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 املؤرخني حول بداية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية ومسماها بعض أراء 
 

 بنغازي جامعة- اآلداب والعلوم املرج كلية- التاريخ بقسم- د. صالح األمني عبداهلل 
 جامعة-التاريخ واحلضارة  كلية-دراسات عليا شعبة التاريخ الوسيط  طالب- الصديق املربوك عمران 

 البيضاء-نوسي السيد حممد بن على الس

 
 الملخص

الشعوب احمليطةة  أيضا   مستهم كذلكأو  ،انالرومهم  يعتربون أنفسهم كانوا  الذين –أو بيزنطة  اإلمرباطورية البيزنطية
ومتركةةزيف يف  ،العصةةور الوىةةط  وحةةى العصةةور الميا ةةة ارتةة  ر  الشةةر ا امتةةاام ا مةةنيف اجلةةز  اإلمرباطوريةةة الرومانيةةة  كانةة  -

 مانيةةةةةللاولةةةةة الرو  اىةةةةت رار ا مبا ةةةةر ا وكانةةةة  ،اإلمرباطوريةةةةة البيزنطيةةةةة عرفهةةةةا ىةةةةاااا وسمااةةةةا باىةةةةم، الميسةةةةطيطييية العاصةةةة ة
مةن حيةت توسة   ورومةا الميا ةة ،ةيةبيزنطاالمرباطوريةة الجيري الت ييز اليوم بني و  فظ  عل  تمياليا الاولة الرومانية،وحا الميا ة

بةاال   اللغة اليونانيةة وكان ىاااا يف الغالب يتحاثون ،باال  من الوثيية الرومانية بارسيحية ومتيزها الثميافة اليونانية األوىل حنو
مبا أن الت ييز بني اإلمرباطورية الرومانية واإلمرباطورية البيزنطية حةايت ىلىل حةا كبةم، فلةي  مةن ار اةن  ايةا  ،التيييةال من

 م423يف قسططططططططولو   ا     )العاصةةةةةةةة ة  اإلمرباطةةةةةةةةور ةةةةةةةةا، ولاةةةةةةةةن اليميطةةةةةةةةة اره ةةةةةةةةة كانةةةةةةةة  نميةةةةةةةة  تةةةةةةةةاريب الفصةةةةةةةة  بييه
 سة   اإلمرباطوريةة الرومانيةة أ ةم ا يف  بح  الميسةطيطييية، الة  أصة البوىةفور علة  بيزنتيةوم ىلىل األناضول يف نيميوميايا من

ا حيةت يعتةرب باايةة  فةنن وبالتةاي  م493-479:ث ود سط و  ا     )بعا وفةا  اإلمرباطةور م493 هةذا التةاريب مهةم سةا 
تميةال ىلىل التةاريب البيزنطةا يف باالن وفصةلها متام ةا عةن الغربيةة، يبةاأ شطرق   اإلمبراطوريط  الر مني ط  ال)وأاإلمرباطورية البيزنطية 

 ،عل  حنةو فعةال مولةة سايةا  بعةا ىلصةال  اجلةير واإلمار  (هر  )حيت أى   ، م031-016: هرقل )عها اإلمرباطور
ورية البيزنطية ألكثر من عا   اإلمرباط ،ة لإلمرباطورية من الالتييية ىلىل اليونانيةوبتغيم اللغة الرمسي الثي ايف من  الل ىلنشا 

يف  عسةةاريا  و  ثميافيةةا  و  الةةاول ا تصةةاميا  كانةة  واحةةا  مةةن أ ةةو  حيةةت   ،م1334وحةةى  ارةةيالمي ميةةذ الميةةرن الرابةة  ألةةس ىةةية
تعافة   طية اإلىالمية،والبيزن الفارىيةطية البيزناحلروب  و صوص ا  الل ،أوروبا عل  الرغم من الياسايف وفمياان األراضا

 .  رق البحر ارتوىط وصعايف مر  أ ر  لتصبح  و  بارز  يف م 1630-707) ارمياونية األىر  اإلمرباطورية    حام

 ، الميسطيطييية، روما.  سطيطني األول اإلمرباطورية البيزنطية، اإلمرباطورية الرومانية، اإلمرباطور :مفتنح  الكلمنت ال

 دم طططالمق
 ان  ،نبذ  خمتصر  أن يرس   ليال  إلعطا  الميارئ عل  لع  الاارس ررحلة ظهور اإلمرباطورية البيزنطية ال غىن ل 

هر ارالمح والتغمايف ظلت ،من  الهلا بيا  فهم حمييميا حول ا تالف ارؤر ني عن الفرت  الزميية لبااية اإلمرباطورية البيزنطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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وال  ك أن تلك التغمايف ال  أميف لظهور اإلمرباطورية كان  ىبيال  ىلىل  ،يف اجلوانب اإلمارية والاييية والسياىية والعسارية
 مذاهب  ى. ارؤر ون في الذي ذهب ية ر ني حول مس   اإلمرباطور ا تالف بني ارؤ 

االست اعا يف  نظامهاوباأ  ،يالميارالميرن الثالت  طوالعان  اإلمرباطورية الرومانية الاثم من ارشاك  عل  
اطية ال  بال الرو  الا مير  ،بح يسيطر علي  ممياتلني عساريني مستباينصالذي أ، ويف نف  الو   السياىا اايار

 من عام االىتميرار ترتب عليها تيمي  العاص ة حبسب مميتضيايف اررحلة.  يف ا تيار األباطر  مما  لق حالة جتسايف

ممتلااهتم  وازميام ،تباامهممما زام يف اى ،لبسط ىيامهتم هلم الطريقفتح  باىتئثار العساريني جبيو هم و 
م االمرباطورية من الشرق تاركا  وميايا لت مني حاو ميني يفىتمير أجت  للشرق وا م Diocletian :273-463قلدينيو  د)

ما بعا  وبرغم ذلك فميا مها لفرتايف الحمية ،اذ الميرارايفكان التيسيق بييه ا واضحا  يف اخت ،آ ر ألغسط حام روما 
يف   كنلقوط الغرب   ) ،ةك ا الميبائ  اجلرمانيارت ثلة يف تميام الفرجنة   و لفائ  يف ترك روما رواسهة األ طار (م لايانوس)

ىلىل سانب ظهور ارغول كميو  كاىحة ما أت  عل   ا  ىلال سعلت    ،يوب روىياجب واىتميرار الميوط الشر يني ر مني ن ) ماكيا
ىبب  يف حركة تااف  للشعوب بالميار   ،صبح   اب  وىني أو أمىن من احلاوم األوربية تيذر بعوا ب و ي ةوأكالرميم 

لي ها ذلك بتفرم  ،زعيم  الميوط الشر يني م Odoacer:394د كرأ)  ذلك بسميوط روما بيا األوربية لييتها ك
 اإلمرباطورية البيزنطية مون غمها كا ترث حضار  الرومان ويتفق البعض عل  أاا امتاام لعصر اإلمرباطورية الرومانية.

  تياول ماال احلصر عل  ىبي  ارثال ولعليا نذكر ميها  ،ومس ياهتا اإلمرباطوريةتعاميف الاراىايف حول بااية 
يف    محمود سع د عمران)والاكتور  ،واحلضارييف كتاب  معامل التاريب البيزنطا السياىا  (سوزيس نسيم يوىس)الاكتور 

 وكتاب  تاريب االمرباطورية البيزنطية.  محمد محمد مرسي الش خ)والاكتور  ،كتاب  معامل تاريب أوربا يف العصور الوىط 
 

األ رب العت امه ك س    واالىم اإلمرباطورية،بش ن بااية اآلرا  وتعامها  عل لميا  الضو  ىلىل ىل الاراىة هدفت  
ارس    تاريب اإلمرباطورية أوىوا  كان ذلك يف با   ،حول األحااث الطارئة ارتبيا يف حماولة إلبعام اآلرا   لإلمرباطورية

الوصول ىلىل بعض احلميائق ال   ا تميومنا ىلىل  من هذه الاراىة أيضا تو ا ارومن األهااف  الذي يت ش  وتلك اررحلة،
فهةم بعض الغوامض التارخيية، وكذلك مراىة سايا  لبعض األحااث ال  أصبح  يف طّا اليسيان، ورأي  من واسيب أن 

 وتطفو عل  السطح.  وض هذه األحااث حى تظهر للميارئأما ياي اللتمياط غ

، هو اريهج  رتناه لاراىة موضوع أرا  ارؤر ني حول بااية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية ومس اهاأما اريهج الذي ا
أرا  ارؤر ني حول بااية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية بغية الوصول واىتخالص مث ارميارنة والتحلي   السرمي التارخيا

 .ومس اها

ومن ناحية أ ر   ،ت امها كبااية من ناحية لتاريب اإلمرباطوريةاآلرا  األ رب واعب األ ذتا ن أمهية الاراىة يف 
، عل  أن يتم ىلحلا ها اىم يعطا مالوال  صحيحا  عن أىم بيزنطة لياون ذلك مافعا  ليا لاراىة اروضوع من نميطتني اعت ام
 اآليت:تلك اآلرا  عل  اليحو باراىة 
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 بيزنطية.أرا  ارؤر ني حول بااية ظهور اإلمرباطورية ال أ اًل:

 أهم اآلرا  حول مس   اإلمرباطورية. ثني نُ:

 مراىة اآلرا  حول بااية ومس   اإلمرباطورية. ثنلثنً:

من  الل طر  اروضوع الاراىة عرض فيها ألهم اليتائج ال  توصل  ىلليها ىتك ا ى ض ن الاراىة  امتة ا
 ض ن احملاور السابمية.

 

 :مبراطوري  الب نيو  أراء المؤرخ   حو  بداي  ظهور اإل أ اًل: -

ك بني ظهور تياول بالبحت والاراىة اآلرا  حول بااية االمرباطورية البيزنطية حى تتاا   أفاار ن ما أن
باليسبة لبيزنطة  فنن با  التاريب اريب البيزنطا  رين التس ية وىلن كان األمر كذلكلتجا بااية الت اإلمرباطورية ومس اها،

 -بييها: من  مسببة من  ب  الميائلني هبا التظهر نظريايف أثبتتها حجج ،رهوتبايي  أفاا أرا هتعاميف 

سياىا ويصفها يف اجلانب ال (م لايانوس)صالحايف اوربا العصور الوىط  أيف كتاب    ترسهل) ذكر ارؤرخلميا 
وما أن تيح  حى  يف السلطة (م لايانوس)باىت رار  فهو رهنيال  يف و ت  رشالة احلام ن كان حفن ،باحل  االىتباامي
ليض   م Constantine I  :424-447قسولو  )ال   اضها  ،واحلروب األهلية واالضطرابباأ عصر الفوض  

ره ررىوم اواصا ،بااية لتغمايف من اعرتاف  بارسيحية كاين للاولة هن عصر مل ياحا االمرباطورية    حام امرباطور وا
واحلمييميا را  التاريب الفعلا هذه الفرت حيت اعتربيف   )ر من الجديدة Constantinople   الميسطيطيييةةةةميالنو مت بيائ

 1اإلمرباطورية البيزنطية. باايةا  تعارف علي  اصطالح

خيني بتولي  احلام يعترب حاا  فاصاٍل بني التار   دقلدينيو )حيت أكا أن  (فشر)الرأي ارؤرخ ك ا تبىن هذا 
وتميسي   بني  ،ان يسع  لل حافظة عل  االمرباطورية بتيظيم اإلمار  وح  مشالة احلامن كفن ،وربينيوالوىيط األالميامي 

  Maximianم نن  مكس)بيي ا زميل   ،حبجة مرا بة احلاوم الشر ية م  الفرسوميايا ميحيت أثر البميا  يف ني     غسوأ)
حى ىاميف الفوض  واحلرب  م463عام   م نن مكس)ىلن تيح   ف ا ،هو يف حا ذات  بذر  تميسيم  Romaيف روما 

تثبيتا  حلا     ىياىات  ارتيا ضة من ناحيةلت يت ،( سطيطني)ار هلا أن تيتها عل  يا األهلية وىلن كان  تلك الفوض   
 ا ىبميها بايانة ولغة وعاص ة ىليذانا  ببا  حميبة ، ومسايف ختتلس عياإلمرباطورية بثوب ساياومن ناحية أ ر  ظهور 

  2ختتلس ع ا ىبميها.

ترتب عليها تبعايف   دقلدينيو )ىلن االصالحايف ارانية والعسارية ال   ام هبا  عباالميامر اليوىسيعتميا ارؤرخ و 
مث  ،يف الشرق  ي قوم دين)نتمي  ىلىل ية  سم اإلمرباطورية ىلىل  س ني واسانب تعام الوحاايف اإلمار  ىلفن ،يتح   مسئوليتها

من   يةالذي اىتطاع أن ييهض باإلمرباطور   ،لقسولو  )ان العوم فيها طيبا  ك  نشوب حرب أهلي  ترتب عل  اعتزال  احلام

                                                           
 .04، ماتبة االجنلو، المياهر ، ص ربن العصور الوسوىأ تاريب(س ُورِن. هلسرت. )باون  1
 .0، مار ارعارف مبصر، المياهر ، صبن العصور الوسوىأ ر تنريخ )باون تاريب(  ا . ل فشر.هة .  2



    م 8102 يونيو- السادس ددالع        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 
127 

وت  ألول جم   ومع ،لاولةكايانة ىائا  يف اكاعرتاف  بارسيحية  يف  بنسرا اايف بياه مث اعميب ذلك كبوهتا ومج  ك  السلط
 ة واختامها عاصم 446عام   هبا لواحتفا Constantinopleمت بيائ  للميسطيطييية ، مNicaea 424 يف نيميية ينمساو 
  3البيزنطية. لإلمرباطوريةبااية حمييميية ليطفوا معها عل  السطح  ،وحيا 

وما  ام ب  عام  Theodosius I االول ثيومىيوس اإلمرباطورلعها  (ىعيا عباالفتا  عا ور)تطرق الاكتور ك ا         
 ث ودس و  ) ،الشرق يف م Arcadius :493-367اركنديو  )بيي  ن تميسيم أمالك اإلمرباطورية بني أم م493
أما الشرق فميا غلب علي  الطاب   ،لغرب التيين اللغة كاثولياا ارذهببروما يف ا م Theodosius II  :337الثنيي 

وحبام أن الشرق ابتعا يف   ،ىلىل سانب أام خيالفون روما ارذهب فهم ياييون بارسيحية األرثوذكسية ،اليوناين ثميافة ولغة
فال ريب أن  ،عط  بالفع  ظهورا  إلمرباطورية بثوب ساياأ ا تصاميةم من األحيان عن مركز التوتر ىلىل سانب متتع  بميو  كث

  4ة.يبيزنطاالمرباطورية النميطة  ول يف التاريب الوىيط وظهورا  حمييمييا  لتاريب     ا  ث ودس و )يميال أن عصر 

وتميسي   اإلمرباطورية بني  ا     ودس و ث )ن حام أ  مرانمحمود سع د ع)ارؤرخ ي الرأيتفق م  هذا و 
وميذ ذلك  ،يف الميسطيطييية  ان اعتبار ذلك بااية لإلمرباطورية البيزنطية  اركنديو )زمام األمور من  ب    بتوليو  ،بيائ أ

  5يا العث انيني. عل أىرت  من بعاه حى ىميوط الميسطيطييية و التاريب اىت ر  لفائ  يف احلام 

ب ن التاريب البيزنطا يرس  ىلىل تلك الفرت  ال   رس  فيها   الس د البنز العريلي)ولع  ما يذهب ىللي  الاكتور 
بيي ا يظهر ما   ،ىو  األوضاع اال تصامية يف الغرب بعا ظهور ،اإلمرباطورية من أزمتها يف الميرن الثالت اريالمي

برزيف معارها  ،الصراع يف روما وما ساورها ال  تعاين من ىياىة كب  ؤراون  بعياا  عن بل الت اىك اال تصامي يف الشرق
  6.من  الل الفوارق الطبميية وعاىن فيها العامة األمرين سرا  الميوانني السائا  يف تلك الفرت 

مبثابة  كان   ب ن اإلمرباطورية الرومانية فرت  ارسيحية Ostrogorsky 7 ا ستر جورسكي)ك ا ا ار األىتاذ 
تعترب عامال  تلك المييم  ،ىلىل سانب اليونانية بميي ها مبا فيها الايانة ارسيحية ،من سانب السياىة والثميافةاهيم الرومان مف

ما نتفق علي  اصطالحا  باىم الاولة  ن ذلك ارزيج هو الذي أوصليا ىلىل، وىلمن العوام  األىاىية يف ظهور وتطور بيزنطة
ن  ، غم أحبام اإلمرباطورية  قسولو  )ال  انفرم فيها  م423رؤر ني يف اإل ار  لسية ا ويتفق م  العايا من ،البيزنطية

  8م.446هبا كعاص ة عام  احتف  ة الميسطيطييية اجلايا  ال م حا   من مايييا تار موطيا  لتس
 

                                                           
 .52ص ،، اراتبة العصرية، بمويف رب  العصور الوسوى ا ( م8691عبا الميامر أمحا اليوىس. ) 3
 .884،888، االجنلو ارصرية، المياهر ، ص8، طأ ربن العصور الوسوى( م8695ىعيا عبا الفتا  عا ور. ) 4
 .96، مار ارعرفة اجلامعية، االىايارية، صحضنرة اإلمبراطوري  الب نيو  ( م5449 وم ىعيا ع ران. )حم 5
 .58،55، مار اليهضة العربية، بمويف، صتنريخ الد ل  الب نيو  ( م8615السيا الباز العريين. ) 6

7 M. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, translate by: Jon Hussey, Oxford, n.p., 1956م. P. 23-24. 
 .88، مار اليهضة العربية، المياهر ، صدراسنت في تنريخ الد ل  الب نيو  ( م8619حسني حم ا ربي . ) 8
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ااية احلام م 510ارؤر ون الميول ب ن عام  احوهلحول اليظريايف ال  ا تلس  (سوزيس نسيم يوىس)مما ذكره و 
( حا   وكان هو أول م لايانوس)وها بالطب  السية ال  باأ فيها  ،يف الشرقإلمرباطورية رومانية  الروماين يف الغرب وبااية

 9مرباطور يفار يف تميسيم اإلمرباطورية ىلىل  س ني  ر ا وغريب.ىل

ب البيزنطا وها مرحلة للتاريبااية  م446وآ رون أن عام  S. Runciman  10ست ف  ريس منن)بيي ا ير  
  11.أيضا   واحا مالمح اإلمرباطورية مبظاهر مل تعهاها من  ب  بايانة واحا  ولغة واحا  ب  وعاص ة  تغم

كان أىتاذا يف سامعة    بالاراىايف البيزنطية، الذي  مJ. B. Bury :1701-1927 بوري)اهتم الباحت  و ا
 ،م707إلطى  403مط  لتةاريب البيزنطةا تعامة  مة  او اطوريةة البيزنطيةة، كامربياج، كتب ثالثة كتةب عةن التةاريب العةام لإلمرب 

لاان حى اجمل وانته  ، أركنديو  إلى إيري )الرومانية من اإلمرباطورية    عيوان تاريب  م1779يف عام  اأول جملاين نشر 
 Leo III  و الثنلثل)روما من  ب  البابةا يف  م Charlemagne :766-713 شنرلمنن)بتتويج اإلمرباطور  ،م766

انيةةة الشةةر ية مةةن الةةذي كةةان عيوانةة  تةةاريب اإلمرباطوريةةة الروم م1912يف عةةام  يشةةرفالاتةةاب الثالةةت  مةةا، أم 793-710:
شةر اجمللةاين األولةني يف عةام متاةن مةن ىلعةام  نو  م707حةى  م762ومشلة  أحةااث مةن  ىميوط ىليرين ىلىل انضة ام باىةي ،

بعةةا أن أضةةاف  م303يف  ،م Justinian I :327-303 تل نن ا   جسطط)عصةةر لايةة  تو ةةس يف اايةةة  ،م1944
ي حةةى فاةةر  أن اإلمرباطوريةةة البيزنطيةةة و فةة  ميةةذ الميةةرن األول ارةةيالم بةةوريبعةةض التفاصةةي  وارةةوام اجلايةةا  يف كتاباتةة ، أيةةا 

و  يول طططو  ق صطططر غطططني)والةةةالي  علةةة  ذلةةةك هةةةو ىلسةةةلة مةةةن األبةةةاطر  الةةة  مل تيتةةة  ميةةةذ  الميةةةرن اسةةةام  عشةةةر ارةةةيالمي،
قسطططططولو   الحططططندي عشطططططر )حةةةةى  م 13-ق.مGaius Julius Caesar Augustus :27 أ غسططططو 

Constantine XI :1337-1334 آ ر األباطر  م.  

يف  "يويني  "أو  "ب نيو  "باىتخاام كل ة   بوري)لان هذه احلمييمية حماطة باالرتباك والغ وض بسبب ما ذكره 
عن  "اإلمبراطوري  الب نيو  "وخيتلس ارؤر ون الذين اىتخاموا عبار  ، ا التارخيية ارت  ر وصس اإلمرباطورية يف مراحله

 عبار  "اإلمرباطورية البيزنطية" الو   الذي جيب أن ييتها في  اىتخاام عبار  "اإلمرباطورية الرومانية"، مث البا  يف اىتخاام
عترب عام يوأحيانا  ، قسولو   ا   )شا  الميسطيطييية عل  يا كانوا يعتربون الفاص  الزمين هو ىلنو  ،يف بعض األحيان

ر يف بعض األحيان يعتربون عصو  ة لتاريب اإلمرباطورية البيزنطية،وبااي  ث ود س و  ا   )السية ال  تويف فيها  م962
ل و )بيزنطية، أو اليظر يف عصر ال االمرباطورية الرومانية واإلمرباطوريةعل  أن  الفاص  الزمين بني مرحل    جستل نن ا   )

  12.مرباطورية البيزنطيةبااية لإلك  م Leo III :717-731 ا يسوريالثنلث 

 يتلخصف ، مE. Gibbon :1701 إد ارد ج بون)ت ليس  ل وىميوط اإلمرباطورية الرومانيةكتاب اض حال  امأ
ن االىتفام  من ارصامر األصلية انية، ألن  مل يت ان ماإلمرباطورية الرومتاريب  ا  ال  عن كتاب  ( فيسيبون)مل ييجح  يف أن 

                                                           
 .  82، مار ارعرفة اجلامعية، االىايارية، صمعنلم التنريخ الب نيوي الس نسي  الحضنري( م8664سوزيس نسيم يوىس. ) 9

10 S. Runciman, History of the crusades, the kingdom of Acre, Volumes I, II & III, Cambridge, 1975. P. 16. 
 .89سوزيس نسيم، اررس  السابق، ص 11

12 J.B. Bury, The History of the Roman Empire from Arcadius to Irene (395-800 C.E), Vol. 2, London, n.p., 1923. P. 

55-56. 
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وكان تميريره و رح  لألحااث  مل تستط   بول التاريب البيزنطا، كان مت ثرا بآرا  عصره )الميرن الثامن عشر اريالمي( ال ب   
بسيطة وعامة، ىلىل جمرم معلومايف  م Heraclius :016-031 هرقل)الاا لية يف التاريب البيزنطا بعا عها اإلمرباطور 

والتاريب  Holy Icons سانب عام تميامي أي رأي حمييميا حول احلميائق التارخيية، مث  عصر ارؤياين لعبام  األيميونايف
 13يف ك  من الميرنني العا ر واحلامي عشر اريالمي. االست اعا

  فنس ل  ف)كان  .(مA. Vasiliev: 1932 فنس ل ف )ألكسلدرت ليس  اب تاريب اإلمرباطورية البيزنطيةكتو 
 و ا ترسم كتاب  بعيوان تاريب اإلمرباطورية البيزنطية،االمرباطورية  تاريبمراىة أحا ارؤر ني ارشهورين الذين ركزوا عل  

خيتص و  يف الواليايف ارتحا  األمرياية، م1932وكان  الطبعة االجنليزية األ م  يف عام  البيزنطية ىلىل العايا من اللغايف،
 ، عالو  عل  ذلكم1334عام  ااب  اريالمي حى ىميوطهميذ الميرن الر  ةالبيزنطياالمرباطورية تاريب باراىة ب هذا الاتا

غريغوار )وترسم ىلىل الفرنسية من  ب  ك  من  ،والعرب حول العال ايف بني البيزنطيني حيتوي الاتاب عل  ثالثة جملاايف
وارؤرخ  "العرب  الر منن"،ربية    عيوان   األول ىلىل اللغة العبرتمجة اجلز   الهندي)محمد عبد ام الاكتور و    كلنرد

"مجل  و اصة  ال  نشريف يف العايا من اجملاليفيف التاريب البيزنطا، العل ية أيضا العايا من ارميااليف  لاي   فنس ل ف)
 من الاتاب ارتخصصنييعترب  أن   فنس ل  ف)و الصة الميول ، از عل  الاراىايف البيزنطيةتال  تر  الدراسنت الب نيو  "

الشاملة للتاريب  الاتابايفال يزال واحاا من عام  لي  من  وكتاب  ن العشرين،يف ميتصس المير  ةالبيزنطيوالثميافة يف التاريب 
تاريب و اصة  ،اإلمرباطورية البيزنطيةبمن أ هر ارؤر ني الذين كتبوا عن معظم احلميائق ارتعلمية  يعتربو  ،البيزنطا ب ك ل 
ورية البيزنطية مرس تاريب العال ايف بني اإلمرباطوكذلك  (، سطيطني الابم)يف عها اإلمرباطور  ةارسيحي االعرتاف بالايانة
  فنس ل  ف)فنن الاتب ال  كتبها  وهاذا رية البيزنطية م  أوروبا الغربيةك ا مرس عال ايف اإلمرباطو   والعرب وارسل ني،

 14.لعب  مورا بارزا يف الاراىة

 ،وكون  نميطة  ول يف تاريب اإلمرباطورية والبااية الفعلية لإلمرباطورية البيزنطية  قسولو  )يف احلايت عن عصر و 
 ،ن  صاحب السلطان الوحيا بعا ىللغائ  نظام األوغسط أ    ا  قسولو  )يميول عن   محمود سع د عمران)فالاكتور 

هلا واصااره  عتيا  اواال تالف حول  ،بارسيحية كاين للاولة عرتافاالوما صاحب عصره من تغمايف يف كافة اجملااليف يف 
 ،اآلرا  الاييية وبيائ  للميسطيطيييةبني للتوفيق  م423ومعوت  ألول جم   مساوين حواي عام  ،م414ررىوم ميالن 

مها لظهور الزعامة البابوية مما  ،وا تفا  الارىا اإلمرباطوري يف روما ،واختاذها عاص ة وحيا  حى  ي  عيها روما الثانية
 15لإلمرباطورية البيزنطية.مييميية احلألرضية ا لق ك  ذلك   ،الاييية والزميية

االضورابنت  إن فترة" :يف كتاب  اإلمرباطورية البيزنطية يميول  محمد محمد مرسي الش خ)يف عرض للاكتور و 
تجن زهن في القرن الثنلث الم الدي تعد يقل  لبدء ف من بعد   أمكلهنزم  التي مرت بهن اإلمبراطوري  الر مني    ا 

  16"تنريخ اإلمبراطوري  الب نيو  .

                                                           
13 E. Gibbon, The Decline and fall the Roman Empire, Vol. 1, New York: Penguin Books, n.d. p. 11. 
14 A. Vasiliev, A History of the Byzantine Empire 324-1453 C.E, Vol. I, Wisconsin, n.p., 1952. P. 33. 

 .82،89هضة العربية، بمويف، ص، مار الي ربن في العصور الوسوىأمعنلم تنريخ ( م8615) حم وم ىعيا ع ران. 15
 .6، مار ارعرفة اجلامعية، االىايارية، صتنريخ اإلمبراطوري  الب نيو  ( م8660حم ا حم ا مرىا الشيب. ) 16
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 سطيطني )هو بااية للتاريب البيزنطا وها السية ال  وص  فيها  م424أن تاريب   جوزيف يس م)يذكر ك ا 
ارسيحية الايانة باعتبار  17م414ميالنو  صاار مرىومكن لة من اإلسرا ايف  ام هبا  ويستيا يف ذلك جل ،للحام (الابم

ال  عرف  بروما  مث بيائ  للميسطيطييية ،م423ي  عام ومعوت  ألول جم   مساوين يف نيمي ،لاولةميانة ىائا  ما   ا
  18.وسعلها عاص ة وحيا  لإلمرباطوريةاجلايا  

ن  هاه م بميول  ىلن عصر  سطيطني وما  محمد محمد مرسي الش خ)ذايف الرأي الاكتور  ىلىليذهب و 
  19 .م447-424)من وض  حجر أىاس الاولة الشر ية البيزنطية بني عاما  ىلن  هوياف  بالميول  ،تطورايف

جل لة من األحااث كلها تصب يف مصلحة اإلمرباطورية يف   محمود سع د عمران)باليظر را أورم  الاكتور و 
 ىلمرباطوره مل يميم ب ي تشاورايف م  طيلة عصر   مMarkian :336-337مرق نن )فتوىل  ،الشرق أكثر ميها يف الغرب

 بشا مل يميم   مLeo I :337-373ل و ا    )واحلال كذلك عصر  ،الغرب يف كثم من ارسائ  ال  هتم اإلمرباطورية
اليظام يف الغرب كان اليظام يف  باايارطول هذه الفرت  ال  تُيذر  رساعا  روما لصا هج ايف اجلرمان، وعل  امؤ ر  يعطا

رك افميا توج بالطريمية الشر ية بيا بطري  مMarcion:160)مرق ونوظهر ذلك أثيا  تتويج  ،زمام متاىاا  وتطورا  الشرق ي
بالطريمية   ل و ا   )ك ا مت تتويج   ،اإلمرباطورحتفظ بلميب وىلن ا ،وفسيلفاللميب   يية ومحليالاييسة الشر ية يف الميسطيط

  20ذاهتا.

 ر مولو )بااية للاولة البيزنطية وذلك راس  لتيازل  اعتبارهب م370بيي ا فريق آ ر ييطلق من عام 
Romulus:370 ث ودس و ) ونفذه  قلدينيو د)الظاهري الذي وض  أىاى   االنفصال تضحلي ،روما شعن عر  م 

 يحهمروما  بلوا م ك ا ىلن اجلرمان ارسيطرين عل   ،نطةعرش بيز  عل اجلال   لإلمرباطور األنظارلتتج   ،م493عام  ا    
كبم من ارؤر ني   ليتج  فريق  مzeno :373-391 زيلو)عها  يف اإلمرباطور البيزنطا وكان ذلك األلمياب من ِ ب 
  21روما. عل   أد كر)يف تلك السية ال  ىيطر فيها  اإلمرباطوريةللميول ب ن بااية 

 هايف    ننلجست)ان  فرت  وىلن ك ا      ننلجست)بعا عصر  ما   التاريب البيزنطا يراه بعض ارؤر ني ما
أنمياضها ممالك  حيت نش يف عل  ،الرومانية اإلمرباطوريةم  يف ىلحيا  ، لان أوا ر عهاه  ط  ك  أتيظي ايف يف الميوانني

لشرق حيت ل م  واالمتزاججتاه بالتحول االىلال  اإلمرباطوريةفلم يعا أمام  ، م370)سايا  أ امها اجلرمان بعا ىميوط روما 
ل   ام  عليها روما  ب  ا أى  ختتلس متاما  عل  عل سساه أباطر  الشرق ر الك تتاون  االنطباعهذا  ،حضار  اليونان

 أن اجلز  الشر ا مل يعا من اجملاي ل  أن يلهت ورا  تلك المييم ال  أصبح  ضربا  من اسيال.  عىنمب ،ىميوطها

                                                           
 ال  باأها م لايانوس ضا ارسيحية.ارسيحية وأا  مرحلة االضطهام  حيت اساز رمسيا  اعتياقأصدره قسولو    17
 .89بق، صسوزيس نسيم، اررس  السا 18
 .06، ىلىايارية، صتنريخ أ ربن العصور الوسوى، موبع  الجمهوري ( م8661حم ا حم ا مرىا الشيب. ) 19
 .96،04، صحضنرة اإلمبراطوري  الب نيو  حم وم ىعيا ع ران،  20
 .81-89، صمعنلم التنريخ الب نيوي الس نسي  الحضنريسوزيس نسيم،  21
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ويعزون  ،البيزنطية لإلمرباطوريةكبااية   م717عام   ثالثنلل و )عصر  الو   يشم بعض ارؤر ني ىلىل يف ذايف         
وميذ ذلك  ،موسهة لروماحيت اعتربيف تلك احلركة  أيقوي   الال   )ا يقوي   ما يعرف حول عبام  الصورذلك للصراع 

ذهبها فتظهر الاييسة الشر ية مب ،سرا  تلك اال تالفايفارسيحا مبشر   ومغرب  التاريب ىام انشمياق كبم يف العامل 
اجملام  الاييية برغم اىت رار ك ا هو معلةوم ومذهبها الااثولياا ،  متثلها اإلمرباطورية البيزنطية وكييسة روماو االرثوذكسا 

في ا بعا  ازماميف اتساعا  بييهماهلو   غم أنية ارسيحيني يف كثم من  ضياهم الاييية ؤ ال  كان  تسع  لتوحيا ر  ،اروحا 
  22حى و تيا احلاضر.

بااية  م766عام  م charlemagune:713شنرلمنن)كثر من ذلك فمون يف تتويج ألبيي ا آ رون يذهبون 
كان ظهورا  حمييمييا    بالتتويج وميذ ذلك التاريب  ل و الثنلث)ىلذ أن  يف ذلك اليوم فاس ه البابا  ،يةطنز يالب اإلمرباطورية

  23ارمياىة يف الغرب والبيزنطية يف الشرق. إلمرباطوريةل

 " باع لرغبايف أصحاب اليظريايف السياىيةها ىل" :بميول  N. Baynes 24يورمنن ب لن )ارؤرخ  الرأييفيا هذا         
وير  أن اليصس األول من الميرن الساب  اريالمي بااية حمييميية لتاريب اإلمرباطورية  ،وربا الغربيةأوالباحت يف تاريب 

 أن مثة ،للشك با و رق البحر ارتوىط مما ياف  مبا ال ياع جماالو ور أيف عل  طرأ ن تغيمايفومه ا يان من أمر فن ،البيزنطية
منا مريف مبراح  انتميالية ك التغمايف مل تان وليا  و تها وىلتل ،نظ تها يف ك  اريامينمولة سايا  حان و   ظهورها هلا أ
 25.اتست ر لعا  ىيوايف ىلن مل تان عميوم

 

 :أراء المؤرخ   حو  مسمى اإلمبراطوري  :ثني نً  -

فميا ظهريف نظريايف حاول من  ،يف بااية تاريب اإلمرباطورية كا تالفهما تلس في  ارؤر ني  مس   اإلمرباطورية 
  ،والبحت يف تلك الفرت  ال   ان من  الهلا ألن تاون نميطة بااية يرتاز عليها ، الهلا ارهت ني باراىة تلك احلميبة

ب ن البحت يف موضوع بااية اإلمرباطورية ومس اها  و ا ىبق أن  ليا ،اطورية البيزنطيةلإلمرب  كاىمفق بش ن   ك صطلح يت
ن  ال  ان يال عل  أ فنمنا  ا وىلن مل ذلك عل   ، رول ىلحاامها حى تا   يف اآلما ىلن تتيا ،عيصران متاا الن

وما ت رسح األفاار حول ارس   ىلال تبعا  لا  طارئ  ،اريب البيزنطاالميط  يف أمر ميها ىلال باالتفاق عل  البااية الفعلية للت
 األكثر من ذلك الاييية. ا   في  التطورايف السياىية ب  سا عل  الساحة 

ميذ ررحلة أ ر  ىلال مرحلة سايا  وامتااما   يب اإلمرباطورية البيزنطية ما هوفميا رأ  مجلة من ارؤر ني أن تار 
حى  ،باطر  الرومانأ أنفسهمأن األباطر  يف تلك الفرت  يس ون  ىلىل ولع  من تبىن هذا الرأي اىتيا ،يةاإلمرباطورية الرومان
وىلن كان هذا ارفهوم مل جيا صااه ىلال ىلن  يف الشرق ظ  عل   ،26مول اجلوار ىاريف عل   ط  الرومانأن ىياىتهم م  

األوىل الصليبية يف احل لة  م Alexius I Comnenus :1671-1117  ل كوم الكس و )فاإلمرباطور  ،حال 
                                                           

 . 86اررس  نفس ، ص 22
 .89، مار ارسم  لليشر والتوزي ، ع ان، ص8، طتنريخ اإلمبراطوري  الب نيو  ( م5485ه. )عفاف ىيا صرب  23

24 N. Baynes, & H. Moss, Byzantium: An Introduction to East Roman Civilization, Oxford: n.p, 1962. P. 41. 
 .54سوزيس نسيم، اررس  السابق، ص  25
 .9، صاطوري  الب نيو  حضنرة اإلمبر حم وم ىعيا ع ران،  26
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البيزنطية  ب  أن يعربوا  مالك اإلمرباطورية، وعليهم أن يعياوا أيطلب من  امهتا  سم الوال  والطاعة م 1693-1699)
 الس م   ، مManuel I Comnenus (1134-1176)لمنيويل ا   )وكذا احلال  الصغر  ياميطمية آى
عوم ألحضان اإلمرباطورية من وجيب أن ت البيزنطا،أاا من أمالك اإلمرباطورية  فيها لغزو مصر فاان ير  الصليبيني
  28أحا  ام  اليونان  ا ا .   asizzBب نا  ) هاأىسمن مايية  ا ة  Byzantiumلفظة بيزنطةةةة  سا يفك ا   ،27سايا

لبيزنطية ل  ما يربره من حيت  أن مس   اإلمرباطورية ا :بالميول (حم وم ىعيا ع ران) ا أى  عل  ذلك الاكتور 
ار مو عها رايية  ا ة أىسها  ائا يوناين ييرس  لعصر  سطيطني وبيائ  لعاص ة الميسطيطييية يرس  ا ت ،كون  اىم حايت

 عة سغرافية والشعوب ال  تسيطر عليها أو تميب  كر الو   أن  يشرتط لصحة اىم الاولة   نف ك ا ير  يف   ،  نا ب)ياع  
حبام أن  ،ليفيا الميول ب ن تس ية اإلمرباطورية الرومانية وهو أمر متسك ب  أباطر  بيزنطة غم صحيح ،   ىيامهتا

 ،غم صحيحالشر ية لميول ب ن مس   اإلمرباطورية الرومانية لمث يذهب  ،الشعوب ال  تعير يف كيس بيزنطة غم رومانية
وال  ان الميياس  ،مرباطورية الرومانية الغربية الميا ة معاصر  للشر يةنظرا  لعام وسوم ىلمرباطورية يف الشق الغريب     اىم اإل

الذي حيام الشرق اإلمرباطور  والميول عن اإلمرباطور ،   مت  رحيان أو يف و اطورية يف الغرب ظهريف يف بعض األعل  ىلمرب 
يطييية ال يستمييم فنمرباطورها حام ر عة الميسط فاليونانيون ال  ثلون فيها ىلال سانبا  حماوما  والميول بنمرباطور ،اليوناين

 29  بذلك ىلال عل  ىبي  التحميم.تسغرافية كبم  وما تس ي

ن يزنطية غم صحيح حيت ع ا للميول ب اإلمرباطورية البتس ية عل  أن  :بالميول 30 ب وري)ؤرخ ار و الس
ويشارك  الرأي ارؤرخ  ،طورية رومانيةامربا م1334ىميوطها يف يا العث انيني حةةى   قسولو  )اإلمرباطورية ميذ عها 

 الثنلثل و )  يف فرت  مت  ر  ميذ عصر بيزنطية اصطالحا  ساياا  سااالمرباطورية الير  يف  ول الذي  Finlay 31 فللي)
  32.م1263وحى فتح الميسطيطييية عل  يا الصليبيني  ، م717

فميا  اث عن هزائم الروم أمام الفرس  ،لميرآن الارميويف مميامتها ا حول ارس   ا تياولت  ارصامر العربية أما عي

لِبَتِ الرُّومُ  (1)ملا)) 33:يف  ول  تعاىل
ُ
لِبُونَ  (2)غ

ْ
بِهِمْ سَيَغ

َ
ل

َ
ى اْْلَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غ

َ
دْن

َ
عل  ولذلك مرس  ارصامر العربية  (9)((فِي أ

 34ل  حاكم هذه اإلمرباطورية.الروم ع اىم ىلمرباطور لكية البيزنطية وكذطالق اىم اإلمرباطور ىل

  ب دة)وكذلك ارؤرخ   ير التو  جوريجوري)ممن  رن اىم اإلمرباطور الروماين لا  من اعتل  عرش الميسطيطييية و 
ليميال   ،شنرلمنن)بعا تتويج  م766ام لان احلال ا تلس بعا ع ،الروماين يذكر من جيل  عل  عرش الشرق باإلمرباطور

                                                           
 .9اررس  نفس ، ص 27
 .89ميشورايف سامعة مرنة، مرنة، ص الموجن في تنريخ االمبراطوري  الب نيو    حضنرتهن،( م5445 ليفة ابو بار بن ناصر، صال  هامي احلياري. ) 28
 .80، 89ص معنلم تنريخ اإلمبراطوري  الب نيو  ،حم وم ىعيا ع ران،  29

30 Bury, The History of the Roman Empire from Arcadius to Irene, Vol. 2, p.70. 
31 G. Finlay, History of the Byzantine and Greek Empires, Vol. 1, Edinburgh and London: W. Blackwood and Bonb, 

n.d., p.88. 
 .82، صتنريخ اإلمبراطوري  الب نيو  عفاف ىعيا صربه،  32
 .9-8 اآليةىور  الروم:  33
 .84، صحضنرة اإلمبراطوري  الب نيو  حم وم ىعيا ع ران،  34



    م 8102 يونيو- السادس ددالع        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 
133 

اإلمرباطور  ارزعومة أو ال  تاع  ب اا ىلمرباطور  الرومان ليطلق اىم  ب اا م Irene :797-762أيري  )عن اإلمرباطور  
ليميال في ا بعا عن أباطر  الشرق ىلمرباطور  ،الاعابيي ا من اعتل  عرش الميسطيطييية  ، شنرلمنن)امرباطور الرومان عل  
  35بعاه.  ساومن  م Nicephore :802-711يقفور ا    )الميسطيطييية كعها 

وأن وض  اإلمرباطورية    حام ىلمرباطور واحا ابتاا   من  ا     قسولو  )حااث توال  ميا عها أ
لروما من م ول الربابر  ذلك وما صامف  ،ونميل  العاص ة ىلليها يةيمث بيائ  للميسطيطي ،ة كاين للاولةاالعرتاف بارسيحي

الشق  ا وبمي بتعامه عن بؤر التوتر ىلىل حا كبم،ك ا تصامه حبام اليحتفظ الشق الشر ا بيظام  ومتاى ،م370واىمياطها 
اإلمرباطورية ففتح  الشام ومصر ومشال افريمييا واحنسريف حاوم  ،الشر ا عل  حال  حى بااية حركة الفتوحايف اإلىالمية

وعل  هذا  ،م1334اك لايها احتفظ  برمزيتها يف الميسطيطييية حى ىميوطها عل  يا العث انيني األتر  ،يف أضيق حاومها
 36األىاس أطلق عليها البعض اإلمرباطورية الشر ية.

، حماولة بعض ارؤر ني االنتمياص من  ار اإلمرباطورية يف الشرق لتس يايف فلع  ارشالة احلمييميية هاكان  ا  أيا
وسهها تو  ،رث الروماينن اإلاطورية وال يعين ابتعامها عفال يصح نعتها ىلال باإلمرب  ،مما   رونا  عايا فميا حا    عوبا  وأ

فنن  الف  ذلك  ،غم ذلك من  صائصها ولغتها وميانتها ومذهبها ليونانيةاتارجييا  أو بميو  حنو الشرق حيت احلضار  
  37مما  رمحا  من الزمن.اإلمرباطورية فميا حا    عوبا  وأ اروروث الروماين فال يعين أن يسميط عيها مصطلح

 الب نيو  : بداي   مسمى اإلمبراطوري  دراس  اآلراء حو : ثنلثنً  -

ك ا  ليا يف   - وم  تاا   تلك اآلرا  ،ورية البيزنطية ومس ياهتامجلة من اآلرا  تياول  موضوع بااية اإلمرباط
فه ا لذا  ،اىم اإلمرباطوريةحى تتاا   األفاار م   ،موضوع بااية تاريب اإلمرباطوريةف ا أن تتياول  -ىابق  احلايت 

ف ثال  ىلذا تياوليا  سطيطني وسهومه يف توحيا أيضا   ، رباآلب  ويتاا   كالمها  ، رن يا   أحامها اآلموضوعا
ب  من ميوم يلاي  يف نف  الو   ما  ،اإلمرباطورية    حام امرباطور واحا وجنح يف ذلك وىع  لضم ك  ما هو روماين

ايا وإلمرباطورية سايا  ختتلس مهايف لتاريب س هاميها كلما ىب، ب  م446وانتميال  هلا عام أع ال كبيا  الميسطيطييية 
  ا يف الغرب.عي

كان  نية   ننف ،ركان حا   ويبعت عل  االىتميراريسم حنو ك  ما يثب  أ حلامص  يك  من ن  نف ك  ال
 ،ىلصالحايف تصب يف مصلحة هذا اهلافب  من هو بعت رو  روما الوثيية من سايا وما  ام  (م لايانوس)االمرباطور 
وييظم ىللي  يف هذا الرأي ارؤرخ  ،ير  يف حا   بااية لعها اإلمرباطورية البيزنطية فهو من مها لمييامها  هلستر)فنن ارؤرخ 

واصالحات  ال  بعث  عل  التميسيم مث تيحي    لدقلدينيو ) ارسؤوليةحي    (عباالميامر اليوىفا)ب  ىلن ارؤرخ  (فشر)
  وسا أرضية  ان لاي  قسولو  ) حمييمية ن  ض  عل  تلك الفوض ، وىلحرب أهلية من عميب وما أ الذي زام الطني بلة

بوامره يف مجلة من  يفظهر  ،ارس من بعاه النميسام حمييمياليختتلس عّ ا ىبميها  ولةالت ىي  لانطالق ميها حنو اال
                                                           

 .84اررس  نفس ، ص 35
 .85،89، صمعنلم تنريخ اإلمبراطوري  الب نيو  حم وم ىعيا ع ران،  36
 .89، صحضنرة اإلمبراطوري  الب نيو  حم وم ىعيا ع ران،  37
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ست ف  )يعت اها ارؤرخ  ال  م446ام واختاذها عاص ة عوبيائ  للميسطيطييية  ،ىلسرا ايف لميسطيطني كاعرتاف  بارسيحية
 البيزنطية.  لإلمرباطوريةكبااية فعلية    ريس منن

مناط حياهتا تبعا  ا وأوضاعها وأحواهلفنن الشعوب واألمم تتغم أعل  ما تميام وحبسب الثاب  تارخييا  ت ىيسا  
 م446إلى  م273م  ر تا  تطرأ التغمايف عل  ما ىبق ذكره و ان ليا من  الل ذلك اعتبار الفرت  ا ،رراح  انتميالية

فنن كان   ،دقلدينيو   قسولو  )برغم الفوارق الابم  بني ىياىايف  ،بالفع   يام اإلمرباطورية البيزنطية  هايفمرحلة 
وىلن األ م  ام ب ع ال لع   كرب،األ  قسولو  )االمرباطور نية األول اإلصال  فنن ىياىت  وتيظي ات  ها من أجنب  

االمرباطور ضطهام أيام عرتاف بالايانة ارسيحية ال  لميي  ما لميي  من اة وااليللميسطيطيي أمهها نمي  العاص ة
 تلك الفرت  بعصر الشهاا .حى مسي    دقلدينيو )

بارسيحية  واعرتاف   م493بني أبيائ  من تميسي   لإلمرباطورية  ا     ث ودس و )ىلن كان البعض  ي  ىلىل عها 
  دقلدينيو )ميذ عصر  بباعة ف مر التميسيم لي   صبة، ام  عل  ذلك ىلال لوسوم أرضية كاين وحيا للاولة، وما أ

عرش يف ىللي  لا  ما يصبوا   قسولو  ) ها لوصول   ييحلييش  صراع بعا ت ،الذي نظم الاولة عل  أىاس ىلماري
ولع  ما  ،ن   ن  تثبي  أركان ملا وهو عل  رأىها ال يبق أمام  ىلال المييام با  ما م ،مالك الرومانىلمرباطورية  ام ك  أ

بعا ىميوط لفائ  من بعاه يف احلام   الىت رارعرش بيزنطة وذلك   اركنديو ) عتال هو ا  ث ودس و )يعيييا من تميسيم 
ىلذا ما اىتثيييا  ،م1334عل  يا العث انيني حى فتح الميسطيطييية ا اليحو واىت رار األمر عل  هذ  ،اد كر)يا  روما عل 

كان   م493للميول بذلك أن الفرت  السابمية للعام  وما يافعيا ،فرت  احلام الالتيين للميسطيطييية م1201-1263 الفرت 
با وزحس اجلرمان وترك روما تواس  و ور أللصراع الاائر يف غرب  ونتيجة ،التوس  حنو االحتفاظ بالشميني الشر ا والغريب

 البا  حبق. هو فاان اإلمرباطورية يف  ميها الشر ا ، عزز من ماانةمصمها

مفاهيم الرومان يف سانب ميحتهم  ن اإلمرباطورية فرت  ارسيحينيبالميول ىل  ا ستر جوسكي)لي  ىلذهب  أما ما
 : ألىبابعتميا هذا الرأي ال  ان الميول ب  ، أالسياىة والثميافة ىلىل سانب اليونانية بميي ها

ثيية حى عرف عصره بعصر و لل سيحيني ومعو  للعوم  للفها مرحلة اضطهام   دقلدينيو )ررحلة حام ىلما رسعيا  -
 الشهاا .

ن وسوم انتشار واى  لل سيحيني وهو رس  اف بارسيحيني كاين للاولة ناتج عمبا  ام ب  من اعرت   قسولو  )مث أن  -
كاين   بارسيحيةباعرتاف    ث ودس و )ومل ييها ذلك الصراع ىلال اإلمرباطور  هبايبمي  أولئك  و  ال يستهان  ،السياىة

 وحيا للاولة.

 ،مرق نن)االمرباطور من  حام فيها ك   م373-336)بن ارت  للفرت  ار تا   (حم وم ىعيا ع ران)الاكتور  أما
ن التوس  ىلىل الغرب غم ، ومرم ذلك  عور الشر يني ب غربم  ىلمرباطور ال -فرت  حا ه ا- ط ا ما تشاور  ،  ل و ا   

اطور الشر ا يف تلك الفرت  لارسة أن تتويج اإلمرب  ،ت  من الغرب ىلال التعبذلك ف ا أ م من ىبميهفميا سرب  ،جماي
وما أعميب ذلك من  ،يلسوفلميب ف  رك يف الاييسة الشر ية يف الميسطيطييية ومحلافتتوجي  من البطري ،ع ا يف روما ا تلس
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ان وهو أمر وا   ال حمالة مهايف ل  يف عن عرش روما تاركها للجرم  مRomulus:713ر مولو )تيازل ىلمرباطور روما 
 ىيني مض .

حااث لة ال تعاو كواا حمصلة طبيعية ألفارس  ،نميطة فار ة يف تاريب اإلمرباطورية  ستل ننج)أما من ير  عصر 
ىلىل عصر  ،ومن سا  بعاه (بميسطيطني)مرورا   (م لايانوس)الفرت  من  صختص أن فال  ان ،ىبميتها بعشرايف السيني

هو البااية الفعلية   ستل ننج)ليمي  ىلن عصر  ،م370مث ىميوط روما  م373-336يف الفرت  ار تا    و ودس ث )
مرحلة طيلة اجلزية للفرس أم جمل وع اصالحات  الميانونية فيها  ال  مف  حروب لإلمرباطورية البيزنطية ه  الميياس يف  ي ة 

 ا،كبم   اض   أحااث مفصلية  هايف امجاع كام   ميرن  لالميول هبا والميفز عل  فرت  تصال  ان  ؟م303–327  حا 
 .م447م  حتى عن م463م  ك اررحلة ار تا  ني معظم ارؤر ني كتلب

ميها يف ىبب  ر   عبام  الصور ومي  تعليو باون  بااية اإلمرباطورية البيزنطية   م717ل و )ما من يتبىن عصر أ
 : تيةعيا اريال لألىباب اآلمر بأا فهذ ،ايفيميونألالايائ  ما عرف بعبام  ا

كسا ذ ثو ر اال)بني ارذهبني  وتطور الصراع في ا بعا ىلىل اآلن ،صراع بني ارسيحية ىلىل اآلنبالرغم مما ىبب  ذلك من  -
بالايانة ارسيحية     ث ودس و ) باعرتافىلال أن  سا  يف و   مت  ر فميا ىبمي  ىلسرا  أع ق وأكرب مي   (،والااثولياا

ة لإلمرباطور ولي  كبااي   ان التعوي  عليها ،ب كثر من ثالثة  رون (يسورياأل ليو)وما ىبق عها  ،ةكاين وحيا للاول
 .م 726-717) يسوريةعصر األىر  األ

وريب عام األ غرباطورية الرومانية ارمياىة يف الكنمرباطور لإلمرب    شنرلمنن)ويسري ذاك األمر عل  من تبىن فار  تتويج  -
ظهار أمهية الاييسة ىلىلال نوعا  من   شنرلمنن)اإلمرباطورية البيزنطية وما تتويج  كتاريب لبااية  ؤ ذيفال  ان أن  ،م766

 أثيا  التتويج.فاس ه البابا ىلن وحسب ما يميال  ،ومورها يف العامل ارسيحا عل  األ   يف الغرب األوريب  اصة

اطورية ارتبط ارتباطا  كبما  مبا حياث من من  الل اىتعراضيا رس   اإلمرباطورية تبني ليا أن تس ية اإلمرب 
بالاين ارسيحا كاين  االعرتافيف العال ة بني  طري اإلمرباطورية  اصة بعا  تاا  يرتتب عليها توتر أو  ،مستجاايف
 : Julianول نن كج)باطر  تبيوا ذلك أب   ،صوايف تيامي بعوم  الايانة الوثيية لسابق عهاها، لتظهر أرمسا للاولة

ميسام كاين وحيا وما ترتب عل  ذلك من ان  لل سيحية ا     ث ودس و )مث م  ىلعالن  ،ارلميب باررتا  م401-404
ىلىل سانب حصانتها  ،طرازحيت بىن الميسطيطييية عل  أحاث   لقسولو  )ع ال ، ناهيك ع ا ىبمي  من أمذهيب

ميامنا ال  ان الذهاب أكثر من ذلك فاالىم ل  ويف اعت ،وا تيار مو عها االىرتاتيجا عل  انمياض مايية يونانية  ا ة
يف ظهور   ب وري)ذي ا رتن متاما  باىم البيزنطية وال  ان الميول مبا أ ا ب  ارؤرخ الل واضح يف اىةم اإلمرباطورية، مالو 

ا العث انيني حى ىميوط الميسطيطييية عهم اإلمرباطورية ميذ عها  سطيطني بالذهاب أن أى ،عاطفت  اجلاحمة ألجمام الرومان
 اإلمرباطورية الرومانية. م1334

هالة من اجملا الروماين الذي ال  صباغكان مافعهم ىل  بلميب أباطر  الروماناطر  الميسطيطييية ال  ك أن متسك أب
ام أي رمبا لميط  الطريق أمو ىعيا  لضم أمالك اإلمرباطورية الرومانية الميا ة نفس  الو    ، ويفظاللة عل  اريطميةبيزال خييم 
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لإلمرباطورية الرومانية ارمياىة سرأ  حيا   غرب األوريب، ىليف ال  شنرلمنن)يف تتويج  يت ث وىلن كان ظهور كيان  ،مياف  آ ر
لان ذلك ال يغم من وا   احلال  يئا  ألن تلك اريطمية ليس  حبوز  البيزنطيني يف  ،ىياىة كييسة روما ارعامية لبيزنطة

 ،حااث احمليطة ويف طليعتها حركة الفتوحايف اإلىالميةة بعاص تها احلصيية رغم األيبيزنطورية الاالمرباطف ا زال   ،األص 
 ؟البيزنطيةعل  اإلمرباطورية  ت ثم  شنرلمنن)فه  ياون حلاث عارض كتتويج 

حا   مياطق  اىعة فها  ،مون ىلمرباطورية ض  بيزنطةحوال مه ا كان  اروا س و ال  ان ب ي حال من األ
وىلن احنسريف حاومها فرت  الفتوحايف اإلىالمية ىلال ىلاا احتفظ  بعاص تها رمز عظ تها  ،الشام ومصر ومشال افريمييا مشل 

ف ن  ،اىمياط صفة اإلمرباطورية عيهاالروماين ال يعين  رثاإلفنن ابتعامها عن  ،م1334العث انيني حى م لها األتراك 
أثر يف  صائصها ولغتها وميانتها  ،يونانية با   ي هاللغوص يف احلضار  الالشرق  وناحية أ ر  اجته  بميو  أو تارجييا حن

 ومذهبها فاان  حبق اإلمرباطورية البيزنطية.

 : التوص نتالخنتم   -
 :ط الخنتم  1

 حو  بداي  ظهور اإلمبراطوري  الب نيو   المؤرخ  بعض )أراء موضوع  بش نمن  الل ما مت اىتعراض  
 ان الميول ب   االىم الذي ،هم اليظريايف ال  تياول  البااية الفعلية لإلمرباطورية البيزنطيةواىتعراض أ ،  مسمنهن

وحى مظاهر حضارهتا ال  ظهريف من  ،و صائصها اعرف من  الل  اإلمرباطورية البيزنطية مب يزاهتواعت امه ك صطلح ت
 ا ومن  الل ذلك تبني ليا أن  يفص  امتااما  هليف األحضار  الرومان ال  تعترب  وها ،اإلمرباطورية بس ايف ال تمي  أمهية

أو لبااية ل ؤ ر ن اررور عليها مون البحت فيها كحااث ال  امرباطورية، ومها مس لتان  ا ها أومس   اإل باايتها
حى ااية عصر و   دقلدينيو )عصر  أوا رتبني ليا أن اررحلة ار تا  من  ثيا  عرضيا لآلرا ، وبالرغم من ذلك وأالتس ية

ال  باون  ك ت  ذنا رس   اإلمرباطورية فهوا األ ر الفعلية لإلمرباطورية البيزنطية، كفيلة بالميول عيها البااية    قسولو  )
 .فق األحااث ارعاصر  لتلك الفرت  س   و ريب لبااية فعلية حى ت  ذ ب  كمير بتااإلمرباطورية، ف ا ناام ن  رين بظهور

 : ط التوص نت 2
بطبيعة احلال عل  العايا من  ة ومس   اإلمرباطورية البيزنطية احتو البحت يف موضوع أرا  ارؤر ني بش ن بااي      
أن  من  الل اىتعراض تلك ىلال  ، قسولو  )ىلىل ااية عصر   دقلدينيو )عصر  ، وىلن كيا نرسح الفرت  من أوا راآلرا 
يص  لاثم من ،  ان رن يهتم باراىتها أن ا  تلك اآلرا  ومميارنتها بنحااثال يزال اروضوع حيتاج للبحت واىتمير اآلرا  

و ان من  الهلا  ا ت  ذ آرا  أ ر  يف بااية االمرباطورية ومس اها تاون أكثر  ،اليتائج ال  مل نت ان من الوصول ىلليها
 م ة.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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