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 " Missus Dominicus"ال��ع�ث ال�ل�ي 

في الق�ن ال�اسع  ق�اءة في أح� األن��ة اإلدار�ة في اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة

  ال��الد�

 

ال�� األوف� وال��ف  Regnum Francorumكان لق��لة الف�ن�ة 

ال��اس�، �ي ت��ى �اس�ق�ار دائ� في الغ�ب األورو�ي، بل �ان� الق��لة األك�� 

أم�ًا س�اس�ًا ودی��ًا في وس� م��قة تعج �االض��ا�ات الع����ة وال�قل�ات 

� ال�ل�ة ال�ی��ة في الغ�ب األورو�ي "ال�اب��ة"، االج��ا��ة أ��ا؛ وذل� ل�ق��ها م

فق� دان� ق��لة الف�ن�ة �ال�����ة على ال��ه� ال�اث�ل��ي "م�ه� ال�اب��ة" ع�� 

الع�ی� م� ال��ائل ال��مان�ة األخ�� ال�ي ناص�� الع�اء لل�اب��ة، �اع��اقها ال�����ة 

  .1على ال��ه� اآلر��سي

وث�ة ع�امل ساه�� في ث�ات واس�ق�ار ق��لة الف�ن�ة لف��ة ���لة م� ال�م�،  

م�ها الق�ة الع����ة وال����� اإلدار� ال���، وق� خلف ال�ارول����ن ال�ل�ك 

ال���وف����� في ح�� م�ل�ة الف�ن�ة ل��ث�ا م�ه� تل� اإلدارة ال���ة، ال�ي م���ه� 

ة ض�� م�احات واسعة م� األراضي، م� إح�ام ال����ة على إم��ا��ر�ة ض��

وأج�اس م��لفة م� ال�ع�ب ال س��ا �ع� أن وصل� ألق�ى ات�اعها أواخ� الق�ن 

ب��سعاته  Charlemagneم) 814-742ال�ام� ال��الد�، �ع�ما ب�أ شارل�ان (

ال����ة ل��ل في ال�ها�ة إلى إم��ا��ر�ة ض��ة ل�م عل�ه أن ��ع لها ال����� 

  .2ى ���� س���ته عل�هاال��� إدار�ًا ح�
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وق� ت�ل�� ال��ل�ة ال�اسعة ال�ي اك���ها ال�ارول����ن إدارة د��قة، ل�عل 

سل��ه� فعالة، و���و أن ال�ل�ك ال�ارول����� ق� ع�ف�ا ض�امة وم���ل�ة ه�ه 

ال�ه�ة ال�اقة إلح�ام س���ته� على العال� ال�ارول��ي، و��اصة شارل�ان، ال�� 

ي ه�ا ال�أن، فق� اس�عان شارل�ان وخلفاؤه �الع�ی� م� وسائل ب�ل ِجه�ًا ����ًا ف

ال��� واإلدارة ح�ى ��ل�ا في ال�ها�ة إلى اله�ف ال����د ب��ق�� ال�فاءة في إدارة 

اإلم��ا��ر�ة، و�ان م� ب�� تل� ال�سائل ال�ي اس�عان بها ال�ارول����ن، ما ُ���ى 

 Royal"ال���ل ال�ل�ي  " أو Missi Dominiciب��ام ال��ع�ث�� ال�ل����" 

Agent"3.  

وته�ف ه�ه ال�راسة إلى ت�ل�� ال��ء على إح�� وسائل ن�� ال��� واإلدارة 

في اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة، وه� ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي، ال�� �ان له دور ���� 

وفعال في إح�ام ال����ة على اإلم��ا��ر�ة ��ل و��اصة في ف��ة ح�� شارل�ان. 

ال�راسة إلى اإلجا�ة على ع�ة ت�اؤالت، م�ها ال�ع�ف على ما��ة ك�ا ته�ف 

ال��ع�ث ال�ل�ي، وهل �ان له دور فعال وتأث�� م�اش� على أداء اإلدارة ال�ارول���ة، 

 theو�لى أ� م�� رّوض ال�ارول����ن سل�ة ونف�ذ الُ��ام ال��ل��� "ال��ن�ات" 

Counts  ل� أو اإلم��ا��ر ال�ارول��ي ال�ام�ة، ع� ���� ال��ا�ا ال�ي م��ها ال�

لل��ع�ث ال�ل�ي، ��ا ت�ص� ال�راسة ال�غ��ات ال�ي �ال� ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي، 

وم�� تأث�ها �ال���رات ال��اس�ة واالج��ا��ة ال�ي واك�� ت��ر ال��ام اإلق�اعي 

  في الغ�ب األورو�ي عامة وفي العال� ال�ارول��ي خاصة.
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 4م� ال�ع�ف على ش�ل اإلدارة ال�ارول���ةوم� ث�، ���ر ب�ا في �اد� األ

س��عًا، ل��ع�ف على ت�ت�� ال��ع�ث ال�ل�ي في ال�ل�لة اإلدار�ة. ت��ل� إدارة  

اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة م� ع�د م� ال����ل��؛ فه�اك رجال ال�ولة العل�ان��� م� 

ت�ق��  ��قة ال��ن�ات، و�ان له�الء مهام وم���ل�ات داخل اإلم��ا��ر�ة، م�ها

الع�الة وج�ع وت���� األف�اد ال��هل�� لالن��ا� في ال��� الف�ن�ي، وم� ناح�ة 

أخ��، اع��� ال�ارول����ن على األساقفة ورؤساء األدی�ة في إدارة ال�ولة، ف�ان له� 

مهام وم���ل�ات مل��ة، و�ان ال�ل� �ع��ه� في و�ائف م�م�قة �ال�ولة، وغال�ًا 

د وتأل�� ال���، ون��ًا ل���عة ال��وف واألوضاع شار��ا ال��ن�ات في إع�ا

ال��ل�ة، فق� ت� ت��ی� األدوار ال���قة له�الء ال�جال م� خالل إن�اء ش��ة م� 

ال�قا�عات اإلقل���ة، ال�ي اس���م� ب�اس�ة ال�ارول����� ��س�لة ت�����ة لل���� 

إل��ال�ا. على جان� وال����ة على ال��ال� ال�ل�قة لإلم��ا��ر�ة ��ا ال�ال �ال���ة  

و�ان� اإلدارة ف�ها م��لة   Alsace  5آخ� �ان� ه�اك مقا�عات أخ�� م�ل اإلل�اس

إلى األدی�ة ال�ل��ة. وق� أتى ال��ع�ث ال�ل�ي على رأس قائ�ة ه�الء ال���ف�� 

ل���ف عل�ه� ��ائ� ع� ال�ل�، ��ع�ى أنه ی�اق� ع� ��� ع�ل ال���ف�� م� 

  �6 مالح�اته وتقار��ه و��فعها إلى ال�ل�ال��ن�ات واألساقفة، و���

و�ان ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي م�ل �ل ن�ام إدار�، جاء ن���ة ال���ر في 

ال��احي اإلدار�ة في دولة ال�ارول�����، و���� االس��الل على ال���ذج األول له�ا 

��ها، ال��ام في و��فة ال�س�ل ال�� اع�اد ال�ل�ك ال���وف����� إرساله ألداء مهام �ع

وال�� ی��هي دوره أو سل��ه ����د تأد�ة مه��ه، ��ع�ى أن سل��ه ال���لة م� 
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 Pepinال�ل� ت��هي �ان�هاء ال�ه�ة ال���لة إل�ه، فق� اع�اد �ل م� ب��� الق��� 

the Short )751-768 وشارل مارتل (مCharles Martel )718-741 (م

  .7على إرسال م�ع�ث�� ل��ا��ة أح�ال ال�ولة

م�ع�ث  Missus Regisأما إذا ن��نا إلى ال���لح، ن�� أن م��لح "

م�ع�ث  Palatinusمل�ي، أو  Regalisال�ل�ي" أو  Dominicusال�ل�"، أو "

ال�ال�، ال�ا�ع لل�ال�، �ل ه�ه ال�فات �ان� ُت����م ح��ها ل�صف ال��ع�ث 

رسل،   Missiال�ل�ي. وعلى ال�غ� م� أن ال�ل�ك ال���وف����� اس���م�ا م��لح  

"ال�سل  Missi de Palatio discurrentesواس���م ال�ارول����ن م��لح 

ال��ت�ل�ن خارج ال�ال� ال�ل�ي"، إال أن شارل�ان ه� م� أضفى على ه�ه ال���فة 

ال�فة ال��س��ة، وأك��ها االس���ار�ة ��اح�ة م� أه� األن��ة اإلدار�ة في ال��ل�ة 

  .8الف�ن��ة

ا�ة خاصة ب��ام ال��ع�ث ال�ل�ي، وت��ل� م�اه� ه�ا فق� أولى شارل�ان ع� 

االه��ام في ��امه ب�ع� ال�ع�یالت ف�ر رج�عه م� م�اس� ال����ج اإلم��ا��ر� 

م ����ص 802م في روما، وذل� خالل االج��اع ال�� عق�ه عام 800عام 

�ع� اإلصالحات في ال�هاز اإلدار�، وق� س�ل� �ع� ال��ادر ه�ا اإلج�اء؛ 

، وت���عات ال��ع�ث�� العامة Annals of Lorschل�ة ل�رش م�ها ح� 

Capitulare Missorum Generale9 و�ان ال��� ال�� دفع شارل�ان الت�اذ ،

ه�ه ال��اب�� ال�ه�ة ل��ام ال��ع�ث ال�ل�ي، تف�ي الف�اد ب�� األم�اء اإلق�اع��� 

  .10ءوال��ن�ات ال��ل���، وخ�فه م� ازد�اد نف�ذ وسل�ة ه�الء األم�ا
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وق� ر�� ال��� األول م� ت���عات ال��ع�ث�� العامة على آل�ة اخ��اره� م� 

ِق�ل اإلم��ا��ر شارل�ان، فق� اخ�ار �ع� ال�جال "األك�� ب�اعة وح��ة م� ب�� 

ن�الئه ورؤساء األساقفة، واألساقفة، ورؤساء األدی�ة، والعل�ان��� األت��اء، وأرسله� 

ه�الء ال�جال، فق� أرسى ل���ه ق�اع� وق�ان�� ع�� أقال�� م�ل��ه، وع� ���� 

. وأم� ه�الء ال��ع�ث�� �إج�اء الع�ی� م� ال����قات، ث� 11ت�ش�ه� ل��اة عادلة"

ك�ا�ة تقار�� ع� حاالت ع�م ال��اواة أو ال�ل� في ب��د القان�ن، و�ذا ث�� ذل�، 

�غي ألح� أن كان شارل�ان ی�عه� ب����ح تل� ال���د. ��ا أم� شارل�ان �أنه ال ی� 

���ؤ على تغ��� القان�ن ال����ص عل�ه �أ�ة وس�لة خ�اع أو غ�، أو إلف�اد 

م��� الع�الة، ل��ق�� غا�اته ال�اصة، أو ال�عامل ���ل غ�� عادل مع "ك�ائ� 

ال�ب"، أو مع الفق�اء، أو األرامل واألی�ام، أو مع أ� ش�� م���ي. ل��ه أم� 

�ة وفقًا "ألوام� ال�ب"، وأن ��ل �ل ف�د في ج��ع ال�اس �أن �����ا ح�اة م����

م���ه وو��ف�ه، ی�د� ما عل�ه م� واج�ات؛ ف�جال ال�ی� عل�ه� م�ا��ة ق�اع� ال��اة 

ال���ان�ة ب�ون ال�ف��� في ال��اس� ال�ن���ة، وال�ا��ات عل�ه� ال��ا��ة ال�ؤو�ة 

�ن �ع�الة دون لل�فا� على ح�اته�، وال�جال العل�ان��� لل�فا� على ت���� القان 

  .12اح��ال، وفي ال�ها�ة، على ال���ع أن ����ا معًا في سالم تام وم�ال�ة صادقة

و�قاع�ة عامة، فق� �ان ی�� اخ��ار م�ع�ث�� اث��� ل�ل مقا�عة، أح�ه�ا 

عل�اني واآلخ� م� اإلكل��وس، ��ارسان ال�ل�ة معًا و��� تع���ه�ا ل��ة عام واح� 

م تعاون ب�� ال��ع�ث وحاك� اإلقل�� ق� ته�أ له�ا الق�ة فق�، خ�فًا م� إم�ان�ة ��ا

والف�صة لل��ام ب��رة ض� ال�ل�. وق� راعى شارل�ان في اخ��اره لل��ع�ث أال ی���ي 
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إلى ال��ا�� ال�ي ی�� تع���ه ف�ها س�اء ع� ���� ال�الدة أو ام�الكه أراض وم��ل�ات 

��اب�� ���اولة الس��عاد أ�ة في ذل� اإلقل��، وق� ت� ات�اذ ه�ه االح��ا�ات وال

م�الح ش���ة ت�عارض مع واج�اته� العامة، و��ل� م�عه� م� ت���� سل��ه�. 

م ح�دت ع�ل�ة اخ��ار ال��ع�ث على أساس 802وعلى ال�غ� م� أن ت���عات عام  

ت�ل�ه �ال���ة واألف�ل�ة ع� ���ة أق�انه، إال أنه ث�ة م���عة م� ال��ش��� في 

�ة �ان ی�� اخ��اره� ح�� ان��ائه� إلى عائالت أرس�ق�ا��ة م�ا�� م��ودة للغا

  .13ن��لة

وق� تع�دت واج�ات ال��ع�ث ال�ل�ي، وال�هام وال����ل�ات ال�ي �ان م��� 

�ه تأدی�ها؛ وم�ها: اس�عادة ال��ام في ال�ال�ات ال�ي تعج �ال��اكل وال��اعات 

ع وت���ل اإلی�ادات ال�ال�ة األهل�ة، وتلقي ق�� ال���� وال�الء لل�ل� ال��ی�، وج�

م� ال�ال�ة، ه�ا ف�ًال ع� أن ال�ل� أرسل م�ع�ثه في مع�� األح�ان ل�فع ال�ل� 

ع� �اهل ال�ع�. و�ان م� مهام ال��ع�ث أ��ا اإلش�اف اإلدار� على ال��ن�ات 

وأت�اعه� م� ال���ف��. و�ان ل�� ال��ن�ات ف�ص ع�ی�ة إلساءة اس���ام و��ف�ه� 

ار�ة، فق� تلق�ا رشاو� مال�ة في مقابل ع�م تق��� األف�اد لل����� في وم�ان�ه� اإلد

ال��� ��ا �ان �إم�انه� إص�ار أح�ام ق�ائ�ة في صال�ه� وصالح أت�اعه� 

وحلفائه�. و�ان على ه�الء ال��ع�ث�� وضع ح�ًا ل�ل� االن�هاكات ال�ي ت��� ف�ها 

ت واسعة. و�ان م� ض�� ال��ن�ات، وم� أجل ال��ام ب�ل� فق� ت� م��ه� صالح�ا

اه��اماته� أ��ا، ت���� الق�ان�� وم�اعاة ت�ف��ها ومعا��ة أ� ان�هاك لها. ��ا �ان 

له� ال�� في اإلش�اف على ال��ارة وال��ق وال���ر وال��ار� ال�ائ�ة وس�ود 
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األنهار. و�ال�عاون مع األساقفة، فق� �ان ال��ع�ث ی��� في األم�ر ال�ال�ة لل����ة 

األدی�ة وال��س�ات ال����ة األخ��. و��فة عامة، فق� ت��� على ال��ع�ث و��فق� 

  . 14أن ���� الق�ان��، و��ا�ع ت�ف��ها و�عاق� م��ه��ها ���اع�ة ال��ن�ات واألساقفة 

وق� ُأس��ت �ع� ال�اج�ات ال�اصة إلى ال�هام ال�ئ���ة ال�ي ت�لف ال��ع�ث 

ل�ة لإلم��ا��ر�ة ض� االع��اءات بها؛ ال س��ا مه�ة ال�فاع ع� ال���� ال�اح 

، ب���ا في Rouen، و�رسال�ة ال�ون Parisال�ارج�ة في �ل م� إرسال�ة �ار�� 

ف�ان واج� ح�ا�ة ال����ة ُ�ع� م���ل�ة خاصة لل��ع�ث،   Saxonم��قة ال����ن  

ون���ة ل�ل� ال�هام ال��ام ال�ي ُألق�� على �اهل ال��ع�ث ال�ل�ي، فق� �ان� ه�ا 

  .15ال��ام إضافة هامة لل��ام ال��اسي في اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة

ل�ان أما ���ا ی�عل� �ال��ا�� ال�ي ت� إرسال ال��ع�ث إل�ها؛ فق� ق�� شار 

اإلم��ا��ر�ة إلى أقال�� تا�عة لل��ع�ث��، و�ان ُ��ل� عل�ها م��لح "إرسال�ة أو 

، ال�� ض� �ل Seine، وم� أم�لة تل� األقال��: إقل�� ال���  Missaticaم�ع�ث�ة"  

، عالوة على Burgundyوج�ء ���� م� ب�ج���ا  Orleansم� (ال���، أورل�ان 

فق� ض� (شام�اني  �Rheims ). أما إقل�� ر��Besançonب��ان��ن 

Champagne ل��ن ،Lyonnais س�اس�ن ،Soissons وض� إقل�� ال�ون ،(

Rouen    مای�)Maine  والحقًا م��قة ن�رمان�� ،Normandy (غ�ب نه� ال��� ،

(�ع� ال��ن ال��اورة، �اإلضافة إلى م�ی�ة شارت�  Parisب���ا ض� إقل�� �ار�� 

Chartres(16   
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إلى أن ن�ام "ال��ع�ث�ة" ق� ت��ر ت�ر���ًا  Wernerوأشار ال�اح� ف��ن� 

(دار  في نف� ال�ق� ال�� �ان� ی���ر ��ه م��� ال��اسالت ال�س��ة ال�ارول��ي

م�ف��ات ال�ثائ� ال�س��ة)، و�ات �ع�ل ��امل �اق�ه خالل عه� �ل م� شارل�ان  

م) 877-823وشارل األصلع (  Louis the Piousم)  840-814ول��� ال�قي (

Charles the Bald وص�ح ف��ن� إلى أن �ل م� شارل�ان ول��� ال�قي اع���وا .

، وأشار ف��ن� 17ع�ث ال�ل�ي���ل أساسي على رؤساء األساقفة ل��لي و��فة ال�� 

إلى أن ن�ام ال��ع�ث�ة �ان م���ًال أمام ال���مة ال�����ة في آخ� ع� أداء مهامه، 

، ون����ا Austrasia، أوس��اس�ا 18وت��ل� أقال��ه في ال��ال� ال�الث الق���ة

Neustria و��ج���ا ،Burgundy أ� أن ب�وفان� ،Provence ،وس���ان�ا ،

،  ��Thuringia، و����اني، وف����ا، وساك��ن�ا، وث�رن��ا وجاس��ني، وأك�ت 

و�افار�ا، وأل�ان�ا و���ال�ا ل� ���ن�ا ج�ء م� ن�ام ال��ع�ث�ة. و��� ف��ن� أن مع�� 

ه�ه ال��ا�� ال����ة (الهام��ة) ق� ت��ل� س�اس�ًا و�دار�ًا في م�ال� صغ��ة، 

وفان�، وأل�ان�ا وف����ا ودخل� �ل م� إ��ال�ا وأك�ت��، و�افار�ا ون����ا و�� 

، ت�� ه�ه الف�ة. ول��� س���ة اإلدارة  Lotharingiaوساك��ن�ا، ول�ث�ن��ا 

ال�ارول���ة على تل� ال��ا��، �ان على ال�ل� تع��� نائ�ًا له عل�ها (أم�� م� 

  .19األس�ة ال�ال�ة)، و�ان في العادة أح� أب�ائه، و�عاونه أح� م���لي ال�ال� الف�ن�ي

، فق� �ان� ه�اك ثالثة أق�ام إدار�ة رئ���ة في ���ل ال��ال� و�ال�الي

ال�ارول���ة: القل� ال�� ���ع لإلش�اف ال��اش� ���اع�ة ن�ام "ال��ع�ث�ة"، 

وال��ال� ال�غ��ة ال�س�ى، ال�ي �ان� ت�ألف م� األراضي غ�� الف�ن��ة و����ها 
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لق�ن ال�اسع ودم�� نائ� ال�ل�، وال��ا�� ال�غ��ة الهام��ة ال�ي ت�ای�ت في ا

  نف�ها مع ال��ال� الف�ن��ة ال��اورة.

وعلى ال�غ� م� ��ن ال��ع�ث ال�ل�ي أداة فعالة في ���� م� األح�ان لإلدارة 

م أشار ث��دلف 802ال�ارول���ة، إال أنه ل� ��� ف�ق الف�اد، ففي إصالحات عام 

�ان، ، أسقف أورلTheodulf of Orleans 20م)818-750/760م� أورل�ان (

إلى ال�ع��ات ال�ي ق� ت�اجه ال��ع�ث، وال��وف ال����ة ال�ي ت�عله ُع�ضة 

ل�لقي رشاو� ���ل م���ر، ومع ذل� �ان� و��فة ال��ع�ث ال�ل�ي ع���ًا مه�ًا 

  .21في اإلدارة ال�ارول���ة

وُ�ع� ث��دولف م� أورل�ان ن��ذجًا ألح� ال��ع�ث�� ال�ی� ُأرسل�ا ل��دوا مه�ة 

وه� �ق�م دل�ًال م��ه�ًا على ���ة الف�اد ال�� اس���� في ج��  مل��ة خاصة،

اإلدارة ال�ارول���ة و��اصة في األقال�� ال�ائ�ة، وأَلف ث��دلف ق���ة �ع��ان "ض� 

، ل�� ف�ها حالة الف�اد ال��اسي في اإلدارة Contra Iudices 22الق�اة" 

ق�اة، وزع� ال�اح� ال�ارول���ة، وخاصة ال��اك� وما ی�عل� بها م� رشاو� لل

، �أن ق���ة ث��دولف ع��� تف���اته Demetrius Gloverد������س جل�ف� 

ع� الف�اد ال��اسي في ال����ع الف�ن�ي أك�� م�ا وصفه م� حقائ� الف�اد في 

م �لف شارل�ان ث��دولف �أن ���ن م�ع�ثًا مل��ًا. 798ال��اك� الف�ن��ة؛ ففي عام  

���لة في ج��ب ف�ن�ا وش�ال إ��ال�ا،   Laidradاد  وقام ث��دولف مع ش���ه الی�ر 

وفي �ل ال��ن ال�ي زاروها، ت�اف� عل�ه� س�انها م� �ال ال����� وم� ج��ع 

األع�ار، ل�ق��� ش��اه� وال��اساته�. ل� ��� ه�ان ال��ع�ثان ت�ق�� الع�الة �األم� 
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�اد ��ال اله�� له�الء األش�اص، ال�ی� ت��ل� ل�یه� عادات الع�ف والغ� والف

ق�ون م� االض��ا�ات ال��اس�ة واالج��ا��ة. وق� اع�اد ���� م�ه� على تق��� 

، عالوة على ذل� ل� ��� ال��ان ج��عه� م� نف� ال���، فق� 23ال�ش�ة للق�اة 

كان م� ب��ه� ن�ل ال��ل�دی� م� ال�ومان الغال���، ال�ی� حاف��ا على ق�ان�� روما 

الق���ة، وأحفاد الق�� الغ����� ال�ی� �ان� ت���ه� الق�ان�� األهل�ة ال����ة ال�اصة 

�ال� الف�ن��ة �ع� ح�وب شارل به�، و�ع� الع�اص� األخ�� ال�ي عاش� داخل ال�

مارتل وح�وب ب��� واب�ه شارل�ان. ون���ة ل�ا وج�ه ث��دولف م� ان�هاكات؛ فق� 

اح�ج على ه�ا ال�ضع وأّلف ق���ته ال�ي، في ت��ره، ر��ا وضع� تق���ًا ل��اه� 

  .24الف�اد ال��اسي في ال��ل�ة الف�ن��ة

� ل�الة الف�اد و�ان ه�ف ث��دولف م� ��ا�ة ق���ته، ت�ج�ه ال�ق

واالن�هاكات، ال�ي �ان� ت��ث في ال��اك�، و�ان شاه�ًا عل�ها، ��ا اق��ح ع�ة 

م�اد� اس��شاد�ه وت�ج�ه�ة في ال���ق�ل ل�ل م� ال��ع�ث�� ال�ل���� والق�اة ح�ى 

ی�����ا الف�اد، وم�ع ال����ل�� اآلخ��� م� أن ��اله� الف�اد أث�اء ال�قاضي في 

خ�انة األمانة ب�� ال�ه�د وال��قاض�� في ال��اك�، وتعل�قًا  ال����ة، وال�� م�

على مه�ة ث��دلف، ی�ه� ال�اح� جل�ف� إلى أنه لع� دورًا ج�ه��ًا في ع�ل�ة 

إصالح ن�ام ال��ع�ث�� وال��اك� ال�ارول���ة، وعلى ال�غ� م� ع�م وج�د دل�ل 

فإن ق���ة ث��دولف م�اش� على ال�قاء ع�ل "ض� الق�اة" بـ "ت���عات ال��ع�ث��"،  

ل� ت�� م�ل�ًا لإلصالح ف���، بل ���� اع��ارها "خ�ا�ًا ت�ض���ًا" ح�ل ف��ة 

الع�الة واألخالق، فال ���� لل��ء أن ی��� �أن ع�ل "ض� الق�اة" �ع�� م�قف 
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ث��دولف ت�اه ال��ام الق�ائي ال�ارول��ي. و�ال��� إلى م��� ث��دولف �����ار 

ته ال�ا�قة في ع�ل�ات اإلصالح ال�ی��ة وال����ة، ش��ي ل�ارل�ان واخ��اصا

����� الق�ل إن ث��دلف �ان له دور م��ر� في ب�نامج اإلصالح ال���� م�ل�ا ت� 

  .25م802في "ت���عات ال��ع�ث�� العامة" عام 

و�ع� وفاة شارل�ان، �ان م� ال���عي أن ت�أث� أن��ة اإلم��ا��ر�ة اإلدار�ة 

����ة شارل�ان وق�ة تأث��ه ف�ها، و�ان ن�ام ال��ع�ث به�ا ال��ث؛ الرت�ا�ها � 

ال�ل�ي م� أش� األن��ة تأث�ًا ب�فاته، ألنه �ان ذات س�ادة اس�قالل�ة تا�عة له م�اش�ًة، 

أضف إلى ذل�، وج�د ت��ر م��امي في االم��ال لل���ل وال��عات اإلق�ا��ة في 

  .26ذل� ال�ق� 

ل��ام اإلق�اعي �ق�ة على األح�ال ون���ة ل���ر األوضاع ال��اس�ة و����ة ا

ال�اخل�ة في اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة، فق� �ه�ت ت�ت�ات س�اس�ة وت�ازع سل�ات 

ب�� ال��ع�ث ال�ل�ي ��ف�ه نائ�ًا مل��ًا، و��� ال��� اإلق�اعي وما ���ل�ه م� أدوات 

ل م�� ال�ل�ة الع����ة وال�ف�ذ ال��اسي، وق� ج�� ح�ارًا ب�� ع�د م� ال�اح��� ح� 

إم�ان�ة تأث�� اإلق�اع على اس���ار�ة ع�ل ال��ع�ث ال�ل�ي؛ فق� اف��ض ال�اح� 

ُمع���ًا على ال���ص والق�ان�� ال������ة ال�ي ت� اع��ادها  Gfrörerجف�ورر 

ت�� ح�� ال�ل� شارل  27م853عام  ���Capitulary of Servaisی�ة س��في 

ًال ع� ال�اج ال�ل�ي فق� وح�ه، وال األصلع، ورأ� أن ال��ع�ث ال�ل�ي مازال م�� 

���ل ��قة ال��الء م� اإلق�اع���، غ�� أن ه�اك ع�د م� ال�اح���، وم�ه� و��� 

Wenck و��� ،Waitz ن�ردن ،Noorden  ذه��ا إلى أن وجهة ن�� جف�ورر
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م�الغ ف�ها وغ�� م���ة على أساس ص��ح، وقلل�ا م� ال�ور ال�� ل��ه اإلق�اع 

أن   ��Dümmler. وم� ناح�ة أخ��، اف��ض ال�اح� دومل� على ن�ام ال��ع�ث

اس���ار�ة ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي ���ل م��� وق�� �ان في ال��ل�ة األل�ان�ة 

ع��  Louis the Germanم) 876-843ال�اضعة ل����ة ل��� األل�اني (

م�ل�ة شارل األصلع الغ���ة، وم�ا ال ش� ��ه أن تأث�� اإلق�اع في ال��ل�ة 

ان�ة ل� ��اهي تأث��ه في م�ل�ة الف�ن�ة الغ���ة؛ فاإلدارة في ال��ق اح�ف�� األل�

����� م� الق�ة وال�ل�ة الع����ة، وأن سل�ة ال�اج ل� ت�عارض مع ال�ل��ات 

  .28اإلق�ا��ة، ��ا ل� ت�عارض أ��ا مع م�الح ال����ة ورجال اإلكل��وس

ان�فاض �فاءة  م� ناح�ة أخ��، الح� في األف� ش�اه� أول�ة دل� على

م، 814ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي، وذل� مع ت�لي ل��� ال�قي ع�ش اإلم��ا��ر�ة عام  

فق� قام ل��� ب��� ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي �ال����ة   خلفًا ل�ال�ه اإلم��ا��ر شارل�ان؛

في اإلم��ا��ر�ة وس�ح ���ار�ة أع�اء ال����ة العامة في إدارة وح��مة   29العامة

ن���ة له�ا فق� �ان لل����ات العامة وأع�اء ه�ه ال����ة تأث�� اإلم��ا��ر�ة، و 

  .30ونف�ذ ���� في اخ��ار ال��ع�ث�� وف� م�ال�ه� ال�اصة 

ومع االض��اب ال�� �ان ���� به�، وال��وب األهل�ة داخل 

، وال��ال�ة �ات�اذ إج�اءات ف�ر�ة؛ فق� شع� خلفاء شارل�ان �ال�اجة 31اإلم��ا��ر�ة

ج�ی��� �ال�قة و���ازون �الق�ة وال���ر ال���ي، و�ل ه�ا ال���أ إلى م�ع�ث�� 

سائ�ًا ل�� ال�ارول����� في اخ��ار أهل ال�قة داخل ال�وائ� ال�ي ��غلها ه�الء 

ال��ع�ث��، ون���ة له�ا فق� ت� اخ��ار ال��ع�ث�� م� األم�اء اإلق�اع��� في ال��ا�� 
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م�اعفة أع�اد ال��ع�ث��، ح�ى ول� ال�ي �����ن ف�ها، و�ان م� ال��ور� أ��ا،  

كان� ال�وائ� أصغ� م� ال�اب�، و���و أن ه�ا األم� ���ا�ة ال�س�لة ال�ح��ة لل�ل� 

  .32كي ��� م� ت�امي سل�ة ال��الء في األقال��

وفي الق�ن ال�اسع ال��الد� ات�ع� ال�ل�ة ال�ل��ة س�اسة ج�ی�ة ت�اه ن�ام 

، وز�ادة ف��ة والی�ه� ألك�� م� عام، ال��ع�ث��، ت��ل� في م�اعفة أع�اده�

�اإلضافة إلى ال���ی� ال����ر له�الء ال��ع�ث�� إن ل�م األم�، ول� ����ع 

اإلم��ا��ر في وق� ضعفه أن ���ع ال��الء م� ال�قاء في م��� ال��ع�ث، ور��ا 

�ع�د ذل� لقلة ال��ارات ال��احة أمامه م� ال��اس��� ل�غل تل� ال���فة، و�ال�الي 

ان ت���� ال�ل�ة وت����ها في جان� ال��ع�ث��، عامًال حاس�ًا في تق��� وت���� ك

سل�ة ال�اج ال�ل�ي. و��ل�ل م���ف الق�ن ال�اسع ال��الد�، أص�ح لل��ع�ث�� 

ال�ل���� و��فة م�دوجة؛ فق� �ان�ا ن�ا�ًا لل�ل�، وفي نف� ال�ق� م��ل�� ع� ��قة 

  .33ال��الء

و���و أن ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي ق� ب�أ �ق�ي ن��ه ت�ر���ًا ��ل�ل م���ف 

الق�ن ال�اسع ال��الد� ن���ة لع�ة ع�امل، م� أه�ها؛ ح�وب الق�ن ال�اسع ال��الد� 

على ال�������، ال��لي وال�ارجي، وتغلغل ال��ام اإلق�اعي �ق�ة في ال����ع 

ال�ل�ي �ان م� ال�ف��ض أن ���ن   ال�ارول��ي، وعلى ال�غ� م� أن ن�ام ال��ع�ث

، إال أنه ت�ار� ع� ال��ه� ال��اسي؛ ألنه ل� ����ع أه� اإلدارات ال��اس�ة لل�ل�

ال���د في وجه األساقفة وال��ن�ات، ال�ی� خ�ع�ا على م�� لل��� ال�����، 

�وء ث� ت��دوا عل�ه ت�ر���ًا؛ ن���ة لع�امل ����ة. وال ���� ال�ع��ل على ف��ة اله
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واالس�ق�ار ال�ج��ة ال�ي م��ت ح�� شارل األصلع، ال�� حاول إح�اء ال��اه� 

اإلدار�ة ال����ة ل��ه شارل�ان، وم�ها ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي؛ ألنه ل� ی��ح في 

 34مه��ه ن���ة لل��وب ال�ي خاضها ض� أع�اء ���؛ ����ه مع ال�����ن 

Bretons ورجال ال��ال ،Northmen���35ان�ا، و��نارد م� س Bernard of 

Septimania و���� م� أك�ت�� ،Pepin of Aquitaine عالوة على ال��ب ،

م، ل� ی�د ذ�� ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي إال نادرًا، 853ض� أخ�ته، وله�ا وق�ل عام 

  .36و�ان وروده في أض�� ال��ود وله ��وفه ال�اصة

�ث ال�ل�ي، و�ه�ت ع�ة م�اوالت م� جان� ال����ة إلح�اء ن�ام ال��ع

، ب�� Vernم، ع��ما �ان شارل األصلع في م�ی�ة ف��ن  844ففي د����� م� عام  

و�ار��، تق�م األساقفة �ال��اس ��ال��ن ��ه ال�ل� شارل  Compiegneك�م��� 

ب�ع��� م�ع�ث�� مل���� ج�ی��� �ال�قة، ت��ن مه��ه� ال�ئ���ة وضع ح� ل�الة 

ش��ن ال����ة،  ��ا الع�� والف�ضى فيالف�ضى، وردع �ع� الفاس�ی� ال�ی�، ب 

وال�ی� �ل�ا ب�ون عقاب لف��ة ���لة ن���ة ال��وب القائ�ة في اإلم��ا��ر�ة. ل�� 

ال�ل� شارل األصلع قابل �ل�ه� �ف��ر والم�االة، ر��ا الن�غاله ال�ام �ال��وب على 

  . 37ع�ة ج�هات

ل���ع ال���ي وق� ت��ر �ل� األساقفة م�ة أخ�� في العام ال�الي خالل ا

، وق� �ال� رجال Melunال�� تأجل إلى م��ع م�ل�    Beauvaisفي م�ی�ة ب���ه  

ال�ی� ال�ل� شارل األصلع ب�ع��� م�ع�ث��، ت��ن مه��ه�، ض�ان ت���� ل�ائح 

ال����ة على األقل، واس�عادة م��ل�اتها، ال�ي اغ���ها اإلق�اع��ن ال���ل��ن، 
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ن���. و����عة ال�ال، فق� أثار �ل� األساقفة، و��ح ج�اح رؤساء األدی�ة العل�ا

معارضة ال��الء ال�ی� وقف�ا لألساقفة �ال��صاد خالل االج��اع ال�� ُعق� في ی�ن�ة 

ومع ذل� فق� واف� ال��الء على تع���   ،Epernayم في م�ی�ة إی���ني  846م� عام  

ه�ا اإلج�اء ���ا�ة  م�ع�ث�� �ي �ق�م�ا ب��ف�� الل�ائح والق�اع� ال����ة، وق� اعُ���

  .38ت�ازل م� ال��الء ���ا ���� �أم�ر ال����ة

م) 855-817وفي اج��اع ت� ب�� �ل م� شارل األصلع وأخ�ه ل�ث�� األول (

Lothair I   في م�ی�ة فال���انValenciennes  م، و�ان 853في ن�ف��� عام

��أن ال��� في أح�ال اإلم��ا��ر�ة، وق� ت� ��ح ف��ة إعادة إح�اء ن�ام ال��ع�ث�� 

م�ة أخ��، وفي ه�ا االج��اع، اق��ح ل�ث�� �أن ض�ان ت�ق�� ال�ل� والع�الة �أتي 

ع� ���� إرسال ال��ع�ث�� ال�ل���� الت�اذ اإلج�اءات ال�الئ�ة ل�دع الل��ص 

ال�ق�ق وغ��ه� م� الف��ة، وفي رد شارل األصلع على اق��اح أخ�ه،  ومغ���ي

أشار إلى أن ه�ا ال��ل� �ان ض�ورة مل�ة م� ِق�ل رجال ال����ة لف��ة ���لة، 

وأك� على أن ال����عات ال�اصة ال�ي أص�رها �ل م� شارل�ان ول��� ال�قي 

ي االج��اع ال�� ُعق� ����ص ال��ع�ث�� ال�ل����، �ان لها أه��ة ����. وأخ��ًا ف

م، ت� ال�أك�� على الق�ارات ال�ي ت�صل إل�ها 853عام    Servaisفي م�ی�ة س����ه  

-Francoم�ت�� اإلخ�ة "م�ت�� فال���ان"، وت� تق��� ال��ء ال��ج��� الف�ن�ي 

Burgundian   م� م�ل�ة شارل األصلع الغ���ة إلى اث�ي ع�� إرسال�ة، وت� تع���

إلرسال�ات، و�ان ال�ق� ال�� ت� اخ��اره إلعادة تأس�� ن�ام ال��ع�ث�� في تل� ا

ال��ع�ث ال�ل�ي م� أن�� وأف�ل األوقات في ف��ة ح�� شارل األصلع، ففي تل� 
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اآلونة ح�ث ت�الف ب�� �ل م� ل�ث�� األول وشارل األصلع، ��ا ت� عق� ه�نة 

ای� عام سالم مع ع�اص� ال�����ن، �اإلضافة إلى وفاة ال����د الم��ت في م

، وأ��ا ال��� على ب��� في س���ان�ا في ه�ا العام، �ل ه�ه األح�اث 39م852

  . 40جعل� شارل األصلع أك�� ��أن��ة

وعلى ال�غ� م� تل� اإلصالحات وال����عات، فق� �ان ص��ًا إج�اء إصالح 

إدار� شامل، ح�ى مع وج�د ل�ائح وق�ان�� وت�الفات سل��ة ب�� أحفاد شارل�ان، 

ال��ف ق� س���ت على ال�ارول����� خ��ة ان�قال ال�اج ال�ل�ي إلى سل�ة   ف��اع�

ال��ن�ات، ال�ی� سع�ا لعق� ت�الفات وت��الت مع ال��ع�ث�� ال�ل����، وم� ناح�ة 

أخ��، ومع ت�ای� سل�ة األساقفة ورؤساء األدی�ة، �ان ذل� س��د� ب�وره على �قاء 

ساقفة م� سل�ات ق�ائ�ة وم�ن�ة داخل ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي ل�ا �ان ی���ع �ه األ

  .41أب�ش�اته� على رجال ال�ی� والعل�ان��� على ح� س�اء 

و�ذا ن��نا إلى ال�ان� األل�اني م� اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة، ن�� أن ن�ام 

ال��ع�ث ال�ل�ي ق� تع�ض ل�ف� ال���� م�ل م��له في ال��� الغ��ي م� 

مل على مق�ار ت�ه�ره، إال أن ��ن�ات ال�ال� اإلم��ا��ر�ة، ل�� ال ی�ج� دل�ل �ا

ال�ل�ي، وأم�اء اإلق�اع، ورجال ال����ة ق� ام�ل��ا زمام أم�ر اإلدارة في ه�ا ال��ء 

ال��قي م� اإلم��ا��ر�ة. أما في إ��ال�ا، ف�ان تأث�� اإلق�اع على ن�ام ال��ع�ث 

الل �ان أ��أ، فق� ال�ل�ي م�ابهًا لل�أث�� في ال��ء الغ��ي الف�ن�ي، ل�� االض�� 

�ل اس� "ال��ع�ث" ی��دد ح�ى الق�ن ال�اد� ع�� ال��الد�، ور��ا �ع�د ذل� 

ل��وث ان�ماج ب�� �ل م� ال��ع�ث ال�ل�ي مع سل�ة األم�اء ال��ل���، و�ع�ق� 
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ال�اح� أن نف�ذ ال��ع�ث ال�ل�ي أض�ى م� ض�� سل�ات األم�اء ال��ل���، 

�ا األم�� ��ق��ى ال��ل�ة ال�����ة وانع�ام وأم�ى ال��ع�ث ���ا�ة تا�ع خاص له

  .42ال����ة ال�ل��ة على أقال�� اإلم��ا��ر�ة

وث�ة ت�اؤل ی��ادر إلى ال�ه�، وه�: هل �ان ل�� ال�ارول����� الق�رة على 

اس��عاد ال��ع�ث ال�ل�ي م� و��ف�ه ��ال ف��ات تار�خ اإلم��ا��ر�ة في �ل ��وف 

ل��اس�ة ال�ي شه�تها، في حال إذا ث�� عل�ه أنه ال��اك االج��اعي وال�قل�ات ا

شارك في ع�ل�ات الف�اد؟ �ال��ع �ان ل�� ال�ارول����� األوائل ه�ه االس��اعة 

أ�ام شارل�ان واب�ه ل��� ال�قي، ألن ه�ه الف��ة ل� ت�ه� ����ًا وج�د ت�اف� ق�� ب�� 

ة ح�� ل��� ال�قي كل م� ال�ل�ة ال�ل��ة وال���ت اإلق�ا��ة؛ فإذا ن��نا إلى ف�� 

ن�� ث�ة حاالت ع�ی�ة م� ف�ل ال��ع�ث��، ففي دراسة أع�ها ال�اح� أدیلهای� ��اه 

Adelheid Krah  ت�اول� ق��ة إعفاء ال��ع�ث ال�ل�ي م� و��ف�ه، فق� اك��ف

إح�� وع���� حالة م� حاالت إعفاء ال��ع�ث�� ت�� ح�� ل��� ال�قي، و�ان� 

م� ال��ع�ث�� ال�ی� فق�وا و�ائفه�، �ان�ا م�   أك�� م���عة م� أص�اب ال��اص�

ال�ی� شار��ا في ال��وب األهل�ة، ال�ي �ان� س��ًا للف�ضى واإلنهاك في ال��ف 

األخ�� م� ف��ة ح�� ل��� ال�قي، وه�اك م���عة أخ�� م� ه�الء ال��ع�ث�� ق� 

   .ItalyBernard of 43فق�وا م�اص�ه� ن���ة النغ�اسه� في ث�رة ب�نارد مل� إ��ال�ا  

و�ان� ه�اك م���عة أخ�� م� ال��ع�ث�� فق�وا و�ائفه� ن���ة ف�له� في 

، و�ال�ر��� م� Matfrid، وماتف��� Hughأداء واج�اته� الع����ة وه�: ه�� 

. واث��� أخ��� م� ه�الء ال��ع�ث��؛ األولى ق��ي، Balderich of Friuliف���لي  
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انة، وذل� في س�اق ال�ه�د الف�ن��ة ل�مج وال�ان�ة جاس��ني، ت� خلعه�ا ب�ه�ة ال�� 

م�ا�قه� األصل�ة في اإلم��ا��ر�ة. أما ال�الة األخ��ة فهي ت��ل س���ای�� م� 

. وت�و� ال��ادر ال�عاص�ة �أن س���ای�� Sigiwinus of Bordeauxب�ردو 

  .�44ع�ما ُف�ل م� و��ف�ه؛ قاد ت��دًا ض� ال�ارول����� في ج��ب اإلم��ا��ر�ة

خالل ما س�� فإن ال�االت ال�ي اك��فها ال�اح� ��اه ت��ح ل�ا م� 

�اس��الص �ع� االس���اجات ح�ل اس��عاد ل��� ال�قي م�ع�ث�ه م� م�اص�ه�، 

فق� �ان� األس�اب؛ إما الن��ا�ه� في ال��ب األهل�ة أو ال���د عل�ه. غ�� أن 

الع�ی� م� ه�الء ع�ل�ة اس��عاد ال��ع�ث ال�ل�ي ل� ت�� ��السة، ألنه �ان ه�اك 

ال��ع�ث�� ق� اس�غل�ا ف��ة ال��ب األهل�ة ال�ائ�ة ب�� ل��� ال�قي واب�ه ل�ث�� األول، 

وات��وا جان� ل�ث�� ض� أب�ه، وعلى ال�غ� م� أن ل��� ال�قي اس��اع ف�ل ع�د 

م� ال��ع�ث�� ال�ل���� م� و��ف�ه�، إال أن ذل� ال���ف أد� إلى ت��ع أع�اء 

  .45ی�����ن الف�صة لل��رة عل�ه وم�ار��ه أق��اء ض�ه �ات�ا

و�ع� ُم�ي أك�� م� ثالث�� عامًا على وفاة ل��� ال�قي، وت��ی�ًا أث�اء ف��ة 

ح�� شارل األصلع ل��ل�ة ف�ن��ا الغ���ة، تغ��ت األوضاع العامة �اإلم��ا��ر�ة 

�ل�ة ن���ة ل�غ��ات في األح�ال ال��اس�ة، وتأث�� اإلق�اع الق��، و��اصة في ال�

الغ���ة، وازد�اد نف�ذ األس� اإلق�ا��ة، م�ا �ان له دور ���� في ع�م اس��اعة 

شارل األصلع ف�ل ال��ع�ث ال�ل�ي م� م���ه، بل على الع�� م� ذل�، فق� 

م، وال�ع�وفة 877ف�� ال��رخ�ن الالئ�ة القان�ن�ة ال�ي أص�رها شارل األصلع عام  

وال�ي تق�ي �أن ی�ث االب�  ،rzyCapitulary of Quie "46بـ "ت���عات ���ز� 
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و��فة وال�ه ال��ن�، على أنه أم� ���عي، وال�� أد� ����عة ال�ال ت�ر���ًا إلى 

ال��ازل ع� ال�ل�ة ال�ل��ة وال���ة األولى في سل�لة ال��ازالت، ال�ي أدت في 

 نها�ة األم� إلى ت�امي ق�ة اإلق�اع واألس� اإلق�ا��ة، ل�ا �ان لها م� ام��ازات

  .47مل��ة ح���اك

ر��ا �ان شارل األصلع م��� على إص�ار تل� ال����ة م� الق�ارات، وال�ي 

كان م� أه�ها م�ح ح��ة ����ة لل�ادة اإلق�اع��� في وراثة ال��ائف ال��م�قة في 

اإلم��ا��ر�ة، ور��ا �ان� ال��وف ال�ارئة ال�ي أج��ته على ذل�، ت��ل� في 

�ا��ر�ة وخارجها؛ فق� �ان عل�ه م�ار�ة ال����دی� ص�اعاته ال��اس�ة داخل اإلم� 

وق�ع ث�راته�، وفي نف� ال�ق� ات�اع س�اسة راش�ة ت�اه ال��� ال�ارجي ال����ل 

  في ��ائل ال����ج.

ون���ة لالض��ا�ات ال��اس�ة وال�الفات وال��وب األهل�ة والغ�وات 

ن، �ع� ق�ن م� ال�ارج�ة، فق� اخ�فى ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي ال�� ��ره شارل�ا

ال�ج�د على س�ح األح�اث، و�ال��اس� مع اخ�فاء ال��ع�ث ال�ل�ي؛ فق� اك��� 

األدواق وال��ن�ات ق�ة وسل�ة م��قلة، ففي ف�ن�ا �ان� ف��ة ح�� ل��� ال��لع�� 

واب�ائه تل�ها ف��ة م� ال�ع�� وال��اكل  Louis the Stammererم) 846-879(

، وخلفائه، Charles the Simpleم) 929-879ت��ل� في ح�� شارل ال���� (

 Louis theم) 911-893وفي أل�ان�ا ع��ما ح�� �فل صغ��، ل��� ال�فل (

Child أع�ى الف�صة له�الء ال��ع�ث�� إلرضاء ���حاته�، ور��ا تالع� ال��ع�ث ،

ال�ل�ي �ال�ل� ال�ارول��ي، س�اء في ش�ق اإلم��ا��ر�ة أو غ��ها، م��غًال حالة 
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��اس�ة والف�� واالض��ا�ات ال�ارج�ة، وسعى لالس���اذ على ال�ل�ة، الف�ضى ال

أو م�عاونًا مع إح�� األس� اإلق�ا��ة ل���ل م�ار ال�ل�ة في اإلم��ا��ر�ة م� 

  .48ساللة ال�ارول����� إلى أس�ة ج�ی�ة تع�لي س�ة ال���

م� خالل ما س�� ���� الق�ل �أن ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي �ان له دور ����، 

و��ا ام�از �ه شارل�ان م� خ��ة إدار�ة وس�اس�ة، فق� اه�� ����ًا به�ه ال��ام، وّس� 

له الق�ان�� ل�عله ذات س�ادة اس�قالل�ة ع� ���ة األن��ة اإلدار�ة األخ��، خاصة 

م�احة وح�� اإلم��ا��ر�ة، ف�ان على  �ع� ال��سعات الع�ی�ة ال�ي زادت م�

شارل�ان أن ی�اق� �ل صغ��ة و����ة داخل اإلم��ا��ر�ة، فاس���ث ه�ا ال��ام �ي 

�ق�م به�ا ال�ور على أك�ل وجه، و�الفعل ن�ح شارل�ان في ال����ة إدار�ًا إلى ح� 

���� ك��� ��عاونة ال��ع�ث ال�ل�ي، و����د وفاته ب�أ ���� ال��ام ت�ر���ًا، في 

ال�ها�ة لع�ة أس�اب؛ م�ها ت�ال� أحفاد شارل�ان على تق��� اإلم��ا��ر�ة، ودخ�له� 

في ح�وب أهل�ة م�ا سهل م� مه�ة األم�اء اإلق�اع��� اس�غالل تل� ال��وب 

  ل��ق�� مآر�ه� ال�اصة وم�ال�ه� ال����ة.

 ومع تغ�ل ال�ادة اإلق�اع���، ن���ة اس�غالله� لل��وب األهل�ة والغ�وات

ال�ارج�ة، فق� ت��� ه�الء ال�ادة، ر��ا ��عاونة ال��ع�ث ال�ل�ي، م� االس���ار 

�ال�ل�ة اإلقل���ة وم�اولة ال�ص�ل إلى ال���، م�ل�ا ن��� أس�ة ال�و��ت��� 

لل�ص�ل إلى س�ة ال��� في ف�ن�ا، و��ا أن ه�ه األس�ة اإلق�ا��ة ق� ن��� في 

��ة، فه�ا أك�� دل�ل على انه�ار ن�ام االنف�ال ع� ���ل اإلم��ا��ر�ة ال�ارول� 
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ال��ع�ث ال�ل�ي وح�اده ع� ال���� الق��� ال�� خ�ه شارل�ان م�� ب�ا�ة ح��ه 

 إم��ا��رًا.

  

  قائ�ة ال�����ات

CMH Cambridge Medieval History 

MGH Monumenta Germaniae Historica 

MP Medieval Prosopography 

NCMH New Cambridge Medieval History 
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  اله�ام�

، ال��س� ال���قي ل�ولة الف�ن�ة �ع� ع�� س��ات م� سق�� Clovisم) 511- �486ع��� �ل�ف� ( -1

في م�ل�ة واح�ة �ع� أن �ان� ع�ة م�ال�    Gaulاإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة الغ���ة، فق� ن�ح في ت�ح�� بالد الغال  

م، اع��� ال�����ة على ال��ه� ال�اث�ل��ي، وُ�ع�� ذل� ل�أث��ات زوج�ه �ل�ت�ل� 496ف���ة، وفي عام 

Clotilde األم��ة ال��ج���ة، ف�ع�� وثالثة آالف م� أت�اعه في �ات�رائ�ة ر��� ،Reims  ،فاك��� ال����ة ،

وح�ى ���اص�ة وتأی�� ال�اب��ة ورجال ال�ی� ال�اث�ل��، ��ا أص�ح ال��افع األول ع�ه� وع� أمالكه� وث�واته�، 

وال�اب��ة، تل� ال��اسة ال�اج�ة ال�ي   و�ال�الي سّ�� �ل�ف� ال�ف�ة األولى م� العالقات ال�د�ة ب�� الف�ن�ة

�ه�ت ن�ائ�ها اإل��اب�ة على ال��ف�� في عه� خلفاء �ل�ف� م� ال�ارول�����. وق� ص�� �ل�ف� �ع� اع��اقه 

ال�����ة على م�ه�ها ال�اث�ل��ي أن �ق�ي على األر��س��� عامة وفي غالة خاصة، وق� ص�ح ب�ل� عل�ًا 

م� ال�ع� أن اس��� في رؤ�ة ه�الء األر��س��� ���ل�ن ج�ءا م� غالة، ل�ا  ل�زرائه ع��ما قال: "إن�ي أج� 

دع�نا نغ�وه� ���اع�ة ال�ب"، و�ان� ت����اته ���ا�ة ق�ة ودفعة ����ة ل�الح ال�اب��ة م� أجل ال�فا� على  

لغ�ب م��ل�اتها وأراض�ها. ولل�ق�ف على تار�خ ق��لة الف�ن�ة وجه�ها ال���اصل م� أجل االس�ق�ار في ا 

 األورو�ي راجع:

 Gregory of Tours; the History of the Franks, trans. By Lewis Thorpe, London, 
1974; 

م؛ فای� ن��� إس���ر، 1988، القاه�ة، ج����ر� ال��ر� و��ام دولة الف�ن�ةعل�ة ع�� ال���ع ال���ور�، 

، القاه�ة، 15، ال��رخ الع��يم)، 768- 751("م�ل�ة الف�ن�ة ب�� الل��اردی�� وال�اب��ة زم� ب��� الق��� 

،  ال��ال� ال��مان�ة في أورو�ا في الع��ر ال�س�ى؛ م��� م��� م�سي ال��خ، 238-219م، ص 2007

  م. 1975اإلس���ر�ة، 

                                 

،  س��ة شارل�انای�هارد:    لل���� ح�ل تار�خ اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة ودور شارل�ان في ت�س�ع ح�وده راجع:  -2

 ,Davis, H., Charlemagne, the Hero of Two Nations  م؛1988ت�ج�ة عادل ز���ن، دم��، 

London, 1929;  
 Nelson, J., The Frankish World 750-900, London, 1996; Wells, Ch., The Age of 
Charlemagne, New York, 1898. 
3- McKitterick, R., The Frankish Kingdoms under the Carolingians 751-987, New 
York, 1983, p. 77. 

غل�� ال��ة ال��مان�ة على ال�هاز اإلدار� في اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة، ال س��ا في عه� شارل�ان،   - 4

أغل�ه�   وق� تألف ال�هاز اإلدار� في اإلم��ا��ر�ة م� ع�د م� ال�جال، ال�� اخ�اره� شارل�ان، وه� في 

عل�ان��ن و�����ن، ���ل�ن أقال�� اإلم��ا��ر�ة، و���ل�ن ألقاب ��ن�، ودوق، وأم�اء ال���م، و��ل� م� 

األساقفة ورؤساء األدی�ة، و�ان ال��ن�ات واألدواق �ع���ن أو ی�� ع�له� وف� م���ة ال�ل� وح�ه، ل��ه� في 

اثة، و��اء على ذل� فق� م�ل� ق��ة ع�له� مع�لة الغال� رجاًال ���ل��ن ض�اعًا واسعة آل� إل�ه� ��� ال�ر 
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ك���ة واجه� خلفاء شارل�ان أواخ� الق�ن ال�اسع ال��الد�. و�ان ال��ن� ���ا�ة م��وب ال�ل� في ح�� اإلقل��،  

و�ق�م ���ادة ق�ات األم� وم�ارسة الق�اء وج�ع ال��ائ�. أما ع� األساقفة ال�ی� ُ�ع���ن في نف� األقال��  

بها ال��ن�، ف�ان�ا ��غل�ن و�ائفه� ب�ف��� م� ال�ل�، ول�ئ�� األساقفة ال�� في تع��� رجال ال�ي �ع�ل 

 ال�ی� في األسق��ة. لل���� راجع: 

-166م، ص 1982، القاه�ة، اإلم��ا��ر��ان ال���ن��ة وال�ومان�ة الغ���ة زم� شارل�انعفاف س�� ص��ة، 

169 .  

 واإلدارة �ه راجع:   ع� تار�خ إقل�� اإلل�اس و���عة ال��� - 5

Hummer, H., Politics and Power in Early Medieval Europe, Alsace and the Frankish 
Realm 600-1000, New York, 2005, p. 56-75. 
6  - Costambys, M. et al., The Carolingian World, Cambridge, 2011, p. 179.                                         
7-Thompson, J., The Decline of the Missi Dominici in Frankish Gaul, Chicago, 
1903, p. 292;  

 . 170، ص اإلم��ا��ر��انعفاف س�� ص��ة، 

8-Ganshof, F., Frankish Institutions under Charlemagne, New York, 1968, p. 23; 
Frassetto, M., Encyclopedia of Barbarian Europe, Society in Transformation, 
Oxford, 2003, p. 269; Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 292.                                                                           

"ال�اب���الر�" أو ال����عات: هي في ح��قة األم� ل��� م���عة م��ا��ة م� الق�ان�� ال���لة �ع�ها  -  9

ب�ع�، و�ن�ا هي م���عة م� األوام� وال��اس�� ال���ای�ة، ه�فها إق�ار ال��ام والع�الة في ال�ولة، و��خ� عل�ها  

�� ج�ور الف�اد ال�����ة في ال�ولة. وق� ت�اول� ه�ه أنها على ال�غ� م� سالمة ه�فها، ل� ت�اول أن ت

ال����عات إصالح ن�� ال��اك� ال��ل�ة ع� ���� تق��ة الع��� ال�ع�ي في دور الق�اء ال�ي �ان� �أی�� 

ق�اة غ�� م���ل�� ��هل�ن القان�ن و����ن �أس ال��ن� أو حاك� اإلقل�� و�ع�ل�ن ل��ا�ه. ل�ل� اس���ل 

اة به��ات أخ�� ���ار أع�اؤها ب�قة وع�ا�ة و����� ف�ه� ح�� ال��عة وال�را�ة �القان�ن. شارل�ان أول�� الق�

م ب��و�� ال��اث ال����عي الق�مي ل���لف شع�ب اإلم��ا��ر�ة، وعلى ال�غ� م�  801وق� أم� شارل�ان عام 

�ش�ة �ل� سائ�ة والع�الة  جه�د شارل�ان في ت���� ال��� الق�ائ�ة وت�و�� الق�ان�� وت�ق�� الع�الة، إال أن ال

،  ال�ه�ات األورو��ة في الع��ر ال�س�ى و��ا�ة ال��ی�ةأض�� مه��مة. راجع: سع�� عاش�ر، م��� أن��،  

  . 67-66م، ص 1956القاه�ة، 

م� ناح�ة أخ��، ت� الع��ر على ثالثة ن�خ م� تل� ال����عات في أماك� م�ف�قة؛ ُوج�ت ال���ة األولى في  

العاش� ال��الد�، ال�����ة األولى ت� الع��ر عل�ها في م���ة الُ�سل �الفات��ان م������� م� الق�ن 

Bibliotheca Apostolica Vaticana    أما ال�����ة ال�ان�ة، فق� ت� الع��ر  14-13، صف�ات  582رق� .

-10، صف�ات 9654ت�� رق�  Bibliotheque Nationale, Parisعل�ها في ال����ة األهل�ة ب�ار�� 

، أما ال��ع�ثان الل�ان ق� ت� إرساله�ا له�ه ال���قة،  �Orleansان� ه�ه ال���ة م���ة ����قة أورل�ان  . و 11

  . و��أن ال���ة ال�ان�ة Godefridus، وال��ن� ج�دف���وس Magnus of Sensفه�ا ماج��س م� س��� 

  



    المبعوث الملكي                                                                                    عمر عبد المنعم إبراهيمد. 

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

242 

 

والق�ان�� الالت���ة ال�ي ت�اول� تل� ال����عات؛ فق� ُع�� عل�ها ض�� م���عة م����ات ال����عات  

Codices Vossiani Latini ال�ي ج�عها ال�اح� اس�� ف�س��س ،Isaac Vossius  ی�ة الی�ن���

Leiden  و�ان� ه�ه ال��ع�ث�ة م�علقة �إقل�� أك�ت��. أما 135-134، صف�ات 4119اله�ل���ة ت�� رق� ،

، وس�ل� حال��� 29-28، صف�ات 4995ال���ة ال�ال�ة، فق� ُوج�ت في ال����ة األهل�ة ب�ار�� ت�� رق� 

ب�وف��   ،Melun، م�ل� Meauxم��لف���؛ األولى �ان� ��أن إرسال�ة ض�� �ل م� م�ن؛ �ار��، م� 

Provins  إس�ام� ،Estampes  شارت� ،Chartres  ب�اسي ،Poissy  و�ان ه�ا ه� ال��ء ال��الي م� وال�ة ،

 Abbot Fradulfال��� ال����ة، وق� ت�لى على ه�ا ال��ء م� ال��ع�ث��، ف�ادولف رئ�� دی� الق��� دن��  

of St. Denis  وال��ن� س��ف� م� �ار��Stephen of Paris لة ال�ان�ة (اإلرسال�ة ال�ان�ة) فق�  . أما ال�ا

، و�ان ال��ع�ث ال�� ت�لى اإلش�اف على ه�ا ال��ء،  Rouenت��ل� م� ج�ء ���� م� وال�ة ال�ون ال����ة 

ق� ُأس��ت إل�ه أ��ا، مه�ة ال�فا� على خ��� ال�فاع ال�احل�ة وش��ن ال��افئ. وم� ه�الء ال��ع�ث�� ال�ی�  

. وث�ة Madelgaudرئ�� أساقفة ال�ون، وال��ن� م��ل��ت  Magenaudع�ل�ا في ه�ا ال��ء؛ ماج��ت 

م، ق� �ه�ت في ح�ل�ة فل�دورد تار�خ ر��� ال��ء ال�اني 802ن��ة الحقة ل����عات ال��ع�ث�� عام 

Flodoard's History of Rheims, II  ح�� أن ولفار ،Wulfar   رئ�� أساقفة ر���، ُوصف ���نه م�ع�ثًا

رسال�ة وال�ي اش��ل� على ال��ء ال����ي ال��قي م� وال�ة ر��� ال����ة. وق� �ان ولفار  مل��ًا في تل� اإل

ألساقف�ه، ورؤساء    Noyonم عق� م��عًا في ن���ن  814، وفي عام  Rhaetiaم�ع�ثًا مل��ًا في م��قة رائ���ا  

فل� ُ�ع�ف له اس�ًا.  م. و����ص زم�له العل�اني،  816ی�ن�ة عام    18األدی�ة و�ع� ال��ن�ات، وق� ت�فى في  

م في  802قام �اك��اف �ع� م� ن��ة سادسة ل����عات ال��ع�ث�� ال�اصة  Eckhardtك�ا أن ا��هارد 

م. وه�ا ���� إلى 806ال����لة عام  Gerbald of Liegeم���عة ال����عات ال�����ة ل����ال� م� ل��ج 

إلى ل��ج. وله�ا فإن إرسال�ة عام   Vermandoisوف�مان�و  Arrasإن ه�ه االرسال�ة ر��ا ام��ت م� أراس 

  م غ�� ال��ا�� ال����ة م� ب���اني إلى �ار�� وال��� ور��� و�لى أق�ى ال��ق ع�� ل��ج. راجع:802

  McKitterick, R., The Frankish Kingdoms, p. 94. 
10  - McKitterick, R., The Frankish Kingdoms, p. 93.                                                                           

ع��� م�اوالت شارل�ان في ت���ل إدارة م����ة ق��ة وثاب�ة م�� ال�� الهائل م� ال����عات ال�ي أص�رها 

م ���ل أساسي �ع� ال��اس�� وال�عل��ات ال�ي غ��  802في ف��ة والی�ه ووصل� إل��ا، و�ع��� ت���ع عام 

م� اح�فال�ة ت����ه إم��ا��رًا في    م���عة ����ة م� ال��ض�عات وااله��امات. وق� أع�ها شارل�ان �ع� ع�دته

روما. وهي ت��� ع�دًا ����ًا م� ال�عل��ات ال�ادرة م� شارل�ان إلى م����ه، وم�ض�عات ت�عل� �عالقاته� 

مع شارل�ان ��ف�ه ال��ی�ة �إم��ا��ر. ه�ه ال�عل��ات وتل� اإلص�ارات واج�ة ال�فاذ ق� عه� شارل�ان بها إلى  

ن لل��ة األولى �����ل�� ن�ام��� في اإلم��ا��ر�ة. وق� ت� اخ��ار ه�الء ال��ع�ث�� ال��ع�ث�� ال�ی� �ه�وا اآل

  م� ب�� ال����ار�� وال���ف�� ال����ل�� و��ار رجال ال�ال� اإلم��ا��ر�، ال������ 
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قال��  والعل�ان��� على ح� س�اء، وت� ت�ل�فه� �أقال�� وم�ا�� م��دة، م�ع�ث�� اث��� ل�ل م��قة. و�ان� تل� األ

ُتع� ���ا�ة تق���ات إدار�ة واسعة لإلم��ا��ر�ة، و�ان على ال��ع�ث�� أن ی�ت�ل�ا ع�� أقال��ه� ال����ة  

إل�ه� ل��اش�وا أع�اله� ال�ي أو�لها إل�ه� اإلم��ا��ر، وت��ل� في ال��� في ال�الة العامة ل�ع�ب تل� األقال��، 

قل��، وحالة األراضي ال�ل��ة. ��ا �ان ���� ال��ع�ث�� أر�عة وم�ا��ة ال�اح�ة اإلدار�ة لل����ل�� ال��ل��� لإل 

م�اك� عامة في ال��ة ال�اح�ة في أقال��ه� وذل� ل��اع ش�او� ال�ع�، والف�ل في �ع� الق�ا�ا، ��ا �ان 

له� سل�ة ال���� وال����ة على ال����ل�� ال��ل��� وف�له� م� م���ه� إذا ل�م األم�. و�ان ل�امًا عل�ه� أن  

����ا تقار�� لإلم��ا��ر �ال�الة العامة لإلم��ا��ر�ة وأن ������وه في ال�االت ال�ي ��ع� عل�ه� ال�� ف�ها. �

وع� ���� ه�الء ال��ع�ث��، حاف� شارل�ان على وج�د ات�ال وث�� مع أقال�� اإلم��ا��ر�ة، ��ا حق� ات�اقًا 

ال�ق� نف�ه ت��� ال��� اآلخ� ال����ل في �ه�ر وث�اًتا �أج�اء إم��ا��ر��ه ال���لفة أك�� م�ا �ان، وفي 

  ح�ام م��قل�� في ال��ا�� ال����ة، ع� ���� تغ��� ه�الء ال��ع�ث�� �ل عام. راجع:

  Thatcher, O, et al., A Source Book for Medieval History, New York, 1905, pp. 48, 

49. 

11 - Capitularia Regum Francorum, MGH, vol. I, ed. A. Boretius, Hannoverae, 
1883, PP. 91,92; Loyn, H. et al., The Reign of Charlemagne, Documents on 
Carolingian Government and Administration, London, 1975, p. 74; Thatcher, O, et 
al., A Source Book, pp. 49,50. 
12  - Capitularia Regum Francorum, MGH, vol. I, ed. A. Boretius, Hannoverae, 

1883, PP. 91,92; Loyn, H. et al., The Reign of Charlemagne, Documents on 

Carolingian Government and Administration, London, 1975, p. 74; Thatcher, O, et 

al., A Source Book, pp. 49,50. 

13-Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 293-294; Costambys, M. et al., The 
Carolingian World, p. 180.  
14 - Adele, M., The Political and Social Influence of the Episcopacy in Western 
Europe, PhD thesis, Immaculata, Pennsylvania, 1930, p. 75; Costambys, M. et al., 
The Carolingian World, p. 180; Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 292-
294; Reuter, T., Germany in the Early middle ages 800-1056, London, New York, 
2013, pp. 28-29; McKitterick, R., "Charlemagne's missi and their books" in Early 
Medieval Studies in Memory of Patrick Wormald, ed. Stephen Baxter et als., 
Ashgate, Farnham, England, 2009, p. 260. 

  ی��و أن ال�ه�ة األولى لل��ع�ث�� �ان� س�اع ش�او� أهالي األقال�� ض� ال��ن�ات و�ل�ام ال��ن� ب��خي 

رة ال�� ی�اش� ��ه ال��ن� سل��ه وال  الع�الة في إقل��ه. وفي حالة ع�م ام��اله، ���� ال��ن� في م��ى اإلدا

�غادره إال إذا ام��ل ال��ن� ألوام� ال��ع�ث. أما ال�ه�ة ال�ان�ة لل��ع�ث�� ف�ان� م�اح�ة األساقفة في ز�ارات 
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دور�ة مفاج�ة لل�ف��� على رجال ال�ی�، ومعا��ة ال�ه�ل�� م�ه�. �ع� ذل� تأتي ال�ه�ة ال�ال�ة لل��ع�ث�� وهي 

��اع ال����ة ال�ي ت��ع بها ال�ل� لل�أك� م� سالمة أوضاعها واس���امها في األغ�اض  ال�ف��� على ال

ال����ة لها. وأخ��ًا �ان على ال��ع�ث�� أن ی�أك�وا م� سالمة إج�اءات ال��مة الع����ة وم�� ت�ف�� 

- 65، ص ال�ه�ات األورو��ةال��ن�ات ألوام� ال�ل� ����صها. راجع: سع�� عاش�ر، م��� أن��، 

66.          

15- Adele, M., The Political and Social Influence of the Episcopacy in Western 
Europe, PhD thesis, Immaculata, Pennsylvania, 1930, p. 75; Costambys, M. et al., 
The Carolingian World, p. 180; Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 292-
294; Reuter, T., Germany in the Early middle ages 800-1056, London, New York, 
2013, pp. 28-29; McKitterick, R., "Charlemagne's missi and their books" in Early 
Medieval Studies in Memory of Patrick Wormald, ed. Stephen Baxter et als., 
Ashgate, Farnham, England, 2009, p. 260.                  
16 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 294. 

أشارت �ع� ال��ادر إلى أن اإلم��ا��ر ل��� ال�قي قام ب�ق��� �ع� ال��ا�� وفقًا لألب�ش�ات  - 17

����، ال�ی� �ان�ا في ح��قة األم� ال���اج�ة ب�ل� ال��ا�� وعّ�� على تل� األب�ش�ات ع�د م� ال��ع�ث�� ال�ل

أساقفة ورؤساء أساقفة له�ه األب�ش�ات، فعلى س��ل ال��ال قام ل��� ال�قي ب�ع��� �ل م� ال��ع�ث�� األسقف  

، ال���اج�  Besançonفي م��قة ب��ن��ن  Monogoldus، وال��ن� م�ن�ج�ل�وس Heiminusها�����س 

، و�ان ها�����س في نف� ال�ق� رئ��ًا ل�ل� األسق��ة. وفي  Bernoiniبها أب�ش�ة رئاسة أسق��ة ب��ن��� 

، ���ع�ث مل�ي، ����ة ال��ن� Heistulf، عّ�� عل�ها رئ�� أسقف��ها، ها����لف  Mayenceم�ی�ة مای��  

 . لل����، راجع: Ruodbertusرودب�ت�س 

 Capitularia Regum Francorum, MGH, vol. I, p. 303. 

م، ب�أ ال�عف ی�ب في أوصال ال��ل�ة الف�ن��ة ال���وف���ة �511ع� وفاة �ل�ف� عام  - 18

Merovingian  ن���ة ع�م �فاءة خلفائه م� ال���وف����� في ال��� وق��ر مفا���ه� ال��اس�ة، وع�� ،

لفائه لل��ل�ة، ج��ًا على ال���� �الق�اع�  ال��س�ات القائ�ة ع� إدارة ال��ل�ة. ��ا أن تق��� �ل�ف� وخ 

ال��مان�ة، أد� إلى تف�� ال��ل�ة الف�ن��ة وان�الع ال��وب األهل�ة ب�� أف�اد األس�ة ال���وف���ة. وت�ت� على 

اس���ار ال���ئة أن أص��� ال��ل�ة الف�ن��ة ت�ألف م� ثالث م�ال� صغ��ة ت�ت�� ���ا ب��ها ب��ع م� ال��الف،  

وال�ای�   �Meuseاس�ا، أو م�ل�ة ال��ق و�ان� ت�� األراضي ال�اقعة على جان�ي نه�� ال��ز وهي: أوس�

Rhine  وعاص��ها م�ی�ة م��� ،Metz  وم�ل�ة ن����ا وت��� م� م�� نه� اإل���� ،Escaut   ح�ى م��

� الف�ن��ة م أص�ح شارل مارتل ز���ًا م�ح�ًا في ال��ال714، وم�ل�ة ب�ج���ا. وفي عام Loireنه� الل�ار 

 ال�الث، بل أص�ح س��ًا بال م�ازع في ال��ل�ة ال���وف���ة. راجع: 

م،  1982، دم��،  1، جـ  تار�خ الع�� ال�س�� في أورو�ا؛ ن�ر ال�ی� حا��م،  11، ص  س��ة شارل�انای�هارد:  

  . 81ص

19- McKitterick, R., The Frankish Kingdoms, pp. 96-97. 
 للمزید، راجع: 
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Werner, K., "Missus-Marchio-Comes, Entre l'administration centrale et 
l'administration locale de l'empire carolingien", Beihefte der Francia,9, Zurich, 
1980, pp. 191-239. 

ث��دولف م� أورل�ان، واح� م� ه�الء ال��ع�ث��، ال�� ت�ك س�دًا ل�ه��ه ���ع�ث، وه� ث��دولف الق��ي،   -  20

م ُأرسل  798أو  797أسقف أورل�ان، أسقف ع���، وواح� م� أف�ل ال�جال ال��عل��� في ع��ه. في عام 

. ع��ما Lyonساقفة ل��ن  ، رئ�� أLaidradث��دولف ���ع�ث مل�ي إلى وس� م�ل�ة الف�ن�ة ����ة الی�راد  

ب��ًا �ع��ان "ض� الق�اة" أو "ع�ة أو ت��ی�  956أنهى ث��دولف مه��ه ���ع�ث مل�ي، أّلف ق���ة م� 

 للق�اة". وفي ه�ه الق���ة ق�م ث��دولف وصفًا ل�حل�ه إلى مه��ه ع�� األراضي الف�ن��ة. راجع:

Adele, M., The Political and Social Influence, p. 75.                                                                              

21- Frassetto, M., Encyclopedia of Barbarian Europe, p. 269. 

 ح�ل ه�ه الق���ة، راجع:  - 22

Versus Teudulfi Episcopi contra Iudices, Poetae Latini Carolini, MGH, Tom I, ed. 
Ernest Duemmler, Berolini, 1881, p. 493-517. 

رأ� ث��دولف أن أس�أ الع��ب ه� ش��ع اس���ام ال�ش�ة لل���ل على ح�� في صالح ال�اشي، "ف�ل   - 23

إن�ان فاس� وم�ت�ي، ال�اج� على ب�اب�ه وال����ارون القان�ن��ن على م���ه�، بل إن زوجة القاضي نف�ها 

اصة. وق� عالج ث��دولف في ق���ته ����ًا م� األش�اء ال�ي حاول ����ون إرشاءه ق� أغ�اها ف��� له م�ل�ة خ

بها، م�ها األواني ال�جاج�ة وال��اه� ال����ة وال�ق�د ال�ه��ة ال�ي ت��ل ح�وفًا ع���ة وال�ی�اج ال��شى �أش�ال 

أث�� ه�ه ال���ز ج��عًا   ال���ان و���اذج ه��س�ة ذات ت���� أس���، �اإلضافة إلى األسل�ة وال���ل، على أن 

وعاء م� الف�ة ی�جع إلى عه� اإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة ���ل نق�شًا �ارزة ت�ضح أع�ال ه�قل ال��م�ة، أما 

ال��قاض�ن م� الف�ات ال���اضعة فل� ���ن�ا أقل إص�ارًا على تق��� ما ل�یه� م� ه�ا�ا جل�د ق���ة ال����غة  

��ة وال��عات والقفازات ف�ًال ع� م�اشف ال�جه. ل�� القاضي ال���ه  وال����جات ال��ان�ة وال����ة واألح

ی�ف� �ل ه�ه اله�ا�ا، على أنه ر��ا ق�ل �ع� اله�ا�ا ال�غ��ة م� �ع� األص�قاء ر��ة في ع�م ج�ح  

م�اع�ه� م�ل ث�ار ال��ائ� وال��ات�� وال��� وال��� وال��� ال����ع م� ل�� ال�اع� وصغار ال�جاج وال���ر  

 ��ة ح��ًا" لل����، راجع:ال�غ

Versus Teudulfi Episcopi contra Iudices, Poetae Latini Carolini, p. 493-517;  
، ت./ عبد العزیز جاوید، م./ السید الباز العریني، القاھرة،  م814-395میالد العصور الوسطى  موس، سانت،  

 .175-174، ص اإلمبراطوریتان؛ عفاف سید صبرة، 363-360م، ص. 1998
24- Glover, D., The Touch of Evil; the Political of Corruption in the Frankish 

Kingdoms 450-987, PhD thesis, Purdue University, West Lafayette, Indiana, 2011, 

p. 192; Adele, M., The Political and Social Influence of the Episcopacy in Western 

Europe, p. 76. 
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25- Glover, D., The Touch of Evil; the Political of Corruption in the Frankish 
Kingdoms 450-987, p. 202. 
26- Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 294. 

م ���ی�ة س����ه 853أص�ر شارل األصلع ت���عات خاصة �ع�ل�ة إح�اء ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي عام  - 27

، ون�� دی�اجة تل� ال����عات على أن أسالف ال�ل� شارل  "Capitulary of Servais"ت�� ُم��ى 

� ال�قي ...) أن�أوا ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي م� أجل خ�مة ال�ب و�����ه ال�ق�سة وأ��ا  األصلع (شارل�ان ول��

م� أجل ال�فا� على ال��ام والقان�ن. وق� اس�عان شارل األصلع ����� م� االق��اسات م� ت���عات �ل م�  

ألصلع تعل��اته م أص�ر شارل ا854شارل�ان ول��� ال�قي ع��ما ش�ع في ��ا�ة ت���عاته. وفي ی�ن�ة م� عام  

اإلصالح�ة إلى ه�الء ال��ع�ث�� ون���ة ل�ل� ت� ت�س�ع م�ال أن���ه� ��ا زاد ع�ده� م�ا أسه� في �ه�ر 

م�ش�ات ال��اح م� خالل إح�اء ع�ل�ة ال��ارة؛ فق� أم� شارل األصلع ب�ضع ل�ائح وت�ت��ات ج�ی�ة ل��ا�ة  

ال���ات ال�ائ�ة، ال�ي �ان� غ�� آم�ة لف��ة ���لة م�  ال��ارة وال���� للع�الت ال���فة. ��ا ت� إعادة ف�ح 

ج�اء ه��ات رجال ال��ال ال����رة، و��ل� ال���ات ال�ه�لة ت� إعادة ف��ها، وعه� إلى ه�الء ال��ع�ث�� 

م���ل�ة إصالح ال���ر أ��ا، وتلقي ق�� ال�الء وال����ة م� ج��ع األ��اف ل�الح ال�ل� شارل األصلع.  

م، جه�د شارل األصلع اإلصالح�ة م�  853في أب��ل عام  Soissonsاج��اع س�اس�ن  وق� أ�ه�ت ن�ائج

خالل ال��ق�� في م��ل�ات ال����ة و�صالح شأن األدی�ة. �ل ه�ه األع�ال اإلصالح�ة ر��ا �ان� ن�اج ع�ل�ة 

 إح�اء ن�ام ال��ع�ث�� ال�ل����. راجع:

Annals of St. Bertin, Vol. 1, trans. By Janet L. Nelson, Manchester and New York, 

1991, p. 76; Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 298-299; Nelson, J., "The 

Reign of Charles the Bald: A Survey" in Charles the Bald Court and Kingdom, eds. 

Margaret T. Gibson et al., Oxford, 1990, p. 11. 

28 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 296. 

ال����ة العامة، هي ال����ة األهل�ة ال��مان�ة الق���ة ال�ي �ان� م� أه� ر�ائ� ال��ائل ال��مان�ة،  - 29

  وال�ي ت���ت ب�ور ال��ادة ج��ًا إلى ج�� مع ز��� أو مل� الق��لة، ولها ال�� في م�اق�ة وت�ارك إص�ار 

ال�ل� في ال����عات ال��مان�ة، و�ان ی�� انعقاد تل� ال����ة في ف��ات مع��ة م� العام، وفي  الق�ارات مع  

م)، �ان ی�ع ال����ة لالنعقاد، ل����لع م� أع�ائها 800-768ف��ة ح�� شارل�ان ب�صفه مل�ًا على الف�ن�ة (

أص�ل القان�ن ال��ماني؛ ف�ان له�ه  ال�أ� العام في ال��اسة العل�ا لل�ولة، و�ان رأیها اس��ار�ًا فق�، أما في 

ال����ة ال�� في ان��اب ال�ل�ك وم�اق�ة الق�ارات ال���� �ال��ب م�ًال أو اله��ة إلى م�ان آخ�، غ�� أن  

  ق�ة ش���ة شارل�ان جعل ق�ارات ه�ه ال����ة ت��� صفة ش�ل�ة فق� دون أن ���ن لها تأث�� ق�� على 
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� اإلم��ا��ر�ة، ات�ف� ش����ه �ال�عف العام، فل� ��� ل��ه ح��ة ق�اراته، و�ع�ما ت�لى ل��� ال�قي ح� 

س�اس�ة م�ل وال�ه، وس�ح لل����ة العامة في أن ت��خل في ق�اراته م�ل�ا ت� في ق��ة ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي.  

 م؛  1959لل����، راجع: تاك���س وال�ع�ب ال��مان�ة، ت./ إب�ا��� علي ��خان، القاه�ة، 

 Kleinclausz, A., Charlemagne, Paris, 1938.    
30- Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 294-295; Adele, M., The Political 

and Social Influence of the Episcopacy in Western Europe, p. 78. 

ه ح�ل تق��� اإلم��ا��ر�ة ب��  دخل ل��� ال�قي في ص�اع ���� وح�ب أهل�ة �اح�ة ب��ه و��� أب�ائ - 31

األب�اء، وُ�ع� ه�ا ال�ق��� ���ا�ة تقل�� ج�ماني م��ارث ب�� ال��ائل ال��مان�ة؛ فق� ج�ت العادة أن �ق�م قائ�  

الق��لة أو ال�ل� ب�ق��� أراضي ال��ل�ة أو اإلم��ا��ر�ة ب�� األب�اء، وه�ا ما ح�ث مع ل��� ال�قي ع��ما ق��  

ب�اء، إال أن ال�ق��� ل� �أِت على ه�� األب�اء األشقاء؛ ل�ث��، ول��� األل�اني، و����، اإلم��ا��ر�ة ب�� األ

ن���ة ل�ج�د اب� غ�� شق�� لل��� ال�قي، وه� شارل األصلع. لل���� واالس��ادة ح�ل م�ض�ع ص�اع ل��� 

 ال�قي مع أب�ائه، ان��: 

Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories, trans. By 
Bernard W. Scholz, Ann Arbor, 1972. 
32- Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 295; Adele, M., The Political and 

Social Influence of the Episcopacy in Western Europe, p. 79. 

33 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 295. 

، ال�ي �ان� تق�� م��قة ج��ب غ�ب ب���ان�ا Celtic Peopleق��لة ال�����ن، ف�ع م� ال��ائل ال�ال��ة    -  34

Britain ث� ب�أت ه��تها م�� الق�ن ال�ام� ال��الد� ناح�ة ف�ن�ا، وعاش� ت��ی�ًا في إقل�� ب���اني ،

Brittany وق� أص�ح ه�ا اإلقل�� تا�عًا ل�ارل�ان مع ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ال��الد�، ن���ة ل��سعات شارل�ان ،

، ز��� ال�����ن Nominoë م اس��اع ن�م���846ل�� أراضي ع�ی�ة إلم��ا��ر��ه ال�اش�ة، ول�� في عام 

في ت�ح�� �ع� ع�ائ�ه وقاد ث�رة عارمة ض� ح�� شارل األصلع، م�ا جعل األم� ل�� �ال���� على شارل  

 األصلع إلح�ام ����ه في غ�ب اإلم��ا��ر�ة. لل����، راجع:

 Minahan, J., One Europe, Many Nations, A Historical Dictionary of European 
Nations Groups, London, 2000, p. 130. 

، ج�ته هي  William of Toulouseب��نارد دوق ب�شل�نة ث� س���ان�ا، اب� ال��ن� و�ل�ام م� ت�ل�ز  - 35

  . خ�م ب�نارد في بال� ل��� ال�قي ب�صفه  Charles the Martelاب�ة ال�ل� الف�ن�ي شارل ال���قة 

في ح�الته الع����ة، ون��ا ل��اع�ه وتف�قه الع����؛ فق� أح� ال��ن�ات ال������؛ ف�ان ل��� ال�قي �����ه  

أنع� عل�ه ل��� ال�قي ب���فة حاج� ال�ل�، و���� ال���ف�� في ال�ال� ال�ل�ي. وقف ب�نارد على ال��اد م�  

ال��ب األهل�ة ال�ي دارت ب�� أب�اء ل��� ال�قي �ع� وفاته، و�ع� ان��ار األخ��� شارل األصلع ول��� 

م، وع� ب�نارد ال�ل� شارل األصلع �أن �ق�م له ف�وض  841لى أخ�ه� ل�ث�� في مع��ة ف�ن����� عام  األل�اني ع

ال�الء وال����ة، غ�� أنه تل�أ في ذل� األم�، بل وتعاون مع ب��� م� أك�ت�� ض� شارل األصلع، �ع�ما عل�  
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�ل�ام، وأث�اء مع��ة دارت في  أن شارل األصلع ی��� ��ده م� إقل�� ت�ل�ز ال�� �ان ����ه وال�ه ال��ن� و 

 م، ت� ال��� على ب�نارد، ال�� ت� إع�امه �أم� م� شارل األصلع. لل����، راجع:  844ت�ل�ز عام  

Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories; 

Charlemagne and Louis the Pious, the Lives by Einhard, Notker, Ermoldus, Thegan, 
and the Astronomer, trans. Thomas F. X. Noble, Pennsylvania, 2009. 
36 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 296. 
37 - Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 296-297. 

38  - Annals of St. Bertin, pp. 62-63; Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 297. 

39  -  Count Lambert II of Nantes ال��ن� الم��ت ال�اني حاك� نان�، ه� اب� الم��ت األول، ت�لى :

م ض� أخ�ه  841ح�� نان� أث�اء وال�ة شارل األصلع، بل وسان� ال�ل� شارل األصلع في مع��ة ف�ن����� عام  

ل األصلع ل��� آخ� ح�� نان�. وان�� الم��ت إلى ن�م��� ل�ث��، إال أنه انقل� عل�ه ���� تع��� شار 

م. لل����، 852ز��� ال�����ن وقادا ث�رة عارمة ض�ه ان�ه� ب�ف�ق شارل األصلع وق�ل الم��ت ال�اني عام 

 راجع: 

 Hogan, R., "The Rainaldi of Angers: New Men or Descendants of Carolingian 
Nobiles?", MP, 2, 1, (Spring, 1981), pp. 35-62; Smith, J., Province and Empire; 
Brittany and the Carolingians, Cambridge, 1992. 
40 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 298. 

�� �ات� ح�ل�ة الق��� ب�تان أن شارل األصلع قام ب�ع�ة أخ�ه ل�ث�� لل��يء إل�ه، وق� اس�ق�له ����قة ���ة ی�

ت��� �ال�د، وعامله �ال����� وال��ف، وذل� �ع� ف��ة ص�اع وح�وب ب��ه�ا، وال ن�� ال�ع��ة ال�ي دارت ب��ه�ا 

�� إلى تق��� اإلم��ا��ر�ة ب�� األخ�ة ال�الثة؛  م، وان�ه� به���ة ل�ث�� وأف841عام    Fontenoyفي ف�ن�����  

ل�ث��، وشارل األصلع، ول��� األل�اني. على أ�ة حال، ت�اق� األخ�ان ح�ل �ع� األم�ر اإلصالح�ة، ث�  

م ُق�ال �ل م� الم��ت وأخ�ه  852ودع شارل أخ�ه ل�ث�� وزوده �اله�ا�ا في ���� ع�دته. وفي نف� العام 

ا م��ر إزعاج وقل� في اإلم��ا��ر�ة، عالوة على أن أح� ع�اص� ال�����ن وأه�ه� ، ال�ی� �انWarnerوارن�  

صار م�ل�ًا أم��ًا وتا�عًا ل�ارل األصلع، م�ا جعل شارل ی�ع� عل�ه �اق��اعه ج�ء م�   Salomonسال�م�ن  

ل  ��ن� جاس��ني �ال��� على ب��� و�ل ت�� ح�اس�ه ح�ى ��� Sanchoإقل�� ب���اني، ��ا قام سان�� 

في س�اس�ن �ع� أن ج� شع�ه م�ل ال���ان.   St. Medardأمام شارل ال�� أم� �إی�اعه في دی� الق��� م��ارد  

 لل����، ان��:  

  Annals of St. Bertin, pp. 74-75.                                         
41 - Thompson, J., The Decline of the Missi, pp. 306-307. 
42 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 308. 
43 - Davis, J., Charlemagne's Practice of Empire, Cambridge, 2015, p. 92. 

 للمزید، راجع دراسة أدیلھاید كراه: 
Krah, A., Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht, Untersuchungen 
zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinen 
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Nachfolgestaaen, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte neue 
Folge XXVI (Aalen: Scientia, 1987). 

م، اه�� �ه ج�ه  797ب�نارد مل� إ��ال�ا؛ ه� االب� غ�� ال��عي ل���� اب� شارل�ان مل� إ��ال�ا، ُول� في عام 

شارل�ان وعه� إل�ه ���� إ��ال�ا �ع� وفاة وال�ه ب���. وجاءت ث�رته ن���ة أن ع�ه اإلم��ا��ر ل��� ال�قي أراد  

م أن ی�ت� و�ق�� اإلم��ا��ر�ة ب�� أب�ائه، وق� أغفل ح�ة ب�نارد اب� أخ�ه ال���فى م� ه�ا  817في عام 

ال�� أص�ح إم��ا��رًا م�ار�ًا لل��� ال�قي و�ال�الي س���ن إ��ال�ا ال�ق���، بل جعله تا�عًا الب� ع�ه ل�ث��، 

م� ن���ه ن���ة له�ا ال�ق���، ه�ا األم� أثار غ�� ب�نارد، ال�� قام ���� �ع� رجاله، ال�ی� �ان له� 

دور في ت�ب�� تل� ال��رة، وقاد ال���د ض� ع�ه ل��� ال�قي، وفي م�اولة م�ه لل�فاوض مع ع�ه في م�ی�ة  

، قام ل��� ال�قي على الف�ر �ال��� عل�ه، وس�ل ع���ه، ث� ت�في �ع� ذل� �أ�ام Chalonل�ن الف�ن��ة شا

 قل�لة. لل����، راجع:  

 Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories, p. 103; 
Charlemagne and Louis the Pious, p. 10; Poupardin, R., "Louis the Pious", CMH., 
(eds.), Vol. III, New York, 1922, p. 11; Nelson, J., "The Frankish Kingdoms 814-
898: the West", NCMH., ed. Rosamond McKitterick, Vol. II, New York, 1995, pp. 
112-114.    
44 - Davis, J., Charlemagne's Practice of Empire, p. 93. 

 ع� ت��د ال��ن� س���ای��، راجع:

 Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories, p. 100. 
45 - Davis, J., Charlemagne's Practice of Empire, pp. 93-94. 

عق� شارل األصلع اج��اعًا في م�ی�ة ���ز� �ف�ن�ا، وق� ال�قى �ع�د م� ال��الء ورجال ال�ی� في   - 46

، Hincmar Archbishop of Reimsاإلم��ا��ر�ة، و�ان م� ب�� ال�اض���، ه���ار رئ�� أساقفة ر���  

ه�ا االج��اع  وق� أص�ر شارل األصلع في، وغ��ه�، Gauzlin Bishop of Parisوج�سل�� أسقف �ار�� 

ع�ة ق�ارات و���د ت�����ة، م� شأنها ال��اف�ة على ال��احي اإلدار�ة �اإلم��ا��ر�ة وح�صه ال�ائ� على ت�ف�� 

تل� الق�ارات خاصة وأنه �ان �ق�د ح�الت ع����ة في إ��ال�ا ل�أدی� �ع� ال����دی�، واح��ت ت���عات 

ال�اسع ق��ة إرث ال��ن��ة؛ ف��� أنه إذا ت�في ال��ن�، ف�ان ك��ز� على ثالثة وثالث�� ب��ًا، وق� ت�اول ال��� 

. وق� ع�ز ه�ا ال��� ح�ص ��قة ال��الء م� ال��ن�ات على ال���� ��ق�قه� على اب�ه أن ی�ث و��فة وال�ه

 وت�ارع تل� ال��قات اإلق�ا��ة وت�اف�ها على ال�ل�ة ال�ل��ة. لل����، راجع:

 Capitularia Regum Francorum, MGH, vol. II, ed. A. Boretius, Hannoverae, 1897,  
pp 355-361; Annals of St- Bertin, p. 200; Poupardin, R., "The Carolingian Kingdoms 
(840-877)", CMH, Vol. III, eds., New York, 1922, p. 53. 
47 - Davis, J., Charlemagne's Practice of Empire, p. 91.  
48 - Thompson, J., The Decline of the Missi, p. 309. 

ث�ة أم�ر هامة �ان لها دور ���� في انه�ار ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي، ال�ي �ان� تا�عة ���ل م�اش� لإلم��ا��ر 

  ال�ارول��ي، وال�ي ت��ل� �ع� ذل�، ن���ة ل��وف �ارئة �اإلم��ا��ر�ة، إلى وس�لة ل��ق�� أغ�اض وأه�اف 
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في م�ل�ة ذل� ال��ع�ث، ففي غ�ب اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة، وت��ی�ًا في ف�ن�ا، �ان� ش���ة ت��  

ه�اك أس�ة إق�ا��ة ناف�� و���ة األس�ة ال�ارول���ة ون��� لل�ص�ل إلى س�ة ح�� ف�ن�ا، ه�ه األس�ة هي 

�ا عام  في ال����ة على مع�� أن�اء ف�ن Hugh Capetم) 996-941"آل �اب�ه"، فق� ن�ح ه�� �اب�ه (

، آخ� مل�ك Louis Vم، وت� ت����ه مل�ًا على ف�ن�ا في نف� العام ال�� ت�في ��ه ل��� ال�ام� 986

األس�ة ال�ارول���ة في الغ�ب، و��ل� ب�أ تار�خ أس�ة ج�ی�ة ورث� ال��� م� ال�ارول�����، أما في ش�ق  

اوز ال�ام�ة م� ع��ه، ل��� ال�فل، ال��  اإلم��ا��ر�ة ف�ان ال�اك� �اس� األس�ة ال�ارول���ة ه� �فًال ل� ی��

، وفي تل� الف��ة ق��� ال��عة اإلق�ا��ة، وجاءت Arnulfم)  899- 850ورث ال��� خلفًا ل�ال�ه ال�ل� أرن�لف (

م����ة ب�وح ع����ة، م�ا ساع� على اس���ار ال��اعات األهل�ة، ور��ا أدت ه�ه ال��اعات إلى اس���ار�ة 

 ��ن�ات، والق�اء ت�امًا على ن�ام ال��ع�ث ال�ل�ي. لل����، راجع: وراثة م�اص� ال�وقات وال

Poupardin, R., "The Carolingian Kingdoms (877-918)", CMH, Vol. III, p. 68. 

 

  


