حيث

لاكانتالسالس!ليوزمنبيزنطةفيالعسكريةالتياداثإلىيشيروهذا.المدينةوأليإلى

السيفارباب)طبقةالطبقتينبينالصراعيكنولم،الدولةفيالعليااليدصاحبةهيتزيل

السالس.ليوعصرعلىلاحقةفترةفيسيحدثكمابعد،احتدمقد(القلمو،باب

الدنياالمتوسطةالطبقةموظفيذلكبعدالإمبراطورلمالبةالمدعو-!ترتيبفيويأتى

الثالث؟الصففيبل،نفسهالإمبراطورمائدةعلىيجلسونلاوهؤلاء،الأجانبوالسفراء

حمنالدرلةموظفيشتىدخولآليةحولدقيقةتفاصيلالبيزنطيةالنصوصفىنقراحيث

الإمبراطورمعوالشرابالطعاملئتاولالإمبراطوريةالمائدةإلىالصغير-إلىالكببر

العاملينشتىذكريكونلاوقد.خاصةمأدبةوليست،عامةلمأدبةدعوتهمعندالبيزنطي

موظفيمنموظفكلعلىللوقوفالنصوصهذهمراجعةفيمكن،جدوىذاامرهنابالدرلة

.3المدس!وينبينوثرتيبهالدولة

حضورإشكالبةلتاولعندعلبهاالوفوتبمكنالملاحظاتمنعددهناكأنببد

علىضا)ونؤكدالإمبراطورحضورفيعامةمأدبةوموظفيهاالدولةواشرافرجالات

22,,(5391);05-94 .P Lemerle!ءر",des themes(أ)ح*!date de la composition du(،

.72،7591(Histoire de Byzance (Paris

الوسى:العصوركتإ:فيمنث!ورم(،.7-9)قالبيزنطيالإمبرطوري.الحرسمنصور،طارق:راجعا

.11ا-ه10ص2(،410)القاهرةمنصورطدقتحريرعطا،زبيدةا.د.!ئكريميكتاب،وحضارةتاريخ

Ortho(؟الطبع)تحت dox B yzantiu m, ;801-701 .R Guiltand, "Etudes surلمهWittow, Mak ing

263-5.)5191(,8'I histoire administrative de Byzance. Le doestique des Scholes," REB
161-142..%Ph33في،أء
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ايجازهاويمكن،يفعلهانالملكيةالولائممشرفعلىينبغىكانوماذا(عامةمالبةجمارة

التالي:النحوعلى

بشتىوموظفيهاوأشرافهاالدولةرجالأتيدعوانالملكيةالولائمماثمرتعلىكان-

حضرنه.فيأىالإمبراطور،معالطعاملنناولالوظبفبةلرجانهم

كلافرادمنفردلكلويانن،فئاتاربعإلىو(شرافهاالدرلةرجالاتيقسمانعليهكان-

ولقبهلوظيفتهطبقالهالمخصصالمقعدعلىوالجلوسالطعامقاعةإلىبالدخولفئة

اليه.الموكلةوالمهامالشرفي

علىوياتىأولأ،الأولىالفئةاصحابوإجلاسبإدخدالملكيةالولانممشرتيقوم-

فالبطارقةالبزايبوزيتوس،1فالبطريقفالسينكيللوس،الريكتور،ثم،الماجستيروسراسهم

طبقأالأنئيباطوسالبطريقلقبحاملو)الئيمات(العسكريةالأفاليمفقادة،الخصيان

ل!(رسميةمهمةلاممن)أىالاثمرفيونفلبطارقةثم؟لمهامهمأونكرهالسابقللترتيب

.2البيرآلبوزيدوسئرولوسبثريوس.؟لعبحاملو

وأبعملوالمكلفونالرفيعةالألقابحامليالدولةرجالأنالحسبانفيئوضعانينبغي-

مهامإليهمتممندلمالذيناقرانمقبلاولاالقاعةإلىدخولهمينبغيإضافيةرسميةمهام

إذاالامبراطورمالبةإلىالمدعوانإلىياثميروهذه.الاعتياديةأعمال!جانبإلىمحثدة

الصنوتفييكونمقعدهفإنالاعتيادىعملهجانبإلىإضافيةبمهمةمكلنأكان

إضافية.بمهاممكلفأيكنلمإذائاليةصفوفإلىالشخصنفسيتأخروقد،الأولى

وقليل"بروتوسبائاريوس+لقبيحملونالغالبفيمنسوبيهاأنالفئةتلكعلىويلاحظ-

ورؤساءالمطارنةأيضأوتحوىبروتوسباثاريوس،لقبدونثطريق*لقبمنم

بالقصر.الحظوةذو!يالخصيانوبعضمطرانياتهم،لترثيبطبقأوالأسثفةالأسقفيات

فيكانحيثالسالس،ليوالإمبراطور!مرعنالبلارالبيزنطيالحصرفىالبيرالبوزيتوسمهاماختلفتا

بالاشراتيقومكانوربماالخرشموتريكلينوس،كاعةفيلاسيماالقصرفيالمرلمبعضبتولىالأخيرعي

الذينظيرهعنمكانةليعلوكالبروتوسبائريوسشرحالقااليزايبوريتوسيحملوكد.الإمبراطورمواكبعلى

R.:راجعالتناصيلمنلمزيدشرصة.للق!لةيحمللا Guilland, "Etudes sur 'I histoire

)'administrativede,"ءك! empire byzantin. Les functions des eunuques. Le preposite

,ry,The Imperial Administrative System,;124-123 Ostrogorsky241-103;,)(226191لا B
022.,ByzantineState

2143...Phil33فيأء
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عموممنثروتوسبائاريوس"لقبحاملييدخل(نالملكيةالولائممشرفعلىثم

لحراسةفرقاوالتاجماتاقادةبعضبينهمكانوان،القلماربابمنالدولةموظفي

+.أالعامةالخزانةناكلر+البروتوسبثريوسالمجموعةهذهر(سعلىويأنى،المركزية

إضافيةمهاماووظائفابيهمالضسندالعاملينالقلمأربابأنالمجموعةهذهعلىويلاحظ

نوعوهذا.3المنصبنفسشاغليالآخرينزمالئههمقبلالقاعةإلىيمرواانعليهمكان

الدولة.لخدمةبهيقومونالذىالإضافيللمجهودالاجتماعيالتقديرمن

كان"بروتوسبائاريوس+لقبمنهميحمللامنانالفئةهذهأعضاءعلى(خيزايلاحظ

لامنوكانالكويستور.اوالمدينةوالىكانوابئحتى،تاليةصفوففيجلوسهينبغي

فيإجلاسهمنيتمكنحتىالولائممشرفقبلمنبشارةيميزالرفيعاللقبنلكيحمل

3له.المخصصالمقعد

ورجالاتها،لدولةموظفيمنالثانيةالفئةمنسوبيبإدخالالملكيةالولائممشرفيقومئم

عليه؟الواجبةالطريقةنفسإتباعمع،4القاعةإلى"سبلألاروكلألديدات"،لقبحاملووهم

الئوتونوسسباثاروقبيقلاريةالفئةهذهرأسعلىوياتى.الوظيفيةلمهامهمطبقأونلك

القئقنيوسسباثاروقئيقلاريةيليهم00،5ئةه+.فتأيكاهكا507الملكي

الهيجومينوىوالكهنةثم؟المنكيينالكهنةثم،..ئةه+.كالاهلملاه،لاه"8

موظفىبقيةياتيئمصوفيا(؟آجياكنيسة)اىالعظمىالكنيسةكهنةئم7؟هلاس!ولنهلأ5

.6سباثاروكانديداتلقبيحملونممنالدولة

كام3غ،لمPhiبر.147-145ا

2145...Phil33ءةلمغ

،914...Phil33ء1،في

القرنوحئىالميلادىالتاسعالقرنفىهكذاظهروقدكانديدات،+سبلأناريوسلقبينمنمركباللقبهذا"

الميلادى.فظر،السابعالقرقمنالأولالنصفإلىيعودوهوالميلادى،عشر!حادى

247.,Bury,The Imperial Administrative System,;26 Oikonomides, Les listes

عننقرأحيث،الأولجسدلهيانعهدفىهكذاظهررقدقبيقلار،+سبا!لاريوسلقبينمنمركباللقبهذا؟

Chronicon,0114.الاسبائاروكانلايداتكالوبوديوس Paschale

151.914-..Phil335غ،أ
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الكليزورات،اكحكامللغايةدنيامناصبفوىفهمالمدعوينمنالنثةهذهعلىويلاحظ-

ويخرهم.التوبوتريشىوظائفيشغلونومن

ورجالاتهاالدولةموظفيمنالثالثةالفنةمنسوبيبإدخالالملكيةالولائممف!رفيقومثم-

واقهؤلاء،راسعلىياتيوكان(02السيف)حاملفقطس!ثصريوسلقبيحملونممن

قببقلاريةثمالإمبراطورى؟الكويتونوسقبيقلارية6سباثاريوسلقبيحملونلأكانوا

(ويكونوموسثم؟القسطنطنيةبطريرك،ةكالآ"لاهلملاه"08ساقئقليزيوىئم4الفئقليوس

dtKov6!oqالعظمى؟الكنيسةشمامسةثم؟الملكيينالشمامسةئم،العظمىالكنيسةة

فقطسباثاريوسلتبيحملونممنكثر-صهمالصغارالدولةموظفيبقيةيللوهمثم

.3الوظيفيلقبهمجانبإلى

الطبقاتأدنىوهي-الرابعةالفئةمنسوبيبإدخالأخيرأالملكيةالولانممشرفيقومثم-

لتبوحاملووالاستراتورات،الهيباتوى،:مئلورجالائهاالدولةموظفيمن-

والآخرونوالثيماتا،التاجماتاوعمالوالفيشيتورات،والمانداتورات،الكانديدات،4

لهم.هألقابلاممن

بلألقانجايحملونلاالمقامفيصغازاموظفينايضئاتحوىانهاالفئةهذهعلىويلاحظ-

والتريبوناتوالمحاسبينالقمامسةمنولثيماتالتاجماتاكعمالفقطالوظيفيالمعممى

منالسلسلةهذهوتمتد.خمسةأوعشرةاومانةةقادأكانواسواءالعسكريةالممراياوقادة

والتاجماتا.الئيماتابجندتنتهيانإلىباللولةالعاملينصغار

بتولا.الذيالئيممرتبةإلىرفعهافلالكليزورات،نسمىوالليزنطبينالمسلمينببنالحدثةالمنطقكانتا

!ا،زبيدة:انظرللمزيد.الكليزوريرخاتغماللدفاعيتولىحديةل!ظيماتعنجمارةوكفتلشر!يعوس،

ص،البيزنطيةوالألتابالوظانف،منصورطارق75،السيحي،الأسلاميرالصراعالاثطاعيلفارسصورة

بحدها.وما68

,antium،+انظر(،السيف)حاملالاسبثاريوسصلا ;801 Buج!OrthodoxByلمءWittow, Making

27.,TheImperial Administrative System
3155-151...Phil7كاألمفي+!

فيلكانليداتإفرايموسعننقرأحيثالييزنطيةالاديرةتديخفيالبدرةاطقابمنكانليداتثبكك4

ChroniconPaschale,,117,122,126-125;145,لنظر:عنه،الأولجس!يانعصر Oikonomides

.Les!isles,;892 .R Guilland, "Etudes sur 'I histoire administrative de I"empire byzantin

0FrفيPolychronion." Festschri!حمه+م!8ةلا"مم!،Le titre de candidat, candedatus, b

225-021.6691(,Heidelberg)هءح!لمة

161-155...Phil3كالم،ء!
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الدولةموظفىدعوةغدحسبانهفييضعأنالملكيةالولانممشرفعلىكانوهكذا،

خصمنللمدصوينالاجتماعيالتصنيففىتكمناساسيةنتاطعدةورجالاتهاوالثمرافها

الإضافية.الوظيفيةالمهام،الرسميةالمناصب،الشرفيةالألقاب،طبقاتاوفناتإلىصمنيفهم

مكلفأكانإذاإلاعليهامتقدماولطبقتهمخصصغيرمقعدعلىيجلسانلمدص!ويمكنولا

الأتريكلينيص.توجيهاتوحسب،الأساسيةوظيفتهمهاح!فوقإضافيةمهامباداء

لائم_اللاسيماالبيزنطيةالملكيةالمآدبإلىأشاريحيىبنهارونانهنابالذكرجدير

عرضفىخطوةمثتىطولهمجلسالقصر()إلىالداخلشمال"وعلى:بقولهونلك!ه

مالدةالمجلسصدروفيعاج،منومثدة،خلنجمنملأيدةالمجلسوفى.خطوةخمممين

إلىيفمير،مجانكائماهد،يحيىبنلهارونالوصفوهذاا.هالملكعليهايجلسذهبمن

للامبرطور،عامةمأدبةحضورعندالدولةلرجالاتالتصدرواسبقيةالإجتماعيالترتيب

الدولةورجالالقادةكبارثم،ذهبيةمائدةعلىيجلسونوحاشيتهالإمبراطوركانحيث

الموائدعلى-درجتهمخسبالدرلةموظنيبقيةثم،العاجيةالمائدةعلىالمقامرمعي

.2الخلنجخشبمن!مصنوعة

مثدةمنالأجثيالممفراءموقعكلناين:نفسهيطرحنساؤلهناكوالآن

معه؟الطعاملتنرل1ذصماإذاالبيزنطى،الامبرطور

فمنهمالإمبرطورى،القصرإلىالقالمينالأجانبالرسلبيننفرق(نينبغيبداية

جاعواوآخرر!الاسلاميةالخلافةأرضمنجاعوارسلأومنهمروما،منجاعوالينرجال

سواءروماكنيسةمنفالقالمون.وض!يرهمالفرنجةبلادمنجاعواوآخرينالبلغاربلادمن

بالنسبةالح!وهكذا،القسطنطينيةكنيسةمننظرائمعلىالأسبقيةلهمكهنةاما!ساقفةكانوا

السابق،الصدارةلترتيبوفقأمقعدهعلىمنهمكليحصلحيث،الإكليروسرجاللكل

علىواضحمثلاوض!الممرقية.الكناش!لبطريركياتبالنسبةيكونالحالونفسصضه.

منيوحناوالكاردينالنيقولاسالأسقفالسادسليوالإمبراطورعهدفيجاءحيث،سبقما

فانكنلكالماجشيرات.طبقةقبلاجلسواوقدالكنانساتحادمسئةحولللتباحثروما

الماجستيراتعلىالتصدرحقلهمكانالمقدمىوبيتو(نطاكيةالإسكندريةكنائمىسينكيلاث

ضوءفيال!طنطينية،الجووعبدليلىأيضأ:انظر1220ص(،1918)ليدنالنفيممة،الأمحلاق،رستهلنا

.116ص،السلمينوالرحالةالجغرافيينكتابك

اللراسة.من2ملحقفظر
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جميعقبل،الثانيالمقعدفىالمائدةإلىالجلوسحقلمثمومنايضأ،المقامرفيعي

العالمىالترتيبتراعيكانتالبيزنطيةالصراسمإدارةانيلاحظوهنااالماجشيرات.

الميلاديالخامسالقرنمنذالكنائستلكبينخسمتالتيالقضيةوهي،الرسوليةللكنائس

الاسكندريةكنيسةتليهاالقسطنطينيةكنيسةلليهارومالكنيسةالعالميةالصدارةاصبحتحيث

.2المقدسبيتكنيسةواخيرأانطاكيةكنيسةثم

ايأصدقاء،المسيحيالدينرجالمنالمدعوينبعدالترتيبفيوياتي

وتكونوالاستراتيجوسات؟البطارقةطبقةبعدمباشرةفيجلسون(المسلمين)اى3الهاجريين

الإسلاميةالخلافةأرضمنالقادمينأنأي،المغربمسلميعلىالمشرقلمسلميايأسبقية

التاريخيةالعلاقاتبحكموهذاغربأ؟إفريقيةمسلميقبلمنالقادمينعلىالصدارةلمشرقا

الأطولتبقىأنهاغيرلآخر،عصرمنتارجحتواق،المشرقومسلميبيزنطةبينالوطيدة

وأالرابعةالماندةعلىيسازاالجلوسعليهمكانوهؤلاءلبيزنطة.بلنسبةامذا!والأهم

الطعامألوانمنالثانياللونعندتواجدهمهوبلذاتالمكانهذامنوالغرض،الخامسة

163-161.,.Phil33ءألمئع

بينبيزنطة:فيمنشورالأسصي.،الصراعدانرةفىالقدس"كنيممةالحميد،جمدرفتراحع:القضيةهذ.عن2

.55.01-ص1(،799)القاهرةو!سيدمةولللينالفكر

علىمنهمطحنأسارةبح!يدالمسحوديويفسرها،الربمحلى.السرقة.لفظةالبيزنطبةالمصالراطلقت3

وأايراهيم،بنإسماعيلإلىنسبةالإسماجمليون.،0مصطلحأيضايرالفهاإساعيلهـوكانوابنهاهاثر

السيدةإلىنسبة6منةالسرانالمررخينبحضويقولايراهيم.الخليلىزوجهاجرالسيدةإلىنسبة.لههل!يون.،

وبعد.حرفيلغوىكمعنى،الخيامسكانالبدرتحنيأنهايتولالآخروالبعضيراجمم،الخليلزوجسرة،

بصفاتونعئنمالمسلمبن،علىالفديمةالمسمباتننستطلقالببزنطبةالمصالرظلتوانتائ!ار.الاسلا!ظهور

لهذهالتاريخىالتفسيرفظرالعربعلىالبيزلطيةالمصالرأطلقتهاالتيوالصفات!سميكعن.لاذعة

A.هـا43صالائ!رات،ولل!ييهلسعوري،غدالسميك Savvides, "Some Notes on the Terms

.Byz67,)7991(;69-98 E!ا,aiand Sarakenoi in the Byzantine SourcesآAgareno، Ismael
Jeffreys, "The Image of the Arab in Byzantine Literature", The h'17 International

,antineCongress, Washington.8691 (New York,)8691603 ! .D .J ConstantelosريByz

The Moslem Conquests of the Near East as Revealed in the Greek Sources ofthe"
,Seventhand Eighth Centuries," Byz42,)7291(;327 .V Christides, "The Names Araves

.Sarakenoi etc. and their False Byzantine Etymologies," BZ 65,)7291( ;333-932 .M B

324-318.)4691(,3/21Ogle, "Petrus Comestor, Methodius, and Saracens," Speculum
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بشهادةالخنزبرلحممنخلبأطعامأبحويكاننهنستتجانبمكنوالذىالامبراطورى،1

أيضأ.المسكراتمنخاليأوربصا،2نفسهيحيىبنهارون

نفسعلىيجلسونكانواوان،مباشرةالمسلميننظرائهمبعدالبلغارالسفراءويأتى

الهاجرببن+،"الأصدفاءبعدبانيوجلوسهمدخولهمنرنببانإلا،الخامسةاوالرابعةالمندة،

فإذا،الفرنجةسفراءالبلغارويلىأيضأ.والاستراتيجوساتالبطارقةيلونهمإذا،اليسارعلى

ألقابألهميكنلموإذا،نظرائهممائدةعلىالجلوسعليمفإنكنسيةألقابأيحملونكانوا

فإنهمالأجانبالسفراءبقيةأماصء.kialioiالموظفينعموممعيجلسونفإنهمكنعمية

.3سباثاروكاندبداتلفبحملةالببزنطببنالمدعوبنمائدةعلىيجلسون

الهاجريين*"الأصدفاءعنيتحدثفيلوثيوسنصأنهناللنظرالئفتومن

إدخالهملدرجةالأجانبالسفراءراسعلىياتونالنين"ة2ة!س!Ayocpcov"هول،هـ

منبالقربنسبيأمتقدمةموائدعلىويجلسونمباشرةالثيماتوقادةالبطارقةبعدالتاعة

مسلميلرسلكانتالأفضليةانكماعندها؟التوقفينبغيالتيالعبارةوهيالامبراطور،

عندحقأالسالس!ليوالإمبراطوراصدقاءالمسلمونكانفهل.المغربمسلميعلىالشرق

الإمبراطور؟علىالوافدينالمسلمينلرسلالتصنيفهذاولماذا؟لمصنفهفيلوثيوسكتابة

بينالعحمةمجملصالحديثنحوقليلأنجنحتجعلناالسؤالينهذينعلىالاجابةان

القرننهايةقربوالبيزنطيينالمسلمينبينالأحداثتائميرحيث،الفترةتلكخص!طرفين

الأربعففيكبير.حدإلىالمسلمينصالحإلىالتوىميزانكفةميلإلىالميلادكيالئاسع

تعرضAYAA--6م/009سنةإلىAAIسنةمنالسالس!،ليوحكممنالأولىممنةعاثمرة

ادىحيثالصغرىبآسياقيليتية،غربوفيالقيليقية،البواباتعندعدةلهزائمالبيزنطيون

.الصغرىآسياجوتفييتوغلواوأن،الساحلامتدادعلىيزحنواانإلىالمسلمينانتصار

هـمم/89285سنةبحرأالهزيمةمنلهتعرضواومابرأ،الهزيمةمنبالبيزنطيينحلاوم

منتستدعيانعلىلبيزنطيةالحكومةأجبر،الصغرىآسياشاطئتجاهRaghibغد

162...Phil33"ء،أ

.23iصالننيسة،الأعحق،رستهبن2

018,TraitePhil.,.167-163 Cf. also Simeonova, The Arab prisoners ofwar
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آنذاكأحرزحيثهـ،م/9288..سنةالصغرىاسياإلىوصلالذىفوقاس،نقفورالطاليا

ا!صغرى.باهمياأفنةفىمحلودأفتصارأ

وغنمسبىحيثلصغرىآسيا،طرسوسوالي،يازمانهـصامم/87274عاموفي

علىبحربةإغارةالصسلمونهـشنمحهـ/88275عاموفى.3طرسوسالىظافرأوعاد

إلىسالغاوعاد،بيزنطيةمراكب(ربععلىيستولىانواستطاعيازمان،بتيادةبيزنطة

2م/19Mعاموفي.3طرسوس VAهـAlaمم4لماسلندهمدينةايضايازمانجمalaعلىالوافعةاك

-.AYAهم/ir-Al)منالفترةوفىلقيليقية.4الغربىالساحل YVA-المسلموناستولى

عامفيأما.5Paspalaباسبالاسالاستراتيجوسقائدهاوأسرواساموسجزيرةعلى

بحارآلافئلائةفيهااسر،ناجحةبحريةإغارةراغبالخصيشنهـفقدهم/89385

."سفنهمو(حرقالبحرفيهزمهمأنبعد،بيزنطي

4Damlanusداميانوسبقيادةالإسلاميالأسطول(غارهـ،م/109928سنةوفي

والنيتساليا،فيالواقعة،Demetriasديمترياسبمدينةكلدماروانزلايجهبحرجزائرعلى

برية-بإغارةالإغارةهذهعلىالبيزنطيونردوقدنرواتها.ووفرةسكانهابكثرةافمتهرت

بغدادإلىالهزيمةانباءوصلتحيث،الإسلاميةالأراضيهـعلى928م/1.9عامبحرية

الواقعةقيسومإلىوبحزابزاوصلواالبيزنطيين(نافادواحيث،الرقةمنالقالمينالتجارمع

من000015منيقربماالبيزنطيونأسروقدوسميساط.مرعشبينالطريقمنتصففي

ليمنوسجزيرةعلىاستولوابانالهجومهذاعلىسريغاردواالمسلمينانغيرالممملمين.

هـ.0926م/209عامفيسكانهاواسروا

0.33ص،البيزنطيةالدولة،العرينيالبازا

62.ص6،ج.(،د.ت)بيروتلقلربخ،فيالكاملالأئير،ابن2

,er,.465185ص6،جءالكاملالأئير،بن؟ Leo VIايوuTo

er,Leo/,.6.71185،ج،الكاملالأئير،ين4 VايuTo

er,Leo,.96185؟ص6،ج،!كاملالأئير،ين؟ VIاثوuTo

ن!فدا،باسمهـوصفمم/69283عاموالببزنطببنالسلمبنببنلثعمرىفداءحدثإنه!ىالانمارةنعدر

النتبىثمسعودىهفظر،اسيرأ.5942فيوفودي،طولونبناحمدبنخمدويهالشاميةالثغورامير،طغان

93.ص1(،989)القاهرة،مالروبلادفيالمسلمونالأسرى،زيانحامد6351صرالآشرلفه

186-185.,Tougher,Leo VI
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دوقاساندرونيقوسبقيادةالبيزنطيةالجيوشهاجمثم/409ممنةوفي

و(سرتوسلبتوغمتفخربتهالحثثحصنقصدتحيثالإسلا!ية،الثغورمنطقةاراضي

اسطولقامفقد،الحكيمليويتوقعمما(سرعجاءالمسلمينردأنويبدوأدراجها.عالتئم

eoالطرابلسيليوبقيادةإسلامي of Tripoliiوهو"،زرافةغلام"ليوعليهئطلقكمااوصأ

وفي،الصغرىلأسياالجنوبيالساحلعلىالعامنفسفيبلهجوم،الإسلاماعئتقيوناني

يقصدانعلىليوعزمثم.Attaliaاطاليامدينةعلىاستولىالسنةهذهمنيوليهشهر

ابيدوس،علىويستولىمرمرةبحرإلىالدردنيلفعلأفاجتازعليها،ليستولىا!نطينية

الديوكبهايقعحيث،القسطنطينيةإلىمضيهاعندللسفنالرنيسي،الميناءتعتبرالئي

خلقيديقياجزيرةشبهمعواستدارفجأةارتحلأنيلبثلمليوأنغير)الجمرك(.

Chalcidiceوانحاز،والثروةالأهصيةفيالقسطنطينيةللىالتيسالونيكمدينةعلىوانقضى

فاحرز،1اللهبقكفاتللهجومهذافياستخدموقد؟كريتمنإسلاميةسفنأاسطولهإلى

الرقيقاسواقفيبيعواوإناثأذكورأآلافعدةالسبيمنيدهفيووقعحاسمأ،انتصارأ

.3الغنائمعنفضلأ،3وطرابلسبالخندق

فيسوءأتزدادأخفتفقد،وصقليةطاليافىأىغربأ،القوتينبينالأوضاععنأما

الهجوحهـ،إلىصعكيةمسلميعادهـأنم/886273سنةباسيلوفاةأعتبإذاصطية،

2سنةفىفاغاروا vole, AAAنحوبيزنطيةبحريةقواتوأقلعت)قلورية(كالابرياهـعلى

الساحلتجاه،Milazzoميلاصمنوبالقربمسينيا،مثينةوإلى)ريو(ريجيوإلىالغرب

Caminiatae,)34.7391ا de Expugnatione Thessalonicae, ed. .G Bohlig, CFHB (Berlin

0(،691Greek Fire and Gunpowder (CambridgeملSeealso, .J Partington, A History of

;14 .J Haldon and .M Byrne, "A Possible Solution to the Problem of Greek Fire,11 BZ

89.779(,)107

A.،:انظر.بال!ثصيلاياسرىهولاءاءادقضيةكولياأثينااليونانعةللمؤرخةلهم!ق2 Kolia- Dermitzaki

9Some(ول-!01 Remarks on the Fate of the Prisoners of War in Byzantium

Captiv + tra Cristianitir ! Islam, ed. .G Cipollone'ع4جCenturies)1"" in: La Librazione

695-295.,delVaticano,)0002;062-583 Simeonova, The Arab prisoners ofwarحألاول)
التالية؟الدراساتوانظرا.90ص6.ج،الكاملاع!لير،لنو

,184 .;187-186 .A Livadas, "Some Questions of Medieval Nauticalكا،er, Leo!اثuTo

151;145-)5991(.6Technology in Kameniates' "Sack of Thessloniki" 409( ).DA،11 GrA

)9891("82.W Farag, "Some Remarks on Leo Tripoli' s Attack on Thessalonikii,1" BZ

;913-133 .V Christides, "Once again Cameniates' "Capture of Thesslaoniki,،. BZ

74 ,(8191) ;01-7 .A Kathdan, "Some questions addressed to the Scholars who believed

314-103.)7891(,71in the Authenticity of Kameniates'"،" BZ
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البيزنطيةبالقواتالهزيمةفحلتضخم،إسحميبأم!طولألتقت،صقليةلجزيرةالشمالي

هـ،282م/598سنةالفريقينبينهدنةغدوتقررللتدمير،البيزنطىالأسطولوتعرض

الطاليا.\وغربصقليةمياهعلىسلطانمنلهاماكلبيزنطةضلتوبنلك

هـعلىم/109928سنةفىالأغلببنإبراطمالعباس(بواستولىثانيةناحيةومن

حملةفريقية،حكمعنلأبنهتنازلالذى،الأغلببنايراهيمقادبينماكالابريا،فىريجيو

لبيزنطةتبقىماآخرلمهاجمةبالرمومنوبحرأبرأهـسارت!2م/.209سنةفىضخمة

نالبنتومابجاورها،وما)طبرمبن(ناورمبنامدبنةننعدلموالني(م!،منصفلبةفي

موته(نغيركالابريا.إلىالمسيرالأغلببنايراجممواصلثمالممملمين؟(يدىفىسقطت

أنإذتاورمبنا،لهتعرضتالذىالمصبرمنايطالباانقذ'Cose!)كوسنزافىالمفاجن

بعضتملكتزيللاكانتبيزنطةأنمنالرغموعلىصعلية.إلىعادالإسلاميالجياث!

ماهـ،92م/2090سنةفمنذ؟مؤثرةأهميةذاتتكنلمالمواقعهذهفإن،صقليةفىالمواقغ

ساروما،بيزنطةفىالسياسيةالأمورتوجيهفىأثرلهايكنلمبصقليةالحوالثمنجرى

المسلمينمعبعلقاتهمطلقأترتبطلا،الشرقفىالمسلمينمعسياستهفيالسادسليوعليه

صطية.2في

ناحيةيميلكانتوالمغربالمشرقومسلميبيزنطةبينالأحداثمؤشرفإنوهكذا،

البيزنطيونخاطبهذاومع.منهمموجعةضرباتعدةبيزنطةللتتأنبعدالممملمين

إحدىهيالعبارةتلكانهولهذاالوحيدوالتفسير"الأصدفاء".عبارةمستخدمينالمسلمين

أيضئاببيزنطةالهزيمةأنزلواالذينالبلغار،خاطبتحيث،البيزنطيةالدبلوماسيةلغةمفردات

بعيدالإحتفالىحضورهمعندايضأنقابلهاالتيالتصميةوهيالبلغار.،.اصدقؤظبعبارة،آنذاك

بلبورفيروجنيتوس؟3قسطنطينالإمبراطورزمنالخريسوتريكلينوسفيباسيلالقديس

أنفلكبؤكدماولعل"."الأخرىالأمملدنمنمينالفكالأصدقاء"عبارةاسنخدمت

الأع!رةزمنالطالياوجنوبصعاليةفيوالمسلمينالبيزنطيةالامبرطوريةبينالعحفاتالصيد،محمودمنىا

!يز4-4،45ص1(،699شسهمحينجامحةالآدلب،)كليةمنشورةضيهرماثم!ئيررسلأ"الشونية،

23.ص1(،089)طرابلس،الطيبيتوصقامينترجمة،الاسلاميةصقليةتاريخحسن،

.42صالاسحمية،صقليةاحمد،عزيز1L45-ه59.4صالعحفات،محمود،منى،انظر2

913.,ConstantinePorph., De Ceremoniis, I

165.163,..Phil33ء،ةء
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السراللة+ا"اصدقكناعبارتيالمراسمعنكتابهفيمرارأيعهـئخلمنفسهالسابع!نطين

8(المسلمين)(ى Fapaic. rvol*مسلمىإلى)نسبةالطرسومميينوالمدقلؤناهقي"كااة

يعنيلاوهذا؟المسلمينإلىللإشارةكاهة8"+هكا!"+"ه!لأ(+2طرسوسملينة

المسلمين.وخليفةبيزنطةإمبراطوربينصدأ-دةوجودبالضرورة

الدولةاشرافدخولوكيفيةالإمبراطوريةالطعامقاعةشكلهذاكانحلا،ايةعلى

سواءالاعتيالية،المأدبعلىوذلكالإمبراطور،حضرةفيابيهاوصغارأكبارأوموظنيها

الآنونأتيالإمبراطور.ابيهادعىعامةاعتياديةمآدبأمللاببراطوراليوميةالمائدةاكانت

محلالأعيادأوالمناسباتحسبللعامالعاممنتعقدالتيالمآدبوهى،السنويةالمأدبالى

دينية.صبغةذوأغلبهاكانوالتى،الإحتفال

اس!نوية:الإمبرا!ر-يةبالمآهثانيأ:

المجبد:3الميلاررجمدمأدباولأ:

منالسابعاليوممنتبدا4المجيدالميلادعيدبمناسبةتقامالتيالملكيةالموائدكانت

متصلةيومأعشرلاثنىوشمئمرالأرثونكسية،الكنيسةطقسحسبعام،كلمنينايرشهر

تخلالفصطقوسألهاوكانتيناير،5شهرمنعشرالتاسعالموافقالغطاسعيدوحتى

خريكلينيس+االكبيرالملكيةابولائممشرتتنظيمهاعليويشرف،الملكيةالمألبمنجمرها

بلقصرالطعامقاعاتاجملمنوهيسماطأ،6أومائدةعشرةالشمعةقاعةفي!كبير"

2588.586-583,,51.ConstantinePorph., De Ceremonies,,11:1 chap
295.,51.ConstantinePorph., De Ceremoniis,1:11, chap

,.ConstantinePorph,,51.بالتفصيلالاحتفالهذامريمالسابعقسطنطينوصفر ? Ceremoniis

3م

فيمريمالنراءمن(!سلام)عليهالصسيح!سيدبولادةبنكرلأنهالسيحيةالأجماداهممناليدهذايعتبر"

كنعم!ة!لانةيلملكةبنتوكد.كيهك92فيمصرفيبهألاحتف!ريتم،فلسطينفياورشليمفيلحمييت

منليسمبر25فيالصسيحالسيدبميلادالاحتف!ويتمالمهد..كنيسةالمسيعالسيدميلادمكانذاتفي!يمة

محامكلمنيناير7فيبهتحتفلالفمرمةالكناش!ولكن.القديمالرومانى.التقويمالغربيالتتويمحسبعامكل

الأرضيةالكرةوغربشرقبين!توضتفيفروقلوجود

وعرتالسدانيوحناعلىالأردننهرفي(السلا!)علطالممميحالسيدتحميدنكرىيمئلوهوال!ال!جمد؟

اياردن.نهرفيالمسيحالسيدتغطيسنكرىيمل!لأنهالغطاسيالم

بهاالمكلفالألزيكلينسفإنالكبيرالتريكلينستسمىكانتساطاعث!رالتسعةكاعةلأننظرأانهالواضحمن6

,.ConstantinePorph,495.361,01.الكبيرالأدزيكلينسايضأيمممىكان De Ceremonfis
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الملكيةالمواندهذهوكانت.اذهبيةأطباقفييتدمكانبهاوالطعامالكبير،الامبريطورى

وألاثمراببالطعاملينعم،عامةمولئدوهي،القاعةلالكفيالإمبراطورأمرعلىبناءأتجهز

الموائدلهذهيدعىوكانالدينبة.!مناسبةبهذهالإحتفالللإمبراطورالماثماركينكافةعليها

أربعةالثين(،رجالالمقصود)ربماالمعميحأصدقاء:التاليالنحوعلىبعينهاشخصيات

الإمبراطوريستحسنهممندعوةتتمكماالإمبراطورى؟السناتوأعضاءمنعضؤاعشر

أنثيباطوس،لقبوحملةبرايبوزيتوس(،)جمعوالبرايبوزيتوىالماجستير!،بينمنبنفسه

انهالمقامرفيعيالمدعوينهؤلاءعلىوالملاحظ.والموظفين،والاستراتيجوساتوالبطارقة،

"الخلاميد2المسمىالخاصلباسهمعنهميخلعواانعلي!كان

القميزيا3مرتدونهموفقطويجلسون"...6دافتأ8ةص!كالألد!هلالدأةلةلم!"8ء

وهمفيجلسون/الفيجلاالحراسةودرونجيرالاستراتيجوساتعداما،'Cal,كاألم!"!ا"8

وهنالإتت!+..."هd1KCtWVللأ،لألأ"لم!"ه"كاكا47ئسكارامنجياالمسماةعباءاتهممرتلون

عباءاتأماكالخلاميد،الئمينةالملابسخلعتقتضيكانتالمراسمإلىناثميرلنينبغي

الملكية.الموائدعلىالجلوسعندلخلعهاحاجةضاكتكنفلمالشائعةوالاسكارامنجياالكميزيا

مناثنيندعوةتتمسماطأعشرالشمعةبقاعةالأمبراطوريةالمأدبةهذهصمرفوعلى

منواثنين،الاستراتيجوساتوالبطارقةالأنثيباطوس،لقبحملةبينمنوستةالماجستيرات،

وأالاستراتيوتيكون()لغئيطالعسكريةالخزانةناظرأمئالالموظفينكبارمنوالمينالبلغار،

R.'انظرالقاعةهذهرش Guilland, "Etudes sur le grand palais de Constantinople. Les XIX

)63/6291(,113-85.12-11its," JOBG]

تسمىخزينةفيتحفظكانتالاستعمالعدمحالةفيالذهيةالأطبلاىئلكأنالطرينةالأشياءمنا

in*هءكاستريعميلاون Byzantium, .45 '. CastresiaمنءerydayLifكماRice, Ev

ومحقودةأماميةفتحةلهاعباءةأوبمشبكمعقوداكمامبلونمحطفإماالخلانيليوقأوالخلاخوس!الخلاميد2

antineالزور.عندأوالبمبنالكنفعلىالأماممنبمث!بك CoinageلهبPh.Grierson, By

144;.Washington,.D .C,)9991;54 Oikonomides, Les listes,,166 .n;143,167)n
273.,Wittow,Making of Orthodox Byzantium

Oikonomides,Les..913ما.حدإلىآنذكشانعةكانتالتيالعباءاتمننوعالكميزيا:" listes, ,166 n

الغالبفيالعسكريونيرتليهاكان!زينةعباءةعنمجارة،شرقي)صلنوالملبسمننوعالاسكرامنجيون4

فيننصببهمعندالحكومبةالادارةمن!عباءاتنلكبنسلمونالموظفبنبحضوكانوبخرهم.كالدورنجبرفا

zantium,I;01,نلك.عليهايترتبثئيوظاننهم OikonomidesألجWittow,Making of Orthodox B

014,.Leslistes,,166 n
ء،أءPhil33..,167.165؟
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رتبته،ترتيبحسبكلليجلسوا،للإمبراطورصديقأعشروال!االدنيا،الموظفينفئةمن

مرتدونوهميجلسوا(نلهممسموحأكانوهؤلاءمعه.للتواصلواحدصفعلىلهكبطانة

*كمباجياالمسماةأحذبتهملابسينوهموكذلك،الأماممنمعقودةوهي!خلاميد

يدخلونلاالمدعونوهؤلاءمكانتم.سموعلىيدلفإنهدلاقوهذا"لائمم!ول"!+؟ا

والبوكالبوى)السنرجية(،الماندةعلىيخلمونالنينالإمبراطورخدمدخولبعدإلا!تاعة

الأساسفيوهمخمسةعثدهمكانالأخيرونوهؤلاء.2الوليمةإعدادفييساعدونهمالنين

الباقينوالثلاثةبللاتينية،ينطقانإثنانمنهم،بالأدعيةالجهريتولونالذينالمنشثرن

فيمرارأمذكورونوهم،3الإمبراطوريةالوليمةمنمحددةتوقيتاتفيونلكب!يونانية،

."المراسمكت!

منبإشارةالأمر(المائدة)امينالإمبراطوريةالمائدةكاستريسيوسيللقىوعندما

أصفياءبإدخاليقوم،الامبراطوريةالمائدةمنصةعلىالواقف،الرفيعالبيرآيبوزيتوس

الامبراطورمائدةأننلاحظوهناالشرت.مائدةحولوإجلاسمعشرالاثنىالامبراطور

رؤيةمنالإمبراطوريتمكنحتىوذلك،ثلاثدرجاتذاتمرتفعةمنصةعلىتقعكانت

ه.الخدمةمائدتهعلىللجلوسبشخصهليدعوهمنميشاءمنوبصطفيالمدعوينكافة

وكنلك6الصفينعلىليجلسواالعمناتورجالنوابأيضأالمائدةهذهإلىيدعىوكان

الإمبراطوريينولمولعين،العظامالسيكرين!اركارتولاريوسات)(سبيكريتاى(،القصرسكرتارية

مرتبةمنأوسباثاروكانديداتلقبحاملينيكونواانفيهميشترطجميعأوهؤلاءللسيكريتا

والسلينتيرات،الاسكلارية،تاجماوقمامسةهيباتوى،ليسواومنالهيباتوى،وكنلكلنبا؟

)؟(،وا!سيوماتيكوى)؟(،والاسكبتروفورى)؟(،واليوتيخوفورى،والبروتكتورات

وفي.الميلاديالسالسالقرنإلىويحود،القومكباريلبعط(مذهبة)أحياناالرومانيةالأحنيةمننوعالكمباجياا

Oikonomides,Les..145.المميزونالموظفونيلبصهكانالحكيمليوصر listes, ,167 n

ء،،كا!Phi3بر..2167

4037.1,,ConstantinePorph., De Ceremonifs
Constantine Porph., De Ceremoniis, ,1 ,283 ,288-287 ,292 .003-992 See also

146..s.Les lisres,.167 nحOikonomid

3916.167,,.Phil3!غ،أكا
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)الهاجريين(المسلمينالأسرىمنوعشريناربعةإلىبالاضافة.كافةالتاجملالا)ويراخنة؟(

1!برايتوريوممن "Praetoriumآخرينعشروال!ا،البلغارالأصدقاءمنعشروالحا

2.والمحتاجين!صراءمن

مواجهةفي،والسابعةالسالسةالمائدتينعلى3المسلمينالأسرىإجلاسيجبوكان

بنفس،4الثامنةالماثدةاى،جديدةمائدةعلىفيجلسونالبلغاريينالضيوف(ماالامبراطور،

المدعونوهؤلاءاليسار.منالتاسعةالمائدةعلىفيجلسونوالمحتاجينالفقراءأما4الترتيب

المائدةإلىأولأالمدعوينالإمبراطور(صدقاءوصولبعدالتاعةإلىإدخالهميتمكان

الكمباجياومنتعلينالخلاميدمرتدونوهمالآخرثلوواحدأيدخلونوهؤلاء.الامبراطورية

اللونبيضاءثيابأيلبسونفكانواالمسلمينالأسرىاما؟منهمواحدكلومنصبلمكانةطبقأ

.6مقاعدهمليلزمهمدعاهمالذىالأتريكلينيسخلفويسيرونالحد،5بطبيعةوحذاءزنر،بلا

رالسجون،الملينةو!يث!راتتحتويقعالعاصمةسبمنبقيةبينمناياوسعالسجنهوالبرايتوريومكلنا

وبورتديوميد،سانوسجن،والأنيماسالقوبلي،ووالبرينديارا،والنوميرا،الشالكيه،سجونهيالأخرى

1723,.1)1،:انظر.الاسترثم!جيونهوالعاصمةسجونأقلموكان،البوكليونوسجن،لوراي .s vءه!،

Prisons; Janin, Constantinople byzantine, ;166-163 Guilland, Constantinople

byzantine, .93-36 For more details se Ph. Koukoules and .R Guilland, "Voleurs et

136-127.)4891(,61Byzance," REGrلاprisons

المدنببن،والمجرمبنالسبلمببنوالمنصردبنللحصاةابضآبلللأسرىضعرمخصصاالبرابنوربومبكنولم

SeeTheملTheophanesConf/عessor,:انظرمرارأ.البيزنطيةالمصالرفيمفكوروهو Chronicle of

,Eng.trans. .C Mango and .R Scott (Oxford)7991,113;263 Leo Grammaticus

,.Chronographia,ed..1 Bekker, CSHB (Bonn 1842,);226 Constantine Porph., De Cer
615.21:906;91,,11/1.chaps

2Traite Phil., ;916 .A Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and his World (London

.385,(7391

،زيانحامدا؟ا-0666صرالاشرلف،التتبيه،المسعودي:انظرالررمبلادفيالصسلصينالأسرىص؟

ا،ج،الخارجيويلحلمييزنطةمنصور،طارق1(؟989)القاهرة،،الرومبلادفيالمسلمونالأسرى

1صط2(،300)التاهرة،،الاسلاميوالعلأم!لعزنطيون 2 Y4بحدهاماوKolia- Dermitzaki, Prisoners

.war,;401-75 GAلمءWar in Byzantium, ;062-583 Simeonova, The Arab prisonersلمى

91*-01!.M Ramadan, "The Treatment of the Arab Prisoners of War in Byzantium

093(-9(،)00243centuries'," Annals Islamogiques

وتانعمجلةام+،7-االقرونالحسلمة:الحرييةالحناصرتجاهال!مصيريةبيزنطةنمياسة،رمضانالعزيزجمد4

.011ص02(،)770ثديخية،

Simeonova.Arab,.83و Prisoners

6768-767.,TradePhil.,;916 Constantine Porph., De Cerenzoniis, I
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قبلمنأستخدمتوانسبقالتى"اصدفاء+،بكلمةينعتوالمالعسلمينأنطاويلاحظ

الموائدعلىالخامسة(والرابعةالمائدةعلىيجلسونكانواالنينالمسلمينالرسلإلىلجاثمارة

علىأجلسواهذاومعالبلغار*فيلأصدقاءسمواهناالبلغاربينماالاعتيالية،الأمبراطورية

الخامعمةالمائدةعلىاجلسواقبلمنبينما،المسلمينالأسرىعنمتاخرينأى،الثامنةالمائدة

املبلغاروفوداورسلالحالةهذهفيطاالمقصودفهل.االاعتياديةالامبراطورموائدمن

أسدلهتجولكن(سرى،أنمس!لىضاالممملمينإلىتشرلمالنصوصاقأيضأ؟بلغارالمرى

حبسهناوالمقصودالبرايتوريوم،منإحضارهميتمكانحيثالنصسياقمننلك

-علىالأرجحأنغير،الرسميةصفتهم!ىتاثميرإشارةفلاللبلغاربالنسبة(ما!برايتوريوم.

فيالمجيدالميلادعيدمراسملحضورجاترسميةغيربلغاريةوفودانهمهواعئقادى-حد

"نتصجرهمفىالببضاءالأبدىاصحابهمالببزنطببنوأنلاسبما،الأمايأرنونكسبةالكنبسة

هذهفيئانيةالبلغاريينالأصدقاءعبارةاستخدامتكررفقدلذا.الأرثوذكسيالمذهبعلى

المناسبة.

بورفيروجنيتوسوقسطنطينفيلوثيوسليهااشارمهمةقضيةمناقشةإلىالآنوناتى

إلىالممملمينلكممارىالبيزنطىالإمبراطوردعوةإلىإشارتموهييحيىبنوهارون

:2بقولهالأمرهذاالأخيريفصلحيثالعيد،هذافيالطعاملئتاولمائدته

وحملالموائد،لالكعلىفأقعدواالمسلمينبأسارىفيؤتىويؤمر"...

عل!مائدةكلتحملذهبمنموائداربعالصدرفيقعودهعندابيه

بالثرمرصعةداودبنلسليمانكانتالموائدتلكإحدىاقيقالعجلة

،قارونماندةوالثالثةأيضأ،مرصعةلداودوالثانية،والياقوت

ابدىم،68vعامللفسطنطينيةالأولاوتوالألطنيالامبراطورسفيرالكريموني،ليتوبراندانبلذكرجديرا

للسيرتاليةمرتبةيحل!نفسهووثدالامبراطوريةالصتبإحدىوحضرالتسطنطينيةزارسنحماال!تنرابه

م279معاهدةشروطلأحدطبقأكانتالبلغاريللسفيرالصدارةهذهانيخر.الإمبراطورماندةعلى!بلحلري

القالمينالآخرتالسفراهكلأدةعلىيلتصدرحقالبلغارللسفراءبمقتضاهاأصبعحيثوالبلغار،البيزنطيينلون

S.ييزنطة.إلى Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign (Cambridge

0133,(6391.,99 Oikonomides. Les listes,.163 n

كتاباتضوءفيالقسطنطينيةيلجواد،جمدليلىايضا:انظر1230ص،النفيسةالأعلاقره!ته،ابن2

N.El,.ا27ص،الصسلصبنوالرحلةالجغرافببن Cheikh-Saliba,77y antium Viewed by the Arabs

176.2991(,Ph. .D Dissertation (Harvard University
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إنماعليهايوكلولايديهبينفتوضع،الملكقعمطنطينماندةوالرابعة

وعلىبالمسلمينفيؤثى.رفعتقامفإذامائدتهعلىالملكدامماتترك

الملكمنادىينادىثم،عظيمأمروالباردالحارمنالموائدللك

الخنزير،لحممنشيءالأطعمةهذهفيماالملكراسوحياة:فيقول

بشئيؤتىثم.والفضةالذهبصحاففيالأطعمةلالكإليهمويند!

صنعةعلىالمربعالخشبمنمتخذشئوهوالأرقناء،لهيقد

أنبوبةستونفيهيجعلئم،وثيقبالمالمعصرةللكوتغشى،معصرة

الأنابيبللكضكشيتقدفوقإلىأنصافهاإلىرؤوسهاصفرمن

أقدارهاتقاربعلىاليسيرإلامنهايبينلاحتىالأدم،فوقبالذهب

فيهيجعلئقبالمربعالشئهذاجانبوإلىالأخرىمناطولواحدة

فيمنهااثنانفيجعلصلبانبئلاثةويؤتىالحدالين؟ككورمنفخ

المنفخذلكفيينفخانبرجلينيؤتىئمالوسطفيوواحدطرفيه

علىبحالهاانبوبةكلفتتكلمالأنابيبللكعلىمحسبالأستاذويقوم

علىجلوسكلهموالقومالملكعلىالئتاءمنعليهيحممبماحسب

الصنجوالحلباقالحلباقات،بأيديهمرجلأص!شرونعليهويدخلالمرائد

عشرائثىالصفةهذهعلىويطعمؤنيأكلونداموامافيهايضربون

لينارينالمسلمينمناسيركليعطىالأيامهذه2خركانفإذايومأ،

."البيدرونبابمنويخرجالملكيقومثمدراهموثلاثة

المسلمينايأسرىدعوةمنالغرضأنإستنتاجيمكنناالسابقةالروايةإلىوبالنظر

سخاءاستراضهو،المراسمللصطبقأ،الإمبراطوريةالمائدةعلىالطعاملتناول

الحضور،منضخمةأعدادوجودفيالملكيةالفخامةمظاهروكنلك،وكرمهالإمبراطور

وشتىواشرافهاالدولةموظفيكافةهمالإمبراطورمعالطعاملتناولالمدعوينوانلامميما

ضرورةيدعمهوهذاايضأ.ايأجانبوالضيوفبلطوانفهم؟بكلالمدينورجالعمالها

منعليهاوماالدهبيةمائدتهبهاءبانفسهمليرواالإمبراطور،منمقربةعلىإجلاممهم

الطعاملتناولالطعامقاعةدخلعندماالكريمونيليوتبراندإليهاشاءماوهو.ذهبيةصحائف

وأنذجمية،صحائففيالمدعوينلكافةيقدمكانالطعامبأنففوجيءالإمبراطورمالبةعلى
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هذافيلوثيوسالأتربكلينيمىويدعم.االوزنرئتيلةالذهبمنكانتالمنمتةالفاكهةاطباق

هوالإمبراطوريةوالمآدبالإحتفالاتأثناءالمراسمتلكإتباعمنالهدف(نعلىيؤكدغدما

البيزنطيالبلاطمراسمبأنالقوليؤكدماوهو.2ومجدهمالبيزنطيينوجودعلىالتوكيد

ابناءهاليسيلمسهاأنعلىدانمأتحرصكانتالتي،بيزنطةعظمةإبرازإلىتلافكانت

قسطنطينإعتبرهموالنينلها،المجاورةالشعوبمنجاعوهاممنأيضأوزوارهابلضط

الوسائلكافةاستخدامعليهاكانللكمآربهابيزنطةتحققولكي.برابرةبورفيروجنيتوس

لزوارالمبهرةالدقيقةالمراسمكافةايضاشملتوالتي،الدبلوماسيةامالسياسيةسواءالممكنة

فيؤتىالمسلمينبالأسارىيؤمركانالبيزنطيالإمبراطورأنالمقدسيفبذكر.القسطنطينية

الأسرىمعهيقفالذىالفريقانتصروإذا،الخيلسباقاتلمشاهدةالهيبودرومإلىبهم

ليوأيضايؤكدهماوهذاالإمبراطور؟3باسمعطاياومنحمالمسلمينمكافأةيتمكانالمسلمون

.4ال!بودرومفيالنصرإحتفالاتلمشاهدةالأسرىإحضارإلىيشيرعندماألاثمماس

تلجاكانتالتيبيزنطةعلىبمستغربليسالبيزنطيالسلوكذلكفإنهذا،ومع

(رضاقداممتطيءالذينالأجانبامامالملكيةالفخامةومظاهرالقوةلاستعراضدانمأ

المدينةثراءبأنفسهميلمسونعندماالدهشةمنبحالةيصابونكانواوالنيتى،القسطنطينية

الروسيةالأميرةزيارةكمراسم،ذلكعلىالأمثلةمنبكثيرالبيزنطيالتاريخويعجوجمالها.

بيتملك،Amalricاالأولعموريالملكزيارةاو،5القسطنطينيةإلى!اهaأولجا

45.,zantiumريinyءفيRice, Everyday Lif

225.,.Phil3!غ،أكا

.481ص91(،60)ليدنديجويهم.نشره،ايافاليممعرفةفيالتقاسيماحسنالمقدسى،ر

4antine Military Expansion in theلحLeothe Deacon, yء/Leo the Deacon, The History

Tenth Century, Eng. trans. and com. .A .M Talbot and .D .F Sullivan (Washington

76,5002(,.D.C

بعدها(وما42ص2(،000)القاهرةام9-45540الدرليوالمجتمعالروس،منصورطارق:لنظرو

895-495.15,.ConstantinePorph., De Ceremoniis, ,I chap
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الأملالةمنذلكوغيرالكريموني،كليتوبراندالأجنبيةالدرلسفراءزبارةاولها،1المقدس

.2للمتخصصينلصروفة

فيالإمبراطورمأدبةلحضورالمسلمينالأسارىإحضارانالمؤرخيناحدويذهب

اجمادفيملكيةلمآدبدعوتهمحاللاسبما،المسيحيةمنلتقريبهمجيدةوسيلةكانالعيدذلك

رؤيةإلىيهحفكانحيثالإمبراطور،نفسفيقائمأالافتراضهذاكانوربما.3دينية

قدمماالسلامعليهالمسيحالسيدبميلسالمهبةالإحتفالاتمدىباننسهمالمسلمينالأسرى

ظلفيلاسيماإعتنلالحها،أوالمسيحيةنحوميلهمعنهينجمانفس!فيطيبأوقعأيوقع

إلىالدخولفيالمسلمينمنللراغبينيوفرهاالبيزنطيالإمبراطوركانالتيالمغريات

.4بورفيروجنيتوسقسطتطينفصلهاوالتي،المسيحية

لهذهالمسلمينالأسارىحضوربانالسيدرضاالمؤرخابيهيذهبالذيالرأياما

بعيدأيكونوقد،تاريخيةحقبقةإلىيسشدلاراىفهوعنهمالترفيهبابمنكانالإحتفالات

.هالآخرمعالتعاملفيالبيزنطيةالإدارةنهجعن

،الطعامموائدمنماندةلكلتقريبأمقعدأعشرإثنىإعداديتمكانحال،ايةعلى

ببدءالإمبراطوريينالبوكاليوىيسمحأقإلىالطعاممنبالإقترابشخصلأىيعممحولا

الموسيتىإلىالاستماعجلوسوالمدعونأنذاكتمارسكانتالتيالطقوسومنالموعد.

وهمللإمبراطورويهتفوااماكنهممنينضواأنعليمينبغىرحينئذ،العزفيبدأغدما

منالإنتهاءوعندءالموسيقىفيهاتعزفمرةكلمعيتكررالطقسوهذاجماءاتهم.رافعون

إلىالإنتباهبجبكماباللاتبنبة،هتافهمعندالبوكاليوىإلىالانتباهينبغيالطعامئناول

,Langilleا La Constantinople de Guillaume de Tyr, ;.791-173 .S Runciman, "The Visit

.ofAmalric Ito Constantinople in1171," in (eds.) .B .Z Kedar, .R .C Small, and .H E
Jerusalemلمءthe Crusading KingdomلمءMayer, Outremer: Studies in the History

8291(.Jerusalem)

03،:انظرالبيزنطى،بالبحطاستقبالهمغداطاجانبالسفراءمعالمتبعةالبيزنطيةالمرال!مص2 Tinnefeld

Ceremonies for Foreign Ambassadors at the Court of Byzantium and theirPolitical"
214-391.,(3991)91Background," ByzF

.11ا-213صالل!صيرية،بيزنطةسياسة،رمضانالعزيزجمد؟

is,,11:1.,94انظر:البيزنطيةالإجراءاتهذهئفدميلص4 chاConstantine Porph., De Ceremoni

are in the Tenth Century;596-496لم"McGeer, Sowing the Dragon's Teeth: Byz7 antine Warf

83-82.,Washington,.D .C,)5991;366 Toynbee, ConstantinePorphyrogenitus)
.61ا-ه46ص1(،859)ببررتوالررمالعرببينوالأصالمحاركحسن،السيدرضا؟

--29



خلفيقفواانالخلاميدمرتدىالمدعوينعلىحيث)الكاستريسيوس(؟المائدةامينإشارات

فكانالإمبراطورمائدةضيوفأما؟نفسهالترتيبفيالصغيرالبابمنيخرجونئممقاءهم

.االخارجنحونفسهالكاستريسيوسيئقدمهم

عاثمرإئئىشهـتمركانتالمجيدالميلادبعيدالإحتفالاتفإنذكرناانسبقوكما

موظفىمنمتكررةغيرمجموعةوبحضورالإمبراطوربحضورخدماالأسمطةتمديومأ،

الإحتفاليوموهوعشرالثانىاليومبنهايةإنهبحثالأيامهذهمنيومكلوأشرافهاالدولة

كانوهذاالإمبراطور؟معالطعامتتاولواقدوأشرافهاالدولةموظفيكافةيكونالغطاسبعيد

التالي،أليومفيغيرهموياتيالأولأليومفيمنهمالطعامحضرمنينصرفانيستدعي

لقبحملةومن،الماجستيراتمنعئمرةاثنىدعوةتتمكانتالثانياليومففي.ثواليكوهكذا

لقبحملةاويكيايوى()أوفيكياليوىالموظنينخاصةومن،البطارقةومنانثيباطوس،

الأولوية.ولهمالاسكلارية،دومستقدعوةتتمكانتمتبعأكانلماوطبقأبروتوسباثاريوس.

وهمواسبقيتم،مكانتمحسبالمتبعللترتيبطبتأ،الطعامقاعةإلىالدخولعليهموكان

)الأويكيايوى(الخاصةيرتدكطحينفي'chlanidiaخلانيدياباسمتعرفثيابأمرتدون

rsagiaجريناتوالساجياrspekiaسبكياباسمالمعروفةملابسهم grenatمنمقفلةوتكون

بمشبك.الأمام

لتبحملةمنرجالهئدعىكانللإمبراطورالمجاورينالمقعدينوعلى

إذاوالتوبوتريش!الاسكلارية،تاجماوأرخوناتدنيا،ألقابذوفيهممنأوسباثاروكانديدات

ودومستقاتوالكارتولاريوسات،الاسكلارية،وقمامسةسباثاروكانديدات،لقبحاملأكان

والاسكبتروفورى،واليتيخوفورى،،والبروتكتورات،البرويكسيموسو،الاسكلارية

رجلأ؟وسبعةمانتيكانتالمدعوينهؤلاءوجملةوالمانداتورات،وا!سيوماتيكو!ط،

قاعةإلىيدخلونكانواالموظفونوهؤلاء.والمحتاجينالفقراءمنعائمرةإل!ىإلىبالاضافة

غ،،Phil334..1.7196,1ا

هالملتحونوالبطارقةالخصيانمنالبروتوسبلايرلتويرتديهاالساجيونتحتتلبسالعباءاتمننوعالاسبكيا:2

,.ConstantinePorph,,82,1:راجع.الحليةالرتبنو!يمنالموظفينبحضواحيانا De Ceremonfis

153.,99.,148,203,542,575;584 Oikonomides, Les listes,,017 n

,onomides.اياحيانصحظمفيالحسكريونيلبسعالخلا!يد،منأقصرفوقيزى:جربناتالساجيا" Les!كOi

154..listes,017 + n
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فكاناوالكارتولاريوسالتوبوتريشىعداسكارامنجيا،المسماةعباءاتهممرتدرنوهمالطعام

ا.الأتريكلينيسبمعرفةالمتبعةللتقاليدطبقأجرينات""الساجياذللثإلىبالإضافةيرتديان

التىللقواعدوطبقأمتبعهوكماتجرىالإحتفالمراسمكانتاليوحهـالثالثوفي

منعشرال!اكان!أشرافهاالدولةموظفيمنالمدعوينعددأنغيرقبل،من(وضحناها

الفقراءمنعشرائنىإلىبالإضافةالموظفينكافةمنوأربعةومائتينالرفيعةالاثمخصيات

يظهرونفلاالمحتاجينعدامانفسههوالمدعوينعددكانالرابعاليوموفي.والمحتاجين

.2الثالثاليومفينفسههوالمدعوينعددكانالخامساليوموفي.اليومذلكفيالمائدةعلى

كانحيثفيه،المتبعةالمراسملأهميةقليلأعندهنتوقفأنفبنبغيالسالساليومأما

منراهبأعشرائنىومعهالقسطنطينيةبطريركاليومذلكفيالإمبراطوريةالمأثبةيحضر

(سماءقوائملهموكيانت،3القسطنطينيةنطاقفيالواقعةغالبأ،الأرثوذكسيةالأديرةمقدمي

علىكل،الآخرلالوواحدأوإجلاسهمإدخالهميتمكانوهؤلاء.الأتريكلينيسلدىايضأمسجلة

يجلسفكانالبطريركأما،يناسبهالذيوالشرفمنمكللمكانةطبقألهالمخصصمقعده

المسمىالمميزبزي!القاعةإلىيدخلونكانواوجميعمالذهية.مائدتهعلىالإمبراطورمع

يشمنىحتى،حلقةفيالمائدةحولويلتفونالكاستريسيو!يتقدمهميشمروهأندون)الفيلونيا(

تلكإلىوبالإضافة.جانبهإلىالجلوسشرفليناليشاءمنمنهميختارينللإمبراطور

شتىمنالرهبانعامةمنعشروستةمائتينعدددعوةيتمكانالرفيعةالدينيةالضخصيات

33غ،أىPhil..,173.171ا

334غ،أPhil.,,175.173انظر:للتفاصيل2

ديراتقسطنطينيةحوالي"ان:يفولحيثونظمها،وعددهاالأديرةهذهعنمهمةروايةيحيىبنهارونيقدم؟

الملينةيلخلالذىالنهروهذا.راهبخمسمانةينزلهساطراليريدعىليرقسطنطينيةبابوعلى،الربان

الفصهمونسلهيقالليرالملينةمنالشماليليممافرسخوعلى،وسطهفييجريأصامئلائةينقسم

الفعاثمرال!افيهاديراتاربعةفيهموضع،فراسخأربعةعلىصنهاقسطنطينيةشرقييليوسا،راهب

فيهماديرانالمدينةغربييليومما،مريموالرلبث!قوقياي،والئلثفسالروالثانيمونساحدهاراهي

إلىنننهيحنىمرحلةعنمرةاشنىوفرىمزارعفبهاملساءصحراهفيضصبرنخرجثم،راهبالاتسنة

أنهارأربعةولهاالبحروغربيهاالجبلالملينةشرقيليمماكبيرةعظيمةملينةوهيسلوقةلهايق!ملينة

انظر1270ص،النفيسةالأعلاق،رستهابن:لنظر..راهبالفغمراشانيمرقئ!لهيقدليرومهاتسيها

ضوءفيالقسطنطينيةالجواد،عبدليلىا؟ا-157AV69،)-94صالقسطنطينية،،مصطفىنجلاءالضأ،

مصادرمنمصدريحييبنهارونمنصور،طارقا؟9ا-.84ص،المسلمينرالرحالةالجغرلدينكتابك

.51صاهـ(،ا-6426)ء42عددبالطانف،للبناتالتربيةكليةحولية،البيزنطي!تريخ
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علىمنهمعشراثناكلويجلسالمعتادبلباسهمطابورأالقاعةويدخلون،المختلفةالأثيرة

لكل،إمبراطوريةكمنحةنوميزمات،2اربعةيسلماالإيديكيوسكانالمناسبةوبهذهمثدة.

.3الآخرينالرهبانمنراهبلكلواحدةونوميزما،عشرالاللىالأديرةمقدميمنواحد

إلىاليومذلكفييحضرونلاالقسطنطينيةسكانمنالمحتاجينأنبالذكرجدير

منثمانيةدعوةيتموكان.الدينيالمجمعفىمجمعأطعامآلهمئعدكانبلالإمبراطورمأدبة

وبطريق،انثيباطوسلقبوحملةالماجستيرات،مناليومذلمكفىالإمبراطوراصدقاء

كماالبلغار.مناثنينصديقينجانبإلىوالخضر،الزرقوديمارخىوالاستراتيجوسات؟

التيالأخرىالأمم(بناءمناليومذلكفيالإمبراطورعلىوفدوامنكافةدعوةتتمكانت

والفرنجة،)الهاجريين(،والعربوالخزر،الفارانجيين،4من،برابرةالبيزنطيونإعتبرها

الصناعة.دورعلىالمشرتهوبانه931ص،البيزنطيةالدولةالحرينى،البازأ.د.يحرفهالايديكيوسا

عنه.الخاصةالخزانةهيالايديكيوناقحيث،ماليلشتقاقلهالاسملأنمحلهيخرفيالتعريفهذاويعدو

Bury,The,.001-89:ثظر Imperial Administrative System

انقسمتالميلادىالعاشرالقرنوفيينار.واحدتساوىوهيالبيزنطيةالحملةعلىاطلقاسم!نوميزما:2

تسمىوكانتالأخفوالئانهة،histamenonهيستامينونتصمىوكانتالمثيلةالأولىفنتين:إلى!نوميزما

هيبربيرونباسمعامةالحثيلةالعملةعرفتفصا!أامr90عاممنوبدءأ.tetrateronئيتراتبرون

hyperperon57.الأخفالعملةضربتوكفبينما؟.,antine CoinageلجGrierson,By

177.175,,.Philء33لملمغ

ليزدادفصاعدأ،الميلاديالعاشرالترنمنبدءأالبيزنطىالحيشإلىطريقموالروسالفارانجيونصت4

اسهبتوقد.الامبراطورىالحرسمنهمتشكلأنبحدالميلادىعشرالحاديالقرنفىاشداءكمحاربينت!تم

.المبلاديالماشرالفرنفيالببزنطىالجباثىفيالعاملبنالروسالمرنزنةعنالحدبتفيالعرببة!مصالر

...الرومجطةفىهذاالحليوضمافى(الروسأىامنهمكثيردخلوقد"...يلىماعنمالمسعودىنكر!د

وغيرهم(التركيةالأمم)إحدىبرجانبإزاءوجحلوهم،الشاميةالئغورتليالتيحصونهممنكثيرأبمفشحنوا

المختلفة،المصالرفيوردتالتىالأخرىاياملالةمنالكتيروهنك..."بملكهموالمحيطةلهمالمتابدةالأمممن

ابنانظر:.البيزنطيالجيشفيالعاملينالمرتزقةمنبهبأسلاجزءأيشكلونكانواالروسانتوضحوالتى

نبل،القلانسيابن24،ص2،ج5491(،)دمشق،الدهانسامىتحقيقحلب،تاريخمنالحلبزبدةالصع،

اللولي،والمجتمعالروس،منصورطارق43؟ص1(،809)بيروتاميلروز،.هـ.فتحقيق،لمشقتديخ

".3 ,11 chap. ,651:44 654 - ;655 Liber De Re ire- 9r ,,aححConstantine Porph., De

,Lipsiae,)1091,21,31;44 McGeer, Sowing the Dragon'sTeeth)3!7أ.Militari,ed. R

.Eng. trans5!7،لاه،ة+كا you*!902لا+!ء5،مماكاس!هـمما!.85إكا!ا22،!"+لأقمما;

E.كاكا+ McGeer, in: Sowing the Drogon's Teeth ( Washington .D .C 5991) ;15 Tai
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القاعةإلىيدخلونكانواجميعأوهؤلاء.الروحيةالإمبراطوربعنايةينعمونممنوجمرهم

°2.أ"كئكينيسمونهاالبيزنطيونكانالتيبهمالخاصةملابسهممرتدونوهم K (Xppa8iv

الحراسةبفرقةيعملونكانوامنهنابالهاجريينالمقصودربماأنهسيمينوفاالمؤرخةوتعئقد

صحيحأافتراضهاكانوربما03مسيحيينكانواأنهمأيضأالمحتملومنالهيتارية،المسماة

بينماصفتهمتحددكانتالإمبراطوريةللمأدبفيهادعوامرةكلفيالمسلمينوأنلام!بما

الإمبراطوربعنايةينعمون"ممنعبارةفإنثانيةناحيةمنأسارى.اودينرجداوسفراء

سيمينوفا.افتراضتدعمقد+الروحية

فيالمدعوينعددنفسهوالامبراطورلمأدبةالمدعوينعددفكانالسابعاليومفياما

الشخصياثعد!فإنالثامناليوموفيإليها.الإشارةالسابقلا*جراءاتوطبقأ،الثالثاليوم

أنهمخير.والمحتاجينوالفقراءالموظفينمنمعلومغيرعددإلىبالإضافة،ثمانكانالرفيعة

.4المحتاجينعلى،إمبراطوريةكمنحة،واحدةنوميزمابتوزيعالإيثيكيوسيقوماليومنلكفي

ثروجيتيكون!وتسمىمساءتعدالإمبراطوريةالمأدبةفكانتالتاسعاليومفياما

أصدقاءمنثمانيةمن!المقامرفيعةالشخصياتمنعشراثناإليهاويدعى87،"كللاثاء+

والاستراتيجوسات،والبطارقة،والأنثيباطوي،والماجستيرات،المسناتو،كرجالالإمبراطور

منمنكورغيرعددإلىبالإضافة؟والزرقالخضروديمارخىالبلغارالاصدقاءمنوإلثبن

الطعامقاعةيدخلواأنالسناتوأعضاءعلىوكان.والمحتاجينوالفقراءالدرلةموظفىشتى

1105"بوديونالمسماةبملابسهموالآخرونوبالكمباجيا،بالاحتفالالخاصةبملابسهم

الإجراءاتوبنفسالثالثاليومفىالمدعوالعددنفسدعوةيتمكانالعاشراليوموفي

ينضالمدعمضمنالأزرقبلباس!البيزنطيينالأطباءظهورإلىالإشارةمعفكرها،السابق

فيمصغللإمبراطورمائدةنقامكانتالإحتفالاتمنعشرالحادىاليوموفى.اليومنلك

OvpavoV, Eng. trans. .E McGeer, in: Sowing the Dragon's Teeth5+ف،"لأ،+"+ءئة

19.5991(,.Washington.D C)

,Oikonomides،ذn.178,.171يبلوماعلىشرقياصكنووسميكطويلمعطفللكئاثينا Les liste

2917.177...Philكا3أىلمء

385-84.,Simeonova,Arab Prisoners

ء33،أفيPhil..,181.917:نظرا4

Oikonomides,Les..174.المريلةيشبهطويلثوب:البوديون" !isles, ,018 n
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محلدغيراللرلةرجدمنمجموعةلهاويدعى،1الإمبراطوريبالقصرجستنيانتريكلينوس

2.اليومذلكفيالإمبراطورىللعشاء(عتالتىالطعاملكميةطبقأبلمحدهم

:3الغطاسعيدفىالإمبراطوريةالمآدبثثيأ:

الميلادبعيدالإحتفالاتأياممنعشرالثانياليومفيتعقدالغطاسع!بدمائدةكانت

الكنيسةحسبينايرشهرمنعشرالتاسعأي،الغطاسلعيدالموافقاليوموهوالمجيد

صوفيا(،)آجياالكبرىالكنيسةرهبانيدعىكانجدأالفخمةالمادبةهذهوإلى.الأرثوذكسية

وستةمائتياليومذلكفيالمدعوينوجملةالبيضاء،الملابسمرتدوقوهماللينورجال

مائدتهعلىالطعامنفسهالإمبراطورشاركالذىالبطريركرأسهمعلىكانمدعوأ،عشر

فيدعوتهمتتمكانتومما.السينكيللوسبصحبةالأساقفةرؤساءمنعشراثناومعهالذهبية

وستةالكبرىالكنيسةمنوعشرونواربعةالكبير،التصرمنراهبأعشراثنااليومنلك

منوئلاثينوستة)نثا(؟4الجديدةوالكنيسة،الكبرىوالكنيسة،القصرشمامسةمنوئلاثين

وثلئهونوستةإليها،الماثمارالمؤسساتنفسمنمنشدأوعشرونواربعةالشمامسة،ساعدى

المقامرفيعةشخصيةص!شرةأربعدعوةتتمكانتكما.البطريركسيكريتونإكليروسمن

الخلاميد،دونالجالامرتدينوهموالاستراتيجوسات،والأنثيباطوىوالبطارقةكالصاجشيرات

!ابيها.الإشارةالسابقللمراسعطبقأ،الإمبراطوريةالمائدةعلىالطعامل!داول

كانعندمافمثلأ،الخاصةمراسمهالهاكانتالماندةهذهأنالملاحظومن

دخولقبلمعأالشرابيبدانكاناالإمبراطوريةالمائدةعلىيجلسانوالبطريركالامبراطور

قاعةإلىثؤلديا"المسماةالأطباقإدخاليتمعندماوكذلك.هالمائدةخدمحتىأوالمدعوين

ومعهماالعظيمانالكبرىالكنيسةدومستقاوإجلاسإدخالاللحظةتلكفييتمكانالطعام

.ولأول،ا!لمءه+ألم+كا!د+هح،ع+ألم+"يمل!ه4.9616.1عامالثانيجستتياناطورالاصبرأسمهاالقاعةهذها

مناعدادهمئتبينكانتالنينللمدعويناكثرأووأخرىل!مبراطورمنفردةماندةتجهزكانتالقاعةلككوفي

Oikonomides,Les..178.لأخرىمالبة listes, ,182 n

أكا!3غلمPhi.لم,,185.183,181:انظرللتفاصيل

IConstantineءح,remoniis,3.بالتفصيلالاحتفالهذامراسمالسابعقسطنطينوصف، Porph., De

-143ا047

les,.364-361.المقدونيالأولباسيلالأمبراطورالكنيسةهذهثميد4 monasteresء،Janin, Les eglises

146.1,,ConstantinePorph., De Ceremoniis
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الامبراطور،جانبيعلىفريقينإلىينقسموندخولهمولحظة،1اليتامىوشتىالمناث!دين

علىدومستقهمومعهمواليتامىلاإمبراطور،الأيمنالجانبص!لىدومستقهمومعهمالمنفمدون

كانوامنهاالإنتهاءوعند؟المأدبة(ل!اءالتراتيلإنشادمهمتهمكانتوهؤلاءله.الأيسرالجانب

كاناليومذلكفيالفاخرالطعامتناولمنالإنتهاءوبعد.القاعةمنبالخروجيؤمرون

إلىالبارزينالكبرىالكنيسةدومستقاتإدخلىيتمكانوحينئذ،الحلوياتيئتاولونالمدعون

.2معينترتيبوفقالئريكلينوسوسطفيوإجلاسمالطعامقاعة

نفسهالبطريركمنبإشارةإلاتبدأتكنلموالأناشيدالدينيةالتراتيلانبالذكرجدير

المدعوين.بقيةومعهالتراتيلئلكخلفهميرددالحكيمليوالإمبراطوركانوحينئذ،للمنشدين

03الإحتفالاتتلكبانتهاءمرسومأيصدرالحكيمليوالإمبراطوركانأليومهذاوفى

فيللبهبراطورمأدبةتعدكانتالمدعوينوانصرافالإحتفالاتإنتهاءوبمعد

خاصإمبراطوركطإحتفدعنعبارةوهي6الإمبراطوريبالقصرجسئتيانتريكلينيص

المقامرفيعيالموظفينمنمجموعةالمأدبةلهذهيدعةوكانالعيد،مراسمإنتهاءبمناسبة

ألفناهلماطبقأتتمالمراسمإجراءاتوكانتالمائدةتستوعبحسبماأخرىرتبمنوأخرين

ينهضوا(نالجميععلىكانالخاصالإحتفالهذافيانهغيرنكرها،السابقالمراسمفي

حتىعباءاتميخلعونثم،الموسيقىعزفيتوقفحالماالحكيمليوالإمبراطورباسمويهتفوا

.4المتبعالنظامحسبعباعته،من!كلالتتطوقدئتاولهابعدلينصرفوا،الحلوياتوصول

بقصرالملكيةالمقصورةمنالخيلسباقيشهدالإمبراطوركانالتالياليوموفي

الكاثيزما،تريكلينوسفىالإمبراطوريةالماندةيجهزالأتريكلينيسكانوحينئذالكائيزما،5

.9الرتبشتىمنالدولةموظفيمنوغيرهمالقومعليةمنالإمبراطورضيوفدعوةويتم

مراسمفيمرارأوالمذكوربالمسطنطينية،لثيتامالكبيربولسالقديسملجامناليتامىبهرلاءيوتىكانا

سأ4+!(3+هأ6اح،03!5!يعه3ءح*ىأ*ه،3أ!ا.13109.76.أه+ه!اأ+أه4ح،33?.العمابعقسطنطين

.185.isles,,186 n!

غلمأءPhi33!.,,918.187,185:انظرللتفاصيل2

غ،أكا!3فظر:للنفلصيلو

TrءPhiير.918فظر:لل!عمميل a i t

المقصورةربهالخيلسباقميدانعلىويفمرتالكبيرالقصرمنجزءأيائ!كلكانالذيالمبنىهناالمضودو

راجع:.الملكيةالماندةفيهتقامكانتالذىالبهواسموكنلكاسمهمنهااخذوالتي،الملكية

Janin, Constantinople }b rantine, ,188 .R Guilland, "Etudes sur '( Hippodrome de

76-93.5791(,)18Byzance. Le palais du Kathisma,،" BSL
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":المسيحبسوع-"فبابلأشيسعيدفىالإمبراطوريةالمأدبة!ثأ:

يمموع-سيدنا"فبابانتيسيسمىبعبدالإحتفاليتمكاقفبرايرمنالثانياليوموفى

الطقسحسبالتطهيربيومالإحتف!وهو،3علآول"+"ول(.السلام)عليهالمسيغ

بالقديسوامهطنلوهوالمسيحالسيدىعلآول"+"+3لقاءيوميملووالذ!،البيزنطي

يسمىكانئريكلينوسفيإمبراطوريةماندةتعدكانتاليومهذاوفىبالمعبد.2وأئاسمعان

"الدانوبالمسمىبالتريكلينوسأويكونوميدس!يطابقهالذكي"!عهدا"3،3ه،قيانوس

موظفيصفوةمنمجموعةانتقاءيتموكان.البلاشيرنقصرفىويقعلةهدا"ه"183!يه

وبطريق،انثباطوسلقبوحملة،كالماجستيراتالرفيعةالرتبشتىمنالمولة

منش!توعبماقدرعلىالماثبةهذهلحضوروغيرهمالئاجماتاوارخوناتوالبرايبوزيتوى،

بلونالإحتنالملابسمرتدونوهممتبعهوحسبماالتريكلينوسإلىيدخلونوكانوا.مدعوين

*الخلاميد*.4المسمىالئوب

"الأبوكريو":احديومالإمبراطوريةالمأدبةرالهعأ:

الثانيالأحدوهو،Sexagesimaالستينأحديوميقابل"!اض!ء"ه+ولالأبوكريو

اللحماليومهذافييؤكلولاالبيزنطى.هالطقسحسبالرماد،(ربعاءقبلالصومفبل

قبة)ربماالقبةتحتئتامكانتالإمبراطوريةالمادبةأنهناللنظرواللافت.للصومالمتعدادأ

بلاشرافها،(والمدولةموظفيمنأحدأإليهايدعىولاوالمعدمينللفقراء؟(الرئيسية!قصر

.6الخاصةوحاشيتهالإمبراطوراقاربالفقراءعامةإلىيضاف

--"الئروفاجي":وخميس!لاءيومىالإمبراطوريةالمادبةخدسأ:

كاحدصوفياأجياكنيسةفيلاهلأ!ا+التروفاجيبثلثهاءالاحتناليتمكان

التيبتلكايضأبلثروفلجى+،باسموالمعروفالكبيرالصومعلىالسابقالأسبوعيام

غ،أكا!Phil3.,,918..191:انظرللتفاصيلا

2alsoمح.JohnHardon, Modern Catholic Dictionary, ,9991 .s .v FIYPAPANTE

"-:herealDresence.om/cgi-bin/ getdefinition. Dl.!سثح
-catholicireland.net/ church--a bible/ church/february-eht-2-658/stniasس.//:hp

،-+5 hypapanteةpresenta
391..Oikonomides.Les listes, ,091 n

غلمأءPhil33.,.191:انظرللئفاصيل4

John؟ Hardon, Modern Catholic Dictionary, ,9991 .s .v Apocreas. Cf also

:htto://www. therealr) resence. ore/cei-bin/ getdefin ition. pI

6191...Phil3!غ،أكا
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وفي1لاحقأ.ذكرهسيردالذكطالأرثونكسية،باحدتنتهيوالتيللصومالأولالأممبوعتتخلل

لحضورالحكيمليوللإمبراطورالدعوةيوجهالقم!طنطينيةبطريرككانالاحتفالهذا

البطريركى.السيكريتونفيالمالبةتعدكانتحيث،العظمىالكنيسةفيالدينىالاحتفال

والبرايبوزيتوي،،كلماجستيراتواشرافهاالدولةموظفيكبارمنعدددعوةيتموكان

وسباثاروكانديداتوسباثاريوسوبرتوسباثاريوسأنثيباطوسألقابوحاملووالبطارقة،

لمائدةالمعدةالطعاملكميةوفقأ،الدولةموظفيمنمخئلفةمراتبمنوآخرونوكانديدات،

فقطمرتثونوهمالمئبعةللمراسمطبقأوينصرفونيدخلونكانواوهؤلاء.اليومنلك

الاصمكارامنجيا.

كتابومعهالبطريرك2بروتونتاريوسيدخلالأولىللوجبةالحضورتناولوبعد

ئقدمكانالدينيالوعظمنالإنتهاءوعند.الصومل!اسبالتيالمواعظمنهليقرأالتراتيل

منعشرواثنادومستقهم،معالمنشدينمنعشراثنايحضروهنا.بالجبنحساءللحضور

الديني؟الإنشادفييبداونحيث،للطقوسوفقأالجانببنعلىويصطفوندومستقهم،معالقراء

3.واحدةنوميزمامنهمكلائمنحوبعدها

ص!الكبيرالقصرفيمادبةبعمليقومالإمبراطوركانمباشرةالتاليالخميسوفي

القصرإلىلصحبتهالأساقفةمنيشاءمنمنهميتخيركانالذىالتسطنطينيةبطريركشرف

كان،الكهنةمنيصطفيهمومنالبطريركإلىبالإضافةالإمبرطور.لدعوةتلبيةلكبير

الأديررؤساءوجميع،الكبيرالقصركثةمنكهنةستةبدعوةيقومالأتريكلينيس

كميةحسبونلك،البطريركوسكريتون،الإكليروسمنواعضاء،الكبيرةالإمبراطورية

patriarcheا Basile Kamateros, trad. Marina Loukakj5!لم!كا"ى,Gregorios Antiochos

Paris,)6991.04 Cf. Marina LoukakL "Notes sur 'I activite 'd Arethas comme rheteurde)

،rءdeLeon le sage,." in: Theatron: rhelorische Kultur in Spatantike and Mittelaltح5!لاla

267.7002(,nbart (Berlin3لتا!ed. Michael

الشوونعنلامسووالئبماتفى-المثالسبيل-علىشاغلهاكانملنيةوظينةالأصلفيال!روتونتاربوس2

اماملاسووكانكما.الثيمداحلرقابيةكجهةنفسهالأمبراطورمعالرسانلتباللفيالحقلهوكن،المدنية

إلىصلاحياتهينتقلتالميلادىالتاسعالقرنمنالثانيالنصفمعأنهويبلو.بالقسطنطينيةالمركزيةالحكومة

701Leoانظرعنهانثيياطوس.برتبةأخرموظف the Wise, Tactica, ed. .J .P Migne, PG

,Turnholti,)7891 col..607 Cf. Ostrogorsky, Byzantine State,;921 .HAhrweiler)
siecles,." Bulletin de-61ءاممثهـ "Recherches sur'( administration de'( empire byzantin aux IX

correspondance hellenique 84 )0691(، ;43 Ch. Diehl et .G Marcais, Kistoire du moyen

344.,Paris3691),;105-005 Bury, The Imperial Admin" trative System)قىعg
391,..Phil33خ،؟ء
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المتبعةللمراسمطبقأالرسميبلباسهمويخرجرنيدخلونوجميعهمأليومنلنلكالمعدةالطعام

ا،اللاينرجالمع

الأرثوذكسية:احديومالإمبراطوريةالمأدبةمملدسأ:

خاصوهوالتروفاجي،خميسبعدالتاليالأحدبومهوالأرثوذكسيةأحد

تعدكانتحيثالعظمىالكنيسةفىبهالأحتفاليتموكان،2المقدسةلكيتوناتبالأرثونكسية

منعددبدعوةالأتريكلينيسيقوموكالعادة،البطريركيالسكريتونفيللإمبراطورمائدة

المطارنة،والبطارقة،والماجستيرات،،السناتورج!مشاجمرلامميما،المقامرفيعيالأصلقاء

المعدةالطعامكميةحم!بونلك،والبطريركالإمبراطورشرتعلى،وغيرهم،والأساقفة

السناتورجديرتدىحيث،المتبعةللمراسمطبقأويخرجونيدخلونكانواوهؤلاء.اليوملنلك

03الخاصلباسهما!ليروسورجالالاسكارامنجيا

يليه:ومامارص25يومالإمبراطوريةألمأدبممالعأ:

حسب)الثيوتوكوس(مريمالعذراءللسيدة"البشارةبعيديحتفلونالبيزنطيونكان

للإمبراطورمنفردةمادبةتقامكانتالدينيةالاحتفالاتبعداليومنلكوفي.البيزنطيالطقس

ضيوفمنمجموعةدعوةيتموكانالإمبراطورى.بالقصرجستنيانتريكلينوسفي

انثيباطوسألقابوحملةواستراتيجوسات،8والبرايبوزيتوىالماجستيرات،منالإمبراطور

المعدةالطعاملكميةوفقأود!لكالتاجماتاوأراخنةواوفيكياليوى،وبروتوسباثاريوس،وبطريق

الإمبراطوريةالمأدبفيالملوفةللمراسمطبقأهؤلاءوخروجدخولينظموكان.المائدةلتلك

الاسكارامنجيا.مرتلونوهم

الذىالرئيسالبهوهوكانالامبراطورىبالقصرجستنيانتريكلينوسأنويبدو

مآدبيليه،الدينيةبالإحتفالاتالمتعلقةلاسيماالأمبراطوريةالمآدبمعظمفيهتقامكانت

في،أءPhi33لم,,591.391ا

,.ConstantinePorph,,016.1-156فظر:2 De Ceremoniis ء33!،لمPhil.,.591؟.

جبريلصد"اثعلسهالروحلرسلائهاقومناسبته.البيزنطي!طضحسبمارس25يومبهيحئفلكلن.

الحالمينبينمناصطفاهااللهبانوبائمرهاالصديقلررسفآنذكمخطوبةوهىمريمالحنراءإلي،!سلا!عليه

التالي:الموقعانظرالبثمر.غدالمألوتبغير،مريمبنجمسالسميحاسمهبغحموبشرها

5عي!ه57!هح3- D؟048-ه!هح7ه!ه15ه!هح53!ه!!ه/هhttn:// www. nass. os/ /4bv showthread. nh

5 %3 9C7%ه!ه E I % %3E 5Eص!!ه-%D 9C55ه/هء!%D CD3%!5ه/ه 3D!7!ه5ه/هءا5!هسC
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فىأيضأللإمبراطورمائدةإعداديتمفكان،لتواليعلىالبلاشيرنوقصرصوفيااجياكنيسة

(حدبعيدللإحتفالالدرلة،وموظفيالدينرجالمنوعددالبطريركبحضورالبهونلك

المتبعةالمراسمحسبالصفوةمنالوليمةلهذهالمدعويندخولينظمكانحيث،1الشعانين

الأئريكلينيس.3بواسطةالقصرفي

كنيسةفيالدينيةالإحتفالاتمنالإنتهاءوبعدالز!،أحدعلىالتاليالسبتوفى

القصرفيعشاءمأدبةلهتقامحيث4قصرهإلىيعودالإمبراطوركانصوفيا،أجيا

القابوحملةوالبرايبوزيتوى،،الماجستيراتمنللإمبراطوراصدفاءيحضرهاالإمبراطورى

وارخونات،البروتوسباثيراتالخصيانمنوكنلك،وبروتوسباثاريوسوبطريقنئباطوس

هذهعلىويلاحظالعشاء.لمائدةالمعدةالطعامكميةحسب،آخرينوموظفينالأريثموس

علىالشخصيةموافقتهلأخذالإمبراطورعلىمسبقأتعرضكانتالمدعوينفائمة(نالماثبة

الإنتهاءوبعد.الإمبراطوريةالدس!وةإجراءاتبإتمامنلكبعدالأتريكلينيسليقوم،المدعوين

ما-علىالتالياليوموفيالإنصراف.فيويبداونالجميعيستاننالإمبراطورىالعشاءمن

الإحتفدمراسمبقيةفيالإمبراطورلمرافقةفقطالسناتولرجالتوجهالدعوةكانتيبدو-

الموسيقىئتتهيانوبعد"فاروس".المسماةالقصركناش!إحدىفي)؟(التاسعةالساعة

لئتاولويدخلونفقطالاسكارامنجياويرتدونملابسهمالمدعونجميعيخلعالعزتمنالكنسية

.أبضأ.3جستلباننربكلبنوسفيالإمبراطورىالطعام

:4القيامةجمدبمنالممبةالإمبراطوريةالمأدليئامنأ:

ببلداننظرانممنأكثردينية(عيادلديهمكانتالبيزنطيينأنالقولينبغيبداية

الدينيةبالأعيادفقطليسيحتفلونكانواحيثالأرثونكس،المسيحيينمنالعربيالشرق

وهوالأربعينالصوممنالسابعالأحدبهالاحتفاليوافق:الصوممنالسابعالأحدفيموعدهالزعفاحدعدا

صغيرحمارعليرمبآأورئمليمإليالمسيحالسيددخولبتنكارالكنيممةتحتفلوفيهطقيامةعيدسبقالذىالأحد

باغصانالحامالطريقفرشعادةوكانتوالشجرالنخلبز!الأرضيفرشونوكانواحولهالجميعوالتف

وكلمة..أورشليم.إليالمسيحالصيدلخولبليالشعانيناحدويرمزالقليم.الحهدفيللزانرتتبعالشجر

لوفاا،2-اا:امئىا،ا-اا:امرقسالصقلص،الكت!لنظر:يلرب.خلصنامعناهاجمريةكلمة!شحانون

.ا-12:291ريوحنا28:9،4؟-4

2991.791,,.Phil3كاألمغ!

33ءأ2فيP"أبر..991؟

,.nstantinePorph,:انظرالحيد:هذالمراسمفيلوثيوسوصفالسابعقسطنطيننعر4 De Ceremoniisهء

011:ا.773-765
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ديمتريوسكلقديسللقديسينكثيرةباعيادأيضأبلالأرثوذكسبينعليهاالمتفقالكبرى

متلاحقةتكونتكادالامبراطوريةالمآ!بفاقلذاوجمرهم.باسيلوالقديسفيلاريتو!قلايس

بعيدالبيزنطيونيحئفللمالمثالسبيلعلىوطا.الدينيةالأمجادبمناسبةالعاممدارعلى

حهابأمرالإمبراطوركانمننالبةأباملعدةبهإحنفلوابل،1علبهالمنعارفالبومفىالقبامة

الماندةا!ط،والخربسونربكلبنوسجسلتباننربكلبنوسببنماالإمبراطوربةالمأدببلالامة

مامدىعلىإمبراطوريةمأدبةعاثمرةثلاثالممآدبهذهبلغتوقدلملإمبراطور.الأعتيالية

الإحتفالالداءالامبراطوريةالمألبمراسملأهميةونظرأتقريبأ.يوماعشرائئىمنيقرب

التيالإمبراطوريةالمأدبمراسممعكثيرأللمسابهلأنهاعنها،القولنفصلسوفالعيدبنلك

لها.المدعوينعنالحديثعندلاسيماالمجيد،الميلادعيدبمناسبةاممت

القيامةعيدإحتفالاتمنالأولاليومفىلدينيالاحتفالمراسممنالإنتهاءوبعد

علىالحكيمليوالإمبراطورمعفاخرةوجبةلئتاولالممناتورج!منالمشاهيردس!وةيتمكان

دعوةيتمكانهؤلاءجانبوإلى.العظميالكنيسةفيتقامكانتالتيالإمبراطوريةالمائدة

انثيباطوس،ألقابوحملةالماجستيرات،رتبةمنالمقامرفيعيالموظفينمنمجموعة

إلىالدخولعليهمكانوهؤلاء.عشرأربعةوجملتهمواوفيكيليوى،واستراتيجوسات،بطريق

مرتدرنوهمأولأ،والبطارقة6والأنثيباطوىالماجستيرات،:التاليالنحوعلىالقاعة

.!ك!أه+لا!مفد!ء5...ف!م!لم!فن!+...0vلنأ"ك!"لدأ7االذهبيةوالثوراكيات2اللورات

الحظيمةالجصحةأحداثبحدفإنهيلمسيحيةالروايةوحعمبالشحانين،أحدبحدالثامناليومهوالمجيدالقيامةعيدا

ليعلنأبيضبلباسمتف!حأالسماهمنمصفنزل!فيامةأحداثبدك!سبتيومانتهاءومعالسيحصلببألام

اثعمامةجمديكونلنولابدنشهلها.منذالمجيدالمامةعيدبيومالكنيصةوتحتفل.الأمواتبينمنالسيعقامة

بقيلمةالكنيممةوتحتفلالشرتي.الكنصيالتقويمحسباحد،يومحلثتالسيحالسيدقيامةلأناحديوممواضأ

بحدوهو.!خميسيوممعناهاأليونانيةتاللغةالضصرةلحيوتتتهيالقيامةبعيدتبدايومأخمسينالسيحالسيد

التالي:الموقع؟اا1-9:اعم!الش!ر،الكتابانظر:.القيامةجمدمنيومألربحن

-CF3%س!ه!ه0/ه7ه/هC DA%7س!ه/هاه!هC%084؟httD:// www. Dass. Ds/ /4bv showthread. nh

ه!ه0ه/%02ه/ه0ه/%7Cه!ه15!ه53ه!ه30ه!ه55!ههه!هه05/هحه!ه-79ه/هح1ه/ه53ه!ه55ه!هح!ه9

ونويالأمبراطوريرتديهاالكريمةبالأحجارومرصحةبالذهبمشغولةطويلةاوشحةعنعبارةكانت2!لورا:

Constantine:انظر.المراسمكتابفيمرارأمنكورةوهياللرلة.فيالعلياالمندمب Porph., De

,Oikonomides26.01-265:258.221.96.63.62.24-011264:ا.963-637بمح,Ceremoniis

57.,Leslistes,,002 .n;921 Grierson, Byzantine Coinage
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يرتدونالنينرفقائهمقبلالدخولحقلهمكانالثوراكيايرتدونالنينوهؤلاء

الثوراكيا(نإلىياث!يرربماوهذا.مرتبةالنىكانواولوحتىفقط،!كاميزباكااكاألم!"كا

الاسكارامنجيا،فقطفيرتدونالاستراتيجوساتأماالكاميزيا.منوفخامةوبهاءثمنآاكلثركانت

الخلاميد.2بدونالكاميزيا،يرتدونوالأوفيكياليوى

المسماةالقاعةفىثانيةإمبراطوريةمأدبةتقامكانتاليومنفسرفي

اصدقاءمنعدددعوةيتموكانللإمبراطور،الذطيةالمائدةتقعحيثثخريسوتريكلينوس"

الإحتفالملابس!مرتديننكرها،السابقالفئاتبينمنبعنايةلمختارينالأمبراطور

وقمامسةوسكريبونات،،الفئاتشتىمنالعسكريينمنمدعوينإليهممضاعفأوالخلانيد،

وبالنسبةمدعوأ.ثلاثونعددهمكانجميعأوهؤلاء،البلغارايأصدقاءمنوائتينالاسكلاريةه

دعوةتتمكانت،الطعاملقاعةالأربعةالأروقةجوانبعلىالموزعةالأخرىالأربعللموائد

03والسلينتراتوالفستبتورات،،الإممراطوريينالكانديداتطبقةمنشخصأوثلاثينستةعد

عشروثمانيةالكبير،البرايتوريومسجنمنمسلمأأسيرأعشرثمانيةإحضاريتمكانكما

دخولقبلصفوتفيينظمواأنينبغيكانالمدعونوهؤلاء.البلغارايأصدقاءمنأخرين

.4مراتبهمحم!بالقاعة

الطعاملتناوليدخلونكالوا،الخاصةبملابسهمالبلغار،الأصدقاءانبالنكرالجدير

الخامسةالمرتبةفىأى،الإمبراطوريةالمائدةيسارعلىمجلسهموكان6ليجوساتالاستربعد

الجهتين،منصفينعلىالقاعةيدخلونكانواوهؤلاءالإمبراطور؟أصدقاءبينالممالسةاو

إحداهمامائدتينعلىيجلسونالإمبراطوريينالكانديداتكانكما.ومقعدهمرتبتهحسبكل

علىليجلسواطابورأيدخلونفكانوا)الهاجريين(المسلمينالأسرىامايسارأةوالثانيةبمهنأ

الجسدلتضموتفردوالظهرالصدرتغطيالمر)يلمننوععنجمارةاللوراوهيمعبلبثزىالثورلكيا:ا

انظر:الميحدى.السالسالقرنإلىتحودانهاالمحتصلومن4أليمنىالحهةمن

221..Oikonomides.Les listes, 0201 n

)3(.رقمالملحقانظروحاث!بتهاوالامبراطورةوحاثميته،الامبراطوريرتديهاكانالتيالملابستصاممص2

وكانت.الدواوينرئيسسلطةوتحتالبرايبوزيتوسمكتبضمنركانواالقبقحرية،فئةلىينتمونكثوا؟

راجع:غم.الامبراطوريةالمقابلاتفيبالتفمريفكالقيامهىاسمممنهااضتفواالئيالرنييةمهشهم

,R.Guilland, "Etudes sur 'I histoire administrative de I"empire byzantin. Le silentiaire

33-)6791(,57 .K OpXdvSov, IVولcaك!5ول!كاي"Xaptatf ptov،،!كاولءثيفهء!كb

25-24.;46,Bury, The Imperial Administrative System

غلمأءP33.لم،".,02102و.،011صالتتصيرية،بيزنطةم!ياسة،رمضان!عزيزجمد4
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بملابسهم(ثلاثدرجاتذاتمنصةصكلىالمذهبيةالماندةكانت)حيثالسفليةالموائديسار

الأخرىالجهةوفى14الحالبطبيعةواحنية،أحزمةدونإليها،الإشارةسبقوالتيالبيضاء،

إحتف!عندالطعامقاعةفيمراسممننلكقبلحلثوكماالبلغار.2رجالجميعيجلسكان

التيالكنسيةللموسيقىينئبهانالجميععلىكانالمجيد،الميلادبعيدوضيوفهالامبراطور

ويهتنوايقفواكيللج!يعبيدهإشارةالكاستريسيوساوالأتريكلينيسإمايعطيحيث،تعزف

منالفراغوبعدالخلاميد.المسماهملابسهح!يخلعواذلكوبعد،3الحكيمليوالإمبراطورباسم

ئانيةخلامعداتهمارتداءثمالأخيرةلتاولالجميععلىكانالحلوياتووصولالطعام

الإنصرافإشارةيعطىالذىهوالإمبراطوركانحيث؟المتبعةللمراسمطبقأوالإنصراف

وبصطحب،مقاعدهممنبالنهوضللجميعيهتفحتى)التبيقلار(الحاجبيراها(نوما،بيده

علىالموجودينالإمبراطوراصدقاءتاخيرمعالخارجنحوالسفليةالأربعةالموائدمدعوى

سويأ.4ليخرجواالإمبراطوريةالعلويةيلمائدة

Holyالمقدسينالرسلكنيسةفيالإحتفالشعائرإنتهاءعقبالثثي،اسيوموفي

Apostles%بالقصرالكبيرالتريكلينوسفيلجمبراطورخاصةمائدةذاتمأدبةتقامكانت

منالإمبراطورمعالظعاملتناولالدولةرجالكباردعوةتتمكانتوكالعادةالكبير.

بطريق-أنئيباطوس-القابوحملة،والاستراتبجوسات،والمطارنة،الماجشيرات

اخنةوأر،اتالفستيئورو،الكارتولاريوساتو،ايبوزيتوىوالبر،اتالسلينترو،بروتوسباثاريوس

إدخالهميتمكانوهؤلاء.المائدةاستيعابقدرةحسبوغيرهموالأوفيكياليوى،لتاجماتا،

ومنالخلاميد.بدرنوالجالا،الكاميزيامرتدرنوهم،متبعهوكمامنهاوإخراجهمللقاعة

تهتفالديماتكانتالإمبراطورمائدةعلىالمدعوينتواجداثناءأنههناالملاحظ

.6خفيتبصوتولكنالقاعةداخلالهتافاتيرددونالمدعونكانوهناللإمبراطور

Simeonova.Arab..83ا Prisoners

2768.11:1,,ConstantinePorph., De Ceremoniis

,.ConstantinePorph,94.01-47:فيالهتثاتهذهصيغرردت3 De Ceremonfis

4502.302,,.Phil3!في،أكا

مما.القديصينمنسبعةرفكتحوىكانتحى،القسطنطينية!فلالنمنواحدةالشسينالرسلكنيسة"كانت

طارق:انظر.للنفسوطهارةالربرضاعنيبحثونالنينمنالركقة،القلوبلأوليجنبمصدرحعلها

263؟صيلصليبية،يلكتاباتفيالقسطنطينيةمنصور،

48.,aar,Western Travellers70-801;!ةI CiاClarملRobertof

،502...Phil3!في،أكا
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تقامكانتكما،الإحتفالمنالأولالبوموشعائرمراسمتقامكانثالئالثأليوموفي

واقي،للإمبراطورالذهبيةللمائدةالصفوةدس!وةويتم1،الخريسوتريكلينوسقا!فىكمكبة

والبطارقة،الماجستيرات،طبقةأعضاءمن،ثلاثدرجاتذاتعاليةمنصةعلىتقعكانت

بىالاسباثاروكانليداتطبقةمنالحكيمليوالإمبراطورورجالاللالسلارية،ولومممتقات

.اليومنلكلمأدبةالمعدةالطعاملكميةوفقأمدعوأ،ئلاثونومجموعهم،الاستراتوراثطبقة

كالجالا،اليومذلكفيمعينةبملابمىالطعامقاعةإلىالدخولعليهمكانالمدعونوهؤلاء

الأروقةعلىالموزعةايأربعالسفليةالموائدأماوالاسكارامنجيا.والساجيا،والاسباكيا،

أراخنة.صغارالمانداتورات،الإمبراطوريينالكانثيداتلها:التالييندعوةيتم،للقاعةالأربعة

الطعامقاعةدخولعليهمينبغيمدعوأ،وسبعوناثنانمجموعهموهؤلاءالإسكلارية،تاجما

.2الأخرىالإحتف!وملابسالاسكارامنجيامرتلونوهم

عددوبنفس،الثالثاليومفيأقيمتالتيالمراسمنفستتمفكانتورا!عاليومفي(ما

إلىالقسطنطينيةبطريركيحضرفكانالخاس!أليوموفي.الطبقيةوتقسيماتهمالمدعوين

الإحتف!الحكيمليوالإمبراطورلمشاركةاللينورجالالأساقفةومعهالإمبراطورىالقصر

فكانوالشمامسةوالرهبانالإكليروسرجالأنغير.الذهبيةالمائدةعلىمعهالطعاموئتاول

الكنيسة.فيالدنيامقاماتهمتناسبوالتيالسنلية،الموائدعلىالجلوسعليهم

فيأنهغيرقبل،مننكرعماكثيرأتختلفلاالمراسمفكانتالسدسأليومفىأما

ثمانيةوعددهم،الخاصةمعاطفهممرتدونوهمالبلغاريينالأصدقاءدعوةبتمكاناليومنلك

موظفيمنعددإلىبالإضافةمدعوأ؟ثلاثونوعددهمالدولةرجالوصفوة4مدعوأغمر

اليومفياتبعتالتيللمراسمطبقأتتمالمراسموكانتمدعوأ.وخمسون(ربعةوعددهمالدرلة

الأحتف!.منالأود

والولانمالامبراطوريةالاستقبالاتلتخمالميلاديالسلسالقرنفيثميدتفخمةقاعة!خرشوتريكلينوس4

ثلائينتسعأنيمكنللإمبراطورمخصصةالذهبمنرنيسيةماندةفيهاكبمتوقد.القيامةبيد!خدمة

فيالملن؟السفليةالأروقةعلىموزعةمدعوأ،ذرثمانيةمنهاكلتسعاخرىموانداربعايضاويها6مدصأ

TheophanesCont.,;045:راجع.الجانبيين6منالروعندوالمانللإمبراطورالذهبيةالماندةمواجهة

.71-0701,ConstantienPorph., De Ceremoniis

2702.502,,.Phil3!ب!،أكا
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الموائدمنالأخيرةالمائدةعلىيجلسونكانواالبلغارالضيوتانهناالملاحظومن

منكانالحكيمليوعهدفي-البيزنطيةالبلغاريةالعلاقاتفيالتوترأنشكولا.السفلية

الإمبراطوربة.مأدبتهعلىالبلغارمنالإمبراطورضيوتترتيبفيالرئيسيةالعوامل

موظفيهاصغاروكنلكوأشرافهاالدولةرجالكبارئدعىكانالسابعاليوموفي

فينتمالمراسمركانتالإمبراطورى.القصرفىالإمبراطوربةالمائدةعلىالطعاملئناول

الإحتفالات.اأياممنالثانياليومفياتبعتالتيكتلكاليومذلك

منالإنتهاءوبعد،الإحتفالاتمنالثانيالأسبوعبدايةمعاى،التاليالأحديوموفى

حبثجستنبان،نربكلبنوسفيإمبراطوربةمادبةنفامكانت،البومنلكفيالإحنفالمراسم

*الديفيتيزيون"المسمىئوبةمرتلايأوهو،مائدتهعلىمنفردأالإمبراطوريجلسكان

الدولةرجالمنعلدالمائدةهذهإلىئدعىوكانئآه+.وله،""ة8ةلاهإكالأ+سالم

انثيباطوسألقابوحملةوالأوفيكياليوى،والبرايبوزيتوى،،الماجستيراتمنو(شرافها

المتبعة،للمراسمطبقأالطعاملقاعةوإخراجهمإدخالهميتمكانوجميعهم،وآخرونوبطر-ش،

انالمدعو-!علىكاناليومهذاوفيالخلاميد.المسمىالثوبمرتدونوهم،نكرهاالسابق

الحكيم.ليوالامبراطوربحياةوالهتافالنهوضعليهمكانبداتمافإذا6للموسيقىينتبهوا

حيث،البلغاريينلاسيما،الأجانبالضيوفلئوديعمادبةتقامكانتالتالياليوموفي

فيالخيلسباقمشاهدةمنالإنتهاءبعدبلقسطنطينيةإقامتهممقارإلىيعالونكانوا

يتمكانأنهبالنكرجديرالكاثيزما.تريكلينوسفيالإمبراطورمعالطعاموتناولالهيبودروم

3.البومنلكفيالإمبراطورمعالطعاملنناولأبضأوأكابرهاالدولةموظفيمنعدددعوة

الميزوبينتاكوس:يومبمناسبةالإمبراطوريةالمادبةتلسعأ:

تحملكانتبعينهاأيامفىانهض!ير،متواصلةالقيامةبعيدالدينيةالإحتفالاتكانت

الأسبوعمنالأربعاء)يومالقيامةعيدمنتصفأي"الميزوبينتاكوس"منها،خاصةمممميات

الطقس)حسب8المسيحالسيدصصد"بيوموالإحتفال(،القيامةعيدإحتفالاتبدايةمنذالرابع

كانبلميزوبينتاكوسالإحتن!وبمناسبة.قليلبعدذكرهسيردماوهو(،البيزنطي

36موكيوسالقديسكنيسةإلىيذهبالإمبراطور St. Mociusمالبةلهاعدتحيث

ئع،أكا!Phi3لم..702ا

2211.902,,.Phil33غ،أء

Janin,Les,انظر:ضكنها.القسطنطينيةمنالغربيالجزءفيتقعكانت؟ eglises et les rnonasteres

358.-354
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إلامائدتهيشاركهلا،1الكنيسةفيالمهمةالشخصياتتريكلينوسفيبهخاصةإمبراطورية

الماثبة،هذهلحضورالمقامالرفيعةالشخصياتبعضتدعىوكانت.القسطنطينيةبطرير!

وكان.المائدةاسنيعابقدرةحمب،السابقةالأيامفيدعوتمالسابقالمقامفوىمنغالبأ

الإحتف!بملابسالمتبعةالمراسمحسبالطعاملتريكلينوسوخروجهمهؤلاءدخولينظم

منلينهضواللمدعوينالإشارةتعطىكانت،الديماتهئافعندوكلعادة،الخلاميد.بدون

2.الحكيمليوالامبراطوربحياةوالهتافمقاعدهم

المسيح:السيدصصديومبمنالسبةالإمبراطوريةالمادبةعالثرأ:

الدينيةالاحتفالاتقمةهواليومبهذاالإحتفالكان،القيامةبعيدالإحتفالاتضمن

إلىيذهبالإمبراطوركاناليومنلكففىالإمبراطورى.بالقصرامبالقسطنطينيةسواء

فيهايشاركهلاخاصةإمبرلطوريةمادبةلهاعثتحيثصوفيا،آجياكنيسة،العظمىالكنيسة

وإنصراتوحضوردعوةاما.الدينيةالشعائرمنالإنتهاءبعدوذلك،نفسهالبطريركإلا

03ذكرهاوالسابق،السائدةللمراسمطبقأيتمفكانالإمبراطورمأدبةإلىالمدعوين

)الخماسين(:4الفصرةعيدبمناسبةالإمبراطوريةالمأدليعشر:حادي

صوفيا،آجياكنيسةفىتقاموالطقوسالدينيةالمراسمكانتالمشهود،اليومهذافي

الطعاملتناولنكرهمالسابقالقوموعليةواصدقائهالحكيمليوللامبراطورمأدبةاعدتحيث

بعدإنهحيثغذاء،مادبةكانتالمادبةهذهانويبدر.الدينيةالطقوساداءمنالإنتهاءبعد

عشاء،مالبةكانتربما،اخرىمادبةتقامكانتوحاشيتههوالغصرإلىالامبراطورعودة

إلىالمدعوينوإنصرافوحضوردعوةأماالإمبراطورى.بالتصرجست!يانتريكلبنوسفي

انهإليهاويضافنكرها،والسابق،السائدةللمراسمطبقأتتمفكانتبالقصرالامبراطورمأدبة

05الخلاميدبدونالإحئفالاتبملابسالحضورعليهمكان

Oikonomides.Les..241ا listes, .211 n

خ،أكا!Phil3.,.211فظر:للتفدميل2

ء،أءPhil33.,.213انظر:؟للئفاصيل

علىالقسالروحنزولنكرىهو،باليونانية71كا!"،73ء+"!ل!لأالخماممبنيوماوالحنصرة،عد4

ولهذا.r(ا:2-االرسل)أعصالىالجديدالمهدفيموضحهركماالسيحالسيدك!باعمنويخرهمالرسل

القيدة.جمد!نيومأخمسينبسدبهويحتفل"للكنيسة.الميلادجمدبالمماحيانأيوصفالنصرةجمد،السبب
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)نيا(:ألجديدةالكنيسةإفتتاحبمناسبةالإمبراطوريةالمادبةعثر:ثلألي

يتماهم08عامالأولباسيلالإمبراطورضيدهاالتيالجديدةبالكنيسةالإحتفالكان

بعدهايقامحيث،معينةومراسمطقوسحسبعام،كلمنمايوشهرمنالأولأليومفي

إليهاأشارالتي،الذهبيةالماندةذاتالقاعةوهيالخريسوتريكلينوس،فيإمبراطوريةمأدبة

الرفيع،المقامذوكيمنالرفيعةالشخصياتبعضظعىوكانتقبل.منيحيىبنهارون

.2المائدةاستيعابقدرةحسب،المأدبةهذهلحضور،السابقةالأيامفيدعوتهمالسابق

القسطنطينية:ميلارريومبمناسبةالإمبراطوريةالمادبةعثر:ثالث

الحادىفيالقسطنطينيةتدشينبعيدالإحتفاليتمكانأنهبيزنطةفيبحقالطريفةالأشياءمن

بالقصر-راقصغير-إستقبالحفليقامكانحيثعام،3كلمنمايومنعثمر

فخمةإمبراطوريةبمأدبةالاحتفالاتوتنتهيالهيبودروم،فيللخيولوسباقاتالأمبراطورى

تريكلينوسفيإماالمالبةتلكتكوناننتوقعأنلابدوهنانكرها.السابقالمراسمحممب

أعدادأليستوعاجستنيانئريكلينوسفى(و،الخيولسباقمشاهدةستعقبكانتإذاالكاثيزما

ائتاءانهبالنكرجلير.4السباقمشاهدةقبلسيتمالإستقب!كانإذا،المدعوينمنكبيرة

(هلمنوالمحتاجينالفقراءع!يؤزعكانالهيبولرومفىالخيللسباقالإمبراطورشاهدة

.هوالسمكوالخضرواتوالكيكالخبزالقسطنطينية

قديسين:أجمادبمناسبةالإمبراطوريةالمآدبعشر:رابع

الأرثونكسيةالبيزنطةالكنيسةانعلىالوقوفيمكنناالبيزنطيةالنصوصخصمن

الاث!رضةالكنائسفيمثيلائهامنأكثربصورة،بالقديسينخاصةبإحئفالاتتعجكانت

بعيديحتفلالإمبراطوركانعامكلمنيونيوشهرمنالثامنففي.الأخرىالأرثونكسية

للطقوسوفقأالمناسبةبلالكإمبراطوريةمأدبةتقامكانتوكالعادةاللاهوتى،يوحناالقديس

-4oo)،اللاتينيةالكتاباتفيومراسمهاالقسطنطينيةمدبنة6بسخرونيوسفا o.

Traiteلم,.2215 Phi

آئروقدم،033سنةمايومنعشرالحاد!يفيالجليدةررمالعاصمتهالأرلتسطنطينالامبراطورتشينتم،

ومراسهاالقسطنطينيةمدينة،بسخرون)يوسفلموسسها.نسبةالقسطنطينيةاسممعليهايطلقواانالبيزنطيون

25(.ص،اللاتينية!كتابكفي

Phil.,.215,,1;934-776.11:1,034هـ Cf. Constantine Porph., De Ceremoniis33ءألمفي
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اممتيعابقدرةحسبفقط،الممناتوأ!ماءجميعإليهايدعىوكان،اليومنلكفى!متبعة

المائذة.ا

بنكرىالقصرداخلالإحتفاليئمكانعامكلمنيوليوشومنالعشرينوفي

مقعدهالإمبراطوراتخذوقدالخريسوتريكلينوس،فيفخمةمادبةتقامكانتحيثإليا،النبي

تممامحاكينمذطة،صلبانأيحملونوهمالدينرجالبعضعليهيدخلكانوضا.القاعةفي

بطريركالمائدةهذهيحضروكان.الشعانينأحدبيومالإحتف!فيومراسمشعائرمن

وموظفيها.2اللولةرجالمنآخرينإلىإضافة،الدينورجدالأساقفةوبعضالقسطنطينية

بالقصرراقصإحتفاليقامكانيوليو،منوالعشرينالحاد!ط،التالياليوموفي

جسننبان،نربكلبنوسفيالمناسبةبهذهاعدتفدالإمبراطوربةالمالبةوكانتالأمبراطورى.

القواعدحسبدعوتهمتمتالذينالمدعوينوبتية،مائدتهعلىالإمبراطوريجلسحيث

والبطارقة،البرايبوزيتوى،دعوةيتمفكان.المائدةاستيعابط!فةحسب،المتبعة

يرتدونكانواوهؤلاء،البطارقةو،والأنئيباطوى،والماجستيرات،وسكرتارية،والأوفيكياليو!ي

شبهفيالامبراطورمائدةحوليقفونالجميعوكانالثوراكيا.معقصيرةأكمامذاتقمصانأ

لئناولنلكبعديجلسونثم.الحكيمليوالإمبراطوربحياةويقفونحولهيرقصوندائرة

بحياةوالهتافللنهوضإليهمالإشارةتتمكانتالديماتهتافاتشممعوعندما،الطعام

منفردكليمنحكانالحكيمليوالإمبراطورأنإلىهناالإشارةولدبغيالإمبراطور.

03اليومذلكفيذهبيةجنيهاتثلاثةالحضور

الكنيممةفيكبيردينيإحتفلىيقامكانأغسطسشهرمنالسالساليوموفي

الإمبراطورعودةوبعد؟القداسإنتهاءبعدالكنيسةفيإمبراطوريةمادبةتصحبه،العظمى

كالماجستيرات،المقامرفيعيالمدعوينمنولعددولأصدفانهلهمالبةتقامكانتالقصرإلى

تريكلينو!فيوغيرهموالبطارقة،والبروتوسباثيرات،والأنثيباطوى،،السناتوورجال

وهؤلاء.خاصةمائدةعلىيجلسليوالإمبراطوركانحيثالإمبراطورى،بالقصرجهشيان

الخلاميد.بدونالاحتفالاتبملابسلحضورعليهمكانالمدعون

776.11:1,,ConstantinePorph., De Ceremoniis

776.11:1,,ConstantinePorph., De Ceremonfis
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المماثس!،ليوللإمبراطورمألبةتقامكانتأغسطسشهرمنعشرالخامسوفي

الموظفينوكبارالقومعليةمنعل!ابيهايدعىكانكما؟القسطنطينيةبطريركفيهاياثماركه

قصرفيالسفليالتريكلينوسفي،تقامكانتالمائدةوهذه.للمتبعووفقأ،المائدةطاقةحسب

وفي.البلاشيرنكنيسةفيالثيوتوكوس"القديسة+رقادبذكرىالإحتفلىبمناسبةوذلمكالبحر،1

مأدبةتتامكانت،القداسإنتهاءوبعد،اغسطسمنعشرالسادساى،التلياليوم

2.المتبعوفقأيضألجمبراطور

جسئتيانتريكلينوسفيإمبراطوريةمأدبةتقامكانتسبتمبرشهرمنالثامنوفي

الثيوتوكوس،القديسةبمولدالإحتف!وشعائرطقوسمنالإنتهاءبعد،الإمبراطوريبالقصر

الإمبراطوربحضور"ح،alkoprateiaخالكوبراتياالعذراءالقديسةكنيسةفيالعنراء،مريم

الخاصةمائلتهعلىالإمبراطورمعالطعاميتناولونالسناتورج!وكان.السناتووأعضاء

فقط.3السكارامنجيامرتدونوهم

دينية:جمرمناسباتفىإهبراطوريةمآدبعئر:خامس

ليوالإمبراطوراقرهقدكانيوليو،منوالعشرينالثانيليومأنهنابالذكرجدير

للإحتفالئقامالإمبراطوريةالمادبةوكانت،4القسطنطينيةلسكاقالنذرىللمشييومأالممالس

الإمبراطورمائدةوكانت.الإمبراطورىبالتصرجسشيانتريكلبنوسفىأيضأالبومبنلك

لهذهيدعىوكان.الأخرىالموائدحولهاومنالقاعةوسطفياليومهذ)فيتوضعالخاصة

مناليومنلكفيوللثواحدةنوميزمايللقونكانواالذين،والمحتاجينالفقراءمنعددالمائدة

البروتوسباثيرات،والخصيانالبرايبوزيتوى،إلىبالإضافةالإمبراطور،

)؟(.التريميكيريوساتو

فيخاصةوليمةلبمبراطوروتقام،للخيلسباقيقامكانيومينمررروبعد

-هالخيلسباقاتلولائمالمتبعةالمراسمحسب(صدقائهمنعدديحضرهاالكاثيزماتريكلينوس

الامبراطورشيدهاالتي،البلاث!برنقصرمنشآتأحدربمالكنه،الدقةوجهعلىمعروتيخرالمبنىهذاا

Janin,Constantinople!هيzantine,.132فظر:.البلاشيرنقربالذهبيالقرنخليجعلىئيوفي by

2977.11:1,,Phil.,.921 Cf. Constantine Porph., De Ceremoniis33أء،!
3223.,.Phil3!ء،أكا

تسطنطينعندواردأنهيخرالساس!،ليوألرهالذىالننركيبالمشىالمقصودماالويضحمنليس4
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بذكرىيحتفلالم!الس!ليوالامبراطوركاناغمطسشهرمنوالشرينالتاسعوفي

م!جثامينترقدكانتحيثالمقدعمين،1الرسلكنيسةفيالأولباسيلالامبراطورابيه

بالقصرإمبراطوريةمأدبةتقامكانتمراسحهـالإحتفالمنالانتهاءوبعد.البيزنطيينالأباطرة

طاقةحسب،الامبراطوروخاصةوالماجستيرات،،السناتورج!يحضرهاالإمبراطورى

المتبعةالمراسمحسبمنهاوالمخروجالطعامقاعةإلىدخولهمينظموكان.المائدةاستيع!

الاسكارامنجيا.مرتلاونوهم

الإحتنالبمنالانتهاءوبعد،أغسطسشهرمنالئلاثيناليوموفى

علىالمناصببتوزيعيقومالحكيمالسادسليوالإمبراطوركانهالمسيحالسيد+اوتوقراطورية

هذهإلىيدعىوكان.للإمبراطورمأدبةتتامكانتالمناسبةوبهذهالدرلة،رجالمنكبيرعدد

)عداوالأوفيكياليوىوالبرايبوزيتوى،الماجستيرات،من!اشرافهااللرلةرجالكبارالمأدبة

أما.المدعوينعددنصفيشكلونكانواوهؤلاء،وبطريقأنئيباطوسلقبيوحملة(،الخصيان

حسبماونلكالتاجماتا،وأراخنةالسنلألؤ،مجلسأعضاءمنفكانمذ!مالآخرالنصف

طبقأالطعامقاعةإلىوخروجهمإدخالهميتمكانوهؤلاء.اليومذلكفيالمائدةتشوعب

والخلانيديا.كالجالأالأحتفالملابم!مرتلاونوهم،المتبعةللمراسم

يتمكان(نهاليومذكفيالطعامبهوفيتمارسكانتالتياللطيفةالمراسمومن

ليوالإمبراطورنفسعلىوالسرورالبهجةإدخالأجلمنيرقصوالكيايأولينإحتجاز

بحياةمتغنينالجميعحولملتفونوهمالذهبيةبثوراكياتهميرقصونفكانوا.الحكيم

يقومالذهبمنجنيهأعشربستةعليهمينعمليوالإمبراطوركانثمومن.الامبراطور

معينة.لصيغةوفقأوالأتريكلينيس،البروتوماجستيروسلهمبتممليمها

المضمار،فيللخيلسباقبإقامةونلك،التالياليومفيالإحتفالاستكماليتموكان

ولانمفيمتبعهوحسبماالكائيزما،تريكلينوم!فيإمبراطوريةمادبةإفامةثمومن

.2مراسممنالمناسباتتلكفيالمتبعحممبالامبراطورأصدقاء(يضأإليهايدعىالمضمار،

المألبةتلكعامكلمننوفمبرشهرفيتقامكانتالتياللينيةغيرالمآدبومن

لبو.للإمبراطورف++""فلم!لا!م"ئالبروملأياالإحتفالبمندمبةالمساءفيتقامالتي

،.المقلصينالرسلكنيسةفيوثفنهم86عاممناعمطسفيالأولبالميلئوفيا .ConstantinePorph
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وفيه،بلمشاعلالكبيرالقصرداخلالرقصفيهيتمكان1،ولدىأصلنوعيدوالبرومليا

اللولةرجالعلىالإمبراطوريةالهباتبتوزيعوالبروماجيسترالأتريكلينيسيقومكان

بورفيروجنيتوسقسطنطينذكرهالإحتفالوهذا.2معينلبروتوكولطبقأ،!حاضربن

لهولقام،اليومبهذايحتفلكانالحكيمالسادسليوالإمبراطورانإلىأشارحيث،بالتفصيل

مناللرلةرجدكبارمنوعلد،أهلهمنجمعيحضرهاكانجسئنيان،تريكلينوسفيمالبة

البروتوسباثيراتخاصة،الأنثيباطويالبطارقة،البرايبوزيتوىالماجشيرات،

مراسمكانتالحالوبطبيعة03الآخرينالإمبراطوروأصدقاءاويكيوي(،)البروتوسباثيرات

.المناسباتتلكفيالمتبعةالقواعدوفقتتماليومذلكفيالمالبة

الخاتمة:

تتريبأ،العاممدارص!لىتقامكانتالإمبراطوريةالمآدبانالدراسةبينتهكذا،

أولهما::قسمينإلىتنقسمالإمبراطوريةالمآدبوكانت.خاصةامعامةمآدبكانتسواء

التي،السنويةالإمبراطوريةالمآدبوثانيهما:،يوميةبصورةتقامالتيالإعتياليةالمآدب

في،الإمبراطوريةالقصورفيسواء،دينيةغيرأودينيةإمامناسباتفىتقامكانت

الكناشىفيأم،وغيرهموالخريسوئريكلينوسالكائيزما،وتريكلينوس،جستنيانتريكلينوس

وض!يرفا.الجديدةوالكنيسةالمقدسمينوالرسلصوفيااجياككنيسة،بالقسطنطينية

الأتريكلينيسهمارفبعتانشخصيتانهنككانأنهالدراسةبينتكما

جميعأيقومومونالإمبراطور،بطعاموظائفهمإرتبطتممنآخروعددوالكاستريسيوس،

ومراسمها.الإمبراطوربةالمواندلتظبمعلى

معظمالبطريركويشاركه،الإمبراطوريةالمآدبمحورهوالإمبراطوركانوقد

المالبةالبطريركحضورحالةوفي.الدينيةالصبغةذاتالمآدبلاسيماالمأب،ئلك

،الدرجاتشتىمندينورجالاليرةورؤساءاساقفةمعهيصطحبكانالإمبراطورية

كانفقدالقسطنطينيةبطريركيحضرهايكنلمالتيالإمبراطوريةالمالبأماايضأ.ورهبانأ

إلىبالإضاقةصغارآ؟امكبارأكانواسواءالدولةوموظنووكبراؤها،الدولة(شرافيحضرها

926..Oikonomides,Les listes, ,223 n
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لبعضالقسطنطينيةسكانمنوالمحتاجينالفقراءدعوةعلىالسادسليوالامبراطورحرص

ايضأ.عليهموالإنعامالمألب،لكك

وبطريق،انثيباطوس،ألقابلاسيما،البيزنطيةالشرفيةالألقابانالدراسةوبينت

قاعةمنالمدعوينوخروجدخولفيمهمأدورأتلعبكانتوغيرها،وبروتوسباثاريوس

حقلهوظيفتهمهامجانبإلىإضافيةمهاميحملكانمنوكذلك؟الإمبراطوريةالطعام

الوظيفة.ذاتنفسمنرفيقهعلىالتصلر

الموجودينالأجانبدعوةالدراسةابيهاتوصلتالتيالمهمةالنتائجومن

الإسلامية،الخلافةسفراءلاسيما،الحكيمليوالإمبراطورمآدببعضلحضوربالقسطنطينية

لهمكانتالمسلمينسفراءأنيلاحظوهنا.وغيرهمالفرنجةوسفراء،البلغاروص!فراء

.الأمحهـالأخرىمننظرانهمعلىدانمأالصدارة

مناسبةمنأكثرفيالحكيمليوالإمبراطورحرصهوللدراسةالأخرىالنتائجومن

المأدبةلحضور،منهمالوجهاءيكونوقد،المسلمينالأسرىمنعددإحضارعلىدينية

القيامة.عيدبمناسبةأوالمجيدالميلادعيدبمناسبةتقامكانتالتيلاسيماالإمبراطورية

اصدقاءعلىالطعامقاعةفىمتقدمةماكنةاحتلواايضأانهمإلا(سرى،انهموبرغم

البلغار.منالإمبراطور

وخروجدخولومراسمبيزنطةفىالأعيادمراسمعلىمهمةأضواشالدراسةوألقت

والكناش!القصورفيالمختلفةالطعامقاعاتإلىودرجاتهم(صنافهمبشتىالمدعوين

الإمبراطور.حضرةفيكانتماإذا6البيزنطية

فيتعقدكانتالتيالامبراطوريةالمآدببعضانإلىايضأالدرسةأشارتكما

فيالمآلبتلككانتإذادينيةوترانيمموسيقىيصحبهاكانالكبيرالأمبراطورىالتصر

الدينية،غيرالمناسباتبعضفيخاصةرقصاتمعدينيةغيرموسيقىاو،دينيةمناسبات

الحكيم.ليوالإمبراطورنفسعلىالبهجةإدخ!بغرض

الإحتفالاتملابسعلىايضأالضوء(لقتالثراسةأنالقوليمكنو(خيرأ

منمأدبةلكلكانانهوكيف،الوقتنفسفيالفخمةالعاديةامالمذهبةسواء،البيزنطية

اولبسهاوطريقةنوعها،حيثمنالمدعوينبملابسمتعلتةمعينةمراسمالإمبراطورمأدب

ايضأ.خلعها
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الثالثالفصلى





البيزنطيةوالألقا-الوظائف

البيزنطىوالواقعالعربيالمف!و"بين

،القراءةعندالممتعةغيرالأمورمنالبيزنطيةالحكوميةالإدارةتاريخيبدوربما

تاريخمنجزءلأنهيتجاهلهانيستطيعلاالمؤرخانغيرفرج،وسامد.أ.قولحدعلى

ايةفيالحكوميةالأجهزةرصدعمليةعلىتقتصرلاالادارةودراسة.البيزنطيالمجتمع

الجهازوآليةطبيعةفهممحاولةإلىنلكتتجاوزأنيجببل،موظفينمنتضمنتهومالولة

دولةفيلاسيما،الأقلعلىقرنأعشر(حدمدىعلىبيزنطةيديرظلالذيالبيروقراطى

شاغليومكانةبهاالوظيفيبالتنظيمشديدأاهتمامأأبدتالتيالبيزنطيةكالإمبراطورية

مننفسهالإمبراطورحضرةفيالمالالينوبين،ناحيةمنالدولةعمومموظفىبينالوظائف

البروتوكولإلىبيزنطةنظرتفقدالأسبقة.أوالتصدرنظامباسمعرتماوهو،ثانيةناحية

هذافيالأخرىالأمممنغيرهاعنتميزأاكثرجعلتهاربماخاصةنظرةالبلاطومراسم

-)139بورفيروجنيئوسالسابعقسطنطينالإمبراطورقياممنذلكعلىأدلوليسالئمان،

دليلأاعتبارهيمكنالذكي،1البيزنطيةالإمبراطوريةالمراسمعنمهمكتاببتاليفم(959

فيوفوفهمعندالآخرينبينوالض!رفيالوظيفىفدرهمنمواحدكلليعرفبيزنطةلموظفي

لهيبةمسيئايعتبركانبنلكيلتزملاومنحل؟أينماعليهالدخولاوالإمبراطورحضرة

وعظمتها.2الدولة

3خوثانرودلفالأستاذلاسيماالمحدثينالمورخينمنعددفدمفقدالمنطلقهذاومن

الدراساتمنمجموعة،1وغيرهم(ويكونومينس!نيقولإسوالأستاذأرفيلرهيلينوالأستاذة

Constantineا Porphyrogenitus, De Ceremonies Aulae Byzantinae, ed.01 Reiskii, CSHB I

Bonn;)9182 Idem, Le livre des ceremonies, trad.+ an. et com. Albert Vogt, tome)I9391(,Paris;)3591 tome"11(Paris)
في:مناثمور،والانقطاعالاستمراريةبينبيزنطةفيالحكومبةوالمناصبالألقابفرج،الحزيزمجدوسام2

37ص2(،400)القاهرةوالإدارىالسياسيالتاريخفيقراءةييزنطة ،rr.

دراسةفيالخوضيريدلمنأساسيامفتاخاتضكلوالتيجويانرودلفأ.د.مولفاتلشتىكاملحصرهناك3

التالي:الموقععلىالبيزنطيةالادارةحوانبشتى

7660-fr/ weh/ revues/ home/ nrescrint/ article/ rehvzح3.عع.httn:// www

#71141388955 0891 num
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للوظانفوالحضاريةالسياسيةالجوانبشتىعلىالضوءتلقيالتيالرصينةالتاريخية

ومكانةفيهاانخرطواومنومهامهاالاداريةوطبيعتهاماجمتهاحيثمنالبيزنطيةوا!قاب

غمارفيالخوضيجعلممانلك،وغيرالبيزنطيالمجتمعفيتلكاوالوظائفهذهشاغلي

بالإدارةالمتعلقةالمصادرمعظموانلاسيما،مجدىغيرامردراممتهاإعادةاولراستها

أ.د.قدمفقدالعربيالصعيدوعلىبها؟3قراعتهايسهلحديئةلغاتإلىترجمتالبيزنطية

الاستمراريةبينبيزنطةفىالبيزنطيةالحكوميةوالمناصب+الألقابعندراسةفرجوسام

الرابعالقرنإلىالرابعالقرنمنالبيزنطيةوالألقابالمناصبتاريخفيهائتاولرالائقطاع+

.3والهبوطالصعودبينفيهاالتحولوأممب!الميلادىعشر

إلىولاالآخرونكتبهماإعكةإلىتهدفلاالعربيةلقراءهنانقدمهاالتيوالدراسة

فىئفىبلاصحابها،حملهاالتيالألقلباوبيزنطةداخلالوطثفتطورحركةرصد

استنادأ،المسلمينغدحامليهاوألقلبالبيزنطيةالوظالفمفهومبرصدالأولالمقام

البيزنطيالعصرفترةمعظماستغرقت،طويلةقرونمدىبالبيزنطيين-علىلاحتكاكهم

منالعديدعلىالمسلمونتعرففقد؟الملموسةالحضاريةأئارهلهكانتالذىالأمر.الأوسط

وحولواالبيزنطبة،حقيقتهاعلىمنهاكبيزاجزءأفاستوعبواالبيزنطيةوالألقابالوظائف

Arthurانظر:ا .E .R Boak and James .E Dunlap, Two studies in later Roman and

Byzantine administration (London ;)2491 .J .B Bury, The Imperial Administrative

System in the Ninth Century (London ;)1191 .H Ahrweiler, Etudes sur les structures

sociales de Byzance, Variorum Reprints (London ;)7191 Idemع،administratives

84Recherches sur 'I administration de'1empire byzantin aux IX`-16* siecles,"BCH"
,(0691-;901-1 .R Guilland, Recherches sur !es institutions byzantines,2 vols.(Berlin)

zantin, Variorum Reprintsءonctionsde 1 !-Empire byءلمAmsterdam )6791; Idem, Titres et

711Hampshire1;)769ح .N Oikonomides, "Une list arabe des strateges byzantinsdu)
Neoelleniciءzaniniنرet les origins du theme de Sicile,." Rivista di Studi B!5أحا؟ض

Paris(sieclesعكليرsanlines des IX;013-21Iح!رIdem, Les lisles des preseance by,()649111

;(7291 Jadran Ferluga, Byzantium on the Balkans: studies on the Byzantine

centuries, (Amsterdamلم/ءثر"to the3'"لمrom theV/tملadministration and the Southern Slavs

.7691(

et"لمكلcurial,:فظر2 Taktikon de IبئPhi/، Taktikon Benesevi33ءألمغ,Taktikon UspenskU

siecles, ed. et trad. fran. Nممرلمءلاكأdans Les listes des preseance byantines des

.eremonies, tradيفOikonomides(Paris ;)7291 Constantin Porphyrogenete, Le livre des c

et com. Albert Vogt, tome 1, (Paris ;)3591 tome 11، (Paris ;)9391 Pseudo- Codinus.+"كم

6691(.ces, ed. et trad. fran. .J Verpeau*, (ParisسKodinus),Traite desoff)

فيالأولىللمرةالدراسةهذهنائ!رت,;..1r-rrص،الحكوميةوالمناصبالألقابوج،الحزيزجمدوصام3

592.933-صأم(،899)القاهرةوالرومانيةاليونانيةللدراساتالمصريةللجمعيةالثالثالسنوكيالكت!
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ستجليهماوهذا،أعلاماسماءإلىالألقاببعضحولوامللما،ألقابإلىمنهاالآخر!بعضى

الله.شاءإناللراسةهذه

الدراسةتعضدحيث،والمقابلةالاستقراءعلىيعتمدفإنهالدراسةبمنهجيتعلقوفيما

المصالرتتبعخصهنالبيزنطيةوالألقاببالوظائفالمتعلقةالعربيةالنصوصيستقراءثى

الخطوةتأتيئمفهموها،وكيفمنهاالمسلموناستوعبهمالبيانالتاريخيةلاسيماالعربية

كلالأصليةالبيزنطيةالمصالرفيواردهوبماالنصوصتلكفيوردمامقابلةوهى!تالية

المصادر،هذهفيوردكماونطقأكتابةاللقباوللوظينةالبيزنطيالشكلبيانمعحدةعلى

الوظانفقسمناوقد.والألقابالوظائفلالكمسمياتالمسلموننطقكيفللقارىءيتبينحتى

قسمين:إلىالمسلمينتداولهاالتيالبيزنطيةوالألقاب

حصرها.امكنولتباوظيفةعاثمرةسبعوبهاالمدنيةوالألقابالوظائفاولهما:

(مكنولقناوظيفةعشرةثلاثوبهاالعسكريةوالألقابالوظائفالثلألى:والفسم

أيضثا.حصرها

المدنيةوالألقا-الوظائفأولأ:

الملك-ا

bإ"كاهكا3لة2بازيليوس:البيرنطىالمصطلح

بمعناه،البيزنطيالإمبراطورإلىللإشارةالملكلقبالعرباستخدمالوبى:المئهوم

اللغويةالمعاجمفيتعنيوالتي+بلأريليوس+،أليونانيةللكلمةالصحيحاللغوكي

الإمبراطورعلىحودروابنالجرميمسلمابيبنمسلماطلقفقدئلفا".ا

والتزوينيوالهمذانيبحيىبنهارونعليهواطلق"الملك+،2لقبالبيزنطي

1.07.G Liddile and .R Scott, Greek- Engl ! h Lexicon ( Oxford ,)8691 s

كا!م!؟قء58.

الأرضصورة،صقلابنا؟50،190ص9188(،)ليلنجويهدىنشر،والممالكالسالكخردانبه،بن2

.178ص،.(د.ت)ييروت
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لجشارةالنحوهذاعلىالعربيةالمصالرمعظمفيويرداهالرومئلكلقب

.2البيزنطيالإمبراطورإلى

مهمةعبارةالجرميممملمابىبنمسلمعننقلأخردانبهابنويضيف

بليونانيةلقبهبلللملكاسمأليسباسيليوهنا.3باسيلييدعىملك!انوهي

بطوطةابناما.بالقسطنطينيةاسيزاكانعندماالجرميمسلمسمعهكما

آنذاكساندةكانتالتيالألقابعلىقياسأ"السلطان"،4لتبخطأعليهفيطلق

المسلمين.الحكامغد

السابعالقرنمنبدءأبيزنطةأباطرةعلى)ملك(بازيليوسلقبأطلقالبيزنطى:الوفع

61هرقلالإمبراطوراتخذهعندماالميلادي (0 Heraclius-لقبأم(64ا

(بطلبعدما،بعدهمنبيزنطةفيالعرشسئذةسيعتليولمنلهخالصأيونانيأ

لقبيحملونبيزنطةملوكظلوقد."Imperator"إم!راطورالرومانياللقب

عشرالخامسالقرنمنتصفعنددولتهمنهايةحتى"الملك"(و*بريليوس+

.هالميلادي

البيزنطيالعصرخلر(ى،هرقلعصروحتىالسابعالقرنقبلاما

لمقبنقابلحيث،القديمةالرومانيةالألقابيحملونالأباطرةكانالمبكر،

الشرقيالجزءيحكممنيحملهكانماغلئاوالذى4Imperatorإمبراطور

503-2)دقلثيانوسكالإمبراطورالرومانيةالإمبراطوريةمن At)م

،البلدانكتاب،الهمذانيفقيهابنا؟91ص(،)298)ليدنجويهدىنشره،النفيسةالأعلاق،رستهابنا

ص.(،د.ت)بيررتالعبادوأخبارالبلادآئار،القزويني(183ص(،l'144)بيروتالهادىبوسفتحقيق

فيالأعاثهـىصبعالقلقاثمندى،ا؟48ص.(،د.ث)بيروتالأفلبممعرفةفيالتقاسيمأحسن،المقدسيانظر:؟

793.ص،هج.(،د.ت)القاهرةالإئشا،صناعة

.901صرالممالك،المممالكخردانبه،ابن3

.94rص1(.469)ليروت،بطوطةالنرحلة4

الع!يد35faص2(،800)التاهرةمنصورطارقودراسةتحقيق8القسطنطينيةملوكتاريخ8مع!رلمرلف"

الخارجي،والحالمببزنطةمنصور،طرق16،1ص691(،0)الفاهرةالببزنطبةالدولةالحربني،البلز

515ص2(،300)القاهرةالاسلاميوالحالمالبيزنطيون10ج

33.7(،691zantium (London, New Yorkiجي* yىفي.T .T Rice, Everyday Lif
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Diocletianusالأولقسطنطينكالإمبراطورمنفردأيحكمهامنأو('r r-

i.$'4م(337 tConstantineلقبيحملكانانهالنصحيةالحوليةفينقرا

التنصلبةيسمىالامبراطورحكموكانايضأ،Augustusاغسطس

consulshipهذهنقرأحيثالقدبمة،رومالقناصلةإمتدادانهأساسعلى

54:المثالممبيلعلىالعبارة and sole consulship of Justinian3آthe

2. "Augusts

الرثيسيالمحورهويلبيزنطىالإمبراطوريكونأنالطبيعيمنكانوقد

الأوتوقراطورهوفكان،الإمبراطوريةمناصلكافةحولهتدورالذى

المتامفييليه،الشعبفئاتلكلالمانعالعاطىةحمأه"لل!+!هء،5

تظهركانتماغالناالذى35العهدولياىةله!؟ه"ك!8الصغيرالإمبراطور

.4العملةعلىالإمبراطورابيهجوارإلىصورته

الرومفيصرفيصر-2-

ةءكا!ه"3قيصرالبيزنطى:المصطلح

ملكقيصرلقبوغيرهمكثيروابنخياطبنوخليفةاليعقوبييستخثمالصبى:المئهوم

هذاالطهرانىاسئخدموكفلك.هالبيزنطيالإمبراطورإلىللابشارة"الروم

1Chronicon Paschale, Eng. trans. Michael Whitby and Mary Whitby, Translated Texts

2156.901,05-94,7,1,9891(,for Historians, vol. 7 (Liverpool
901..Chronicon Paschale

399.,.Phil33أء،!

434-33.,in ByzantiumمنءRice,Everyday Lif

بنخليفة71577،ص2،ج2؟002022043ص،اج.(،د.ت)بيروت،اليعقوبىتاريخ6اليحقوبىو

كئير،ابن97sin،صاهـ(،793)بيروتالصريضباءأكرمنحقيق،خياطبنخليفةتاريخخباط،

ج916،177،181،921،1034341،ص2،ج0،32صا،جدت.(،)ليروت،والنهايةالبداية

،هجد.ت.(،)بغدوبغداد،البفداد!مرتريخوغيرهاه،1V،،262،018£267ص4،هـبم83ص3،

)بعروت،اللهغرامةبنصرسكلد!يللدونمحبتحيقدشق،مدينةتاريخعسلار،هـابن35ص

144a)،تحفيق،الجزيرةاهلمحدمنقيالنخيرةالفمنتريني،وكرها؟1،ا-04،2627ص2،ج

مصرملوكفي،الزاهرةللنجوم،برديتفر!اينا؟60ص0،1ج7991(،)بيروت،جماسإحصان

69)!قاهرة،والقاهرة r(،)محمدتحقيقالخلفاء،تاريخ،السيوطي121،ص2،ج992،ص،اج

132،141.252،ص،اج1371(5)القاهرةالحميد؟عبدالدينمحي
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عبدبنمحمدعنحديثهمعرضفيالبيزنطيالإمبراطورإلىللإشارةاللقب

الإمبراطورقصيدةعلىمنهماكلوردالقفالوالشاشيالسبزواريالرازق

عنداللقبهذاوردكمادثه؟1المطيعالعباسيالخليفةإلىالهجانيةفوقاسنقفور

.3البيزنطىالامبراطورإلىإشارةالحموىيلا!وث

إلىللإشارةتارة،وجهينعلىفيستخدمانهالجوزى،وابنالأثيرابنأما

.3البيزنطيالإمبراطورإلىأخرىوتارةروما،قيصر

وبصورةبه،ليشيراخليفةوحاجيالمسعوديعنداللقبهذاوردواخيرأ

منووعيأفهمأاكثرهانالمسعودىيثبتوهنا.4الرومانقيصرإلى،صحيحة

ومنقيصركلمةلمعنىمهمأتفسيرأيقدمحيث،الآخرينالمسلمينالمؤرخين

اغسطسبعدهملكلم:يقولحيثمرة،لأولاللقبهذاحملالذي

الئلأليوهوفبصر،الرومملوكمنمئميمناولهوالملكوهذافبصر....

وهىملالتامهانوذلكغه،دثئقأي*نجقز!فيصرونفسير،ملوكهممن

لكده.+هلمالنساءبانوقتهفىيفتخرالملكهذافكانبطنها،فشقبهحامل

52جستنيانعصربعدبيزنطةفياللقبهذابظهرالييزئطى:الوفع )v Justinianus-

Justinالثانيجستينمنحهوقدم(،565 II565-578()لتيبريوسم

4Tiberiusلجرمانوس(هم82)578-الئانيوتيبريوسGermanus

6وموريس (582-20 Maurice،)وهرقلمHeracliusالصغيرلقسطنطين

4ومارينوسوديفيد Marinus،!الخامسوقسطنطينألأءConstantine V

ثيوفيلو،لأأحدا53"ح3ونقفورفوريسئولكر(م547-577)

277.صا،ج7191(،،)بيروتقرويتقىعليتحقيقالمنات،رابحةفيالرراةنوابغالطهرانى،ا

235.صا،ج8491(،)بيروت،البلدانمعجم،الحمويياتوت2

،924،25،334،346،936404-.5246صا،جدت.(،)لطروت،التاريخنيالكاملالألير،بن3

2،ج2991(،)بيروتعطا،القالرجمدمصطنىتح!ق،والأممالملوكتريخفيالمنئظمالعوزى،بن

275-277.ص3،ج11،19411،9120132اء4558701،ص

.0451ص2،ج1(،299)بيروت،الظنونكئمف،خليفةحاجي4

ص،اج9891(،)بيروت،الرفاعيالائمماعيكاس!متحقيقالجوهر،ومحالنالذهبمروج،السعودىو

.288-938
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(982-42 Theophilus)موسبليطيكسيوسممAlexius Mosilie'

67-842الثلثوميخائيل ( Michael III)لبرداسممBardas.ا

مااوالمتاخرةالرومانيةالإمبراطوريةفيبوضوحقيصرلتبويظهر

ماكسيميانوسالقيصرنقابلحبثالباكر،البيزنطيالعصرعليهيطلق

Maximianusجوفيوس Joviusنبلأاكثرnobilissimusوالقيصر

2دقلديانوسعهدفيConstantiusقنسطنطيوس At)Diocletianus-

الإمبراطورعهدوفيالإمبراطور.لنائبلقبأقيصرجعلالذىم(،503

-rrrv)الأولقسطنطين rrr)Constantine)قسطنطينأبناؤهحمل

Constantine'وقسطنطيوسConstantius?وقنسطانزConstansلقب

اقشمامتمم()363-364لىح!534جوفيانالإمبراطوروفاةبعدبينما.قياصرة

منالغربيالشطرصارحيث(خويه،بينالرومانيةالإمبراطورية

375-364)فلنتنياننصيبمنالإمبراطورية Valentinian)حملالذىم

-jrYAفالنزنصيبمنالشرقيوالجزء،قيصرلقب rt )f Valens)الذىم

عصرمنذئابتأتقليدأقيصرلقبمنحاصبحئمإمبراطور؟2لقبحمل

-4erioالأولثيودوسيوسالإمبراطور )9vr Theodothius)كانإذا

مانالرأكانالوقتذاكءوبعد.الحكمفيلهكشريكليرفعهابنأ،للإمبراطور

اللقبهذامنحافقدالثانيوتيبريوسالثانيجستيناماقيصر.لقبيمنحكان

علىضطاللقبهذاأسبغموريم!الامبراطوربعدلكنخلفانهما،يميزاكي

الخامسوقسطنطينفهر!ر،معينةظروتتحتالإمبراطوريخلفواقدأناس

الثالثوميخائبل،لصهرهثيوفيلومنحهالصغار،أبنائهماعلىاللتبهذااسبغا

03لخاله

عهدفيالقسطنطينيةبطريركلتببعدالثانيةالمرتبةفيفيصرلقبويرد

الثامنة!مرتبةفيليردفيتراجعالساثسليوعهدفياما،4الثالثميخائيل

تاجعنجمارةشارئهكانتحيثالإمبراطوريةبالعظمةحاملهمتاثمبهأعشر،

36.,ry,The Imperial Administrative Systemلاكا
.ChroniconPaschale,,2,4,6,21,94 sqq

36.,Bury,The Imperial Administrative System

47,,.TaktikonUsp
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الأخيريضعهالإمبراطور،تاجعنلهتمييزأ،صليبدونرأسهعلىيلبسه

حاملهيعطيالذىاللقبوهوالسيد؟كنيسةفيالكانديدات"11رأسعلىبيديه

.االنبيلمزايانفس

رومابابابعدالثالثةالمرتبةيحتلبورفيروجنيتوسقسطنطينعهدوفي

فيعودم(-919769)تزيمسكسيوحناعهدفيأما.2القسطنطينيةوبطريرك

الترتيبمنرومابابالقباختفىأنبعدالثانيةالمرتبةليحل!قيصرلقب

.3البيزنطيالبلاطفىالهيراركي

فهمكماالبيزنطيالإمبراطورإلىمطلقايشيرلاقيصرلقبفإنوهكذا،

الرومانفيصربينالخلطأنويبدو.المسلمينالمؤرخينمنكئير

تسميكانتقديمأالعرب(ننتيجةجاء"الروم+ملكالبيزنطىوالإمبراطور

والذىروما،قيصرحوللمفهومهمكامتدادالرومقيصرالبيزنطيالإمبراطور

برسالةارسلفدالنجاشيانعندهمنقابلكماقديمأ؟الشرقبلادبعضهمغزا

.4اليمنلنزوالممددمنهيطلب"الرومملك"قصرإلى

الوزير3-

50ء"3+ةهبارخوسالبيزنطى:المصطلح

ذكرهوفد".هووزيرهالملكخلبفةالبطلرقةؤاكبر:الجرميمسلمغهبقولالصبى:المفهوم

يقبلكحم:يقولحيث،التفصيلمنبمزيدأيضأيحيىبنهارون

كلماراجلوهوترابفيهذهبمنخقالملكوبيدالوزير،...وخلفهالملك

Phil.,;99-79,.22ا Bury, The Imperial Administrative System؟كا!3ءلم
2siecles, ed. etكبرعلالاTaktikon Benesevik, dans Les listes des preseance byzantines des

243.,(7291trad. .N Oikonomides ( Paris

,X°siecles.؟ ed.!ممdes preseance byzantines desدء،3،لمTaktikon de I'Escurial, dans Les

263.7291(,et trail. .N Oikonomides (Paris

ج2042-861،981،203ص3،ج،والتاريخالبدء،المتدس؟951ص،2ج،والنهيةالبداية،كثيرين4

.922صر،،4

.191ص،البلدانكناب،الهمذانيا!21ص،والممالكالسالكخردفبه،الن؟
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اذكرواوتفسيرهليابطرا+ارمونتننبلسثهمالوزيريقولخطوتينمشى

وقبلهالترابإلىونظرالحفىوفتحالملكوقفذلكلهقلىفلذا.الموت

الطشتالرجلفبفدمالكنبسةب!إلىبننهىحنىكذلكفبسبر،وبكى

كلهمالناسدماءمنبريءإني!لذيره:لدلليدهالملكفبضملوالإبريق

عىالنيئبابهويخلعرفبمش.فيجطنهاو!دمثهمصبسالنيلااللةلأن

عمالمسيحدممنتبرأالذيالرجلدواةوهيبلاطس،دواةويأخذوزيره

بلاطسدانكمابالحقدنله:ويقولالوزيررفبةفىويجطهااأهكذا

لالدككمابالحقدنبهفبنادونفسطنطينبةاسوالىعلىبهويدور.بالحق

.*2الناسامورالملك

عندالملكلحزبالمقابلالحزبيشكلكانالوزيرأنالمقدسيويذكر

3بالهيبودرومالخيلسباقانعقاد

هنرىلاستنتاجوطبقأ،يحيىبنهارونعندالواردالوصفمنالبيزنطى:الواقى

*الهبارخوس+."المسمىالمدينةوأليهنابهيقصدالوزيرفإنجريجوار،

واسعةسلطاتذاالحديثبالمصطلحالعاصمةمحافظأوالمدينةوأليوكان

باسمالمعروفالمصدرخصمننستشفهاانيمكنوالتى،القسطنطينيةداخل

eparchikon.الوا!يممتاب biblionليوالإمبراطورإلىينسبالذىء

وعشرينالدينعلىالكتاباشتملحيثم(؟ه9اY)886-الحكيمالسادس

بليونانيةهكذاالحبارةوهذه.الأصليالنصفيالأخيرةالكلمةعلىنقاطتوجدلا

.هـم،421ص،النفيعمةالأعحق،رستهابن:انظرءهـكالألاله!ش!لم!ت!+57،كاهـا!

.frا-245ص،النفيسةالأعلاق،رستهابن

.148صالأفاليم،معرفةفيالتقاسيماحسنالشسي،

966.)3291(,7Ala cour de 'I empereur Alexandre," Byz6!ةح.H Gregoire, "Un captive

et:انظرنفمراتهعن ou !'edit de 1'empereur Leon le sage sur !es!عLe livre du pr

corporations de Constantinople, trad franc. du texte grec de Geneve par .J Nicole

3191(.Geneve 4918;) repr. In .J Zepos and .P Zepos, Jus Graeco romanum(Athens)
;29-371:2 Eng. trans. .A .E Boak, "The Book of the Perfect," in Journal of Economic

and Business History 1( 9291), ;961-795 and .E .H Freshfield, Roman Law in the Later

essional)3891ة and Commercial(CambridgeملءProfكا!هلمant *e G!رRomanEmpire y

1991(.Koder, Das Eparchenbuch L ? ns des Weisen (Vienna4.لى German trans. by
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الموجودةالتجاريةالنقاباتعنالأولىعشرالتممعةالفصولتتحدثفصلأ،

يمكنالذي،الوالينائبواجباتفيعكسالعشرونالفصلاما،بالقسطنطينية

والتي؟الواليبمندوب(يضاlegatariosليجاتاريوسالوظيفىإسمهترجمة

وإذا،الأسواقداخلبالاحتكارقيامهملمنعوالتجارالأسعارمراقبةفيتتلخص

مراقبةوكذلكضده؟القانونيةالأجراءاتلاتخاذالفورعلىالواليابلغحدث

الفصلاما.اوتجارتهوامتعتهأغراضهوفحصمتاجراالعاصمةيدخلمنكل

واخيرا.الماشيةباسواقالعاملينالسماسرةواجباتفيبينوالعشرونىالحاد

التجارعلىتؤثرالتيالعامةالقواعدفيتضمنوالعشرونالثانيالفصلفإن

فىالفصلالقضاةومساعليهللوالىيخولالذىالمحليوالقانون،والحرفيين

.2التحكيمأساسعلىوالعمالالعملأصحاببينالتجاريةالمنازعات

علىالإشراففىللكخصكانتمهامهانالقوليمكنالواليلكتابوطبقا

الشرطة،،والطرقاتالشوارعمتابعةمنالبيزنطيةالعاصصةيخصماكل

قضاءمهامفيالمشاركة،العاصمةبسكانالخاصةالمدنيةالأحوالإدارة

الاشرافومراقبتها،بالعاصمةوالأسواقالنقاباتعلىالإشراف،العاصمة

ومعلميالعقودكموئقيالعاصمةفيالعاملينالموظفينبعضتعيينعلى

.3نكرهالسابقالليجاتاريوسإلىإضافة6النقاباتورؤساءالقانون

بلتفصيلالمدينةوأليمهامتتبعأردناإذاأنهإلىفرجوساما.د.ويشير

القانونيةالمجموعةمنبأكملهالرابعالفصلاقتباسيحتاجسوفهذافإن

A)المقدونيالأولباسيلالإمبراطورإلىوالمنسوبةالإبانجوجالمسماه 6 V-

للامبراطورالمراسمكتابمنالصنحاتبعضإلىبالإضافةم(،886

كليةمجلةفىمنفمور،بيزنطةنيالحسبةعنكئاب،بعنوانالعرينيالبازالسيدد.ا.الحربيةإلىترثمه

.-187ا35ص(،)915791عدد،القاهرةجامعةالآدالي،

174.ص،بيزنطةفيالحسبةعنكتاليالويني،الهكا

التاسحة،الحولية،الآدابكليةحوليات،الأوسط!بيزنطيالعصرفيوالتجارةالدولةوج،!يزجمدوسام2

.1-718ص(،1-8791889)الكويث53الرسلأة

الحصرفيوالتجارةالدولةج،!وساما؟ا-4678ص،بيزنطةفيالحسبةصكتب!ينى،!بك؟

.91ص،الأوسطال!يزنطي
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عنبعيدأبدراسئتاينحرفقدماوهوبورفيروجنيتوس،1السابعقسطنطين

منحظهن!الملينةوأليانإلىإضافة،البدايةمنذتبنتهالذىالهثف

.2المحثثينايأوروبيينالمؤرخين

قانمةفيالتصدرحيثمنوالثلاثينالثالثةالمرتبةفيالمدينةوالىوياتي

ئروتوسبثريوسىهلقبيحملكانكما؟4التاسعالقرنفي،3اوسبنممكي

المرئبةفيالألقابحملةبينأيضناالقائمةهذهفي(5الأولالسيف)حامل

9))السالسليوعهدوفي.6والخمسينالحالية -Y AAI)المدينةواليجاءم

كليترولوجيونحسب،الصدارةترتيبفيعشرةالثامنةالمرتبةفي

لقبحاملأ،7فيلوثيوس

؟ا8ص،الأوسطالبيزنطىالعصرفيوالتجارةالدولةفرج،وساما

716-715.11,264-263;1,,.Const.Porph., De Cer

ص،بيزنطةفيللحسبةصكئاب،العرينيالباز:انظر.الدراساتهذهمنعددأالحرينىالبلزا.د.أورد2

aktikonارسبنممكئتكتيكون؟ Uspenskij+8424عامإلىتعودبيزنطيةإديرلةقانمةهي-r،هيرمم

المولفقامومها.اوسبنسكي.ثالروسيالعالمالأولىللمرةوناشرهامكتاثمفهاإلىنسبتلذا،المؤلفمجهولة

يحملونهاكانواالقيالشرفيةالألقابطراركيةوحسبالوظيفيةدرحهاتهمحسبالبيزنطيةالدرلةموظفيبترتبب

معنفرهابإعادةاويكونومينسنيقولاسا.د.ئامو!.الدولةفيوالوظيفيةالاجئماجمةمكانتمعلىلليلأ

desكلن!dan?في1ivyعامعليهاوالتحليقالفرنح!ةإلىالترجمة prكل!،لم،!Taktikon Usp., Bans Les

byzantines des r.-XI siecles, ed. et trad. .N Oikonomides (Paris ,)7291 41 if

494.,.TaktikonUsp

حاملويحنيمركبفاللقبهنامن،اولتعنيوبروتوسسيف،تعنىspathaسبلالا:بررتوممبلالاريرس؟

ى!يعودربماشرفيثمبوهو.الذهبيةالقبضةنوالسيفحاملالسبائاريوس،عنلهتمييزآالأولالصيف

,Bury.بالجواهرمرصمةذهبيةقلادةعنعبارةحاملهث!ارةكانت،الميلاديالسابعالقرن The

Imperial Administrative System, ;22 .J .F Haldon, Byzantine Praetorians: an

058-.Administrative,Institutional and Social Survey of the Opsikion and Tagmata, c

0016-1558491(,009 )Bonn

انظر:فصاعدأ.جسميانعصرمنوشهرالامبرطورفي،الاسبائيراتطبقةرنيسالأسدرفيكانو!

301,,Bury,The Imperial Administrative System,;27 Rice, Everyday Life in Byzantium

،51.,.TakrikonUsp

7101...Philء،أء3ح

القرننهايةإلىتعودوهى،البيزنطيةاللولةفيوالقابهاللوظانفبيزنطيةقانمةهيفيلوثيوس:كليترولوجيون

بالقصرatriklinesلألريكلينيسبالقصريحملكانالذيفيلوثيوسفيهاوقاممم،99الميلاديالتاسع
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كلأrotospathariosبروتوممبائاريو!أ

فيالهيراركيالترتيبفييأتيفإنهبورفيروجنيتوسفسطنطينعهدوفي

إلىمرتبتهتاخرتفتدتزيمسكسيوحناعهدفيأما.2الأربعينالمرتبة

المرتبةاحتلالذىهوالقسطنطينيةبطريرك(نملاحظةمع،الخمسينالمرتبة

أنذاكالمسلمينمنالبيزنطيون(خذهاالتيالمدنبسببهذاوكان؟الأولى

ليكاندوسمثلاسئراتيجوس،منهاكلراسعلىثيماتإلىوحولوها

.3وغيرهموميزوبوتامياوسباستياوطرسوس

تحتالعاملينالموظفينمنهيئةلهكانتالمدينةوالي(نبلذكرجدير

كتابكشفوقد،4التاسعالقرننهايةفىموظفاعشرأربعةوعددهمإشرافه

عندل!إمبراطوريقدمهالواليكانالذىالليجاتاريوسنمل!بعضهمعنالوالي

نعبينه.

والىعلى3"الوزيراسمأطلقواالمسلمينأنإلىهناالإشارةوتجدر

يعنيكانالوزيرلأن(يضا،5لغثيطلقبحودرابنأعطاهالذىالمثينة،

فيالقسطنطينيةهناوالمعني،6مملكتهأمرفيللملكوالمدبرالمتحدثعندهم

لكلالممنوحةالشرفيةالألق!بينكماوالاثمرمة،الوظيفيةهيراركيتهمحسباللولةموظفىثمىبئرتيب

فيلوثيوسقسموقد.الدولةفيوالوظيفيةالاجتماعيةمرتبتهيتحدداساسهاعلىوالتي،الدولةموظفيمنواحد

البلاط.فييلحبونهكانواالذيلللورنظرالم،خاصبقسمالطواشيةاختصكمافنة،عائمرةثمانيالىثانمته

Migneمينيثامكما،Const.Porph.,عءحCer.,,897.1-207كتابفىرشكيا.القائمةهذ.ناثرو!

(,)G1127918..1434-1912فيبنشرها cols!،فيبناث!رهابيوريب.ج.قامثمBury, The

917-131,ImperialAdministrative System،معنشرهابإعادةاويكونومينسنيقولاساحد.قاماكم

غ،أءPhil33.,235-65فيعليهاالتعل!

D.ا .J Geanakoplos, Byzantium: Church, Society, and Civilization seeing through

94.8491(,Contemporary Eyes (Chicago, London

2247.,Taktikon Benesevic

3265.,Takiikonde l'Escurial

473-96.,Phil.,.113 Cf. Bury, The Imperial Administrative System33ءلمأء
Iص،الأرضصورة،صكلالن؟ 7 A.

.448صه،جالأغمى،صبحللعلقشندي،6
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أوالمدينةوالىهوالمقصودالوزيرانيدركوالم(نهمغير.الأولالمقام

الحديث.بالمصطلحالعاصمةمحافظ

القزخ-4

؟معلومغبرالبيزنطى:المصطلح

*وإنعنه:ويقولايضأ.+لغثيط+لقبيعطيهوالذىالعهد،ولىهوحوقلابنعندالفرخ:الوبيشم

يلبسألهأشزلةمنوللفرخبصه،منوالفرخالوزير،وهواللغيطالمنزلةفييتبعهالملك

والقطعالحكمانوذلك،الزيبهذايخرهيتزياولااسود،والآخر{a-_احدهماخفين

لككانإلىتاثميرحوقلابنورواية."اإليهللملكمؤ)مرةمنوالأدبوالقودوالضرب

ابناستخدملماذاالواضحمنوليسفقط.للفرخالإمبراطوربهايعهد،استثنائيةالسلطات

العهد.لوليالعربيالمقابلهذاحوقل

)التيصر(.العهدوليكانربماالبيزنطى:الواقع

الزخوم-5

؟معلومغبر:البيزنطيالمصطلح

التالي:النحوعلىيصفهالذى،يحيىبنهارونعندهكذااللقبهذاورد:العربىالمفهوم

تابوتأيحملونباللؤلؤمرصعةمشهرةئيابعليهم!مملألةيجىء+...ثم

الرحوملهيق!يديهبينرجليجىءثملصلا4،الملككسوةفيهذهبمن

اسكتوا..."2ويقول،الناسيسكت

دونولكنالإيبارخوس،أي،المدينةواليهوالزخومأنجويهدييعتقد:البيزنطيالواقع

)الهبارخوس(؟المدينةواليأنهأيضأةفازيليفالكسندرويعتقدمنه.3تأكيد

كلهprotopraepositusالبروتوبرايبوزيش!أنهبعتقداستروجورسكيوجورج

.178ص،الأرضصورة،حوتلابنا

.124صالننيسة،الأعلاقرسئه،ابن2

1ص،النفيسةالأعلاق،رستهابن3 ،Uهـح.

4.A Vasiliev, "Harun- ibn- Yahya and his Description of Constantinople," Seminarium

163-914.,(3291)5Kondakovianum

Gregoire,Un,.966-668عننتلأ3 captive arabe

مثلالوظيفيبرايبوزيتوسلقبيحملونالإمبراطوريالقصرفيالعاملينالطواشيةبعضكان
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يقفانالمدينةواليمهاممنتكونأنيستبعدجريجوارهنرىأنغير

.االناسلئسكت

الأكبرلجطريركس6-البنرد-البطرك-البطرر!

ةء+"+7?!هه!ابطريارخبس:البيزنطيالمصطلح

إشارة،العربيةالمصالرفيكثيرةإشاراتفيالبطركاو2البتركلقبيردالصبى:المفهوم

فياللاتينبطريركوإلى3إليهالأثيرابنويشير.البيزنطيةالكنيسةلبطريرك

يخالفلاللمسلمينالذيكالإمامغدهمؤهوعنه:فيفول،الصليبيةأنطاكبة

سواء،البطريركبلبطركيقصدكانالأثيرابنأنإلىيشيروهذا*.4امره

لاتينيأ.امبيزنطيأأكان

الكاهنفهوالبطرك"وأمابقولهفيعرفهالجليلالأنسكتابمؤلفاما

"الب!-كمنظور:ابنعنه...+هوبقولصقريوسذلكيومالبطركاسموكان

".6النصارىمقدممووف

*البطركمختلفينبشكلينخاصةالبيزنطيالبطريركالمسعردىنكروقد

أنكمابه،والقيمالدبنملك*...وهوعنه:وقال+وبطريركس+،8الأكبر"7

الكرسيالقسطنطينبة...وصاحبكرسىصاحبفهو،السيفصاحبالملك

القصر،فيوقوةسطوةذاوكان،الأولفالين!يانالإمبراطورعهدفيRhodanusرودانوسالبرايبوزيتوس

أنهيفيدprotoبروئوالمتطعو.الأولحشينعهدفيوالبرايبوزيئوسالقبقلارAmantisرلمانتيس

Chronicon,,201.47.القصرفيالأولالبرايبوزيتوس Paschale

966.,Gregoire,Un captive arabe

234.ص،جا.(،د.ث)بيروتهالشامفتوحالوالدى،2

193.ص45ج،البلدانمعجم،الحموييافوت251-252!ص8،ج،التاريخفيائكاملالأئير،ابن؟

ثمامة،أبي:انظر،اللاتينبطركإلىالأخرىالمصالرتشبرا.27ص9،جالئاريخ،فيالكاملالأثير،ابن4

334،ص1(،799)بيروت3ج،الزيبقيراهيمتحقيق،الصلاحيةوالنوريةاللولتيناخبرفيالروضتين

ها.ومجر3470،35،

255.ص،اج9991(،)عماننبانه،يونسعدنانئحقيق!الجليلالأنسالطيمي،الدقمجير؟

.104صا،.جد.ت.(5)لهمروت!حرب،لصانمنظورهبن6

.331ص،جا،الجوهرومعالنالذهبمروجالسعوري،7

.123ص1(،389)القاهرةالصاوىإساجملاللهعبدتحقيقوالأث!رات،الئثبيه،السعودى8
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إلاالملكبكفرولاهو،إلااحدالخلقفىالملديساويليسالملكشريكهو

عىالبطريركوثلسذهبمنكرسىعىجلسالملكجلسوإزاله،

الجندوإعاءالخراجوجبابةالحرللانففاتمنكانفماحدبد،منكرسى

الكناسلنففكوالوفوفالأحباسامويلمنكانوما،الملكإلىفهو

ال!هطريرك،إلىفهودينهمامرمنذلكافمبهوماوالرهبانسلافهFYI,والدمرة

يطأولااللحميئللاوالبطريرك؟الملكعاملمثلعاملبندكلفيوله

حمارأركبوركبان،ادوإذا،الخبلبركبولاالسيفبنعكدولاالنساء

النمماء".اركوبمكلجثبمحىرجليهوحول

"...والمقيمعنه:يقولغدماتمامأالبطريركمنصبخلدونابنويصف

ويبعثفيهمالمسيحوخلبفةالملةرنبسوهوالبطركبسمونهلمراسمه

ى(الأسقفويسمونهالنصرانية(مممنغهمبصمنإلىوخلفاءهنوابه

الأسففةبسمونو!فسوساباالبطركبسمونالأسففةالبطرك...وكلننثب

ليمميزالإسكندريهلبطركالبابااسمفاخترعالأباسمفيالاشتريكفودعابا

ئمالاسمهذافاشتهرالآباءابوومفاهالقسوس!اصطلاحفيالأسقفعن

ورسولالحواريينكبيرلطرسكرسسصاحبلألهرومةبطردإلىانتعكل

البابا."2يسمىالعهدلهذاذلكعلىوأفامالمسيح

بنقباثمناظرةعنحديثهعند8اكبرالبطريق11عبارةفذكرالتوخيأما

الأكبرالبطريقوطلبمناظرتهمرفضالذين،الرومبطارقةمعاللخميرزين

مسنأ.3شيخأوكاندينيأ،ليناظره

.471صوالاشرات،الدلهبيهالسحودي،ا

274،ج8491(،)ييروث،خلدونابنتريخ،خلدونين2 خللونبنمقدصة،خلدوناينeء-0617,,

23ص(،8491)ييروت r.

07أبضأ:انظر4020ص،2ج(،79lفي)بيروتالضالجيهجمودنحفبقالفمدة،كعد!ؤجكناليال!توخي،؟

Canard, "Les aventures 'd un prisonnier arabe et 'd un patrice byzantin 9 '1 dpoque des

62.6(،)5919guerres bulgaro- byzantines,1" DOP
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المصالربعضفييردحيث،اخرىبصورةالبطركاسميردوأخيرأ

اصل-انواضحالعلقشندىبهوعىويرضح1"البترك+.تاءوقلبهاالطاءبتخفيف

.2البطريركهيالبطرككلمة

رئاسةبتولىالذىالأسقفبحمله)البطريرك(الدبنىاللقبهذاكانالميزلطى:الوفع

فيالأولىالمرتبةفيويرد!سطنطينية،بطريركيهاى،البيزنطيةالكنيممة

عهدفي(ما03الئلثميخائيلالإمبراطورعهدفياوسبنسكي،تكتيكونقائمة

منالثانيالتسمفيالصدارةاصحابراسعلىياتيفإنهالسالسليو

فياتيبورفيروجنيتوسقسطنطينالإمبراطورع!فياما.4الكليترولوجيون

ليحتليعودتزيمسكسيوحناعهدوفيروما.هبابابعدالثانيةالمرتبةفي

06الإمبراطوربعدالأولىالمرتبة

اليونانيةالمكلمةنهايةمناجزاءاسقطواقدالممملمونكانوإذا

تمامأ؟البطريركوظيفةفهمواانهمغير،بحتةلغويةفلعلة7ء"!8"+م!7صا

اليونانيةفىينطقكماالمسمىدونالذىالوحيدهوالمسعودىويعتبر

ثطريركم!+.

النغثبط7-

ة7+لحهـه!"ظئغبطيس:البيزنطيالمصطلح

إسقاطهلغئيطبهعدلقببحملونمنالجرميمسلم(بيبنمسلميرتب:الصبيالمذورم

المكانةفيمباشرةالملكوزيريليممن-الكلمةمن7-""!االيونانيةللنهاية

الكتب،عرضوصاحب،الخراجديوانصاحباللغثيط:التليالنحوعلى

07البريدديوانوصاحب،والحاجب

47،ص،جه276؟ص2،ج،خلدونابنتاريخ،خللونابن31؟9ص.ا4ج،والنهايةللبداية،كثيرابنا

95.ص2،ج،الجليلالأضلعليمي،اللينهـمجير477

473.ص،هجالأعئمى،صبحثعلاضندى،2

47.,.TaktikonUsp

.135,.Phil3!في،اكا

،243..Taktikon Beneievi6

6263.,Taktikonde !'Escurial

.191ص،البلدانكئاب،الهصذانى2141ص،والممالكالسالكخردانبه،ابن07
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اللغثيطنقابلحيثالباكر،البيزنطىالعصرفيالوظيفياللقبهذانقابلالبيزئطى:الواقع

Constantineلارليسقسطنطين Lardys،السابق،البرايتورىالوالي

موريس.الإمبراطورعهدفيالملكيHormisdasهورميسداسقصروأمين

البيزنطيةالدولةموظفيمنلعدديمنحالوظيفياللقبهذاكانبعدوفيماا

الأوامرنقليتولونالذينوهموزراء،العرينيالبازأ.د.اعتبرهمالنينالكبار

اربعةالكبارالموظفينهزلاءومناللولة.انحاءسائرإلىالإمبراطورية

الرومون+!لغثيطومنهمباللغثيط،منهمكليعرف

2b++لآه+)ولهلم!هءة Xo' yoft،)علىالإشراتالأمراولتولىالذى

ثموالاثصال"؟2الرر.يدلطربوظيفتهترجمةويمكنوالبريد،النقلإدارة

والمراسلات،الخارجيةوالشئون،والشرطةالداخليالأمنعلىمشرفأأصبح

اللغثيطهذاومكانةقوةس!لىالشخصياتأشهرومنالسفراء؟3واستقبال

ركان.هم(،)797-2أيرينالامبراطورةعهدفيستاوراكيوسالبطريق

ويعرفالوزراءكبيرالميلادىالعاشرالقرنبعدصارانيلبثولمخصيا.4

الكبير.اللغثيطباسم

Chroni?n..143ا Paschale

الحرسقاندهوالوظيفيللقبهالحرنيوالمعنىالا!براطور.أعوانفنةإلىينتمىآنذاكالبرايتوريالوسكان

صعوداالبلارالبيزنطيالعصرفيالوظيفةلهذهالاستراتيجىالواقعتغيروقد.الامبراطوريالصسكرقانديو

ص،الحكوميةوالمناصبالألقاليجه!وسام:انظر.نلكبعدالبيزنطيةالمصالرمناختفتأنعلىوبوطأ

41.

.الفنونالباش!احسنيلدكتورالأسئاذرصد.ماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالمقابلالجادفىاعتمدنا2

77iص3،جا(،66i)القاهرةالعربيةالانارع!وائوظائفالإسلا!ية i،كانتئاظر.لفظةانتولهمن

يديرلألهالعينراىهوالذيالنظرمنإماماخوذالوظيفةهذهواسم.الماليوبخاصةالمشرفعلىئطلق

تركيبيتموهكذاذلك.منالمصلحةفيهفيمايفكرلأئهالنكر،بمحنىالنظروإمافيه،ينظرماامورفينظر.

بالشرتلفثيطكلمةتعريبعلىسرنافقد،القاعدةهذهعلىبناءأئم،ومن.الوظيفةس!مىعلىالناظرلفظة

.الأولالسوولاوكذا.على.الشرتكذا.تاظرجمارتفيدوربما.البيزنطيةالوظيفةحسبكذااوكذاعلى

حالط،بمفهومنااوفديما!ممملمينبمفهوموزير،بلفظةلغثيطلفظةمقابلةعلىتريخيادليلأنملكلاانناجمر

لبلوماسية.سفارةيتولىأوالجيث!قواتيقوداحياتااللغثيطكانحيث

dministrative3,.39-19انظر:غه Systemلم4ملBury, The Imperia

4.R Guilland, "Les eunuques dans 'I empire byzantine" etudes de titulature et de

702.)4391(,1!!" ,prospographie byznatines
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الجنيكون"+لفيطالكببر*،+الوزيروبلي
bفةه+داص!لا)ئةه،8 ")cit'eOoyo،علىيشرفالذىاللغثيطوهو

لفيطثم"،2العامةالخزانةلاظربوظيغتهترجمةويمكناالعامةالخزانة

هوو،(ة!!لأهض!++عناه+كالةنا!ه+لد!!كاu)5"انبونبكونلاسنرا

ثاظربوظيفتهنترجمأنويمكن،3العسكريةالخزانةيتولىالذىاللغثيط

الأجيلون""لفيطفهوالرابع!لغثيطأما"."العسكريةالخزانة

علىيشرفالذىاللغثيطوهوة(،هـهلاه"75+2فأه+4فئ!قيس!لأ)7

الضياعلاظربوظيفتهترجمةويمكن،6وقطعانهالإمبراطورضياع

"لفيطيسمىخاسنالغثيطايزدالونعشرالحادىالقرنوفي7هالملكية

عنمسؤولأكانالذىة(،75+ش!هـهث!!لألاه+)لاه"هة"حالإيديكون

المواردلدربوظيفتهترجمةويمكن،8الخاصةاللولةممتلكاتموارد

الخلامة".9

Bury,The,.09-86انظر:عنها Imperial Administrative System

.الفنونالباشاحسنالدكتورالأستاذرصدهماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالمقابلا!حهادفياغمدنا2

المماليك.عصرفيلامميماالوظيفةهذهالمسلمونعرفحيث2012،ص3،جرالوظانف،الأسلامط

Bury,The,.19-09فظر:غه Imperial Administrative System

"القونالباشاحسنالدكتورالأستاذرصدهماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذ.العربيالحقابلالجادفياغمدنا4

.2021ص3،ج،والوظائفالاسلامية

Bury,The,.111:فظرغه Imperial Administrative System

توفيقالعزيزعبدترجمة،البيزنطيةالحضارة.،سرنسك،4318ص،البيزنطيةللدولة!حرينى،الباز6

والرحالةالجغراصينكتاباتضوءفي.القسطنطينيةالجولد،جمداهـليلى20ص6191(.)ثعاعرةجويد

.IVY-ا76ص(.11A9)3عدد،المصريالمورخمجلة،السلمين

.الفنونالبائماحصنالدكتورالأستاذرصدهماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالصقابليمجكفياغمدنا7

عنالمسوولوهوالخويصناظريسمىكانحيث121،ا-.2012702،ص3،جوالوظانفالإسلامية

السلطك.وضياعامولى

45؟ص،الحكوميةوالمناصباطق!نرج،العزيزجمدوسام8

7291(،siecles (Paris!3يهلا!له des preseance byzaneinesء،كة،لمsed.N Okonomid6s, Les

0317316-

"الفنونالباشاحسنالدكتورالأستاذرصدهماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالمقابلالجكفياغمدنا9

.5021ص3،ج،العربيةالآثارعلىو!وظانفالأسلامية
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المرتبةفياوسبنسبمتكتيكونفي0،8!اص!لائةالجنيكونلغثيطويرد

فيأتىبطريقلقبحاملايكنلمإذاأمابطربق؟لقبحاملأوالثلاثينالسادسة

فيفةه"ه+لل!ه+"+كافيأتيا!لغثيطاما.والخمسينالسادسةالمرتبةفي

بطريقلقبحاملأيكنلمإذااما،بطريقلقب6حاماوالثلاثينالثامنةالمرتبة

فيأتيولهلم!هءةالدرومونلغثيطأما.والستينالخامسةالمرئبةفيفيأتي

المرتبةفيفياتيبطريقلقبحاما6يكنلمإذا(ما،الأربعينالمرتبةفي

فىبطريقلقبما*aحلأ!دافت!8الأجيلونطريقوياتي.والستينالسابعة

المرتبةفيفياتيبطريقلقبحاملأيكنلمإذاأما،والأربعينالحاديةالمرتبة

البرايتوريوم""لغيطيقابلناكماا.والستينالئامنة

الإمبراطوريةالمنشأت)مجموعة؟7+ض!هـه!"!أ7تةهلاه؟"للأ+8!+

وظيفتهبترجمةويمكنوغيرها(،3وحبوسهوملحقاتهكالقصرالعاصمةفي

فانمةفينسببأمناخرةمرنبةوبحتلوالح!وس"3الملكبةالقصورتاظر

4.اوسبنسكي

الثالئةالمرتبةفيلأشالائةه،8ا!لغثبطفيأتيالكليترولوجيونفياما

الخامسةالمرتبة8+"+كانيئأه"،!دأاتيوتيكونالاسترولغثيط،والثلاثين

والئلاثين،السابعةالمرتبةفيولهلم!!مةالدرومونولغثيط،والثلاثين

الكليترولوجيونوئعيد.هالأربعينالمرتبةفيلأ"لاتق"3الى*جبلونولفثص

الإمبراطوريةالمجالسهيئةموظفيضمنثانيةالأولالثلائةتصنيف

(E(atXPF, Caلافقالأجيلونلغثيط(ماYEX&فئةضمنمضعه

ديمارخاتفئةتليوالتي)ع"ءلم"+!مم+كاا،الاستراترخات

TaءولonUsp.,.53-51ا

)zantine.انظر:البرايتوريومص2 Paris,)0591;166-163 RرحR.Janin, Constantinople by

Berlin-Amsterdam)ا,Guilland,Etudes de topographie de Constantinople byzantine

093-369691(,

.الفنونالباشاحسنالدكتورالأستاذرصدهماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالمقابلايجادفياغمدنا،

Iص3،ج،العربيةالآئارعلىوالوظانفالإسحمية I i A.

495.,.TaktikonUsp

ء،أءPhil33.,.301-101؟
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ضمنالبرايتوريوملغئيطتصنيفتمكذلكا.والخضرالزرق)55ء"لم!لأة(

أنهمنالرغمعلىرتبتهتدنيإلىيشيروهذا،3المدينةوأليموظنيهيئة

يحملونالبرايتوريوم،لغثيطعدا،اللغثيطاتهؤلاءوكانلغثيط.لقبحمل

لتبوكذلك.،3وبطريق*اثثيباطوسالشريفيناللتبينالتوأليعلى

حملفقدالبرايتوريوملغثيطاما(04الأولالسيف-حامل)+البروئوسبا!لأريوس*

فقط.هسيف()-حاملئسبلألاريوس"لقب

15لغثيطيردبورفيروجنيتوسالسابعقسطنطينالإمبراطورعهدوفي

لغثيطأما8بروتوسباثاريوس".لقبحاملاالستينالمرتبةفىفآهك!8!س!لأ

حاملاوالستينالئالثةالمرتبةفيفةهكا،+لد!ه+"ء+كافيأتىالاستراتيوئيكون

المرتبةفىفياتيلاهلم!هءةالدرومونلغثيطأما"بروتوسباثاريوس".لقب

الأجيلونبطربقويأتيئروتوسبثاريوس"-لقبحاملأوالستينالثامنة

"بروتوسباثاريوس".6لقبحاما*والستينالتاسعةالمرتبةفيcyeXلائتأ

كانالأراخنةمنالبطربركهبنةموظنياحداقإلىهناالإشارةوننبغي

بعدالتاسعةالمرتبةاحل!لأنهالمقامصغيروكان"لغيط+،لقبآنذاكيحمل

الإمبراطورعهدفيالبرايتوريوملغثيطواختفى.7الدولةموظفيبينالمائة

.8السابعقسطنطين

فيئةه،"داءلأ51لغثيطيردتزيمسكسيوحناالإمبراطورعهدوفي

الاستراتيوتيكونلغثيطأما.المائةبعدوالعشرينالثلثةالمرتبة

أما.المائةبعدوالعشرينالسادسةالمرتبةفىفةه"+لد!"+"+كانيأتي

أ"33ءلمPhil.,.701ا

2113.,.!Phiء33غ،لم

،913.,.Phil33"أ،!

4145..Philء3غ،لم"

TraitePhil.,.153؟

5924.,Taktikon Benesevic

7251.,Taktikon Benetevie

حيثبورمروجنيتوس،قسطنطينعصرفيالييزنطيةرالوظانفالألقابلتصلرقانمةهيبناث!فيك.تكت!كون8

ا.د.نشرهااعادوند،live.V!+ء!3مرةلأولناشرهااسمحملتوتدم.349-449عامبلىتمود

Taktikon،:انظرلها.فرنسيةترحمةمع7191عامباربسفياو!كونومينسنلأقولاس de l'Escurial

0243-237
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ويأتي.المائةبعدوالئلاثينالحاليةالمرتبةفيفياتيولهلم!ه"ةا!لغثيط

وجميعهم،المائةبعدوالثلاثينالئانيةالمرتبةلأكاني3لاتت!!لأالأجيلونبطريق

القرنفيبوضعهممقارنةمراتبهمفيالتدنيهذاولعل.اشرفيةألقابدون

المسلمينمنعليهاالاممتيلاءتمالتيالمدنمنكبيرعددلرفعنتيجة،التاسع

ايأقاليم.حكامعلدزيادةعليهترتبمماثبم،درجةإلى

موظفينهيئةلديهكانت!اءلأوله!اهالجنيكونلغثيطأنبالنكرجدير

ولهكا"+لد!"+مم+كاالاستراتيوتيكونلغثيطاما2موظنأ.عشراثنامنمكونة

الماليةللفمئونمحاسبينمنم،موظفينسبعةمنمكونةموظفيههيئةفكانت

لاهلم!هءةالدرومونلغثيطموظفيهيئةللئاجماتا.3وكانتوأخرين،للثيمات

الأجيلونلغثيطموظفىهينةكانتواخيرأ.موظفينسبعةمنمكونة

وفريجياآسياس!لىموزعهومنمنهم،موظفينخمسةمنمكونةلل!قيءلأ"7

وضيهرها.4الإمبراطوريةالميتاتاعلىوكذلك

اتاحاسيزاالقسطنطينيةفيالجرميمسلمابيبنمسلموجودفإنوهكذا،

لقبحملواممنالببزنطيةالإدارةموظفىمنعدبعلىالتعرتفرصةله

تفسيرأالجرميمسلميقدملمهذاومع.الوظيفةبمدلولمتبوعأالوظيفيلغثيط

وظيفي،لقبأنهعلىاللفظهذافمأنهاقوالهمنيفهمانهغيرلغثيط،للفظة

حيثكتب،فيمامصيبضاوهولغثيط؟لقبيحملونممنعث!اذكرحيث

...+الخراجديوانصاحباللفيط11بفول

الدوفس8-

ة!لحدةدوفس:الببزنطىالمصطلح

معرضفيالأثيرابنعند8الروم"صاحببعبارةمرتبطااللقبهذاورد:الصبيالمفهوم

بامرالحاكمحكممستهلفيوالشامأفاميةعلىالبيزنطيينهجومعنحديثه

926,,Taktikonde I'Escurial

115-113...Phil33غ،أء

115.,.Phil33غ،أء

117...Philكار3غ،لم
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هجومعنالحديثالأثيرابنيعاودثمم.اهـ/386899سنةالفاطمىالله

0كماكا!ك!ارجيروسرومانوسالامبراطور 2 )A Romanus340-ام(ا

30)عامالشامعلى . -/ A 4 V3الدوقابنبصحبئهكانأنهويذكرام.

ضباععلىالمشرفالباكرالبيزنطي!صرفىاللقبهذايحملكانالبيزنطى:الوافى

?rr)1المرتدجولقالامبراطورعهدفيمصر -r r،)اسكليبياليسوكذلكم

Asclepiadesزينونالإمبراطورعهدفي(فلسطين)حاكمفلسطيندوق

السالسالقرنفىموريتانيادوقوكنلكليبياودوق3م(،19-4)474

4.الميلادى

أنطاكيةلحاكملتبأكانالدوقفإنا!أوسطالبيزنطيالعصرفىاما

فيدلاسينوسالدوققل!حيث-الروملصاحبلقئاذلاسينوس-وليسالمدعو

رؤساءمنوجماعةالدوق(بناءأسروقد،المسلمينمعخاضهاالتيالمعركة

بعدفيمااللقبهذاتداولتمفقدالحالوبطبيعةمصر.هإلىوخملوا،عسكره

عامالمدينةضكزواالذيناللاتينالأمراءإلىللاشمارةنفسهاالقسطنطينيةفي

.6العظيمبالدوقيعرفكبيرهمصارحتى،أم402 megas dukas

الأخيرالربعإلى1تعوالتى،الاسكوريالتكتيكونفىاللقبهذاويقابلنا

ودوق،أنطاكيةدوقالتوالىعلىتذكرحيث،الميلاديالعاشرالقرنمن

ويدرجرن،هادريانوبوليسودوق،تسالونيكودوقخالديا،ودوميزوبوتاميا،

شرفية،ألقابودون،الدولةموظفيمنالثانيةالطبقةمنسوبيضمنجميعهم

البيزنطيةالألقابضمناللقبهذاوظهور.7عشرةالتاسعةالمرتبةمنبدءأ

استولىالتيالمدنمنعددلتحويلنتيجةكانربماالعاشرالقرننهايةفي

048-481.ص7،ج،التاريخفيالكاملالأئير،ابنا

4.351،ج!Cwtص2،ج،خلدوقابنتاريخ،خلدونابن2941ص8،ج،التاريخفيالكاملالأثيرهابن2

59.93,,Chronicon Paschale

4124.,antine PraetoriansرءHaldon,By

A.58ص،البيزنطيةالدولةال!يني،البك؟

56.,Geanakoplos,Byzantium: Church, Society, andCivilization
263.,Takiikon Escurial
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بينيميزواوحتىدوقيات،أوثيماتإلىالمسلمينمنالبيزنطيونعليها

الئيمات.حكامالاممتراتيجوسات،وبينالدوقات

ىا"الرومصاحب*الدوقأنهنايقصدالأثيرابنكانربماحال،ايةعلى

.الرومملكيقصدانهبالضرورةوليس،أنطاكيةفييعبشونممنالرومحاكم

فهماالدوقلتبفهمقديكونالأثيرابنفاتمقبولأالافتراضهذاكانوإذا

صحبحأ.

9-الماخسطرس

لم!ة!أه"+كاسالأففاجستروس:البيزنطىالمصطلح

التغلبيالحسينبنأحمدبيننشبتالتيالحروبشالماخسطرسنكريرد:الصبيالمفهوم

عنه.اتفاصيلدونالاثمام،بلادفيالبيزنطيينولنبالأصفرالمعروف

أومدنياإماموظفابيزنطةعمرمنمبكرةقزةفيالماجستيروسكانال!جرنطى:الواقع

الجيشقادةاو،magister!لمهciorumالدواوينرئيسوظينةملرعسكريا،

magistri militumالعسكرىافريقيةكقاتmagister militum per

magisterالعسكركطارميتياقواتقائدmaciلميهـأو3 militum per

Arminiamالعسكرىالشرققواتقائدأوmagister militum per

Orientemالإمبراطوريةالقواتقائداوmagisler militum per

praesentalis2وغيرهم.

المراسمفيدورأيلعبماجستيروسلقبيحملمننجدالثامنالقرنوفي

أنهعلىبعدفيماوصفكما،المراسمعاممشرف(وكرئيس،الإمبراطورية

عندمكانةالأعلىكانأنهتعنيقد،التيلأ"هء،ل!ه+عء"س!كائآه+

سوىالإمبراطوريةفيهناكيكنلمتما.الإمبراصوريهالمقابلاتإجراء

فقط3واحدماجستيروس

996.07-.ص،2ج.(،دت)دشقزكار،سهيلتحعيئحلب،تاريخفيالطلببغيةالحديم،!نا

2165.,Haldon,Byzantine Praetorians

Bury,The,.33-92:فظر، Imperial Administrative System
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تكتيكونفيتردحيثالتاسعالقرنفيذلكبعدالوظيفةهذهتطورتوقد

علويعكسمما،1القسطنطينيةبطريرلطبعدالخامسةالمرتبةفىاوسبنسكي

غيرالتائمة.تلكتحريرزمنالئالث،ميخائيلعصرفىالماجستيروسشأن

المرتبةفيياتيالطبلاء""الماجسئيراتلقبأننحدالتاسعالقرنبنهايةأنه

.2الدولةموظفي(لقاببينمنعشرةالرابعة

المرتبةفييأتيالماجستيروسكانالعاشرالقرناواسطوعند

والعاشرة،التاسعةالمرتبةوفى؟3بنشنيكلتكتيكونطبقأ،العاشرة

.4الاسكورياللتكتيكونطبقأ،القرنذلكنهايةعند

سترةأوتونكعنعبارةكانتالماجستيروسشارةأنبالذكرجدير

.هوزناروعباءةالأبيضبانذهبموشاة

الفاضي-01

75+"مم!كرينبسالبيزنطى:المصطلح

ترتيبفيويأتي،زيادةدونالجرمىمسلمعندهكذا6القاضيلفظةوردتالصبى:ا!ثهوم

07البريدناظراللغثيطبعدعندهالصدارة

يسمونهالبيزنطيينإنيقولحيثبطوطةابنعندأيضأذكرهويرد

رأىحيثالقبةإلىفصعدبطوطةلابنالقاضيأرسقىوقد.كفالىالنجشي

الأسود،الملفوهو،الرهبانلباسعليهأ،أهكذاواللمةالوجهحسنشيخا

08يكتبونالكتابمنعشرةنحوفييهوبين

TaktikonUsp.,.47ا

259.,.Phil33"غ،أ

،245..Taktikon Benesevic

"263.,rialكاءTaktikon Es

322.3,ial AdministrativeSystemءBury, The Imp

قامإذاقاضيايسميالقاضيأنأو؟منهوالفراغالاثميءإحكامالآراءبعضفييعنىالمعملمينعندالقضاء6

ثطعه.أيالشيءقضىيق!،القطعمحناهالقضاءانيتولمنالعلماءومنو!غ.الخصمينبينبالفصل

.Artص2،ج،الحربيةالآثارعلىوالوظانفالإسلاميةالقونالباشا،حسنانظر:

.191ص،البلدانكتاب،الهمذاني؟ا12ص،والممالكالسالكخردانبه،ابن7

.5roص،بطوطةابنرحلة8
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رئيسيتينشخصيتينمنتتكونبيزنطةفيالقضاءهينةأناعتباريمكنالبيزئطي:الواقع

+قاضىنقابلهذاومعوالكوشمنور)"لد!+كاآ!ا،("،المدينة"وأليهما

النظرعلىاقئصرتمهمتهانيبدوالذىة("،1لاه+لدأعكالآحة)5المظالم

؟2عليهللعرضتجهيزهاوكذلكللإمبراطورالمتدمةالمظالمفيالمبدئي

الضواحيأوالأحياء+قضاةايضأالميئدىالتاسعالقرنبنهايةونقابل

عشر،3الأربعةالتسطنطينيةأحياءوهيلأ"+8ء،("،+لائق)!الد!لألت!حلأس!"

الملدئيالنظركانتمهمتهمانيبدوالتي؟4المدينةواليموظفيهبنةويتبعون

.هالمدينةواليعلىعرضهاقبلالقضايافي

والستين،الثانيةالمرتبةفيالكويستوريظهرالميلادىالعاشرالقرنوفي

لقبحاملأوالثمانينالسادسةالمرتبةفيالمظالموقاضي

فيالاسكوريالنكتيكونفيفيظهرالكوبستورأما"بروتوسباثاريوس+.6

بعدالستبنالمرتبةفيالمظالموقاضي،المائةبعدوالعشرينالخامسةالمرتبة

.7المائة

واليكانهليميز(ندونالقسطنطينيةقاضيذكرالجرميأنهناويبدو

القضائيبالتنظيميلملمانهيبينوهذاالعرانض،والي(مالكويستورأمالمدينة

البيزنطية.العاصمةفياسيرأمكوثهوقتبيزنطةفى

Phil.,.701,.78-96ا See also Bury, The Imperial Administrative System33غ،أء
277.,Bury,The Imperial Administrative System

Oikonomides,Les,.032فى listes des preseance byzantines

33ءألمغPhil.,.113هـ

36.صهالحكوميةوالمناصبالألقابفرج،العزيزعبدوسام؟

Taktikon,25.924ا. BeneseviM

7271.926,,Taktikon Escurial

-145-



لبركموسا-كنميسابر-11

bظماشاله!لد!لم!80"كا!بزاكويمومبنوسال!زنطى:المصطلح

المقدونيباسيلتوليإلىيفميرصخلمالصصرد!عندالوظيفةهذهنقابلالصثي:المقهوم

(j.AM-AW)تفسيرانإلىويشيرالئالث،ميخائيلزمنبراكنميسوظيفة

".اللملك"المدبرهوالكلمة

العباسيالمبعوثذهابعنحديثهمعرضفيابيهافيشيرشجاعابواما

الثانيباسيلالإمبراطورلمقابلةالقسطنطينيةإلىشهرامبنإسحقأبي

اولأالبركموسيقابل(نالعداسىالممبعوثعلىكانحيثام(،769-250)

يتولىأنالبركموسعلىكانكماالإمبراطور؟بصقابلةيحظىانقبل

.3العباسيالسفيرمعالبيزنطيةالمباحثات

أحدبهايختصكانوظيفةوهىالتزاكويمومينوس،هوالصحيحالنطقالبيزئطي:الواقع

منبدءأبيزنطةسماءفىنجممعلاالذين،البيزنطيالبلاطفيالخصيان

البيزنطيالبلاطوظائفشتىفيوتحكمواالميلاديالتاسعالقرنمنتصف

شؤونبكلالعنايةالوظيفةهذهشاغلالخصيمهمةوكانت؟3أهميةالأكئر

لمغرفةمجاورةضوفةفىينامكانلذا(منها.علىوالقيامالإمبراطورنومغرفة

.4الامبراطورنوم

القصرفىالخصيانوظائفبينمنأهميةاكثرهيكانتالوظينةوهذه

praepositusبرايبوزيتيسمهامبينشاغلهاجمعحيث6الإمبراطورى

فيمامهامهماتغيرتاللذينالميلادى،الئامنالترنkoubikoulariosوقئتلار

بعد.ه

.461صوالاشرات،الشبيه،يلسعرديا

9380ص1691(،)القاهرة،الأممتجاربكت!نيل،شجاعابوانظر:2 - rالرحيلي،سليمانايضأ،انظر

.12ا-ه18صاهـ(،441)الرياضالبيزنطيةالدولةإلىالاسحميةالممفاريت

3Genderلمءect Servant: Eunuchs and the Social Construction.Kءلم.M Ringrose, The Perf

163.3002(,in Byzantium (Chicago, London

4124.,trative System!كantium, ;85 Bury, The Imperial AdminريinByzيفءRice,Everyday Li

ct,.916؟ ServantملءRingrose,The Perf
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عصرنهايهإلىلعودالبزاكويمومينوسوظيفةانيبدووهكذا،

المقدونىباسيلشغلهاحيثمم(،)842-67الئالثميخائيلالإمبراطور

Basil Iسبيلعلىالوظيفةهذهشغلتالتيالشخصياتاشهرومن.آنذاك

فىالرفيعةالمكانةونوالعربيايأصلنو،Samonasساموناسالمئ!

تجزاكويمومينوسوظيفةإلىالحكيمالسادسليوالإمبراطوررفعهحيث،البلاط

فيجميعأالطواشبةمكانةبلفحسبآنذاكالبلاطفيمكانتهليسبهذالتزاد

ليكاببنوس،3رومانوسعهدفىثيوفانيسالبطريقوكذلك؟االحكيمليوعهد

Romanusليكابينوسرومانوسللإمبراطورالشرعىغيرالابن،وباسيل

يشغلكانانبعدالوظيفةهذهإلىرقيالذىم(،)029-449لماولس!ءكاس!س!لأ3

فى(protovestiarius)بروتوفيستاريوس3للإمبراطورالأولالفبيس11وظيفة

حربيةحملاتراسعلىارسلهالذى،السابعقسطنطينالإمبراطورعهد

.3خارجية

أمهـندفقدالبزاكويمومينوسفيالبيزنطيالإمبراطورلدةفرطومن

مباشرةمهمةليكابينوسباسيلإلىم(619-639)فوقاسنقفورالإمبراطور

Liutprandالكريمونيليوتبراندالأسقفمعالمفاوضات of Cremona

الأميراتوإحدىالأولاوتوالإمبراطوربينالزواجمشروعحول

7991.891),ا ifك!51ول,S.Tougher, The Reign of Leo VI)129-886( (Leiden, New York

Cf. .L Ryden, "The Portrait of the Arab Samonas in the Byzantine Literature", GrA

.3 ,(8491) ;801-101 Romily .J Jenkins, "The Flight of Samonas", Speculum 2/23 (A "r

235-7.124891(,

الإدارةبهموعجثالحكيمالسالمىليوالامبراطورعهدفيالييزنطيالقصرفيكبيرةمكانةالطواشيةبلغ

منذممنوعأكانماوهوهالتبنيحقلهميتيحtنونيأمرسومأاصدرالسالسليوانلدرجةأنذكالبيزنطية

منمباشمربئائيركانالطوائميةلصالحالقانونهذامئلصدورانولابد.الأرلجسشيانالامبراطورعهد

,lesage.40أول(Paris:انظر.م!نوس!بزآكويمو ed. .P Noailles and A/لمLes novelles de Leon

.102,(4491,.06:233 Cf. Guilland, Les eunuques dans l'empire byzanline

2802.,Guilland,Les eunuques daps /'empire bycantine

013-912.,ct ServantملءRingrose,The Perf
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المكانةإلىبالإضافةهذا.بالفشلانتهتالتيالمفاوضاتوهيالبيزنطيات،

أيضأ.اتزيمسكسيوحناالإمبراطورعهدفياحرزهاالتىالكبيرة

يعهدنجدهام(ا-280)250الئامنشمطنطينالإمبراطورعهدوفي

وللخصيالاسكلارية،حرسفرقةبقيادةنيصلاصالخصيللبزاكويمومينوس

اندرونيقوسالإمبراطورأرسلكما!جتارية.3حرسفرقةبقيادةيوستاثيوس

noكومنينوسالأول -) )183 Andronicus I Komnenusاt)نقفورم

اللاتين؟لقت!الإمبراطوريالجيشمنجزءراسعلىالتزاكريمومينوس

Alexiusانجيلوسالئالث(لكسيوسالإمبراطوركلفكنلك III Angelus

Johnيونوبوليتيسيوحناالتزاكويمومينوسام(2.-3ا1)59 Ionopolites

.3آنذاكالسياسيةالمشكلاتبعضمعبالتعامل

البزآكويمومينوستوليعلىسابقأنكرتالتيالأملالةفإن،حال(يةعلى

والمتعلقةالأصليةوظيفتهإلىإضافةالبيزنطيةالدولةفيرفيعةمناصب

البلاطفىمكانتهعلوعلىيدلفإنهدلانهذاكلالإمبراطورنومبغرفة

رفيعةعسكريةقياداتويوليهفيهيثقالإمبراطورجعلتلدرجةالبيزنطي

السامية.المهاممنوغيرهاالمقام

حيث،الكليترولوجيونفيالطواشيةضمناتبزاكويمومينوسذكرويرد

خدممنالطواشيةهيئةراسعلىالإمبراطوربزاكويمومينوسئدكر

يظهرولا.4رئيسيينخلمتسعةمنتتكونوالتيالإمبراطور،

سببولعلالميلادى،العاشرالقرنفيالتصدرقوائمفيالتزاكويمومينوس

.Cremona,Eng.ا transلمهLiutprandلمءutprand of Cremona, The Complete Worksأصا

;.PaoloSquatriti, Translated texts in Translation (Washington, .D .C,)7002 248 ff

013;,ct Servant!ملRingrose,The Perf

51.ص،الحكوميةويلمناصبالألق!فرج،العزيزعبدوسامايضا:فظر

2048-0111838(,.G Cedrenus, Compendium Historiarum, ed. .1 Bekker, CSHB (Bonn

.481

3014.,ct ServantملءRingrose,The Perf

4133.,.Phil33لم.ء!
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آنذاكأكثرنفوذهموازدادالبيزنطيالبلاطفىمكانتهمسمتالطواشيةأنذلك

.االوظيفيةاكقابعنأغنتهمعديدةشرفيةألقابأفحملوا

خلاصةهيمهمةنقطةإلىأشارالمسعوديأنالقوليمكنوهكذا،

والعاشرالتاسعالقرنينفياتبزاكويمومينوسإليهاوصلالتيالمكانة

اهلئهلدرجةمنه،الشديدقربهبحكمللإمبراطورمدبرأأصبحبحيثالميلاديين

اوالعباسيكالمبعوثالأجانبالرسلمعالدبلوماسيةالمباحئاتلتولي

إليهاوصلالتيالمكانةحقيقةإلىيشيرماوهو،الألمانيالمبعوث

لمهامالدقيقالتوصبفكانواق،البيزنطيالقصرفيالبزاكويمومينوس

.العربإليهايتطرقلمالوظيفة

السكلار-السفلا!-السفلا!-الصفلا!-21

bمم!"كا8"83"ف!أهسيهلاريوسالبيزنطى:المصطلح

الخصي،بثيودورمقئرنةالعربيةالمصالرفيالوظيفةهذهوردتالصبى:المفهوم

لقتالهرقلالإمبراطور(رسلهالذى،Trithyriosترايئيريوسباسمالمعروف

انالعربيةالمصادرنصوصوتعكس.3اليرموكمعركةفىالمسلمين

.3وظيفةوليس،بيزنطيلتائدإسمهوالسقلارأنفهمواالمسلمين

الخزاثةلطرتعنيبيزنطيةوظيفةوهيالشكلاريوس،هوالصحيحاللنظالبيزنطى:الوالحع

المقاطعاتمنالمرسلةالأموالتتلقىكانتالتي،آنذاك"الملكية

4.الإمبراطورية

هذهلطورإلىنش!ر(نعللنالح!مالسكلارلوسعنهناوالحليث

مستقلةإدارةبيزنطةئتشيءانوقبل،البيزنطيا(ستارينيمسته!لففي؟الوظيفة

الشؤونشتىبتولييقومواالنينهموموظفوهالبرايتورىالواليكان،للمالية

.TaktikonBene,.263افظرمئلأ: evi6,;245 Taktikon Escurial

الكاملالأئير،ابن122(ص4،ج،المنتظم،الجوزيابنBernص2،ج،والملوكالرسلتريخالطبرى،2

255.ص2،ج،التاريخفي

.631،661،417ص2(!800)القاهرةالسيحيالفكرفيالمسلمون،منصورطارق:انظر3

85.,Bury,The Imperial Administrative System
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ضريبةبجمعالبرايتوري،للواليكمملكين،الموظفونهؤلاءقامفقد.المالية

فيجمعهنككانوحيث؟؟اهميةالأكثرالضريبةوهي،annonaالأنونا

طبقاتتحددكانتوالتيمغا،والأرضالرأسضريبتيبينالريفيةالأفاليم

فيأنهغيربها.3)الر(س(الفردعملوحجموحجمهاالأرضقطعةلقيمة

Tamaraرايستالبوتتاماراالمؤرخةاعتقادحسب-الميلاديالثامنالقرن

Talbot Rice-المتاطعاتعنمسنولأالبرايتورىالوالييعدلمعندما

المحليةبالخزانةموظفينوغينالأنونا؟جمععنتلقائيأتوقففإنه،الإقليمية

(صبحالتيالسكلريوس،وظيفةاناث!أتالوقتنفسوفى،المهمةبللكللقيام

".الأمةخزانةسظربمثابةشاظها

الشنونأصبحتالميلادىالسابعالقرنبحلولفإنه،ثانيةناحيةومن

القرونعبرنمتالتيالماليةالإدارةأنلدرجةللغايةمعقدةلبيزنطةالمالية

عاملينلمogothelesلغثيطيون:اثنتينإلىانقسمتبيزنطةعمرمنالأولى

لأنونظزا.آخرقطاعفيعاملين?artulariiوكارتولاريوسات،قطاعفي

الثامنالقرنمنذالإمبراطوريةفىأهميتةتزدادبداتالأولاللغثيطمنصب

وظيفةألغيتالميلادىعشرالئانيالقرنمجيءمعفإنهفصاعدأ،الميلادى

megasالعظيماللغث!طلمصالحالس!لاريوس logothete،مساويااصبحالذى

.3الخاصالامبراطورلسكرتيرالأهميةفى

القمحمنعينيةمخصصاتعلىيحصلونالجندبدالقلليانوس،عهدوفى،الميلادىالثالثاثوننهايةمع,3'

الأنونااسمعليهاطلقالذىالنظاموهوبالجيائى،خدمتملقاءنلكويخرواللحموالملعوالزيتوالني!

كانتالتيوالطعامالقمحإمداداتعنعبارةكانتوالتيأيضا،المدنيةالأنوناهناككانتكصاالصكرية.

زبيدةانظر:النظامهذاعنالتفاصيلمنلمزيدنلك.بعدالقسطنطينيةثم!ديماروماإلىالولاياتمنترسل

A.،52-56؟ص1(،499)القاهرة،البيزنطيةمصرفىالافصاليةالصاة!ا، Johnson, and .L West

Byzantine Egypt: Economic Studies (Princeton ,)9491 ;922-218 .A Sergre, "The

)4391(,421-042.16Annona Civica and Annona Militaris," Byz

ولكنمشابهةسدنيةضريبةيؤلونلكونهمالضريبةهذهيدفعوايكنلمالييزنطيةالمدنسكانينبالنكرحدير2

انظر:.العواند..الحديثبالمصطلحتسىمااوالمدنيةالمومعص

57.,Geanakoplos,Byzantium: Church, Society, andCivilization
0101-001,inByz7 antiumمنءRice,Everyday Lif
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5ء3."ول

العرينيالباز،

محملىحسنين؟

الثامنالقرنإلىالسكلاريرسوظيفةنشأةترجعرايسكانتوإذا

فقدالميلادى.السابعالقرنإلىيرجعهابيورىب.ج.المؤرخفانالميلادى،

كانواالنينخاصةللوزراءالماليةالمهامالسابعالقرنفيالش!لاريوستولى

.اآنذاكمهمةوزارةالخزانةاصبحتحيث؟الإقليميةالمقاطعاتيديرون

الذىالرأكيهذابلنفصبلالبرموكمعركةنناولتالنىالعرببةالمصالروئؤكد

ثيودورالبيزنطيالقائدذكرالذىايضنا،ثيوفانيسويؤكده6بيورىابيهاشار

"سكلاريوس!.2بلقبمقرونأ

البيزنطيالإدارىالجهازفيالدست!لاريوسوظيفةقيمةانهيارانويبدو

التيالانتصاراتبعدلاسيمابكئرة،بيزنطةفيالثيماتعددازديادإلىراجع

وباسيلتزيمسكمسويوحنافوقاسنقفورامثالالمقدونيةالأسرةأباطرةحققها

بكلايدي!منعدةومدئاشاسعةاراضوانتزاعهمشرقأالمسلمينعلىالثاني

ودوقيةميزوبوتامياوئيمليكاندوسكثيمجديدةثيماتإلىوتحويلهاحوتما

العسكريةالاقطاعياتظهورإلىهذاأدىثانيةجهةومن.وغيرهمأنطاكية

صغارام!الئهمتوقدبعينها،أرسئقراطيةاسرأتوارثتهاالتيلشاسعة

منحأوpronoiaالبرونويانظامإقراربعدلاسيمالصالحها،الاقطاعيين

فيالقلم(رباببطبقةالإطاحةإلىعمدتالتيالأسر،3وهيالعسكريةالأرض

عشرالثانيالقرنوبحلول.4الدولةعلىالسيادةفيمحلهالتحلالقسطنطينية

المركزيةالخزانةموظفيكسبفيالأفاليم/الثيماتتلكقادةنجحالميلادي

ثمالفلاحينمنالضرانببتحصيلبدورهميقومونكانواالذينلصفهم،

.هلأنفسهمبهاالاحتفاظ

85.,Bury,The Imperial Administrative System

The Chronicle of Theophanes the Confessor, Eng. trans. .C Mango and

047-468.7991(,Oxford)

-vrrصالببزنطبة،الدولة، vrr.

.111ص1(،839)القاهرةالبيزنطيةاللولةتاريخفيثراساترييع،

101.,in ByzantiumعفيRice, Everyday L
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محتلأاوسبنسكي،تكتيكونقائمةفيبطريقلقبحاملأالس!لاريوسويرد

فيأماا.الدولةموظفيبينوالثلاثينوالخامسةالعاشرةالمرتبثين

احئلبنشنيكئكتيكونوفي.2والثلاثينالثانيةالمرتبةفيحللىالكليترولوجيون

تكتيكونفياما"بروتوسبائ!يوس"؟3لقبحاما!،والخمسونالسادسةالمرتبة

ألقائايحملأندون،المائةبعدعشرةالتاسعةالمرتبةفاحئلالاسكوريال

الدرلة.4موظفيبينمرتبتهتدنيإلىياثميرمما،شرفية

سكيلاريوسلنظةانيسثوجموالمالعربانمنالرغمعلىفإنهوهكذا،

عالثالتيالبيزنطيةالمصالرصحةاكدوافإنهمبيزنطةفيماليةوظيفةتعني

تماراالمؤرخةظنتكماالميلادىالثامنالقرنقبلماإلىالوظيفةبهذه

رايس.تالبوت

13-الكلألكلى

كا،08ء"ق"3"لأ"كلأن!لاريوساليونلألي:المصطلع

حديثهعنداعه!"ف-االأخيرالمقطعدونشجاعأبىعنداللقبهذاورد:الوبيالمثهوم

نقفور*دارفينزلحيث،القسطنطينيةإلىشهرامبنإسحقابيزيارةعن

بغداد.هإلىالقسطنطينيةمنعودتهطريقفيايفئاصحبهوالأخيرالكلألكلي"،

الإمبراطورية*المجالس*كثكلاريةوظيفةتردالبيزنطى:الواقع

ربماالتيالكليترولوجيون،فى(KayKEXXdه!ء5)لالد!+4ء"ص!كالائق+

حيث،الإمبراطوريةالسكرتاريةأوالمراسمهيئةفيبسيطةوظيفةإلىتشير

ضمن،الدولةموظنيترتيبفيالتاجماتاوجنودالثيماتجنودقبليأتواإنهم

نجدكما.6الكليترولوجيونفيالألقابحملةمنالثالثالتسممنالرابعةالفئة

اللغثيطموظنيهيئةوضمن،7المدينةواليموظفيهيئةضمنكانكلارية

03.38،ص،الأممتجاربكتابنيلث!جاع،لوة
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113.,.Phil!3!في،أكا



عنمسؤولأكانالذكطالكويشور،1موظفىهيئةوضمن،العامةالخزانةناظر

ثمالميلادى،السابعالقرنحتىالملكيةوالمراسمالقوانينوصياغةالتشريع

ومكانةنفوذلازديادكنتيجةنلكبعدبلقسطنطينيةقاضيإلىتحولماسرعان

.2الإمبراطورىالقصرفيالأولالسكرتير

بدكيلاعلىمرتبةنوىكانكلاريةايضئاالكليترولوجيونفينقابلأننابيد

ItpQYCOKayKEXXdp1Otالبروتوكانكلاريةبيلقبونحيث،سابقيهممن

ئروتوكالكلا!يوسفهنك.،الأول.سمكلاريةاى

11 npmoicayKF-XXdcptoqالنومير)،3لومشقموظفيهيئةضمن

الشكيللونكارنولاريوسموظفيهيثةضمن"وبرولوكالكلاريوس"

للغثيط.وبرونوكالكلا!يوس"6للثيمات"*وبروتوكلألكلارية4"كاه!علآ"قيوله

"وبروئوكثكلاريوس"للكويشور،8وبرتوكانكلاريوس!،العامةناظرالخزانة

الميلاديالعاشرالقرنفىالوظيفةهذهتظهرولا.هالشكلليونلكارتولاريوس

فيتسجل(نتستحقلمانهالدرجةتدنيهاإلىيشيرفدماوهو،بعدهوما

الدولة.لموظفيالهيراركيالترتيب

فىسمعهكماالوظيفيالكانكليلقبسجلإسحقأباالقيبدووهكذا،

كمانقفورباسممرتبطأفجاءماطته،يعيأندونزيارتهأثناءالقسطنطينية

له.كنيةأوصفةكانلو

لشاكريا-41

؟معلومغبر:البيزنطيالمصطلح

حتىالكلالب(،)(يمنهرتبةأقلالشاكري"!..وانالفراء:ابنعنهيقول:الصبيالمفهوم

الملك،أعباءويحملالارنفاعيحفظمنإلىاحنباجهمدالةالآنعلمت

42.46،ص.الحكوميةوالمناصبالألقابفرج،الحزيزعبدرسام2

153--

115...Phil33ءألمغ

334ئعلمأPhi.لم،91.1

121.,.Phil3!غ،أكا

915.,.Phil33ء،4ء



المنجدالدينصلاحد.أ.ويعتقدالطوم..001ودكة!بلاد،فىكقهموتسري

!خالم.2هوالفماكرىان

؟معلومنجرالببزنطى:الوافع

الكاتبا-5

؟معلومجمرالبيزنطى:المصطلح

الرنبأخسانالرومعناعرف"وكنت:!وظيفةهذهصالؤاء!نيقولورس:المفهوم

..."3الكاتبرتبةعندهموالمنازل

3معلومجمر:البيزنطيالوافع

البطربقا-6

ة8"لح"+"+ظهبظريفيوس:البيزنطيالمصطلح

بنطفه،العربوالجغرافببنالمؤرخبنمنكئيرغداللقبمذاوردالصكي:المفهوم

وهوألاثريف"أو"النبيليعنيشرفيلقبوهوه"-ا،51النهايةدوناليوناني

عنهيتولالجليلالأنسمؤلفانغير؟المسلمينبعضفهمكمابوظيفةليس

الأمير..4هو"البطر!

عشرإثنابلأرومالبطرقة.ومن:الجرميمسلمأبيبنمسلمعنهويقول

بحضرةبالقسطنطينيةمقيمونمنهمسنة،يزيلونولاينقصونلابطريقا

بطريق،نقرةبطريق،عموريةبطريقالأص،فيوستةالطايخة،

وامر...سردانية...وبطريقسدكية...وبطرر!ترقيةبطرر!،الأرمنياق

انيضيفثمثملك+هوحجابةالكسطنطينيةيمرمنهمينولىمنالبطرقة

144(47)القاهرةاجالمنجد،اللينصلاحتحقبقوالممنارة،للرسالةيصلحومنالملوكرسلالفراء،بنا

37.ص

.هـا37،ص،الملوكرسل،!نراهبن2

36.صاهج،الملوكرسل!ؤاه،بن؟

255.ا،صج،الحليلالأص،لحليمي4

.901ص،والممالكالسالكخردلنبه،بن؟
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الأقاليمقادةبالطبعيقصدوهنا1.جنديآلافعشرةيقودكانالبطريق

السكرية.الثيماتأى،البيزنطية

البطارقةرؤساءمن!طريقأعشرأئنايذكريحيىبنهارونأقبيد

موضعوفي002ذهبمنفضيبواحدكليدفيبالذهبمنسوجةثيابعليهم

فيبالهيبودرومالعرباتسباقيحضرونكانواالبطارقةانإلىيشيرآخر

03الإمبراطورحضرة

وهو،"الرومقوادمنالقائدهوإنماالبطريقانعلىالخوارزميويؤكد

لقبفقطيحملونالذينهمالكبارالبيزنطيالجيشقادةانإلىيشيربهذا

بطريق.

يضعهم،نهيخر،عنهماقوالهفىالجرمىمسلممعفيتنقحوقليبناما

مقامهفاماحدهمهلد"إذاانهعنهمويقول،الدمشقبعدالصدارةحيثمن

له."هيصلحمن

.6بالقسطنطينيةمقيمينالملكحولبطريقأعشرائناالهمذانيينكرو(خيرأ

منوهو،الشريفأوالنبيلويعني-وظيفة-وليسشرفيلقبالبطريقالبيزنطى:!وقع

عبارةشارةصاحبهايحملوالتيجدأ،الرفيعةالشرفيةالإمبراطوريةالألقاب

قسطنطينالإمبراطورأسسوقد.7العاجمنمحنورة)صولجان؟(ألواحص

البيزنطيالعصرحتىقائمةظلت،البطارقةاسمتحملطبقةالبدايةمنالأول

الإمبراطورعهدفىArinthaeusارينثايوسالبطريقفنقابلالمتاخر.

عهدفيSalustiusسالوستيوسوالبطريقم(،36)363-4جوفيان

حسينمحمدتحقيق،الكتابةوصناعةالخراججحفر،بنفامة1161صوالمصالك،المعمالكخردانبه،ابنا

.981ص(،8191)بغدادالزيدى

.12ثص6النفيسةالأعلاقرم!ته،لبن2

.012ص!ننيعمة،الأعرو،رممتهبن3

77.ص5918(،)ليدنجويهدىنشر،العلوممفلاليحللخولرزمي،4

.178ص،الأرضصورةحو!،بن

.014ص،البلدانكتاب،الهمذاني

722.,Bury,The Imperial Administrative System
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ليوالأمبراطورعهدفيAradburأردابوروالبطريقفلنئتيان،الإمبراطور

4fالأول 74 - t )57 Leo،)ميليتوم()ماجيستيرالعسكريوالقائدوالبطريقم

MauriceموريسالإمبراطورعهدفىComentiolusكومينتيولوس

جستنيانفتحوقدا.هرقلالإمبراطورعهدفيللاicetasنيقتاسوالبطريق

بدرجةعهدهفيالبطارقةعددزادحيث،مصراعيهعلىالبطرقيةباب

.2ملحوظة

عنالبطارقةبعضيميزأنارادأنهيبدوهرقلالإمبراطورعهدوفي

!"4ث310اثناسيوس!مجدأاكثرالبطريق8لقبعهدهفيفنقراغيرهم

.3 glorious patrician Athanasiusالمذكورونعشرالاثنىالبطارقةاما

Magistresبالماجستيرات4فازيليففيقابلهميحيىبنهارونعند

+.هالإمبراطورية"المراسمكتابفيالواردينProconsulsوالبروقناصل

نفسفىيشكلونالذين،البيزنطيةالأقاليمحكامكلاللقبهذايحملوكان

الميلادى!6العاشرالقرنبداياتحتى،الجيشقادةالوقت

رجالكبارعلىفقطمنحهيتوقفلمبطريقلقب(نإلىالإشارةوتجدر

)الخصيان(الطواشيةإلىايضاتعداهبل،الرفيعةالمناصباحتلواممنالدرلة

القصركانالميلادىالعاشرالقرنففيالإمبراطورى.القصرفيالعاملين

للغابةرفيعةمناصبيشغلبعضهموكان،منهمبآلاتيعجالامبراطورى

الأفضلية"بطريق"لقبحملةللطواشيةاصبححتىبطريقلقبلحملاهلته

الرفيعةالمناصبنوىمنالأخيرونكانولوحتى،الملتحينالبطارقةعلى

الذينالطواشية،إلايحملهلماللقبهذافإن،بنشفيكلقائمةوطبقأ74بالدولة

المرتبةفيأتيالذىالأناضولواستراتيجوس،عشرةالرابعةالمرتبةفياتوا

Chronicon,,44-157.143,85,47,43ا Paschale

228-27.,Bury,The Imperial Administrative System

3175..Chronicon Paschale

Gregoire,Un,.668نقلأ.4 captive arabe

,.Const.Porph.,0241و De Ceremoniis, ,I chap

.1ا-2627ص2(،200)القاهرةالأسا،جالبيزنطيالفكرقطوتمنصور،طلرقفظر:6

7,Const.Porph., De Ceremoniis,،11;52 Guilland, Les eunuques daps !'empire byrantine

891.
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إلىيشيروهذاثروتوسبثريوس".لقبحاملألعهـيكنإذا،عشرةالخامسة

كلمةوانلامميما،البيزنطيةالجيوشقادةكلعلىآنذاكمكانتهسمو

v لهكانتالشرققواتقيادة(نيعنيمما،الجمعصيغةفيجاعتالأناضول"

لتبحملواممنالاستراتيجومماتايضأئطرر!.لقبحملكماأنذاك.

فيويلألؤا،القيادةفيوضعهمفىمن(والجيشقيادةوتولوا*ائئيباطوس"أ

"(ئئيباطوس+لقبيحملونممنآخرونبطارقةوهناكعاثمرة.السالسةالمرتبة

عائمرة.السابعةالمرتبةفيويأتوا،الفئةتلكفيمحددةوظيفةدونولكن

لقبحملوامثيلةوظائففياوالقادةفئةضمناستراتيجوساتوهناك

؟اخرىشرفيةألتابأيحملوالملأنهم،عشرةالثامنةالمرتبةفيوياتوا"بطريق.

.2عشرةالتاسعةالمرتبةفيياتوامحددةوظيفةدونبطارقةومنهم

فإنالاسكوريال،3لتكيكونوطبقأالميلادى،العاشرالقرننهاياتوعند

الفيسئارخيسالبطريق"الطواشيفمنهمالطواشية،عليهاممتحوذاللقبهذا

وظانفلونطواشيةوهناكالبراي!زيتم!+،و*البطر!ع+صلا"ف!كا!!"،

فيالطواشيةشانعلوإلىيثميركلهوهذا+بطريق+،لقبحملوالكنهممحددة

الجيوشقادةس!لىمتقدمةمراتبيتصدرواجعلهممماأنذاك،البيزنطيالبلاط

إلىعاثمرةالخامممةالمرتبةومنعاثمرة،رالثالئةالثانيةالمراتبوهي(نفسهم،

.4غرةالثامنة

انثيباطوسلقبيحملونلألاسفكرفهن!متاخرأ.البيزنطيةالدولةفيظهرال!عبهذاانيبلولنثياطوس:ا

الكسيوسمكانةبرفعالأخيرقامثيوفيلالامبراطررعهدفيانهغير.الميلاثيينوالسابعالسالسالقرنينمن

نلكحتىنهبيوزيويحلكدم!كا!.8!ك!همماKaiداكا!ك!+م!الة0وبطريقأنثيباطوسليصبحمومميلي

حالةكانتموسيليالكسيوسحالةواندا!ه6"+39،هانثيباطوسلقبحامليطبقةهناكتكنلميلوقت

اللقبهذاصالتناصيلمنلمزيدمحنورةلرجوانيةالواحصجمارةاللقبهذاحاملثمارةوكانت.ودية

ialAdministrative,,92.22-28االبحثمنيليمافظر SystemإBury, The Imper

245..eviMتTaktikon Ben

ىام،719-759عامإلىتدلهخهايعود!بيزنطيةوالوظانفل!ع!تصلرثانمةهيالاسكوري!،تكتيكون"

مكنبةفيعليهالعثورهالاسمهذااويكونومينسا.د.اعلاهاوثدئزش!مكس.يوحناالامبراطورعهدفي

انظر:غهاإليها.تمث!يرتاريخيةووقانعمفرداتعلىابناةهذاتاريخهاحلثوفبالمبانيا.الاسكوريال

261-254.,Taktikonde !'Escurial

"263.,curial!م!!Taktikon de
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ديجينيسباسيلمنحقدالبيزنطيالإمبراطورنجدالبيزنطيايأدبوفي

لعصاباتوقتلهالشرقيةللحدودحمايتهعلىلهكمكافاة+بطريق"لقبأكريتيس

،\الصغرىآسيافي-الإسلاميةالبيزنطيةالحدودعلىحاكضاوعينهالأبليتاي،

له:2الإمبراطورف!حيث

الممتاز،المذهلالشاب"ايها

بطريقأ،جدتناعينك

جدك،ولاياتكلالاكمانحأ

الحدود(حكمسلطةوخولللى

ذهبي،بخاتمتوأاؤكدهاسوتالأشياءوهذه

."نفيسةملكيةملابسوأمنحك

الجيشبقادةالعربيةالذهنيةفيارتبطالشرفيبطريقلقبفإنوهكذا،

أدركقدبعضمكانواق،الأولالمتامفيالعسكريةالأقاليموحكامالبيزنطي

وغيرهما.الملينةوواليالملكحاجبايضنايحملهاللقبهذاان

انسيبطوسا-7

عه+!و؟7لةها4لثيبطوسالبيزنطى:المصطلح

أرسلهالذىالبيزنطيللرسولذكرهص!ندالمممعودىعنداللقبهذاوردلص!ى:المقهوم

اياسرىئبادلبشانالأخشيدطغجبنمحمدمعللتناهمدمشقإلىالامبراطور

البطريموسالأسميبطوس"يؤايخسيسمىالرسولوكانم،14lهـ/335عام

المنرهب*.3السدفوس

0791genesإ,.141-83انظر،ا Akrites, ed. and Eng. trans. Mavrogordato ( Oxfordء!

(henceforthGRO)

2138..GRO

224.ص،المسيحيالفكرفيالمسلمون6منصررطارقايضا،فظر

سلبمانا؟45ص2،ج،الملوكرسلالفراء،ابنايضأ!انظر6510ص،والاشرافاللمبيه!سعودى،3

iص،البيزنطيةاللولةعلىالاسحميةالسفارات،الرحيلي ) -r i i v.
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فياللتبهذاويقابلنا-وظيفةاواسمأوليس-لقبالأنثيباطوس:البيزنطيالواقع

النحوعلىعدةبالقابالبيزنطيينالقادةإلىتشيرعندماالكليترولوجيون،

+الأئثيباطوسلوالألاضول"استراتيجوسالبطرر!الأشي!هطوس0:التلي

بناثمفيك،تكتيكونفياللقبيقابلناكماالاسكلارية"...إلخ.1دمشقالبطريق

بطارقةايضأحطهكما4الجيشقادةالاصمتراتيجوسات،البطارقةحملهحيث

قدمماالعاشر،القرننهايةفياللقبهذايظهرولا.2الجيشقادةغيرمن

.آنذاكجدواهعدماواختفائهإلىيشير

الرسولليؤانس،اسمأنهعلىاللقبهذاخطاالمسعوديفهمفقدوهكذا،

البيزنطى.

العسكريةوالألقا-الوظائفثاني!:

لاصطرط!سا-صطرطيفوسj)-ا

7+"ناكا!!أهلأ7ليجوساستر:البيزنطيالمصطلح

شبهفييقعالذى،تراقية)ئيم(إدليمعلىالواليأنجعفربنقدامةينكرالصلهى:المفهوم

03بالاصطرطيفوسيعرف،البلقانجزيرة

وكان؟الاقليموالييعنيالاصطرطغوسأنتمامأفيعيالحموىياقوتأما

حسب،جندىألفعثمروخمسةجندىآلافعشرةبينمافوامهجيشايقود

.4الإقليموأهميةحجم

قائدوتعنيالاممتراتيجوس،هواليونانيةالكلمةلهذهالصحيحالنطق:البيزنطيالواقع

كانالذى،البيزنطيالإفلبمقاثديحملهعسكرىوظيفيلقبوهوص!سكركط،5

غ،أكا!Phil3.,137ا!

2245..Taktikon Benetevic

.091ص،الكتابةوصناعةالخراججمفر،بنكدامة،

والصراعا!طاعيالفرس.صورة!ا،محمدزبيدة99؟ص3،ج،البلدانمعجمالحموى،يلارت4

التاريخمجلةو!جللنية.،البيزنطيةالميلادىعشرالحادى!قرنملاحمفيوردتكماالسيحيالاسلاصي
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ضفظر:

فظر:5

قادةبينرفيعةمكانةيحئلكانوقد.الوقتنفسفيجياثمهويتولىيحكمه

يتمثعواالأقاليمقادةنجدالتاسعالترنوفى.االمقامرفيعيوموظفيهاالدرلة

العاليةالنبالةلقبعامبشكليحملونكانواضدللبطارقة.2الكاملبالاحترام

كانماالنادرومن؟الشرفي"اذشيبطوس.بلقبمصحوبأواحيانأ+اليطر!+،

هوفها"البروتوسبلاتاريوس".3وهىالنبالةفيقليلأألنىشرفيةمرتبةيحمل

وبطريق!ائثيباطوسلقبيحمل،المثالسبيلعلى،الأناضولإقليمقا!لد

واسنرانبجوسءبروتوسبثريوسلقبراحبانأ"،"الأناضولويمشراتيجوس

المكانةيحتلالممثالسبيلعلىالأناضولإقليمقائدكانلقدالألفمول.+ه

تاجمادومستقمتقدضا؟الدولةموظفيترتيببينالكليترولوجيون،في،الرابعة

متافا.6يليهكانالذىالاسكلاريه

استراتيجوسكانبنشفيك،لتكتيكونطبقأالعاشر،القرنمنتصفوفي

وكان+بطريق"؟لقبويحملالآخرينالجياث!قادةجميعيتصدرالأناضول

"البطريقلقبيالأخرىالأحيانبعضفييحملونالاستراتيجوممات

ألقابايةالاستراتيجوسيحمللمالمعاشرالمقرننهايةفياماوالأشيبطوس!.7

دمستقيليه،الجيشقواثكليتصدرالأناضولاستراتيجو!وكان،شرفية

الاستراتيجوساتس!دزادكما؟8الغرباسكلاريةدمستقثم،الشرقاسكلارية

وض!ربأ،شرقاالإسلاميةالمدنمنكثيرعلىالبيزنطييناستيلاءبسببأنذاك

.9استراتيجوساترأسهاعلى،جديدةثيماتإنشاءعليهترتبسا

47-93,,Bury,The Imperial Administrative System

361.4391(,Brehier,,.L Les institutions de !'empire byzantin (Paris

37-36.,Ahrweiler, Recherches

137.,.Phil33غ،أء

142.,.Phil!33ء،أء

101.,.Phil33ء،أء

Taktikonبئ،لم!؟ع+!!,245

263.,Taktikon Escurial

247-245.,Taktikon Escurial

-016-



التيالمنازعاتفيالتدخلحقلهكانالاممتراتيجوسينبالذكرجدير

المشبوهينوحبسايقافحقولهإككيمه،فيالخيريةالمؤمسماتبينتدور

،العسكرىالطابعذاتالجرائمفييقضىكانكما.الجرائممختلفومرتكبي

فيالشاقةالأشغالمئل،للإقليمالموظنينبمساعدةفيهاالأحكامويصلر

.ابالإعدامالحكماوالمناجم

بينفيماالاستراتيجوستجرىمراسمهناككانثانهإلىالإشارةوتنبغي

البطارقةمعالكنيسةيدخلالأطيمقائدفكان،والكنيسةالإمبراطورىالقصر

وصايابشمليميقومواحيثفيهاالمراسملاستكمالالإمبراطورقبلمنالضرقين

ويؤثونالمنبح؟ص!لىليضعهامنهمياخذهاالذى،البطريركإلىترقياتهم

على!يتهيضعبطررشوكل،ترقيتهوصيةبطريقكلإلىبعيدثم،الصلاة

علىوكاننومبزما.2وسبعوناثنتانللاستراتيجوسبالنممبةفكانتالمنبح؟

يرتدرا(نالامبريطورىالقصرفيالتعيينمراسميؤدونعندماالبطارقة

عباءةيرتدىانالاستراتيجوسعلىكانبينماالقاتماللونذاتالعباءات

.3أرجوانية

المسلمينانيتضحبيزنطةفي"الاستراتيجومى"واقععلىاتعرفوبعد

المعممىهذاانأدركقدامةانغير،العربيةإلىصوتيآنقلأالكلمةنقلوا

البيزنطي.الإفليمواليعلىأطلقالوظيفي

الدمسئق3-

bكاس!لم!!وظه،68دومشنيقوسأليونلأس:المصطلح

واهميتهدورهمحددأالميلادكيالعاشرالقرنفيجعنربنفد)مةينكرهالصبى:المثهوم

الئرسكئنقمممغه:يقولحيث،القسطنطينيةفيالوقتنلكفيالحقيقية

,Ahrweiler,.42ا Recherches

-Atص،الخارجيوالعالمبيزنطةمنصور،طارقانظر:الثيمفيالاستراتيجوسمهامعن YA.

نوميزمثا.36يضعفخريأبطريقأكانوإذانوميرملالا،05بضععاملأبطريقأكانإذا2

47.011,Const.Porph., De Ceremoniis

348.(01,Const.Porph., De Ceremoniis
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صاحبوهوالكببر،الذمسنقوصاحبهمالاسخلا!ية،1اولها(فسام،،بعة

ابنوبضعه،+2آلافاربعةو!تهم،الجماعةعلىوالرئيس،الفروضفرض

دون،المنزلةحيثمنمباشرةالمدينةواليبعدالصدارةترتيبفيحوقل

عنه.3تفاصيل

الدمسئقوامممذمستفأنقفورارملألوسولى"...ثمخللونابنويقول

فافامالعهدلهذاعئمانابنملكحيثالخليجشرفىيلىمنعىغدهم

نقلوهابل،العسكريةالوظيفةلهذهمقابلأالعربيوجدولمذمستفأ+."نقفور

فقط.صوتيأنقلأ

ومنمقامأ،الأعلىوهي،الأربعالرنيسيةالامبراطوريةالحراسةوقمنو)حدةالاسكلاريةفر!ةكانتا

تضموكانت،الميلاديالسالسالقرنقيماإلىهاللونجونالمورخبهايحودحيثايضأ،ا!مالمحتمل

للإمبراطور.شخصيكحرس!لهمنظيرعاليةأجورألهموتدفعبضايةالمخئارينالجندصفوة

,Haldonانظر: Byzantine Praetorians, 911 ،+ Brehier, Institutions, ;353 Bury, .J ,.B A

History of the Eastern Roman Empire (London ,)1491 ;227 Idem, The Imperial

7491(.Administrative System, ;4748 .A Guillou, Lacivilization byzantine (Artheud

d,ءا "Etudes sur3،ورةا militaire et les armies (Paris،)4691 ;65 .RGuil123;ء.ء,.F Lot

414.)6191(,1grand palais de Constantinople, les noumera," REB

*.ولس!33اأ،،أع"+6+ه!ء"*س!3!راكبة،الفرسانمنالفرقةهذهقىاتانالمحدثينالمررخينبحضويغبر

and the Imperial Administration", in: Byzantium, ed. .N Bayns and .H .S Moss (Oxford

464.3691(,,(4891 ;93 Ch. Diehl et .G Marcais, Histoire du moyen age (Paris

,Brehier,.353)والمشاةالنرسانمنانهابرببهينكرببنما Institutions)الفرسانمنكانتانهاببدولكن

كانواالنرقةهذهجنودانالع!ابعقممطنطينوينكر!نوميرا.تصمىكاملةللمشاةشقةهناككانتلألهضط،

Const.).بالقصرمقرهمفيتواجدهملوقاثعيرفيغدهموييئمونالكيعرة،!بيزنطثةالأسرغدياتمون

,.Porphء3?،5301 Le liver des)ه!فصانلمنبحضأانالمحتملمنانهجيانرودلفالمورخويرى

انيمكنلاانهيخر.الامبراطوريةالمراسمفيبوجودهاوالأبهةالفخامةمظاهربضناءفيتشخلمكانت!ضثة

الفرقةهذهعامثاندكان،أخرىناحيةو!ن؟ناحيةمنهذاالأمرهبهذايؤمونكلألواالفرقةا!لدكلاننشتتج

R.انظر،ئمخصيأ.الحصلاتإحدىويقودبصتهالائتصاريتبحضفييظهر Guilland, "Etudes sur

6.)5191(,81.3" REBاح'I histoire administrative de Byzance: le domestique des scho

.918ص،الكتابةوصناعةالخرابمجحفر،بن!امة2

.781صايارض،صورةهحو!بن

274.ص2،جخلدرن،ابنئاريخ،خلدونابن
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comesالجمعابيهالمضافحالةفيالرظينياللتبهذانتابل:البيزنطي!واقع

doesticorum261-)المالول،دهأ3المرتدجوليانالإمبراطورعهدفي

Theodosius))الثانيثيودوسيوسالإمبراطورعهدفىوكذلكم(،263

حيثالمقامعاليةتكنلمآنذاكالوظيفةلالكأنإلىيشيرممام(؟)804-.45

.اقوميسلقبيحمليرأسممنكان

وظيفيالقناكانالذمستقلقبفإنالأوسطالبيزنطيالعصرفياما

فييعملونممنبيزنطةفيمكانةالناسأرفعيحملهكانتمامأ،عسكريأ

المسماةالإمبراطورىالحرسفرقةذمستقمثلالذمسثقية،منصب

إقليمودمستق،3بالقسطنطينيةالأخرىالحراسةفرقوذمستقاتالاسكلاريه،3

إشارةاىبدونالدمستقلقبنقابلوعندما."الصغرىبأسياالأوبتيماطي)ثيم(

الاسكلريه.هذمستقيعنىهذافإن،اخرى

،الشرقلقولتدمستقعننتراالعاشرالقرنمنالئانيالنصفوفي

عهدفيTheodoreثيودوركلذمستق،6الغربلقواتدمممتقمقابل

0ثيودوراالإمبراطورة (55 Theodora56-فيثيوفانيسكانوإذاأم(007ا

تكتيكوقفإن"بطرر"،8لتبومعهالاسكلاريهدمستقإلى(شارقدم767عام

فيالاسكلاهـءيه"ذمشق"البطر!نجدحيثايضأ،إليهأشارت(وسبنسكى

فيلماالألفمول"،69ليجوساستر"البطريقبعد،عشرةالثالثةالمرتبة

Chronicon,,166.41ا Paschale

2.R Guilland, "Le grand domesticat 9 Byzance, 5!11 37 ,)3891( ;58 Bury, Eastern

Roman Empire, ;227 Ensslin, The Imperial Administration, ;93 Guillou, La civilization

123.,byzantine

TraitePhil.,.701-501,.66-94؟ Cf. also Bury, The Imperial Administrative System

4Phil., .701 See also Bury, The Imperial Administrative3!53ء،أكا;,.TaktikonUsp

358.,System,;66 Brbhier, Institutions

.,Bury,The Imperial Administrative System,;05 GuiIland, Le domestique des Scholes

01
.9flصالييزنطية،اللولةالويني،!باز6
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الخامسةالمرتبةفيالاسكلا!يههدمستق"البطري!نقابلفإنناالكليترولوجيون

علويعنيمماالأثاضول"،1اسئرائيجوس"اليطريقبعدالدولمة،موظنيبين

.lنذاكشات

نحوعشرالثلثةالمرتبةيحتلكانالاسكلاريهذمستقأنملاحظةوينبغي

بينالخامسةالمرتبةيحتلكانوبنهايئهالميلادى،التاسعالقرنمنتصف

الإمبراطوريةفيومكانتهشانهعلولنابنسروهذا.البيزنطيةالدولةموظنى

.الأناضولاستراتيجوسسوىفيهايبزهلاكانوالذ!،بالطبعالبيزنطية

استراتيجوسهماالبيزنطيةالإمبراطوريةفيللجيشقائدان(كبركانوهكذا

.2الاسكلاريهوذمستق،الأناضولإقليم

لقبأيضأيحملالاسكلاريهدئمستقكان،بطريقلقبإلىوبالإضافة

ايضأ،اللقبهذاحامل،الأناضولاستراتيجوسبعدياتيحيث+لئيبطوس"،

كانالألقابتلكإلىبالإضافة.3الطبقةهذهاصحابر(سعلىياتيالذى

التاسعللترنالأولالنصفمنوابتداءائروئوسبثريوس".4لقبايضنايحمل

ينعدىالعسكريةالعملياتمختلففىدوزايلعبالضابطهذاكانالميلادى

.هالقوانمعليهتخلعهاكانتالتيالمرتبةكثيرأ

تاجماتاكواتلكلاعلىقائذاكانالاسكلاريهذمستقانبالذكرجدير

وكانلملإمبراطور.المتربةالحاشيةويتبعهالعاصمةفيويتبمالقسطنطينية

حالةوفى،بنفسهالإمبراطوربوجههاالتيالعملياتفىالرئيسيمساعده

المحتشد.6للجيشالعلياالقيادةفىمحلهيحلالذىهوكانالميدانعنعيابه

101.,.Phil3!غ،أكا

95,,ByzanceةGuilland, Le grand domestical

17.,oles"ءGuilland,Le domestique de Sc137!سبم.,.Philكا!3ءلأ

17.,Phil.,.142 Cf. Guilland, Le domestique de Scholes33ءجلمفي

55.,esء"Ahrweiler, Recher

13.,oles"ءerches, ;56-55 Guilland, Le domestique des S"ءAhrweiler, Re
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الاسكلا!ية.ذمسئق"البروتوسلهثريوسنقابلالميلادىالعاشرالترنوفي

7ليجوساسئر"البروتوسباثريوسبعدوالعشرينالثانيةالمرتبةفي

التاسعةالمرتبةفي،شرفيةألقابدونا!سكوبيتر،1ذمستقئمالأئاضول"،

اقرانمعننسبيامتأخرةمراتبفيالدمستقاتباقييتوألىثم4والثلاثين

.2الشرفيئروتوممبائاريوس"لقبحاملين

علىالبيزنطيالضغطزيادةومعثميلادكي،العاشرالقرنأواخروفي

العفمرين،المرتبةفيالشرقلاسكلاريةئمستقأهناكاصبحشرقأ،المسلمين

طاكاصبحكماهوالعشرينالحاليةالمرتبةفيالغربلاسكلاريةوآخر

لاكسكوبيتروآخر6والأربعينالسابعةالمرتبةفيالشرق!سكوبيترذمستتأ

مرائبفيفياتونالدمعمتقاتباقياما.والأربعينالثامنةالمرتبةفيالغرب

المرتبةإلىالمائةبعدوالثلئئنالرفعةالمرتبةمن،شرفيةألقابدونمتاخرة

فيالعاصمةاكسكوبيترتاجمادئمستتيوياتيهالمائةبعدوالثلائينالسابعة

القرنفيالشرقاسكلاريةودمستق.3المائةبعدوالخمسينالحاديةالمرتبة

"الدمستق"لفظةعليهوئطلقباسمهالإسلاميةالمصالرتعجالذىهوالعاشر

فوقاس،ونقنوركوركواز،ويوحنا،الأرمنيمليحالدمعمتقامئال،زياداتلون

تزيمسكس.ويوحنا

صحيحةبصورةالاسح!نقلواالمسلمينالعربليتضح،العرضهذاوبعد

جزءأاممتوجمواانهمكما4قيونانيةاعه-االنهاية(سقطوا(قبعدالعربيةإلى

الدمستقمفهومإلىائمارالذىجعفربنقدامةلاسيما،الدمستقمهاممنكبيرأ

الأوسط،البيزنطيالعصرفيالإدازىبيزنطةتاريخمنالأولىمرحلتهفي

إضافاتايةدونالاث!رقدمسئقإليصراحةأشارالذىخلدونابنوكنلك

ترابط.كانتحيثلبيزنطية،لهحدممةفئالامبراطوريةالتاجمثافرقإحدىتمئلا!عمكوبيتر!اتكانتا

انوقت،الشخصيحرسهتضكلكانتحي!طالأوللررالامبرلطورعهدإلىهالدونجون!مورخبهاويود

فظر:غهاقوبممأ.آنذ&يقودهاوكلنله.الضلربةالعسكريةالقوة-الأسكحريةكانت

tine,ؤ!6!2 Praetoriansء*Haldon, Byz

nبئ.924.247.245 Benekevi،ءTakti

،2717265,263,,Taktikon Escurial
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ماوهوالميلادىالعاشرالقرنفىالقيادةفيمعهاحدإشراكدوناولغوية

البيزنطيالواقعمعيتنق

البحربطري!3-

البحرولغيطبطريقالبيزنطى:المصطلح

س!++"8"!50كاه!"ول!!2+57+5ئأةههلم!هول

استيلاءعنحديثهعند+مغازيهوصاحبالبحر"بو!إلىالمسعودييشيرالصبى:!مفهوم

ايأولو(نبورفيروجنيتوس،قسطنطينمنالحكمعلىليكابينوسرومانوس

للبحر.\بطريقأيعملكان

الأحيانبعضوفىبطريقلقبيحملالبيزنطيللأسطولالعامالقائدكانالايزنطي:الوافع

قادالذىHimeriusهيميريوسواللغئيطكالبطريقأيضألغثيطلقب

كريتمسلميهـضدم/119992عامفيالبيزنطيالأسطول

"...Kato+027ء5"كاس!+هول!"لأ+57له!س!ف!co-3"++"8ك!هلا

02*،وللما?"هلاك!""ء!هـهع+5لا+هئةة!ملم!هلا...

البيزنطيالأسطولقائدكانالميلادىالع!ابعالترنفي(نهبالنكرجدير

يحملاصبحثمالكيبيرايوت،لرونجاريوسمئلذروئج!يوس+،لقبيحمل

"البطريقنقابلأوسبنسكيتكتيكونففي03بعدفيما"استرائيجوس+لقب

"أشيباطوس"لقبيحملالكليترولوجيونوفيالكيبيرايوت+؟"استراتيجوس

يزالونلاالأساطيلقادةكانالميلادىالعاشرالقرنوفيايضأ."الشرفى

.941ص،والاشرافاللثبثهالسحودى،ا

,.Const.Porph,هيملyzantineCrete:انظر2 De Ceremoniis,،11.651 See also .D Tsougarakis

3om the5"، Century to the Ventian Conquest (Athens,)8891;55-54 .E Malamut,Lesمل
85-83.8891(,!3 de !'empire byzantin, I(Parisملء،

البحريةئظورالبشير،الهدىجمدءهاني174-175،ص،البيزنطيالفكرقطوف،منصورطرق؟

02(،30)بولبو،والمستقبلالتاربخمجلةللميلاد.،والحلامرالثامنالفرنبنخصالعسكرىونثماطهاال!يزنطبة

,L.Bushier,ا!yzا-626163صر، "La marine de Byzance du Vile au XI` siecles

7-6.،)9491(91

494.,.TaktikonUsp

913.,.Phil33ئعلم،ء
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واممتراتيجوس،الكيبيرايوتاستراتيجوسمل!"اسئراتيجوس+لقبيحملون

"أشيباطوسلقبيجميعاحملواوقدأيجة.3بحرجزرواستراتيجوس،1ساموس

".3وبطربي

كاقفوقاسنقفورالإمبراطورأنوهيهنامهمةنقطةإلىالإشارةوتبنغي

للبطربقم649عامصقليةمسلميضدالموجهةالبحريةالحملةقيادةأسندقد

المسلمينمنفزمالذىالبيزنطيلثسطولكدرونجاريوسنيقئاس،الخصي

انإلالخصيالعمكريةالقثادةإم!نادندرةمنوبالرغم.نفسهنيقتاسوأسربل

.4القاعدةهذهعنيخرجبعضهمجعلتالخصيانفىالمفرطةالامبراطورئقة

الأمراولفييحملكانالبيزنطيالأسطولقائدانالقوليمكنوهكذا،

الأخيرللقبمصاحبةشرفيةألقابأثماستراتيجوس،ئم،درونجاريوسلقب

العاشرالقرنفيالرفيعةمكانتهإلىللإشارة+والبطريق"الأشيباطوسمئل

البيزنطيالأسطولقاندالهحر.ئطر!اوواللغيط""البطريقاماالمبئدى.

قاندآخربمعنىاو،البيزنطيةللاساطيلالعامالتائدإلىيشيركانأنهفيبدو

الأساطيلقطعفيهاتشترككانتوالتيللنزو،المرسلةالبحريةالحملةعام

هيميريوس.حالةفيكما،البيزنطيةالبحريةالئيماتمنالتادمةالمختلفة

النومىفوس!-4-

له!كاكلة75قويسالبمزنطى:المصطلح

ابيابنمسلمقولحسبالجنودهمنرجلمائتييقودلمنوظيفيالقناكانالصبى:المفهوم

.هجعفربنوقدامةالجرميمسلم

ا.vv-)76ص،البيزنطي!فكرقطوتهمنصورطارقانظرالبحريينايجةوبحرساموسثيميناث!اةصا

2265.263,,Const.Porph., De Ceremoniis,011;652-651 Taktikon Escurial

3247..Phil..101 301;913 Taktikon Benesevieغاأء3ح
4Diaconi Caloensis Historiae Liberi Decem et Liber deكأ*ء43ءح،9،أأ.036بخحدأ*?ء

67-65;1828(,Vilitatione Bellica Nicephori Augusti, ed. .C .B Hase, CSHB (Bonn

902-802.,zantineره!empireءلم,d Les eunuques dapsا+Guil

.918ص،لكتابةوصناعةالخراججعفر،بنقدامةا؟11ص،والممالكالمسالكخردانبه،!نو
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حيثتمامأ،اسمهصحفأنهغيرقيالته،فيمعهمافيتفقالخوارزميأما

.االقومياسماه

حيث،بيزنطةعمرمنمبكرةفترةفىبالفعلالوظيفياللقبهذانقابل:البيزنطيالواقع

363-36جوليانالإمبراطورعهدفينقابله (1 Julianus،)عهدوفيم

364-363)جوفيانالإمبراطور Jovianus،)عهدفياوستريسوالقومسم

474-الأولليو (457 Leo I،)موريانوسوالقومسمiMaurianus,عهد

4زينونالإمبراطور 91 - 47 (4 Zeno،)ثيوكريتيمىوالفومشم

Theocritus527-518)الأولجستينالإمبراطورعلافي Justin I،)م

والقومشالميلادهـ،2السادسالقرنفيالاكسكوبيترقومشوموريس

فوقاسالامبراطورعهدفيالاكسكوبيترقواتقومسPriscusبريسكوس

1e)03()206-.ث!ءكم!50

نقابلحيثرفيغا،وظيفيالقئاكانالفترةتلكفىقوبسلقبانويبدو

عهدفيعيمهء539ءألمك!!?يهميرالذمستتاتقويسالمثالسبيلعلى

ذمسمقأ،يعملفكان-ذكره-السابقثيوكريتيساما؟4جوليانالإمبراطور

)الاكسكوبيتر(.المركزيةالحرسلقواتقائذايعملكانوبريسكوس

وظيفةمنأكثرإلىللإشارةالتاليةالفترةفىاللقبهذانقابلأننابيد

علىلحملهكانحلثالوظ!في،المسمىببدمهفلحعأفومشلعبصاحبهالحمل

الإمبراطورية(الخيمة)قومش"هالإمبراطوريةالخيمةلاظرالمثالسبيل

فىالصدارةترتيبفىالطرامخةيليكانالذى،bله!همم!؟7!الأ+7!هكا

الاسطبل)قومش"االإمبراطوريةالإسطبلاتتظروكذلكالكليترولوجيون،6

.77ص،!علوممفلايح،الخوارزميا

379.,Haldon,Byzantine Praetorians

3155.401,79,98,43,41,,con PaschaleفيChron

441.,Chronicon Paschale

.الفنونالبالثماحسنالدكتورالأستاذرصدهماعلىالبيزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالمقابلايجادفياغمدنا؟

.9171ص3،ج،العربيةالآئارعلىو!وظانفالاسلامية

6,Phil.,.901 See also Bury, The Imperial Administrative System,;42 Ahrweiler334غ،أ
362..Recherches.;37 Brehier, Institutions
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اللقبهذايحملوكان03ةله!ة*7!الاهصةقم!كائةه+لامبراطورى(ا

ثخومابىويسمىالهيتاريةحرسفرقةقائدأيضأ

،الأسوارحرصفرقةوقاند،3ةوله"7عع!نه*"هع"8"+حالهيتارية"

4.لم!ه*75لد!+7لد!ش!ءهس!+التيخيون+"قومشويسمى bإداليمقائدكانكما

عددأيحملكانكماالأوبممي!+،5وقوبسثطرر!لقببحملالأوبسبق)ثيم(

حسبالصدارةترتيبفيوياتي،البيزنطيةالشرفيةالألقابمن

إقليماستراتيجوسوبعدالدرلة،موظفيبينالثامنةالمرتبةفيالكليترولوجيون

.6الأقاليمقادةبينالتراقيسيان)ثيم(

لم،7جندىآلافس!ةلعودكانالذىالأوبمم!ق،دومشانبالذكرجدلر

معوذلكاستراتيجوسلقبذلكبعدحملحيثفومش،لقبحملفييستمر

عسكريةلوحداتقادةهناككانكما8عددها.وزيادةالبيزنطيةالثيماتتطور

ايضئا.9قماسةلقبيحملونالبيزنطىالجيشفييعملون)باندات(

العسكريةالوظيفةهذهيقابلمايسجلوالمالمسلمينأنيلاحظوهكذا،

شاغلها.بطبيعةالتعريفمعفتط،صوتيأنقلأنقلوهابل،بالعربية

+الفنونالباشاحصن!لكتورالأستاذرصد.ماعلىالببزنطيةالوظيفةلهذهالعربيالمفابلايجادفياعتملناا

Iص3،ج،المربيةالآئارعلىوالوظانفالاسلاصية I Ar- i ) AV.

2271.,TaktikonUsp.,;53 Taktikon Benesevic,;924 Taktikon Escurial

يحملالحاجي!لوثيوسغدنجدهحيثالساس!ليوعهدفياهميتهازدالتالوظيفةهذهصاحبانيبلو

كانكما(TradePhil.,114)..الامبراطوريالإسطبلتوبسالبطريقالأنثيباطوس0عليدةشرمةألقابأ

أء33غلمPhil.,.145...بروتوسبلآئاريوصلقبيحمل

3.794291(,le sage (Parisكم/ire de Leon،ءL'extraite tactiqu1.1ه4أ،ول 1; A,لم.PhفيTra i t

42.,ry,The Imperial Administrative SystemلاSee also B
467.,Bury,The Imperial Administrative System

394.,.Theophanes,;506 Taktikon Usp

Theophanes,;506غ،،كا!Phil3.,,501.101ء

ايضآ،لنظر257،ص،الخراجكتابجصر،بنقدامه99؟ص3،ج،البلدانمعجم،الحموييافوت7

74.(،109121).E Brooks, "Arabic Lists of the Byzantine Themes," JHS

874.,theByzantine ThemesلمهBrooks, Arabic Lists

937.,Ahrweiler, Recherches
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الحرسصاحب5-

الفيجلادرونجديوس(وة'catpEtdpxTKالهيتريارخيسربما:البيزنطيالمصطلح

بعدالجرمىمسلمعندالصدارةترتيبفي"الحرسضاحبمصطلحورد!صبى:المثهوم

ا.زيادةدون،القاضي

فرقةقائدلوظيفةصحبحةعربيةترجمةالعسكرىاللقبهذاكانربماالبيزنطى:الوالغ

،ة75ء"ف!ح"ا"+حالهيتريارخيسالمسمىبالتسطنطينيةالهيتاريةحرس

واقعيةوبصورةلا6مبراطور،الشخصيالحرستمللىالجتاريةكانتحيث

يغالركانعندماالأوقاتكلفىترافقهكانتوحداتهمأنيبدوالتيحاشيثه،

يشكلونكانواالذينوهمالصيد؟رحلاتفي(وعسكريةحملةفيإما،المدينة

يحملكانالذىالكبير،الهيتريارخيسالكليترولوجبونوتذكر.2القصرحامية

لقبوكذلكلثيبلاوس"،4لقبئطريق"لقبإلىبالاضافة

"بروئوس!هائريوس!لتبيحملبنشفيكتكتيكونوفي.بروئوسبلألاريوس".3

طاكالاسكوريالتكتيكونوفي.4والستينالخامسةالمرتبةفيوياتي

وهناك،المائةبعدوالعشرينالثامنةالمرتبةفىويأتيالكبير"،"الهيتريارخيس

الرابعةالمرتبةفيويأتي"،الوسطىالهيتاريةفرقة"هيتريارخيسايضئا

فيويأتيالثالئة"،الهيتاريةفرقة"وهيتريارخيسالمانة،بعدوالخمسين

11،المئماةهيتاريةفرفةؤهيتريرخيس،المائةبعدوالخمسينالسالسةالمرتبة

.هالمائةبعدوالخمسينالثامنةالمرتبةفيوياتي

،191ص،البلدانكتاب،الهمذاني،211ص،رالممالكالسالكخردلنبه،لينا

Brehier,Institutions,;354,:انظر2 Bury, The Imperial Administrative System,;601 idem

123.,ternRoman Empire,;228 Guillou, Lacivilization byzantine،ذا
إلىبالاضافة،المرتزقةمن6خربتصيراو،الأجانبمنرنيسةبدرجةالإمبرطورهيتريةئثمكلتو!

ببنإلاملوئبوسغدنكرلهنجدلاالذىالهبنريارخبس،الفرئةهذهبفودوكان.وطنببنويونانببنمفدونيبن،

P:انظر.الاممتراركاتطيفةاعضاء hil., .701 See also Bury, The ImperialءTr ait

desكل!،كلألمAdministrative ;701-601,metsyS Diehl, Byzantium, ;42 Okonomid6s, Les

preseancebyzantines,;327,.12؟ Guillou, Lacivilization byzantine
145.913,701,,.Phil3!في،أكا

Taktikon"ل!vبئ،.4924 Ben

Taktikon,,271.926؟ Escurial
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قصدالجرميأنوهوالواقعإلىالأقربيكوققدآخراحتمالوطاك

حرسفرقةعلىيتحتمكانحيثالأريثموس/الفيجلا،لرونجاريوس

منخاصةبصفةالتصررحمايةالإمبراطوربتامينالتيامالأريثموس

الشغلكانتالتي،السلمحالاتفيالمممائيةالحراسةدورياتوعمل؟االخارج

المحاكم،ومقر،الهيبودرومموقعحراسةعليهاكانكذلكلأفرادها؟2الشاغل

يقودهاالتيالعسكريةالحملاثحالةوفىالميلادى.التاسعالقرنفيوذلك

يصطحبواأنوفرقتهالدرونجاريوسعلىكانشخصيأ،الامبراطور

كانحيث.3معسكرهعنمطلقأيبتعدواألاوعليهم،يذهباينماالإمبراطور

لاسيماالمسمكر،هذاحراسةعنمسؤولأالأريثموس/الفيجلادرونجاريوس

إلىالإمبراطورأوامربنقلقيامهإلىبالإضافة،4الإمبراطوريةالخيمة

05ةالقاد

القرنفيكانواقكبيرأ،موظفأالأريثموس/الفيجلادرونجاريوسكانلقد

فييسبقونهكانواالنينألآخرين،السمكر-القادةمنكثيرمنادنىالتاسع

"لئيبطوس.،7لقب"بطرر!+لقبإلىبالإضافةيحملوكانالهأسبقية.6ترتيب

des preseance byzantines, ;331 Guillou, La civilization3،لملمكلءOikonomides, Les

124.,rantineءره

.Const،)،في45. Porph., Le liver des cer

Oikonomides, Les listes des preseance byzantines, ;331 Guiltou, La civilization

124.,byzanline

الخيمةالمئدم!بيلوعلىالضأ،للاستراتيجوسكانكما،خاصةبصفةلحببراطورخيمةهناككانت

G.فظر:،الثالثلميخانيلالامبراطورية Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, in

Theophanes Cont., ed. .1 Bekker, CSHB (Bonn ,)1838 ;083 Symeon Magister ac

678.1838(,Logothetae, Chronographia, ed. .I Bekker, CSHB (Bonn

لينصبواينتظرونهكانواالمخئلفةالثيمكفيالخيامقصامصةفإندكريةحملةالامبراطوريقودكانوغدما

درونجاريوسويرافقونالقماسة،مادةتحتيحطونالنين،Cortinariiالكورتيناريهوبرضقم،خيمتهله

الأرشوس،لدرونجاريوسالبريدجيكتجهيزعليمكانكماالمسكر.حولالليليطوافهفيالأريثموص

,Bury:ينظر.خاصةمهامفيابضأببحثونكانواوربماالامبراطوربة.طمهاملأجل The Imperial

!43,Administrative System

354.,Bury,Eastern Roman Empire,;228 Brehier, Institutions

TaktitonUsp.,,47;94ء،لمءPhil33.,.101:انظر

913,,.Phil3!غ،أكا
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فكانالعاشرالقرقفىاما+بروتوسباثاريوس+.القبيحملكانكما

لقبحاملأ،والستينالرابعةالمرتبةفييأتيالفيجلالرونجاريوس

ألقابلون،المائةبعدوالعاثمرينالسالسةالمرتبةوفيئروتوسبث!يوس+،2

الاسكوريال.3لتكتيكونطبقأ،شرفية

الوظيفيلقبهحملثمومنالمنصبهذاثمغلانبلذكرجدير

خاصةطائفةشكلواالنين)الخصيان(،الطواشيةأيضاشملثرونجاريوسه

فيه،4بالبسيطةليستمكانتهموأصبحتأنذاك،الحكوميالإدارىالجهازفي

زويالإمبراطورةعينتهالذيDamianusداميانوسالخصيعننقرأحبث

19 139-9( Zoe)هدرونجاريوسأيبالقسطنطينيةالفيجلالفرقةقائذام.

المرفب6-

؟مطومجمرالبيزنطى:المصطلح

دون،الحرسصاحببعدالجرميمسلمعندالصدارةترتيبفيوردالصبى:المثهوم

مراقبةعنالمسؤولالأسوار،قويسهنايقصدالجرميمسلمكانربماالبيزئطى:الواقع

فيهاسيشاركالتيبالمواكبعلمأبحاطكانوالذيالأسوار،وحراسة

معيظهركانكما.7لحمايتهاللازمةالإجراءاتيتخذحتىالامبراطور

تتامالتيالرقصحنلاتفيالخضروديمارخا!سكوبيترحرسئمستق

الإمبراطورى.8البلاطفي

145...Philحكاألمغ!

Taktikonغ.2924 Benekevi

،926.,Taktikon Escurial

4264.,Geanakoplos,Byzantium: Church, Society, andCivilization
,TheophanesContinuatus.؟ Chronographia, ed. .I Bekker, CSHB (Bonn,)1838.386 Cf

802.,alsoGuiland, Les eunuques dans !'empire Byzantine

ا!4 .191ص،!بلدانكتابا،الهمذاني،211ص،الممالكوالسالئهخردفبه،..

7.R Guilland, "Etudes sur 'I histoire administrative de 'I empire byzantine: le comte des

91.)6491(,34murs," Byz

.Constح.ء3غ،اا".8401 Porph., Le liver des
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يرتبطكانفقدمستقلأموظفاكانالأسواريفستققوميسأنورغم

برأسهكانالذىالخضروحزبا!سكوبيتر،حرسبئمستقوثيقأارتباطأ

الأسوارذمستقوكان.للخضرديمقراطأبصنتهالاكسكوبيتر،حرسئمسثق

بغيةالأخير،JJإقامةمقرا!سكوبيترحرسدمستقمعالوافعفييشغل

حالةفيالقيادةيتولىكانأنهالمحتملومنالكبير،القصرأمنعلىالسهر

الاكسكوبيتر.احرسذمستقغياب

ئمستقبعد،والسبعينالخامسةالمرتبةفيالأسوارقومشويأتي

يحتلفإنهالكليترولوجيونفياماأوسبنسكي.2تكتيكونفيالأوبتيماطى،

الدرلة؟3موظفيبينايضأ،الأوبتيماطىذمستقبعدوالأربعينالرابعةالمرتبة

هنايلقبكانحيثالذمستقات،طبقةفيالأخيرةالمرتبةيحل!كانكما

كانفقديحملهاكانالتيالشرفيةالألقابعناما.4قوميسوليسبذمستق

لقبيحملكانكما"بطريق*،لقبإلىبالإضافة"ا!شيباطوس"لقبيحمل

ه.!*بروثوسباثاربوس

والسبعينهالرابعةالمرتبةالأسوارقومشاحئلالعاشرالقرنبداياتوفي

فقدالعاشرالقرنأواخرفيأما؟6بنشفيكلتكتيكونطبقأ،شرفيةألقابدون

طبقأايضأ،شرفية(لقابدون،المائةبعدوالثلاثينالثامنةالمرتبةاحتل

07الاسكورياللتكتيكون

91.,Guilland,Le comte des murs

053,.TaktikonUsp

301,,.Phil3!في،،كا

701...Phil3!في،أكا

.145,.Phil3!ء،،كا

924.,Taktikon Benesevie

271..Taktikon Escurial
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الدروبعامل7-

كاقي*73!لا"!اهكااعكليزورارخيسالبيزنطى:المصطلح

لتعنيالعربيةإلىنقلهاالذىالجرميمسلمغدالوظيفةهذهوردت:الصبيالمقهوم

الإدريسيعندوردتكما؟االبيزنطيالإداريالهيكلفىتمامأمنهاالمقصود

وفيهالدروبعاملويتولاهاالشامبحرناحبةمنسلوقية"روعمليقولحيث

."2حصونوعشرةسلوقبةوهيسلفكيةالمدنمن

سواء)الكليزورات(،والبيزنطيينالمسلمينبينالحليةالمناطقكانتالبيزنطى:الواقع

يتولاهالذىالثيممرتبةإلىرفعهاقبلليكاندوس،أوقبادوقيا(وخرشنة

الكليزورارخاتعنهاالدفاعيتولىحديةئنظيماتعنعبارةاستراتبجوس،

الحديةالقواتليقودواعليها،تعبينهميتمكانالذين!"?!اهكاا?ك!،

وقد.3وشواتيهمالمسلمينصوائفمنالحديةالبيزنطيةالأراضيعنللدفاع

رومانوسعهدفياستراتيجوسأقبادوقيا()منطقةسلوقيةكليزورارخأصبح

تعودالتيبنشفيك،تكتيكونفيالوظينيولتبهاسمهنكريردحيثليكابينو!،

لقبيحملالكليزورارخكانوقدالميلادى."العاشرالقرنإلى

07السادسليوعهدفىأيضأ+سبلألاروكالديدات"6ولقب+بروتوسبلألاريوس+،5

.901ص،والممالكالمسالكخردانبه،ابنا

.408ص2،جا(،4A4)بيروت،الآ*لىاختراقفيالشتاقنزهةالالرشي،2

,.TakrikonUsp.,,11;796هـ99ص3،ج،البلدانمحجمالحموى،يالوتر ;55 Const. Porph., De Cer

Theophanes Continuatus, .181 See also Brehier, Institutions, ;358 Brooks, Arabic Lists

76.74,,antine Themesfoج!رthe y

ص،البيزنطيالفكرقطوتمنصور،هـطارق75صالاقطاص،الفارسصورة!ا،زبيدةاي!،انظر

Takiikonبر137.447. Benesevic

،كا!3فيلمPhil...147؟

فيوكنلكالايسوري،الثالثليوعهدفىئمم،645عامفييظهراللفبلهذاالأولالنكرممبلالاروكانديدات:6

عهدفي،بتروناسأنمنالرغمعلىاوسبنسكي،تكتيكونفيمنكورغيروالممب!لاروكانلبدات!حثمر.ث!رن

يحملاللقبهذاحاملوكانبروتوسبآئاريوس.مرتبةإلىيرتىانضلاللقبهذايحملكان،الثالثميخالط

+لا2!ة!بم!انظر:.معيننوعمنذجميةسل!ملةعنعبارةئمارة

7914.,.Phil3كاألمفي!
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كانالرسميةالمناسباثفيانهمإلايحملونهاالتىالألقابمنالرغموعلى

قادةالاستراتيجوسات،عنخطواتبعدةقليلايتاخروا(نعليهميتعين

الإمبراطورى.االقصرمدخلعندلاسيماالثيمات،

،والثمانونالثامنةالمرتبةالكليزورارخاحتلالعاشرالقرنبداياتوفي

أواخرفيامابنشفيك؟2لتكتيكونطبقأ،الشرفى"بروئوسباناريوس"لقبحاملأ

المائة،بعدوالستونالرابعةالمرتبةالكليزورارخاتاحتلفقدالعاشرالقرن

مرتبتهمبتدنييوحيالاسكوري!،3ممالتكتيكونطبقأ،شرفية(لقابدون

حدى.كئتظيمالكليزورااختفاءوقرب

فىكماللكليزورارخ،صحيحعربيمقابلهوالدروبعاملفإنوهكذا،

عندالمرابطةالبيزنطيةالقواتقائدأى،الدروبمتوليوتعني،اليونانية

.4والمسلمينبيزنطةبينالقيليقيةالدروبمنطقة

8-كيليرج

-KXF!اPXTIqالكليزورارخيسرلماالببزنطى:المصطلح taOة

حيث،وقائدهسلوقيةإقليمعنحديثهعنداللقبهذاالحموكطياقوتيذكرالصبى:المفهوم

مرتبةدونومرتبتهكيليرجالصلهذاصاحب....واسم:بفول

."الملكوجهنفسبرهوفبلالدروبصاحبونفسبرهالاصطرط!س

،الدروبصاحببانهويعرفهللكليزورارخ،الشكلهذابذكرياقوتانفردالبيزنطى:الواقع

أنفبلوخرشنةسلوقيةوانالأطيم،واليالاستراتيجوس،منأقلمكانتهوان

ص3991،بنها،جامحةمناثمورة،نجرماجشيررسالةالبيزنطبة،الامبراطوريةفيالجيش!،منصورطدقا

.227

2251.,Taktikon Benefevie

271.,Taktikon Escurial

تكادالتيالداخليةوطورسطوروسجبالعبرتمردررباوممراتعنعبارةالقيليقيةالبواباتكانت4

السمالكخردانبه،ابن:انظرالدروبهذهعن.الصغرىآم!يافيوالبيزنطيةالاسلامبةالحدودبينتفصل

.0،10،11113ا-4..ص"والممالك
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يعتبروبهذاكليزورارخ.امنهماكليتولىكان)ئيمات(عسكريةاقاليمتصبحا

التفسير.حيثومنالنطقحيثمنالصوابإلىالأفربهويلالوتقول

طرموخين-طرخان-طوماخ-طرمارخ-9

ة7*كام!*ه+عطورمارخيسأليونثى:المصطلح

اما2.الجرميمسلمقولحسبجنديأ،آلاتخمسةيقودعسكريأقائدأكانألصبي:المئهوم

يولدمناهلمنالنعموارباب+التناءانهمالطرامخةعنفيقولحوقلابن

،عمرهآخربىيولدوفتمنجرايةعبهفللملكللطرامخةبالقسطنطينية

بلوغهدرجغدوارزاقهأ!ينهفىوالنقصانالزيكةاسبابفىيدرج

سباسةعلممنالرياسةبلسب!نطفهغدللزيكةاسنحففهوبفدرونكهله،

يترهبانإلا،والفهمبالرايترسماوشجاعةاسباليفيوتقدمصطكةاو

المكانةفيالزراورةبئونوهممنه."الملكفيفيهالصاءمنفيستفي

03والتصدر

ويتفقالراء؟بحنفطوماخ،اسمالقائدهذاعلىجعنربنقدامةويطلق

الطومارخ.4بقصدأنهيؤكدمما،مقاتلآلافخمسةيقودأنهفيالجرميمع

يدتحتيعملانهعلىريؤكد،الطرخانباسمنكرهفقدالخوارزميأما

05البطريق

ؤمنزل:بقولهاياناضولثيمعنحديثهعندالحموىياقوتوينكره

طرموخبن+.6ثحطةومعه(لفاعشرخمسةوجندهالشحمهرجالاصطرطصس

قسمأيقودالطرمارخفكانالأفاليم،باختلافالطرامخةعدديختلفكان:البيزنطيالويتع

كماله.التابعالجيشفيالإقليمقائديليشخصاهموهوالأفاليم،قواتمن

.99.01-ص3،ج،البلدانمحجمالحموى،يصتا

.111صو!ممالك،السالكخردانبه،بن2

ا-78.917ص،الأرضصورةحو!،بن؟

.918ص،الكتابةوصناعةالخراجحعفر،ين!امة4

.981ص،الحلوممفلاليحهلهخويرزمي؟

99.ص3،ج،البلدانمحجم!حموى،يعوت6
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المقامحيثومن.االأفاليمفيالآخرينانضباطمرتباتمنأكبرمرتبةلهكان

فياما"سباثاريوس+،3لقبيحملأوسبنسكىتكتيكونفىنجده

"سباثاروكلألديداث"بل"سبلاناريوس*فقطليسنجدهفإنناالكليترولوجيون

وطبقأ،العاشرالقرنبداياتوفىقليلأ.الأخرىمن(علىمرتبةوهىأيضأ،3

يظهرونولاوواحد،4المائةالمرئبةيحتلونالطرامخةنجد،بنشنيكلتكتيكون

الإدارىالتتظيمفي(هميتهمتدنيإلىيشيرمماالاسكوريد؟تكتيكونفى

لبيزنطة.

يساعدكانالذىوهو.هالجيشتورماتإحدىيقودالطرمارخكانوقد

الأيمنالجناحراسعلىويوضعجيشهقيادةفي)الاستراتيجوس(الاقليمقائد

وقدايضأ.7الافليممنبهالخاصالقسميديرالطرمارخكانكما.6التشكيلفى

آخر.8إلىإقليممنيتفاوتوقادتهاالتورماتعددكان

للنهايةإسقاطهمبعدالعربيةإلىصحيخاالاسمالمسلمينبعضنقلوهكذا،

يقابلمايسجلوالمانهمغير؟منهمالآخرالبعضصنخفهكما*ع+-"،اليونانية

التعريفمعفقط،صوتيانتلأنقلوهابلبلعربية،العسكريةالوظيفةهذه

شاغلها.بطبيعةالصحيح

طرنجارطربخار0-1

ةاء!ةلأ*صة50درونجاريوس:البيزنطىالمصطلح

مسلمابيبنمسلمقولحسبالجند،منألفأيقودعسكريأقائدأكانالصبى:المفهوم

انهض!يرالقائد،هذامهامفيالجرميمعجعفربنقدامةويتفق.9الجرمي

,Brehier,.362ا Institutions

295.,.TaktikonUsp

1.15,.Phil!334،أ

Taktikonلم!أ،كع25ا. Bene

Ensslin,Government,;37,؟ Bury, The Imperial Administrative System,;41 idem

EasternRoman,.64ء Empire,;226 Diehl et Marcais, Moyen age,;005 Lot, Militaire

368.,Brehier, Institutions

7.37.Ensslin. Government

841.,Bury,The Imperial Administrative System

.111ص،والممالكالمسالكخردانبه،بن5
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نظرأمحلها،غيرفىالنقاطوضعبسببيكونوربما'،الوظيفيلقبهيصحف

.2الأحرفلتائمابه

يحملهكانحيث،هرقلالإمبراطورعهدفىالعسكرىاللتبهذايظهرالبيزنطى:الوافع

خمسةإلىتنقسمالعسكريةالتورماكانتولما3ةهء"+.ول،35ثيودوتوسالقائد

ذكروهاكإلخ.4درونجات...خمسةيقودهاكانفقدألفبة،فرق،درونجات

السالس!.هليوزمناياناضول،استراتيجوسهيئةضمنالبانداتلطرنجارات

فرقةوقائد،البحرلقادةأيضايستخدمالوظيفيدرونجاريوسلقبكانوقد

سبقكماالأريثموس-أوالفيجلاوالمسماةالقسطنطينيةبالعاصمةحراسة

و(شرنا.

بل،العسكريةالوظيفةطتهيقابلمابالعربيةالمسلمونيسجللموهكذا،

"درونجاريوس+،هولهاالصحيحالنطقانحيثمصحفأ،صرتيأنتلانقلوها

شاغلها.بطبيعةتعريفهممع

ا-قنطرخا

b"50ءهكاحاش!يتطارخوس:البيزنطىالمصطلح

بنوقدامةالجرمىمسلمأقوالحسبجنديأ،اربعينيقودعسكريأقائدأكانالصبى:المئهوم

6.الخوارزمىوجعنر

"كمطرختذكرحيثالكليترولوجيونفيفقطالوظيفياللقبلهذاإشارةترداسزنطى:الوفع

؟7الأناضولاستراتيجوسهينةضمن(السيوفخقلة)قنطرخالاسبثيرات

بالتحقيق.اطمامهقلةأومحررهاخبرةعدممعالمخطوطةناسخصالتصحيفنجمرلحاا

.918ص،الكتابةرصناعةالخراججحفر،بن!يمة2

3186..Chronicon Paschale

ايضأ،انظر11،1ص،والممالكالسالكخردانبة،بن4

38.,Bury,The Imperial Administrative System,;41 Ensslin, Government
TraitePhil.,.901؟

؟ا98ص،الكتابةوصناعةالخراج،جعفربنفدامةا؟11ص،والممالكالمسالكخردانبه،لن"

77.صالحلوم،مفلإللح،الخوارزمي

7111.,.Philءمم3لملمغ

178--



الإمبراطوريةالحراسةفرقهيناتضمنالقنطرخاتذكريردكما

.ابالقسطنطينية

بل،العسكريةالوظيفةهذهيقابلمابالعربيةالمسلمونيسجللموهكذا،

اليونانيةالكلمةلنهايةإسقاطهمبعد،القافبكسرصحيخاصوتيأنقلانقلوها

شاغلها.بطبيعةالتعريفمع.عه-8،

داقرخ-الدافراح-21

ة7ء"كا!!!اذفارخيسالبيزنطى:المصطلح

بنوقدامهالجرميمسلمقولحسبرج!،عشرةيقودعسكريأقائدأكانالصبى:المئهوم

بصورةلعسكريةقيالتهذكرالخوارزميأنمنالرغموعلى.2جعفر

الداقراح."فاسماه3كبيرحدإلىالاسمصحفأنهغير،مضبوطة

البيزنطيةالدولةفيالعلياالوظائفمعمقارنةالوظيفةهذهلبساطةنظرأالبيزنطى:الوقع

البيزنطية.الإدارةمصالرفيلهانكرفلا

بل،العسكريةالوظيفةهذهيقابلمابالعربيةالمسلمونيسجللموهكذا،

شاغلها.بطبيعةالتعريفمعفقط،صوتيأنقلأنقلوها

افرا!رة-31

؟معلوميخرالبيزنطى:المصطلع

والتصدرالمكانةفيوياتونبالأمراء.اللاحقينكلقواديحصونلاكثرةهم:الصبي!مفهوم

صفةاولقبالزراورةانلهمهذاحوقلابنوصفمنويفهم.هالبطارقةبعد

.الأتباعمنالفنةهذهعلىالعربخلعها

معنومضكبر:البيزنطيالوقع

TraitePhil...157.911.117.115ا

918.ص،الكتابةوصناعةالخراجكتابجحفر،بنقدامةا؟11ص،والممالكالسالكخردانبه،بن2

بلتحقيق.امطمهقلةاومحررهاخبرةعدممعالمخطوطناسخصالتصحيفهذانتجربما؟

77.ص6الحلوممفلأليح،لهخوارزمي4

.IVAص،الأرضصورة،حوتلبن؟
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ألخثمة:

بالوظائفبالقلبلةليستدرايةعلىكانواالمسلمينالعربأنالدراسةاثبتتهكذا،

مقارنتهاخصمنلهاالمسلمينالعرباستيعابكانمدىاىإلىوبينت،البيزنطيةوالألقاب

أنغيرببيزنطة.عليهكانتالذىالواقععنالنقابويكشفالبيزنطيةالمصالرفيوردبما

المقابليحثطوالمالآخرالبعضوهناكحقيقتها،علىالبيزنطيةالألقاببعضفهمواالمسلمين

قادةأسماءوبينهذهكينونتهاوبينالوظائفوبينبينهاخلطواألقابوهناكلها؟العربي

بيزنطيين.

منكبيرعددتسجيلمنالمسلمينالكتابتمكنذلك،منالرغموعلىانه،بيد

وبرغم.صحيحنحوعلىولقبأوظيفةعشرةثمانمنيقربماورصدواالمدنيةالوظائف

عشرةثلاثسوىيرصدوالموالبيزنطيينالمسلمينبينمدتهاوطولالحربيةالمعارككثرة

ألحاءأنهالمعروففمن،القتالأل!اءالسريةغصربعكسهذاوربماعسكريا،ولقباوظيفة

الوقوعخشيةمنصبهاوصاحبهاوظيفةعلىالدالةالعسكريةبا!تابالمجاهرةتتملاالقئال

.أسرهفكعندعليهوالمساومةالأسرفي

الوظائفعلىالمسلمينمعرفةاقتصرتفقدالمدنيةوالوظائفالألقابيخصفيماأما

النينالمسلمينالسفراءأوالعربيةالعناصرخل!منوذلكنظرى-وجهة-حسبالرفيعة

البيزشطيونأسرهمالذينالمسلمينالأسرىخل!مناو،البيزنطيالبلطعلىترددوا

التيالمهمةالرواياتتلكنلكعلىدليلأكبرولعلالتسطنطينية؟إلىالأصفادفيوأرسلوهم

القسطنطينيةمدينةئظمعنايحيىبنوهارونالجرميمسلمأبيبنمسلمالأسيرانسجلها

كبير.حدإلىودقيقةثريةبصورة

-5Jeanول3 Charles Ducene, "Une deuxibme version de la relation 'd HArUn ibn Yahya

:Constantinople," Der Islam 2/82 ,)5002( .255-241 see also

.reference-elobal.24.282.500.2ا com/ doi/abs/1.01 51 /5 i slmس.//.httn
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البيزنطيالإمبراطوريال!ريي

(الميلارريالتاسعالقرنإلىالسابعالقرن)من

الذيالمهمالدرريغفلأنالبيزنطيةالإمبراطوريةوحضارةتاريخفىالباحثيستطيعلا

جاعوهاالنين(عداثهاضدالبيزنطيةالإمبراطوريةحدودعنالذودفيالبيزنطيالجيشلعبه

القواتانقسمتضدالمعاصرعالمنافيالآنبهمعمولهووكما.وحدبصوبكلمن

تعرتكانتوالتيالعسكريةالأقاليمفرقاولهما،قسمينإلىالبيزنطيةالدولةفيالسمكرية

والئي"التاجماتا"،باسمتعرتكانتالتىالإمبراطوريالحرسفرقوثانيهما+الثيماتاه؟باسم

هذافيدراستنامحلوهىوضواحيها،القسطنطينيةالبيزنطيةالعاصمةفيترابطكانت

:الأول:اساسيينبدررينلتقومالأولالمتامفيمخصصةكانتالتيالفرقوهي4البحث

الجيشقلبفيالضاربةالتوةئشكيل:الثانيالإمبراطور!ط،والعرشالإمبراطورعنالدفاع

رأسها.علىالإمبراطوربصحبةالأعداءلقتاليتحركغدماالبيزنطي

التاسعالقرقبنهايةالإمبراطورى،للحرسالفرسانمنفرقاربعهنككانتلقد

والأريثموس,Excubitoresوالاكسكوبيتر?Scholaeالاسكلاريهفرقةوهىالميلادى،

Arithmos'والهيكانتيهHikanatoiالنوميراتسمىالمشاةمنمكونةفرقةإلىبالإضافة؟

Numeri.الهيتاريهتسمىفرقة(يضأطاككانتكماHetairia،الفرقةثلكإلىبالإضافة

وكلومخللفةمتعددةالفرقهذهكانثولما.العاصمةأسوارحراسةبأمرتعنىكانثالتي

والتحليل.الدراسةمعحدهعلىمنهاكليئتاول(نالباحثأئرفقدتاريخها،لهامنها

الرئيم!بةالإمبراطوريةالحراسةفرقمنواحدةالفرقةهذهكانت:الاممكلا!يةفرقة:أولأ

الئنظيممنكانتأنهابعنىمماابضأ)1(،الأفدمالمحنملومنمقامأ،الأعلىوهى،الأربع

هذهثواتانالمحدثينالمؤرخينبعضويعتبرالميلادى.السابعالقرنعلىالسابقالعسكرى

I.)1(ىء Heath, Byzantine Armies .DA1118-886 (London ,)5691 ;91 .L Brthier, L

the Easternلمهzantin (Paris ,)4391 ;353 .J .B Bury, A Historyرءnsde /'empire yة+institut

Roman Empire (London ,)1491 ;227 Idem, The Imperial Administrative System in the

Artheud(antineرريationy47-48;ء .A Guillou, La civil,)1191Ninth Century ( London

militaire et les armies (Paris ,)4691 ;65 .R Guilland, "Etudes123;,7491),كا!ص!3لم .F Lot

414.)6191(,1sur le grand palais de Constantinople, les noumera," REB
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انهايبدولكن)2(؟والمشاةالفرسانمنانهابرييهيذكربينما)1(،الراكبةالفرشانمن!فرقة

سيردالتيالنوميرا،تسمىكاملةللمشاةفرقةهنكمذكورلأنهفقط،الفرسانمنكانت

فرقمن(نهاعلىجعفربنقدامةعندواردةانهاكما؟التاليةالصفحاتفينكرها

)3(.الفرسان

ونهارأليلأوالمراقبةبالوالسةمكلفينالأمرأولفىالاصمكلاريهفرقةافرادوكان

Triclinosتريكلينوسهيقاعةلهمخصصتحيثالكبير)4(الإمبراطورىالقصرفي

كانوافقدجنودأكانواانهمورغمس!ح)،"صأ)6(.الشالكيهممربعدتتعالمتيالاسكولات)5(،

تتمثلخدمتهموكانت،بالفخامةيتسمموحدأزيأيلبسونوكانوابسطاء،كمواطنينيعيشون

7(.أالعسكريةالعروضفياساسأ

،الكبيرةالبيزنطيةايأممرغديقيمونكانواالجنودهؤلاءأنالسابعقسطنطينوينكر

منأنهجيانالمؤرخويرىبلقصر)8(ءمقرهمفيتواجدهماوقاتيخرفيعندهمويعيشون

والأبهةالفخامةمظاهرإضفاءفيتشخدمكانتالفرقةهذهفصانلمنبعضأانالمحتمل

كانواالفرقةافرادكللننستنتجانيصكنلاولكن.المواسحهـالإمبراطوريةفيبوجودها

)1(.W.Ensslin, "The Emperor and the Imperial Administration," in Byzantium, ed. N
.Armies,;01 Ch. Diehl et G!محرر.,Baynsand .H .S Moss (Oxford,)4891;93 Heath

4643691(,Margais, Histoire du moyen age (Paris

.)2(353.Brdhier. Institutions

د.ت.(!)بغدادخردانبةلابنرالممالكالمسالككت!علىملحق،الخراجكت!مننبذ،جحونبن!امة)3(

4256afarص and the Garrison of Constantinople," Byzذ.J .F Haldon, "Kudama Ibn

08.(،789)(48

)4(Constantine Porphyrognet6, Le liver des ceremonis, trad. et com. .A Vogt, I (Paris

,(3591 .53 Cf. .R Guilland, "Etudes sur 'I histoire administrative de Byzance: Le

5.1(،5918)B!11ع,domestiquedes Scholes

Laالاسكلاثتريكلينوس)5( Triclinos des Scholes،هذ.،الحراسةفرقبتجمعالخاصالفخمالبهوهو

بابنحو،القصرداخليلبهوويتع.التاثمريفاثبخدمةايضأوتقومالتصرمدخلحمايةمهمةئتولىوالتي

انظر،5(0بعدوللداخل)للخارج،الغمالكطممرإلىالوصمولقيمبثمرةالكعمر!دخول

.Const،.ء3فيء,53.1 Porph., Le liver des

)6(5.,Guilland,Le domestique des Scholesغء1.53,،3!آCConst. Porph., Le liver des

3(5.,Guilland,Le domestique des Scholes

.Constء3ءح،.53.1)8( Porph., Le liver des
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فييظهرالفرقةهذهعامقائدكان،الأخرىالناحيةومن.ناحيةمنهذاالأمر،بهذابقومون

شخصيأ)1(.الحم!تإحدىيتودكانبصفتهالانتصاراتبعض

وحداتمجموعوكانالإمبراطوركط.الجيشفرقأهممنالاسكلاريهفرقةكانت

منبعضأوكانتسبعأ.الميلاديالخامسالقرنمستهلفي'Scholaeالاسكلات،الفرقةهذه

الإمبراطورعهدحتىمعظمهمكانالذين،الأجانبمنتتكونالاسكلاتاوالوحداتهذه

وخمسمائةآلافثالثهةالسبعالوحداتهذهإجماليوكان)2(.رئيسيةبدرجةالأرمنمنزينون

وكانالأشداء)3(.منجندىخمسمائةمنتتكونكانتاسكولا،،وحدةكلأناى،جندى

أصبحوبالتالي)4(.القواتهذهإلىالجنودمنألفينأضافقدالأولجستنيانالإمبراطور

منوحداتسبعإلىوخفضمعادانهإلا.جندىوخمسمائةآلافخمسةالفرقةهذهتعداد

)5(.ثانيةمرةالاسكلريه

اخنتالاسكلاريهفرقةانمنبالرغمالاسكلات،،الاقامةمحلاتأنبالذكر،جدير

كتابمنوتعرف.السبعالاسكلاتمواقعكلتشغلتكنلمالأخيرةانإلامنها،الاسم

فيها)6(.تقيمالتيالفرقةباسمتسمىكانتScholeاسكولاكلانالمراسم

فقط،والخامسةالأولىعنافصحبلالاسكلات،جميعإلىالمراسمكتابطشرول!

عليهايمركانالئيالاسكولاتمنإلايقينعلىولسنااسكولات.سبعيوجدكانبينما

كانتوالئانيةالأولىفالاسكولاترسميأ.أوعلنأالقصرمنيخرجكانعندماالإمبراطور

-الكانديداتتريكلينوسغير-ايضأالاسكولاتهذهفييوجدوكانالكانديدات)7(،تشغلها

قواتتشغلهاكانتالثالئةوالا!سولا.للبغالوحظيرةوكنيسة،اعمدةالثمانيةذاتالقديمةالقة

كانوالرابعة،والمحكمة،الفرقةهذهتريكلينوسيوجدحيث'Excubitoresالاكسكوبيتر

)1(6.,Guilland,Le domestique des Scholes

)2(Armies, ;01 Bury, The Imperial،!ءر.Guilland, Le domestique des Scholes, ;6 Heath

94.,Administrative System

)3(01.,Bury,The Imperial Administrative System,;94 Heath,Byz. Armies

الآدي!،)كليةمنفمورة،غيرماجستيررسالةالي!زنطية،الإمبراطوريةفيالجيشمنصور،طارق،انظر)"(

.orص1(،399بنها،حهامحة

,Bury،كح!)5( The Imperial Administrative System, ;44 Guilland, Le domestique des Schole

5.

.3Constغءغ،.55.1)6( Porph., Le liver des

.هـ526،صالجيش!،منصور،طارقانظر،الكانديداتص)3(

185--



.Stابوترسانتوكنيسة،الحقيقيةالاسكلاريهتريكلينوص!يضغلها Apotresالمبانيوبعض

والسادسةالخامسة:الباقيةالاسكولاتأماأسمائها.س!لىالحصوللنايش!نلمالتيالأخرى

بخدمةالمكلفةالباقيةالعسكريةفرقللثلاثةإقامةكمحليستخدمونهاكانواانهممبدووالم!ابعة

1)االنومير'Arithmiالأريثموس،Hicanatesالهيكانتية:القصر Numeri).

الترون)2(.مدىعلىلتغييراتتعرضتقدالاسكلاريهفرقةتكونانالمحتملومن

كانحيث.(Mag.off.3)الديوانرنيسإمرةتحتكانتالفرقةهذهانإلىالقولممبقوقد

هيئةخارجمنرجلأيختارواانولسمكريين،منهمالمدنيين،الموظفينكبارسحادةمن

ال!عيلة،أمجائهمببعضابيهيع!واأنويمكنهمئقتهم،موضعيكونلهم،التابعينالصوظفين

فيالرجلهذاعلىيطلقوكان.الأحيانبعضفيمحلهمالرجلهذايحلانيمكنوكان

رنيسهوذمستقإلىحاجةالناسأكثروكانة،)4(!اهكاه+كا!لم!!دئمستقامممالغرب

فياستخدامهاقبلالمعنىبنفسالشرقفيمشخدمةكاثتئمستقلنظةأنويبدو.الديوان

)5(.طويلبزمنالغرب

بها.يكلفهسيدهكانلتيالأموردفةتوجيهفيكبيرأنفوذأيمارسالذمستقكان

شخصيةعحثةبينهماالعحثةوكانتذمستقه،اختيارفيالحريةمطلقالأخيرلهذاوكان

يبدرولا.ئمستقاتهموالعممكريينالمدنيينلكباركانالميلادىالممادسالقرننهايةوفىتمامأ.

.IConstغء,3!.،.55)1( Porph., Le liver des

)2(7-6.,Guilland,Le domestique des Scholes

52.ص،الجيش.منصورطارق)3(

النمسنفبة،منصبفييحملونممنببزنطةفيمكانةالناسارفعبحملهكانعمكرى،وظبفيلقب!نسئق)4(

بالفسطنطينبة.الحريسةفرقودمسنقات،الصغرىباسباالأوبنبماطيئبمودمسنقالاسكلاربه،دسئقمئل

منالثانيالنصفوفيالاسكحريه.دسمتقيحنىهذافإن،اخرىإشارةأىبدون!لدمم!تق!مبنقل!وعندما

فظر:التفاصيلمنلمزيد.الغربلقواتس!تقمقابل6الاثمرقلقواتسمتقصنقراالحاهسرالقرن

.4 .N Oikonomides, dans: Les !islesمه،sedtext et(,ء.Taktikon Uspenskij843-842( A
)998"?Philot"47,7291;53ء!3ءأ(,siecles (Parisرويخكللم"antines desررحpreseanceby

eance-!له! byzantines des!كلAD0,) text and trad. .N Oikonomidts, dans: Les listes des pr

dance!لخ-des prك!ء،دألمsiecles (Paris 7291,) ;701-501 Taktikon de !'Escurial, dans Lesمملا

.271.265,263,7291(,siedes, ed. et trad. .N Oikonomides (Paris،مملايهبرbyzantines des

358.,Seealso Bury, The Imperial Administrative System,;66-94 Brehier, Institutions

ألييزنطثةوالوظانفالألق!الإسحم:دارفيباليونانيةالسلمينالعرب"إلماممنصور،طرقايضا:فظر

2(.،90)لمشق،الشامبلادلتاريخالثامناللوليالموتمراعم!نمونعأ،

)5(7.,Guilland,Le domestique des Scholes
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كانلنلكوطبقأأنذاك)1(،الإمبراطورمنلتصريحيخضعكانالذمستقهذااختيارأن

به؟خاصأدئمستعأجدأمبكروقتمنذ،الموظفينمنغيرهشاننلكفىشأنه،الديوانلرئيس

ويصحبهاالشرقإلىم'411عامتوجهاقدMartineمارتيناوالإمبراطورةهرقل(نبدليل

رئيسبأنالقولنقبلأنالعسيرمنوليس.الديوانرئيسذمستق،Anianusانيانوس

رئيممأذلكبعدأصبحثمعنه.نانبأبصفتهالاسكلاريه،فرقةبقيادةلمرؤسهيعهدكانالديوان

رئيعمههوالذى،الديوانرئيسلسلطةخضوعهمننلكيغيرأندونالاسكلاريه،لفرقة

الرغمعلىالميلادى)3(الثامنالقرنبدايةفيتمقدذلكيكرنانالمحتملومنالمباشر)2(.

الإمبراطورحكماثناءم،767عامفيثيوفانيسعندنجدهالهصريحةإشارةأولأنمن

قعمطنطيناشياعمنكانالأيقوناتازمةايانانهثيوفانيسفيخبرنا)4(.الخامسقسطنطين

،PeterبطرسوالماجستيرAntoniusأنطونيوسالاسكلاريهئمستقبيزنطةفيالخامس

بطرسأجيانالمؤرخاغبروقدالإمبراطور)5(.دربهاالتيالقصرحرسووحدات

نفوذهيمارسكانالنينالتاجماتا،بجنودصلةعلىيكونوبنلك،للثيوانرنيسأ

،الديوانرنيسنقابللأنناصحيحأ،جيانافتراضيكونانالمحتملومن)6(.عليهم

حررتالتيالقاثمةوهىالسالسة،المرتبةيحتلأوسبنسكى)7(تكتيكونفيالماجستيروس،

)1(8.,Guilland,Le domeslique des Scholes

)2(,Guilland,Le domestique des Scholes,;8 Bury, The Imperial Administrative System

05.
)3(353.,Brehier, Institutions

)،(013.8291(,Theophanes, Chronographia, Eng. trans. .H Turtledove (Pennsylvania

)5(05.,Bury,The Imperial Administrative System

Guilland,Le,.9)ح. domestique des Scholes

Taktikonاوسبنسكين-+(تكتدكو. Uspenkij424عامإلىتحوديزنطيةإداريةقانمةهي -r n،وهيهم

المولفقاموفيهايوسبنسكي.ث.الروسيالحالمالأولىللمرةوناشرهامكتمثحفهاإلىنسبتلذاالمولف،صجهولة

يحملونهاكانواللتىالشرفيةالألقابهيراركيةوحسبالوظيفيةلرجلالمحسبالبيزنطيةاللولةموظفيبترتيب

معنشرهابإعادةيويكونومينسنيقولاسارر-قاموقد.الدولةفيوالوظيفيةالاجتماعيةمكانتمعلىلليلأ

TakiikonUsp.,341في7291عاموالتعليقالفرنسيةإلىالترجمة
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بينبعدانقطعتقدتكنلمالصلةفإنهذاوعلىالميلسي)1(.التاسعالقرنمنتصفقرب

)2(.الديوانرئيسوبينالاسكلريهئمعمتق

.Magبمالديوانرئيسوظيفةإلغاءفإنحد،ايةعلى offالمهامتوزيعإلىادى

خليفتهالاسكلاريهذمستقفكان،المستقلينالموظفينمنعددعلىيعملهاكانالتيالمخللفة

القرنمنذأصبحقدالاسكدريهذمستقأنالنصوصوتثبتالاسكالريه)3(.حرسقيادةفي

)4(.الديوانرنيسعنتمامأمستقلاالميلادىالتاسع

وعندماالاسكدريه)5(.ذمستقمئل،مكانةالناسلأرفعيستخدمالذمستقلقبوكان

الأمروهوالاسكلريه)6(.ئمستقيعنىهذافإن،أخرىإشارةاىبثونالئهمستقلقبنقابل

له)7(.مميزةأخرىعباراتاىدونيذكرهالذيحوقلابنعندالمثالسبيلعلىنراهالذى

فإن)8(،بطريقلقبرمعهالاسكلريهذمستقإلىأشارم767عامفىثيوفانيسكانوإذا

المرتبةفيالاسكلاريهذمستقالبطريقنجدحيثأيضأ،إليهاشارتاوسبنسكىتكئيكون

)1(47.,.TaktikonUsp

)2(09،ScholesنهGuilland, Le domeslique de

)3(05.,Bury,The Imperial Administrative System

)،(9.,Guilland,Le domestique des Scholes

)5(227;,.R.Guilland, "Le grand domesticat9 Byzance," EO37,)3891(;58 Bury, .E .R E

,Ensslin,The Emperor,;93 Guillou, Lacivilization byzantine,;123 Heath,Byz. Armies

(2.

+،)1(tem, ;05 Guilland, Le domestique des Scholesف!trativeSysؤBury, The Imperial Admini

001

476ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،البازايضأ:انظر690ص(،)679)ليدن،الأرضصورة،حوقلاين

-.478

خردانبه،ابن،انظر.الحرسصاحباسمخردانبهابنعليهيطلق69؟ص،الأرضصورة،حوقلابن)3

.211ص.(،تد.)بغدادوالممالكالسالك

)8(013.,Theophanes

الرفيعةالشرفيةالامبراطوريةالألقابمنوهو،الشريفأوالنبيلوبحني-وظيفة-وليسشرفيلقيالبطرش

الأولقسطنطينالامبراطوراسسوفد.8العاجمنمحغورةالواحعنجمارةشارةصاحبهايحملوالتيحدأ،

البطرقيةبابجستتيانفتحوتدالمتاخر.البيزنطيالحصرحتىقائمةظلت،البطارقةاسمتحصلطبقةالبديةمن

العربإلمام،منصورطارق:انظر.صلحوظةبدرجةعهدهفيالبطارقةع!دزادحيث،مصراعيهعلى

,Bury؟System,28-27؟بطريقلقب،باليونانيةالمسلمين The Imperial Administrative
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نقابلفإننافيلوثيوس)3(قائمةفيأما)3(الأناضولا(استراتيجوسأالبطريقبعدعشر،الثالثة

البطريقبعداللولة،موظنيبينالخامسةالمرتبةفيالاسكلاريهئمستقالبطريق

)4(.الأناضول)ستراتيجوس

القادةكلفوقجاءالاسكلاريهذمسئق(ن(وسبنسكىتكتيكونمننعلمهكذا

فيتأكدماوهو)5(،الأناضولإقليماستراتيجوسعداما،الثالثميخائيلعهدفيالس!كريين

عاثمرةالثالثةالمرتبةيحئلكانالاسكلاريهئمستقأنملحظةوينبغىفيلوثيوس)6(.قائمة

الدولةموظفيبينالخامسةالمرتبةيحتلكانوبنهايتهالميلادى،التاسعالقرنمنتصفنحو

لاكانوالذىبلطبع،البيزنطيةالإمبراطوريةفيومكانتهشانهعلولنايفسروهذ).البيزنطية

الإمبراطوربةفيللجيشقائدينأكبركانوهكذا.الأناضولاسئراتيجوسسوىفيهايبزه

وكد.الوقتنفسفيجيائمهويتولىيحكمهكانالذى،البيزنطيالإقليمقاندبحملهعسكرىوظيفيلقبهو)1(

يتمتحونالأفاليمقادةنجدالتلأسعالقرنوفى.المقامرمعيوموظفبهاالدولةقادةبينرفيعةمكانةيحتلكان

بلقبمصحوبأواحيانأ.البطريق.،العاليةالنبالةلقبعامبشكليحملونكانواضدللبطارتة.الكارويالاحترام

.البروتوسبائاريوس..وهىالنبالةفيقليلأأدنىشرفيةمرتبةيحملكانماالنالرومن؟الشرفي"الأشيباطوس"

,Bury:انظر The Imperialكا!ق!+عهلأعة.icon,svيقLiddlleand Scott, Greek- English Lex

361.,AdministrativeSystem, ;47-93 Brehier, Institutions
(2)47.,.TaktikonUsp

نهايةالىتعودوهي،البيزنطيةالدولةفيوألقابهاللوظانفبيزنطيةقانمةهىالحاجبفيلوثيوسقانمة)3(

الوظيفية!راركيتهمح!ب!دولةصوظفيجميعبترتيبفيلوثيوسفيهاوقامهم،99الميلادىالتاسعالقرن

مرتبتهيتحددأساسهاعلىوالتياللولة،موظنيمنواحدلكلالممنوحةالشرفيةاطقابيينكماوالضرفية،

بقسمالطوياثميةأختصكمافنة،عشرةثمانيإلىفانمتهفيلوثيوسقسموقد.الدولةفيوالوظيفيةالاجتماعية

كتابفيرشمكيا.القانمةهذهنشروقد.البلاطفييلحبونهكانواالذىلللورنظرالم،خاص

,ConstantinePorphyrogenitus, De Ceremoniis Aulae Byzantinae, ed..1 Reiskii, CSHB
897-207.9182(,I (Bonn

PG112(,)7918..1434-1912فيبنشرهاMigneمينيقامكط cols،بنشرهابيورىب.ج.!امثم

Buؤstem,31I-719في ،،+ The Imperial Administrative Sy،اويكونومينسنيقولاسا-د.تامكما

غلمأ"Phil73.,.235-65فىالتعليقمعنشرهابإعادة

)،"101.,.Phil33غ،،ء

)5(501.,.Phil33غ،،ء

,Buryة3ة The Imperial Ad?ninistrative System, ,41 ;51 GuiIland, Le grand domesticat

93.,zance,;95 Ensstin, The Emperor!جر
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لتبإنىوبالاضافةالاسكالريه)1(.وذصمغق،الأناضولإقليمأستراتيجوشهماالبيزنطية

المعتراتلجوسبعديقيحيثانئيباطوس،لقبأيضأيحمكالاسكدريهذمستقكان،بطريق

بلبوريريرى)،2(-الطبقةهذهأصحاب-عل!هـرفىيأتيالذيأيضأ،اللقبهذاحامل،الأناضول

ملخائيلحكبممنالأخيرالشطرفيف-خدثانثيباطوس)3(لقبالاسكلارب4ذمستقمن!!أق

مرئبة-الأنئيياطوسفا،نئمومن،البطارقةطبقةمنأعلىطبقةيقيمأنإراثلأن!الثاتث،

لتكإلى!رضافةب4(.البطرنجقإمرتيةعلىتبرزأناستطاعتواتجر،منت!م!زةكانتالبطريق

كانأليضأوهوفيلوتيوس)6(.أشارماوفقنجروصسباثارنرس!،)-.(!!بأيضايخحمكلمحاناطدبع

لقبيحملكانالذي،لىالأناضوالستراتيجوسبعد،الطد!ةناثهأصحاد-!إسعلىيأتي

أةص1أيضألمسباناريوسرتوبر،

منئرحةأثنىالاسكالريهذمممنقتجعلالبيزنطجةالأخمبقيةقوائمأ!غمو

النصعفمنابئداءأفىيبينللإمبراطوريةالععمكرفيإشداربغهـإت،الأناضور!عز،أشزألبجو

إنعسكريةالعممي!مختلففيدورأيلعبالكمافيهذاكاقانمبؤتك!الظممعنصزنإلأوث

،1).95,ance!""كهةlخtiشه،دand, Le grand donw!نمالماأا

,Schoies،+,ءالم3بهملمح!I!..بر!`7لم 1 ;7 Buكاrtique 3 lieءuilland, Le domبمC...از؟"!.Phi73"ى،أ

28.em،7دللأtiveدAdministr

انغادةإلىبف!رصخدمايلحاجت،يخلوئيوسكدألنفهذاوقياللق-وظيفةأ؟اسمأليحر-ئفباا؟!ثيباطوسر)3!

مى+الأنثببحلوة!ا*!شاضر)،+مراسترقيحر!طريق"الأفثياطوم!6لتال!:النحو-ف1!عا.ةبأنقاب!يينالبيا

النجولت!ت،ص!را%!هألبفاشححنهحي!لففمفيك،نلكليكوفي9!،+قارراكصا!..-ار-؟لأ-كلاررن!:مىو!!إبطا

ترح!لإسصتر..إتؤ!نهيةفيألفهذايظهرi"ر.الخغا!ذادة!)!ممىقي/،!!ا!أج!ئهض+صئهكصا)نحي!ى،ة1-أ

لم3لمىلمخ"3؟لم؟،؟به!.ل!7وللمأ*يولا،!قيع.+ع،!،ة24ء،فظر.؟،-ةألمثإ،!رر،سصش!راختفك*ألر؟شلا

,Buryخ*،82.(4) The Imperial Adminisirar! ve Siste

ايأود!لسيفصلملوبحنىكركلصالى،سصهنامنارلىتعنيسبررتر!ي!طحعذلىعمباناص-ةسبلأقريرترفىبرأ"لا

ذهبةكلادةعنعكبارءحاملحهشصرةكانت!ئمرفيلفلتوهو.الص.لجفخامد،السبلاريرسرةصرلهأتمييز

الياسصسفىكس!لن9ص،مم!لا!(ع!Thخimperial!!لم?كه!مماته!ى8شعلم"فىنن؟2.)جمى.اهز.بألجؤمرصفلأ

ء،انظرفصأعيأ.صقيلن-عصر.منويظلاشأ،أطثرزالامبزلاش!باثيزلأتصبه!رنيم!

.Buryلمةلملمءلي/ي!كاه*2!ابر،وللمى3م-97؟+لمنيلم،2؟. The

16(.1',Schofesع؟d3!طه،ينملمGuilland, Le doing-2،3.33كأ!ملم+لمأ"+أمئ!ء

)7(17,Schulesظde1364عاءىكاءلم،امكح!ممه.Quit
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ايضأنجدالميلادىالتاسعالقرنففى)1(.القوائمعليهتخلعهاكانتالتيالمرتبةكئيرأيتعدى

Kestasستيبيوتيسكيستاسبنلكويشهد،أعلىقائدأالعادةفيالاسكلاريهلئمستق

Styppiotes,86الأولباسيلعهدفى(- A IV،)3()حملةراسعلىالأخيرأرسلهالذىمم

3)خريسوخيرضد Chrysocheir).

ئاجماتاجيوشلكلاعلىقائدأكانالاسكلاريهتاجماذمستقأنبالذكرجدير

الرئيسيمساعدهوكان.للإمبراطورالمقربةالحاشيةويتبع،العاصمةفيويقيمالقسطنطينية

يحلالذىهوكانالميدانعنيخابهحالةوفى،بنفسهالإمبراطوريوجههاالتيالعملياتفى

المحتشد)4(.للجيشالعلياالقيادةفيمحله

مرحدةعسكريةقيادةإنشاءألاثمرقفيالمسلمينضدالمستمرةالحروبتطلبتفتد

الثيماتقادةانالجليفمن.الحربيةالعملياتفيالمشاركينوالتاجماتاالئيماتاجيشمنلكل

مدعوجيشقيادةبمقدررهميكنلم،الشاسعةللثليموالعسكريةالمدنيةبالادارةالمكلفين

لديهيكنلمالذىلاسكلاريه،ئمسئقاكانالعكسعلىحينفي؟والانتقالللتحركباستمرار

ثدريجيأاصبحفقدئمومنالصهمة.هذهصوبعبءللقيامتمامأم!ا،عسكريينموظفينإلا

وكانشخصيأ.فيهاالإمبراطوراشتراكدونالائمرقإلىالموجهةالحملاتاستراتيجوس

تحتموضوعين،الحملةفىالمشاركينالثيماتقادةفيهمبماالحالةهذهفيالضباطجميع

فياشه)!(.

اجمنهمنصبواضعينالاسكلاريه،فرقةقادةيختارونالفينهمالأباطرةوكان

المنصب،لهذاالمرشحفيتتوافرانئتبغيالتيوالشروطالاعتباراتمنمعينةمجموعة

خاضعأكانالأمرهذافإنهذا،منبالرغملمكن.الشبهاتمستوىعنوالارتفاعكالاخلاص

رجلأالسالسليوعينفمثلأللئقاليد)6(.مخالفأنلككانولوحتى،نفسهالإمبراطورلهوى

)'Recherchessur`-ءا*()1 administration de'( empire byzantin auxIX",ءيعا.H Ahrwei

.550(،)69184sibcles," BCH

)2(95.,zanceر!يGuilland,Le grand domesticat a By

)،(021.1838(,sioriarum, ed. .1 Bekker, CSHB, 11 (Bonnكلةum iكا.G Cedrenus, Compen

"13.,Ahrweiler,Recherches,;56-55 Guilland, Le domestique des Scholes

15156.,Ahrweiler, Recherches

Guilland,Le,.13-12)؟ domestique desScholes
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عامفيبطريقأ،وكان،Constantineقسطنطينيسمىالعسكريةالناحيةمنكفوجمر

ايطالبا)1(.إلىحملةراسعلى87!

هناككانتفقدواعباؤه.مزاياهالاسكلاريهذمستقلمنصبكانحال،أيةعلى

يساعدكانالمئالسبيلوعلىفيها.مشاركتهمنلابدكانالتيالإمبراطوريةالمراسمبعض

يجتمع(نعليهكانكما.والذمستقاتوالبروتكتوراتالقمامسهترقيةعندالإمبراطور

شئونلتنظيم،الحراسةدرونجاريوسإشراتتحت،المغطىالهيبودرومفييومكلبضباطه

قاندأكانحيث،الزرقلحزبDemocrateديموقراطأالاسكلاريهذمستقوكان)2(.الخدمة

الزرق)Pera.)3بيرالديم

هذهوكانت)4(.منصبهالاسكالريهذمسئقلتوليةمعينةمراسمتجرىوكانت

الخاصةتلكمعتعيينهصيغةوتتشابه)5(،الآخرينللئصستقاتتجرىالتينفسهاهىالمراسم

تولواالذينالقادةاسماءمنبكثيرالبيزنطيةالمصادروتمدنا)6(.الأسطولبدرونجاريوس

)7(.واضحةبصورةDomesticatالدغمستقيةمنصب

(1113.12-,Guilland,Le domest "ue des Scholes253.م Cا!),Cedrenus

)2(18.,uedes ScholesةGuilland, Le domest

)3(,hier,Institutions,;353 Guilland, Le domeslique des Scholes,,16;18 Idem3!لم

.412-411)7191(,9Chartulaire et grand chartulaire,1" RESEE"

,Guillandءكاةeء)8( Le domestبمConstantine Porph., De Ceremoniis, ،11 .527-525 C

12,,Scholes

)5(51.,Bury,The Imperial Administrative System

)6(.R Guilland, "Etudes de titulature et de prosopographie byzantines. Les chefes de la

.2135191(,)44marine byzantine,،" BZ

,Theophanes،انظر،م767عام،Antoniusانطونيوسالبطريقالضخصياتتهمن)3( .013 See

57-56;6691(,)27L!ا.؟,lasmه،also .W .E Kaegi, "The Byzantine Armies and Icon

91.9,,Guilland,Le domestique de Scholes

Theophanes,.142انظر،م،781عامAntoniusنطونيوسالبطريق

Theophanes,.153،انظر،م597عام،Bordaniosبردانيوسالبطر!

P.،لنظر،م897عام،Nicetasنيكئل!البطر! Charanis, The Armenians in the Byzantine

Empire (Lisboa ;)6391 Guilland, Le domestique de Scholes, ;02 Bury, The Imperial

51.,AdministrativeSystem

,Guilland،انظرالتالع،القرن،Peterبطرسالنمستقو،Stephaneشيفانالئمشق Le doinestique

02.,de Scholes
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قائمةتمصيهمالنينالعم!كريين،الموظفينمنهيئةالاسكلاريهلئمستقوكان

هم:فئاتبعشرفيلوثيوس

عنداسباثاروكانديداتلقبيحملوكان)1(266+++ء7+هولهالتوبوتريش!:الأولى

فرقةوحداتضادةيتولىوكانالاسكلاريه.ذمستقنائببمثابةوهوفيلوثيوس)2(.

لأوامريخضعالتاجمانصفوكان)3(.الأقاليمفىالمرابطةالاسكلاريه

,Guillandانظر،،التاسعالقرن'Manuelمانويل Le domestique de Scholes, ;21 Bury, The

51.,ystemهكرلImperial Administrative

القرنمن-Petronasبارداسبنبترونالس،Theodoraئيولوراالأمبراطورةشقيق،Bardasبرداس

Guilland,Le,.22-21،انظر،التاسع domeslique de Scholes

Theophanes,انظر،،التاسعالقرنAntigonesبارداسالنانتيحونوس Continuatus

Chronographia, ed. .I Bekker, CSHB (Bonn ,)1838 .236 Cf. Guilland, Le domestique

23.,de Scholes

انظر،ثتدمع،القرنالأرل،لازلصهر،Christophorكرشمتوفر،الأولبازلشقيق،Marianosماريانوس

23.,Guilland,Le domeslique de Scholes

Andreالاسكيذىفحريه le sc * he.انظرم،التاسعالقرن،,Guilland,Le domestique de Scholes

24.

V.،انظرم،التاسعالقرنمنربماالاسكلاريه،ئمستقJeanليوحناختموهن! Laurent , "Le grand

96.)3891(,37domesticat: notes complementaires,1" EO

,.Phil،يكل)1( ;111 Taktikon Usp., .55 Cf. Bury, The Imperial Administrative Syste335غ،أ

3,despreseance51;ملأهك،ء Guilland, Le domestique de Scholes,;23 Oikonomides, Les
0932

(3)914.,.Philكا!3،لمء

إلأتكنلمحد!Oهذهانيبدولكنالحاصمةهفيمرابطةللتاجملالاوحداتهاككانتانهإلىالقولسبق3(,

Guilland,Le,01)نظر،الإمبراطوريالقصرلحرال!مةترسلحاميك domeslique deScholes)فمن

,Dieh)انظر،الامبراطوريالحرسلوحداتلكنكضاككانتنه!محروف Byzantium)الوحدلتو!ه

(Constantine)انظرهالحدسمة.منو!صغرىالكبرىوالضاحيةومقلونبهتركيهفىلكناتهاكانت

4،.Bury,op. cit1;45مح,,.Porph.,Ceremوميزيابئينيانيتربطلحرسمنوحداتكانتوربما

.Chو!يجيا.انظر، Diehl, "L' origine du regime des themes," Bans: EludesByzantines)

)انظر:نيقوميديافيالمرلبطة!سبحةالاسكلاتواستدعىلئانيجشنيانوجاء(5091Parisد).927

923.)7391(,66.W .E Kaegi, "New Evidence on the Early Reign of Heraclius," BZ,

بها.المحيطةوالمناطق7ميهوترهر!بهفيونزلهاودوريليوم،،وكوتايونركيزيكوس،وبروسا،أ!،5وكيو

.Guilland,op.)فظر، cit., loc. citطانرا،السمىللئيمالممملحةالقواتيكونونربماانمفوجتويرلى

انظر..متميزةوظيفةسوىتمئكلاربماالقصراسكلاتوان،العربالجغرافيونعنهتحدثوالذى
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توبوتريش!وكانلكارتولاريوسالآخرالنصفيخضعبينماالتوبوتريش!،

)1(.الإمبراطوريةالاحتفالاتفيطيبةمكانةيحثلالاسكلاريه

فيركنللثم(،474-)457ايأولليوعهدفينكرهموردالاسكلاريه)3(،قمامسة:الثثية

الميحدىالسادسالقرنمنونعرف)3(.م()194-518الأولأنستاسيوسعهد

هؤلاءوكان)"(.والسابعةالسادسةالاسكلاتينقومسPeterبطرسالبطريقاسم

يعتبرهمالقمامسةوهؤلاءفيلوثيوس)5(.عندسباثاريوس،لقبيحملونالقمامسة

."()افرعقادةجم!ليه

معومهامهوظيفتهتماللتوقدالاسكلربه)8(.ديوانرئيسكانالكارتولاريوس)7(،:الثالثة

والكارتولاريوسوالقمامسةالتوبوتريش!وكانالثيم)9(.لكارتولاريوسالتيللك

منويظهرالاسكلاريه.ذمستقحرباركانهيئةضباطكبارأوعظامأاراخنة

يلىكانأنهالمعممكرفيالكارتولاريوسخيمةتحتلهكانتالذىالموقع

يحتلكانانهالأهميةهذهيؤكدومما)11(.اهميتهإلمىيشيرمماالتوبوثريش!)01(،

.Constفيء3ر.تع,0541 Porph., Le liver des

Guilland,Leري.Armie،ق.12 domeslique de Scholes, ;13 Heath، yz

995.494,,Phil.,I l ;l Taktikon Usp., 6;1 Constantine Porph., De Ceremoniis334!،ئع

932.,Oikonomides,Les listes des preseanceمح

14.,Bury,,.po cit.;53 Guilland, Le domestique de Scholes

014,uede ScholesةGuilland, Le domest

53.1,.Phil334لملمغ

353.,Brehier, Institutions

,TaktikonUsp., ,61 .63 Cf. Brehier, Institutions, ;353 Guilland-111ة,.Philأء33ئع،

Chartulaire, ;804 Guilland, Le domestique des Scholes, ;14 Bury, The Imperial

123.,AdministrativeSystem,;55 Guillou, Lacivilization byzantine

14.,Guilland,Le domestique des Scholes

804.,Bury,The Imperial Administrative System,55; Guilland, Chartulaire

15-14.,Guilland,Le domestique des Scholes

0804,Guilland. Chartulaire
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كارتولاريوسوكانالاسكلاريه)1(.ئمستقموظفيميةفيالثةالمرتة

فيلوثيوس)2(.عند،سباثاريوسلقبيحملالاسكلاريه

العسكرية؟الماليةالأدارةتتبعمهاملهالاسكلاريهتاجماكارتولاريوسكانلقد

النصفصمسؤولأوالتوبوتريشىالاسكلاريه،ئاجمانصفقياإةعنمسنولأوكان

التاجما)4(.فصائللأحويلاليوميبلشمجيلمكلفأكانكماالآخر)3(،

إمرةتحتضباطأجميعاكانواوالاستراتورات)7(،والكانديدات)6(،الذمستقات)5(،:ثرابعة

إلىيشيرماهناكليسولكنالباندا،منفرعيأقسمأيقودونوكانواالقمامسة)8(.

عنهمهنعرفماوكل.أنفسهمعددهمإلىأو،قيادتهمتحتكانواالذينالرجالثد

طبقةوهىالنبلاء)9(،طبقاتمنالرابعةالطبقةمنجزءأيشكلونكانواأنثم

منآخرالذمستقاتكانالإمبراطوريةالاستقبالاتوفىالاشراتورات)01(.

الإمبراطور)11(.ينمتقيهم

وقد)13(.الخامسقنسطنطينعهدفينتابله20ءول)12(،لم!+لح50!اتسكنيتو:الخامسة

وكانسباثاريوس)14(.مرتبةمنأدنىمرتبةمنالضباطصغارصتضابطأكان

)13(

)1،(

011Phil., Iكاص3ألمنع

153.,.Philءمم+7أ،ئع

804.,Guilland, Chartulaire

353.,Brehier, Institutions

63;بم Constantine Porph., De C:eremoniis, ,11 .995 C,ء.Taktikon Us1اةPhil., Iأكام3فيلم

23.1,yantine؟رجvilizationءأeseance, 3 2 ;9 Guillou, Laمحهrلم(لةلم،فهىءله!نهءOikonomides, Les

.15،Bury, op. cit., ;55 Guilland, Le domestique des Scholes61حبم.,.TakiikonUsp

15.,Phil.,.155 Cf. Guilland, Le domestiyue des Scholes3كا،،في!

15.,Bury,op. cit.,;55 Guilland, Le doinestique des Scholes

.31,Guilland,Le domestique des Scholes

155,,.Phil3كاألمغ!

,Guilland،اذ. Le domestique des Scholes

Phil., I 1 10 Cf. Oikonomides, Les listes des preseance, ;033 Guillou, Laكاص3ء،آ

124..zantineءzation- bفيحلمفي*

.55,Bury,The Imperial Adininistrative System

.5(,Phil.,.157 Cf. Guilland, Le domestique des Scholes!كا!3لملم
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!ممالسة

العم!عة:

الثدنة:

علىضباطهإلىالاسكلاريهئمستق(وامرنكلعلىويعملللماندفورت،رئيسأ

)ختحنهم)1(.

النينالبروتكتوراتعنتمامأمخلكفونوهمع?لدأ+*هص!)2(،البروتكتورات:

نرىم955عامففى.الباكرةصورهافي!بيزنطيةالامبرطوريةصقهم

صدفيالعاصمةأسوارحراسةتامينعلىالاسكحريهمعيعملونالبروتكتوريت

عنأوالميلادىالثامنالقرنفيئميئأغهمنقرالاولكنناوالمملاف)3.الون

صنفهموقدالاسكلاريه)4(.فيالبروتكتوراتهؤلاءثمججرىوربماقمدصتهم.

)5(.الأخيرة!طبقةضمندنيا،مرئبةفي!لوثيوس

يحملونكانوالأنهمعلبهمالاسمهذااطلق)ح،"!ميهه!*م!قس!يوئيخوفوروى

إذنفهم؟ميخائيلالقديسصورةمحلهاحلتربمارالتيالنصر،او!حظصور

ضمندنيا،مرتبةفيأيضأفيلوثيوسصنفموقد،(3)الاسكلاريهاعلامحملة

8(.الأخيربئالطبقة

،الصولجاناتاواالاسكيبتريحملونوكانوا9(.)"!!مكاسكبتروفورى

الاحتفالاتوفىصورأ.(علاهافييثبت!مىكانتالصولجانكهذهكوييدو

الامبراطورأمامل!كم!الصولجانات!تهكانتمثلآ،الامبرطوركتتويج-العامة،

ايضأ)11(.الأخيرةالطبقةضمنفيلوثيوسصتنخ!وثله)01(؟الولاءصتعبيرآ

uedes,.15)؟( ScholesةGuilland, Le domest

)21033.,eance!ء"!خOikonomid8s, Les listes des pr1م 1 .1 C,لم.Ph3!غ،أكا

51.ص،الجيش6منصورطرقفظر،)3

uedes,أ"( Scholes,;15 Bury, The Imperial Adm* istrative SystemةGuiIland, Le domesl

056-55لا!

كا!3ءأPhil.,.915)ه(

strative,.56)ح Systemفي+Bury, The Imperial AdmمTraite Phil., .111 C

"(15.,uedes ScholesةGuilland, Le domest

كا!3غ،جPh.لم,.915)"(

()956.,ystem3رلBury, The Imperial Adm * istrativeبمPhil., .111 C3كالمجفي!

(02)15.,Guilland,Le domest " ue des Scholes

(1")915.,.Phil3كاأ،ى!
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)2(.الفئةهذهصسشيئأنعرفلاا(،!آه"+"لم!لد!8!ولأاكسيوماتيكوى:التلسعة

كبارمنضابطكلحرباركانهيئةفييظهرونالذينوهمالمانداتورات)3(،:العاشرة

وهكذا،البروتومانداتور)4(.مهمةتولىقدالبروكسيموسانويبدو.الضباط

ذمستقاحتلكما،الأخرىالتاجماتابينعاليةمكانةالاسكلاريهتاجمااحللت

الأناضولاستراتيجوسبعديأتىجعلتهالقسطنطينيةفيرفيعةمكانةالاسكلاريه

باسرهالبيزنطيالجيشبل،فحسبالتاجماتاجيشلايقودجعلتهالتي،مباشرة

هم)!(.63عامفيبتروناسمعحدثكما،عسكريةلحملةالمولف

وقدبها،خاصمعينبتقديرالجزمالصعبفمنالئاجما،هذهقواتتعدادعنأما

إلىاشارجعفربنقدامهانالقوليمكننالكن)6(الثالثالفصلفيالأمرهذ)الباحثناقش

.(7)فارسآلافاربعةالفرقةهذهتعدادان

التيا!سكوبيتر،فرقلأهىللاسكلاريهالتاليةالفرقةكانت:احسكوبيترفرقة:ثثيأ

لفرقةالمقامفيالتاليةوهى)8(،الإمبراطوريةالحراسةفرقمنالثانيةالفرقةتمل!

الميلادى)01(.الخامسالقرنإلىمنالأولالفصلفينشاتهاتعودالتيالاسكلريه)9(،

11(56;,Bury,The Imperial Administrative System11).915!مس،,.Phil3!في،،كا

033.,eanceذOikonomides, Les lisles des pre

12(16.,Guilland,Le domestique des Scholes

)3(1.11..Phil3341،غ

)4(15.,Guilland,Le domestique des Scholes

423.ص،الجيشمنصور،طارقانظر،المعركةهذ.ص)15

.002-791صهالمجيش،منصورطارقفظر،)!

.Heath,Byz,.01ايضأ،انظر2560ص،الخراجكتابعننبذه،قدامه)؟ Armies

)8(3desكل،3،لمArmies, ;12 Oikonomides, Lesجمركا-,Brehier,Institutions, ;354 Heath

grand palais, Les(حpreseance, ;033 Bury, op. cit., ;57 .R Guilland, "Etudes sur

Noumera," REB 91 ,)6191( ;414 Bury, .E .R,.E ;227 Ensslin, The Emperor, ;93 Diehl et

,Marcais,Moyen age,;464 Guillou, Lacivilization byzantine,;124 .G Ostrogorsky

65.،3,militaire"طء,antineState (New Jersey ,)5791 ;222 LotyBيم"،لممح!رHistory of

)9(01.,Armies!ب،Heath!

53.ص،الجيشمنصور،طارقانظر)02(
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فيالإمبراطورىالقصرحرسمنرئيسيأجزءأتفمكلا!سكوبيثرفرقةوكانت

اسمئحملكانتاسكولاكل(نإلىالاشارةسبقوقدالإمبراطور)1(.منبلاربالقسطنطينية

هالقولسبقكماإحداها،فييقيمونممنا!سكوبيترجندكانوبالطبعفيها،تقيمالتيالفرقة

غبةطريقعنابيهالوصوليتمالقصرفيعدبابهناكوكان)2(الثالثةالاسكلا!ص

كظروت،الخاصةالحالاتبعضوفىبالأكسكوبقر.الخاصالفخمالبهوبكلىتفتحكبيرة

لبهو)3(.هذافيعرشكرسييوضع،الرسميةالمواكب

فيكجندوالخدمةالقصر،حراسةالاممكلاريه،مل!مللها،الفرقةهذهعلىكان

فرقةويكونون،الحربفيالامبراطوريصحبونأفرادهاوكان)4(.الرسميالموكب

ويذكروضواحيها)6(.،القسطنطينيةكللتشملتمتدخدماتهمكانتكما(.)5احتياطية

الأرستقراطيةالطبتةإلىئتتمىالاكسكوببترفرقةأنالسابعقنسطنطينالإمبراطور

تنقسموكانت8(.)الاسكحريهمئلملالها،الفرسانمنتتكونالفرفةهذهوكانت)7(.البيزنطية

عددمعلومأليسلأنهباندا؟عشرةئمانعنتقللمربماالباندات)9(،منمتعددةمجموعةإلى

رجالها)01(.

فرقمنهيجعفربنقدامهعندللاسكلاريهالتاليةالفرقةانبالذكروالجدير

الغريبالاسموهذا)11(.فارسآلافبأربعةوقدرها*الحسق+اصممعليهاأطلقلكنه،الفرسان

أنهعلىالاسمهذابيورىفسرفقد.التاريخيةالافتراضاتمنلكثيرمثارأكان،اوردهالذى

)1(.E Hanton "Lexique explicatif du Recueil des inscriptions grecques chrdtiennes 'd Asie

.8628(،91-2791)Mineure," Byz4

iverغح3،.غ,55.1)2( desءلمConst. Porph., L

.Constىء1،3،غ94)3(0 Porph., Le liver des

)4(414.,Guilland,Les NoumeraمIdem, C

)5(86.,Hanton, Lexique

.Constغء3.غ،,16155-54.1 Porph., Le liver des

.Const،1"ء3غء94)3(0 Porph., Le liver des

3،)8(Heath, op. cit., Byz. Armies, ;01 Bury, .E .R,.E ;227 Ensslin, The EmperorمIdem. C

464.,ageةfar, ;08 Diehl et Marcais, neyoM;93لمءكر+ه، Haldon, Kudama

)9(3.,Ahrweiler, Recherches

!01(12.,Heath,Byz. Armies

256.ص،الخراجكت!عننبذ.قدلمه،)11(
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التاكسيوتاىاو8!!ه+،ظالتاكسيساعتبرهافإنهليجويهاماالأكسكوبيتر)1(0فرقةيعنى

تصحيحنل!هالثونانإلالنأس!ء"ء+)2(.7التيخيونروزناعتبرهابينماع"+؟88!ه+لنأ

ا!سكوبيتر)3(،يعنىإنما،قدامهذكرهالذيالحسق،اسم(ناعتبرعندما،الاسملهذاجلتزر

الباحث.ابيهيميلالذىأيالروهو

قومسبريسكوسالمثالسبيلعلى4(،أقومسالبدايةفييقودهاكانالفرقةوهذه

ئمستقا)6(،الفرقةهذهقائد(صبحماوسرعاقفوقاس)5(.الإمبراطورعهدفيا!سكوبيتر

فيالتحولهذاانبيور!وينكرالميلادى)7(.الثامنالقرنفيونلكالاسكلاريه،قائدكنظيره

تنظيمإعادةحركةحدثتحيث،الثالثليوعيفيحدثربماذمستقإلىقومسمناللقب

فيلنظيرهكانمماأبطاكاناللقبفيالارتقاءانيلاحظلكنالإمبراطورى.للحرسعامة

عليهيطلقوكان)9(.المرموقةالقصرشخصياتمنكانفقدذلكومعالاسكلاريه)8(.فرفة

1(.50+،"لةه"لحس!)0الاكسكوبيتوساسم،الإيجازلأجلغالبأ،

إلىارتقىثمسباثاريوس)11(،لقبيحملالأمربدايةفيالاكسكوبيترذمستقوكان

تكتيكونفيالاكسكوبيترذمستقويرد)1(.هم(2)813-.الخامسليوعهدفيبطريقمرتبة

)1(1..Bury,The Imperial Administrative System,,48 n

.حرقمحاشية256،ص،الخراجكت!مننبذصيمه،)2(

,Haldon.3ءلمءنر081)3( Kudaina Ibn

,ry!كرلystem,;57Heath,.عر!)"( The Imperial AdministrativeلاHanton, Lexique, ;86 B

12.,Armies

)5(2.,Theophanes

.54-53صالجيئد،،منصورطارق6انظرالأملالة،منلمزيد

,GuilandةByzanc،ء)3 Le grand domesticat3غءفي،,94.1بمحliver des!ءس,.Const.Porph

58;حأ،3 Guil !،1 ,d Le domestique des Scholes, ;9 Hanton, Lexique, ;86 34!h

57.,Institutions,,354 Bury, The Imperial Administrative System

3(57.,Heath,Byz. Armies,;12 Bury, The Imperial Administrative System

)8(57.,Bury,The Imperial Administrative System

.Const،.ء3ءحع,94.1)9( Porph., Le liver des

)01(58.,Bury,The Imperial Administrative System

0)11(354,Bury,The Imperial Administrative System,;57 Brehier, Institutions
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لقبيحملآخرموضعوفىالاكسكوبيتر)1(؟ئمستقالبطريقاوممبنسكي،تكئيكون

بينالمكانةفىواضحالفرقأنشكولا.عليهالسابقمنأدنىوهوبروتوممباثاريوس)3(،

وبين)3(؟الأناضولاستراتيجوسبعد،عشرةالئالئةالمرتبةفييائيالذيالاسكحريه،ذمستق

)4(،المدينةوالىالبطريقبعدوالئلاثين،الرابعةالممرثبةفىياتيالذىا!سكوبيترئستق

يحئلا!سكوبيترئمستقنجدفإننا،التاسعالقرننهايةفياماأوسبنسكى.تكتيكونفيونلك

ذمستقعقبوياتى)5(.خالديااسترائيجوسبعد،الدولةموظفيبين،عشرةالسابعةالمرتبة

الألقابإلىبالإضافةيحملهاكانالتىالألقابعناماالذمممئقات)6(0طبقةضمنالاسكلاريه،

عليه.السابقمنادنىوهوبروتوسبائاريوس)8(،لقبوكذلكانثيباطوس)7(؟لتبفهو،السابقة

ذلكفيشأنهعلولنايعكسالميلسى،التاسعالقرننهايةفىنسبيأمكانتهارتفاعانثمكولا

قبل.عماالوقت

لهمديموقراطأكانحيثالخضر)9(،بحزبيرتبطالاكسكوبيترفمستقوكان

Democrate،بيراديمويقود-Pera.)01(بأسماءالبيزنطيةالمصادرمنكثيروتمدناالخضر

منفئاتتسعالاكسكوبيتردفستقيتبعوكانا!سكوبيثر)11(.تاجماقيادةتولتشخصيات

وهم:الاسكلاريه،ئمستقهيئةعنماحدإلىويخللفون،هيئتهياثمكلونالنين،الموظفين

)1(94.,.onUspءTa!kti

)2151.,.TaktikonUsp

)3(47.,.TaktikonUsp

)،(94.,.onUsp!ك"Tt

)5(101.,.Phil33غاأء

()6501.,.Philء33ألمغ

(7)913.,.Phil0/3ءألمنع

)8(142.,.Philء33لملمخ

(918.1,uedes ScholesةGuilland,Le domesti

)''1412-411.,Guilland,Le domestique des Scholes,;16 Guilland, Chartulaire

.Kaegi,op.,.324،انظر،م216عام6Nicetasنبقتاسالاثمخصياتهذ.من)11( cit

J.،انظر،086عام،ا!سكوبيئرقوس!Anastasiosنشال!يوس .D Mansi, Sacrorum Conciliorum

021.0891(,Nova Etamplisema Collectio, 1 1 (Graze

Theophanes,.126،انظرم،765عاما!سكوبيتر،قاندStrategiosيم!تراتيجيوسالسملاارلهوس

Theophanes,.014،انظر،م078عاماحسكربيتر،ئس!تقالسباثاريوس،Constantineضسطنطق

انظر،ا!سكوبيتر،لتاجماونمستقابطريقاالخاس!ليوعينهالذىالحمورى،الئانيميخلأيل
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لقبحملوقدم.068عاممنذالبيزنطيةالمصالرفييظهرالذىالتوبوتريتس)1(،:الأولى

الذى؟الطبقةهذهأعضاءضمنصنف)2(وبهذافيلوثيوس،عنداسبائاروكانديدات،

ممالالةكانتمهامهأنالمحتملومن93(.مباشرالشرقيةالثيماتطرامخةيليكان

الاسكلاريه.لتوبوتريش!التىللالك

تاجمافيالعاملكنظيرهمستعالة،بصورةياتلمالذى4(،الكارتولاريوسأ:الثالية

اوسبنسكى)5(.تكتيكونفيالتاجماتا،كارتولارياتضمنمفممولأبلالاسكلاريه،

قاثمةفيالاكسكوبيتر،ئمستقموظفيهيثةضمنالئانيالترتيبفيجاءوقد

لقبيحملكانحيثالاسباثيرات،طبقةأفرادضمنمصنفوهو6(.فيلوتيوسأ

الممابق.نظيرهمعتتمئلمهامهكانتوبالطبعسباثاريوس)3(.

الإشارةسبقتوقدالاكسكوبيتر)9(.فمستقيتبعونضباطأكانواالاسكريبونات)8(،:الئالثة

المصالرفيمنكورونوهوالأكعمكوبيتر)01(.وحداتيرأسونكانواان!إلى

فيعملتالتيالشخصياتبعضونعرفالميلادى.السالسالقرنمنذالبيزنطية

12.1834(,Genesius,,.J Regna, ed. Ca ! li Lachmanni, CSHB( Bonn

,Mansi,031.16ينظر،مم،96عامالاكسكوبيتر،ئستقليو، tome

)1(,Bury,The Imperial Administrative SystemبمPhil., )1). Taklikon Usp., .57 C33غ،،ء

033.;58,Oikonomides, Les listes des preseance

)2(902.11,Mansi, tome

(3).!15,.Phil3كاألمفي!

(،),TraitePhil.,.111 Cf. Bury, The Imperial Administrative System,;57 Oikonomid8s

904.,Leslistes des preseance,;033 Guilland, Chartulaire

(5)016,.TraitePhil

كار3،أءPhil.,.111ح)

(3904..Phi!...153 Cf. Guilland. Chartulaireكا!ء،أغ

()8,Bury,The Imperial Administrative System,;58 BrehierآPhil.,.113 C!ء33،أ

124,,Institutions,;354 Heath,Byz. Armies,;13-12 Guillou, Lacivilization byaantine

.Constء3غغ،,115.1(9) Porph., Le liver des

(01)115.,Oikonomides,Les !isles des preseance

هـ6A،.3ص،الجيشصنصور،طارقايضأانظر
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ارتبطالاسكريبوناتنظامانإلىيشبرممافصاعدأ،السادسالقرنمنذالقيادةهذه

)1(.بالضباطامدهاالتيا!سكوبيتر،بتاثما

لخثمةمخصصينكانواالكانديدات،مئلملالهمالاسكربيونات،انويبدو

كانكما)3(.سريةبمهامللقيامتصرفهتحثكانواحيثالإمبراطور)2(4

Deputatiكاطباءمنثظمنحوعلىالثيماتفىالفرقيرافقونالاسكريبونات

ضمنفيلوثيوسصنفهموقد)"(.المعركةميدانمنوينتشلوهمالجرحىصليبحثوا

الاسكريبوناتبتعيينالخاصالرسموكانالاسثراتورات)5(.طبقة،الرابعةالطبقة

ذكرهم.اغفلتأوصمبنسكىنكتيكونأنبالنكروجديرالاكسكوبيتر)6(.بهوفييتم

وقدالاسكلارية)8(.تاجمافىالمبروكسيموسمبميتشابهوهوبروئومانداتور)7(،:الرالعة

فقدأوسبنسكىتكتيكونأماايضأ)9(0والأخيرةالرابعةالطبقةفيفيلوئيوسصنفه

ايضأ.ذكرهاغفلت

دفستقاتمعيتطابقونأنهميبدو1(،؟هه"كاهـالاه،"ة)0دراقوناريوى:الخلسة

الرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهمفقدالمرتبةيخصفيمالكنالاسكحربه)11(.

95-58,,Bury,The Imperial Administrative System

95.,Bury,The Imperial Administrative System

,Brehierق,.354 Institution

13-12.,Bury,The Imperial Administrative System,;95 Heath,Byz. Armies

155,.!Phiء33لملمغ

Constantine Porph., De Ceremonlfs, 11، .013 Cf. Bury, The Imperial Administrative

95,,System

Phil., .113 Cf. Oikonomides, Les listes des preseance, ;115 Guillou, Laك!33لأاى

0124,ivilizationbyz- anlineلمء

95.,Bury,The Imperial Administrative System

915,..Phil33ءألمغ

,.3Philءكهغف!ى،!ظ،ء,331 .113 Cf. Oikonomides, Les listes desأكا!3غ،

95.,Bury,The Imperial Administrative System
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لقبحملوقدم.068عاممنذالبيزنطية!لمصالرفييظهرالذ!االتوبوتريتس)1(،:الأولى

الذى؟الطبقةهذهأعضاءضمنصنف)3(وبهذافيلوثيوس،عنداسباثاروكانديدات،

ممالالةكانتمهامهانالمحتملومن3(.مباشربئالشرقيةالثيماتطرامخةيلىكان

الاسكلاريه.لتوبوتريشىالتيلللك

تاجمافيالعاملكنظيرهمستتلة،بصورةيأتلمالذىالكارتولاريوس)4(،:الثلألية

اوممبنسكى)5(.تكتيكونفيالتاجماتا،كارتولارياتضمنمشمولأبلالاسكلاريه،

قائمةفيالاكسكوبيتر،دئمستقموظفيطئةضمنالثانيالترتيبفيجاءوفد

لقبيحملكانحيثالاسباثيرات،طبقةافرادضمنمصنفوهوفيلوتيوس)6(.

السابق.نظيرهمعتتمل!مهامهكانتوبالطبعسباثاريوس)7(.

الإشارةسبقتوقدا!سكوبيتر)9(.ذمستقيتبعونضباطأكانوا8(،)الاسكريبونات:الثالثة

المصادرفيمنكورونوهوالأكعمكوبيتر)01(.وحداتير(سونكانواأنمإلى

فيعملتالتيالشخصياتبعضونعرت.الميلادكيالسادسالقرنمنذالبيزنطية

12.(،1834Genesius,,.J Regna, ed. Caroli Lachmanni, CSHB ( Bonn

اManلك،tome,031.16،انظرهم،96عامالاكسكوبيتر،ئمستق،ليو

,Bury،يم)1( The Imperial Administrative SysteبمTaktikon Usp., .57 C111فى,.Phil33غ،أء

033.;58,Oikonomides, Les listes des preseance

)3(902.11،Mans!, tome

!،،ءPhil33.,15إ.)13

(،),Bury,The Imperial Administrative System, ;57 Oikonomid8sمC.1)ا,.!Phi3كاألمغ!

904.,Leslistes des preseance,;033 Guilland, Chartulaire

(5)0016,.Phil433أ،في

334غأPhil.,0111؟)

(7)904..Guilland. ChartulaireمPhil.. .153 C73ء،أفي

(Bury,The Imperial Administrative System, ;58 Brehier, (Aبر,.113حمPhiكا!3،ةغ

124.,antineرريArmies,;13-12 Guillou, La civilization by!ص.،Institutions, ;354 Heath

.Constءء!غ،,115.1(9) Porph., Le liver des

(.1).31(,Oikonomides,Les !isles des preseance

هـ86.3،صالجياث!،،منصورطارقايضأانظر
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ارتبطالاسكريبوناتنظامانإلىيشيرممافصاعدأ،السادسالترنمنذالقيادةهذه

)1(.بالضباطAامدالتيا!سكوبيتر،بتاجما

لخثمةمخصصينكانواالكانديدات،مئلمللهمالاسكربيونات،انويبدو

كانكما)3(.سريةبمهامللقيامتصرفهتحتكانواحيثالإمبراطور)2(4

Deputatiكاطباءمنتظمنحوعلىالثيماتفيالفرقيرافقوقالاسكريبونات

ضمنفيلوثيوسصنفهموقد)4(.المعركةميدانمنوينتاث!لوهمالجرحىعنليبحثوا

الاسكريبوناتبتعيينالمخاصالرسموكانالاستراتورات)5(.طبقةالمرابعة،الطبقة

ذكرهم.(غفلتاوسبنسكىنكتيكونأنبلنكروجديرالأكسكوبيتر)6(.بهوفييتم

وقدالاسكلرية)8(.تاجمافىالبروكسيموسمعيتشابهوهوبروتومانداتور)7(،:الرالهعة

فقداوسبنسكىئكتيكوناما(يضأ)!(.والأخيرةالرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفه

ايضأ.ذكرهأغنلث

ئهمشقاثمعيتطابقونانهميبدو1(،80؟ءفداولهمما"ة)0افوناريوىدر:الخامممة

الرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهمفقدالمرتبةيخصفيمالكنالاسكحريه)11(.

95-58.,Bury,The Imperial Administrative System

95.,Bury,The Imperial Administrative System

354.,Brehier,Ins! [i ulions

13-12.,Bury,The Imperial Administrative System,;95 Heath,Byz. Armies

155.,.Philكا!م3ى،لم

Constantine Porph., De Ceremoniis, ،11 .013 Cf. Bury, The Imperial Administrative

95.,System

Phil., .113 Cf. Oikonomides, Les !isles des preseance, ;115 Guillou, La33"ى،أ

124.,antineربcivilizationby

95,,Bury,The Imperial Administrative System

.Phil..95I3!في،أكا

1.33,Phil.,11.3 Cf. Oikonomides, Les listes des preseance334،أنع

95.,Bury,The Imperial Administrative System

-202-



السكممة

الثامنة:

الناسعة:

)،(

لهممشابهونانهميبدوالنين)1(؟بدرجتينالاسكحريهبروتكتوراتبعد،والأخيرة

)2(.للشاراتكحاملينايضأ،

فرقةفيالتيخيوفوروىيمللونوهم3(،"!مم!اس!"كااسكيوفورو!ط:

الرابعةالطبقةفى،مباشرةالأخيرينبعدفيلوثيوسيصنفهمحيثالاسلاريه)4(.

ايضأ)5(.والأخيرة

تاجمافيالاسكبتروفوروىيمالالونوهم،(6nyv)"صمه!سيجنوفوزوى:

الرابعةالطبقةفى،مباشرةالأخيرينبعدفيلوثيوسيصفنهمحيثالاسكلاريه)7(.

أيضأ)8(.والأخيرة

تاجمافيا!سيوماتيكوىيمالالونوهم9(،5ء"لد!+فلاءكااسيناتورات

الرابعةالطبقةفى،مباشرةالأخيرينبعدفيلوثيوسيصنفهمحيثالاسكلربه)01(.

صف)13(.ضباطاويكونوميدسالمؤرخيعتبرهمبينما،(ايضأ)11والأخيرة

مضيفأأيضأ،والأخيرةالرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهموقدمانداتورات)13(،

تحتالعاملةالفئاتضمنمذكورينليسواأن!منالرغمعلىليجاتاريوى،لهم

الاكسكوبيتر)14(.ذمستققيادة

915.,.Phil3كاألمغ!

95.,Bury,The Imperial Administrative System

1.33,Phil.,1.13 Cf. Oikonomides, Les listes des preseance433،،غ

06-95.,Bury,The Imperial Administrative System

915.,.Phil3حء؟لمغ

331.,TraitePhil.,.113 Cf. Oikonomides, Les listes des preseance

06-95.,Bury,The Imperial Administrative System

915,,.Phil33ء،لمفي

124.,Phil.,.113 Cf. Guillou, Lacivilization byzantine33ءألمغ

016,,Bury,The Imperial Administrative System

915.,.PhilفيTrait

331.,Oikonomides,Les listes des preseance

06.,Phil.,.113 Cf. Bury, The Imperial Administrative System33ءلمأئع

0915,.Phil7كاأ،خ!
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ا!سكوبيتر.ذمستقإمرةتحتتعملالموظفينمنعحيدةفئاتضاككانتهكذا،

صنفهمحيث،التدنيفيالموظفينهؤلاءمراتبتبداالمثالثة،الفنةموظفيمنبدءأانهونلاحظ

هؤلاءاغلبأننلاحظكما.قائمتهفيوايأخيرةالرابعةالطبقةافرا!ضمنملوثيوس

الطبقة.تلكفيالاسكلاريه،تاجمافينظرائهميتبعون،الثالثةالفئةمنبدءأ،الموظفين

البيزنطيالإمبراطوركطالحرسفرقمنالث!ئةالنرقةكانت:الأريثموسفرفة:ثالثأ

وكانتالأريثموس)1(.تاجماهي،السابتتينالفرقتينجانبإلىعملثالتي)التاجماتا(،

شيوعأ)2(.الأكثركانوالأخير7،ا!أ4والنيجلضالأريثموس،همااسمينئحمل

ارتبطربمااصلهاوانالتاجماتا،ل!ظبمعلىسابقةالفرقةهذهانبيورىويعتقد

4)59أركاليوسكوذ!مالنينالأركاليين،بالقمامسة . -A r،)خدمةفييعملونوكانوام

هذهواجباتمنانهويذكربيورىيعودثم(.)3برييهالاعتقادهذافيسايرهوقد،القصر

منالقانمةالفيجلاأنعلىهذاكلدلربماقاندها،لقبومنلها،المزدوجالاسمومن،الفرقة

فىالأفلعلىاسستفدانهاهبتوبرىمنناسفة)4(.خطةحسبننظبمهااعبدالناجمانافبل

ظهرالفرقةهذهقائداناويكونوميدسيذكراخيرأايضأ)5(0ذلكمناقدموربما9ءهم،عام

لقد؟الوفتذلكفيإلامستقلةقيادةتكنلمالفرقةهذهأنهذايعنىفهلم)6(.197عامفي

الأسرةعهدفىالإمبراطورى،الحرسلفرقننظبمإعادةضاككانتانهإلىسبقفبما(شرنا

كانانهيذكربيورىفإنالقصد،هوهذاكانإذاأويكونوميدس،يعنيهماهذافهلالأيسورية،

أريئمو!كلمةاننعرفإننا)7(.السابقينكنظرائهذمستقباسمالفرقةهذهقائديلقبانينبغي

)،(

,Heath,Byz. Armies,;13 Bury, The Imperial Administrative System,,48;06 Guillou

La civilization byzantine, ;124 Brehier, Institutions, ;354 Oikonomid8s, Les listes des

,preseance,;331 Ensslin, The Emperor,;93 Ahrweiler, Recherches,;25 Ostrogorsky

227.,.State,;222 Bury, .E .R E!محي.

06.,Armies,;13 Bury, The Imperial Administrative System،!1.ءHeath

354.,iveSystem,;61 Brehier, Institutionsء،ry, The Imperial Administr!لا

06.,ystem3!لBury, The Imperial Administrative

13.,Armies،!يرر.Heath!

0133,Oikonomides,Les / isles des preseance

06.,Bury,The Imperial Administrative System
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السادسة

الئامنة:

)01(

)12(

)13(

)1،(

لهمماثمابهونأنهميبدوالذين)1(؟بدرجتينالاسكلاربهبروتكتوراتبعد،والأخيرة

)2(.للشاراتكحاملينأيضأ،

فرقةفيالتيخيوفوروىيصالونوهم3(،"!مةهـ!اس!مم!كااسكيوفوروى:

الرابعةالطبقةفي،مباشرةالأخيرينبعدفيلوثيو!يصنفهمحيثالاسكلاريه)"(.

ايضأ)5(.والأخيرة

S(صههـه8سيجنوفوزوي: (YtyV،تاجمافىالاسكبتروفوروىيمالالونوهم

الرابعةالطبقةفي،مباشرةالأخيرينبعدفيلوئيوسيصفن!حيثالاسكلاريه)7(.

ايضأ)8(.والأخيرة

تاجمافيالاكسيوماتيكوىيماللونوهم9(،كاا3ملدما+"دا35سيناتورات

الرابعةالطبقةفي،مباشرةالأخيرينبعدفيلوثيوسيصنفهمحيثالاسكلريه)01(.

صف)13(.ضباطاويكونوميدسالمؤرخيعتبرهمبينماايضأ)11(؟والأخيرة

مضيفأأيضأ،والأخيرةالرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنف!وقدمانداتورات)13(،

تحتالعاملةالفئاتضمنمذكورينليسواأنهممنالرغمعلىليجاتاريوى،لهم

الاكسكوبيتر)14(.ذمستققيادة

915,,.Phil3!غ،أكا

.95,Bury,The Imperial Administrative System

331.,Phil.,.113 Cf. Oikonomides, Les listes des preseance33غ،أء

06-95,,Bury,The Imperial Administrative System

915.,.Phil33ءألمغ

331.,Phil.,.113 Cf. Oikonomides, Les listes des preseanceكا!3ألمغ

006-95,Bury,The Imperial Administrative System

915.,.Philء33أ،غ

124.,TraitePhil.,.113 Cf. Guillou, Lacivilization byzantine

016.,Bury,The Imperial Administrative System

915,..Phil،ء33في،

331.3,des preseanceلملمد،ءOikonomides, Les

06.,Phil.,.113 Cf. Bury, The Imperial Administrative Systemكاص3،أغ

915.,.Phil3كاألمغ!
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ا!سكوبيتر.دفستقإمرةتحتتعملالموظفينمنعديدةفئاتخاككانتهكذا،

صنفهمحيث،التدنيفيالموظفينهؤلاءمراتبتبدا،الثالثةالفئةموظفيمنبدءأاتونلاحظ

هؤلاءأغلبأننلاحظكما.قائمتهفيوالأخيرةالرابعة!طبقة(فريدضمنفيلوثيرس

الطبقة.تلكفىالاسكلاريه،تاجمافينظرائهمبتبعون،الثالثةالفئةمنبدءأ،الموظفين

البيزنطىالإمبراطور!طالحرسفرقمنالثالثةالفرتةكانث:الأريثموسفيرقة:ثالثأ

وكانتالأريئموس)1(.تاجماهي،السابقتينالفرضينجانبإلىعملتالتي)التاجماتا(،

شيوعأ)2(.الأكثركانوالأخير7،ا!أ4والفيجلاالأريثموس،همااسمينتحمل

ارنبطربمااصلهاوأنالناجمانا،ئنظيمعلىسابقةالفرفةهذهانبيورىوبعنقد

4)اركاليوسكونهمالنينالأركاديين،بالقمامممة 93-80 o،)خدمةفىيعملونوكانوام

هذهواجباتمنانهوينكربيورىيعودثم)3(.برييهالاعتقادهذافيممايرهوقدالقصر؟

منالقائمةالفيجلاأنعلىهذاكلللربماقاندها،لقبومنلها،المزدوجالاسمومن،الفرقة

فيا!فىعلىأسستقدانهاهيثويرىمئتاسقة)4(.خطةحسبئتظيمهااعيدالتاجماتاقبل

ظهرالفرقةهذهقائدأناويكونوميدسينكر(خيرأايضأ)"(.نلكمنأقدموربمام،955عام

لقد؟الوقتذلكفيإلامستقلةضادةتكنلمالفرقةهذهأنهذايعنىفهل6(.197مأعاميف

الأسرةعهدفيالإمبراطورى،الحرسلفرقئتظيمإعادةضككانتانهإلىسبقفيمااشرنا

كان(نهيذكربيورىفإنالقصد،هوهذاكانإذاأويكونوميدس،يعنيهماهذافهلالأيسورية،

(ريثموسكلمةاننعرفإننا)7(.السابقينكنظرائهئمستقباسمالنرقةهذهكائديلقبانينبغي

)1(,Armies,;13 Bury, The Imperial Administrative System,,48;06 Guillou.تHeath,Byz

hier, Institutions,;354 Oikonomides, Les listes des!124،م;,Lacivilization byzantine

,preseance,;331 Ensslin, The Emperor,;93 Ahrweiler, Recherches,;25 Ostrogorsky

227.,.Byz.State,;222 Bury, ! .R E
)2(06.,Armies,;13 Bury, The Imperial Administrative System!يرلمر.,Heath

)3(354.,Bury,The Imperial Administrative System,;61 Brehier, Institutions

)،(06.,Bury,The Imperial Administrative System

Heath,Byzمي.Armi،3ء13)0(.

Oikonomides,Les,.331)ح listes des preseance

3(06.,Bury,The Imperial Administrative System
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يجعلنامما،النشأةقديمةالفرقةهذهفإنثمومن)1(.تكتيكيمعنىيحملجدأقديمتعبير

القرنمنالثانيالنصفمنمافترةفىمستتلةحراسةكفرقةظهرتربماانهانفترض

اعيدوربمااريثموس؟القديمالتكتيكىالاسمحملتواقم،955عامربماالميلادى،السالس

الأسرةعهدفيالبيزنطيبلمجتمععصفتالئيالداخليةالتقلباتاثرعلىبعد،فيمالتظيمها

هذا.علىتاريخيأدليلأنملكلاكناوانالأيسورية،

الاسكلاتإحدىشغلتربماالفرقةهذهانإلىالإشارةسبتتأنهبالنكر،جدير

الأريثموس!تاجمايقودوكان)3(.الفرسانمنالفرفةهذهقواتوكانتذكرها)2(.السابق،السبع

ذمستقأ)4(.وليسلرونجاريوسأ

منهماالأول،موضعينفيالأريثموسلرونجاريوس(وسبنسكىتكتيكونوتذكر

عقبالأولالموضعفيياتيحيث؟بطريقلقببدونوالئاني،بطريقلقبفيهيحمل

عقبيأتيالثانىالموضعوفىوالئلاثين،التاسعةالمرتبةفيالاستراتيوتيكون،لغئيتالبطريق

والسئين)5(.الخامسةالمرتبةفي(يضأ،الاستراتيوتيكونلغثيت

الدولة،موظفيترتيببينوالثلائين،السادسةالمرتبةفييضعهفإنهفيلوثيوساما

ذمستقبعدالذمستقات،طبقةضمنوصنفهعادئمالاستراتيوتيكون)6(.لغئيتعقب

لقباستخدمفيلوثيوسانملاحظةلناتبرزوهناذمستق)7(.بلقبابيهمشيرأا!سكوبيتر،

المرةفيفمستقلقباستخدمئمالأريثموس،قائدإلىللإشارةالأولىالمرةفيلرونجاريوس

كانفيلوئيوسبانعلمأ،التعدديةهذهلماذانتساعلأنلناولابدأيضأ؟إلميهللإشارةالثانية

قائدإلىيشاركانانهالأولبافتراضين،إلىيوحىهذاا!نالإمبراطورى؟البلاطفيموظفأ

73.ص،الجيائى،منصورطارقانظر)1(

277.ص،الجيشمنصور،طارق)2"نظر

.3Constغءغ،01;45-25644؟ص،الخراجكتابمننبذ،قدامه)3( Porph., Le liver des

e,.93ايضأ،انظر EmperorمبArmies,;01 Bury, ! .R ,.E ;227 Ensslin, Th!يهر.،Heathا

)4(Taktikon Usp., ;51 Traite Phil., ;301 Theophanes,-171; Const. Porph., Le liver des

ry, The ImperialلاHeath, Byz. Armies, ;13 Hanton, Lexique, ;97 B1,م .44 C،3ئعءغ

61,AdministrativeSystem

Theophanes,0914،انظر.ايرينعهدفيالأريئموسدرونجيرموزيلىالكسيوسكانالمثالسييلعلى

TaktikonUsp.,.51)ه(

ء،ةكا!Phi3أ...301)6(

3(501.,.Phil3!غ،أكا
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بلتبإليهيفماركانانهالئاني؟معينةمرامممحسبئمستقاوبدرونجاريوسإماالأريثموس

الأريثموس.درونجاريوم!علىالكتابأضفاهالتكريممنكنوعالدئمستقات،طبقةبين،!ئمممتق

المرامممكتابمنعديدةمواضعفيالأريثموسقاندنقابلانناالثانيالافتراضيوكدومما

درونجاريوس)1(.لقبيحملوهو

كئيرمن(لنىكانوفيكبيرأ،موظفأالأريثموسلرونجاريوسكانحد،ايةعلى

إلىبالإضافةوكان)2(.الأسبقيةترتيبفييسبقونهكانواالنين،الآخرينالعسكريينالقادةمن

هانتوويفكربروتوسباثاريوس)4(.لقبيحملكانكماانثيباطوس)3(،لقبيحملبطريقلتب

4ton!حHفيوذلكالنبلاء،مراتبمنالرابعةالطبقةفيئانوية،مرتبةذاضابطأكانأنه

نقابللأنناالخطا.منشيءفيههذارايه(نيبدوولكنالميلادى)0(6التاسعالقرن

ستينبينمنوالثلائينالسادسةالمرتبةفيفيلوثيوسعندمصنفالأريثموسلرونجاريوس

طبقاتفىتضعهذكرها،وردعاليةألتابأيحملأنهكما)6(.قائمتهفىادرجمكبيرأموظفأ

موظنيصغارحوتوالتيفيها،أثرعلىلهنعثرلمالتي،الرابعةالطبقةمناعلى

البيزنطية.الإمبراطورية

القصروحمايةالإمبراطوربتأمينالقيامالأريثموسفرقةعلىكانحد،أيةعلى

الشغلكانتالتى،السلمحالاتفيالمع!اءدورياتوعمل،الخارجمن)7(،خاصةبصفة

القرنفيونلك،المحاكمومقرالهيبودروم،موقعحراسةعليهاكانكذلك8(.ألأفرادهاالشاغل

علىكانشخصيأ،الإمبراطوريقودهاالتيالعسكريةالحملاتحالةوفىالميلادى)9(.التاسع

عنمطلقأيبتعدواألاوعليهم،يذهبأينماالإمبراطوريصطحبواانوفرقتهالدرونجاريوس

)!(614.506,995,111,ConstantinePorph., De Ceremoniis

TaktitonUsp.,,47;3394ءألمفيPhil.,.101،انظر(2)

(3)913.,.Philء33،أغ

(،)145.,.Philء33،أغ

(5)97.,Hanton, Lexique

(3301...Phil،ء33ء،

Oikonomides,Les,.124؟) listes des preseance,;331 Guillou, Lacivilization byzantine

.3Constغ!غ.،,45.1(8) Porph., Le liver des

(9)124.,antine,145;ير Guillou, La civilization byz،ء3في.ئطConst. Porph., Le liver des
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لاسيماالمععمكر،هذاحراممةعنمشولأالأريئموسلرونجاريوسكانحيث)1(.معسكره

.(r)القادةإلىالامبراطوراوامربنقلقيامهإلىبالإضافةالأمبراطورية)2(؟الخيمة

الإمبراطوركانإذاإلابالجيشيلحقلاالفيجلادرونجاريوسكان،الواقعوفى

يظلفإنهالحملةالإمبراطوريقدلمإذا،العكسع!ولكن؟القولسبقكما،بنفسهالحملةيقود

قيادةلدثتلالحالةهذهوفىله،التابمالأكولوثوسومعهتاجمتهمنوحدةمعالقسطنطينيةفي

ننصلمهامالأربنموسلدرونجاربوسكانتكماالمبدان)4(.فىالاسكئربهذمسنقإلىناجمنه

يعكسومما؟كبيرةمكانةذاشك،بدرنالأريثموس،درونجاريوسكانلقد)5(.الحرببأسرى

التجماتاقادةفيهايؤدىوالتيالهيبودروم،فيتجرىكانتالتيالمراسملالكالمكانةهذه

لهمقائلأالتحيةبردبدررهيقومالذكطالأريئموس،درونجاريوسإلىإليهدخولهمعندالتحية

أراخنه")6(.يالكمسعيدأئومأ

قالحيثجعفر،بنتدامةعندورداوقيادتهاالأريثموسفرقةانبالنكر،جدير

.')7فارسآلافباربعةوفدرهمطرنجار+،وصاحبهم،للحرسوهمأوموس،الثالثؤالصنف

اغبرهافقد.المؤرخينمنكثيرأأثارت"أوموس"،،قدامهاوردهاالتيالمشوهةالشمميةوهذه

D.وديبورديجويهمنكل Boor.تكونأنويقترحليجويهيعودثمالاكسكوبيتر.تاجما

.3Constغء،1،غ45)1(. Porph., Le liver des

الخيمةالمثالسبيلوعلىايضأ،للاستراتيجوسكانكما،خاصةبصفةللإمبراطورخيمةطاككانت)2(

,G.Monachus:،انظر،الثالثلميخانيلالامبراطورية Vitae Recentiorum Imperatorum, in

Theophanes Cont., ed. .1 Bekker, CSHB (Bonn ,)1838 ;083 Symeon Magister ac

,LogothetaeChronographia,كاهمك!ح(Bonnر)678.1838 ed..1 Bekker

لهلنصبواينتظرونهكانواالمخلالفةالئيماتفيالخيامقمامسةفإنعسكريةحملةالامبراطوريقودكانوعندما

درونجاريوسويرافقونالقمامسة،قيادةتحتيعملونالنين4+أ+هشأ،آامالكورتيناريهوبرفقتهم،خيمته

لأحل6الأريثموسلدرونجاريوسالبريدجيادتجهيزعليهمكانكماالمعبسكر.حولالليلىطوافهفيالأريثموس

انظر،.خاصةصهامفيييضأيبعثونكانواوربماالامبراطررية.المهام

!43,Bury,The Imperial Administrative System

)3(354.,R.,.E;228 Heath,Byz. Armies,;13 Brthier, Institutions!!لا+،
)،(414..Guilland,Les Noumera

).(13.,Armies!ءر.،Constantine Porph., De Ceremonifs,,11 .614 Cf. Heath

)6(995-895.11،,ConstantinePorph., De Ceremonfis

3)I256.ص،الخراجكتابمننبذ
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يقدملمديجويهانبرغملأريئموس)1(،يصححانينبغيالنصوانouctaxosلويكيلاوس

يسلمالأخير(نبرغمالهيكانتيه،بانهاجلتزرافتر!ىهالدونند!ثمالاقرلض.لهذالوافعه

في)2(.مشكوكالأمرهذابأن

اوقوس؟اواوفوسأماتقراأنيمكنقدامهاوردهاالتيالكلمةفبن،الواقعوفى

ول،3ول3أرفوسوهىا+كرب،هيتكونلىيقترحثلثة،قراءةهالدونلهااضكوالتى

3)30)الأريثموساياهامعتبرأ ar (i) f(th)(m.فىهالدرنمعمختلفأننسىاجدهذاومع

عنهنقلالذيالمصدرفيخطاعنإمانتجتأنهانفترض،قدامهفاوموس.للكلمةتعديله

التعديلفإن،الأخرىالناحيةومن.ناحيةمنهذاالمصدر،نفس(صابماتشوهصاو،قدامه

نمضىانوبإمكاننا،هالدوقارفوسوليسارموسهوالكلمةلهذهالوبيةاللغةفىالأقرب

توضيحلونر!زنقبلمنذكرهالذيالأمروهوأرثموس؟إلىالكلمةونعللهذامناكثر

قائدهاوأن،الحراسةهيالفرقةهذهمهامانقدامةنكرفتدحال،كلعلىنلك.لأممباب

يتبعكانوقدهذا،.الأريثموسهي+اوموس"أنيؤكدمما)طرنجار(،لرونجاريوس

هيئته،مئمكلينقيالته،تحتيعملونالذينالموظنين،منفاتعشرالأريثموسلرونجاريوس

وهم:

فيلوثيوس)5(.غداسباثاروكانديداتلقبحملالذىتوبوتريتعى)4(،:الأولى

يكونوبهذا،(97والأخيرالرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهالذىكارتولاريوس)6(،:الثثية

رلعمابقين.نظرانهمنمرتبةأدنى

الاسكلاريه،تاجمافيالبروكسيموسيمائلوهوهاهءه،")1(،50أكولوثوس:الئالثة

الرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهوقدا!سكوبيتر)2(،تاجمافيوالبروتومانداتور

!3.والأخير

رقب!حاشية،الخراجكت!مننبذقدلمه،11(

,Haldon،3ءلمكانر.81)2( Kudama lbn

)3(82.-81,arءلمءخهـHaldon, Kudama Ibn

(،)1;33,des preseanceلمك!ء،كلةOikonomid6s, Les57حم.,.Phil.,1 1 ;5 Taktikon Usp334غ،أ

124.,Bury,The Imperial Administrative System,;62 Guillou, Lacivilization byzantine

)5(151.,.TraitePhil

Oikonomidr,s!ئكseance,;331)ح Les listes des preبمIbid., ;115 Taktikon Usp., .63 C

62.,Guilland,Chartulaire,;904 Bury, The Imperial Administrative System

ء33ء،بPhil..157)؟
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فيوالاسكريبوناتالأسكلاريه،تاجمافىكنظرانهموهمقمامممة)4(،:الرابعة

بنداتاولوحداترؤساةكانواوهم(.ا!سكوبيتر)5تاجما

ايضأ)7(.والأخيرةالرابعةالطبقةفيفيلوثيوص!صنفهموقدالأريثموس)6((

فيفيلوئيوسصنفموقدالتمامسة)9(،إمرةتحتضباطأكانواوهم8(،قنطارخاتأ:هخامممة

)01(.والأخيرةالرابعةالطبقة

"9،لأ*هلمatotلابوريسيوى،؟"!هيى!يممباندوفوروى:الثامنة-سةالسك

)?11سيميو ari!cto64pot?sJJj):اللرأ-كوناريوى،يملاطونوهم
)12(.التواليعلىا!سكوبيترتاجمافيوالسيجنو!روىوالسكيوفوروى

أيضأ)13(.والأخيرةالرابعةالطبتةأفرادضمنفيلوئيوسصنفهموجميعهم

تاجمافيالسيناتوراتيمالكونوهمحءلد!+كاه!اه"لام!)14(5دوقينياتورات:التالمعة

فيمصنفينوهمصف)16(.ضباطاويكونوميلسويعتبرهما!سكوبيتر)15(.

فيلوثيوس)17(.غدايضأوالأخيرةالرابعةالطبقة

)1(

)101

11؟)

)12(

)13(

)14(

ء1()

)!6(

117(

331.,Oikonomidcs,Les listes des preseance115.م Cلم.،Ph3!غ،.كا

62,,Bury,The Imperial Administrative System

لأء3حفيPh.أ..915

124.3,Guillou, Lacivilization byzantine115;.63ح.,Taktikon Usp،برPhi3كالمأغ!

62.,Bury,The Imperial Administrative System

Bury, The Imperial Administrative System, ;62 Oikonomides, Les listes des

331.,preseance

157...Phil33!أ،في

331.,Phil.,.115 Cf. Oikonomides, Les lister des preseance73ء4،غ

331.,Oikonomidbs,Les !isles des preseance

157,,.Phil!،كا!حا

5.(1..Phil3كا،ةفي!

62.,Bury,The Imperial Administrative System

915.34..،،!Philح

115.,.Phil33ءألمغ

62,,Bury,The Imperial Administrative System

124.,Oikonomides,Les lister des preseance,;331 Guillou, Lacivilization byantine

915,..Phil33ءأفيلم
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بعد،والأخيرةالرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهمالذينوهممانداتورات)1(،:العالئمرة

السابتينالموظفينإلىبالإضافةأيضأيوجدوكانالاكسكوبيتر)2(.مانداتورات

للريثموس)3(.مرافقينالاسكوتا(،تروس)حملةوسكوتاريوىليجاتاريوى،

تاجماهيالإمبراطوريةالحراسةفرقمنالرابعةالفرقةكانت:الابكانتيةفرقة:رابعأ

علىالمحدثينالمؤرخينمنكثيراجمعوقدجميعأ)5(؟(صغرهموهىالهيكانتبه)4(،

عامفىوبالتحديد)آ(،م(81ا-A.)2الأولنقفورالإمبراطورإنشاءمنانها

التاسعالقرنقبلالتاريخيةالمصاإرفيذكرهايردلاالمفرقةوهذه9.مم)7(.

واردةفقرةعلىاعتمدواالسابقينالمؤرخينهؤلاءمنكئيرأانويبدو.الميلادى

لهذهقائدأنيقتاسحفيدهجمنالأولنقفورأنإلىتضميراجناتيوسالقديسسيرةفي

منالنوعوهذاالإمبراطور)8(.ذلكإنشاءمنالتاجماهذهأنعلىيدلمماالتاجما،

لأبنائهالفا!!الحرشمنكنوع،النبيلةالأسر(بناءمنالبدايةفيتكونالحرس

م)01(.181عامفىالسيفالبلغارفيهأعملالذيوهو)9(؟خاصةبصفة

)11;331 Bury, The,شاseanc3،!3فع desألمrpesخonomidcs, LظTraite Phil., .115 Cf. Oi

+.6,trative SystemدImperial Adinini

)2(915.,.Phil2،.لم3أءلم

2.)3(6,temدBury,The Imperial Administrative Sys

)،(,antine,;124 BuryرربIbid.,,48 ;63 Brehier, Institutions, ;354 Guillou, La civili : ation by

.E..R,.E;227 Ensslin, The Emperor,;93 Ahrweile.r, Recherches,;25 Heath, Byz

222.,State.ت:orsky,By؟age,;494Ostroلللم،لمول*رع,Armies,,01;13DiehletMarcais
Heath,Byzت.Armies,1)5(.ز

)6(22;7 Oikonomid8s, Les!.،ج!.,System,;63 idem؟Bury, The Imperial Administrative

222.,listesdes preseance,;332 Brehier, Institutions,;354 Ostrogorsky, By. State

)7(124.,ation byzantineيمtes des preseance, ;332 Guillou., La civiliنهOikonomides, Les li

)8(63.,alsoBury, The Imperial Administrative SystemبمMansi, tome,16.227 C

انظر،،الفرقةلهذهقاندأنقفورجمنهغلماواحدا،عتداالعمرمنيبلغطفلاآنذيكنيثدرك!

Brehier,Institutions,;354.,7.2؟ Bury, .E .R E

(9)124.,antineرجerdes p!eseance, ;332 Guillou, La civili - zation byلم!لمشألمonomides, Lesهأظ

(02).Idem
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السابق،السبعالاسكلاتإحدىشغلتربماالفرقةهذه(نإلىالإشارةسبقتوقد

يقابلناحبثذمستقأ)3(،ويقودهاايضأ)2(،النرانمنالفرقةهذهوكانتنكرها)1(.

.(م)4ه96عامفيالهيكانتيةئمستقOrestesأوريسشىالبروتوسبائاريوس

بعدوالستينالثانيةالمرتبةفى،اوسبنسكىتكتيكونفيالهيكانتية،ذمستقويأتى

فيلوثيوسقائمةفىاما.بالطبعالسابقيننظرائهمنادنىبنلكوهو)5(،والدوابالجيادلغثيت

الجيادلغثيتبعد،البيزنطيةالدولةموظفيبين،والأربعينالواحدةالمرتبةفىيأتيفإنه

قادةالذمستتات،ترتيبفيالأريثموسدرونجاريوسعقبياتيوكان.'(أيضأ)والدواب

انئيباطوسلقبيحملكانفإنهيحملها،كانالتيالشرفيةالألقابعنأما.(التاجماتا)7

أيضأ)6(.بروتوسباثاريوسلقبيحملكانكما)8(،بطريقلقبإلىبالإضافة

حملهاالتيالألقابنفسحملأنهمنبالرغمالهيكانتيهذمستقأنملاحظةويمكننا

ئمستقوبينبينهكان،المثالممبيلفعلىملالهم.عليةمرتبةذويكنلم(نهإلا،نظراؤه

وبينوبينه؟درجةوثلائينستة،البيزنطيةالدولةموظنىبينالأسبقيةترتيبفىالاسكلاريه،

الأريثموسسلرونجاريوسوبينبينهحتىبل؟لرجةوعشروناربعا!سكوبيترئمستق

،الأخرىالتاجماتبينالتاجماهذهمكانةانخفاضعلىيدلانهإماالأمروهذا.درجاتخمس

مندرجةعلىليستمواقععلىالحراسةبأعم!تقومكانتبأنهايوحىأونكرها؟السابق

كنظرائها.الحيوية

قدامة،مصنففىالبتةنكرلهاليسالهيكانتيه،تاجما،الفرقةهذهانبالذكرجدير

اقتصرقدامة(نهذامعنىوليس)01(.القولسبقكما9.هم،عامأنشئتأنهامنالرغمعلى

376.صالجيش!،،منصورطارقانظر)1(

)2(,Bury,The Imperial Administrative System,;63 Ensslin, The Emperor,;93 Haldon

Kudamaكايءف.0083 Ibn

)3(031.16,Phil., ,301 ;501 Mansi, tome3!53ئع،لمكا;,.TaklikonUsp

(4)031.16,tome،كلم!اكاه!ة

Taktikon.ء9ى..553()

أء33ءلمPhil...301م)

3(501.,.TraitePhil

TraitePhil.,.913ا)8

()9145...Philكا!3لم.غ

(.1).31,Armiesحم.ar, ;83 Heath,ءلمىBكروHaldon, Kudama Ibn
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واطلقالفرسكمنأيضأرابعةتاجمانكرلكنهالفكر،الع!ابقةالثنالتاجماتانكرعلىضط

انقبلولكن.المؤرخينبينكبيرأجدلأ(ئارتاش!ميةوهىئندراطسن"\(اسمعليها

نكرفقدفدامة.ذكرهالذىالاسمنلك(ولأنصلحوانلابدالأمرهذاتفاصيلفينخوض

إلىالأمممديجويهترجمبينماالفويدراتي)3(،تعنىقدامةلهدر!سن.انروزن

فويدراتى)4(.يقولأنيقصدكانفامةولنلابدانهنكرفقدبيورياماالاسكوترلررى)3(0

)5(.إليهذهبفيمابيورىمعهالدوقيتفقاخيرأ

المصادرإلىالعودةعليناينبغى،السابقةالآراءمنأىنرجحلكيح!،ايةعلى

القدامىالفويدراتيأنالبيزنطيةالمصالرمننعرفالإثمكالية.هذهلحلالبيزنطية

التاسعالقرقاوانلحتى،القسطنطينيةفيعاملةفرقةتشكلبقاياهمتزدلاكانت)المعاهلون(

فاندأالأرمبنيلبونعببنمنالأولنففورالإمبراطوربهفاممانلكعلىودلبلناالمبلادى.

امح!،3عامفىإمبراطورآأصبحأنبعد،الأرمينيليوقامنلكوبعد)6(،الفويدراتيلفرقة

لقائدنكرنجدإننابلفحعمب،هذاليس)7(ءالفرقةلنفسقائدأالسلافيThomasئوماسبتعيين

التاسعالقرنأواسطفي!مكتوبةيوم!بنممكى،تكتيكونفيالفويدر)تي،طورماخ،الفرقةهذه

سلومةكايزورارخبعدوالتممعينالثامنةالمرتبةفيفيهاموضوعأالميلادى؟

التاسعالقرنمنالأولالربعفياسعلىقلألمةكانتالفرقةهذهإنن)مموزربوليس()8(.

الميلادى.

دبدراطببنإلىنعدلأنبنبغي6فدامةنندراطسن+أننفولانبمكننانلك،علىبناء

الأمركانوإذاسبق)9(.فيماإليهمأئمرناالنينالمعاهلونرهمفويلراتى،تعاثلربماالتي

قديمة،مصالرصمالتهأخذقدقدامةأنإلىبد)يةنشيرانلابدلهيكانتيه؟همفهلكنلك

253.ص،الخراجكت!مننبذ،!لمه111

.464-9ص،الجيشمنصور،طرق،انظرقي،مناليم،صمرناالنينلمعاطوناى)2(

أ.رقمحلامية256،ص،للخراجكتابمننبذزرامه،)3

Bury,TheيفstrativeSystem,.64-63)؟ Imperial Admini

,Haldon*ه،،ك!لمءن!.82)0( Kudama

3(54-53.11،,Genesius,;01 Cedrenus

Kaegi,The,,66،!هء،.ءول.46* Byzantine Armies and Iconoclasmا.12بمح!،Genesi

!\(55.,.TakrikonUsp

.94-46ص،الحيش،منصورطلرقفظر،+
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مواضعفياعتمدالذى،خرداذبةابنمل!مللهالميلادى)1(؟الثامنالقرنإلىبعضهايعود

ناحية.منهذا،الجرميمسلمأبىابنمسلمروايةعلىالبيزنطيةالنظمعنحديثهمنكئيرة

الذىالأمروهو،م.98عامأنشئتالمهيكانتيهتاجما(ننتذكرأنيجب،الأخرىالناحيةومن

السنواتمنذالبيزنطيالجيشفييعملونالفويدراتيأنإلىبالإضافةهذا،.قبلمنذكرناه

بالتاكيدهمليسواقدامةفويدراتىانالقولبمقدورناإذن.البيزنطيالتاريخمنالباكرة

الهيكانتيه.

موظنيهابينتشمللاالهيكانتيةذمستقموظفىهيئةبأنهذا،نؤكدأنونستطيع

أناقترحفقدهالدونأماللفويدراتى.طورماخأالسابقةالمصالرذكرتبينماطورماخأ،

:الفويدراتي)2(عنروايتهفيقدامةيضيفهاالتيالملاحظةوهىللتوكيدتصلحعبارةنضيف

أربعةوعددهمسفر،فيخرجإذاالملكمعيخرجونوهم،فيثراطيينالرابعؤالصنف

.3()هلافآ

بينماالأريئموس)4(.فرقةوواجباتواجباتهمبينخلطقدامةانهالدونويفترض

فداسمهمأنفيعتقدهيثاماال!تارية)5(0تسمىالحرسفئاتمنفئةمعبيور!ييطابقهم

ماكلحد،أيةعلىالميلادى)6(.التاسعالقرنمنتصففيالهيتاريةإلىالفيلراتىمنتحول

منباىنجزماننستطيعلاكماالهيكانتية.بالتأكيدليسواقدامةفيودراتىانهوالآنيعنينا

قدامةذكرهاالتيالصفاتلأن،الامبراطوريةالتاجماتامناىيمالالونونقولالسابقةالآراء

الهيتارية،علىئتطبقأنهاإلىيميلالباحثكانوابئ)7(.فرقةمناكثرعلىئتطبقانيمكن

كالفويدراتى.تمامأاجانبفهم

يعملونالذينالموظنينمنفئاتتسعيتبعهكانالهيكانتيهذمستقأنبالنكر،جدير

وهم:هينته،مشكلينقيالتهتحت

)1(

(T)ص،الخراجكتابمننبذ،قدامهCol.

)،(

,Haldon"3ءلم"ف*5لم84. Kudama

,Haldon*ه/،3ءلمءخرو.84 Kudama

,Haldon،3كاي4ذ84 Kudama Ibn

64.,Bury,The Imperial Adm* istrative System

14..2,Armies!ل!,Heath

,Haldon،3"لم"نر84. Kudama Ibn
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اسباثاروكانديدات)3(.لقبيحملوكانتوبوتريش!)1(:الأولى

طبقة،والأخيرةالرابعةالطبقةضمنفيلوثيوسصنفهالذىكارتولأريوس)3(،:الثثية

الهيكانتيه)4(.قمامسةبعدالأستراتورات،

.والأخيرةالرابعةالطبقةضمنفيلوثيوسصنفهمالنينفمامسة)5(،:الئالثة

الطبقةضمنا!سكوبيتر،بروتومانداتورغبمصنفوهوبروتومانداتور)6(،:الرابعة

تاجمافيالاوكولوئرسيمالدوهو.(فيلوثيوس)7قانمةفى،والأخيرةالرابعة

القمامسة)8(.بعدهناياتيانهباستئناءالاريثموس،

الرابعةالطبقةضمنالأريثموس،قنطارخاتغبيأتونوهمقنطارخات)9(،:الخامممة

فيلوثيوس)01(.قائمةفي،والأخيرة

جميعأوهممانداتورات)11(.سيميوفوروى،،دوقينياتوراتباندوفوروى،:الئالمعة-الممالصة

الذينالمانداتورات،عدامافيلوثيوسقانمةفى(يضأالرابعةالطبتةضمنياتون

)12(.الأسبقيةمراتببينذكرألهمنجدلا

إلىمشابهالهيكانتيةذمسثقلموظفيالسابقالتنظيمانبالملاحظةجديرهوومما

الموظفينهؤلاءانكما.()13بسيطةاستلتاءاتمعالأريثموس،بتاجماالخاصلذلككبيرحد

)1(.الأسبقيةلمراتبالهرمىالتدرجفيبعيدينصاررا

(1),Bury,The Imperial Administrative SystemآPhil., ;911 Taktikon Usp., .57 C3كاألمفي!

332.;66,Oikonomi& ,s Les listes des preseance

(2).15(..Phil3كاألمفي!

(3)904.,Guilland,Les Noumera91.م Cا,.TraitePhil

(،)1.15..Phil3كاأ،ء!

كار3!!لمغPhil.,.911(ه)

ء"،*.3)

(3915,,.Phil!3كا،أ!

(8)64.,Bury,The Imperial Administrative System

(9)911.,.Phil3كا،أغ!

33ء،أغPhiلم,.157(01)

3341،ءPhiبر.9.11(11)

!3كاة،غPhiبرء.915(31)

,Buryء،(ا+ The Imperial Administrative System, ;64 Guillou, La civilization byzantin

24.1
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الأري!ضوهـ*الاكسكوبيتر،الاسكلاحرية،،الأربعالفرسانفرقشكلتوهكذا

قيليشملىيطلقكانالتعبيرهذاأنبرغمالإمبراطوربة؟الحراسةفرقمجتمعةالهيكانتية،

و!قف!.)!العاصمةفيالمدفركزةالأخرىوالوحدات،والهبتاريةالنوميرا،الأحيانبعضر

الأومحل!الناجمانالجنودعامكوصفالمصادربعضفيالا"جبانبعضفيبظهراسكئريه

-الإمبر!و!لمثهالجيش(جزاءأقوىتشكلكانتبلشحسب،اسمتعبراض!قواتالتاجماتاتكنولم

غيوآخرقائدقيادذتحتيتمذلذكانوإن،العسكريةالمحمصلصتفيدورأوتلعب

إ.)4لإمبراطورا

قيتعمال!(خرىعسصيةفرقأهناككا!تالإمبراطوريةالتاجماتاجانبوإلى

آللكصلثلا،فرسانصكليهايسمىإماالتىبالخدماتالقياموجوفهامنلابدككوالتئالعاصص4،

هي:ارفرقوهذهأبحربية.طبيعتهمتناسبلاار

موا!مبئفهيالسابقةالعسكريةالفرقصكن!نمامأمختلفةالفر!ةهؤهوكانث:النوميرا4!رقة

صولىحيث،جعفرابنورامةحمكندنجده،الأقدموربماالفيرقة،3لهذالأوكواككرالمشاء)5(.

واه!ىراجلإ؟آلافاربع!ةعدت!وابلمدسا،يسمونمنه!فالأول،قسمينيلرجالة"وينق!خحم

"-3ور"إ.6ألاب"إإاريجة!عدت!؟،مويريسمون

ووزونفيعتقدالأبلمسا،أصااككرر)7(.ال!م!ابقةا،النوميرهئبوضوحهناوالصويرة

ثمصو9حيفامستق!،ثيمأشكئواألأونجتيماطىاقنرفلكننماالأوبتيماطى)بر(.أنهموهفدون

جصىبيهامأقسمأهذاقبلكاشالمكنه!فىالخاسق)9(.قنسطنطتىعثدمنذالأوبسبو،ئيمعن

للهمايض!آالمحتملومن.المئأغرقينأدقوطمع!كتحدبن!انوأأن!المحتمل!من،الى"،-بمديق

!صلتخرابم،!كئاببننرر،قدامه)5(

صىلئخراج،كتابنهذ-من،!قدامها)6

ص!.،الخراج.كتإب؟!نيذمنقدامه)3(

صإلجراج،كتببنن..نبذقد!ه)8(

354,,nsم!institutioه!/

،لم،:لم

..ءلر!!الم!.ه)

!نم!صر!!Arبملمأكإع،12.

ه!أ!؟لم*،ألمكا،لمء؟يمخ3ذ04

!يه!رقtitutions,.354،أيضأنفرأ-،2د؟

4لمبمs"13."،أيضآانظر20ه! rmعغ!لم)

ولوليلأmaad4؟لمفى/،3"لمكافايخضا،إيخظرولرقيمحاشية2.هآ

الم!،1.ا-.:.ط---

!4،!،لمكاهلما"كاءلم،كاث!لمىفيأيضأانقرا+،رقم!اثهية.2د6

.الم/ا--

.642جمبىالحيش،منضورضابىق،انظر)9(

--ك!21



فيالمختارةالأقساممنواحدأكانواأنمنذ،القسطنطينيةفييتمركزوقلآخرجثنمغكانوا

قدامةمعلوماتمنالجزءهذاانيبدووهكذاالأوبسيق.جيشأى،الميدانيالامبواطورج!فى

نفسهقدامةيؤكدهماوهوم)؟(.718عامعنمبكرتاريخإلىيعود)الأبلمسا(في؟هذ؟-اينركة

الثيماتجملةمنثيمأيشكلونانهمعلىللأوبتيماطىذكرأيوردعندماامقصودةلا!نيهريظريق!

كلأيب!قنجطط!ة)2إ،3.

لكن.باستمراربالعاصمةالقائمةالفرقمنكانتالنوميرافرقةفإنحال،أيةجمكلى:ءر..:

تاريخاىإلىبالضبطيرفولالها.قدامةذكرتاريخمن(قدمكاننشاتهاتاريخأنيبدو

أنهاعلىجيانويؤكد.إليهترجعالذىالعصرمعرفةالصعبفمن،الفرقةهذهكولنيرجج

الثامنالقرنفيتكونتربماانهاويعتقدالميلادىالتاسعالقرنغضونفيبونجيدةتكونلج!

الصدد)3(.هذافيالتاريخصمتبالرغحهـمنالميلادى،

إلىيشيرالميلادىالثامنأوالسابعالق!رنإلىتاريخهيعودختملا.وهنإكخ!-

بدايةفىيقودهاكانالفرقةهذهبأنالافتراضإلىببيورىحدامماالنوميرا.نجايىطبرلي!ل!يربى

)4(.سنرىكمابعدفيمالقبهتغيرماسرعانوالذىيييمونجايىيوسأ،الأبير

القرنقبلالمشاةوحداتحملته،تكتيكيمعنىنوقديممسمىهونوميراواسم

قبلماإلىتاريخهايعودفصاعدأالتاسعالقرننوميراأنهذامعنىوليسالبم!دي)!(،الب!بابع

النوميرافكانتفقط.المشاةمنقواتهماأنعدابينهما،شاسعفالبونإيمبايغإلميلادى،لمإلبئيما

55عامفيالعاصمةاسوارعنالمدافعةالقيمالهإ.ضممربر A،6(،أالبربريةالهجماتإحدىضدم

.النشأةتديمةالنرتةهذهبأنالتولإلىليفجا*بذابهلي

فكان،البيزنطيالتاريخجمرالتاجما،شأنشأنهالنوميرا،مفهومتغيرحال،ايةبيهلي

دونبعد،وفيما.البيزنطيالجيشفيالمشاةلفيالقالمشكلةالوحداتالباكربتبرلخهال!نئ-يي

فىالرابضةالنوميرا،،المشاةفرقة(فراديعنىالاسماصبحهذا،تاريخنتخديدأن-يفك!قلى

كانالتيالقديمةالأسماءوهو،الفرقةهذهتاريخقدمإلىياثميردليلوهناك!ط.أ!نظت!ليهه

,Haldon.3كايكانرو.86(*.ة:*ءث"للأ:،-!! Kudama Ibn

257.ص،الخراجكت!فق6كبذ!!إتافئه

Guilland,Les,.412خ!!لأنر؟،كأأ!؟؟!لإء؟ء Noumera

Bury,The,36،)6أ( Imperial Administrative System

.73.صالج!ش،،متصورلمحلزقر-%؟أثطر،

51.صالحيش،منصور،طرقفظر،،تم
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فيالقمامسةمحلحلواالذينالتريبون!،ص!يحملونها،الفرقةهذهموظفىبعضيزاللا

الفيكارات)1(.وكنلك،الفرقةهذهقيادة

وبينالنوميرابينتربطصلةهناكليستبأنهنجذماننستطيعلاحال،كلعلى

أن،تقدمماعلىبناء،نفترضأنيمكنناالعكسعلىبل،القسطنطينيةفيالقائمةقدامةنوميرا

التاسعالقرنمنوبدءأالميلادى.السابعالقرنقبلالقائمةالنوميراعنانحدرتقدامةنوميرا

وبالتحديدوقيالتها،النوميرافرقةإلىالبيزنطيةالمصادرفيالأشارةتكئرفصاعدأالميلادى

6)الثالثميخائيلعهدمنذ -V A 4 Y)(3)مم.

Leonلالاكونليوالنوميراذمستقحوليتهفيالماجستيرسيميونفيذكر

(3 Lalakon)،وثيوفيليتزيساجناثيوس)4(؟البطريركحيالخاصةبقسوتهعرفالذكط

Theophilitzes،معأ)5(.والأمموارالنوميراقومسوظيفئىبينيجمعكانالذى

يمينعلىالشلكيه،قربالنوميرايسمىمكانفيتقيمالفرقةهذهقواتوكانت

بالقصرملحقكسجنشمتخدموالنوميرااسمها.منهانحدرحيثمنهالخروجعندالقصر

وسكانها،القسطنطينيةحمايةبمهمةالفرقةهذهمنهاتتكونالتيالوحداتوتضطلع(يضأ)6(.

)7(.العاصمةفيمكانهاالنوميراتبارحلاالحربحالةوفى

التاسعالقرنمنتصففيولكنهقومسأ)8(،الأمربدايةفيالفرقةهذهيقودوكان

بطلقوكاناوسبنسكى)9(؟نكتيكونفيجاءكماذمستقأقائدهااصبحالميلادى

,.Phil.ح!(1) .911 Cf. Bury, The Imperial Administrative System, ;65 Heath, Byz33"ألمئع

13.,Armies

(3).SymeonMagister,,655;668 Takt" on Usp.,,53;55 Traite Phil.,,301;501 Const

91-18.,I،ءغ3فيPorph., Le liver des

(3)668.,Symeon Magister

(،)412.,Guilland,Les Noumera

(1512.4,NuumeruقSymeon Magister, .655 Cf. Guilland, Le

انظر،به،النوميراإفامةقيونلكالبرانديار،هوالسجنلهذاالقديمالاسمكان)6(

413-412..Guilland.Les Noumera

.Constنعء3،.غ,91.1)7( Porph., Le liver des

)8(413.,Guilland,Les Noumera

)9(464.,ageءلماب!ولة+,Ensslin,The Emperor, ;93 Diehl et MarcaisبمTaktikon Usp., .53 C
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النوميرالذمستقذكرونجدالاختصار)1(.منكنوعالنوميروسالمممالأحيانبض!فيعليه

المرتبةفيوضعهفقدفيلوثيوس(ما)2(.والسبعينالئالثةالمرتبةفيأوممبنممكىتكتيكونفي

افرادبينصنفهكما)3(؟الدولةموظفيترتيببينالهيكانتية،ئمستقبعدوالأربعينالثانية

لقببطريقلقبإلىبالاضافةيحملوكانأيضأ)4(.الهيكانتيهفهمستقبعدلذمم!تقات،طبقة

الوظانفأعلىإلىالنوميراذمستقيرتقىوفدبروتوسباثاريوس)6(،لقبوكنلكانثيباطوص)5(؟

بالبلاط)7(.

فىالنوميرائمستقكانحيث،متشابهةكانتوالأسوارالنوميراقادةمهام(نويبدو

ذاتهاالمناسباتفييحلالأسواروذمستقالاسكلارية،!ئستقمحليحلالمناسباتبعض

والأسوارالنوميرائكمستقاوكانقادتهما.غيابعندونلكالاكسكوبيتر،ئهمستقمحل

الوظيفيةالهيئةاعضاءوكان)8(.الموظفينمناتباعهمامعالبلاطفيالمآبنفسيحضران

Laالدرمينيكالىالاستقبالحفلإلىمعأيدعونمنهمالكل reception dominicaleفي

فيالأسوارذمسنقبعلوكانالذىالنومبراذمسنقأنويبدو(.Iالئاني)جسئنياقنريكلبنوس

قومسوظيفتيبأنالقولويمكن.زميلهقبلالئمستقثرجةعلىيحصلكان)01(،المرتبة

القرنأثناءواحدوقتفيإنشاؤهماجرىقد،اللقبتغيرقيالنوميرا،وقومسالأسوار

1(.االميلادىأالئامن

Theophanesةا( Cont., .175 Cf. Guilland, Les Noumera, ;413 Bury, The Imperial

65.,AdministrativeSystem

)2(53.,.TaktikonUsp

!،أءPhil7+3.,.3301(ة

)،(501.,.Phil3!ئع،أكا

(5)141.,.Philء33لمغلم

33ء،،ءPh.لم..145(6)

Guilland,Les,.413؟) Noumera

(8)Guilland, Les Noumera, ;414 .R Guilland, "Etudes sur 'I histoire administrative de

02,)6491(,34Pempire byzantine: le comte des murs," Byz

استقبال.صالةعنعبارةوهوم،496عامفيبالقصرالإمبراطورنلكفضاه،الثانىجعشيلنتريكلينوس)9(

Theophanes,.65فظر،

)01(501.301,,.Phil3!في،أكا

)11(02..Guilland.Le comte des murs
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مخصصاتيقدمابأنالأسواروئمعمتقالنوميرائمستقمنكليتعهدوكان

الفرضينهاتينضباطبعضكاننلكعلىوعلاوة،الحربحالةفيالجيادمنعسكرية

)1(.الجيشلتعبئةمساعداتبتقديمملزمين

يمكنكانفقد،البيزنطيةالإمبراطوريةفيشائعأأمرأالوظائفبينالجمعكانولما

!حهوهذاوكانمعأ.والأسوارللنوميراقومسأواحدآنفييكونأنواحدلموظف

لنيعتقدجيانجعلماهوهذاولعلالئالث)2(.ميخائيلعهدفي،نكرهالسابقثيوفيليتزس،

ماحدإلىورثقدالموظفهذاوأن،التاسعالقرنفيإلاتنشألمالنوميراقومسوظيفة

فينفسهاهيالنوميرائمستقموظفيهينةانعلىمعتمدأالأسوار)3(؟قومم!اختصاصات

الأسوار)4(.ذمسئقموظفيهيئةالواقع

القصرحراسةفييساهمفهو،كبرىاهميةالنوميرالذمستقكانحال،أيةعلى

أروقةحراعمةعليهكانثمومنالنوميرا،فييوجدالعاممقرهوكانعنه.والدفاعالكبير

وجناحالمحكمةمنطقةوبينوالكاثيزما،النوميرابينالهيبودروم،ناحيةمنالكبيرالقصر

للجناحالمتاخمةالأروفةفيالاستعدادأهبةعلىجنودهوكانتممرأممر.litsسريرأعشرالشمعة

ء!ك!!ي)5(.الكاريابابإلىالمؤديةالمنافذحمايةهيشكبدونومهمتهم،والهيبودروم

النوميرا،سجنإدارةحقلهالنوميراذمستقكانالكبير،بالقصرخدمتهعداوفيما

الطرينةالقصةإليهتشيرمارنلكالشلكيه.سجنإدارةحقلهالأسوارذمستقكانوبالمئل

فيالنوميروس(:)حرفيأالنوميراوذمسئقالأسوار،وقومس،الواليرافقهاالتيحميرة

المدينة،وألىيتبعلبريتوارسجنكانحيثوالنوميرا)6(؟والبريتوار،الشالكيه،لسجناءزيارة

وتضاتالأسوار)7(.قومسيتبعالشالكيهوسجنالنوميرا،دغمستقيتبعالنوميراوسجن

)1(415.,Guilland,Les Noumera

)2(55.,SymeonMag ! ter

3()02.5,omte desmursءGuilland, Le

غاكا!Ph3.لم,,121.911)4(

)5(354.,Guilland,Les Noumera,.415 C3 also Brdhier, Institutions

3(175.,.TheophanesCont

3(Oikonomides, Les listes des preseance, ;033 Guilland, Les Noumera, ;416 idem, Le

22-21.,comtedes murs
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السابقةلا!ون،ليوحالةنلكعلىتدلكمابالاثمرطة،تتعلقاخرىمهمةالنوميرالئستق

اجناتيوس)1(.البطريركعلىالتبضببهقاءقامالذىالئالث،ميخائيلحكمظلفيثفكر،

فنات،ستمنمكونةالموظنينمنهينةالنوميرائمستقإمرةتحتكانبالنكر،جدير

وهم:

اسبائاروكانديدات)3(.لقبيحملوكانتوبوتريش!)2(،:الأولى

بينماh(،5النوميراتريبوناتبعد،الرابعةالطبقةفيمصنفوهوكارتولاريوس)4(،:الثثية

النوميرا.ئمستقهيئةاعضاءبينالثانىهناترتيبه

ات)6(؟مانداتور008""ه"،فيكاريوى،بروتومانداتور،تريبونات:السادسة-الثالثة

وقد)7(.متباينةمواضعوفىفيلوثيوس،عندوالأخيرةالرابعةالطبقةفىمصنفونوجميعهم

يمثلونلاوهؤلاءه"ءم!ه+،8بورتاريوىيسمونالموظفينمنسابعةفئةإليميضات

.(8أسجونحراسكانواانهمويبلو،عسكريينقادةكبارالأركانهيئةفي

الحرسفرقجانبإلىالتسطنطينيةفيالعاملةالمشاةفرقةهىالنوميراكانتلقد

المصالرفتطالعناالحد،هذاعندالأمريقفلملكنالتاجماتا.باسمالمعروفةالفرسانمن

الأسوارقومساسميحمل،ععمكرىضابطبالتاكيدكبير،بموظفالبيزنطية

ov(v retxt72ئئا rبحراسةتعنىعسكريةلنرقةقيالتهإلىيشيرمما)9(!"50،ول

اقعاصمة.اسوار

القرنمستهلفيم(45)803-.ثيودسيوسالإمبراطورمدعندما:الأسوار!حرم!فرقة

قمةإلىمرمرةبحرشواطنمنالمئصلةالأسواروبنىالقسطنطينيةحدردالميلاديالرابع

منيعأ)01(.وحصنأعظيمةحربيةقلعةالقسطنطينيةاصبحتالذهي،القرن

)2(

)5(

)ح

3(

)8(

416.,Guilland,Les Noumera

911,,.Phil33في،أء

151.,.Philغ،كا!ح

904.,Guilland, Chartulaire911.بم Cلم.،Ph33فيأء

157.,.Phil33غ،أء

911.,.Phil3!في،؟كا

في،،ءPhi33.لم,.161.915,157

413.,Guilland,Les Noumera

0701301,,.Phil43353ألمغ;,.SymeonMagister, ;655 Taktikon Usp

69-59.5791(,Ch. Diehl, Byzantium: Greatness and Decline (New Brunswick
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بناءفياممتمرواوإنماالأسوار،منالقدربهذابيزنطةفيالأمراولويكتفلم

غربأخرسورأح!nthemiusانئيموسالبرايتوريالواليشيدم413عامففىمنها.المزيد

م447عاموفى)1(.لعظيمقسطنطينسورغربونصفميلإلىميلمسافةعلىالعاصمة

خندقأامامهوجعلأنئيموس،سورأمامأخرسوربتشييدقسطنطينالبرايئورىالوأليامر

الإمبراطورعهدوفىقدمأ)2(.ستينعنيزيدماعرضهبلغجموره،يصعبعصيقأمائيأ

يشقالذىالطويلانستاسيوسسورالمسمىالسوربناءاعيدم(اهA-)194انممتاسيوس

اربعينمسافةعلىويقعالأسود،البحرإلىمرمرهبحرعلىسليمبريامنالبلقانجزيرةثمبه

القسطنطبنية)3(.غربمي!

سورأهرفلالامبراطورشيدبل6الحدهذاعندالبيزنطيونالأباطرةيتوقفولم

62عامفيالبلاشيرنحول Vسبعةبعدص!لىآخرسورأالأرمينيليوالإمبراطوراقامكمام؟

لتثويةقدمأ،وممتينمائتينبطوللهرموازيأأمم،3عامفيهرقلسورغربقدمأوسبعين

طولس!لىتمتداخرىأسوارعنفض!هذاالبلغار)4(.مواجهةفيالإمبراطوريةلفاعات

الشاضةوالحصونبالأبراجتعجوكانت،مباشرةالبحرعلىلتطلالقسطنطينيةصمواحل

ابضأ)5(.

A.لمءth)1(ء Van Millingen, Byzantine Constantinople, the Walls

joiningلمه Historical Sites (London ;)9918 .G Baker, The WallsزandAdلمفىاح

5.44.(،.Constantinople(New York n

,VanMillingen.فظر،السور،هذاصالتفاصيلمنلمزيد Byzantine Constantinople,;53-51 G
187.,(.Baker,The Walls of Constantinople (New York .n d

)2(45.,VanMillingen, Byzantine Constantinople

)3(55.,VanMillingen, Byzantine Constantinople

,VanMillingen,-164انظر،،الموضوعهذاعنالتفاصيلمنلمزيد)4( Byzantine Constantinople

;173,.L Stratos, Byzantium in the Seventh Century (Amsterdam,)6891;691 Diehl

69,,Byzantium

zantine,-018انظر،،الموضوعهذاش)5( Constantinopleج!Millingen,Van Millingen, By

79.,yzantiumرءConstantinople,;123-117 Diehl, B182;لمء Baker, The Walls

ممييلعلى5-كانتالتيالبواثاتوكنلكبلقة،الأسوارهذهلناوصفواالعربالجغرافيينانبالنكر،جلير

حجاجمحمدتحقيقلهجغرافية،كت!للزهرى،1،ا-4050ص،والممالكالمسالكخردانبه،ابنفظر،المث!،

اطلقواوف.ا3.ص1(،679)ليدن7ب،النفيسةالأعلاق،رستةابن73-74؟ص.(،د.ت)التاهرةصالق

المسالكخردانبة،بنلنظر،.الطويلالسورولثسيره،تيخوس!قروناسمالطويلانستاسيوسسورعلى
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(نالضرورىمنوأصبح،المناعةشديدةمثينةالقسطنطينيةغدت،النحوهذاعلى

ضنيلةببياناتسوىالمصادرتمدنالاالحظولسوء.الأسوارهذهلحراسةفرفةلهايخصص

القرنقبلماإلىالمقامالرفيعالقائدهذاتاريخويعود.موظفيهوهيئةفائبهاعنلاسيباعنها،

تشكلالقسطنطينيةومدينةالطويلةالأسواربينالواقعةالمنطقةكانتفقدالميلرى.العمابع

الوالياحدهمايتبع،المطويلالسورفيكاراتمنالدانيحكمها،خاصةوعسكريةإداريةدائرة

الجيشمنالفرقةللكفي،تراقيةفيالوطنيالحرسقائديتبعوالآخر،للشرقالبرايتورى

قوائه)1(.منهايجندكانالذى

فيالال!ينالطويلالسورفيكاراتوظائفالأولجستنيانجمعم535عاموفى

الميلادىالئامنالقرنوفى)2(.تراقيةفيجسئتيانبرايتورلقبشاغلهاومنح،واحدةوظيفة

Niketasانثراكسنيتتاسالأسوارقائدئيوفانسينكر Anthrax،الأيسورى)3(.ليوعهدفي

ونجدجسئنيان)4(.برايتورخليفةهوالأخيرهذايكونانبعيدحدإلىالمحتملومن

كانتحيث)5(؟الأولميخائيلعهدفى،الميلاديالتاسعالقرنبدايةفيالأسوارلقومسذكر

الأسوار)6(.قومسقيادةتحتكانتانهايبدر،خاصةدائرةتشكلتزاللاالطويلةالأسوار

ابنعندطافلا،باسمالمنطقةهذهإلىاشارواقدالعربالجغرافيينانبالنكر،جدير

إليهاواشاروا،المسعودىعندطابلا،؟قدامةعندطايلا،الهمذانى؟عندطلايا،خردانبةه

بهاتقعالتيالمنطقةانهاعلىجميعأواتفقوا.البيزنطيةالأفاليممن)ثيم(إقليمانهاعلىجميعأ

)بيروث3،ب،البلدانمحجمالحموى،يلأ!ث257،ص،الخراجكتابمننبذئدامه،ا؟50ص،والممالك

.961ص(،8591)بيروتوالآئمراتالل!بيههالمسمودى894ص(،4891

)1(17.,Guilland,Le comle des murs

12(68.,Guilland,Le comte des murs,;17 Bury, The Imperial Administrative System

)3(Guilland, Le comte des murs, ;17 Bury, The Imperial29حم.,Theophanes

67.,AdministrativeSystem

Bury,The,.68،(ة Imperial Administrative System

)5(67.,Genesius,.5 .C Bury, The Imperial Administrative System

Guilland,Le.,.224)ح comte des murs,;18-17 Bury, .E .R E

ننبعرالمدنيةالعسكريةالادارةناحيةمنكانتوالقسطنطينبةالطويلالسورببنالو!حةالمنطقةلنليورىينكر

Bury,The,انظر،السالس،لبوالامبراطورعهدحتى،المدينةوالى Imperial Administrative System

68.
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الطويل،السورالغربومن،القسطنطينيةخليجالشرقمن:كالتاليوحدودهاالقسطنطينية

)1(.الشامبحرالجنوبومنالخزر،بحرالشمالومن

ذكرهاالتيالأسماءمنأكطيحملالإطلاقعلىثيمهناكيكنلم(نهالملاحظومن

علىالمنطقةتلكتصويرفيالصوابيحالفهملمثمومنالذكر.سابقة،العربالجغرافيون

القسطنطينيةتشملخاصةمنطقةجعلهافيصوابعلىلكن!الببزنطية،الئيماثمنثيمانها

وكما،يبدوماعلى،السابعالقرنومنذغربأ.الطويل(نستاسيوسسورحتىحولهاوما

إلىلات!ئميرتيخوسمقرونعبارةأصبحت)2(،ديمتريوسالقديسأعمالفيفقرةمنيظهر

نفسها)3(.والقسطنطينيةالسورذلكبينتمتدكانتالتيالدائرةإلىبلفحسبالطويلالسور

اسوارعنالدفاعبمهمةيضطلع،المقامالرفيعالضابطنلكالأسوار،قوسكانلقد

نفسها)5(.العاصمةبتحصيناتبالاهتماممكلنأكانانهالمحتصلومن)4(.الطويلةانستاسيوس

التيخيوتاىاسمعليهميطلقكانالذينعنها،الدفاعبأمرالمكلفينالجنوديقودوكان

بعضوجودمعالنوميرافرقةنمطعلىمنظمةفرقتهكانتوقد63(."هح+"+فقه?8

أيضأ)8(.المشاةمنمشكلةقواتهاكانتكمابينهما)7(،الفوارق

قومس:فهو،مختلفةباسماءالأسوارقومسإلىالبيزنطيةالمصالروتشير

،الأقدمهيالأولىالتعمميةكانتوربماالتيخيوتس)11(.(والتيخيون)01(،وذمستقالتيخيون)9(،

)1(.الميلاديالعاشرالقرنقبلمحلهاحلتقدالئانيةالشمميةأنيبدوبينما

كتابمننبذ،!لفة894ص3،ب،البلدانمحجميافوت،ا؟50ص،والمملكالمسالك،خرداذبةابن)1(

.1ا-6896ص،اتالآشروال!بيه،المسعودي257؟ص،اجالخر

2()1361..Colكهـ،كااحDe .S Demetrio Martyre

)3(18.,Guilland,Le comae des murs

,Guillandء(،) Le comte des mars, ;18 Vogt, Le liver des ceremonis, ;91 Bury, Th

67.,ystemهكرلImperial Administrative

)5(18.,VanMillingen, Byzantine Constantinople,;59 Guilland, Le comte des murs

Guilland,Le,.18ح) comte des murs

Vogt,Le,.91)؟ liver des ceremonies

,Haldon،مم!لمكاسرر08.)8( Kudama Ibn

TaktikonUsp.,;53,.91655ة Symeon Magister

(0)1701...Phil334غ،أ

(1)167.,TheophanesCont.,.175 Cf. Bury, The Imperial Administrative System
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بعد،والسبعينالخامعمةالمرتبةفيالأسوارقوس!اوسبنسكىتكئيكونوتنكر

بعدوالأربعينالرابعةالمرتبةيحلرفإنهفيلوثيوسقائمةفياماالأوبتيماطى)2(0!ئمم!ئق

!قةفيالأخيرةالمرتبةيحئلكانكما)3(؟الدولةموظنيبينايضأ،الأوبتيماطىئمشق

كانالتيالشرفيةالألقابص(ما)"(.قومسوليسبذمعمتقهنايلقبكانحيثالئمهمثقات،

لقبيحملكانكما،بطريقلقبإلىبالإضافةانثيباطوسلتبيحملكانفقديحملها

بروتوسباثاريوس)5(.

يتخذحتىالامبراطورفيهاسيشاركالتيبالمواكبس!لمأيحاطالأسوارئس!تقكان

فيالخضروديمارخا!سكوبيترئمممتقمعيظهركانكمالحاميته)6(.اللازمةالإجراءات

كانفقدمستتلأموظنأكانالأسوارئمستقأنورغم)7(.البلاطفيتتامالتيالرفصحفلاث

ا!سكوبيتردئمستقكانالذيالخضروحزبالأكسكوببتر،بذمستقوئيقأارتباطأيرئبط

معالواقعفييشغلالأسوارذمممتقوكانللخضر.ديصقراطأبصفتهله،عمكريأرئيممأ

ومنالكبير،القصرامنعلىالسهربغيةالأخير،افرادإقامةمقرا!سكوبيترلئمستق

قدقاطبةالنرقانوالواقعا!سكوبيثر.ذمممتقغيابحالةفيالقيادةيتولىكانأنهالمحتمل

الأسوار)8(.عنالدفاعفيعديدةمناسباتفيتعاونت

زميلهفيهيذكرالذىالوقتنفسفىالأسوارئمستقدائمأالمراسمكتابوينكر

الثاني،جستنيان!!ش*ة!موعييقامكانالذىاللومينيكلىالاستقب!فالماءالنوميرا.ئمشق

الإمبراطوريالحرسفرقوجودعدمحالةفيوالنوميراالأسوارضباطتقديميحرىكان

)9(.القسطنطينيةفيالأربع

)؟

)19

18.,Guilland,Le comic des murs

53,,.TaktikonUsp

301.,.Phil33في،أء

701...Phil33في،أء

145,,.TraitePhil

91.,desmars?"،ء,d Leا*Guil

.3Constفيء،في,040111 Porph., Le liver des

91.,d,Le comle des mursطةاGuil

525-524.11،,ConstantinePorph., De Ceremoniis
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وقدالذكر)1(.سبقكماالث!الكيه،سجنعنمسؤولأكانالأسوارقوص!انويبدو

هيئةلهمنهمافكلتخصصاتهما،فيالأسوارولمستقالنوميراذمستيقمنكليتدئمابهكان

سجونمنلعمجنمديرأمنهماوكلالمكبير،القصرعنالدفاعفييساهممنهماوكل(ركان،

)3(؟ذكرهالممابقثيوفيليتزس،مئل،ilوشخصإلىتسنداقدفالوظيفتانثمومن2(.أالعاصمة

كبير.حدإلىمختلفتانالوظيفئانبالطبعلكن

ستمنمكونة،الموظفينمنهيئةإمرتهئحثكانالأسوارقوممى(نبالذكرجثير

التالي:النحوعلىوهم،فئات

عددهمأنبيورىويذكراسباثاروكانديدات)5(.لتبيحملكانالذىتوبوتريشى)4(،:الأولى

الأسوار)7(.قمامسةمساعلويعتبرونوكانوا)6(،سبعةاوممتة

بينماالأمموار)9(؟تريبوناتبعد،الرابعةالطبقةفيمصنفوهوكارتولاريوس)8(،:الثثية

الأسوار.قومسهينة(!ماءبينالثانيهناترئيبه

كارتولاريوسقي،الرابعةالطبتةفىفيلوثيوسصنفهموقدتريبونات)01(،:الئالثة

)13(.الأخرىالتاجماتاقمامسةيقابلونكانوا(نهمويبدوالأسوار)11(.

بروتومانداتوربعد،الرابعةالطبقةفىفيلوثيوسصننهالذى13(،بروتومانداتورأ:الرابعة

.(1ا)4النومير

2.31ص،الجيش،منصورطارق،انظر)1(

13(

)01(

)؟1(

)13(

)13(

)14(

416.,d,Les Noumera14ررGuil

91.,SymeonMagister,.655 .C Vogt, Le liver des ceremonies

كا!3فيأPhهلم،.911

334في،أPh.لم.1.15

01.stem,,66 n39!س strative!زBury, The Imperial Adm

21.,Guilland,Le comte des murs

904.,Guilland, Chartulaire911.م C,لم.Trade Ph

157..%Ph3!في،أكا

911.,.Philكا!3!أ

157...Philء33فيأ

66.,Guilland,Le comte des murs,;21 Bury, The Imperial Administrative System

911.,.Philء33لم؟غ

915...Philكا!3غ،،

225--



النوميرا)2(.فيكاراتبعد،الرابعةالطبقةفيفيلوثيوسصنفهموقدمكارات)1(،:الخدسة

التنطارخات)3(.يقابلونأنهويبدر

النوميرامانداتوراتبعد،الرابعةالطبقةفىفيلوثيوسصننهموقدمانداتورات)4(،:العمالسة

كانأنهميبدوالذينبورتاريوى)6(،يسمونالموظفينمنسابعةفنةإليهميضاتو!ايضأ)5(.

الأسوارقومسضباطكليكنلمفإذاحال،اىوعلى.المدينةابواببحراسةابيهميعهد

الهرمفيالمتميزةرتبتهمالأقلعلىلهمكانتفقدالنبلاء،ألتابمنصغيربلقبيتمتعون

نعببنهم)7(.عندمعبنأرسمأبدفعونكانوافقدذلكعنوفضلأ4الوظبفي

عسكريةفرقةباسمالميلادى،التاسعالقرنفى،البيزنطيةالمصادرتطالعنا:الهيتاريةفرفة

الئالث)9(.ميخائيلعهدإلىنشاتهاويرجع4،حا))8(؟ءأعأالمهيتاريةشممىكانت

اوسبنسكى،تكتيكونفيذكرلهالبسأ.ا(،بالتاجماتاارتبطثالتي،الفرقةوهذه

البيزنطية،المصالرفيتقريبأالميلاديالتاسعالقرنمنتصفمنبدءأقائدها،نكريردبينما

.القولسبقكما

واقعيةوبصورةللامبراطور)13(،الشخصيالحرستمئلالهيتارية)11(وكانت

إما،المدينةيغالركانعندماالأوقاتكلفيترافقهكانتوحداتهمانيبدرالنين(؟V)حاشيته

القصر)3(.حاميةيشكلونكانواالنينوهمالصيد)2((رحلاتفياوعسكريةحملةفي

334في،أPhنم.,91.1(1)

(2)915.,.Phil33ءلمبغ

(3)66.,Guil1+4 ,d Le comte des murs,;21 Bury, The Imperial Admin! trative System

ء33غأPhبر...121(،)

(5)161.,.Philء33أ،في

(6)121...Philكا!+7أء

1)31.2,Guilland,Le comle des murs

;701(Theophanes Cont., ,361 ;047 Monachus, ,817 ,838 ;847 Leo (A,.لمPh3كا،غ!

267;252,023,1842(,Grammaticus, Chronographia, ed. .I Bekker, CSHB (Bonn

122.116,،1,ConstantinePorph., De Ceremoniis

(Bury,The Imperial Administrative System,.701 P

(01)14.,Armies!1،.محHeath

،الصلاحفيالإمبراطوربرفقاءكاملأالاسمترحيمةويمكن.اتباع(ورفاقويعنى،الأصليونانىالاسمهذا)1؟(

.Heath,Byz,.14،انظرالامبراطور..حلامميةاو Armies

)13(992.,Brehier,Instilutions,;354 Ensslin, The Emperor
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منآخربتعبيرأو،الأجانبمنرئيسيةبدرجةالإمبراطورهيئاريةتشكلتوقد

الفرقةهذهيقودوكان)6(.وطنيينويونانيين)5(،مقدونيينإلىبالإضافة)4(،المرتزقة

طبقةاعضاءبينإلافيلوثيوسعندذكرألهنجدلاالذى،<7أHetairiarchosأل!تريارخ

اركات)8(.الاستر

G.موناخوسجورجويذكر Monachusفىالطتاريةفرقةقيادةتولواممنبعضأ

عهدفيلهاقائدأثيوفانيسلحوليةالمكمليذكركما(.)6الأولوباسيل،الثالثميخائيلعهد

منواحدةلهكانتفإنهالهيتارية،فرقةبقيادةمعنيالهيتريارخكانوإذا)01(.السادسليو

يرافقنجدهفإننالذلكأ؟\(.المؤامراتمنالإمبراطورحمايةوهىاهميةالأكثرالمهام

ذلك،إلىبالأضافة،صباحكلالقصرابوابلفتحالأخيريذهبكانعندماcPapiasالبابياس

)12(.الإمبراطوريةالمراسمفييظهرونوفرقتههوكان

)1(601.,Heath,Byz. Armies,;14 Bury, The Imperial Administrative System

)2(14.,Armies!رر,Heath

)3(123.,R.,.E;228 Guillou, Lacivilization byzantineلا+،!B

)4(,Bury,The Imperial Administrative System,;601 Heath,Byz. Armies,;14 Diehl

327.,des preseanceيء،3ألمByzantium, ;42 Oikonomidt ,s Les

)5(701.,Bury,The Imperial Administrative System

3(14.,Heath,Byz. Armies

,Bury)؟"ع The Imperial Administrative System, ;601 Guillou, Lacivilization byzantin

123.

)8(701.,.TraitePhil

Monachus,;817.،انظر،مم،67عامفي،Andreasانلرياس)9( Symeon Magister, ;655 Leo Gram

601..023,Cf. Guilland, Les Noumera,;25 Bury, The Imperial Administrative System

Monachus,;838.,.252فظرمم،67عامفى،Artavasdosوتفلزدوس Leo Gram

2.سنلبانوسزونزا Stylianos،846،لنظرهالأولبكلعهدفي.,Monachus

Monachus,.847،انظر،الأولبازلع!دفى،Michaelميخائيل

Nicolasبارداسرنيقولأ Bardas،السالس.ليوعمدفي

)01(361.,.TheophanesCont

"()355.,Bury,The Imperial Administrative System,;701 Brehier; Institutions

Constantineاis,,2.12116,1انظر،)12( Porph., De Ceremeni
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)1(،الكبرىالهيتارية،اقسامئلاثةالبدايةفيضمنتالفرقةهذهأنبالنكرجدير

بها)3(.الخاصالهيتريارخقيادةتحتمنهاوكل)3(،الصغرىوالهيتارية!وممص،وثيترية

لممحيث)4(؟والوسطىالكبرىالهيتاريةسوىالثلاثةالأقسامهذهمنيتبقلمانهيبدرولكن

انهايعنىمما،الأولبازلعهدبعدالبيزنطيةالمصادرفيالصغرىالهيتاريةعننكرأيرد

الذىالكبير)6(،الهبتريارخفيلوثيوسقائمةتذكربينمامباشرج"(،بعدهاوعهدهألداءإماألغيت

لقبوكنلكانثيباطوس)7(،لقببطريقلتبإلىبالإضافةيحملكان

.(A)بروتوسباثاريو!ه

منمختلفتانمجموغانابيهماانضمتالهيتاربة،منالفئتينهاتينإلىوبالإضافة

اللذان،)"(PharganoiوالفرغانيينKhazaroiالخزرمنخاصةوبصفة،الأحانبالمرتزقة

رحلةفيالأولباسيلصاحبتاالأخيرتانوهائان)01(،الوسطىالجتاريةإلىانضماانهمايبدر

هم)11(.86عامفيحتنهفيهالقىالتيالصيد

Monachus,.846الكبير،انظر،الهيتريلرخوظيفةيث!غل،نكرهالسابقميخانيل،كانحيث)1(

Monachus,.846الصغير،انظر،الهيتريارخوظيفةيشغلنكر.،الصابقسللبانوس،زوئزاكلن)2(

)3(701.,Heath,Byz. Armies,;14 Bury, The Imperial Administrative System

)،(Bury, The ImperialآConstantine Porph., De Ceremoniis, ,11 ,576 ,296 .796 C

701.,Administrative System

)5(14.,Heath,Byz. Armies

!6(701.,.TraitePhil

كا!3لمأغPhil.,.913؟)

(8)145...PhilفيTrait

(9)3,، ;08 BuryكايكانروHaldon, Kudama /bnمLeo Gram., ;267 Theophanes Cont., .358 C

327.,228,.n ;5 Oikonomidbs, Les listes des preseance،!.ولى
منطقةإلىالفرغانيونرينتميالقوقاز.فياسنترتالتيالقبائلمناونركي،اصلمنالمجموغانهثلن

.Heath,Byz,;701انظر،.الوسطىأسياثراكعاشحيث،اسمهممذماحاء!ثي!غثة، Armies

9,.Brthier,Institutions, ,936 n

)01(34-33.,erdmonisغVogt, Le liver des c

)11(801.,Bury,The Imperial Administrative System
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المنجلابيتاىتسىبالهيتارية)1(ارتبطتالحرسمناخرىمجموسكةهناككانتكما

Manglabitai،معالإمبراطورواصطحبواالميلادكط)2(،الثامنالقرنفىظهرواالنين

وربما،الفرسانمنماثمكلةوكانتالهيتريارخ)4(.قيادةتحتكانواربماوهؤلاءالهيتارية)كا(

الفرسانمنالهيتاريةقواتكانتبينما.الاسلاميالمغربمسلميمنمرتزقةكانوا

كثيرأ،مطلوبأكانالهيتاريةوحداتمنا!فىكفارسالتدرجانبالنكروجديرولمشاطه(.

ستةيتكلفالكبرىبالهيتاريةالالتحاقكانفقدمليأ.رسمأعنهايدفعكانفيهاوالعضوية

والفرغانببنللخزرجنبهاتوسبعةذهببة؟جنبهاتعشرةالوسطىوفىذهببأ،جنبهأغ!ر

فيايضأياثماركونكانواالجندهؤلاءانواضحأيكونان!ينبغيالنى)6(.كحد

)7(.القائم

العناصرشتىبعدفيماتشقبلاصبحتالثتاريةفرقةانإلىالإشارةوتنبغي

العناصرإلىبالاضافة،الإنجليز،الفارانجيين،الروس،العربالمجيار،،الأتراكملدالأجنبية

تحتولكن،القدامىللفويدراتىامتدادالهيتاريةاعتباريمكنوبهذا.(قبل)8منفكرهاالممابق

جليد)9(.مسمى

والمشاةالفرسانمنالمكونةالكبيرةبفرقهاالإمبراطوريةالتاجماتاشكلتوهكذا،

القسطنطبنية،عنالنودالأساسيةمهمتهاكانتوالتي،البيزنطيالجيشفيحيويأقسمأ

المكانةانشكولا.ذهباينماالإمبراطوروحمايةومرافقةفيه،بمننفسهالقصروحماية

)1(14.,Armies!ص.,Heath

12(328.,Oikonomides,Les listes des preseance

3(32.,Vogt,Le liver des ceremonis

)4(701.,Bury,The Imperial Administrative System

Heath,.عمر!Armies,.114)ه

,Idem;Bury,.701)ح The Imperial Administrative System

entول:31 and Administration of the Byzantine Empire," iول.W Ensslin, "The Gove

04.6891(,CMH, Vol. IV, pt. I (Cambridge

remonis,;34,.355-354انظر،الأمر،هذاص8() Brehier, Institutions!كVo،!, Le liver des c

)19196.،3,militaireء"ء,Lot

فيبرتومانداتوراتسوىالهيتريارخإصرةتحتيعملون!وظنينالبيزنطيةالمصالرفينكرهناكليس

TaktikonUsp.,.63انظر،فقطاوسبنسكىتكتيكون
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لماق،الأحداثمجرياتفيخطبرأدورأيلعبونجعلتهمالنرقهذهقادةاحلكهاالتي!كبيرة

االامبراطورى.القصرداخلاث!فعلىالبيزنطيةالإمبراطوريةفييكن
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لإفريقيةاالنار

والإسلامبة8الببزنطيةلمصكرضوءفيجدبدةفراءة

للعلماء-متاحةكانتالتيالمعلوماتانإلىالعالمفيالمتفجرةالموادتاريخيشير

الموادقوةحول-العشرينالقرنبداياتوحتىالمميلادىعشرالتاسعالترقمنذالأقلعلى

سرهاضاعفعالةمتفجرةمادة!بوجوديؤمنونالعلماءجعلمما،للغايةشحبحةكانتالمتفجرة

يسودانإلىبدورهادىوهذا.لديهمالمعروفةالمادةقوةتفوقكانتوانها،الماضيفى

ظل،عادىغيرللطبيعةخارقأابتكارأكانتالإغريقيةالنارأنالكثيرينبينعامانطباع

ماتانهايضااعتقدواوالذى،البيزنطيةللامبراطوريةالأعظمالعسكرىالسرعدةلقرون

الأسئذكتابالنورإلىظهرانالوجود.)1(ومنذمنالإمبراطوريةهذهبزولى

منمجموعةطاكاصبحتالبارود،)2(وأسلحةالإغريقيةالنارعنعrكiولtولهبارئتجتون

تعملالتيلاسيما،الناريةالأسلحةحولواحدكتابيضمها،التاريخيةوالآراءالنصوص

E.دافيدسونالياسمل!الحديثينالمؤرخبنبعضدفعالذيالأمربلبارود. Davidson)كا(،

حولتاريخيةإشكالياتتعالججادةدراساتكتابةإلى.لى،)"(وغيرهماHaldonهالدرنوجون

المسلمونابتكرهاالتيالكيميانيةالمركباتإلىالتعرض،)5(دونخاصةبصفةالإغريقيةالنار

تاثمعيععلىبائينا،الأمريكيةبالحامعةالأستاذخرم!تيدس،فاسيليوسا.د.إلىوالتقديرالاثمكربخالصاثقدم"

ارر.اشكرانيفوئتيولاالدرالمة.بموضوعالمتحلقةالدراساتبعضإلىبإحالتيتفضلهوعلىسيلأته

!نينوزملانياسلالنئياشكركما.عليهضمةمححظ!وايداءالبحثمراحهعةعناءتحملهعلى!يةحصين

بجامحةوالوسطالإسحميالتاريخلسنارلللثافيالمرسمفيإلقاءهغدالممليدةبملاحظلالمالبحثثروا

.5002لحامشس،عق

feudes,"ير!7,)3291(-265)1( byzantinsلا.C Zenghelis, "Le feu gregeois et les armes

كاح.6

)2(.0691(Greek Fire and Gunpowder (Cambridgeلمء.J Partington, A History

H.,)7391(.74-61)كا( .R .E Davidson, "The Secret Weapon of Byzantium", 66ZB

14(.J .F Haldon and .M Byrne, "A Possible Solution to the Problem of Greek Fire," BZ

.-99(9)7791(,07

ونكوينط!يحةصس!بفو.منلأراءمهمأحصرأخدمافلموالنيزننلبس،فلمهاالنيالمهمةاللر!مةانظر151

u,.286-265الاغريية،!نر gregeois!ءZenghelis, Le

,V.Christides,ع!(London;)2991،ايضأثظر sv. Naft
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المؤرخينهؤلاءعجزولعل؟البيزنطيةالإض!ريقيةللنارفتاككنظير6الوسطىالعصورفي

زاويةمنالكيماويينالمركبينخينإلىبنظرونجعلهم،العربيةالنصوصقراءةعن

سنعرضهاكما،وافتراضاتتاريخيةنظرياتتطرحدراساتهمفجاعت،البيزنطيةالنصوص

فيعئرتهاعلىغموضازادلهابلاللاريخيةالاشكالياتبعضتجلولمذلك،بعدالجازفي

.الأحيانبعض

منالأخيربنالعقثينفىالوبيةالمخطوطاتمنالكثيروتحقيقنشرمعانهبيد

منهذا،البحثموضوععلىالضوءمنمزيدألالقىمهمةنصوصظهرت،العشرينالقرن

عليهاطلقماطوروا،المسلمينأنالعربيةالنصوصهذهتثبتأخرىناحيةومن،ناحية

ظهورإلىادت،فتاكةكيماويةمركباث،)1(وابتكرواالإغريقيةالناراسمالصليبيودتالمؤرخون

فيعمادهموكان،والمملوكيالأيوبىالعصرينفىلاسيما،السمكريةالكيمياءباسميعرفما

.المركباتتلكتركيبفيالرئيسيةالمادةوهو،النفطتوافرالتطورنلك

حصارهم،عندالأولىللمرةالإغريقبةالنارعرفواقدالمسلمونكانوإذا

بعضعلىبالاستيلاءانهمإلاهـ،54/55-م673/674الثانيةحملتهمفيللقسطنطينية

موفةلديهمصارتهـ،مم/27212عامالنارهذهقنفبآلاتالمجهزة،البيزنطيةالسفن

ذاتهالمركبطبيعةعنأما4السفنظهرعلىمنالكيماوىالمركبهذادفعبميكانيكيةكاملة

عننقلأمكوناتهعرفواالمسلمينأن،المؤرخينبعضذهبكما،الجزميمكنفلا

وضامنها؟الغرضنفستؤدىلها،الإنسانيعجبمشابهةمركباتابتكروابل،البيزنطيين

النارطبيحةحرلبيرنومايكلهلدونجوننظريةصهاتبنىالتيفرج،العزبزعبدوساما.د.مقالةوكنلك

البحر!ا".المسلميننشاطفيوأثرهاتركيبهاطبيعةالإخكريقية"الناربحنوانوهىقننها،وكيفيةالاغريقية

اجمد503؟-287صا(،f99)القاهرة3991نوفمبر6-8،البحاروعالمالاسلاميةالحضارةندوة

ص4002(،)القاهرةوالاداركيالسياسىالتاريخفيقراءةبيزنطةفرج،الحزيزجمدوسامفي:طبعها

ioi- ifr.

اسواريرموناخنواالصليبيينأنينكرحيثكلارى،روبرتعندالاغريقيةالنارمصطلح(نقلل

المغلىالقارإلقاءفيبداواالبيزنطيينانينكرآخرموضعوفيام.402عامالأغريفيةبالنار!قممطنطينية

حباثسحسنترجمةالصلببيين،ايدىعلىالقصطنطينيةفتحكلارى،روبرتانظر،.عليهمالا!يفيةوالنلر

Guntherof,:انظرايضا.الباربسجونترعندنقابلهكماا؟11417،ص1c(649)القاهرة Pairis

.TheCapture of Constantinople, The Hystoria Constantinopolitana, ed. and trans. A
401.,(7991.J Andrea (Philadelphia
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فيالعسكريةالكيمياءطورواالنينالمعملمين،علماءمناصحابهإلىالفضلنردانينبغي

1(.أالوسطىالعصور

علىقادرينضيهرلازالواالحديئين.المؤرخينمنالكثيرأنإلىايضأالإشارةوتجدر

الإغريقيةالنارمركباستخدموافصاعدأ،الميلادىالعاشرالقرنمنبدءأالممملمينأنفم

العربيةبالمصادرالجهلعلىدليلوخير،البيزنطيونبهايستخدمهاكانالتيالكفاءةبننس

رفضاوفيها)2(بيرنومايكلهالدونجونكتبهاالتيالمقالةفيموجودالشانبهذاالمتعلقة

المصادرقولناقشالقدلها.الفع!المسلمينباستخدامقصد،غيراوقصدعنسواء،القول

المصالرفيهأسهبتالذىالوقتفي؟بنجاحفقطاستخدموهاالذينهملبيزنطيبنأنالبيزنطية

استخدامها.)3(فيالمسلميننجاحعنالحديثالميلادى،العاشرالقرنمنبدءأ،الإسلامية

الإغريقيةالنارماهيةعنالنقابكشفالدراسةهذهفيالباحثيحاولحالكلعلى

لعددقراءةإعادةمععليها،الضوءمنمزيدوإلقاء،والإسلاميةالبيزنطيةالنصوصراقعمن

المهمةالشماؤلاتمنس!مدعنالإجابةمحاولةكنلكالأمر؟بهذاالمتعلقةألحديثةالدراساتمن

عنها.كتبواالنينالحديئونالمؤرخونيطرحهالموالتيبهاالمتعلقة

محاشالدكتورةمعبالاشتراكمستقلكتابفي"المسلمينغدوتطررهاشخدامه"النفط:موضوعنحالجا(

حولالراندةاللريساتمنع!أنلميخالونليمدارر.لنإلىالاشارةوتجلر.الاسلامىالتاريخاستاذالوقاد،

D.:انظر،السلوكيالحصرلاسيما،الاسلاميةالدولةفيالناريةوالأسلحةالبارود Ayalon, Gunpowder

and Firearms in the Mamluk Kingdom a challenge to a Medieval Society (London

5691.( repr. in ;7891 idem, ،، A Replay to Professor .J .R Partington,،" Arabica, IC

,(6391;73-64 idem, "The Mamluks and Naval Power: A Phase of theStruggle)
,betweenIslam and Christian Europe," Princeton Near East Papers02;)6591( idem

The Impact of Firearms on the Muslim World," Princeton Near East Paper, no.2a"
(.7591Princeton)

Haldon,.99-19:انظر2( & Byrne, A Possible Solution

)3(.V Christides, "Two Parallel Naval Guides of the Tenth Century: Qudama' s

Document and Leo VI' s Naumachica: A Study on Byzantine and Moslem Naval

29.2(،)8911Preparedness, " GrA
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حملةعنحديثهعندحوليته،فيTheophanesثيوفانيسالبيزنطيالراهبيخبرنا

يلي:ماهـ،54/55-م673/674عام)1(القسطنطينيةعلىالئانيةسفيانابىبنمعاوية

الفترةفيووضحهاالق!مطنطينيةعلىللسلمينالأولىالحملةهيهذهانئوينبيارنولدالأشهرالمررخيرى(

678-6من V iانظر،.مand his Worl" (Londonك!سفكل.A Toynbee, Constantine Porphyroge

033.7391(,

سنةفيتمالئانيالحصلروانهـ،م/67895عامفىيضحياانهإلاايضا،الرايبهذافرجوساما!د.ويأخذ

وعلىالمورخينانإلا288-928.صالاغريدة،النارفرجهالحزيزعبدرسام،انظرهـ.71899-717ملم

عامفيكانتالقسطنطينيةضدمعاويةيرسلطالتيالأولىالحملةانإلىيشيرون،ثيوفانيسراسم

البيزنطيينانالمورخونينكرولم،استكشافيةحملةوكانتالأنصارى،عبيدبنفضالةبقيادةهـ،م/66848

.essor,ed.انظر،الاغريتية.النارفيهااستخدموا andEngملءTheophanesConfلمهThe Chronicle

294.7991(,trans. .R Scott and .C Mango (Oxford

الحارور،صلاح165(-162ص6391(،)القاهرةوالبيزنطيونالأمويونالعلوى،ايرايمأيضأينظر

؟rA)ص02(،80)0علد،الحربىالمورخمجلةالأموى+،الحصرفياثمسطنطينيةلفتحالعربية+المحاولات

88-98.ص2(،300)القاهرةالاسلاميرالعالمالبيزنطيون!ا،،الخارجيوالعالمبيزنطةمنصور،طارق

السننضثالاغريقبةالنارقاذفاتالبيزنطيوناستخدمومها،المتنفيإليهااشرناالتيفهيالئانية،الحملةاما

,Theophanes،انظرونقفور.ئيوفانيصعندوالواردة،الاسلامية 394 ;594- Nikephoros Patriarch of

Constantinople, Short History, ed. and Eng. trans. .C Mango, CFHB, 3I (Washington

.D .C ,)0991 .87-85 Cf also .M Canard, "Les expeditions des arabes contre

Constantinople,ا"4ل802,)2691(.08-77

لفتحالربيةالمحاولاتالعاوور،صلاح؟OVA-)72صوالبيزنطررن،الأمويونالحدوى،ايراهيم

احمد،رمضاناحمد-09f44صالخلرجي،والعالمبيزنطةمنصور،طارق038-385(ص،القسطنطينية

الحدوى،ايرايم516صد.ت.(،)القاهرةالوسيطالحصر،المتوسطالبحرفيالبحريالفتال!تاريخ

هيالثالثةالحملةفاقاخيرأ48-550ص5791(،)القاهرة!متوصطالأبيضالبحرفيث!ربيةالأساطيل

انظر،الحملةهذهشيحد.فيماإليهاسنشيروالتيهـ،7؟7م/99عامالملئ!جمدبنمصلمةبهاقامالتييلحملة

117!,Theophanes,;055-545 Nikephorosالحزيزجمدمحمدتحقيقوالنياية،البدايةكئيرابن

والأعكلهلمشاهبروطبقاثالاسلامتاريخ،الذهبي9422-223ص1991(8)القاهرةبهالنجر،

ت.(،د.)بغدادالحقانقاخبارفيوالحدانقالصونكت!332؟-331ص2،ب،اهـ(367)القاعرة

330:- rايضأ،انظرCanard, Les expeditions, 49 + .R Guilland, "L' expddition de

111-985591(,Maslama Contre Constantinople"., AI- Mashreq (Bierut

منتصفحتىالأمويةوالدولةالبيزنطيةالاميرلطوريةبينالحلافاتفرج،الحزيزجمدرسامايضأ،فظر

مواجهةفيالبلغارئورالجوادهعبداهـليلى75-121ص8191(،)الإممكندريةالميلادي!ئامنصن

طارقا؟83-14ص1(،6)محد،العربيالموبىخمعلةةالشطنطينيةعلىالملكعبدبنسلمةحملة

الضطنطينية،لفتحالحربيةلاتالصحاوالتبمور،مملاخ(411-501صالضرجي،والعالمبيزنطة،منصور

938.-386ص
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تحملالمجاليف،)1(منصفينذاتسننأالتوفيشيدالحملةهذهبامرالإمبراطورعلم"غدما

ميناءفيبالتجمعجميعأو(مرهابالسيفونات،)2(مزودةحربيةوسفنأالنار،خزانات

المجاليف،منصفينعلىتشتملطويلةحربيةسفينةوهى،البيزنطية.الدرومونة"هناالسفنبهذهالمقصود)1(

Leoرانظر،المجدفينمنال!ينبجلوسمنهاالواحديسصحطويلأخشبيأمقحدأخمع!ينإلىبالاضافة VI

399-299.889,.Tactica,ed. .J .P Migne, PG, tome701 (Toumholti,)7891 cols

س.،رنسمان،انظر،.ثلاثمائةإلىرجلمانئىعلىقليلأيزيد!مابينالرجكمنعددأتحوىوكانت

ثرويشىأيضأ،انظر0180ص6291(،)القاهرةجاويدتوطقالعزيزجمدترجمة!ييزنطية،للحضلرة

سيد،حصنايراهيم448-46ص(،)الاسكندريةالمحجمحروتعلىالاسلامبةالصفنللنخيلى،

هذهانالسالسليوويضيفا.ا.-901ص8391(،)التاهرةالمماليكسلاطينعصرفيالبحرية

ضصفةتكونلاكيينبفيمااكثرخفيفةولاالعمرعة،بطينةتمفمىلاكيغليظةتكونالاينبفيلسمنة

ومتينةوسريحةخفيفةلتكونمضلةتكونانيجبانهاى4الحدوبسفناصطدامهاغدالتحطمو!يحة

,LeoVI..299للحدوتصديهاغدوثابتة Tactica, col

العزيزجمدتحقيقالبحر،فىا!عت!فنفيالناموسيةوالضوبطلمملوكيةالأحكاممنكلى،ابنايضأانظر

2err-0ص1(،749يلقاهرةجامحةبعد،لمشرلمدكتوراه)رسالة،الدايمجمد ivy.

سفنعلىالاعريمةالنارثعنفالبيزنطيةالسفنبهانزودكانتالتىالأنابيبهي،s+له"في،الممينونالت)2(

انظربالنار..العدولتنفللهواءيدخلهالاقاةكالحادةالمقدصةفي.جهزالسالس:ليوغهاويقولالأءاء.

§6299,.LeoVI, Tactica, colسئولالسفينةمقلمةفيالمقيمةالمجموعةآخرفيرجلهن!وكان

,LeoVI,انظر،.الصوسفننحوالسيفوناتهذهتوجيهعن Tactica, col.،399 §,8 Toynbee

1.33,Constantine Porphyrogenitus

ص8891(،)بغدادخطابثمبتمحمودنحفبقالحرببة،النعابىفيالرسمبةالأدلةمنكلى،ابنابضأ،انظر

انظر.السفينةمقدمةفيوتوضعالبرونزمنتصنعالسيفوناتهذهوكانت242.-241

331.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitusكانتانها!ىحمديسابنالحربيالضاعرويشير

اما9230ص0691(،)بيروتسبال!ىإحسلنتحمقحمليس،ابنديوانانظرايضأ.النحاسمنتصنع

الأحيكبحضفيتزتوكانتالبرونز،جانبإلىالحديدمنأيضأتصنعكانتانهاإلىفتضيركومنيناأنا

شهدهاتجحلالتي،الذهبمنرضقةبطبقةتغطىوكانت،الأخرىالبريةوالحيواناتالسبعبرروس

منالنبرانلشطلق،المصورة!حبوانبةالر،وسهذهافواهعبرنمرالأناليبهذهوكانت.للغابةمرعبأ

انظر:.العلوسضنحولؤاهها

036;8291(,The Alexiade of Anna Comnena, Eng. trans. .E .R Sewter (Penguin books

91-18.,Partington,Greek Fire

فحسس،المفدمةفيوليىالمخئلفةالبيزنطيةالسفنجهاتفيبحدمماتركلطكانتالأنابيبهذ.انوشو

سفنئشتيتفيالإعريقيةالنارلورحولرويتهامننسئتتحههلنيمكنمارهذاس،المطليوزمنكانكما

انظر..متحركةكانتانهاكما،روثسجزيرةمنبالقربام301عامالييازنة

362.-361"Anna Comnena, Alexia
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معهمالبيزنطيونأخذالوقتهذافيأنهالقوليعاودثم)1(...+قيصريةفيبروكليانومى

النار،بقاذفاتمرودةبحريةقطعأأعدحيث،Kallinikosكالينيكوم!المموريالمهنحس

البيزنطيونكسبالوسيلةوبهذهبطلاهمها.واحرفتها،العربسفنفيبواسطتهاالناراضرمت

الناره.)2(بقانفاتالمزودالأسطولومعهممنتصر!وعالوا،الجولة

كلها،فاحترقتسفن،فيالنار+(لقىالمنبجى،أغابيوسيقولالمناسبةهذهوفي

.)3(عادةلهموصارت،النارأخرجمنأولوهم،السنةهذهفىوالغلبةبالظنرالروموفازت

البيزنطيةالمصادرفىالأولىوللمرةئيوفانيس،لاسيما،المؤرخونيشيروهكذا،

مقدمةفيمثبتةأنابيبعبردفعهاطريقعنونلكالعدو،بسفنالفتكفيالنيراناستخدامإلى

البيزنطيونفيهايستخدمالتيالأولىالمرةهيهذهتكونوبهذاالعدو.سفننحوالدرمونات،

عليه.المسلمونفيهايتعرتالتيايضأالأولىالمرةوهى،سفنهممتنعلىالسلاحهذا

عنحديئهص!ندآخر،موضعفيئانيةالنارهذهموضوعإلىئيوفانيسيعودثم

حيث،القسطنطينيةهـلمدينةم/71799عامالملكعبدبنمسلمةبهقأماثدىالحصار

قامالفوروعلى.الخلفإلىدفعتهمالمضايقعندخفيفةرياحهبتوعندما....:يقول

أشعلوا،الربوبعوناكروبوليس،منأثرهمعلىبالنارالمزودةالسفنبإرسالالامبراطور

نحوأخرلىوغرقت،البحريةالأسوارضالةمحترقةمنهاكبيرةاعدادأودمرت،مهاالنيران

بقوله:آخرموضعفيالحديث4(ويعاود?..."اللهبدمرهاوأخرىطاقمها،بكلالقاع

92صالا!يعة،!فارفرج،وسامايضأ،فظر 28-..iفىالبيزنطيةالدروموناتبعضأنبالنكرجدير

انظر،.الاغريقيةالنارلقنفمتتهاعلىسيؤناتثنتحملكانتالميلاديثحلامرالقرن

Byzanlinae, ed.1 Reiskii, CSHB4يكا!قيConstantine Porphyrogenitus, De Ceremonifs

672.,Bonn,)9182 II)

النارمنهالمندفعوالنفطالأنبوبإلىلحثمارة6هةزركلمةلستخدمواالمسينالكت!لىإلىالأشارةستجدر

T..انظر،محأ.الا!ي!ة Makrizi, Histoire des sultans mamlouks de 1 !Egypte, trail

14..francais.M Quatremere, tom11 (Paris,)1845,914-148 n

منتصنعكانتالسلمينغدالاغريقيةالناررمىالواتاوالألابيبهذ.لن!ىمنظورابنويفمير

بالنفطصهايرمىوكان416،صد.ت.(،)بيروت-7،العربلسانمنظور،لبنانظر،!نحال!.

رثنار.

)!(394.,Theophanes

)2(494.,Theophanes

294.ص191(،1)باريسحه!،05.!فاريليف،ا.نشر.الحنوان،كتابالمنبحس،(غابيوس)3(

)4(545.,Theophanes
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الناروإطلاقبمهاجمتهاأمر،الخليجفيالمختبأةالأساطيلبامرالامبراطورعلمؤغدما

)1(0000العربىالأسطولضدووجههاالحربيةالسفنظهرفوقمنعليهاالرومية

الأيدىمكتوفىيقفوالمالمسلمينانإلىتشيرمهمةتاريخيةملاحظةثمةوهنا

للقسطنطينية،الثانيالأموىالحصارفيمرارتهاتجرعوامنذأنهمبل،النيرانهذهحيال

علىالثالئةحملتمفيالنفطفاستخدمواالأغريقية،للنارمضادسلاحام!تخدامعلىعملوا

عبدا.د.نكرهمانسجلأنينبغيالمقامهذاوفيبه.)2(الأعداءسفنلقذت،القسطنطينية

منذالإغريقيةالناريشعملالأسلاميالأسطول"كان:يقولحيث،الشأنهذافيماجد،المنعم

النفطهذافكان؟ينطفئاندونالماءعلىيسيرالنفطمننوعأويستخدم،الأمويالعصر

منبلارعهبكلهابتغطيةالعدونارمنتحتصيالمسلمينمراكبوكانتالعدر.مراكبيحرق

الرجالأماالبممط؟مناوالطريةالبقرجلودمنلبود،غطاءعليه،لبوسيسمىالخارج

جمدأ.د.أنويبثر+.)4(النباتمننوعوهوبالبلسان،)3(اجسامهمبدهنالحريقمنمحتمون

بقيادة،القسطنطينيةعلىالثالثةحملئهمفي)5(للنفطالممملميناستخداميقصدكانماجد،!منعم

)1(546.,Theophanes

عيس،محمداحمدترجمةالمتومط،البحرحوضفيوالتحديةالبحريةالقوىارشيبالد،،لويسايضأ:انظر

.401ص(،0691)اثعاهرة

62ص،رالحدانقالحيون؟تاب)2( t885ةايضأ،انظر,ftمل"Christides,Na

اهـا!ص،الخارجيوالحالمييزنطةمنصور،طارق17،ص،البحريالقتالفنناريخ،رمضاناحصد

63.ص،الحربيةالأساطيلالحدوى،ايراهيم

!ليطار،ينفظرهشس.بعنالمعروتبالموضعخممةمصر،بغيراليومنباتهيحرفلاشجرالبلصان:)3(

.701ص.(،دحت)لمقاسة-ارالأتية،الأدويةلمفرداتالجامع

.8-ا08ص1(،729)ثماصة!وع!طىلصورفيالاسلامية!ضرةتريخ،مل!!منعمعد)"(

مماالأولمكسورهوامبابفىكالالسكبتابناخئيارو!مراجود،الكسروفيلاجود!فتحقل:النفط)5(

تصحيحهجزءانالمنير،المصباحكتاب،الدوميانظر،.ذلكبفتعرمتىوالجصالنفطوهوالعامةفتحته

و!لكممردش.لنفط:النفطصفيقولمنظورابن)ما.9Atص2191(؟)للاماهرةاللهفتححمزةالئميخ

وروى.الكحيكلونوهورالقردانواللبرللجربالابكبهتطلىالذىوالنفطالننطسيدةابنويق!افصح

حنيفةابونلكعليهورد.القطرانهوعامةالننطجميدةابوقال.الكحيلهووالنفطالنفطانحنيفةابو

منظور،ابن..افصحوالكسرالناربهتو!بنرقعرفيحبلحلابةوالنفطق!فاسد.عبيدةلىوقولك!

فياوالاثمحالفييستخدمكككيملوىمركبصجملرةالنفطانيفموهكذا416.ص،العربلعماق

R.&،ينظر.الحروب Dozy, Supplement aux dictionaires arabes, tome ،11 Leiden

.4771،291Paris)
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البيزنطيةالسفنكانتالتيالإغريقيةالنارصفاتعليهأحاللكنه،الملكجمدبنمسلمة

الثابتالأمروهوهزيمتفا،فيوتعمببت،الإسلاميةلسفنعلى(جهزتوالتيبها،مزودة

سواء،الاغريقيةالنارمكوناتاحدكانالنفطأنذلكبعدنرىوسوت؟جدالبلاتاريخيأ

ولكن،حارقكسلاحمنفردأ،استخدامهإمكانيةمعالإسلمي،اوالبيزنطيالصعيثينعلى

عنها،نعممعفلمالإض!ريقية،للنارالمضادةالوسائلعناما.الإغريقيةالنارخصانصلهليست

الأيوبي.العصرفيإلا،الإسلاميةالمصالرحسب

عهدفيمرتينالاسلاميالأسطولعلىاجهزتالتيالنارهذهقصةما،والآن

بعد؟فيماعدةقرونطوالالهامةمرفوسحةلبيزنطةالبقاءوضمنت،الأمويةالدولة

ابيها،الإشارةالسابق،السيفوناتمنالمنطلقةالنيرانعلىالبيزنطيونالكتابأطلق

النار،كا!"!ة"80!أ+لأهالبحريةالنار"ئة+لا!د"ثأ،السانلةالنارمصطلح

+!iaK+كا!اس!ك!كا8!مم!58يحاقي0،8داا!تصاقسريعةالمعدةاوالمركبة

حسأعليهاالصليبيوناطلقهفقدذلك،بعدشاعالذى،الإغريقيةالنارمصطلحيماكآ+.)3(

feu gregeois2(؟العمليةحياتهمفيولاكتاباتهمفيلا،البتةالبيزنطيونيستخدمهلمبينما(

التىالآلةاى،النفطمرماةايضأوهىنفاطكرالحمعالنفطمنهيشخرجالذىالموضعايضأو!نفاطة

ابنويقولDozy,Supplement,,98440711؟صالمنير،المصباح،الفيومي.النفطبهايقذف

والنار.بالنفطفيهايرمىالنحاسمنتعملالواتالنفاطاتأن.416ص27،ب،العربلسانمنظور،

,ConstantinePorphyrogenitus,:انظر De Admenstrando Imperio, ed. .G Moravcsik

11،Eng. trans. .R .J Jenkins, vol. I (Budapest ,)9491 ch. ,13 ;07-96 idem, vol

&Commentary by .F Dvornik, .R Jenkins, .B Lewis, .G Moravcsik, .D Obolensky

§56-80،01.S.Runciman, ed. .R Jenkins (London,)6291;66 Leo VI, Tactica, col

ng. trans. .E McGeer, Sowing the!57;ءص Nicephoros Phocas, Praecepta Militari

5991(،4.are in the Tenth Century (Washington .DCملDragon'sTeeth: Byzantine Warf

84,4391(,in Naumachica (Paris"،79;.02-21,+أ Nicephori Urani Tacticae, ed. A
06.

،124ص،المملوكيةالأحكاممنكلى،ابنيضأ:فظر

!Toynbee,Constantine Porphyrogenitus, ;327 Christ ides, Two Parallel Nava
17*12,,Guides,;63 Partington, Greek Fire

61.,Partington,Greek Fire,;11-01 Davidson, The Secret Weapon

البيزنطية،الأمبراطوريةعلىوالألمانالصليبيونيطلقهاكان+الاكريقيةصفةانإلىالاشلرةتجدر

حول،!مقدسةالرومانبةوالامبراطوريةالبيزنطيةالامبراطوريةبينيدبالنزاعبداغدماخاصة

وليممتإقليميةنظرةالدطزنطيللإمبراطورالألمانالأباطرةنظرحيثالطاليا،جنوبفيالممدككات

imperatorوليس*ءgraecorum3بصرةذاثالألصانيالامبراطورفخاطبه،عالمية romanorum،
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ننبذاتالقار،منكبيرببرميلتكونمااشبه"كانتالنارهذه(نجواننيلمذكراتففي

يشعالجوفيطائروكأنهاالرعد،كدوىهائلصوتيصحبهاوكانطولأ،الرمحيقارب

النهار+.)1(وضحفيكانهشميءكليرىالمعسكربداخلمنمعهيكادكبيربنور

الإمبراطورعهدفىانهإلىبورفيروجنيتوسقسطنطينالإمبراطورويشير

مدينةمنكالينيكوسيدعىشخصهربم(68ه-)668بوجاناتوسالرابعقممطنطين

منتطلقالتيبور()هيجرونالسائلةالناروصنع،الرومإلىولجأ)2(،هليوبوليس

فيالعرباسطولتدميرمناستخدموهاعندماالروممكنتالتيالناروهى،السيفونات

)2(

منذاجدادهعنورثهاالتى،الرومانية.العالصيةنسميهانيمكنماعليهتضفيكانتبلطبعوالأخيرة

هذهترم!يخعلىالباباساعدوقد.الجرمانيدىعلىالرومانيةالامبراطوريةمنالغربيالنصفضياع

اللبومنحهi-..هم97شارلمانننويجحالثةمنبدءأالببزنطيللإمبراطورالدونبةالنظرة

00)رومانأانضميحتبرونللبيزنطيونظلضدهذاومعله.الرومانيالامبراطوري gCCIOt،رهى

لسمىالتاريخيالموروثوهذا.اليونانيالاسمنهايةبابسقاط!الروم.،إلىالعربصحفهاالتىالتصمية

مدمرةقهرغلماالمالم،وسيادةوالمسوالحظمةالييزنطيةالنض!قرارةفييفىإنما+الررم.او"الرومان"

الع!ابعكعمطنطقكتابلدايابينلاسيمااللدزنطية،اللبلومامميةفواءتحكعطمارهذاالقليم.الحالمروما

الببزنطية.الإمبراطوريةإدارةص

)القاهرةحبائميحسنترجمة،والشاممصرعلىوحملاتهحيائهلوشىالقليس،جوانفيلمنكراتانظر،

A191،)ص(،8691)بيروت!دينصلاحعهدفيالأيوبيالجيضى،حسينمحمدمحسنا؟ا.ص

.411،711ص،الضطنطينيةقعكلارى،هـروبرت492

النارفرج،وسامانظر،.الشامببلادبحلبكمدهنةهيهليوبوليسمدينةانالمورخينبعضيعتبر

جمد0،02ص.(،د.ت)اثلاهرة-ا،الإسلاميالتملنتاريخ،زيدانجرجى288(صالاغريقبة،

1942ص،الأيوبيالجيفىمحمد،محسن95؟ص5191(،)الفاهرةالاسلامفيالسلاحزكى،الرحمن

033;,Partington,Greek Fire, 21P; Toynbee, Constantine Porphyrogenitus

62.,Davidson,The Secret Weapon

ئ!سجمنمدينةمنمفدسأكانكالينيكوسانالخاطنةجيبوننظريةماهرسعاد..Jأتتبنىبينما

هـ231ص(،679l)القاهرةالبلاةوآثدهاالاسلاصيةمصرفي!بحريةماهر،سحاد)نظر،.المصرية

ننق!الذىالميلادى(عئ!رالحادى)القرنالمتاخرةكلرينوسروايةعلىيعتمدالرأ!اهذافيوكلاهصا

انظر،.الشامبحدوليسمصرفىهلبوبوليسمنجاءكالينيكوس

Cedrenus, ,.G Compendium Historiarum, ed. .I Bekker, tome ,1 CSHB (Bonn

14.,alsoPartington, Greek Fire765.1838بمح(,
ملينةمنوبالتحليد!ئ!لم،بلادمنمفلصأكككلينيكوسفكTheophanes,494ثيوفثيسروية!ىوالم!دأ

ببحلبك.الحديئونالمورخونيقابلهاالتي،هلبوبوليس
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بلادمنهربكلينيكوسالسوريالمهنس!أننعلمهكذا،)1(.عليهموانتصرواكيزيكوم!

ابىبنمعاويةزمنالقسطنطينل!علىالثانيةالمسلمينحملةقبلبيزنطةإلىولحهاالفمام

مكنتهالتيالإغريقيةبالنارالمبيزنطيالأسطولتزويدفيالفضلصاحبكانوأنه،سفيان

الناركالينيكوساخترعهلالآننفسهيطرحالذى!السؤيلمرارأ.المعملميندحرمن

(!هاأأمطورهاامالاغريقية

فيمنهنفيدربما،نفسهيطرحآخرسؤالضاكالشماؤل،هذاعلىالإجابةوقبل

خئلمنالإغريقيةالناراستخدامعلىالبيزنطيوناقتصرهل،الأولالشماؤلس!لىالرد

السفن؟سيفونات

التكتيكا،كتابهفي،الأسطولقادةيأمرالسادسليوالإمبر)طورأنمنالرغمعلى

سفنعلىينقضون،الفرصةسنحتماإذاحتى،الاستقامةعلىواحدأصفأسفنميضعواان

بإعدادأيضأيامرهمفإنه)2(،سفنهملإحراقالسيفوناتمنالنارعليهميطلقونوهمالعدو،

تسدكانتالقواريروهذهمنه)3(،وئت!العلو،سننعلىلتقنف،المعدةبالنارممتلئةقوارير

فيهتشعلالذىالوقتفي،بالنفطتملأوكانت،بالنفطالمشبعالقطنمنبي!داداتفوهلألها

منجنيقاتهناككانثوقداليدرية.)4(القنابلعملتعملبهذاوهىالعدو؟سفنعلىوتقنف

الموكاوالأحجار،أو6القواريربهذهالعدوسننلقنفأيضأالبيزنطيةالسننمتنعلى

صناعةضرورةإلىالسالس)6(،ليوتكتيكاعنكثيرأنقلالذى،منكليابنوياثمير.)5(الأخرى

)11227.48,.ConstantinePorphyrogenitus, ,/AD ,.[ ch

(،8291)بيروتعصرانسعيدمحمودترجمة،البيزنطيةالإمبراطوريةإدارة،السابع!طنطبناي!،فظر

انتصارهميعنىطاالإسلامىللاسطولوتدميرهمالبيزنطيينانتصارانإلىالاشارةوتجدرا.82ص

هـ.م/71799عامالملكجمدبنسلمةحملةعلى

,LeoVI.,6001§45ة21( Tactica, cot

.472ص،الرسميةالأدلةمنكلى،ابن4261-231صللمملوكيةهالأحكام،منكلىين

3(Leo VI. Taclica. col. .8001 .56 Naumachica. ;84 Christides, Two Parallel Naval

63;,Guides

.421ص.المملوكيةالأحكاممنكلى،بن

1،(64.,Christides,Two Parallel Naval Guides

,Leo,Tactica.,0101§006).ا col

+.انظر،السالس،ليوعنالعمكريةالمحلوماتمنالكئيرمنكليابننقلعلىالد!ةالتريخيةالبراهينشأح

Muhammad, "Ibn Mangli between the Arab and Byzantine Worlds: New

Evidence,،"+/ي!لملى30023(,)25-.43
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المعدةبالنارتملاكانت(نهاإلىمهمةمعلومةإلىيشيركماالخزت؟منالقواريرمذه

.)1(الزراقينبواممطة

المركبة،بالنارالمزودةالسهامطاككانت،الإغريقيةالنارقواريرإلىوبالإضافة

ليوياثميراخيرأ؟الحارقةالسهامنسميهاانبمكنالعدر،)3(والئيعلىتطلقكانتوالتي

خلفالجنديحملهاكانالتيثخيروسيفونا"،المسماةاليدوية"السيفوناتمننوعإلىالسادس

بم)3(4لقائهمعندالأعداء،وجوهصوبتطلقوكانت،المعدةبالنارمزودةوهىثروعم،

يعنىماذاندرىلاوالذى)4(،"جرسعنةاسم"اليدوية*السيفوناتهذهعلىمنكليابنويطلق

السيفوناتهذهانويبدو.)15المخاسفة+صندوقاسمعليهافيطلقالزردكاشأرنبغاامالغويأ؟

إلىموضعمناكثرفييشيرفإنهفوقاسنقفوراما6().السادسليوزمناخترعتقداليدوية

تدفعوالتي.خيروسيفونا"،المسماةالبدويةالمضخةهيأجزاءعدةمنتتكونالتي،الآلةهذه

السائلةالنارخئلهمنيزرقالذىئستربتون"،يسمىدواروأنبوب،الاغريقيةالنارمننوصحأ

تمممىألةالجيشقائدلدىيكونانضرورةعلىفوقاسنقفور.)7(ويؤكدالمعدة

ويدمرهالعدوعلىالعليااليدلهتكونحتىأيضأ)8(،+إ!تيا"وثئث،صغيرة+خبرومانجانا+

كانتالتيهيالخيروسيفونا"5اواليدوية"السيفوناثولعل.)9(الناريةالأسلحةهذهبواسطة

.412ص،الملوكيةالأحكاممنكلى،ابن)1(

)2(331.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

)3(64-63.,Leo,1V Tactica, col.,8001;57§ Davidson, The Secret Weapon

.124صالملوكثة،الأحكاممنكلى،ابن41(

بنكرا.ا-2324ص8191(،)القاهرةالعزيزجمدنبيلتحقيقالمنجانيق،فيالأنيقيلزردكاش،ارنبغا)5(

ئمهابالآلةهذهوتطلقفردىوالآخر،الأنابيبمتعددمنهانوعالآلةهذهمننوجمنالزردكاشارنبغا

ايضأانظرفقط.النفطهوالآلةهذهتائمغيلفيالرنيمسالمركبوان،الخصمفتحرقرمحبطولنار

)0(.2رشكل

)1(331;,NicephorPhocas, Praecepta,,65 .n;015 Toynbee, Constantine Porphyrogenitus

63.,Davidson,The Secret Weapon

)7(7921-02,,NicephorPhocas, Praecepta

)7(.رقمالائمكلايضاانظر

خعهامنتطلقانابيباوقنواتإلىتشيرفإنهاا!تيااما،المحمولةالصهامضفآلةهيالخيرومانحهانا)8(

,NicephorPhocas..015،انظر.العمهام Praecepta, ,65 n

)9(79.21-02,,NicephorPhocas, Praecepta
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بقيادةوالنورمانالبيزنطيةالقواتبينالقتالعنحديثهاعندكومنيناآناالأميرةتقصدها

وجوهوشوا،بالنيراناالمدافعونهاجم"...قلتعندماام،581عامدورازوغدبوهيمند

جحرهم،مننظامبلايهربونوهمرؤيت!أمكنوهكذا.مراتعدةبهاولحاهمالأعداء

*.)1(الرحيقجنبهنحلكسرب

غزاعندماأنهمهـ/31527عامأحداثصحديئهعندالأئيرابنويشير

مزراقأيضأومعهومناجيقدباباتمعهكانالإسلامية-الأرمينيةدوينمدينةالدسمتق

منفكانواتصالهنارهشدةمنأحديديهبينيقومفلا،رجلأعشرائنىعدةبالنارتزرق

فإنه+الخيروسيفونا"إلىيشيريكنلمابئهذاالأئيرابنوكلا3،)2(المسلمينعلىشيءأشد

.)3(البريةالمعاركفيالأغريقيةالنارتزرقبريةحربيةألةإلىيضمير

سواءالبيزنطيوناستخدمهاالتي،الإغريقيةللنارالمختلفةالأشكالهيهذهكانت

مخترعهوكلينيكوسهلالسؤالويبقى.للباحثاتيحتالتيالنصوصحسببحرأ،اوبرأ

البحر؟لتلاعمإعدادهاأوبتطويرهاهووقامموجودةالأصلفيكانتانهاامالنارهذه

والنصوصالإشاراتيتتبعأنالباحثعلىينبغىالممؤالهذاعلىللاجابة

النارمكوناتإلىتشيرالتىالبيزنطيةوغيرالبيزنطيةالمدوناتفيالواردةالتاريخية

اقالمعالية.السفنعلىتاتىحتىمشتعلةتظلبلبلماء،ئتطفئلاجعلتهاوالتي،الإغريقية

راجعهذاكانوربما.)"(الأحيانبعضفيومتفرقةمختلةبل،كثيرةليستالنصوصهذه

منحالبايإفشاؤهينبغيلاسرأالإغريقيةالنارجعلعلىالبيزنطيةالإدارةحرصإلى

ايضأبنىياعليكيجب:التاليةبورفيروجنتيوسقسطنطينكلماتتعكسهماوهذا،الأحوال

مافإذا،الأنابيبداخلتوضعالتي،السائلةالنارموضوعإلىوتفكيركاهتمامكتوجهأن

)1(204.,AnnaComnena, Alexiad

كانالذىالرا-ل!ج،منتتكونكانتالمعركةهذهفيالستخدمةالنيرانان.حSewterالنصنث!ريفكر

يسحقوكانالاحئراق،هـيحةمادةرهوالشابمة،الخضراءالأشجاروأغصانالصنوبرخشبمنيجمع

انظر،ليحرقها.الأعداءوجوهصوب،مفرغةانابيبخصمنبالنفخويزرق،الكبريتمع6لتح!ر

012.AnnaComnena, Alexia",204 n

3،آص7،ب5991(،)بيروتالقاضياللهجمدالفداء)بىتحقيقالتديخ،فيالكاملالأئير،لن)2"(

حسبالخيروسيفونااولها،الإسلاميللس!مىحسبالزردكاشارنبغاغدالمنكور؟لمخاسفةصندوقلطها47(

)5(.رفمنمكلابضاالببزنطي.انظرالنسطر

.192صالا!يقية،النارج،فروسام)"(
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.فيالكلماتهذهبمئلعليهوالردالرفضفعليكمرارأالآنمناتطلبكماأحد،منكطلبها

الربمنمعميحي،إمبراطوراول6لمقدسالعظيمقسطنطينواكتشفهاتعلمهاالسانلةالنار

أباؤنالنا(كدحسبماهذاالم!.هذاطريقصعهدأمنهالداخذوقدم!؟طريقعن

النيالمدبنةوفىففطالمممبحببنبواسطةإلانصنعلاالناروهذهبهم.نثقالنبنواجدالنا

حددوقد+.كانتايأاخرى(مةأيةإلىطربقهاتعرفاوترسلألاويجبيحكمونها،

كالتالي:وهىالعهدبهذايلتزموالنللذينالعقوباتمنعددأبورفيروجنيئوسقعمطنطين

.الأخرىالأمممنلأمةالنارهذهويعطىيتجرامنكلعلىاللعناتتحلأ-

عنه.المسيحيةصفةوخلع،الكنيسةمنالطرد2-

منهاطردهيجببالفعلوظيفةبشغلككوإذا،مرتبةاووظيفةبأيةجديرأيكونلن3-

باللعنة.ويوصم،

نلك،يفعلأننفسهلهشموللمنداثمةعبرةليكون،الموتحتىالشخصهذاينبذ4-

علىعملمتىمحكومأ،أوحاكمأكانأيأأوبطريقأ(وإمبراطورأكانسواء

.)1(الإمبراطوريةالتعليماتمخالفة

علىحرمالذىالممالس!،ليوابيهنهجنفسعلىبسيرهناالسابعقسطنطينولعل

عقوباتوشرعايأخرى،الأممإلىحربيةمعداتأيةتسليمقوانينهأحدفيالبيزنطيين

كانتلأنهاالسمكرية،المعداتهذهاهممنواحدةالإغريقيةالناركانتوبالطبع(؟لنلك)3

فييأسىثيوفانيسجعلماوهذا)3(5التقليديةالبيزنطيةالترسانةفىتأثيرأاكثرالسلاح

Dheveltoكهوديفلتوس)5("()ص!7،كاه!33أ4ميزمبرياعلىاستولواالذينالبلغار،لأنمدونته

لمالتي،السائلةالنارمنهائلةوكمياتبرونزيأانبوبأوثلاثينستةعلىاستولوااهم2عام

Constantine,4ءلم,07-96.1)1( Porphyrogenitus

)2(233-02363,.Paris,)4491 Nov)5،ولأ.n.Aمم!.sage,tradعمم!ءلمLes novelles de Leon

033.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

3(034.2991(,Lartusis, .M,.C The Late Byzantine Army, (Philadelphia

ثرقثسالكم35البلغارى،الأسودالبحرساحلتقعوكانت،الآنالبلغاريةNeseburنيزيبورمدينةهي)"(

,1991ODB،)07؟انظر،عنهاالتفاصيلمنلمزيدبورجاص.مدينة Vol. II ( New York, Oxford

,MESEMBRIA

بورثاس،ضبحنوبكم02نحوبعدعلىتتعبلفاريافيوملينةقلعةكانتليولتوم،اولهفلتوسملينة)94(

!!ههVol.)انظر،عنهاالتفاصيلمنلمزيد.رالجنوبالشمالبينالرابطالساحليالطريقنير-

.NewYork, Oxford,)1991 sv.DEVELTOS)

245--



حدعلىالأبدإلىسرهاكتمانيمكنلاالسريةايأسلحةأنويبدرحال.)1(بايةمنهايع!ئفدوا

البيزنطيينالقادةأحدقاممرةذاثانهالسابعقسطنطينكلماتلناتعكسحيث2(توينبى،أقول

عليهاحصلماليةرشوةمقابل،بيزنطةأعداءاحدإلىالإغريقيةالنارمنكميكيتسليم

ايفئيميوسالمتمردالبيزنطيالقائدهذهبكلماتهيقصدالسابعقسطنطينولعل3().منهم

Efthymius،آنذاكيعملوكانهـ،212/م827عامايأغالبةإلىالتجأالذى

الأمركانووإذا.)4(السائلةالنارمنكمياتإليهموقدم،صقليةثيملأسطوللرونجاريوس

بالاستفادةالبلغار،عكسعلىقاموا،قدالميلادىالتاسعالقرنمسلمويكونأنفلابدكن!لك

النارعناصربتحليلقامواأخرىبعبارةأوالبيزنطيالمركببتحليلوقامواالوضعهذامن

كانتانها،الإغريقيةالنارسرعلىالبيزنطيةالإدارةحرصشدةمنبلغوقد.)5(الاغريقية

الإمبراطوريالأسطولبهتزودكانتحيثم،VYIعامحتىالسلاحهذهصنعةتحتكر

خطرلمواجهةبهالإقليميةالأساطيلتزويدإلىاضطرتالتاريخهذاوبعد؟المركزى

Theophanes, ;683 Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, ;033 Davidson, The Secret

066,Weapon

681-وبلغاريابيزنطةالبم!ير،الهاديعبدءهاني182؟ص،البيزنطيةالحضارة،رنسمانايضأ،انظر

.69صر،2(،100)القاهرةام810

033.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

Constantine,"/يهـء,07.1 Porphyrogenitus

ومنلضيره.جمرةفكان،السماءمنبصاعقةا!ماندهذاهلاكإلىالموضعنفسفيالسابعضمطنطينيشير

إمبراطورأكانسواءذلكبعداحديحاوللمرمننئذالرجد،كلكلوبفيوالذعرالخوتلبالحيننلك

الأمر.هذافيبالتفكيريغامرأننوعاىمنإنساناىاوسكريأ،قاندأاومواطنأ،امبطريقآام

المادةبماهيةثرايةلهماصبحتالمسلمينانالقوليمكنتحليدأهم35عاممنبدءآانهإلىالاشارةثجدر

مزودةالسفنهذ.كانتحيثنفم!ها،القذفوبميكانيكيةبل،البيزنطيةالسفنتقنفهاكانتالتيالحارقة

للنارقاننةبيزنطيةسننعدةعلىالمسلموناستولىعندماونلكالاض!ريقية.بالنارخاصةقذتباجهزة

ص6،ب،التاريخفيالكاملالأثير،ابن:انظرالتفاصيلمنلمزيد.صقليةلحهزيرةقصغدالأ!يقية

فازبليف،؟093ص6691(،)القاهرةالإسلامىالعصرالكبير،المغرب،سالمالعزيزعبدالسيد338؟

ص،د.ت()القاهرةعليحسنينفوادمراجعة،شعيرةالهاديعبدمحصدترجمة،والرومثحربا.،

.012

033.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

382.ص1(،849)القاهرةاب،الأولالحباسيالحصرماجد،المنعمعبدايضأ،فظر
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ضدالسلاحهذاواستخدامتمردهاعدمالادارةتضمنحتىمحدودةبكمياتولكن،المسلمين

.)1(القسطنطينيةعلىالاستيلاءمحاولتهعندالصقلبىتوماسفعلمثلماالإمبراطور

النارتركيببسرللاحتفاظبيزنطةبهاقامتالتيالمحاولاتمنالرغمعلىوهكذا،

الأخيرينجعلتالأخرىالأمموبينبينهاللصراعالتاريخيةالظروفأنإلاالإض!ريقية،

الأممإلىطريقهاعرفتفقدثمومنعليها،الحصولمحاولةاولهانظائرلإيجاديسعون

مماأكثرالإغريقيةالنارمكوناتعنالكثيرعرفناومنهمأيضأ؟المسلمينغيرمنالأخرى

للنارالأساسيةالعناصرأنعلىالحديئونالمؤرخونيتفقويكاد.البيزنطيونالكتابقدمه

،)3(والقار،الكبريتالراتنج،)2(،النفطمنتتكونكانتالإغريقية

.)4(الأخرىالموادوبعض

ليستالإغريقيةالنارعناصرلوصفالأساسيةالمصالرانالىالإشارةوتجدر

مبهمةبصورةلهاتركيبةيقدمالذكيالبيزنطيماركوسباستئناء،فحسبالبيزنطيةالمصالر

6..Toynbee,Constantine Porphyrogenitus,327 & n

الثامنيلقرنينخلالالعسكرىوناث!اطهاالبيزنطيةالبحريةئظورالبشير،الهاديجمدءهانيايضا،انظر

الصعلبيتومالىثورةوعن.)Yiص02(،30يوليو)عدد،والمستقبلالتاريخمجلةللميلاد.،والعاشر

-مم/821502-23البيزنطيةالامبراطوريةفيالصقلبيتوماسئورة،الحليلعبدعثمانمححدانظر،

2991(.طنطا،جامعة،الآدابكليةبعد،ئتثمرلمماجسئير)رسالةهـ،702

الزردكاش،(رنبغا،انظرا!ضأ.راتيلجلهويفالالصنوبر،)شحارمنسمتخرجةصمغيةمادةهوالرلئتج:

البطممئلالمث!ابهةالأثمجاريحضمنيشخرجكانكماا.هـ12240صالمناجيق،فيالأنيق

.941صاهـ(،342)القاهرةالعلوممفاتيح،الخوارزمي،انظر.المصطكىروالأرزية

انظر،.النفطشتتاتاحدهوالزفتاوالقار

1513..Christides,Two Parallel Naval Guides,,56 n

اوالز!لنعنىالعربيالأدبفياستخدمتانهاإلا؟شصعالىKerosاليونانيةالكلمةمنشتقةقاروكلمة

R.انظر،.البيتوميناوالأسفلت Forbes, Studies in Early Petroleum History ( Leiden

+0155891(,

Lartusis,Byzantine,،لملم"*.885 Army,;034 Christides

الحصورفيالإسلا!يةالحضارة،الرازقعبداحمد0itصالأسلام،فيالسلاحزكى،الرحمنجمد

)الفاهرةالمملوكيالحصرفيالمصرىالجيش،الرازقجمداحمد202،ص0991(،)الفاهرةالوسطى

ا،بالاصلاص،التمدنتاريخ،زيدانجرجى292؟ص،الاغريقيةالنارفرج،وسامfl'61صد.ت.(،

ص،الأيوبيالجيثىمحمد،محسن.ص
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المسلمين،كتاباتبل)1(،الصليبيةالحروبقبلصنعهاتعلمراالعربانويلوحما،حدثى

لنايقدم.الطرسوسىهوفهالإعدادها؟مخلالفةطرقأالأيوبىالعصرمنبدءألناتقدمالتي

لحرقيصلحالماءعلىيمشىنفط"عملبيعنونها)الإغريقية(البحريةالنارلإعدادطريقة

جزءراتينج،جزء،النفطوهومعدنيكبريتجزء،دطرانمن:"ويثكونالمراكب

اصنركبريتمئله،ماعزكئىشحم،جزء،مروقئسلى،دلفينشحمجزءممندروس)3(،

القطرانإلىفإذاشيء،الدستإلىالنارعلىالقطرانويرفعسحقهيجبماتسحقجزء،

المعدنيالكبريتالفراغبعدعليهيلقىئميختلطأنإلىبهويضربالسندروس،إليهيضات

الحداخذقدانهتعلمأنإلىوتغليهباخذهإليهاحتجتفإذا.وترفع،القديمالزيتكلهالذى

عظيمأإحراقأتحرقفإنه،المراكبمنأرلتماإلىالماءعلىوترسلهنارأفيهفتدئمعل

كانت)الإغريقية(البحريةالنارفإنللطرسوسى،طبتأ3(هكذا،1".ينطفئولاالماءعلىويمشى

.الدهونوبعضالكبريتالسندرس،أوالرال!جسواءالأصماغ،النفطمنتتكون

منقريبةطريقةلنافيقدم،المملوكيالعصركتابمنوهو6منجليابنأما

التيالنارعملصفة"فىاسمعليهاويطلق)الإغريقية(،البحريةالنارلإعدادالطرسوسى

البقر،كلىشحم"يؤخذ)4(:التاليالنحوعلىويفصلهاتنطفئى"،لمشنتماالماءفوقتشتعل

الجميعينحلحتىتحتهويوقدزفتعليهماويلقىقدر،فيفتصيرالماعز،كلىوشحم

سكليهزدثم،فوقهالد!هذاثحهـصببماء،عليهفتصبكنلكصارفإذاواحدأ،شيئأويصير

كذلكتزدفلافيه،تتقدفإنهاالنارأشعلئممسحوضن،،الصنوبرصمغوهووراتثنج،كبريتأ

البحريةالنارلإعدادأخرىطريقةمنجليابنيصفلهآخرمؤلفوفيوليلتها+.يومها

النحوعلىويصنهاالماء"،علىتقدالتيالنار"عملاسمعليهاويطلق)الإغريقية(،

ا.Ar-182ص،البيزنطيةالحضارة،رنصمان)1(

نواحىمنويجلب،الأرضطباقفييتولدمعلنانهوقيلشجر،صمغالسنلروسانيق!!صنلروص،)2(

فيالأنيقالزردكلالى،ارنبغاانظر،.الأولواحودهواسود،وازرقاصفر:انواعثلائةوهوارمينيةه

.1هـr70،12صالمنحانهق،

الفرنسيةإلىوترجمهحققهالأسواء،منالحروبفيالنجاةكيفيةفيالألباباربابتبصرةالطرسوسى،31

.21ص1(،489)بيروت.0.5.!فيكاهنكلود

.45ص،الملوكيةالأحكاممنكلى،بن)4(
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ثم3(،أابيضنفطأعليهافصبذابفإذاجميعأ،)2(والشحمالزفتئظبخ:)1(التالي

،نارهتصفوأناردتوان.عليهيستوقدفإنهالماء،منشنتماعليهاصب

يدخل،عليهيقدفإنهالماء!علىتصحنهاقوكنلك.مدقوقينوالقلفونية)"(الكبريتعليهفند

باللبود".يستترونلأنهمهو؟إلاالروملبوديحرقلافإنهالننط؟فيالبلس!)5(دهن

سكناصرهافيمتشابهةتقريبأالإغريقيةللنارالرئيسيةالمكوناتانيتضحوهكذا،

او،الإغريقيةالنارأنتثبتالأهميةفىغايةمعلومةإلىيشيرمنجلىابنانبيدلأساسية.ا

الفرسملوك*ان:يذكرحيثكلينيكوس،عصرقبلالتديمللعالممعروفةكانتنظائرها،احد

وأحرفه،أكلهإلاشيءعلىيؤتىلاصنعتهفيعجيب،النفطمنمعينأمزيجأيختارونكانوا

الماءتشربالناروهذه،لينةريحكانتإذا،الأرضعلىويسيرالماءعلىيجرىوهو

ص2(،000)القاهرةالعزيزجمدنبيلئحميئ،الدروبوحفظالمد)ننوفنحيلحروبفيالحيلمنكلى،ابن

.181ا-08صايضأانضر013،

الزيت،فعلمنقريبأفعلهصارولنلككلهاالشحومارطبهوالخنزيرشحمانالبيطارابنيقوليلشحم:

نوعايضأوهناك،الطبيةالأغراضفيالماعزوئمحمهويستخدمركانمنه؟اكثروينضجيلينانهإلا

ابضأوهناكسابفيه،منحرارةاشدوهوالأسد،وشحمالكبلاس،وشحمالثور.وشحم،الديوكشحميعممى

شحمضاكيتولديممقوريدوسعنونقلأ(البدنمنتمامآالشعرا!الةفيت!تخدمالتىالأفاعى،شحوم

البيطار،لنالحقلاير.انظر،تركيبفيتدخلالتيايهلواعمننلكريخرالنمروشحماللجاجوشحمالأوز

95.-55ص3،ب،والأغنيةالأدويةلمفرداتالجامع

.131صالمنجان!،فيالأنيقالزرثكاشهارنبغاانظر،ءالطيارالنفطاسمايضأعليهيطلق:الأبيضالننط

!عربقانى،هناكالجبالاحدمنيسيلكانحيث،القلزمبحرساحلمنالنفطالمسلموناممتخرجوقد

يوسفتحقيقالاشا،صناعةفيالأغسصبحالتلقفشدى،انظر،.السلطانيةالسلاحخزاننإلىوتحمله

الأليض،منهاالنفوطمنانواععدةهن!وكانت313.ص/*1،91(،)دماثمق3ب،طويلعلى

صلاحعهدفىللمصرىالحربيالتاريخسحداوى،حصاننظيرانظر.النفطوتيار،النفطوملح،والأزرق

2ص5791(؟)ا!ماهرةالأيوبياللين r،r.الأبيض،النفطجولةاختباركيفيةإلىمنكليبنويئميرهـا

وانحيد،فالنفطالناربهاعلقتفإنالنار،علىتمررثمالنفطفىرتغس!،طريةكراتورقةباخذونلك

ص،الحروبفىالحيلمنكلى،ابنانظر،فلا.تعلقلم

الأصماغ.يوالرائتجمننوعهىالقلفونية:

بنفظر،رائتجية.مادةجرحتإذاسيقانهااوفروعهامنيسيلالفرائمية،القرنياتمنشجرجنس:البلسم

.هـ157،7ص،الحرربفىالحيلمنكلى،
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السريالكيماو!طالتركيبأنإلىلويسارضيبالدالمؤرخويشير.)1(وقعتعةلويألهاويمممع

(وجديدمناكتشفهائم،بيزنطةفيم516عاممنذاستخدمقديكونانيحئعلالاغريقيةللنار

انفرجوسامالمؤرخيعتقدبينما؟)3(كالينيكوسالسورىالم!دسالتحسينعليهادخل

جديدة(وليةتقنيةعنعبارةكانتالميلادىالسابعالقرنفيكالينيكوسخمهاالتيالإضافة

النفطالىصميةرالحجيةمادةإضافةتضمنتالتقنيةهذهانالمحتملومن؟النفطلتكرير

فاسيليوسالمؤرخويرىايضأ.)3(لهيبهسرعةلزيادةوربمابه،اللزوجةخاصبةلزيادة

المشاقمعالمختلطوالراتنجوالكبريتالنفطأوالقارمنالمكونةالتركيبةانخرستيدسى

كتبفىموجودةالحربيةالإشتعاليةالمواد(نبل،الرومانيالعصراواخرمنذموجودةكانت

اليونانيالعصرينفيالفنهذاعلماءعلىعديدة(ملالةويضربالهللينستى،العصر

التي+الحارقة"الرماحابتكرتالميلاديالرابعالقرنفىانهإلى(يضأويشير.والروماني

بالإضافة.)4(الخامبالزيتالجميعويخلطوالقاروالرال!جالكبريتمنمزيجراسهاص!لىيثيت

اثينيشخصابتكرهالمتصلللاشتعالقابا*نفطيأمركبأاستخدمواالبيزنطيينفابئذلمكإلى

عنللدفاعم10-8ث19الأولأنستاسيوسالإمبراطورزمنProclusبروكلوسيدعى

عنصرهاأنالمحتملمنالتي،مكوناتهالدقةوجهعلىنعرفلاالأعداء،ضدالقممطنطينية

البيزنطيونكانالميلادىالسادسالقرنوفيالقوقاز.)5(بلسمنالقالمالنفطكانالرئيسي

.)6(النضة(والذهبمنعندهماثمنوكان،عندهمالحديدأهمبةبلغالذى،بالنفطدرايةعلى

كانتكالينيكوسإلىالمنمموبةالإغريقيةالنارعناصر(نالقوليمكنهذاوعلى

لم(نهايعنىوهذا؟بزمانكلينيكوسعصرقبل،فارسفيكانتملكما،بيزنطةفيموجودة

النفطيشخدمونكانواالفرسانإلىأيضأفوربسيائ!يرا.94ص،الحروبفي!!منكلى،!ن)1(

النارعبدةمنكنواحيثالحبادة،اجلمنمتصلةبصورةدانمأالنارإشعالشيلفيبلارمنالمشخرج

Forbes,Petroleum,0152انظر،.أنذ& History

انظر،.اليوميةحيلالمفيللنفطالناساستخداميصجلونالفرسوالمررخينالاث!عراءاقبل

153.,Forbes,Petroleum History

ص،البيزنطيةالبحريةتطورانظر،،لرا!يبهذاالباثميرءهانيد.ياخذ79.ص،البحريةالقوى،لويس)3(

.176

.392صالا!يقيةهالنلرج،!وسام)3

)"(885.,ftءملChristides,Na

.176صالب!زنط!ه،البحريةلطورالقلاقي،جمدهانيه)5(

)73107-68.,Davidson,The Secret Weapon
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الإغريتيةالنارتركيبةفإننلكعلىوبناءتوينبى.)1(إليهيذهبلماخلافا،اختراعهمنتكن

تركيباثبيزنطةفىاستخدمتولكن،)2(والغربيالبيزنطىالمفهومفيشاعكماسرأتكنلم

.)3(تخوضهكانتحربيعملكلطبيعةحسبمئتوعة

كقممطنطينعنهنقلواوالنينثيوفانيم!نكرهمامعتتعارضالحقائقهذه(نبيد

مذهفيالبثكبللكن.كالينيكوسإلىالإغريقيةالنارنسبااللذانوكدرينوس،)5()4(السابع

اليوناني،العلميالتراثورثتبيزنطةينالحممبانفينضعانعليناالتاريخيةالإشكالية

حدعلىاليونانيةالعلومفيحنقلهمالبيزنطيونوكان،طلبهفيالمسلمونجدطالماالذى

تعجلقسطنطينيةكانثالأخرىالناحيةومن.ناحيةمنهذاالتطيلى،)6(بنيامينقول

شحرةالتسالونبكىالفيلسوفليوالمث!سبيلعلىاعدضد.والمخترعينوالعلماءبالكيميائيين

ترفرفصناعيةطيورأئحملاضانهاكانتمم،24-982ثيوفيلللاببراطورذبية

تسيركانتبالجواهرمرصعةويزإرهـوسيدةيتحرككانلأسدونموذجأ،مغردةبجناحيها

طرونرسالةفيمسجلهولمااستمرارأالابتكاراثهذهكانتلقد.منتظمةبطريقة

2الممكندرى )o Heron of Alexandriaجيدأمعروفةكانتوالتيتقريبأ(،ام

المفيةالمهمةالكتباوبالرسائليعجانو!رومانياليونانيالعصرينكانإلقد7،أللبيزنطيين

Ktesibiusمهالسكندرىكتمميبيوسالفترةهذهمولفيفمن،الحربيةوالآلاتالقتالباثمئون

11(033.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

عبدانظر،الإ!يمة.الناراخترعالذيهوكالينيكو!نانالمورخينبحضيرىتوينبىإلىبالاضافة

فيورسوممالمماليكسلاطقثولةنظمماحد،المنحمجمد95،صالاسحم،فيالسلاحزكى،الرحمن

A..-%اما680صالإسحمية،!حضارةماجد،المنعمجمد،711ص.(،د.ت)القاهرةبا،مصر I،صاعر

هيالإعريقيةالنارانرتزيد،الرايفيالصورخينمنالجمهرةهذهفتوافقص،الاسلاميةالبحرية

الاشبن.لينكببرفارقهناكالحلىوبطببعةالباررد؟

)2(19..,Haldon& Byrne, A Possible Solution

Christides,Naاكملft,.885.)3ا

)،(494.,Theophanes

Cedrenus,.765ه(1

رح!مراجعةحداد،عزرائرحمة،الاسلاميالشرقبلادإلىالألدلسيونةابنرحلة،التطيليبنيامين)ح

.8ص1(،699)بيروتعكلويخضر

also,،انظر)؟ Partington1,;642.11,956حم,ConstantinePorphyrogenitus, De Ceremoniis

13.,GreekFire
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Alexandria2البيزنطيفيلونق.م(،3)ق )o Philo of Byzantium،)ق.م

سلاحأوكنلكلنبران،قاذفأسريعأمنجنيقأاخترعالذىم(،2)قالسكندرىوديونيعميوس

.)'(Polybolosبولوسبولىيسمى(توماتيكيأحربيأ

التراثخاصة،الروماني-اليونانيالتراثلنالقوليمكننلك،علىوبناء

العسكريةوالتكنولوجياالعلومومنهاوتقدمها،البيزنطيةالعلومفيكبيرأدورألصالسكندرى،

واهمها،الإغريقيةالنارعناصركانتالثانيةالناحيةومن.ناحيةمنهذا،الحديثبالمصطلح

بانالقائلبارئتجتونافتراضقبولعلينانلكإلىبالاضافة.القديمللعالممعروفة،النفط

تكونانالمفترضمنلكان،القسطنطينيةإلىالإ!يقيةالنارمعهجلبقدكانلوكالينيكوس

فيالبيزنطيينالكيميلالييناختراعمنانهايبدربى؟الشامبلادفيللعربمعروفة

علمانهأمؤلفاتكانتوالتى،الكيميائيةالاسكندريةمدرسةتراثورثواالنين،القسطنطينية

جيدأ.)2(لهممعروفة

لبيزنطة؟كالينيكوسقدمهالذىالجديدماإننالشماؤل:إلىئدفعناالنتائجهذهأنبيد

بصفةالسابعوقسطنطينثيوفانيسمنكلرواياتفحصإعادةمنلابد(نهللباحثيبدو

قطعأاعدحيث،كالينيكوسالسورىالمهنحسمعهمأخفواالروم"أن:ثيوفانيسيقول.خاصة

كيميائيأ،يكنلمكالينيكوسانالروايةهذهمنيفهموهكذا،)3(...هالناربتانفاتمزودةبحرية

الدفعأجهزةايالنار،بقانفاتالبيزنطيةالسننتزويدعمليةتولىمهنحساصنعتهبحكح!بل

الملقبقسطنطينبنقسطنطينعهدفيص:فيقولالممابعقسطنطينامابالسيفونات.المنتهية

النارواعدالرومإلىولجأ،هليوبوليسملينةمنكالينيكوسيدعىشخصهربببوجوناتوس

لجوءفترةإلىالسابعقسطنطينيشير...")4(وهكذا،الأنابيبمنترمىالتىالممائلة

م668الحكمبوجوناتوسقسطنطينتولىبينالوأقعةالفترةوهىبيزنطةإلىكالينيكوس

بإعدادكالينيكوسقيامإلىيشيركمام؟673/674القسطنطينيةعلىالثانيةالاسلاميةوالحملة

اختراعها.وليسالإضيقيةالنار

tf,,Christidesلم4للا0884

14.-13,Partington,Greek Fire

494.,Theophanes

022748,.ConstantinePorphyrogenitus, ,/AD ,1 ch
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ربمابنتيجةونخرج،البيزنطيينالمصدرينهنينبيننوفقلكيذلك،علىوبناء

المدوناتأشارتهلسؤالأ:نطرحأنعليناالميلادى،السابعالترنواقعإلىيتربتكون

إلىالقيصركلط،بروكوبيوسعصرمنبدءأاسعلى،العسكريةوالرسائلالبيزنطية

والرومانيأليونانيالعصرر!أل!اءيستخدمالمنجنيقكانلقدبالسيفونات؟المزودةالدرمونات

العصرفيالبحريةالحروبفيكبيرةوأهميةشهرةندوقد؟البحريةالحربيةالعملياتفي

كانتفقدبروكوبيوسزمنلاسيماالباكر،البيزنطيالعصرخصأىالمتأخر،الروماني

بالنفطرالممتلئةالفخاريةوالقواريركالأحجارالقذائفشتىرمىفيالمنجنيقاتهذهتم!ئخدم

،الصواريذكمعركةعلىقرنمروروبعد.)1(موريساستراتيجيكونتثبتهاوالتيالنار،

يعدولماهميتهالمنجنيقفقدهه34م-655/656والمسلمينالبيزنطيينبينوقعتالتي

البيزنطيةالمصالرفينقرالمالذىالوقتفيهذاقبل.)2(منكانكماالمدرجةبنفسمممتخدمأ

ناحية،منالعصرنلكفيالسيفوناثإلىالاشارةعدمأنلناويبدو.السيفوناتعنالباكرة

الئفنيةانللقولتدفعنا،ثيوفانيسروايةحسبالميلادىالسابعالقرنفيالسيفوناتوظهور

قنفوكيفية"أليةفيالأولالمقامفيتكمنإنماكالينيكوسابتكرهاالتي-السرية-الأساسية

البيزنطيةصالمصاثرتصمتالتي"،السيفوناتجمرطويلةلصسافاتالبحريةالإغريقيةالنار

يشراتبحكمنستبعد،لاهذا،ومع.)3(آنذاكالحروباسرارمنسرأوكانهانكرها،

بعضبإضافةقيامه،السابعقسطنطينلروايةطبقأ،السائلةالنارإعدادعلىكالينيكوس

الرال!ج،مللىالصمغيةالموادلاسيماآنذك،معروفةكانتالتيالرئيسيةللمكوناتالعناصر

المعالية.بالسفنالتصاقهاومدىلزوجتهادرجةفيتتحكمالتي

النارتكوينفيتدخلالتيالرثيسيةالمولدبيزنطةشتقىكانت(ينمن،والآن

البعضيممميهكمااوالنفطكانايأخرىلمولدكلمنوالأثمنالرئيسيةالمادةان؟الإغريقية

5(.أالخامالسائلالزيتأو4(،أالبترول

Christides,Naاكمل،،.886)1(
.)2(885*4*",Christides

6لها.ذالنارتركهبةسرعنيقللاثانياسر)يمتبرالسيفونكطريقعنالسنلةللنارقنفانزنغليسيرى31(

الت!ك.بحضمع8القنفأليةحولرلطرنهاللونبئصورناخذأنيصكنوضا

927,,u gregeoisءلمZenghelis, Le

)،(932,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

)5(914.,Forbes,Petroleum History
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الامبراطوريةالادارةكتابمنالأخيرفصلهفيبورفيروجنيتوسقسطنطينيقدم

خارجيتعمنهاالكثيركان؟.البيزنطيةللدرلةمتاحةكانتالتيالزيتلمنابعجوامأمممردأ

وهى4Kerchكيرخلمضايقالشرقىالاثماطئعلىالواقعة'Tamatarchءتاماطرخانطاق

غدنبعأعائمر(حدذكرفتد.)1(السابعقسطنطينزمنالخزرسيادةتحتكانتالتيالمنطقة

منقريبةمنهاتسعةكانتحيث'Zichiaزيخيافيالقوقازلمنطقة،الغربيالفمصالطرت

بالزيخيين.الماهولةPapagiaباباجيامنطقةفييقعالذى،Pagiباجىالمسمىالموضع

منوكانوالأصفر.والأحمر،الأسمر،منهامختلنةانواعمننفطاتنتجالآبارهذهوكانت

قريةمنبالقربباباجيا،المسمىالموضعفيزيخيا،فييقعبنرالتسعةالآبارهذه

11ص!تثوكان.Chamouchخامؤخالمسماةالقريةفييقعوبئر4Sapaxiساباكسي

قريتيمنبلترب،Derzeneدرزينولابةفياولهما،البيزنطيةالسيادةتحتيقعان

تزيليابرتولايةفييقعوثانيهماأ"ص!؟وإبيسكوبيونولهأ"ه"Sapikion3سابيكيون

Tziliapert،النفطإمداداتأنبالنكرجدير2(.أسرخياباراكسكهكله؟ءأ؟حس!33قريةجنوب

الإض!ريقيةالنلرعلىيطلقونالبيزنطيينالمؤلفينبعضجعلالمناطقلالكمنلبيزنطةالواردة

والتي؟فارسشرقشم!(ى،الفارسيةميديامنطقةإلىنسبةMedianfire"ميليالاراسم

.)3(العربإلىلهاالإسحميالفئحبعدعليهاالسيادةانتقلت

بينكبيرةإشكاليةظلتالاغريقيةالنارقذتوكيفية"آليةانبالنكرالجديرومن

الإنجليزىالمؤرخوضعانإلى،البيزنطيةالمصالرفيابيهاالاشاراتلقلةنظرأالمورخين،

بعضتحوطه،النظريةالناحيةمنمقبولأتصورأبيرنمايكلوزميلههالدونجون

رئيسيةأجزاءثلاثةمنمكونلجهازتصوراوضعافقد.العمليةالناحيةمنالاغراضات

الحصوليمكن،مضخةأوبرونز!يسيفونمنيتكونالأولالجزء4(الأغريقية:أالنارلقنف

علىمثبثبرونزىانبوبمنيتكونالثانيالجزء.الزيتلدفعاللازمالضغطعلىبواسطتها

الجزءيتكونو(خيرأالعدو.ضداتجاهاىفيالزيتئوجيهللرامىتتيح،متحركةكاعدة

)1(932.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

9)2also Toynbee, ConstantineمConstantine Porphyrogenitus, ,!AD ,I ch. ,53 .287-285 C

4..Porphyrogenitus,;033-932 Haldon & Byme, A Possible Solution,,29 n

Forbes,Petroleum,134يه!بهم History

.1()رقمشكلفظر)"(
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وهذه،)1(القتالوأل!اءقبلمحكمةخزانةفيالزيتلشمخينيستخدمموقداومجمرةمنالثالث

الأمر-مكاثموفةوهيمشتعلةخفمبيةجنوععنناتجةبهاالنيرانتكنلمالموقدأوالمجمرة

ومتىببطء،تشتعلكتانيةأليافنتيجةبل-الخفمبمنمبنيةسفينةعلىخطرأياثمكلالذى

حر)رةدرجةتزدادوبهذا،منفاخباستخداموفلكبسرعةحرارتهازيادةيمكنتوهجت

لقنفالحاجةتظهرحينشديدةتصبحئمهالنة،نارعلىيسخنالنفطكانوقد.)2(الزيت

يزدادالمنفاخاستخدامومع،المحكمالوعاءداخلالضغطيرتفعالزيتوبشمخينالنار،

الوعاء،طرتعندقعlوصمامفتحيتمحتىالمكافيبلقدرمرتفعآيصبحانوما،ارتفاعه

ا!انبوبفوهةعندالزيتإشعاليتموكان.المتحركالأنبوبعبربالانلافاعللزيتللممماح

الماء،سطحعلىومشتعلأطافيأيظلكانالمندفعالزيتوهذاالعدو.ضدوتوجيههالمتحرك

العدو.)3(سفنعلىيأتىحتى

،المفترضالجهازنلكعملبميكانيكيةالمتعلقةالفنيةالمشاكلمنعدديوجدأنهبيد

الضغطزيادةأنحيث؟التاريخيةالنصوصو)قعمنعليهاونزيدوبيرن،هلدونبهايقر

التاريخيةوالشهاداتانفجار.حدوثإلىيؤدىسوفله،متياسوجودبدونالوعاء،داخل

أوالإغريقيةالناررماةانيبدولكن؟المفمكلةلهذهحلوضععلىتساعدلاالمتاحة

درجةفيوالتحكمالوعاءداخلالضغطقياسعلىالخبرةبحكممتمرممينكانواالزراقين

محدد.)4(ضغطإلىللوصولالمضخةعمليسلالزمالفتحاتمنوكملنلك،اللازمةالحرارة

)الزبت(؟النفطمعالجةبمعمألةننعلقوببرنهالدونبهابقرالنيالثانبةالمائمكلة(ما

فيالتقطيرعمليةعنالمتاحةالمعلوماتاق؟استخدامهقبلالزيتئقطيريتمكانهلاى

نلكبعدفقطتطورتالئقطيرتقنياتبانيوحيماوهوقليلةعشرالثانىالقرنقبلبيزنطة

اوبطريقةيعلجكانالنفطانالبيزنطيةالمصالروتعبيراتلغةمنويسئنتج.التاريخ

كانواالبيزنطيينأنيقرعشرالثانيالقرنمنعربينصإلىالباحئانوياثمير.باخرى

)1(

؟592ص،الاغريقيةالنارج،!وسام)3

1،(

Haldon،*ة39. & Byrne, A Possible Solut

49.,Haldon& Byrne,A Possible Solution

59-49.,nة*ble SolutةHaldon & Byme, A Poss

69.,Haidon& Byrne, A Possible Solution
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النفطإلىراننجبةمادةإضافةإلىنئمبرالمصلأرانببدولكن"المطبوخ".النفطفيخبراء

ايضأ.)1(لهيبهلرجةوربمالزوجتهجودةمنلتزيد

لحلهما.تصورأووضعاوبيرن،هالدونبهمااقراللتانالمشكلتانهماهاتانكانت

إلىيحتاجالئانيةالمشكلةحولطرحهماأنإلا،الأولىالمفمكلةحولبطرحهمانسلمكناوإذا

انيمكنالذىمنجلىابنمؤلفاتلاسيما،والإسلاميةالبيزنطيةالمصالرثنايابيننعكبان

وقراءاتهعلمهسعةالاعتبارفيالوضعمعالإغريقيةالنارتركيباتفيمبدعأنعتبره

السالس.لبولاسيما،السابقينكتبمنواقئباسه

تعبيرمئلالعسكريةالمصالرفيالواردةالتعبيراتبعضإلىالاشارةول!بغى

خصمنتزرقالتيالسائلةالنار+اعد2(؟كاحاح،كاا707ءلآ+المعدةالسائلة+النار

)3(الأنابيب

toلائق+aئل!هـ"!الل!7لاهاحلم!!ءهـ،غءتاول57"كا7ءكافاء*ء+ط!" SLOG'

."!+"؟)"(57+كا!اس!"كاإ"57"يكاولقيه"كأ+الالتصاقسريعةالمعدة"النار،

مملؤةفدور؟)6(المعدةبالنارالمملؤةالقواريربإعدادثامر،)5(مصنوعةبنارمملؤةوهى

7)الزراقين،0يعملهمصنوعنارمن

بالنفطبرإماللنفطننمكانتالمعالجةمننوعإلىالئعبيراتهذهكلنائمبروهكذا،

اوالتاراوالسنلروساوكالراتينجسبق،فيماإليهااشرناكالتي،ابيهأخرىموادإضافة(و

النارطبخأوإعداديتمكانهلوهو:الأفقفىيلوحسؤيلهناكلكن.الكبريتاوالشحم

البحثعليناالشماؤلهذاعلىللإجابة؟البحريةالترساناتفيأمالسفنظهرعلىالإعربقية

الأوتاد،المنكورالعتادببنمنالحكيمليوغدنقرأحيث4البيزنطيةالحربيةالسفنغادفي

.)8(وفيالسائلوالنفط،اليابسالزفت،الخشباعواد،أنواعهبشتىالقار،الشمعالأخثملب،

)1(

)4(

.421ص،الملوكيةالأحكاممنكلى،بن)5(

.421صهالملوكيةالأحكاممنكلى،بن)3

)81

79.,Haldon& Byrne,A Possible Solution

21.,NiceplorePhocas, Praecepta Militaria

226,48,.ConstantinePorphyrogenitus, ,/AD ,1 ch

327.,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

.§064،8,Naumachica

.§00،1015,§2"99.LeoVI, Tactica, cols
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امنإجراءاتوسطالسلاحهذالتصنيعإمبراطوريةمصانعضككانتانهنعلمالوقتنفس

الإص!ريتيةالنارانيبدوهذا.)1(وعلىالقسطنطينيةاسوارنطاقداخلالمحتملمن،مشددة

مع؟الخزاناتبهاوتزود!ممفنفيتشحنئمبرأ،وإعدادهاعناصرهايتعهـخلطكانكمركب

الحاجةدعتماإذاحتى،السننظهرعلىإستراتيجيكاحتياطيلهاالأساسيةالموادوضع

ثيوفانيم!إليهأشارماهذا،طرحنايوكدماولعلالتو.فىبإعدادهاالزراقونقاملأستخدامه

البلغار،خان،كرومايدىفيالدسمائلةالنارمنهائلةوكمياتانبوبأوثلاثينممتةوقوعمن

بهما.)2(مخزنةكانتوديفلتوس،ميزمبرياعلىاستيلاءهعندأمم2عام

نلكيحتاجكانكمهيوبيرنهالدونلهايتعرضلموالتيالثالئةالمشكلةأما

الكرملاحظةمع،وضعهيتمكانوأينالزراقين،منالاض!ريقيةالنارلتنفالمفترضالجهاز

انهالسالسليوفيهنكرالذىللو!في؟الحربعندالسفنبسطحفوقوالمرجوالهرجوالفر

ضديريدهاتجاه(ىفيالعميفونتوجيهعنمشولالمقدمةفيرجلاهناكيكونانينبغي

أنهبقولهالزراقينطاقمإلىيشيرمنكليابننجدسيفوناربوس،)8(بسميكانالعدر،)3(

هذهعددإلىيشرلملكنهإلنار.،لتزريقمنتخبةوجماعة"رجلهنكيكونانينبغي

للسفنحثالذىالتطوركومنينا)6(عنآناالأميرةككلمنكليابنويؤكد.)5(الجماعة

المقدمةفيالقنفوأجهزةالسيفوناتمنبعددبعضهاتزويديتمكانحيث،البيزنطية

فيوكذلك،رماةوالمؤخرمالمصفى+ويكونقائلأ:يضيفحيثوايأجنإ،والمؤخرة

من،الثابتمنفإنهالسفينةعلىوالسيفوناتالقذتاجهزةموضعبخصوص(ما.)7(هالجانبين

البحث.فيسبقماانظر)2(

6..Toynbee,Constantine Porphyrogenitu,s,,327 n

08§4،99.LeoVi,Tactica, col

.171ص،البيزنطيةالبحريةتطورالهكي،جمدهفيه)"(

i.32ص،الرسميةالأدلةمنكلى،ابن)ه(

للثيازنةورودس،بترابينمماام،301سنةالبيزنطيالأسطولكالعنحديثهاعندكومينناآنا!رت)3

ىافييسفلوإلىاعليإلىتقنفكانتالأخيرةان،الاغريقيةالنارسلاحعلىمحتالينيكونوالم!نين

انظر،ويسرأ.يمينأيليروهاوان،الجوانبومن،!روميريدهثجاه

91..361,Cf also Partington, Greek Fire!بAnna Comnena, Alexia

إلىمبعوثأكانالذىلكريمونىليتوبراندروايةايضألنظر،124ص،الملوكيةالأحكاممنكلى،بن)3

زرقفيتنكرصحوبةاليونانيونيجد...ءلم:يقولحيثهالتطورذلكإلىواشارم،949عامالشطنطبنية

الروسالقىعندنذ.مكانكلفينيرانمدفعفياليونانيونبدابهم،يحيطالعدوكانوبينما.نيرانهم
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أنبمدريد،الاسكوريالمكتبةفيالمحفوظةسكيلتزسيوحنامخطوطةمنمنمنمةخص

علىالنارلزرقالبحز،نحومتجهةوفوهاتهاالسفنسطحعلىتوضعكانثالسيفونات

فيبالسيفونممسكوهوالعدوضدالنيرانتوجيهعنالمسئولالشخصبجلاءونرىالعدو،

المنكورةالأنابيبفوقيكونانينبغيالآئي:يذكرانمنجليوابنالسادسليوانإلأيده.)11

للقتد،متاهبينرجالعليهايقف،الخشبيةالألواحمنبسياجمحاطة،الخشبمن(لواح

أنيبدو".)2(لمقاتلتهذلكغيراوالسهامسفنهعلىيطلقوناو،المقدمةمنالعدريهاجمون

منالإغريقيةالنارانابيبخطوطلحمايةتتخذكانتالتيالإجراءاتإلىتشيرالروايةهذه

بهايلقىالتيللمقنوفاتصضةيجعلهافهذامكشوفةتركتإذالأنهاالعدر،فبلمنالاصابة

هذهأهميةمنالرغموعلىالمقنوفات.مننلكوغيرالنفطقوارير(وكالأحجارالعلو،

إذا،الإغريقيةالنارقذفاجهزةأيضأتحمىانينبغيالاسؤالأ:تفرضانهاإلاالمعلومة

واشنع!الانفجارفيننسببلاحنىالعلو،مفنوفاتمنوببرن،هاللونبنموذجسلمنا

البيزنطية؟السفينة

بمالكن،التساؤلهذاعنالإجابةعل!تساعدناتاريخيةشهاداتتوجدلاالواقعفي

السالسللبوطبقأالمحتملمنفإنه(،)3طابقمنأكثرمننتكونكانتالببزنطيةالدرمونةان

القنفاجهزةوفيها،السنينةسطحعلىتقعللزراقينغرفهناككانتأنهمنجليوابن

والسيفوناتالقنف(جهزةانيعنىوهذالها؟الإستراتيجىوالاحتياطي،النفطوخزانات

السيفوناريوسوانخاصة4(ايضأ،أمنهابسياجومسورة،الخشبمنبألواحسقفةممتكون

.)5(يريدهالذىالاتجاهحسبالسيفونخدكامنويوجهبداخلهايقفصغيرةغرفةلهكانث

علىوهماحرقالموتعلىالماءفيالوقمفضلين،اللهبالعنةيشه!ونوهمبممرعةالسفنمنبانفسهم

والبعض4البتةثانيةيروهالمالتيوخوزاتهم،دروعملثلبسببالقاعإلىبعضهمغاصوفد!حياةمد

انظر:ةالعلإللةالأمواجبينيصبحوهوحتىالنيراناصابتهالآخر

186.0391(,Cremona, Eng. trans. .F .A Wright (LondonلمءprandاكءLiuلمهThe Works

63-62,,Cfalso Davidson, The Secret Weapon

.)3(رفمثمكلفظر)1(

,LeoVI.,299;6§242ص!رسية،الأللةمنكلى،بن)2( Tactica, col

)2(.رقمئمكلفظر)3(

)4(.رعشكلانظر)14

.171ص،البيزنطيةالبحريةتطور،الهادىجمدهثيه)ه(
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منأكئرفيينكرمنجليوابنالسالس!ليوانفيفتكمنالأخيرةالمشكلةاما

وقد.)1(ودخانبإرعادمصحوبأيكونأنينبغيالعدوعلىالإغريقيةالنارقذفأنموضع

فناتجالثخاناما،بشدةالمنفاخاستخدامعنناتجالإرعادبانالعبارةهذهوبيرنهاللونفسر

بلالقصور،ياثموبهالتفسيرهذاانلنايبدوولكن2(الموقد.أفيالكتاناليافاحتراقص

وليسالعدراهـهابكانالإرعاداوالانفجارإحداثمنالهثفلأن،الحقيقةعنوبعيد

انفاسكتموليسالعدو،عندالرؤيةفعاملتشتيتمنهالهدتفكانالدخانأماالزراقين،

وابننفسهالممادسليوعباراتمننلكعلىلبراهيننستتىودعوناالببزنطيين؟الزراقين

بالانفجرالمصحوبةالنارمنها"...السالس:ليويقول.العمليةهذهماهيةواستبيان،منكلي

ان(4)+،ودخانبإرعاداعدائكعلىالنفطرميكوليكن+...:فيقولمنجليابنأما"،)3(والدخان

ودخك؟إرعدإحداثالإغريقيةالنارقذفبصاحبأنضرورةإلىتشيرإنماالعباراتهذه

ابنويفسروبيرن.هالدونفعلكمانتيجةتفسيروليس،الكيفيةعننبحثانعليناوضا

السفن،علىمنالنيرانلقذتمصاحبة(خرىبعمليةيئمالذى،الدخانإحداثكيفيةمنجلي

الجير،رائحةوتضردخانأعنهاينجم،الحىبالجيرمملؤةبقدورالعدوقنفيتمكانحيث

اما.قولهحدعلىبابصارهمالوقتنفسفيالماء،معالحىالجيرتفاعلمنالمتصاعد

تاريخية:احتمالاتعدةفلهالإرعاد

ماالذىالعدر،سفنعلىالملقىالحىالجيرتفاصكلعنينجمأنهالمحتملمنأ-

عناصرمعيتفاعلوكذا،حرارتهدرجةوترتفعمعهيتفاعلحتىالماءيلامسان

الأدخنةترتفعثمومنالماء؟.سطحعلىالسائرةالاغريقيةالنارمكوناتومعالهواء

!ذىالإرعاداومنجليابنإليها(شارالتيالتعقعةوتحدثالجيربرائحةالمشبعة

السالس.)5(ليوعليهأكد

.2هـ2،034،الإ!يقيةالنارفرجهوسام

12ص،الملوكيةالأحكاممنكلى،بن)"( i.
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سواءالعدر،بم!فينةلترتطمالنفطبقواريرايضأالعدوقذفعنينجمانهاو2-

علىتصقطاناما،يدويةقنابلبمثابةكانتوالتيالفخار،اوالخزفمن(كانت

اننجارأ.)1(لحلثحلىلابسسطح

كلنوالذى،الفرقعةبخاصيةيشممالذىالبارود،ملحاستخدلمعنينجمانه3-او

اليوناني،ماركوسيؤكدهماوهوايضأ.وبيزنطة،اليونانبلادفيالقدممنذمعروفا

الثالثالقرنإلىويعودالبيزنطيةالناريةبالتركيباتيعنىكيميائيأعملأتركالذكي

.)2(بيزنطةفيالبارودواستخداحهـملحوجودإلىفيهويشيرالميلاد!ي،عاثمر

أنيمكنناوالمحدثونالقدامىالمؤرخونقدمهاالتيالسابقةالشواهدعلىوبناء

معبالحظوشةالبيزنطيةالسننتفوم:التليةالعملآليةفيالممابقةالافتراضاتكلنلخص

الزراقونيبدامنهاتقتربوبينماعليها،النفطقواريروإلقاءمنهابالاقترابوذلكالعدوسفن

فيوإحراقها،إشعالهافيلتبداالعدو،سفنعلىالسيفوناتخصمنالسانلةالنارزرقفي

المنجنيقاتعلىالعاملوناوالسفينةابراجفيالواقفونالمقاتلونفيهيستمرالذيالوثت

وغاصرالمياهمعالأخيرالمركبهذافيتفاعل،النفطوقواريرالجيرقدوربإلقاءالبحرية

استخدامالمحتملومنالعدو.بأبصارليضرالجيربرانحةالمشبعالدخانويتصاعدالهواه،

منالتحققنسثطيعاندونالعملياتهذهفيباخرىاوبطريقةالبارودلملعالبيزنطيين

الإرعاديحدثحتىأليوناني،ماركوسإشارةاللهم،التاريخيةالإشاراتلقلةالك!فية

.المطلوب

وقواريرالجيرقدررإلقاءمعالنارزرقواحدآنفيعمليتانتتمكانتوهكذا

واحد.آنفيالعدربسفنالنيرانولالتصقوالإرعادوالدخانالنارإستراتيجيةبذلكلتتمالنفط

ببعضالبيزنطيةالسفنتتزودبأنيامرالسالسليوأنهذهالباحثنظروجهةيدعمماولعل

النارإستراتيجيةانالعدو.)3(علىالقذائفلإطلاقالمنجنيقاتوبعضالأئقال،لرفعالروافع

السالس،ليويؤكدهماوهذاالعمكرية،الحيلمنكانتالبحريةالحربفيوالارعادوالدخان

,LeoVI.,8001؟54،؟.412456ص،الملوكيةالأحكاممنكلى،ابن)1( Tactica, col

u,.274-272انظر:)2( gregeoisءلمZenghelis, Le

والمدفعيةكالبنالقناريةاسلحةوتطويرابتكارفياستخدصوهانمالبارودبملحالبيزنطيينمعرفةيحنيلا

كمادةاستخدموهبل،الببزنطببنفبلوالمصالبكوالعشانرونالأرربيالغربسفهاالنيالأسلحةمنو!رها

الاغريقية.كالنارأسلحةمنعندهممماتمماعدهمكهميانية

)،(06.§0101,.Leo,1V Tactica, col
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من،المحدثونامالقدماءسواءابتكرهالتيالحيلهيكثيرة:يقولحيثطرحنا،بهوندعم

بالإرعادالمصحوبةالملئهبة،ومنها-النار،انفسهمالبحارةاوالسفنضدالحروبخبراء

النار"إستر)تيجيةتؤتىلكيأنهبالذكروجدير*.)1(السفنلاحراققناةعبروالمنطلقة،والدخان

حتى،خفيفةوالرياحهالنةالبحارأمواجتكونانيشترطككئمارها،والإرعاد"والدخان

.)3(الشروطهذهننوافرلمإذاشجمفدالنيالمخاطرالببزنطبونالبحارةبنجنب

دورألعبتوالدخانبالإرعادالمصحوبةالإضيقيةالنارأنشكلا،حالأيةعلى

يشبههاالنرية،)4(وتوينبىبالقنبلةيفمبههادافيدعمونجعلما،)3(وهذاالبحرىالقتالتقنيةفي

غدماالروسفنجد،خارقشيءوكانهابها،للجاهلينعجيبةالتقنيةهذهبدت.)5(لقدبالنابالم

"،حاميةنارأعليهمنزلالسماء،منبرقلديهم+الروماناعتقدوام419عامبنارهاتلظوا

ذكرفقدالصليبيوناما.)*(عليهمينتصروالم،وقعتالتيالغريبةالمعجزةهذهبسببوانهم

ننبذاتالقار،منكبيرببرميلتكونماأشبهكانتالنارهذهأنجوانفيللسانهمص

يغمعالجوفيطانروكأنها.الزعد،كدوئهائلصوتيصحبهاوكانطولأ،الرمحيتارب

النهار".)7(وضحفيكأنهشيءكليرىالمعسكربداخلمنمعهيكادكبيربنور

شعوبهناككانت،الإغريقيةالناربتقنيةالجاطةالشوبهذهوجودمنوبالرغم

المثالسبيلفعلى،والمسلمينالبيزنطيينبخلافحروبهافيالإغريقيةالنارتشخدم(خرى

عشرالثالثالقرنفيالإغريقيةالناراستخدمواوالمغولالسلاجتةمنكلانعلىدليلهناك

يقنفون*كانوا:المغولينكاربينوبيانمنيوحناالأخالبابويالمبعوثكتبفقدالميلادى.

ومتى،المنازلعلىنفسهالسثلهذاويلقونقلكوهم،الذينالباثمروشحومالإغريقيةبالنار

,LeoVI.,8001؟.51)؟( Tactica, col

.)3(15.Haldon& Byrne,A Possible Solution,,69 n

3(.V Christides, "Naval History and Technology in Medieval Times, the Need for

321,)8891(,58Interdisciplinary Studies," Byz

)،(61.,Davidson,The Secret Weapon

).(033.327,,Toynbee,Constantine Porphyrogenitus

3(0.The Russian Primary Chronicle, Laurantian text, Eng. trans. .S Ross and

.72،5391(.Sherbawitz- Wetzor (Cambridge, Mass

!جيئ!محمد،محسن011،ص،والشاممصرعلىوحمحلهحيلالهلوش!!قليس،جوانفيلمنكرات)3

.492ص،الأيوبي
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أنواعأاستخثمواالصينيين(نكمالإخمادهاهـ)1(سبيلولاتحترقفإنهاعليهاالناروقعت

انواعأأيضأاستخدصواوانهم،السائلةالناربزرقبعضهاتقومكانتالتى،السفنمنمختلفة

انالاسكنلينافيةالساغارواياتبعضخل!منثبتكنلك.)3(الإغريقيةالنارمنمئباينة

فإنوأخيرأء)3(البيزنطيةالتقنيةبنفسليسولكن،الإغريقيةللنارنظائرعندهمكانتالفيكنج

النارأنإلىتشيرالعثمانيينأيديفيام453عامالقسطنطينيةبممتوطالمتعلقةالروابات

عنالمدافعيناستخدامعلىالوحيدالعيانشاهدا!ن.)4(الاستخدامقيدتزاللاكانتالسائلة

نيقولويشيرذلكإلىوبالإضافة(5,ءبكطورسونالعئمانيالضابطهوالإغريقيةالنارالمدينة

محاولةفيوالبارود+المقطعةوالأغصانئلقار،محملةسفينةهنككانتانهإلىباربارو

.)6(التركيةالسفنلإحراقالبيزنطيبنمن

الإغربقيةالنارتكنلمالوسطىالعصورشمسغيابمعانهيبلوح!،ايةعلى

اختلفتوا!ن،الوسيطالعالمشعوباستخدمتهابلعنها،اللاتينيالغربأشاعكماسرأ،

الذينهموالمسلمينالبيزنطيينانالتاريخيةبالشهاداتفالثابتلآخر،شعبمنتقنيتهالرجة

منعددفيللبيزنطيينالبحرىالتفوقضمنتالتقنبةوهذه.الإغريقيةالنارتقنيةفيتفوقوا

تشتيتمنالبيزنطىالأسطولئمكن،المثالسبيلفعلىخاضوهاالتيالبحريةالمعارك

بسفنهانقضىالذكح،ثيوفانيسالبطريقبقيادةم،419عامبحرأالمغيرةالروسيةالقوات

لاذمنهاتبقىوما،الإغريقيةبلنارمراكبهمواحرقصفوفهممفككأالرو!علىالحارقة

حملتهمفيثانيةالروستشتيتمنالإغريقيةبنيرانهالبيزنطىالأسطولتمكنكما؟)7(بالفرار

)1(034.,Lartusis,Byzantine Army

)2(.V Christides, "How Chinese Naval Technology Passed to the Mediterranean Via the

Arabs:Once"،41ءع!3ج9915(،)69.9 Again the Single Rudder

)آ(رقمثمكلايضألنظر

(T)انظرالموضوعهذاص،Davidson, The Secret Weapon, pp. ;73-72 Hatdon & Byrne, A

8..PossibleSolution, ,39 n

)4(66-65.3,etWeaponءDavidson, The Se

).(341.,Lartusis,Byzantine Army

.138ص2(،200)ثماهرة!طحرىحثموتطيقترجمةثصطنطينية،!غمثيلقحبربرو،نيؤلو)م

3(Cedrenus, ;317-316 .S Rumciman, Romanus Lecapenus and his Re +! ( Cambridge

13.1-1126391(,

R.انظر،عنهنجموماالهجومهذاتفاصميلش .P ,C ;72 Symeon Magister ac Logothetae

,dnarpChronographiaءكاكل.س!لم ed..1 Bekker, CSHB ( Bonn 1838), ;747-746 The Works of
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40عام rبالنارسفنهموفنفالأحجار،منبوابل(مطرهمحيث،القسطنطينيةعلىام

ممبقفقدنضربهاالتيالأملكةآخراماالمطات.)1(نهايةفيهزيمتمإلىادىمما،الإغريقية

ام،ا30عامالبيازنةمواجهةفىالبيزنطيلثسطولالفعالالدوروهو،إليهالإئمارة

.)2(كومنينوسالكسيوسالإمبراطورزمن،الإغريقيةالناراستخدامبفضللهموهزيمته

تعدلمالتي،الإغريقيةالناربامشتاء،البيزنطيين(نالقوليتبقىهذ)،منوبالرغم

الناريةالأسلحةاستخدامفيفشلواالمتاخرة،الوسطىالعصورفيالنيرانتكنولوجياشاممب

كبير.حدإلىالاقتصاديةالعواملإلىالأولىبالدرجةمردهوهذاوالبارود؟كالمدفعيةالأخرى

بالطبعالأخيرةوالحالة،بنفسهيصنعهاوالنار!سلاحهياثمترىانإماالمرءعلىكانفقد

كانالأمرينمنوكل،لذلكاللازمةالتقنيةالمعرفةوإلىالأسالسيةالموادإلىتحتاجكانت

النىعلىاوالميلادى،عشرالخامسالقرنبمستهلبيزنطةكانثبينما،المالإلىيحتاج

النقيض،علىجيرانهاكانبينما4مدقعفقرفيتعيشعشر،الرابعالقرناواسطمنذئقدير

!مذهتطويرعلىاقبلواحيثالأدرباتية،والمدنوالبنادقة،،والبوسنة،الصربلاسيما

.)3(لهمسلاحأالمدفعيةوصارت،باكرتاريخمنذالتكنولوجيا

كالبنالقبالبارود،ئعملالتىالناريةالأسلحةظهورانالقوليمكنالختاموفي

انبعدالأساطيرحولهاتحاكوبدات؟الإغريقيةاوالسائلةالنارنسيانإلىأدى،والمدفعية

،،419,Cremona, ;186-185 .H Gregoire et .P Orgeles, "La guerre russo- byzantine deء/

,yz24591(3,);156-155 .H Ahrweiler, Byzance et I mer (Paris,)6691601;Davidsonلك!
TheSecret,63-62ة Weapon

81ه5Pكراشمكوضمكى،ر.جفازيليفا.نفمرة،الأنطاكييحيىتاريخالأ-لطر،سطدبنيحيى

8-9.ص2(،100)القاهرةام90-4554اللوليلمعتمعiJL,J-131،منصورطارق727؟ص1(،29)4

ed.01,،لنظر Bekker, CSHB (Bonn,)18532-02;1 .M Psellus3ء،9أ+،ءإ,M. Attaleiates

202-102;6691(,Ckronographia, Eng. trans. .E .R Sewter (Penguin books

Cedrenus, ,1 .553 Cf. also .J Shepard, "Why did the Russians attack Byzantium in

BNJbb 22 9791(,) ;212-147 .A Poppe, "La derriere exp6dition russe contre"4301،،؟

0268-23392-1,)7191(,32Constantinople, " BSL

رميلة،لسحقترجمةالزمك،تاريخ،الحبريبن4265ص8،ب،التاريخنيالكاملالأثير،بن

هـطارق4ص!(،889)انفرةسويمعلىنشرةالعظيمى،تريخالحظيمى،49،ص1991(،)بيروت

.136-271ص،الدوليوالمجتمعالروس،منصور

64.,AnnaComnena, Alexiad,;361-036 Davidson, The Secret Weapon

341.,Lartusis,Byzantine Army
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بدأذاكحينالبارود؟قوةمنتدميرأأكئرفوةلمعرفةالحديثةالعصورفيالحاجةظهرت

ضلذمم.)1(يجدرنعلهمالتاريخيةالنصوصل!ايابينثقيئونالعلماء

111
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لىلأيثسكاا

1()رقمشكل

I I PUMP NOZZLE

'FIREحم!م!ه.AIR INTO CONTAINERكك!"5عا
SWIVEL

MATCH OR LAMP:"....!.....:-تصا.-..

!-لمعا!...ة:تفي:::ة؟ت:.::....جزرحم!م!5
t؟يز:؟جنرةتإة.:::نر:ة::::...:لل!ا::.CONTAINER

E!+لاحة:::.:!!أ!ة:!!.: OF!م!
م!لمع!5م!:!ى!"؟:::

5ص!!:!!!!في.. WITNTINطم!5ع

للاةهع*قاع!سع!؟6أ6!ولأ-صم!(ه?*!
/

IER!محمHEARTH OR Bا-.
APPLIESHEAT TO OIL INحم

"ح*ل!حم!

ومايكلهالدونجونلافتراضطبقاالبيزنطيةالسفنمتنعلىم!الإضطيةالنارففجيز

Haldonand,.59،انظر.بيرن Byrne, A Possible Solution

Y()رتمث!كل

عن:نقلا.بيزنطيةدرمونةنموذج

lتأuide.أ.ر!أ96،ام.5.و Nav، alرعChristides, Two Parall

-265-



)3(رقمشكل

نثلا.بيدهالسيفونوالرامياللوحةفيويظهرالإغربقية،بالنارمياإسا6مركباتياجكلبيزنطيةمركب

انظر،بمدريد.الاسكوريالمكتبة،ام2قهسكيلترسمخطوصةعن

1funce)،،،1!).لا+ (Parisي!اءdeءاى/لم.M Kaplan, Tout

)4(رقمشكل

"!!ا!!لا*لم
،كل:-أ:03"انر؟؟

.:،.-.؟،ا"

\/بز.بر-.*ا،.3!!*!0،93!حغ!!فيا...ء!؟!نم!نج*،-."ض،ا

9ر!شلا"-ص

ه--!.ش!ص!!-

البيزنصيةللمصادرطبقا،السيفونوكنلكالزراقينغرفةالمخمةفييلاحظوبيزنطيةثرمونةنموذخ

leعزنقلا.بيةالعرو in the Sea: Naval3ول-ف.V Christides, 11 Arab- Byzantine St

.a/:ring,ed. Tactics(7111-)اTheoryandPractic:(111احا.ins.Aألpecis!"ا،43/لإ(VSeلم
.Christideand .Y Yousef (Athens + 00+,) pl. 8a

ا-2--6



)5(رقمشكل

عن:نقلا.الاسلاميةللمصالرطبقاالاغريقيةبالنارتزرقالتىاليدويةللزراسكةنصوذج

-Arabإics(-،ا،7االالا:) Byzantine Struggle in the Sea: Naval Tacاا,V. Christides

.aring, ed. .V Christides andYء!fArabSeafهملTheory and Practice"1, in Aspects

.Athens,)2002,201,792 pl.9b)بمYouse

)6(رقمشكل

عن:نقلا.النفطأوالاغريقيةالناربقواريرمحملةام4القرنمنصينيةحربيةسنينة

.V Christides, "Naval History and Naval - Technology in the Medieval Times, the

58Need,)8891(,328.!ا13. for Interdisciplinary Studies, Byz
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)7(رقمشكل

!ز،*ص!ش.\.!...-حم!!ز

-ء..كأ-مم!.-.
:هصح!-:ت.:-.ة.-:ير-!-..

-؟ح!-ئبر--ررأ-

*.-لمبرسا-

ج!ءة،بهم!*.-ا+

،لمةك!

،لملى.؟:**!.-7ص،

،هـبر،

-.).:.
لم"،!

.".؟-زر.ج9لم

عن:نقلاالخيروسيفونا.المسماةالبيزنطيةبالآلةممسكامقاتلائمئلبيزنطيةلوحة

45.(،19913 de Byzance ( Parisلمة.M Kaplan, Tout
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الد!طذيىالفصلى





.9تامعا! V9و flوالرو!ي:البيزنطيينبينء

8؟ثةةواأءإثنتافي

الأميرهاجمالخليقةمAم/709415عامفىفهنسطور)1(الروسيالراهبيخبرنا

2)لولجالروسي Oleg)كييففيالجور)3(تركأنبعد(،البيزنطيين)أىأليونانيين

5)الفارفجيينمنمكونأجيشأمعهأخذوقد7!أكا.)4( Varangians)والتشودوالسلاف

فيشس،عقجامعة!ةد!،كليةوالوصطالإسلامى!تاريخلسندل!عافىالموسمفي!بحثهذااثمى.

الحهنزورىوعلبةارر.والحميجمدر!(د.إلىوال!ثوالشكربخالصالعدم.م0002عاممنابريلئ!ص

عليه.!مةملاحظاتوايداهوتنقثحهالبحثهذابمراجحةلتفضلهماحميعا-اللهصحمهمدالجمعبدليلىا.د.

!كهرتثوفيراهبأوكانالمهحدي.عئمرالثانيا!مرنمستهلفيوتوفيام050عامنحونممطورولد)11

cavesغرالئاني!ؤنست!لوحئىثفريبأعئر!حكيالؤنمنلأخلررالربعبدايةمنذكييفمدينةفي

الأرليميرفلادولداGlebوجليBorisبوريسا!صيسينسوةمنها!بدةكتبألناترا!،.الميلادي

5 Vladimirمننسطوررسموف.الخالثةالأياموقانعةباسمنوتكانتالتيالحوليةتهإلىبالإضافة

اثصهسق.لم!والئفليديةاليؤنطيةالكتابةتقنياتباستخدامهالأوانلالروس!مواطنونعن(دبيةصورةكتبهخص

,S.Franklin,2;9145,)1991((نظرعنهالنناصيلمنلمزيد & .P Hallingsworth, "Nestor"،" ODB
.TheRussian Primary Chronicle, Laurentian text, Eng. trans. .S .H Cross and .O P

,SherbowitzWetzor.591،)3-126ة (Cambridge, Mass-

!عجامحةالأدد،كلية،بصتنئ!رلملكنورا.)رسالة،4591-540اللوليوالمجنمع!روسمنصور،طرق

.بب-غص9991(8لمقاهرة،فس،

فيغوةكيفعلىوالتولىجيثألصطحبم،139-882عاممنالروسلبلادأمهرأكان180،للج)3(

انظر،.آنذاككييفأملرراول!كولددورفئلهم82عام

!ول،.ح606-ا.

!هرهاالسكريةبالحروبملثنةحياتهوكانت459.-139عاممن!روسلب!دأموأكانا،go.اكعور)3(

!.!,.C-71انظر،عنه!ثم!منلمزيد.449419r،أعول!فيعليهاحملتقروحيثبؤنطة،ضد

49ة.ي!!ل!!م.08،4-

الضر.ايدىمنواسكولدلوعليهاام!ثولى(نإلىالخزريةالسيدةتحتكييفكانت)"ا

روريكبقكةوزحفتام!كندين!ةجزوةث!بهمنخرجتالتيالأولىالاسكنلنافيةالحناصرهم:الفارانجيون)5(

Rurik،لالوجامدينةوفسواشرقأLadogaلمعليهمالاصلامبةالمصالر!عتوفلالوحها.بحوةعلى

واعهدالأىك!7فارالاسكندنافثةلكلمةمنم!ثئقةكلمةوهىالتجلر،اتحادفيضوتحنىوهيالورنك،
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ChudsبقثمببنالكروKrivichiansببنالمبروMeriansلببنالبووPolyanians

كة"أثمأح"ءأول3المتائميينالروDerevliansاللريفليينوSeveriansالسيضرسنو

1).والئصرسيينDulebiansوالدوليبيينCroatsوالكروك Tivercians)القوةوبهذه

ألفىمجموعهاوكان،البيزنطيةالإمبر!وريةنحووسقهبجيكةرلجابحرالمحتث!دة

.)2(سمنة

اسمعليهايطلقونكانواالتىالقع!طنطينية،لمامرلجالروسيالأميروصل!مد

'Tsarتسارحرلد grad،ونزل.الأبوابوأوصدواإليهاالطرلئحصنواالبيزنطيينانإلأ

ياثمنونالروسواخذالشاطى.إلىالسفنيحضرواأن!ثهويمرالائماطئ،علىبقو!هرلج

ةءفصوربندمبروفاموا؟الببزنطببنرفابفيالسبفوبعملونالفسطنطبنبة،حولالحرب

البعضبئفمويهقامواكما6البيزنطيينالأسرىبعض(غاقضربواوفالكنانس.وأحرقىا

نزلوبهذا(البحرإلىالآخربالبعضوقنؤابحضهمعلى!سهامو!لؤا،منهمالآخر

القتالئداءالروسبهقامحربيتكتيكإلىنسطورويشيربالبيزنطيين.جمةكوركالروس

وثتهموغلما؟بالسفنألصؤهاعجلاتبعملمحاربيهرلجلمرحيثالقم!طنطينية،حول

المنظر،هذاالبيزنطيونشاهدوغدما.المدينةنحوطريقهموشقواالأشرعةودوا،الرياح

دفعهمعليهوصضواالمدينةيدمرألاوناشدوهرلج،!ىرسلهموؤسلواالخوت،تملكهم

إلأوالخمرالميرة،ولؤثهلهالبيزنطيونوقلمقوثهرلجؤفوبهذا،؟هـىحسبماللجزية

جزيةثفعالبيزنطيينمنرلجطلبوقدبالمع.مخلوطةنهالاغقادهقبولهارفضنه

3)جريقاغ!رةالتتاخرها grivny)رجلأ،بعينجزية!رىمامعربله،منرحهللكل

غها.ويرحلالقسطنطينيةعنيدهيرفعحتىاطين،سفنهمنسينةكلعن

نضامن.أوبعيرنبطواالنق!نورصكثمظمر-!إلىالربية!مصلارفيالورلة!ورن!كلمةونضوثض،

.8ص(،0961)الفاصةالعرببةالمصالرخصمن!روسثريخالجود،عبدليلىلنظر،

اللارلعببون،،كالكرو،المنشبونالرءالدربفليون،!م!فويون،الثولرون،لمويون،الكر!نن!ون،!نن!ودا

غربأ،البلطىوالبحرئ!رقأالفولجابينفيماالوثعةالمناطقفيتطشكانتسلاهةقائلثميعيم!عصسيون،

!تىالجشافية!مناطقل!طءلوهمحكمو!نق!زعما.المماهإماثعبكلهف!حملتو!جنوبا.لأسودوالبو

انظر..عنمالروسكيبامراءلنفوذولخضحوهم،عليهمسيطرتهموضمنالروسئمكنوثيها.عئ!وا

06-52.C..!.!

!.ول+ح.264

عصلهوهىفلجرشا،تاوعلىجنيهأهتحيوالتي،،دل!أطمانثةمنمشلكةلكلمةهذهانيبدولا*!:"

-)الرا!ي(الكوفيالجنيةالمسمىفلكمر!رنيسالوزنكانوثئؤيبأ.ضيأثنيهأئصدىهخيمةررسية
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الامبر!ور!معسلامآرلجغدثمومن،الشروطلهذهالبيزنطيونوانصاع

حئىلمقابلتهماالقسطنطينيةإلى)1(سفراءخمسةورسلوالاسكندز،ليو!بيزنطيين

دفعضبىورةمنهمطلبحيثطلبلاله،لهايوفىبأنرلجالبيزنطيونوءوقد.الجزيةيتمملموا

جمى-:بالاضنافةعلعها،الموجودةللقواتالألصنسقهمقاءمنمقعدكلصجريقاغمرةثلتا

Kievكيفرلأ،:التالىالنحوعلىمرتبةوهى،المختلفةالروسيةللمدنطلبهاالتىالمبالغ

ثمPolotكابولوتسكثم،Pereyslavl'بيرياسلافئمهChernigovتف!رينجوفثم

يطشالتيالمدنوهي؟الأخرىالمدنذلكوبعد،LyubechلموبيتشئمRostovروستوف

لأولج.)2(التابعينالأمراهفيها

نكلىألاثمروطمنمحدأ،الأولىالروسيةالحوليةنكرحدعلى،الروس!زحوف

كلالش!طنط!نثةإلىيفدونالنينالروسيلالقىأنينبغي5:التاليالنصعلىوهىالبيزنطيين

!خبزمناشرستةمؤنةيتلقىإلعهاcryالتجارمنياتيمنوكل.القمحمنيحتاجونهما

وغلاما.حجمهمكانمهمالمجاهزةالحماماتولتكن؟والفاكهةوالسمكواللحموالخمر

ومرالص،بالطعاميزودهمأنالببزنطيالإمبرطورعلىديارهملهىدةBالروس!حنزم

الشروطهذهنطيونالبونقيوف".العودةلرحلةيلزمهمماوكلوالأشرعةوالحبال،!سفن

!"-.)3(بلادهمإلىوالسدةالقسطنطينيةعنللاينصرفالروس!رحهاالتي

ذر!إلىل!صمةفابلةال!يقاوكثت.المحنسوحسبيت!صكلنالصيفناوزنلىل!ثرلم(،)804

!مئنوع!ؤاه!ىذاتها!كلماترر.وئشو،Rezanyر!اني05(وKunyكونى26ول،لال!هنوجلالي

ش!ة.لبم!نالسدى!ؤاءكانت!*4kunكونفالجر!نالمالهة،!تحدكتكوساشلستخلعأككالذى

71منيصبماويسرى!بيزنطيلثولطسديةkunaلكوناكانت!مهحدى،ذرالحديثعرنوكلاه

انظر،3(00اثونخسينك)بمولولارأ2504منيؤبماتصدىالضيةالصيفناوكانت،سنئأ

25.8..234 nولح!
2)ثالبؤنطيةالنومؤماالبهاشضم!تيالوحدةككنطيالبونالمرطلىبالنكل!ر e)و!ر(قوطأvى

5991The،).48،انظر.الذهبمنحرامس!س New Papyrological Primers ( Leidenي!!

رستينفا8"،!اأومرولافNermundوفوموندمالمحهتم،وفار!لوتا!)،كارلهمالم!ؤاءهرلاه1

russeص,elc6is*5انظر.34قش!ول au،1"!عأ,.C ;46 .A Soloviev, "L'organisation de!ول

(،6891ovie3حة nationaus originsغ)V،ء، desك!كاsiecles*عاء!له!-عdam: 'L Europe

9791(.russe (Londonلم،ء،ءon deلمكا!3ه!ية؟ance!ءرte.025:ter. in

.ول!.ع246

ول!C.،3!ك!0
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لونلهروسمعالمفاوضاتهذهمنيخرجوا(نهـيلوالمالبيزنطيينلؤيبلو

علىحصولهمهومنهاالغرضانتمامآيتضحالتي،الروسلشروطال!تجابوافمتى،فائدة

ماالروسمنطلبوامجانأكييفإلىالقسطنطينيةمنتجارهمصدةلرحلةاللازمةالمونة

يلي:

القالصونالروسيفومو(لأ.مؤنةأيةيتلؤافلنبضانع،بلاالقسطنطينيةإلىالروسحاء.فيا

مميتولىالذتالأمروسبلاثنا،،جاءفيرالبيزنطيةالملنضدالعنفبرتكابضاالى

هناإلىالروسيصلومتى.الرو!رعاياهعلىشخصيةبصورةتطبيقه!روسيالأمو

1)ماسماسانحيفيتسكثنهم!تمسوف St. Mamas)موظفيناحكومشاترسلوسوف

يولأ،التاليالنحوعلىشهريةبصورةمخصصهميتلؤنسوفوهولاء!ئهم،لتعم!

وهؤلاء.الأخرىالمدنثموبيرياسلاتتشرينجوف،مدينةمواطنىثمكييفمدينةمو!نو

فيرجلآخسمونمنهاكل!اممجموعاتفيواحدةبوبةخصمنصلأالملينةيلخلوا

كوثينوس،فيخبرناللضطنطينيةبالنسبةلأهصيةمنكرعلىكانبلنانية،ضلحيةمامالىسانحييكنلم1

Georgiiبالأباطرة.خاصومضمارإمبرطور!ضمربهكانانه!منشأت،عنكنابهفي Codini De

895..PG,tome157 (Paris,)0791 colاول?ول!أ.in:Opera Omnia, ed. .J P,ddeAأءفي،!"
بهلامثكن!.حكمهفتركمنكثصفيالخاسض!طنطينالامبرطوريعيئىكانالصرتاوفى

هذاننىوفى.9/2/097مفيبلاسطنطينيةزلزدوفععنلما،!سالسثصطنطقرابنها!قلأمبراطور

ميخانيلبهلامكماهـبصر.منحرمانهحالئةايضأث!دالمالس،!مطنطينبزواجلاحتف!ئ!هدالذيالقصر

نكر.يجلرومما.ايضأاثعصرتافيكانBasilأ!مقونىبال!يلايديعلىاغتهالهكللمررأ،الثدث

ألامبرطورى،ا!صرفيالنوفىوقرماهم،3م!نةمامصسانحيلجتاح8البلندخلن،!ل!ح،كررملى

سكتلبثلم.!كارثةمولمنويلأرغم.عد!متهإلىعرباتعلىئمينهومامعهحمللني!التمثيدوحطم

ايضأالحيب!ايوثدوكانقي.ذىصاهميةيقللابنارهاولمحبمإمدرطوريأ،مؤأثانهةتصهحلىمامص

وكك.!لأيضنيةالحركةإبكلاسيما!سهلية،الأع!عالأت!ن!كئيرئيالذى-Prosteionالبروصئهونس!ن

R.،.انظرالنسإلىطربعمفيو!بها،مرورهمغدالسحفلمححجاجيشفبلمامصسكحي Porgoire

902-602.)8091(,11Constantionple." EOلاquartier des russesكع!ولحاnt"نع

A-(ص،الدولىولمعتمع!روسمنصور،طرقاكضأ،فظر v,(.92ضرجيقعالحى!اككوزرهـ

-ivan.كابىصوييايفانلللةمنبرب!ذبيثترنخلثجعلىاثضطنطينهةفوو Serai Kapyo؟

.Viiاكسيلوبورتابالع!مروفةلبوايةطر!ص!لملطةورتبعلى Xyloporta،4.نظر,.C.,236 nول!
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احتياج!لمحسبالتجاريةأعمالهممباشرةوعليهم.)1(للإمبرطورنائبأوبصحبةالواحدةالمرة

..)2(ضرئبيةدنعلون

بالنممبةأ!ميةيةتشكللاالتيالشروطبعضناقرحواالروس(نريناهكذا،

غدللروسالسفنومرلسوالأشرعةوالحب!!مؤنةتقليميضيرهملنالفينللبيزنطين،

إلىوالودةالقسطنطينيةمدينةعنوالائصرفالطرمنبينالاشتباكلفضونلكصدتم،

إلىيولواالبربرة!لاءتتركانلسصلةمنتكنلمالبؤنطيةاللبلوماسيةأنإلأ.بلادهم

مطالبفيالنظردخماماوإذالاثمروطهم.ال!مئجابتئهاطالمامنهمالاستنادةدونبلادهم

النيالبضانععلىالحرصكلحربصبنكانواالببزنطببنانسنجدالروسمنالبؤنطيلن

التصطنطينيةعلىوضوافيامونةيةلهميقدموالنالنين،الروسطريقعنالشمالمنترد

يمئلكانالذى،والشمع3(نواعه)بشتىالفراءتجارتهمفييحملونالروسكانصبدونها.

!ببزنطبة،الإمبرطورية،جاءفيششركانتالنيالكنانسلانارةللببزنطببنملحةضرورة

والمصانعالزراعيةوالأراضيالمنازلفيللخدمةيستخدمونكانوالنينوالأرقاء،والصل

.)"(البيزنطية

التجلربينالشئباكاتتحدث(لاعلىالحرصكلحريصةالبيزنطيةالحكومةوكانت

الحاصمة،أسورخارجيفعمكانألهمفحدلت)5(،البيزنطيينوبينالقسطنطينيةفيالروس

ضمكعلطككالمدينةداخلإلىلروسالتجل!!طح!فيلامبرطورعنكوبككالذىالموظفتاا

ردم،مؤرصمالكثربوننطيةبضانععدىصودمعكلرضمكالررص،هولاءمنالعدممةم!ككسلامة

حنىاثمسلنطينثةداظبهاالسولثنعريةقىفقإلىرثطهمعليهكككما.ممنوعةبضانععلىحصولم

لصفظره.!كمامم!"،!لأل!جاتريوسلمعليهيطركانوث!بيزنطي.أثمانونطانلةتصكوالا

اج،1Aمع،!قاصةجدصةالآداليهجميةمحلةالرلهني،لبك!سينرحمة!ملينة،والىكت!!صاسه

17ص)5791(، tهـ,au"* siecle," CMR18ل!33حأavecمحغة.I Sorlin, "Les traites de By

035-934.)6191(,3-11.Vol

!.ولبم،2.65

لواعوئ!ئىودوضقو!ثعلأب،دسنعإهوفىاهدسمور،راءمنماالنراءفواعمنالحيدالروسدىكك3

.442ص،!دوليلمجتمعو!روس،منصورطارق،انظر.لوبر

4R Browning, Bulgaria and Byantium, a comparative study across the early medieval

901.7591(,frontier (London

!ويم!لؤوندئمأكانواالروسالتجرلأنلمتاللى.،.لتاجريعع!روسلتاصعلىنطلقلىيمكن.

إلىطريقمفير!البشنوبعيممرورهمحالةفيكما!نض،صالدفاعبهدف،بالصلاحمدجعون
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ضباطأحدبرضةإلأدخولهاعليهمحظرتكما؟ماماسسانحيوهومنها،الفممالنحو

المرةفيرجلأخمسونمنهاكلام!مجموعاتفيفقطواحدةبولةخصومنالإمبرطور،

وكلالضرئب،منإغاؤهمفهوآنذاكالروسللتجارمنحالذىالوحيدالامتيازاما.الواحدة

اشتغالهمنظير،الأجانبالتجارعلىفرضالمكوسمننوعوجودإلىيفميرالذىالأمر

عامفيولدالذىخردانبة،بنالعربيالجنوافيويخبرنا.القسطنطينيةفيبالتجارة

10827 marالتجران)1(،129عامفيوالثمانينالخامسةيناهزعمرعنوتوفىم

الأراضيفيتجارتهمعنكضريبة،البيزنطيللإمبرطورالشريدفونكانواالروس

!بيزنطية.)2(

وفصرفالاشتباكفضعلى،السابقةوبالفمروط،الطرفينبينالاثفاقتمهكذا،

بينالسلا!غدتمنسطورتجيرحدعلىرديارهمإلىوالودةالقسطنطينيةعنالروس

اتفقماتتفذعلىبالضمأنفسهمالطرفانألزموقد.أولجوبينوالاسكندرليوالإمبر!ورين

ليؤدواورجالهرلجاودص،الصليبالاسكندروالسالسليوالإمبرطورينقيص،عليه

بأسلحتهماقسموالعملتهمفطبقأول!يين)3(،الوقتذلكحتىالروسكانولمابالمل!.ثعسم

6بيرونوبإلهم PerunوفىلوسVolos،معللسحميح!واأنعلى،الأنعامرب

بعد،ظهورهموولوهاالقسطنطينيةلمئنةحصارهمالروسرفعضدهذا،وعلى.البيزنطيين

,ConstantinePorphyrogenitus.التلنلين!.انظر، De Admimstrando Imperio, ed. G
63-56.9491(,Moravcsik, Eng. trans. .R .J .H Jenkins (Budapest

مافياالحانطصضبالتجرةضربأشرسمقانلإلىلحظةليالتلجرهذا!حولللمحتملمنوكك

26-27.صاللولي،والمحتمع!روسمنصور،طارقثظر،.لب!نطونمنلمضايقكثرض

026.,Soloviev,L 'eta: russe

منبدافعكانالاعناءتاانالمحئملمن.ا54صد.ث(،)القاهرةوالمملأكالسا!ضدفبة،ين2

العئ!ورضريبةيدفعونالروسكانوفالنجرى.الروسنئملطعلىالاشحوزفي!شديدةلرعبتم!بؤنط!

انظر،.خرسونفيللبؤنط!رر.

1Rus)!و 0012-075 (London, New Yorkلمه.S Franklin and .J Shepard, The Emergence

(80.

تم،AAYعلمفيثسيح!ةاعسصقي!روسثيانةثى!صرت!تى!وحطةهيلربية!سالرتضير3

انظر،عذاصا!هة.الىلكربموكبفبة!لينبة!روسمرالممص!صيثضملانبن!بلىلوزورذل

!دهكساميتض!والصقلأبة،و!روصالتركبحد!ىالرحلةوصففيضمحنابنرصالةضحن،ين

52-54.ص،الروسنريخالجواد،عبدلبلىايضأ،انظر1780-.8ص(،)789يدمئ!ق
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النصر.)1(علىلليلأبوابهاعلىلروعهمعرال

معسلاملإقامةالقسطنطينيةإلىئتاعهرلجالروسالأميررسلا!ماعاموفي

المعاسةهذهعنالحديثإلىنتحولأقضللكن.الروسوبقبينهممعا!ةو!!بيزنطعطن

م،709عامفي!روسبهقامالذىالسابقالهجومغدقليلأنف(نينبغيتفاصيلهاوفكر

التاريخ.محكمةفينضعهوأنالقسطنطينيةعلىلرلج،أميرهممادةتحت

إلىصراحةوالئمار،الحملةهذهئفاصيلبنكرنعمطورالروسيالراهبفؤدلقد

الأر!ميعلىمحوفهمعنيكواحتىللروسخموهاالتي،للجزيةالبيزنطيلنفصياع

!مؤرخينمنالعديدجعلالأمروهذا،القسطنطينيةعنالحصاريرفعواوحتىالبؤنطية،

أنإلىنلكفيسمنندينالفسطنطبنبة،علىالحملةهذهمنلو!عينكرونالمحدئبن

النصوصمنهناكليسثمومن؟غهاشفةببنتئتبذلمالبيزنطيةالمصالر

الأولى.!روسية!حوليةفينسطورلةرويعضدماالروسيةيخرالتار!خية

ضرىا!ثرسهرالبلجيكىالمورخالمؤرخينهؤلاءرل!علىوياتى

2)جريجور .HGregoire)،3)3.رنسمانستفنالإنجليزىوالمورخ Runciman)

daلوصهداكوستاجيرمين!فرنسيةالمورخةو Costa- Louillet،)"(!دوللى.رالمورخو.د

."(5 Dolly)هذهلمئلالساب!المؤرخينقبلمنالضديدةالمعارضةهذهمنالرغموعلى

فلزيللطفئعب!حدوعلىو!عها.علىالمحدثونالمؤرخينغالبيةيجمعيكاد(نهإلأالحملة

.A Vasilievحيقةالحملةهذه!علىيجمعونالروسالمؤرخينمنالعظمىالغالبيةفا*ن

7)كارامز!المؤرخينلاءشومن4فيها)6(مراءلاتاريخعة Karamsin)و!ناثعمكي

ومنم!حطةهذهالغربيينالأوروبلونالمورخقمنالكثيريدكماعا+!*ا(،4+د

.!.!.بم165.
249-08;)3791(,23gende 'd Oleg et01 expedition 'd Igor,"BACBeIg!ف"ص!أل!!ا!ا!،+.

,.idemا*48-!هd'Oleg,"ء!11,)3691(,706-106 "Miscilanea epica etymologica, .1 la

36391(,The Emperor Romanus Lecapenus and his Re ! gn (Cambridge,!ك.S Runci

011

".G Da Costa- Louillet, "Y eut -1. des invasions russes dans I'empire byzantin avant

"،؟086ءيه0491-15(,)248-1.234191

9(،5)49104ntinople," BLSMPARSطعلاtCnن!ةولical Campain9لأ،.R Dolly, "Oleg' s M

.013-601.

1591.)5191(,6.A Vasiliev, "The Second Russian Attack on Constantinopl," DOP

.tdثع،ر،!ع!اشملر،3 .*! .S Thomasفي،msin, Hisloire de Yempire de russيلا+!،ا.

1.Paris 9181,)tome)
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2)لوكليركجورجالمورخ LeClerec)،كورت(.و)r .A Court،)لاشالويك.نو.

4( Chadwick)برعهلوىالؤنسيوالمورخ.L Brehier)°(قامااللتانالثراستانوتعتبر

".جنكينزروميليوالمؤرخ..د!)Ostrogorsy)6،ممتروجورسكىجورجالمؤرخبهما

علىم709عامفيالروسحملةينكرونمنعلىللردالأهميةفيغايةولأ!+ص!لأ)7(3

القسطنطينية.

ويقر،أولجالأميرتاريخيةبعدمسبقوهمننظريةلوممتروجورسكىالمؤرخوييطل

)8(والروسالبيزنطيينبينلرمتالتيم،119معاهدةفيذكرالذىفهوحعقيةشخصيةبانه

الماجستيرسيميونحوليةفيوردةضرةعلىرئيسيةبصورةرستروجورسكىويتمد

دروميتاىفهمعلىالممالم!،ليوعهدفي،الروسفيهايصفوالتيواللئيط،

واللغثيط،الماجمستيرسيميونغدالواردةالضةهذهلأهميةونظرألم!ه.)9("4!8

G.,)27.4891-26ا Vernadsky, Kieven Russia (New Haven

2ue de la russie ancienne (Pis،ةLe Clerc, Histoire physique, morale, civile et poli

0116-201،1783(

,Court,)1876(093,91-84لنظر،3 "La russie 8 Constantinople," RQHول.

25.6691(,Beginnings ofthe Russian History (Cambridge+ع,N. Chadwick

"151.015-4791(,.L Brdhier, Vie et ،53 de Byrnnce (Paris

6.G Ostrogorsky, "L' expddition du prince Oleg contre Constantinople en ,709" AIK

ا4911(0)،2.6-47

7.R Jenkins, "The Supposed Russian Attack on Constantinople in ,709" Speculum

24)9491(،304هـ.60

848.,Ostrogorsky,Prince Oleg

Magister ac Loghethetae Chronographia, ed. .1 Bekker, in: Theophanesسي3عيره

707.1838(,Cont., CSHB (Bonn

!ح!ثتأةغ،5ةمما"52!م!هت!؟،لئيله!لسكااه+5ءثئأ5+!ك!4ئ!ة،"مم!ولهلأ-

2!ك!+لمهء7لمدلأ"لمه!يئثه!7?لمهكايولرسع!ئ!كايلآمما5يث!ام!!"هكا2!ك!8،إكاكا

ء!؟كالأللكسه،!ححا!همماهءس!ه!س!!ا!م!+57!ي،ت!ه&ول!ه5ئف!4*عثلأ-!ر،،

ص!8لأ4،قكا5!ءلأس!محا.غ*لأمميء*ئئك!7+!للألا"!كاهكايه!م!8+.

و!تيأنذيكتشخلمكانتثتيالمراكبمنمئ!تقةكانت!روسعلىاستالتىاليونانثةلروميقاىتسميةلكل

علىالاسلاميةالسش،النخيليلرويشفظر،الابحر.فيالكبوةلسرعئهاال!اعه،ونعنيثرومونه،ئسمى

الش!عبدترجمةالبؤنطية،الحضارة.هص،رنسان5-4648ص(،7491)الاسكندركةالمعكلصوف

الحلويم!تطيعونلأنملاسمبهذاسموافهمينكلجنكثنزلل!08Iص6191(،)أثماصةثلريدفو!

Jenkins,Russian,.504انظر،هـ!حأ. Attack

.؟ا،انظر.سريمةحركةأبة!اء،رم!باقوتشى6!كهليهيو!ونانية!كلمةمنمضتقةالت!عيةوعذ.

5046191(,Liddell, and .R Scott, Greek - English Lexicon (Oxford
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الوحىالأثرلأنهادر)م!تها،علىالمحدثينالعلماءمنالعديدعكف!،بالروسوالمتعلقة

تتحدثشلانهامن!رغمعلىالسالس)1(5ليوالإمبر!ورعهدفيالروسطالىياث!يرالذى

م.709عامفيالقسطنطينثةعلىرلجحملة

يخرمصدرنيرويةتردينمنغضاضةلالهعلىرممتروجورسكىيؤكدكما

البيزنطيةبالإمبرطوريةيتعلقحدثعنتتحدثهذه،حال!افيالروسيةكالحوليةبؤنطي،

وقعتالتيالأحدلثمنفكمالبؤنطهة.المصالرفىلهنكريوجدلاالو!نضوفىذ!ها،

كانتسواء،بيزنطيةيخرمصالرخصمنالمؤرضنصفهاالبيزنطيةالإمبراطوريةفي

الذيالبيزنطيالهجوم(نمنفلكعلىJAوليسذلك.غيريوفارمميةرالسلاميةلىلالفنية

إلأنوفهولم،البيزنطيةالمصالرفينكرلهيردلم)3(33\3عامفيثمياطملينةعلىوقع

.)3(الاسحميةالمصالرخصمن

وردتالتيالضركبحضصيغوهىالشانهذافيهامةنصةإلىالاشارةتجدرهنا

تؤكدو!تىهوالروسنطيينالبونبينم119معاسةديباجةسياقفىوبالتحديد،الحوليةفي

رسلرلجالأميرأنالمؤلففيؤل.المعاهدةهذهتوقعقيالطرمنبينقبلمنكالنثموب

هذهنقراالحوليةمنآخرموضعوفي.)4(البيزنطيينمعمعاهدةوتوقعسحملضدرسله

بكلالآخرمناكلوسيحبالبيزنط!،معسحم!!ىسنتوصلفإنناالبديةفي.البارة

جريمةيةرتكابمن)الروس(امرئنارعاياسنمنعطاقةمننملكماوبكلوليلئتا،!بنا

"!أ*!ا!م!التلوروسكينثونمنهالخرىمسيكعة!روسعلى!مواالبؤنطيقانجدهـبالنكر

edLeonisءه3،انظر!كتتأ".وهروس Dia ? oni Caloensis Historiae Libri Decem el li

vilitatione,)631828بم Bellica Nicephori Augusti, ed. .C .B Hase, CSHB (Bonn

Soloviev,ء،ء،!"russe,فظر،،!روس!لى!حعتالتىالسميك!لحولالتفد!يلمنولصزيد

;266-257 Sorlin, les traites, 316 ; Ahrweiler, .H . "Les relations entre les russes et les

Associationلمcoordination de":،لمءsiccle, " Bulletin i'd +/formutionحماntines dens!كل

4446.)7191(,5,antinesهرجinternational des etudes

انظر،النؤةلهذ.والمحدثينا!صاءالمورخقترحمكصا

918-187,,Vasiliev,Russian Attack

مصرئ!وطىعلىثبحر!ةلرومهجمك!جنزررى،!سهعجمدعلبانظر،الهجومتالمدمهلص2

54-62.ص،(VtAO)ثعامرة,L-jDلصورفيلإسحمية

I5-52.ءلمه!.Ostrogorsky, Prince

465.,.R..P C
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00)1(البؤنطلطن()ضدشريرعملر

يسبقهاكانم119معاهدةينالىالأولىالروسيةالحوليةكلابيثميرهكذا،

!روسحصارغبتمماالحالبطبيعةوهىتمهيحية،و!فاماتالطرمنبينمحاثثات

سجلهالزمنيوالترتيبالتوا!وهذا؟ولجالروسيالأميربيادةم709عامفيللقصطنطينية

حولاخيرةنصةنضيفانوعليناالسابفة.)2(التعبيراتفيوبدقةتامةبصورةنسطور

تسجيلعلىالمورخونهؤلاءجبلضد،الوسطىالعصورفى!بيزنطيةالدولةمررخيطبيعة

ضيمفيوقوامافإذا؟الأعداءمنجيرفهاعلىالبيزنطيةالدولةتحرزهاالتيالاثتصارات

تسالونيك4عندفاعهفيديمتريوسسانيضاهىمحاربأ،ضيسآمنهجعلواالأباطرةاحد

،عهدهفىبالإمبر!وريةتحلالتيالنكباتتممجيلفيتبارواالأباطرهمنلأحدكالواوبذا

الرغمعلىلكنونكباث.)3(كورثمنبهميحلمماالسببوأنهعلثهالربغضبلإظهار

تاتى،الباحثيع!وقهممابالرغمؤ،تاريخيةوافتراضاتلدلةمنرستروجورسكى!كرهمما

حملةوقىعحمقةحوللوستروجورسكىنظروجهةلتؤكدجنكؤالإنجليزىالعالملرالسة

القسطنطينية.علىم709

ترئبطوللتيالصاجم!تيرسيمونحوليةفيالولردةالرويكبعضجنكينزاستخدملقد

Leoالطربلسىلصبهجوم of Tripoliبتانمةوقارنهام،409عامفيئسالونيكعلى

سيربخطيخرجأنمنوتمكن4يضأالمصنفننسنيالوردةالبتاعلبعضثشامة

الروسيالأميرحملةأىم،709عامفيالقسطنطينيةنحوالشمالمنجامتلحملةحصقي

سيميونعندالوردةالجغرامةالأماكنمقارنةبعد،للحملةهذهمميرلخطوصفهوكانرلج.

الحكمةالممنوحينرؤسائمبيادةالدروميتاىرالروس"حاء:التاليالنحوعلىالماحع!ت!،

،.ح.!.ول.66ا

254.,Ostrogorsky,Prince Oleg

منNicephorosناتوروالبطريرك+*مaoطsئيوفانبسمنكلمو!فنلكعلىالأمملةلرضحمن3

tantineلهخاس!طنطقوابنهام111oلايسورى!ئالثليوالإمبرطور Vلفنرةنليخمعندكااهح

,Theophanes.انظر،الفالث.لصالأمبرلطوربد(.!ذىللالهؤنيلصراع Chronicle, Eng. trans. H

155-85.8291(,Turtlledove (New Jersey

C.الانجليزىالمورخبهاقمالتىلترحمةئضبر Mangoاسترجمكاض!لمنث!فانسلحولية

,essorفظرهلهلم.!مصلر Eng. trans. .C Mango andءلمTheophanes CoلمهThe Chronicle

R.،كصiopl,S"ىي Scott. (Oxford ,)7991 ;961-542 Nicephoros, Patriarch of C

163-125.0991(,.History,Eng. trans. .C Mango, CFHB, Vol.13(Washington .DC
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Capeهموسرأسحولوديروا؟بعرأ،الالهىا!وحيلى Haemus،الحدودوجمروا

لىمسيمبرياغدالشاطئإلىنزلتربلغارياجمرقوةوجاتمسيمبريا.إلىالإمبرطورية

سيليبرياعندمرمرهبحرإلىوصلتحتىتراماعبرالقوةهذهوفثفعت.Midiaميديا

حبثPharosفاروسعندStenonالاسشونداخلإلىالسفندارتورهكطلأ)س!33أ4

بثينيا،ساحلعلىلهاقدمموطئوأحرزتاا،ص!أ3ولههيرونفيالبيزنطيالأسطولهزمت

وقد.الصغرىأسياغربالأوبسيقثيمفيوالواقعتريكفالوسجبل!ب

لمدافعالبيزنطيالأسطوليؤدوكانسيليبريا.إلىميلايامنوبرأبحرأالضطنطينيةهوجمت

1).رالينوسروحناأنذاك + John Rhadenos)

أميرهممادةتحتالروسبهاقامالتىم،709حملةأنالقوليمكنناالنحو،هذاعلى

بباثلىلإنكارهايدعوماثمةهاكوليسمها،مراءلاحقيتةكانتا!صطنطينيةعلىلىلج

عامفيعليهاالتومعتمالتىهدةالمطنحوسريعأيمضيأنالباحثعلىوالآنوقىعها.محم

لمناقشةنتحولينقيغهاالحديثفىبد(ناهمالنستكمل،والروسالبيزنطينبينم119

نقومثمكاملةالمعاهدةهذهيبنودننكر(نالملاعممنيكونوقدم.709حملةتاريخية

سبقكما،الطرفينبينم709عامفي!ليهالاتفاقتمبماومقارنتهاوتحليلهابمناقشتها

لمعاهدةكاملبروتوكولمهابينايصلالتيالأولىالمرةهىهذهلأننظرأونلكوذكرنا.

أجنبية.-بيزنطية

+و!روسالبيزنطيينبيىم119معا!ةنص*

ليوالامبرطورينحكمظلفيإليهاالتوصلتمالتىالمعاهدةمننسخةهيهذه+

,Farulfوفارولف،ا14n!!وفجيالد)ول!،كارل:الروسأمةابناءنحن.والاسكندر

وكارنيهHaroldوهارولد,Gunnarوجئاره!+،م،11لافوهرو،Vermundوفوموند

ندوثرو،Angantyrفجانتيروr!ا5،4أروحرو،ع)،ل!"!!أحمو!يلاليف،أ!ة،

Throand'وليثولفLeithulf'فاستوFast،وستينيثSteinvith،لمير،رلج،سلنا

لسلطانهالخاضجنboyarsالعظاموالنبلاءالأجلاءالعظامالأمراءوكلالحظيم،الروس

Jenkins,Russian,.504ا Attack

)القاصةالمقدونيةلأسرةعهدفيالبؤنطية!روم!يةالعلافاثالجنزورى،السيععبدعليةأيضأ،فظر

.63-64ص9891(،
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زاصرلمد،اللهبأمرالعظامالحكام،البيزنطييناباطرةوقسطنطينوالإسكندرلصفئم،إليكم

العظاميمرفنااهـلدةعلىبناء،والروسالبيزنطيينتربطالتيعليهاومحفاظالصدمة

..لأميرنايخضعونالنينالروساولئككلعنونيابةوبامرهم،

اللهبعونعليهاوالحفاظالصداقةلويصرقامةمنبيننايسودالذكيالصفاها!ن.

ونؤكدننشرانمناسبأيكونقد،والروس("البيزنطيين)اىالمسيحيينبينالآنبالفعلوالقانمة

طبقأأسلحشاعلىغليظقسمظلوفيبكتابتهايضأبلبالكلماتفقطليصالصدثةهذه

هذاغهأسفرماعلىالالهيو!س!مالصدثةباسمبيننحوعلىواضاو!وشرغا.لع!طئنا

التالي:النحوعلىمولدمنالاجتماع

كلببكلالآخرمناكلوسبحبالبيزنطيبن)مو!نيكم(معسلامأنعضسوفلأننانظرأبدالة"

جريمةريةرتكابمنالمبجلاميرنارعايامنيأطاتةمننملكمابكلنمنعورالته،

الأبدو!ىفصاءأالآنمننبقىأنالمستطاعبقرئفشانلزمسوفريبوبلا.شريرعمل

!تصل!وتمالبيزنطلين)موطنيكم(معباتفاقاأعلنتالتىالسرمليةالثابتةالصداقةعلى

ولثبدفصا!أالآنمنيحاطواأنالبيزنطيين)مواطنيكم(وبإمكان.والقسمبالتوقيععليها

يمونارعاكاكلونحوالمبجلالروسلميرنحوالسرمديةالثابتةالصداقةهذهنضعلى

المبجل.

التالية:التدبيراتنؤفإنناخسائرعنهينجمبماالمتعلقةالشروطيخصومما.

هذهبمئلحيقيإوارضاكضميكونضررو!ععلئديمغةلدلةوجدتفيا":الأول!!فد

يؤدىسوتالمعارضالحزبفإن،متعارضالإورهذاأنلولكن.الأثلة

صبةتفرضسوفلشريقه،طبقأالقسمياخذوبعدصاهذا،حقيقةعلىقمممأ

الظامر.المرتكبللايئمبالنممبة

يلقىسوففإنهروسيأ،سيحيضلزمنميحيأ،روسيمصإذايكنمهما":الئثىالهند

جريمته،يرتكابغبرجلهربولياجربمة.مناقرفماجزاءالموت

منقانونيأتعويضأيتلقىسوتالحالةهذهفيالضحيةأقاربكربفان

وهومماثلآ،مبلغأالقيلزوجةفيستتلقىالذىالوففى،المتمممتلكات

سيتمفإنهوهربهأصرعليه!مدعىكانفياماحالةوفي.!قانونيحقها

غه.الضويتميود،حتىيملكماعلىالحبم

النص.شتثويملباحثوضعمنالمحاسةسباقفيلسايافونجينالواردة!حبراتانالىالإت!رةتبدر"
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الئالث:الت

الرابعالهند

الخدسثبند

الممدصاالت

فإنه،السلاحمننوعباىعليهاغدىربسيفأخررجل(ىضربفيا+

ضربةرلكلالفضةمنجنيهاتخمعمةيدفعسوت،الروسيللقانونطبقأ

يستطى،مامقدلر!دفعسوففانهضأ،عليةالمدعىكانماوإذااغداء.

لهليسبانهيضأبالنسموسيتريضأ،ملاسمنهـتديهماكلمنوسيجرد

ضده.نلكبعدلملةهذ.تستمرولنبالحونيمدهلحد

متلبممأالعمارقعلى!غضوالقى!كسزسيحيأروسيسرقمافيا.:

علىصبةتؤضلنعلط،القضمقلومتهثطاءوقل،عليهالمجنيبوالسطة

عليهالمحنييم!تردوسوف.الروسبوالسطةولاالبؤنطيينبوالسطةلاموته

على،المجنيبواسطةويوئقس!خذفابه!سرقالمتعملموإذامنه.سرقما

ثلائةقدرهالوقتنفسفيتويضأ!تح!للىبعدنلكب!المتهموسيود

نلك.فعلعلىجرائهجزاءسرقمااضعات

الآخرضدغفأروسيأ،لى!نانهأكانسواءشخص،اىارتكبماافي*:

يدفعسوففإنهبلضة،يملكهمابعضعلىواسئولىبتعسفمعهتعامللو

قمته.أضعافثلائة

منواحدأوكان،اجنبيشاطىءعلىالعاتيةالأمواجبفعلسعنةجنحتفيا.:

ورسالهابالمؤنثانيةتزويدهاسمئوليةفحليهمنها،قريبأالروسرعايانا

خصماثتهانتولىوسوتبؤنطي(.ا!)مسيحىإقليمإلىبحمولتها

ماإذالكنآمن.مكانالىتصلانالىبالمخاطرالمحؤفةالممرات

لونيحولماملاحيرضيعائقرعاصنةبنعلسنينةيةاحتجزت

وسنتولىالسينةهلطاقمالسماعدةيدسنمدالروسنحنفإنناإليها،الوصول

منبالؤبالحدثهذارقعمالإاهذا؟امانبكلتجارئهموامرأمرهم

الساحلمنبالؤبالضدثهذامثلوقعمالإالكن.البيزنطيةالأراضي

،الروسنحن،وسنقوممنها،تفرغسوفالس!نةحمولةف!ن،!روسي

إلىننجهعنحماوغلنذ،مدما.لصالحنافعبكونأنبمكنماباننزاع

فإنناالامبراطور،بىسفارةفيؤللتجلرة،(اليونانبلاد)حرمأبيزنطة

شخصأىقلرمافيالكنالعمينة.حمولةثمنشرت-جكلنسلمكمسوف

سرقإذاز،الروسرسحايانابوالسطةمعاملتهالمىءزالسفينةمتنعلى
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يخضعونسوتغلئذالأفعالهذهمئلرتكبوامنفإنمنها،ئئاى

قي".منالمتخذةللقوبة

لىالروسمنسواءالحبسفيلميروقعبذافصاعدأ،اللحظةهذهومنذ+:!ممالع!يند

فييصشبيزنطىرروسىأىفإن،أخرىدولةإلىحينئذوبيع!بؤنطيين

بحدهإلى)شتراهالذىالشخصيردوانالأسير،شراءعليهالمنطقةتلك

أنر،سبيلهفيقضهالذىالمبلغعنالمثمترىي!ضوسوف.الأصلية

ىأأخذولوالشراء.مبلغمن!يوميةالأسيرصقيمةأخرىبطريقةتحتسب

ثانيةوسفدفع،الأصليةبلادهإلىبالمئلسيردفإنه،البيزنطيينبواسطةروسى

..لقيمتهطبقأ،اشترطكماشرامه،ئمن

وتولون،حملةتضلونعنثمار،ملحةضرورةالحرب!تجلونمتى.:ثثل!ن!هند

يافيوياتونإمبراطوركممعالعملشرففيرونجونالنقبالروسالئزود

طبقأالمجالهذافىبالعمللميسمحفإنه،خدمتهفيالبقاءوهـيدونو!

لرنجنم+.

لسيرأىبيعبذاؤ،المسيحيينبينمنطتة(ىمنروسىالميراىبىفيا.:التدعالبند

+.الأصليةبلادهإلىويعادبيزنطبشرينمميحررفإنه،الروسبينبؤنطى

ولامبا!را.،بيعلوهربرالروس0.الأرأحدسرقمافياحالةوفى5:!عاثمر!مند

تاجرصوبذا.الروسإلىسيعادالرققفانأثبتهاودصى!روسسهد.

أنإلىعنهيبحثانفعلية(،البيزنطيالإمبرطور)إلىشكايةورفعرلخقأ

الموظففإن،بالبحثالقيامللشاكيلسماحماأحدرفضفيالكن"!عده

..المنحةفيحقهيصالرسوفلمحلى

زلمرتحتبيزنطةفيبإحترافيقلاونالفينبالروسيتعلقمما+:غمرىالحلى!مند

لهوللسلأحدبترك!هلهوصىأنثون(حدهمس!إذاالمس!حى،الإمبرطور

بذالكن.الروسبلادفىالبعيلينلأوبائهستعادممتلكاتهفإنخاك،كارب

كتابثأاختارهالذىالاث!خصفإن،بضائعهبشانماترتيبالمتوفىالروسيثخذ

الواجبالإجراءطنذاومل!بها.رصىالتيالأم!سيشململهكوريث

فيالروسوالرحالةبالتجارق،المشتغلينالرو!حالةفىسيطبقللميرك

هاك+.قانمةديونألهمالنينولولئكبؤنطة،
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إلىشكايةالروسيرفعسوفملجأ،بيزنطةمنمجرماتخذلذا.:سئمرالث!لىالبند

المجرمهذامد!علىالقضوسيلتى(،البيزنطي)أىالمسيحيالامبر!ور

الروسيؤدىوسوفاحتجاجلاله.عنالنظربغض،الروسبلادإلىويعاد

".المناسبةتحسنوقتماللبيزنطيينالخدمةنفس

ضدسواهحدعلىالروسورعايانااليونانيينرعاياكميربطوثيقورتباطوكتقليد+:الخلالمة

وقد.نسختينمنالرقعلىومزىنصفيلتسجلالحاليةالمعاهدة(محدنا

لاالذىالمقئسوالثالوثالمقثسالصليبباسم،المعاهدةهذهإمبرطوركم!د

بلاثنا،وصفالخاصةلعد!دلاوطبقألرسلنا.وتسليمهاعليهابتوقيعهيتجزا،

ندنصلنبانناال!همنبفضلحكصكميتولىالذىلامبرطوركم،أقسمناضد

توكيدهاتمالتىوالصداقةالسكلينتهكأنرعايانامنلأينسمحولننض!نا،

لتصديق!وثيقةهذهأرسلناوقدبيننا.مما!يهاالتوصلتمالتيالبنودبواسطة

إليهاالتوصلتمالتىالمعاهدةهذهمل!رسميأونعلننؤكدلكيعليهاجدتكم

الدورةم(،)!119الخليفةمن02؟6عاممنسنقبر2فيبيننا،فيما

1(أعشر..!خامسةالضريبة

والبيزنطلون،!روم!بينتوقعهاتمالتىم119معاهدةبنوثئتتهىالنحوهذاعلى

السالسليوالامبراطورعليهمأمخقأنبعد،كييفإلىأولجالروسيالأميررسلعادو!

لهمجولةبترتيبلباعهأمرأنوبثوالطيالس،،الفخمةوالثياب،الذهبمنالثمينة!هديا

قصواكييفبلىالروسالرسلوصلوغلماوقصورها.وآثارها!قسطنطينيةربوعبق

.)3(بالقسموأكثوهوالروسالبيزنطيينبينالسلام؟هامةفينجحواكيفليرهمعلى

كلاسبهاخبرةيعكسصياغهااسلوبانضنجدالمعاهدةهذهتحليلإلىانتقلناماوفيا

مقدمةعنعبارةفالمعاهدة.الأخرىوالدولالبيزنطيةالدولةبين!معاهدكغدباسلوب

بهابمهمةقامواالنينالأشخاصإلىويشير!طرمنبينغدهامناللافكاتبهامهاياث!رح

هذهوتشيرروسيأ.مندوبأعئمرخمسةومحدهم،البيزنطيالامبراطورمع!هاإجراء!

فاللاولةالمعاهدك،كتابةأسلوبفيبحتبيزنطىبروتوكولإلىكلها،و!معا!ةبلالمقمة،

قدهذاوعلى)3(.الروسوليسالدوليةالثبلوماسيةفيالأطوكالباعصاحبةهىالبيزنطية

،.حع!ول.68-65

96-58.,.R..P C

27.,Vernadsky,، Kievan Russia
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(جلمنالروسمعالمباحثاتفىاشتركالذىالبيزنطي!فريقأن!متحملمنيكؤن

ومع.المعاهدةبروتوكولصاغالذىهووالبيزنطيينالروسبينالمعا!ةهذهإلى!توصل

.المعاهدةتحليلمنالإنتهاءبعدإلأالآنالاقراضلهذالهعناننطلقلنهذا،

تاثميرالؤل،سبقكمافهى،المعاهدةمقدمةعلىالهامةالملاحظاتمنالعديوتوجد

توقععلىالحصولأجلمنالتسطنطينيةإلىذهبواالنينالروسالسضاءمحد!ى

يشيرالعددوهذاروسيأ.مندوبأعشرخمسةوعددهم،المعاهدةعلىالبيزنطىالإمبرطور

عائ!رالخسمةهؤلاءفمن.آنذاكالروسيالمجتمعيشكلكانالذىالسياسىالئتظيمإلىبدوره

إلىيشيرونالآخرينمندوبأعائمر"ربعةjjIJرلج،الروسيالأميرعنينوبواحدأمندوبأ

إلىعنممندوبينجاعواو!فينلأولج،بالطاعةيدينونالنينالآخرين!روسالأمراء

م119عامفيلولجالروسيالأميرنفوذدفرةثساعإلى(يضأ!رقم!او!شير.القسطنطينية

09عامفيغه Vاجلمنالقسطنطينيةإلىذهبواروسرسلخمسةالسماءلناتظهرحثمه

وهرولاف،ومرموند،وفارولف،،كارلوهموالبيزنطون،الروسبقم709ثفاقت

النينفهمالمحتملومنم،))iمعاهدةنييضأاشتركوالخمسةالسنراءوهولاه.وسيل!ث

م.709عامفيالممابقةخبرتهمبحكمالبيزنطيينمعالمحاثثكثفةقاثوا

عهدفيمباحثاتهابد!المعاهدةهذهأنإلىيضأالمقدمةمنالأولىالكلمكوتشير

هذام.579ثفاقعقدعهدهمافيتملللذانوهماالاسكنلار،وأخوهالسالمىليوالامبرطور

للورعهـالامبراطورفيتم!!معامدةتومع(نإلىصراحةتاثميرالتيالخالضةعكسعلى

م.589عامفىمشاركأبمبراطورأتوجالذى،قسطنطينوابنهالاسكنلرواضه!ساثس

الطرمنمنكلمحاولةهىالمعاهدةمتلصةابيهانشيرالتىالأخيرةوالمححظة

الاثمعببن.ببنالصد!ةزاصروبامةالمعاهدةهذهعلىبالمحاطةالامكانبنرالالنزيم

بينعليهاالائفاقتمالتىالبنودشالحديثالىنلكبعدالصحا!ةكتنوينتقل

بينقاثمةلمورأالحالبطبيعةالبنودهذهوتعالجبندأ.غمربلاوهى،والبيزنطيينالروس

،الأول)البنودالبيزنطيينئوالروسالتجارلهايتعرض!!تىالسرقةكجرفمالبللق،

السابع6)البندينالأسرى(،والثالث،الثانىالبندين)القتلوجرفم(والخاس!(والرالع،

هذهبنود(همأماغهـر(.الثانى)البندالمجرمينتممللهمالعاشر(،)البندالأرقاء(،والتاسع

فيتتعثرالتى!بيزنطيةالسفنحيالتتخذالئىبالاجراءاتالمتحلق!عماثس!بندفص!معاصة

الئامنالبنداننما.الروسيالشاطئإلىالأمواجبهاوتقنفكانسببلأىالبحرىطريقها
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سواءالبيزنطيةالدولةفييعملونالنينوالروسفجيينالفاربالمرتزقةمتعلقانعث!روالحادى

أمالبيزنطيالجيائ!فينظاميةبصورةسواء؟منهمشخصيةبرنجةلأالبيزنطيينمنبطلب

موقتة.بصورة

والئانى،،الأولالبنودفيالموردةالتعويضاتؤالعؤباتأنإلىالإشارةوتجدر

سواء.حدعلىوالبيزنطيينالروسعلىتطبقوالتاسع،السابعو،والخاسىوالرلع،،والثالث

بينالمعلقةللجرائمحدوضعفىالحكومتينبينالمشتركةالرغبةإلىبلاورهيشيروهذا

بترضالطرفان!فقبنودفهىثمومنممبق.ضماوقوعهاتحاشييمكنلموالتي،البلدين

الروسوضعمنمنهماعشروالثانىالعاشرالبندانأماالمحاهدة.فيجمرارهاعلىمنهما

وراءهما.منالبيزنطيةللدولةصفررجدولاضط،ولصالحم

حجمأنإلأ،والبيرنطيينالروسبينمشتركالعامظاهرةفيالسادسالبنديبدووقد

بالنفع؟البعزنطيينعلىتعودالتىتلكمنأكبرالبندهذامن!روسيغلهاالتىالفائدة

التىالبيزنطيةالسفينةحمولةعلىالاستيلاءفيالبند،هذافى،الحقعلىلفممميعطونفالروس

قدرآويغلمنهانافعيكونقدماكلوفتزاعبل،الروسيالشاطىءعلىالأمواجبهائقف

فىلتجارةيذجمونغئاالبيزنطيينإلىالحمولةهذهثمنبردويتعهنون.المالمن

(نيعنىوهذاالبيزنطى.الامبر!ورسفارةفييذهبونلوفرصةوبفيالقسطنطينية

المناسبالوقتيحنأنإلىمنهاوالتربحالشحنةبهذهالاتجارامتيازلأنضهمأعلواالروس

لكنبه+...الويردةالتاليةالعبارةنؤأغدماأهميةالبندهذاويزدلد.البيزنطيةللدولةثمنهالرد

صر)حةالعبارةهذهتشيرحيث...".الروسيالساحلمنبالقربالحادثمذامئلوقعمافيا

فيبونتم!()بحرالأسوددلبحرالاثمماليةالسواحلعدىأمدأدهمأصبحتالروسلنطى

تائمكيلفيساهمجديدغصردخولإلىيشلررايامروهذاالميلادى.العاشرالؤنمستهل

وسياسيةوديموامةعرمةتغييراتعليهسيترتبمما،السهوبلمنطقةالسياسيةللخريطة

لحينقليلآالأمرهذاعنالحديثوسنرجئفيها.طرفأالبيزنطيةالدولةكانت،بالمنطقة

.!معاهدةتحليلمنالانتهاء

المرئزفةعنينحدثانواللنينغهـر،والحادىالئامنالبندينلناغبارويمكن

لصالحمنهأكثرأيضأالروسلصالعوضعا!،البيزنطيالجيمثرفييعملونالنينالروس

البيزنطيبالجيشالعملرودلمنبالسماحلنضهالحقالروسيالأميرأعطىضد.البيزنطيين

إلىالحادهـعشرالبندويشيرضط.الحرببحالةالأمرهذاوشرط،الروسالمرتزقةمن
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مفلحالةفىؤالمرنزفة،صلاءأحدمفلحالةفىننخذأقبنبغيالنيالميركإحبراه!

بيزنطة.يراضيداخلالروسالتحاراحد

نسختينمننسختالمعاهدةهذهأنفيهايوضحبخاتمةم41امعاهدةالكالفويضثم

منعليهاوالموقع،البيزنطيالبلاطأرشيففيتحفظالحالبطبيعةإحداهصا،الرقعلى

الببزنطي(الإمبراطورمنعلبهاالموفعوهيكببف،فينحفظوالنانبة،الروسيالأمير

القسممننوعوجودإلىالكاتبويشيرزلج.لميرهمإلىالروس9اءالسفربهاعادوالتي

البيزنطيالإمبرطور(قسمضدالحالوبطبيعة،المعاهدةلتوكيدالطرفينمن!دىينينبغي

أنالكاتبيفتولمو!لوس.،بيرونآلهتهمباسمالروسأقسمبينماللمقدم!،الصليبعلى

منللثانيفيعليهاالتوقعتمحيث،المعاهدةفيفرمتالذىالتاريخ،شديدةبدقةيع!جل،

026عاممنسبتمبرشر fعهدفيأى4الميحدمنم119عاميو!ىوهو،الخليقةمن

.)1(قسطنطينوبنهالاسكنلرواخوهالسالسلوالامبرطور

روسية-بيزنطيةمعاهدةأمامفناالؤليمكننا،السابقالتحليلعلىبناءأواخيرأ،

ثمموضوعئممقدمةعلىوتحتوىشدهدةبدقةومؤرخةاله!فواضحةفهيالأركانمتكاملة

السالص،ليوالبيزنطيالإمبرطوربالأمر،المعنيةالأطركصنعليهاالتوهعتموف"خلامة

الروسي.الجانبنحوالفاندةموشرثجاهيعكسالمحتوىكانوينلرلج،!روسوالأمو

الذىالبروتوكولحيثمن،الصياغةبيزنطيةتعتبرعليهوردثالذىبالشكلالمعاهدةوهذ.

كانواالنبن،للروسلاللبيزنطببنبودالفانونبةالصباغةفى!نفالفضلعلط،بناءأأمحت

المثال.سبيلعلىالبيزنطيةكالدولةالكبرىالقوىمع!تعاملباسلوبالحهدحديثو

فهلتامةمعاهدةوالروسالبيزنطيينبينم119عامفيتممابأنسلمنافيا،والآن

يكملانالإشينأنأىلثولى؟متممبينهمام709عامفىتخالذىالاثفاقينالؤليمكن

علىالردفىالشروعوقي؟والمضمونالائمكلفيمخنفانشيئانئهمالم؟البعضبحضهما

م.1/5/129'فئتوفىالسالسليو،أن9/6/1Mفيشلركأإمبر!ورأئوجض!طنطقكفر!لثفوىا

,Vasiliev!ا22.افظر، Russian Attac

تم!تتويجأنائبتتوالتديخ!اصححت!مشتركةرثنكينزحريرسونالأممتذانبهاقلمالئىاللرلةكل!

P.أيضا،انظرهـ39560،ص،بع!راجالزرالشيزءبخدو-م،انظر.م159/ه/80ورم Grierson, and

R.أon،،!ءر!32,)6291(.138-133 Jenkins, "The Date Constantine of VII, s Coronat

انظر،.كبيرحد؟سصحيحم119لمحاهدةالروسبة!حولهةخمنهالذى!نر!خيكون1وت

358.,Sorlin,Les traites27اة,ian Attack3؟Vasiliev, Russ
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الأمر.هذاحولالمتباينةالمؤرخينبعضنظرلوجهاتنوضأنعليناالشماؤلاتمذهكل

علىالثانىالروسي!هجومعنالهامةدراستهفيفازيليف،الكسندرالروسيفالمؤرخ

لمعاهدتين،رسميتينوثيقينعلىاحتوتقدالأولىالروسيةالحوليةانيرىالقم!طنطينية،

وفى.م119عامنيبرمثمعاهدةوالأخرىم،709عامنيغلتمعاهدةمنئمنرةالأولى

نضمنالنهائيةالنسخةعنجمارةالئانىبينمارلية،معاهدةعنجمارةالأولالنصأنرايه

A.شخماتوفالروسىالمؤزخويعتقدالمعا!مد"ا(. Shakhmatovؤلجالروسيالأميرأن

الحولثةكاتبأنكما؟م119معاهدةوهي،البيزنطيينمعضطواحدةمعاهدةسوىيعقدلم

A.سولوفيفالروسيالمؤرخأما2(.)م709إتفاقإلىشروطهابحضنكل Solovievفوى

الروسوالنجارالسفراءاتامنيكبشاولمبدئيإنفاقسوىبكنلمe"70عامفيغدماأن

كانوالنثن!رنيسيينللامراءرسلخمسيدىع!ا+لقاق!م!اتموقد،البيزنطيةاللولةفي

فهىم119عامفيتمتالتيالثانيةالاتفاقةأما.القسطنطينيةاسورغدبذاتمموجودين

روسيأسعرأعشرخمسةيدكطعلىتمتوتد،الإطلاقعلىالأولىتكررولاوضوحأ،(كثر

فيوالبؤنطيمنالروسبيانغدهتمماأنسورلانايرينالنرنسيةالمؤرخةترىأخيرأ)3(0

فيالأخرىشمنهماكلتختلفكانتوان،منفصلتانمعاهدتانهمام19او709عامى

(.)ثوالمضمونالاث!كل

علىطلقتالتيالمسمياتحولالمحدئونالمؤرخوناخئلفالنحوهذاعلى

البيزنطلونبينتمتاقىالمعاهدةكانتوإذا.مضمونهاوعلى19Xوا709معاطتي

الدولةبهاتمركانتاقىالعصبيةالظروفحتمتها،حتميةضروكأةم709عامفيوالروس

علىتحتوىلمنهاا!؟ح!119كمعاهدةمكتملأيكنلملهاالقانونىالشكلأنإلأالبؤنطثة،

منلتممخلمونها،!توقعاتإلىبالاضافةبها،مسجلدمقوتريخوخاتمةومضمونمقمة

معاهدءاحتوتهاالتى!شروطأنكمابكييف؟والأخرىبالضمطنطينيةإحداهمالتحفظ،نسختين

القسطنطينبة،علىيفدونالنينالروسالتجارحيالبيزنطيةتعهدكم!مهافيكانتم579

!تواحدلئتظيمبيزنطيةيضاحاتتكونضدهدةالمصهذهفي!واردةالبيزنطية!ضروطلما

،فظر،
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الطرفان(قسموقد.عليهمومالهمبماعلمعلىالروسيكونحتى!قسطنطينية،في!روسي

رسلفيممثلأ،والروسيالاسكندر،وأخوهالسالسليوالامبرطورفيممثلأ!بؤنطي

بينهما.السلامضظعلىلولج،الأمير

كانوهل3المعاهدةهذهملوعلىللتومعبالبيزنطيينحدتالتىالدوافعماإنن

هناككانتألمالمباشرالسببهوالعامذلكفيالقسطنطينيةعلىالناجحالروسىالهجوم

ذلك؟إلىالتاخرىالسباب

لىلجالبيزنطيةالدولةبهاتمركانتالتىوالداخليةالخارجيةالظروفساعحتلقد

معاهداتكانتالشرقضى.تاريخهامنحرجةبمرحلةتمرالبيزنطبةالدولةيجعلأنعلى

يلقائدثورةإلىبالإضافةالبحثمدتزاللاوالبؤنطيينالمسلمينبينالأسرىئبالل

Andronicusلوقاسنلرونثتوس Ducasمر!رزفيالمسلمينالىولجأصبالذى

الوففىهذا)1(.الشرفةالحدودعلىمائمكنضامتبعهالذىالأمرم709عاممنمارس

ممريوسالبيزنطيالقائدكانحيث،القسطنطينيةعنغائبأالبيزنطىالأسطولفيكانالذى

Himeriusالأوضاعفكانتالغربفيم؟أما109عامفىقبرصعلىالبحريةالحملةيؤد

ئانى،تسالونيكمدينةزرافةغلامليوالإسلاميالقائدهاجمضد،الشرقعنخطورةتفللا

عامفيسكانهامنالعديدواسروتخريبهاالمدينةهذهاجتياحفيونجح،البيزنطيةالمدنأهم

وتنبنبالبلقانفيالمترديةالحالةالبلغارخانSymeonسيمونفتهزوفم)2(،409

واضطر.لولتهأمصإلىضمهامحاولأشمالونيكملينةعلىفاغارهناكالبؤنطيالنؤذ

البلقانمنأجزاءعنبمقضاهالهئتازلالبلغارىسيمونمعمحاهدةغد!ىالم!السليو

بينالحربنارخمدتالإتفاقهذاومنذ.منهاوالانسحابتسالونيكعنيدهرفعمقابل

(نالحقيقةتبقىهذاومعالساثس)1(،ليوعهدطوالالغربيةالجبهةفي!البؤنطيينالبلغار

انظر،لوقصنلررنيترسلورةعنا

25.23-)6691(,27in- Hayter, "The Revolt of Andronicus Ducas,"" BSLع.اكعهـا

,onicaeء4لاانظر،النلجح،لهجومهذاص2 ed. Gertr!ا.J Kaminatos, De Expugnatione Th

nnahmeجفى Thessalonikes durch!؟ن.trans31!7391؟حم!،ل(Bhlig, CFHB, Vol. LV (Berlin

40:ة)7391 ubers., eingeleitet and erklart, by Gertrud Bhilig.1. (GrazeهـءAraber in Jahre

g,"Some,"ح!!9182(،)!لأ Remarks on Leo Tripoli' s Attack on h ! lonikiiممه،.W F

antine Empire (Madison,)5291;315 .H Grigoire, aL.Aجل913-133;! Vasiliev, The y
communique,409ي!كار،22,)5291(.378-373 arabe sur la prise de Thessalonique

.02ا-882ص1(،839الاسمكنلرية)الاصحميةوكريت!بيزنطيةالامبر!وريةغنع،ب!متالضأ،لنظر
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!بيزنطيةاللولةلحلودمتاخمةأصبحتسيصونالخانعهدفيالأولىالبلغارثولةحلود

صة.الونحانتمتىبينهماالحربقيلبإشعال!ايلأكانبدورهوهذا)2(؟البلقانفيمباشرة

القسطنطينية،فيلاسيماالبيزنطى،المجتمعغليانفيتسببتالتىالداخليةالأحوالصاما

اضجتدينيةشاكلمنغهنجموماالسالسليوللإمبراطورالرلعالزواجمائ!كلةفهي

2س!زوىوضعتضد.القسطنطينيةبطاركةمضجع oلهالسالسليوالإمبر!ورمحظية

باسمبعدمماصفبالقصر،فيةالأرجوالغرفةفيم509عامممبتمبرمايو-بينمماطفلأ

صوماههاجياكنيسةفيالطفلهذاتعميدتمم109عاموفىبورفيروجنيتوس)3(.قسطنطيين

معارضةرغملهزوجةوصارت،إمبراطورةبنفسهزويبتتويجليوقامقليلةباياموبعدها

Nicholasمستيكوسنثقولاالبطريركففورغمالشديدةالكنيسة Mysticos)`.خضموفى

عامفيالقم!طنطينيةعلىئولج!روسىالأميرحملهجاتوالخارجيةالداخليةالأحددهذه

سلامعلىللحصوليسعونوشدتهاالعسكريةالمفاجئةهولمنالبيزنطيينجعلتم،709

فازيليف)5(.قولحدعلىالروسمعالسرعةوجهعلى

9,R.Browning, By_antium and Bidgaria,;61 .J Fine, The Early Medieval Balkans

.01،3991(Michigan)

فظر،السلأ-!ءليوعغفيالبلغربةلبيزنطيةلحلاقكشاللمدميلمنلمزيد

,rstBulgarian Empire (London,)0391;155-137FineمبteلمهoyكدAiل!أ!،.S Runci

arlin- Hayter, "Clement 'd Ochrid, la guerre bulgare deظ.MedievalBalkans, ;142-137 P

Leon,409،،ج!!38,)6591(.611-606 et prise de Thessalonique en

681-،الأولىالبلغرولولةلبيزنطيةلا!برطوريةبينالعدكلبثمير،!طىعبدءهانىيضأ.انظر

.1ا-6016صم(99165طنطا،جلمعةالآدب،كلثةبص،تنثمرلمدكتورا.وسلةم1801

.\اصه،لأولىالبلغرثولة،الهدىعبدءهانىفظره2

93.ص991(5االاصكندرية!صالس،ليوللامبر!ورالرابعالزواجالعزرز،عبدوسلم"

,Vasiliev,2.اير kcatt4.naissuR

عبدوسلمفظر،ممئ!اكل،منعنهنجموماالسالسليوللإمبراطور!رابعالزواجحولل!قدميلمنلمزيد

R.،أيضأانظر3010-.صد،بعالرلزواج،!ش! Jenkins, "Three Documents Concerning the

2.( ,241-922 .P Karlin- Hayter. "Le synode 9 Constantinopleل!116(كو!،+,Tetragamy

le de Nicholas le Mystique dans 'I affaire de la t6tragmie,.، JOBضde 886 4 129 et la

0791)91,( ;101-95 .N Oikonomides, "Leo VI' s Legalization of 709 Forbidding Fourth

174-,()769103Nomos (IV, )27-25،،+ DOP!ممMarriage: an Interpolation in the Procheiros

.591

.221..ttackبرVasiliev. Russian

--192



المحتممن.كانالبيزنطثةالدولةبهامرتالتىالحرجةالظروفهذهكلفياء

طلبوهاالتىالتجاريةألائمروطوكنلكالروسمعالسريقكانالسالسليوالأمبرطورعلى

سوىمنهللتخلصوسيلةهناكتكنلمالذى،الراهنالخطرمنيتخلصحتىونلكمنه،

عامفيتمتالتىفالمحاهدةهذاوعلى.قيمنالبلغارىسيمونمعحدثمئلما!دبلوماسثة،

الروسفيهأملى،الراهنالوضعلمواجهةالطرمنبينسريعثناقسوىتكنلمم709

كالضاحاتالبيزنطيةالاث!روطجاعتالؤلسبقوكما.الأخيرةوفبلتهابؤنطةعلىشروطهم

ولا.بهاوالإقامةالقسطنطينيةإلىوفلوهمغدعليمومالهممالهملتوضحللروسقانونثة

السؤاءاللهمم،119عامبعدمماغلتالتىوتلكالمعاهدةهذهبينيربطربطثمةروثد

الساثسليوالإمبراطورالبللين،حكاموكنلكالمعاطتين،شهثواالنقالخسة!روس

رلج.والأمير

الىصراحةلتشيروالروسالبيزنطيينبينأبرمتالتىم119معا!ةوجا!

مستهلفي6حوليئهفينسطوريذكرحيث،الطرفينبيندارثالتىالمباحثاتمننوعوجود

حكمظلفىإليهاانتوصلتمالتىالمعاهدةمننثمخةهى.هذه!معاسة،عنحديثه

المعاهدةهذهغدمنالهحفأنإلى(يضاالكاتبنفسويش!....والاسكندرلصالإمبرطور

ضطبالكلماتليسرتوكيدهاعليهاوالحفاظللبلدينبينبالفعلالقانمة!صداقةر!مرمدص

فصرفعتببدأتتدالمباحثاتهذهأنالمحتملومن)1(.الغليظوالضمميضأبالمددل!

ربما،التاليةالأربعالسنواتخصاسئمرتوفهام،579عامفئثميمطنطينيةعنثروص

مهمبماالروسالأمراءعنينوبونكانواالنينالروسالتجارطريقص،متصلضبشكل

صيغةإلىالبؤنطيينوبينبينهمالتوصلتمومتى.القسطنطينيةإلىوينوننضهرلج

فيالضطنطينيةإلىرسميأصفهبا!سالرلجالروسالأميرقامللطرمن،مقولةنهائية

فيالولردةالعبارةهذايؤ!ومما.عليهاالسالسلصالامبراطورتومعلأخذمiااعام

وبامرالعظامنمرائمركةعلىبناءأجاعواالررسالسفراءأنتؤلوالتىالمحاهدتمتمة

الملابساتهىهذه.رلجالروسيلكميريخضعونالنينالر،سكلعنونيابةمنم،

19ععائرهاعلىصتالئىالتديخية 1 A.;القولسبقوكصا،والروسالبيزنطيينبينم

.م709معاهدةشتمامأوتختلف،الأركانمتكاملةمعاهدةتعتبرالقانونيةالناحيةمنفالها

عامفيالطرمنبينعليهاتفقمايكررأنيشالمالمعاهددكانبلن!محتملمن!كونو!

.بثفيمالمحاطةمنمةانظر؟
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119معانصفيثانيةم709 A'-Sمعاهدةفيالروسالتجاربعمأننكرنجدلاثمومن.م

الدولةفيوالداخليةالخارجيةالظروفكانتإذا،الآننفسهيطرح!ذىو!سؤالم.119

للتوقيعبهاحدثالتىالدوافعفصام709معاهدةعلىالتوقيععليهاحتمتالتىهىالب!نطية

!ذىكللثللقع!طنطينيةمباشرعسكرىروسىتهثيديوجدلاأنهخاصةم119محاسةعلى

3م709عامفيقائمأكان

لمالبيزنطيةللدولةالإسلاميالخطرأنإلىنشيرأنينبغىالسؤيلهذاس!لىللإجابة

علىللإنقضاضالفرصةيتحينكانالبلغاريسيصونفا،قالغربفياما،الشرقفيينته

عامفيالسالسليوالإمبراطورتوفيغدماالؤصةهذهوكلهوقدالبؤنطية؟الأراضي

وبهذاليضأوونجخهمبلالبدغاردرسلالجزيةيلفعأنالاسكنلرخديفتهرض!حيثم،129

اجتاحتحيث،البيزنطيةالأراضىعلىللهجومالبلغارخانلسيمونالذهبيةالفرصةجات

لهيبيطفئأنشخص(ىولاالاسكنلربمقلورولحهـيكنم،139عامربيعفيتراجما!ثه

1).فاينالمؤرخ!لحدعل!آنذيكالحرب Fine)حنكةئعكسفإنماعكستانالأحداثهذه

علىللهجومالؤصةيتحينكانالأخيروأن،سيمونالبلغارخانجماحكبحفيالسالسليو

ليومعهغدهاالتيالإلقاقاتسوىرنجتهتحديئدونيحولولمالبيزنطيةالأراضي

البحريةالهجماتيتبادليمريوسبصاتةالبيزنطيالأسطولكاننفسهالو!وفيالسالس.

قرصسواحلعلىالبيزنطىالأسطوكأغارم19.عامففى،الإسلامىا!أسطولمع

وفيالاثرب)3(.هذهعلىالإسلاميالأسطولردوقد،غانمةناجحةغارةركانتالشر!ة،

بقيادةالأخمطول،السابقةالانتصارتبدافع،السالسليوالإمبراطورجهزالتاليالعام

كابشديدةبخشاطةيعنيوهذا،المسلمين(يد!منواستردادهاكريتجزيرةلغزوهيمررس

مواجهةفيكبيرةخطورويشكلالذىالأكر.11eiعامالقسطنطينيةصالبحريةالحماية

.)3(البيزنطيةالأراضىصوفيفكرواماإذاالشماليينالروسالزاة

Fine.Medieval..143؟ Balkans

23rom the`5h Century to the VenetianConquestملantine CreteرءD.Tsougarakis, By

ول(ء"4ول3.!54-538891

.302-402ص،الإسلاميةكريتغبم،بممتايضأ،فظر

Constantineج!!antinae,ed.انظر،!حملةت.عن" Porphyrogenitus, De Cerimoniis Aulae

56-54;,anline eterC;066-651جر9), Tsougarakis, y18؟Bonn)1.ا Reiskii, CSHB, tome

185.6991(,006 - 2501 )London3"ءر!،*ألريكلOrthodoxلمهngيه.M Whittow, The Ma
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الإمبرطورتجحليانك!لةالبيزنطيةبالثولةالمحيطةالسابقةالظروفتكونوف

منقالمأكاناكبرالخطرأنبيد.الروسمعم119معاهدةتوجمععلىيئقلالممالصل!

تحولاتشكلفيبلالبيزنطيةالشماليةالحدودعلىمباشرهجومشكلفيليشالثممال

.السهوبمنطقةفيوليمغرافيةصثثة

خمسةزعامأخمسينمنذفهبورفيروجنتيوسفسطنطينينكرالصددهذاضى

والخزرالغزاتفقأنحدث"الإمبراطوريةالإدوةعن"كتابهتأليفسبقتعامأوخسق

الخزرى-الترىالتحالفنجحوقد.أراضيهممنوطردهمPechenegsالبشناققالعلى

وعلى)1(.وويز()بحرالخزربحرشمالالواقعةؤاضبهممنوطردهمالباث!ناقهزيمةفي

البشنلقوواصل،منهاطردوهمالخزرولكنخزريا،فييستقرواأنالبشناقحاول!مذالر

النين,Magyarsالمجيارأراضيوغزوا،الدوننهروجمروا،الغربصوبهحرتهم

الدنيبرنرىبينالواقعةالمنطقةحتىالغربنحوالتراجعمنمزيدإلىبلاورهملضطروا

)2(.وسويت

ناحية،منالبشناقبينالقت!نشوبإلىألتالتىالأسبابكانثوأيأ

كانالميلادىالعاشرالترنبدياتمعفهالثانجتةفالح!قةأخر!،ناحيةمنوالخرزوالش

وكنلكChersonالبيزنطيةخرسونمديةمنبالؤبالأسود،البحرشماليييمونالبث!ناق

والتيم119معاهدةسياقفيوردتالتىالهامةالعبارةننسىلاكذلكبصبور.)3(مدينة

.)4(الضأايأممودالبحرعلىسواحللهمصارتالروسأنإلىتف!و

البحرشماليالسهوبمنطقةفيالأئنيةوالسياسيةالتحولاتهذهكككانتوهكذا،

كانتضدح.3"حولأالقرمجزرةشبهفيالبيزنطيةللممتلكاتمباشرأتهحيدأتشكلالأسود

خد4منترقباياسود،البحرشمالالبيزنطيللنؤذمتقلمأمركزأالبؤنطيةضسونملينة

المدربزاء.السهوبمنطقةفيالقاطنةبالقائلتمرالتىالسياسيةالتجولاتالب!نطية!لولة

لئتركوافىذالروسالبحرةانفىناس!كىرى2.ا502-.ص،الاسلاميةكريتعنم،بممتالضأ،انظر

وبلىبينهاثانصة6فةالصدإلىل!ادأزسلمالذىزلج،منبأمرثعم!طنطهنيةعلىوضوالحهلةخهقي

Vemadsky,Kievan,.27،بزنذ.ليظر Russia

167,,ConstantinePorphyrogenitus, DAI, I

.162صاللولى،والمجتمع!روسمنصور،طرق8

.ا-ly163مراللولى،والمجنمع!روسمنصور،طرق3

!م.اامساطةمن!سالمىليندانظر8

--92،



سوىالبيزنطيالبلاطأماميكنلم،للقسطنطينيةالعممكرىوالتهثيدالأسودالبحرنحوالروسي

الحريريةوالثيابالماليةبالرفماوىالبشناقاستمالةمنقمكنت.الثبلومامميةبراللجوء

ومعاهدكالقاضاتوغدت)68(،الأخرىوالهد!االأرجوفيةوالأقمشةبالذهب!موشاة

المعاهديتقبولسوىالبيزنطيةاللولةنماممناصهناكيكنلموبالمئلمحهم.)96(الصدثة

أسهلفماواحد،آنفيجبهةمنأكثرفيالتتالتنمتطيعلاونهاخاصةيضأ،الروصمع

وهكذا.الذهبمنبقليللوالبراقةالناعمةالثيابمنبقيلالشمالضانلتروضانعليها

إلىالساثسليوالإمبرطورعهدضالبيزنطيةالدولةبهامرتالتيالظروفهذهكللفعت

المعاهدةوجاعتفضأ.م119معاهدةعلىبلفحسبم709معاهدةعلىلاالتوهعقوله

شروطهالدايابينوحملت،والروسالبيزنطيالطرمنبينمتبادلةمفاوضاتنتيجةالأخيرة

مشتركة.بيزنطية-روم!يةتد!د!

6"()

1916

026.6691(,.R Jenkins, B_antium the Imperial Centuries .DA7101-061 (London

Constantine,ء.41."ا.94-48 Porphyrogenitus
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الخثمة:

معالمعاهدتينهاتينعلىالتومعقلتقدالبيزنطيةالدولةكانتلذاالختاموفى

عليها.للتوقعالبيزنطيةبالدولةحدتالتىالسياسيةظروفهالهاكانتمنهافكلالروصه.

ولا،والمضمونالشكلفيمختلفةالمعاصتينهاتينمنمعاهدةكلجاتضد!ا،وعلى

.الأخرىإحداهماتكرر

م709معاهدةانإلىيذجمونالنينيلمؤرخينرأىقولمحمإلىنفميرأنوينبغي

.الروسمع!طم119معاهدةسوىتعقدلمبيزنطةلىلىم،119معاهدةمنصهأكانت

السلامشروطتقلجعلتهاالبيزنطيةاللولةبهاتمركانتالتيالعصيبةو!ظروفثالأحدث

غدتامنفصلتانمعاهدتانففاكوبهذام،119عامفيامم709عامفيسواءالروصمع

09عامفىو!روسالبؤنطينلون Vم119و.
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والمراجعرهـالمط

لعربية:ادرا!اأول!

.المقدسالكتاب-

فيالكاملهـ(063)تالواحد،جمدبنمحمودبنمحمدالأهلير،ابن-

أجزاء.599101(،)بيروتالئاريخ

6)ت،اللهعبدمحمدابيالدينضياءالبيطار،ابن- I I)لمفرداتالجامعهـ

أجزاء.04(،د.ت)القاهرةوالأغذيةالأدوية

القادرجدمصطفىتحقيق،والأممالملوكتاريخفىالمنتظم،الجوزيابن-

.(2911)ببروت2-3جعطا،

)دمشق،الدهانسامىتحقيقحلب،تاريخمنالحلبزبدة،العديمابن-

د.ت.(.)دمشقزكارسهبلتحقيق2،ج2؟ج5491(،

الدينصلاحتحقيق،والسنارةللرسالةيصلحومنالملوكرسلالفراء،ابن-

.(91ث7)المقاهرةاج،المنجد

8091(.)بيروتأميدروزهـ.ف.تحقيق،دمشقتاريخفيلالقلانسى،ابن-

9185(.)التاهرةالغرايبوفريدةالعجائبخريدة،الورديابن-

المعروفهالأسفاروعجاثبالأمصارغرانبفىالنظارتحفة،بطوطةابن-

.1(649)بيروت،بطوطةابنرحلةباسم

)القاهرةا-2جوالتاهرة،مصرملوكفيالزاهرةالنجوم،بردىتغرىابن-

.)6391

عباسإحسانتحقيقحمليس،ابنديوانهـ(527)تحمليس،ابن-

0691(.)بيروت

.(.د.ت)بيروتالأرضصورة،حوقلابن-

91)ليدنجويهدىنشر،ولممالكالمسالك،خرداذبهابن- AAبغداد(؟(

.(.د.ت
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i(.841)ببروت4ج2،ج،خلدونابنتاريخ،خلدونابن

i(.218)ليدنجويهدىنشرهالننيسة،الأعلاقرسئه،لن

بنعمرسعيدأبىالدينمحبتحقيق،دمشقمدينةتاريخعساكر،ابن

1(.599)بيروث2ج،اللهغرامة

طبعإعادةاهـ(،2r.)ليدنالبلدانكتابمختصرالهمذانى،فقيهابن

1(.699)بيروتالهادكطيوسفتحقيق

تحقيق،والنهايةالبدايةهـ(774)ت،القرشيعمربنكثير،إسماعيلابن

جزءأ.041(،د.ت)بيروت،النجارالعزبزعبدمحمد

هـ(711)تالمصركط،الأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمدمنظور،ابن

جزءأ.051(،د.ت)بيروتالعربلسان

فنفىالناموسيةوالضوابطالملوكيةالأحكام،الداعيمحمد،منكليابن

،منشورةغيردكتوراهرسالة،الدايمعبدالعزيزعبدتحقبقالبحر،فيالقتال

.91(74الائار،كلبةالفاهرة،)جامعة

محمودتحقيق،الحربيةالتعابىفىالرسميةالأدلةالداعى،محمد،منكليابن
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المعربة:المصاهـوثانيا
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6691(.)القاهرةالإسلاميالعصرالكببر،المغرب،سالمالعزيزعبدالسيد

مجلةالأموى*،العصرفيالقسطنطبنيةلفتحالعربية"المحاولاتالعاوور،صلاح

2(.000)8عدد،العربىالمؤرخ
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:كتابفيمنشورم(،"7-9)قالبيزنطيالإمبراطوركيا"الحرس،منصورطارق

تحريرعطا،زبيدة(.د.!تكريميكتاب،وحضارةتاريخ:الوسطىالعصور

(.الطبع)تحت2(.410)القاهرةمنصورطارق

الصلبببةللرؤىدراسةالصلببية:الكتاباتفي"القسطنطينبةمنصور،طارق

261.32-هص2(،920)60عثد،العربيالمؤرخ"،قسطنطينلمدينة

حتىالسابعالقرنبدايةمنالبيزنطيةالإمبراطوريةفىالجيشمنصور،طارق

،الآداب)كلية،منشورةغيرماجستيررسالة،الميلاديينالتاسعالقرننهاية

3991(.بنهاجامعة

0002(.)القاهرةام459-540الثولىوالمجتمعالروسمنصور،طارق

1(.999شمسعينجامعة،الآدابكليةبعد،تنشرلمدكتوراة)رسالةوايضا

2(.800)القاهرةالمسيحيالفكرفيالمسلمون،منصورطارق

والواقعالعربيالمفهومبينالبيزنطيةوالألقابالوظائفمنصور،طارق

2(،2110)رلمحمخاصإصدار،والوسيطالإسلاميالتاريخحولية،البيزنطي

7-82.صأ

الإسلامي،والعالمالبيزنطيونا،ج،الخارجىوالعالمبيزنطةمنصور،طارق

2(.350)القاهرة

عصرهافىالبيزنطيةالدولةتاريخلمصالرتحليليةنقديةدراسة،منصورطارق

2(.500،)القاهرة،الأخير

2(.200)القاهرةالألب،اجالبيزنطيالفكرقطوف،منصورطارق

حوليةالبيزنطى،التاريخمصادرمنمصدريحييبنهارونمنصور،طارق

اهـ(.ا-6426)425عدد،بالطائفللبناتالتربيةكلية

اللائينيوالغربالبيزنطئالشرقبينوالكنسيةالسياسيةالعلاقاث،زيتونعالل

1(.089)ثمشقالوسطى!عصورفي

(.519I)القاهرةالإسلامفىالسلاحزكئى،الرحمنجمد
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المسلمة:العربيةالعناصرتجاهلشصيربةببزنطة*سياسة،رمضانالعزيزعبد

-157ا30ص2(،0)770عد!،تاريخيةوقائعمجلة"،أما7-القرون

مانويلالإمبراطورعهدفيإللاتينيةالبيزنطيةالعلاقاث،رمضانالعزيزعبد

1كومنينوسالآول 4 r-الآداب)كليةمنشورةغيرماجسئيررسالة،أم18.ا،

02(.00شمس،عينجامعة

)القاهرةالوسطىالعصورفىالإسلامبةالحضارةناربخماجد،المنعمعبد

.)7291

)القاهرةاجمصر،فيورسومهمالمماليكسلاطيندولةنظمماجد،المنعمعبد

د.ت(.

)طرابلسالطببيتوفيق(مينترجمة،الاسلاميةصقليةتاريخحسن،عزيز

1,.)n9

1)القاهر(السياسية)المقلماتالصليبيةالحروبالجنزورى،علية 999.)k

فؤادمراجعة،شعيرةالهادىعبدمحمدترجمةو!روم،العرباء،فازيليف،

د.ت(.)الفاهرةعلىحسنبن

الأولىالحملةعندراسةالصليبيةللحروبالأيديولوجيةالخلفية،قاسمعبدهقاسم

.(8391)القاهرةام9-9أ590

ترجمة،المتوسطالبحرحوضفىوالتجاريةالبحريةالقوىارشيبالد،،لويس

)القاهرةعيسىمحمدأحمد

991(.0)القاهرةالعربيةالمصالرخصمنالروستاريخ،إسماعيلالجوادعبدليلي

الملكعبدبنمسلمةحملةمواجهةفىالبلغار"دور،إسماعيلالجوادعبدليلى

6)1991(.عدد،العربيالمؤرخمجلةالقسطنطينبة!،على

وعلاقئهاهرقلالإمبراطورعهدفيالبيزنطيةالدولة،إسماعيلالجوادعبدليلى

1)القاهرةبالمسلمين iAo).
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والرحالةالجغرافيينكتاباتضوءفيالقسطنطينية،إسماعيلالجوادجمدليلى-

ا-202؟51ص)9891(،3-4عدد،المصريالمؤرخمجلةالمسلمبن،

14.أ-ه90

رسالة،القسطنطينيةفياللاتينيةللملكةالخارجيةالسباسةالجواد،عبدليلى-

8191(.القاهرةجامعة،الاداب)كليةمنشورةكرماجستير

غانم،الدينعمادوتعليقترجمةالمصليبية،الحروبتاريخ،هانسمابر،-

1(.099)طرابلسللجامعاتالفاتحمجمعمنشورات

1(.869)بيروتالدينصلاحعهدفيالأيوبيالجيش،حسينمحمدمحسن-

عهدفىالبيزنطيةللإمبراطوريةالشرقيةالسياسة،عمرانسعيدمحمود-

8591(.)القاهرةأم18ا-.431الأولمانويلالامبراطور

صقليةفىوالمسلمينالبيزنطيةالإمبراطوريةبينالعالكاتالسيد،محمودمنى-

)كليةمنشورةغيرماجستيررسالة،المقدونيةالأسرةزمنايطالياوجنوب

1(.699،شمسعينجامعة،الآداب

4891(.)بغدادوالإسلا3الرومبلادمآصرعواد،ميخائيل-

رسالةالميلادى،العاشرالقرنفىالقسطنطينيةمدينة،شيحةمصطفىنجلاء-

9991(.القاهرةجامعة،الآداب)كليةمنشورةغيرماجستير

الأيوبيالدينصلاحعهدفيالمصرىالحربىالتاريخسعداوى،حساننظير-

(.)579)القاهرة

خل!العسكركطونشاطهاالبيزنطيةالبحريةئطورالبشير،الهادىعبدءهاني-

ص2(،3.5)يوليووالمستقبلالتاربخمجلةللميلاد"،والعاشرالثامنالقرنين

.2ا-4720

02(.10)القاهرةام681-180وبلغاريابيزنطةالبشير،الهادىعبدءهاني-

1(.999طنطاجامعة،الآدابكليةبعد،تنشرلمدكتوراة)رسالةوايضا
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المسلميننشاطفىواثرهاتركببهاطبيعةالإغريقية"النارفرج،العزيزعبدوسام

)القاهرة3991نوفمبر6-8البحار،وعالمالإسلاميةالحضارةندوة"،البحرى

.)4991

الاسثمراربةبينبيزنطةفيالحكوميةوالمناصبا!قابفرج،العزيزعبدوسام

)القاهرةوالإدارىالسياسيالتاريخفيقراءةبيزنطة:فىمنشور،والانقطاع

السنوىالكتابفيالأولىللمرةالدراسةهذهنشرتوقد33-63ءص02(،40

1)القاهرةوالرومانيةاليونانيةللدراساتالمصريةللجمعيةالثالث 99 A)ص،م

-592.933

حوليات،الأوسطالبيزنطيالعصرفيوالتجارةالدولةفرج،العزيزعبدوسام

(.1889I-879)الكوبت53الرسالةالناسعة،الحولبة،الآدابكلية

)الإسكندريةالسابسلبوللإمبراطورالرابعالزو)جفرج،لعزيزعبدوسام

.)1991

الأمويةوالدولةالبيزنطيةالإمبراطوربةبينالعلاقاتفرج،العزيزعبدوسام

.I(819)الإسكندريةالميلادىالثامنالقرنمنتصفحتى

)القاهزةوالإدارىالسياسيالتاريخفيقراءةبيزنطةفرج،العزيزعبدوسام

40.)02

البيزنطية،الإمبراطوريةوحضارةتاريخفيدراساتفرج،العزيزعبدوسام

.(8591لإسكندرية)ااج

القرناللاتينيةالكتاباتفيومراسمهاالقسطنطالنيةمدينة،بسخرونكاملسميريوسف

شمسعينجامعة،البنات)كليةمنشورةيخرماجستيررسالةالميلادى،عائ!رالئاني

.)7002

الإليكمزونية:المواقحدسا:

.httn_//en،3يم wikinedia. orQ/ wiki/ William of-

catholicencvclonedia. tobba/a/mocسلحلا.//_httn-

-httn://www. catholicireland. net/church- -a bible/church/februarv-
saints/56-2-8 the- nresentation- hvnanante
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#21141388955 0891 num

.1referenceizlobalول.241.2.82.5002 com/ doi/ abs/ I /1515.0 i s.كى//:(htti
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www. callisto. si. usherb. ca/-croisade/ Bvzance. htrn
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