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اإلن�اني �����ات ف���ة وأدب�ة، �ان لها دور �ارز، و�سهامات ح�ار�ة حفل ال�ار�خ  

مل��سة شً�ل� مالمح وش���ة أو�انه�، ع� ���� ما نقل�ه م� أف�ار وأدوات ح�ار�ة م� 

اآلخ� ع�� وسائل ال��قل وال��حال، و�ان اإل��ال��ن م� ال�ع�ب األولى ال�ي ت�ل��ها ال���ة 

ال���،   ُ��اب  في ش�  وق� ال��ی�ة  ال��أخ�ة،  ال�س�ى  الق�ون  في  ال��ی�  العال�  الس���اف 

ت�ار�ة  إقام�ه� عالقات  ��ان�  هائلة،  ����ة  لق�ة  ام�الكه�  ذل�،  في  مع   ١ساع�ه�  م�ع�دة 

ال��رخ  أوردها  ال�اح� ��ارة في غا�ة األه��ة،  ان��اه  ال���س�. ولق� اس��ع�  شع�ب ش�ق 

ب�و�هارت   �اك�ب  ال������  ل��  Jacob Burckhardtوال�اح�  ال��  "ال�����ف  �أن   ،

�ال�جل ال�� �ان أول م� ت�ادف أنه اص��م �أ� شيء وتع��ت ق�ماه ��ه، ول��ه ال�جل 

  .٢ال�� ��� ما ق� خ�ج في �ل�ه" 

وش���ة م�ض�ع ال���، �ان� ل�یها مق�مات ال�����ف ال���ء، ال�� ل��ه ه�ف 

ُمل�ة في اس���اف، وال���ل على ما � ت���ه خ�ائ� م�ن وع�ال� ش�ق مع�� ور��ة  ان� 

ال���س� م� ���ز دف��ة وح�ارات تل��ة، ونقلها إلى ال���� اإل��الي، وال�� ر��ا ساه� ���ل  

 ك��� في ال�ه�ة اإل��ال�ة أواخ� الع��ر ال�س�ى و��ا�ة الع�� ال��ی�.

وته�ف ه�ه ال�راسة إلى معال�ة م��ر�� أساس���، ال���ر األول ��ل� ال��ء على 

، وجه�ده ال�ارزة في ال��قل وال��حال ع��  Ciriaco d’ Anconaش���ة ش���اك� األن��ني  

األراضي ال�اقعة ش�ق ال��� ال���س� الس��الص واس���اف ال�فائ� األث��ة الق���ة، وم�� 

م�اه�ة تل� اآلثار الق���ة في االس�فادة م�ها ل�ق�مات ال�ه�ة اإل��ال�ة، أما ال���ر ال�اني  

- ل�راسة ی��اول جان� آخ� في ح�اة ش���اك� األن��ني، وه� إلى أ� م�� �ان ش���اك�ل�ل� ا

ُ�ع� جاس�سًا، وهل �الفعل ت�قق� ف��ة ال�اس�س�ة  -م� وجهة ن�� الع�ی� م� م�رخي ال�حالت 

ل�� ش���اك�؟ على اع��ار أنه �ان ق��� ال�لة �الع��ان���، و�ال�الي ت�ل�ت ل��ه ر��ة جام�ة  

ال�ع��� الع��اني إلى دوائ� ال��� وال��اسة في أورو�ا، وال�غف في ش� ح�لة  ل�قل أخ�ار  

  أورو��ة م�ح�ة ض� الغاز� الع��اني، وه�ا ما س��� ال��ف ع�ه ع�� صف�ات ال�راسة.

أن��نا  م�ی�ة  م�  ش���اك�  أو  األن��ني  ش���اك�  ال���ة ٣ُ�ع�  ش���ات  أه�  م�   ،

إ��ال�ا شه�ة م� خالل �� أن   ا�اته، وأسفاره، ورس�ماته،اإلن�ان�ة في  وأ��ا م�اسالته، ��ا 

ح�اته وأسفاره �ان� م�� أن�ار وج�ب ان��اه الع�ی� م� ال�اح��� ال������ ب�راسات ال�ه�ة 
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اإل��ال�ة، عالوة على أنه �ان م� أش� ال�ع���� �اآلثار ال��نان�ة وال�ومان�ة الق���ة وال س��ا  

��امه ال�� ب�ل� اآلثار جعله ���ز على لق� األب ال�وحي ال�ق�ش وال�����ات الق���ة، واه

، Peter Millerلعل� اآلثار ال�الس���ة في م�لع الع��ر ال��ی�ة، وعلى ح� تع��� ب��� م�لل�  

فق� ذ�� أن ش���اك� األن��ني أعل� نف�ه ��ل وض�ح أنه "س�� الق�ة ال�وح�ة والهائلة ... ل�ي  

لى إ��انه ���� ق�رته على ت��ل ال�عاب وال��حال ال���ل ،  وه�ه داللة ع٤ی�ق� ال��تى". 

ل�ي ی�قل ص�رة ح�ة ألع�ال الق�امى، فلق� ق�ى خ�� وع���� س�ة م��قًال في ش�ق ال��� 

  ٥ال���س� وفي بالد ال��نان ی��خ و���ع الع�ی� م� ال�ق�ش واآلثار الق���ة. 

  : م�ل�ه ون�أته

م في أس�ة ن��لة ت�ار�ة ���ی�ة ١٣٩١م� شه� ی�ل�� عام    ٣١في ی�م    ُول� ش���اك�

ع��ما �ان في ال�ادسة م� ع��ه، و�ع� ف��ة وج��ة   Filippoأن��نا، فق� ش���اك� وال�ه ف�ل���  

واجه� أس�ته أزمة مال�ة ناج�ة ع� ت��� ثالث سف� لها في ع�ض ال���، �اإلضافة إلى 

  ٦س��الئه� على م���اها.تع�ض اث���� لغارات الق�اص�ة وا

، على ال�غ� م� ال��ه�ر ال�الي لألس�ة، وال��اة الفق��ة Masiellaوال�ته هي ماس�ال  

، وش��ق�ه  Cincioال�ي �ان� ت���ها، إال أنها حاول� جاه�ة أن ت��ي ش���اك� وش��قه ش���  

  ٧قة ج��ة.م� خالل الع�ل ل�ًال ونهارا ح�ى ت���� م� تعل��ه� ���� Nicolasaن�ق�السا 

  ش���اك� ال�اج� واألث��: 

�ع� أن بلغ ش���اك� س� ال��اهقة أث�� ج�ارته �االش�غال في م�ال األع�ال ال��ار�ة  

و�دارة ال��ات� ال�غ��ة لع�ل�ات ال���ی� واالس���اد في م�ی�ة أن��نا، وق�ل بل�غه س� ال�الث��  

ی�ة أن��نا، ت�� إش�اف ال��اف� ال�اب��  ت�لى إدارة ال���ن ال�ال�ة ل���وع إعادة ت�م�� م��اء م� 

��ن�ول��   غاب���ل  ال�ا�ع"  Gabriele Condulmerال�اردی�ال  ی�ج��  "ال�ا�ا   ،Pope 

Eugene IV )٨م). ١٤٤٧- ���١٤٣١ا �ع�  

ع� ش���اك� ف���: "ُ�ع�   Francesco Scalamonti  ٩ت��ث ف�ان����� س�االم�ن�ي

الـ    ش���اك� في  ال�ح��  ال�ه��   ١٣٠٠ال�جل  ال����ر�  ال�غ�افي  م�� ع��  ال�اض�ة  عام 

، في م�ال ال��حال واالس���افات األث��ة. ولق� Claudius Ptolemy  ١٠كالودی�س ��ل���س 
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ت�قل ش���اك� ب�� م�ن العال� الق��� في ال��نان وآس�ا ال�غ�� وم�� وال��ر األی�ن�ة وج�ر 

رة م���ة اس�ق�ائ�ة ل��اقع وم���ات تل� ال�قاع وال�ي ش�ل� آثارها  ��� ا��ه، �ي �ع�ي ص� 

فق�  ل��  ال�قاع  تل�  ع�  ��ا�اته  ش���اك�  س�ل  وق�  و��ارها.  ال�ال�ة  و���ع�ها  وأنهارها 

  �١١اإل��ال�ة، بل أ��ا �الالت���ة أو ال��نان�ة".

ا�ة س��ة ذات�ة  ذ�� س�االم�ن�ي أنه م� م��ل� ت��ل ال����ل�ة، فق� أخ� على عاتقه ��

ع� ح�اة ش���اك� م�� والدته، وع� رحالته. وق� اس�قى معل�ماته م� وال�ة ش���اك� وم� أقار�ه 

وم� ش���اك� نف�ه وم� �ع� أع�اله. و�ق�ل: ه�ه ال�ادة "رت��ها وت�� ��اب�ها ���ل م����  

  �١٢ق�ر اإلم�ان".

�ة، م���ه م� ال�ع�ف على و�ان� نق�ة االن�الق األولى ل����اك� ع�� ال��اه اإل��ال

األماك� الق���ة ح�ل ��� إ��ة، وال��ا�� ال�اقعة ش�ق ال��� ال���س� ح�ى آس�ا ال�غ��،  

وعالقاته   ال�ال�ة،  ال�عامالت  في  ب�اع�ه  م�ها  ن�احه،  في  س��ًا  �ان�  حاس�ة،  ع�امل  وث�ة 

مأل�فًا ل�� مل� ق��ص، ال���ة، ال�ي مّ���ه م� ال�خ�ل إلى ال�وائ� ال��اس�ة العل�ا؛ فق� أص�ح  

الع��اني، و�ان   وال�ا�ا، واإلم��ا��ر ال�وماني، و��ا إم��ا��ر ب��ن�ة، عالوة على ال�ل�ان 

  ���١٣ �ل ه�الء الق�م على ال��اف�ة على اآلثار الق���ة وال��اث ال�الس��ي 

كان ش���اك� في س� ال�اسعة ع��ما ان�فع ���اس، وض� ر��ة وال�ته، ل����� ج�ه 

ال�� في نف� ال�ق� �ان ی�ت� ل�حلة ����ة، أ���ت   Ciriaco Selvaticoاك� س�لفات���  ش���

ال�ه��ة وال�ع�وفة ب��    ١٤، و�ان� م�ی�ة ال�����ة Veniceع�� ال��� األدر�ات��ي إلى ال�����ة  

ال��ن اإل��ال�ة �آثارها الع��قة، نق�ة االن�الق لالك��افات الع���ة، وله�ا ع�قها ش���اك�  

  ١٥ل �ل ما في وسعه ل����ح و���� ه�ه ال��ی�ة. و�� 

كان� وال�ته ح���ة �ل ال��ص على تعل�ه، فع��ما رجع م� رحل�ه ال����ة، رت�� 

ال�راسة مع معل�ه وأس�اذه ف�ان����� زام���ا   ال�� �ان Francesco Zampettaم�اع��   ،

�ها ش���اك� مع ج�ه ع�� ، وفي إح�� ال�حالت ال�ي ذه� ف١٦ُ�علِّ� ش���اك� ��ا�ة ال��ا�ات 

مای�ا   م�ی�ة  في  لف��ة  ال�ال  �ه  اس�ق�  اإل��ال�ة  إلقل��  Maidaال��ن  ال�ا�عة  ال��ن  إح��   ،

، وح�صًا م� ج�ه على تعل�� ش���اك�؛ فق� وضعه في إح�� ال��ارس �ي Calabriaكاالب��ا 
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 �Palfoالت�ي  ����� في دراسة ال��ا�ات وال�سائل ب�عا�ة واه��ام م� ص��قه �الف� م� س� 

of Squillace.١٧، ح�� ب�أ ش���اك� في دراسة وتعل� أساس�ات الق�اع�  

ال��ن�ة،  ال���ن  م�ال  في  واسعة  خ��ة  واك���  ال��ارة،  أم�ر  تعل� ش���اك� س��عًا 

�ان  ال�ق�  ه�ا  وفي  أن��نا.  في  والعام  ال�اص  الع�ل  ل���ض غ�ار  ت�امًا  م�هًال  وأص�ح 

� العال� ال�ارجي؛ فق� اش��ك في ع�ل ت�ار� ���� خارج ال��� ال��ال مف��حًا أمامه ل�� 

  ١٨ك��اس� صغ�� على م�� سف��ة ت��ل ش��ة فاكهة.

العال�، وم��ًا  أق�انه وأص�قائه، شغ�فًا وولعًا في اس���اف  و�ان ش���اك� في ن�� 

ل��ناردو   أن��ن��  الق���ة؛ ففي خ�اب م�جه م�  فل���ي  Antonio Leonardoلآلثار    إلى 

م، و��ه وصف م�� ر��ة  ١٤٥٧ب�ار�خ ال�ام� م� أك���� عام    Felice Felcianoفل����ان�  

العال� وم�اه�ة ال�عال� واآلثار الق���ة، ف��� أن ش���اك�: "ساف� إلى  ش���اك� في اك��اف 

 أن�اء العال� ی�فق� �أم ع���ه ال��اني، ومعاب� اآللهة، وال��اث�ل ال�خام�ة، وال�ق�ش، و�ل أن�اع 

اآلثار الق���ة. و��ال ت�حاله ل� ��ع� ��ع��ة ال���� وال �ق��ة ال��� وال ���ل ال�حلة، بل 

كان األم� سهًال وم��عًا �ال���ة له �ال�ا أنه �ل شغ�فًا وش�اعًا �اك��افه لآلثار ��ال ف��ات  

  ١٩رحالته". 

م إلى م��، في ز�ارة أولى لها، ت�ع�ها ع�ة ز�ارات، ف�ان� ١٤١٢عام    ان�ل� ش���اك� 

عام   عام  ١٤١٨ال�ان�ة  األخ��ة  وجاءت  م�ی�ة  ١٤٣٦م،  على  ن�ل  األولى  ال��ارة  وفي  م. 

اإلس���ر�ة وشاه� ف�ها معال� ال��ارت�� ال��نان�ة وال�ومان�ة، ��ا أصاب�ه ال�ه�ة م� رؤ�ة  

� الغ���ة، ��ا شاه� م��� ال�ل�ان ��ا ����ه م� ح�س وحاش�ة  (ال��ال��) ومال��ه  ٢٠"ال�فار"

مار�ا ف���ن�ي   ف�ل���  إلى ص��قه  وق� أرسل ش���اك� خ�ا�ًا   Filippo Mariaواح�فاالت. 

Visconti    م، و��ه وصف ش���اك� ل���قه، ال���انات الغ���ة ال�ي رآها ����  ١٤٤٣عام

ه ال�الغة م� م�اه�ته ألول م�ة لل��ال الع���ة  كال�رافة والف�ل وال��اس�ح، عالوة على ده�� 

وال�عام والق�ود. و�ع�� ه�ا ال��اب أه��ة ما جاء ��ه م� ح�ی� ش���اك� ع�ا رآه؛ فق� أرسل  

مق��فات م� الع�ائ� ال�ي رآها إلى أص�قائه، ولألسف ه�ه ال�س�مات األصل�ة ُفق�ت، ل�� 
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م����ات، م�ا ی�ل على ات�اع ت�اولها. ث�ة ن�خ م�ها �ل� �ا��ة على ق�� ال��اة في ع�ة  

و�ع� ف��ة ق�ر ش���اك� الع�دة إلى م�ق� رأسه أن��نا م�ققًا ث�اًء معق�ًال واك��� خ��ة ال �أس  

  ٢١بها في م�ال ال��ارة ال����ة.

جاءت ز�ارات ش���اك� إلى م�� في ف��ة ح�� ال��ال�� ال��اك�ة ل���، في عه� 

م)، وال�ل�ان األش�ف س�� ال�ی�  ١٤٢١-١٤١٣ال����د� (  ال�ل�ان ال���� أب� ال��� ش�خ

م)، ول��ء ال��، ل� ����ع ال�اح� الع��ر على أ�ة إشارة م��ر�ة ١٤٣٨-١٤٢٢ب�س�ا� (

ت��� إلى مقابلة ش���اك� �أ� م� سال��� ال��ال��، وه�ا ی�ل على أن ز�ارات ش���اك� ل���، 

هام ت�ار�ة م��دة، ع�� ز�ارات ال��اج  ر��ا �ان� ز�ارات عاب�ة به�ف االس���اف، أو ل�

األورو���� ال�ي ت�� خالل الق�ن�� ال�ا�ع ع�� وال�ام� ع�� ال��الدی�� به�ف إقامة عالقات  

ت�ار�ة راس�ة ب�� األورو���� ودولة ال��ال�� في م��، أو به�ف ز�ارة األماك� ال�ق�سة ����  

  وال�ام، وال�ي �ان� ض�� ب�نامج رحلة ه�الء ال��اج.

م� ناح�ة أخ��، �ان ش���اك� ت�اقًا وت�أله ال���ة في ال��حال إلى حاض�ة اإلم��ا��ر�ة 

، وق� ساع�ته ال��وف له�ا، ح�� ت� تع���ه  Constantinopleال���ن��ة الع��قة؛ الق�������ة  

�اس��ال���   أقار�ه  أح�  ب�فقة  الق�������ة  إلى  م��هة  ت�ار�ة  سف��ة  م��  على  م�اس�ًا 

Pasqualino  وم� على ع�ة م�ن و�قاع، وع�� وص�له �الق�ب م� غال���لي ،Gallipoli    ال�قى

�ال���ة له،   ش���اك� ب�ع� األت�اك، و�ان� ال��ة األولى له ل��اه�ة األت�اك ب��ه� الع��� 

ال����ل في ال��عات واألح��ة ال���لة، وه�اك أج�� �ع� األع�ال ���اع�ة ال�اج� ال���� 

، و�ع� ز�ارة غال���لي، ان�قل ش���اك� إلى ال���ة ال�ال�ة  Lelio Freducioل�ل�� ف���وت��  

 Filippoف�ان� م�ی�ة الق�������ة، وع�� وص�له تقابل مع أح� أقار�ه أ��ا، وه� ف�ل��� ألف���  

Alfieri ،ق��ل أن��نا في الق�������ة، ال�� اص���ه في ج�لة ل��اه�ة �ع� معال� ال��ی�ة ،

ال�ه�ة  أصاب�ه  ال�ه��ة    فق�  �ال��ا�ات  وان�ه�  ال�اهقة،  الق�������ة  م�ی�ة  أس�ار  رؤ�ة  م� 

واألب�اج ال��تفعة ال�اقعة على جان�ي تل� ال��ا�ات، ��ا تفق� الع�ی� م� ال��ائ� ال��خ�فة وم�ها  

، وم�اه�ة م��ار ال��ل، وغ��ها م� معال�  Hagia Sophiaعلى األخ� ����ة آ�ا ص���ا  
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�اء ت��اله�ا في ش�ارع ال��ی�ة، رأ� اإلم��ا��ر ال���ن�ي مان��ل �ال��ل�ج� ال��ی�ة األث��ة، وأث 

  ٢٢في حاش��ه.  Manuel II Paleologusم) ١٤٢٥- ١٣٩١(

ل� ��� ش���اك� م��د ناقل أو ناسخ لألع�ال الق���ة، بل �ان �ق�م ص�رة ح�ة ل�ل 

وال�  ال���  في  ش���اك�  ن�ا�  ��ف  وق�  عل�ها،  ع��  ال�ي  األع�ال  ال���  ه�ه  ع�  �ق�� 

وال�����ات م�� م�اه��ه الفعالة في ع�ل�ة جل� ال���ص ال��نان�ة إلى الغ�ب األورو�ي،  

وت��ح ب�اعة ش���اك� في ق�رته على ال�مج وال��اءمة ب�� ن�ا�ه ال��ار� واه��اماته األدب�ة  

قى  ، وه�اك ال�Chiosم وصل ش���اك� إلى ج���ة ���س "خ��س"  ١٤٢٥وال�قا��ة؛ ففي عام  

، و��قًا Andreolo Giustiniani  �٢٣الع�� ال�ارز وال��عل� م� م�ی�ة ج��ة أن�ر��ل� ج����اني

ل��ی� ف�ان����� س�االم�ن�ي ع� رحالت ش���اك�، فق� ذ�� أنه م�� ذل� الل��ة أص�ح �ل  

م� ش���اك� وج����اني ص��ق�� مق���� ج�ًا، م�ا سهل على ش���اك� مه�ة ال��� وال��ق��.  

د وص�ل ش���اك� لل����ة ب�أ ی�اول ه�ای�ه في ال��� ع� ال�����ات الق���ة، و�الفعل  و���� 

مقابل ع����   ال��ی�  للعه�  ی�نان�ة  اق��اء م����ة  إلى  ���اع�ة ص��قه ج����اني  ت�صل 

ال��ال"  الف�امة ورائعة  في  "غا�ة  �أنها  تعل�قاته  وق� وصفها س�االم�ن�ي في  ذه��ة،  فل�ر�� 

Regium e Pulcherrimum ه�ه ال�����ة م�ف��ة اآلن في م���ة الفات��ان ب�وما، وق� .

اح��ت على �ع� ال����عات على ال�ف�ات األولى وعلى اله�ام� �اللغ��� ال��نان�ة والالت���ة  

  ���٢٤ ش���اك� نف�ه، م�ا ی�ل على ام�الك ش���اك� له�ه ال�����ة ال����ة في وق� ما.

ش���اك ان�قل  ع�ة شه�ر  ن�ق�س�ا  �ع�  إلى ج���ة  ���س  م�   �Nicosia   ق��ص في 

Cyprus    ل��اولة أن���ه ال��ار�ة وأع�اله اإلدار�ة، و�ان �عادته �ق�ي وق� ف�اغه في ق��ص

، وفي إح�� األ�ام، و��قًا  ���Janusارسة ه�ا�ة ال��� في أراضي ال�ل� الق��صي جان�س  

�افه؛ "�ع� ی�م ال �أس �ه في اص��اد  ل�وا�ة س�االم�ن�ي فإن ش���اك� �ان م����ًا في اك� 

الفه�د، وصل ال�ل� ب�فقة ش���اك� إلى اس��احة ما، و�عادة ش���اك� في ال��� ع� ال���، 

ذه� إلى دی� ق��� والح� م� ب�� م����اته ال�ه�لة م����ة ق���ة لإلل�اذة، وأق�ع ش���اك�  

  ٢٥راه� ال�ی� �اق��اء ه�ه ال�����ة مقابل ن��ة م� اإلن��ل" 
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ون���ة ل���ة ش���اك� ال��ار�ة ومهاراته في ال�فاوضات واإلق�اع، فق� ح�ل على م�ل� 

��اع�ه في تعل� اللغة ال��نان�ة وأدبها، ��ا ح�ل على الع�ی� م� ال��� ع� ���� ال��اء م�ل 

ی�ر����س   Odysseyاألود���ا   ال��ناني  لل�اع�  ال��اج���ة  األع�ال  م�  ع�د   ٢٦وعلى 

Euripides ال����ر� ث��دوس��س  ل�اح�ه  الق���ة  اآلثار  و��اب   ،٢٧  Theodosius 

Alexandrinus  و�ان ش���اك� في وق� ف�اغه ��ع� في ق�اءة وتف��� ه�ه األع�ال. و�ع� .

م�   ت�ج�ة ج�ل ق���ة  �اس��اع�ه  و�ان  ال��نان�ة  اللغة  ق�اع�  أساس�ات  ش���اك�  أتق�  ف��ة 

  ٢٨و�ان دومًا ی�سل ت�ج�اته إلى ص��قه ال��ل� أن�ر��ل� ج����اني. ال��نان�ة إلى الالت���ة،

وه�اك ح�ل على الع�ی� م�    Thessalonikiان�قل ش���اك� م� ن�ق�س�ا إلى سال�ن��  

ال�����ات ال����ة والعل�ان�ة، وعلى الف�ر قام �إرسالها إلى ص��قه أن�ر��ل� ج����اني في  

  ٢٩.Gallipoliاس���ل رحل�ه إلى غال���لي ك��س "خ��س" لل��اف�ة عل�ها، ب���ا 

 ) ���اك�ز��  ���رج  لقائه  ع�  ش���اك�   George  ٣٠م) ١٤٦٠- ١٣٩٠ت��ث 

Cantacuzenus  ) م)  ١٤٤٨- ١٤٢٥اب� ع� اإلم��ا��ر ال���ن�ي ی�ح�ا ال�ام� �ال��ل�غ�

John VIII Palaiologosواس�فاد ش���اك� �عادته م� ز�ارة تل� ال����ات، وه�ه األماك� ، ،

إلى �االف���ا   ال�ل�ج وصل�  "�ع� ع�ة ج�الت ع�� ج�ال  ال��ن Kalavrytaف���:  ، إح�� 

ال��نان�ة، ح�� ال�ق�� ���رج ���اك�ز��، رجل تعل� في ع�� ال��ا�ات وال�سائل ال��نان�ة،  

ال��نان�ة، وق� أعارني تار�خ ه��ودوت  ال���  أل�ان  الع�ی� م�  ام�ل� م���ة ����ة ت���  وق� 

، وعلى ال�غ� م� ��ن ج�رج ���اك�ز�� قائ�ًا ع����ًا، ٣١م� ال��� ال�الس���ة ال���ة"   والع�ی� 

ن م���ة ����ة وهامة في بل�ته �االف���ا.    ٣٢إال أنه �ان م�لعًا وشغ�فًا �ال��� وال����ات، فق� ��َّ

وق� اح�ف�� م���ات األدی�ة ال���ن��ة �ع�د هائل م� ال�����ات ال��نان�ة، و�ل� 

  Athos  ٣٣ة في مأم� ت�� رعا�ة وح�اسة ال���ان ال��ل���. ون��ا الح��اء ج�ل آث�س م�ف��

على الع�ی� م� األدی�ة ال���ن��ة، فق� ص�� ش���اك� على ز�ارة ه�ه األدی�ة ���ًا ع� ال��� 

م زار ش���اك� ال��ل ل��ة ع��ة أ�ام س��ًا لل���ل على ه�ه  ١٤٤٤ال�ادرة؛ ففي ن�ف��� عام 

وه�اك ع�� على    Vatopediت��ل م� دی� إلى آخ�، ب�أها أوًال ب�ی� فات�����    ال���، وق� 
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  Pantokratorم����ات ق���ة ل�ل م� ه�م��وس وأوف��وس، ث� ان�قل إلى دی� �ان����ات�ر  

األر���اغي  دی�ن����س  إلى  ی�جع  للغا�ة  ق���  م�ل�  إلى  ال�ی�  رئ��  أرش�ه   ٣٤وه�اك 

Dionysios Areopagiteم ال�الي �ان ش���اك� في دی� آ�ف�ون  ، وفي ال��Iveron   وفي ه�ا

ال�ی� و��عاونة ال�اه� �عق�ب، وج� ش���اك� ال���� م� ال�����ات ال���ة ال���ة م�ها مقاالت  

األخال��ة   ن    Plutarch's Moral Essaysبل�تارخ  دوَّ وق�  األخ��.  األع�ال  م�  والع�ی� 

ال�ي   ال�����ات  أح�  على  ی�ه   ��� عل�ه  ش���اك�  و���  آث�س،  ج�ل  م�  عل�ها  ح�ل 

  ٣٥ن�ف���".  �٢٥ال��نان�ة: "م� ال�ی� األك�� ق�اسة، دی� آ�ف�ون، م� ال�اه� ال�ق�س �عق�ب ...  

م ذ�� ��ه ش���اك�  ١٤٤٧ف��ای�    ١٣وفي خ�اب م�جه إلى أن�ر��ل� ج����اني في  

الق�������ة، ح��    أنه اش��� م���عة أخ�� م� ال��� ال�ي ت� ن��ها خ���ًا له في م�ی�ة

ذ��: "ع�لي في ب��ن�ة ل� ی��ه �ع�، وله�ا الب� أن ان��� ألن�ي ���د اس�الم ن��ة ج�ی�ة  

أث�اء    Mistraم� ال�اسخ ال��ناني"، وخالل إقام�ه ���ی�ة م����ا    Straboم� ع�ل س��اب�ن  

� م، �ان ی��ارس ن��ص س��اب�ن مع رجل العل١٤٤٨و  ١٤٤٧ف�ل ال��اء، ما ب�� عامي  

، و�ان ن�  George Gemistos Plethon  ٣٦م) ١٤٥٢-١٣٥٥ج�رج ج�����س بل���ن (

  Guarino da Veronaس��اب�ن ق� جل�ه ش���اك� إلى إ��ال�ا، ث� قام ج�ار��� م� ف��ونا  

  .٣٧  Nicholas Vب��ج��ه إلى الالت���ة تق��ًا إلى ال�ا�ا ن�ق�الس ال�ام� 

ه�ه ال����عة م� ع�ل س��اب�ن ت� ن��ها في العاص�ة ال���ن��ة م� أجل ش���اك�، 

 Etonوهي مازال� م�ج�دة إلى وق��ا ه�ا، وم�ق��ة إلى ج�ءی�: األول في م���ة �ل�ة إی��ن 

College ي م���ة ل�ر����انا في إن�ل��ا، واآلخ� فBiblioteca Laurenziana  .في فل�رن�ا

م� ال���ة    ٣٠٠وق� وّقع ش���اك� ��� ی�ه �اللغة ال��نان�ة و���� أخ�� على ال�رقة رق�  

ال��ف��ة �����ة �ل�ة إی��ن �إن�ل��ا، و��� ع�ة تفاص�ل م� ب��ها أن ه�ه ال���ة ق� ن��ها  

ون�� نعل� أن ش���اك� ق�   Theodoros Agallianusال�ات� ال��ناني ث��دوروس أجال�ان�س  

  ٣٨في ال��اء ال�الي. Peloponnesusح�ل ع�ل س��اب�ن معه ��ال رحالته في ال��ل���ن�� 
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الغ�ب   إلى  الق���ة  األدب�ة  ال���ص  وجل�  ن�خ  على  ش���اك�  ن�ا�  �ق���  ل� 

ال��اني واآلثار الق���ة؛  األورو�ي، بل تع�اه ل�ع� ال�س�مات ال�ي رس�ها ش���اك� واصفًا �ع�  

، وه� ال�ع�� اإلغ��قي في  Parthenon  ٣٩و��جع الف�ل له أنه وضع رس�ًا ل���ى ال�ارث���ن 

ب��د   مار�  ت���  ال��د  ه�ا  وفي  أث��ا،  ل�عال�   Mary Beardم�ی�ة  ال�س�مات  تل�  أن 

عام في  م�ت��  أث��ا  زار  ال��  ش���اك�،  األن��ني  ال�اج�  إلى  ت�جع  ،  ١٤٣٦ي  ال�ارث���ن، 

نف�ه، وفي �ل�ي ال��ارت��، ق�م ش���اك�    Acropolisم، ور��ا اس�ق� على األك�و��ل  ١٤٤٤

مالح�ات تف��ل�ة على رس�ماته له�ا ال���ى الع���، ول��ء ال�� فإن الع�ی� م� ه�ه ال�س�مات  

ت،  م ن���ة الش�عال ن��ان هائلة �ال� ال����ة ال�ي �ان� ت�ف� ه�ه ال�س�ما١٥١٤ُفق�ت عام  

و�ال�غ� م� ذل�، فق� �ل� �ع� ال�س�مات القل�لة ال����خة �ا��ة ل���ى ال�ارث���ن، و�ه�ا 

أص�ح ش���اك� ال��ل وال��س� لل�راسات األث��ة في الع�� ال��ی�، وُ��ار إل�ه �أنه ال�ّحالة  

  ٤٠األول م�� الع��ر الق���ة ال�� ت�ك وصفًا ش�قًا ل���ى ال�ارث���ن. 

رث���ن ال�عل� ال�ح�� في ش�ق ال��� ال���س�، ال�� ق�م له ش���اك� ل� ��� م��ى ال�ا

، وال��  Cyzicus  ٤١رس�مات تف��ل�ة، بل تع�اه إلى اس�ع�اض لل�ع�� الُ�قام ���ی�ة س�����س 

م)، وُ�ع� ش���اك� م� أوائل األد�اء  ١٣٨-١١٧(   Hadrianر��ا ُی��� إلى اإلم��ا��ر هادر�ان  

الع��  ب�ا�ة  في  م�اه�اته  وال�ف����   ���� ع�  ال�ع��  له�ا  وصفًا  ق�م  ال��  ال��ی�ة،  ر 

م، وال�ان�ة  ١٤٣١ومالح�اته ال�� ج�عه�ا خالل ز�ارت�� له�ا ال��ان؛ �ان� األولى في عام  

  ٤٢م. ١٤٤٤في 

�ع� وفاة ش���اك� ب�ق� ل�� �ال�ع��، ب�أت ال����ة ال���ة ال�ي ج�عها ���ه واج�هاده، 

��نان�ة ال�ي ت��ل عل�ها م� ش�ى ال�قاع م� ِق�ل ورث�ه، غ�� أن  ت���ذم، وت� ب�ع ال��� ال

عال� اإلن�ان�ات، �ان له دور ���� في ال��اف�ة   Cristoforo da Rietiك�����ف�رو دا ر��ي  

على �ع� م� إرث ش���اك� الف���؛ وتف��� ذل� أن ������ف�رو عاش في م�فاه في أن��نا  

األخ��، وهي ال�ي ورثها اب� أخ ش���اك� (غ�� مع�وف)،  وه�اك زار م���ة ش���اك� �ع� وفاة  

ح�� قام ������ف�رو ب�راسة أوراق ال�جل ون�خ ع�ة أق�ام م� تعل�قاته، ��ا ن�خ مق��فات 
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ال�ي وج�ها في ال����ة. ه�ه ال�����ة ال�ي ن��ها   م� ال���ص وال�����ات ال��نان�ة 

) ح�� ��� ������ف�رو  ��٤٢٥ة ب�ار��،  ك�����ف�رو م�ج�دة اآلن في �ار�� (ال����ة ال��

ع� �ع� األج�اء ال�ي اس��اع أن ی��اعها م� اب� أخ ش���اك� قائًال: "ع��ما ��� أ��� في  

أن�اع  ل�ل  ال��اس  أنه رجل ش�ی�  األن��ني  م���ة ش���اك�  في  رأی�  أن��نا،  ���ی�ة  ال��فى 

���س ع� ال����� م���ب �ال��نان�ة،  الع��ر الق���ة؛ فق� رأی� م�ل�ًا ����ًا وف��ًا لع�ل ��ل

وه��ودوت و���ار  Hesiodusو�ل�اذة ه�م��وس، ��ا رأی� وق�أت أع�ال �ل م� �����دوس 

Pindar    أر�����س م�  ل�ل  ال��اج���ة  األع�ال  أ��ا  ��ل�  �ال��نان�ة،    Aristidesو�لها 

وح، و�ع� ��� و��ر���س وأر����فان�� وس�ف��ل��، وأع�ال أرس�� ع� األخالق وع� ال� 

ال����� واله��سة ... عالوة على ذل� اش���� م� اب� أخ ش���اك� العه� ال��ی� �امًال وسف� 

  ��١٥٥اب) ��ا ح�ل� على    ١٤ال��ام�� �ال��نان�ة، واش���� أ��ا ع�ل األخالق ل�ل�تارخ (

  ٤٣خ�ا�ًا �ال��نان�ة". 

ال��� في ع��ه، و���ة وعلى ال�غ� م� أن ش���اك� ل� ��� أف�ل ال�اه��� الق��اء  

ال�����ات ال�ي جل�ها �ان� مع��لة �ال�قارنة مع أق�انه م� عل�اء االن�ان�ات، إال أن ن�ا�ه  

في ج�ع ال���ص الق���ة �ان له ���ة واض�ة في س��ته ال�ات�ة، وفي دراسة ج�� ��ل��  

Jean Colin    ع��ان�Cyriaque d'Ancone; Le voyageur, le merchand, 

l'humaniste    ش���اك� األن��ني، ال�حالة، وال�اج�، وعال� اإلن�ان�ات"، ص�رت ف�ها ش���اك�"

�أنه تاج� ج��ء ج�ًا �ان دومًا ی�عامل مع �ل أن�اع ال��ائع ب�ء م� ال��اد م�ورًا �ال���،  

ال��� أص�ح ُی��� إلى ش���اك�  وم� ت�ارة ال�ق�� إلى االه��ام �الع��ر الق���ة. وم�� ذل�  

م� ِق�ل الع�ی� م� ال�اح��� على أنه تاج� الع��ر الق���ة، وق� ُأش�� إلى الع�ی� م� أص�قائه 

  ٤٤على أنه� ع�الؤه. 

  ش���اك� "جاس�سًا":

حاف�  أث��ًا  ورجًال  الق�امى،  ألع�ال  م����فًا  ش���اك�  ��ن  م�  ال�غ�  ق�ر -وعلى 

األث��ة- اإلم�ان  األع�ال  ��نه    على  ال�اح��� ��ح�ا ف��ة  أن  إال  الق���ة،  الف��ة  وال�س�مات 
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جاس�سًا، حاول، م� خالل معامالته وعالقاته ب�وائ� ال��� وال��اسة والقادة وال�ل�ك، أن ی�قل 

الع��اني ال�ع���  م�  ع����ة  أورو�ا-معل�مات  ل�ل�ك  األول  والقادة -الع�و  ال�ا�ا  إلى 

تُ  ال�اس�س�ة  وف��ة  ال�حالة األورو����.  و��اصة  ال�حالة،  اه��امات  في  �����ة  حالة  ع� 

�ق�م�ن وصفًا   ال�ال  ����عة  فه�  اإلسالم�ة،  وال��ن  األماك�  ز�ارة  اع�ادوا  ال�ی�  األورو���� 

ل�الة ال����ع اإلسالمي م� ج��ع ج�ان�ه، ون��ًا لق�ب ال�ع��� الع��اني وت�اج�ه في قل� 

ن ت��قل أخ�اره وت���اته إلى ال�اسة األورو���� ع�� أح�  القارة األورو��ة، ف�ان م� ال��یهي أ 

  ال�واف� ال�اقلة ال����لة في ه�الء ال�حالة.

ال�اني  م�اد  الع��اني  وال�ل�ان  ش���اك�  ب��  ال���ادلة  ال�د�ة  العالقات  م�  و�ال�غ� 

، إال ٤٥م)، ال�� م�ح ش���اك� م��ًا آم�ًا لل��قل وال��حال ع�� األراضي ال����ة ١٤٥١- ١٤٢١(

كان ت�اقًا إلرسال -ب�افع ال��اسة والغ��ة على ب�ي جل�ته م� األورو���� ال������� -أن ش���اك� 

ح�لة صل���ة رادعة ض� ه�الء األت�اك؛ فق� �ان �ق�م ال�ع� و��� ی� الع�ن إلى ال��ام األورو����  

  .٤٦ع� ���� أسفاره ومهامه ال�بل�ماس�ة في ال��� ال���س� 

ح ال��ار�ة والف��ل الف��� والعالقة ال���ة ب��ه و��� الع��ان���، و��افع م� ال��ال

أدرنة   م�ی�ة  في  م��اج�ًا  و�ان  الع��اني،  ال�ل�ان  بال�  على  ال��دد  دائ�  ش���اك�  كان 

Adrianople    م، أث�اء ال�فاوضات ال�ي ج�ت ب�� ال�ل�ان م�اد ال�اني والد��الس ١٤٤٤عام

Ladislas    اءت� ال���، وال�ي  فارنا  مل�  إلى ح�لة  ال���  ان��ام  ن���ة    �Varnaالف�ل 

  . ٤٧ال�ل���ة ض� األت�اك 

و�ان ش���اك� م����ًا ل�� ح�الت صل���ة ض� الع��ان���، ف��أ ی�اسل ال�اسة و��ار 

على ال�أه�    Eugenius IVم ح� ال�ا�ا ی�ج�� ال�ا�ع  ١٤٣٢رجال القادة في أورو�ا، ففي عام  

مق�س ح��ًا  ل��ض  �ان  واالس�ع�اد  فارنا،  ح�لة  ق�ل  القل�لة  األشه�  وفي  الع��ان���،  ة ض� 

م  ١٤٤٨ش���اك� م��غًال ���ا�ة ن�اءات إلى الع�ی� م� أم�اء أورو�ا ل�� ال��ب، وفي عام  

أرسل خ�ا�ًا إلى أح� أص�قائه ����ح ��ه ��الة وش�اعة ومهارة القائ� ال���� ح�ا ه�ن�اد� 

John Hunyadi  ن��� في مع��ة ��س�ف� ال�ان�ة  أث�اء ق�اله ض� الع��اKosovo  وال�ي ان�ه� ،
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وفي ض�ء تل� ال��اه�، ف��ة غ�ا�ة في    �٤٨ان��ار ساح� للع��ان��� على ال�لف األورو�ي. 

م�ل� ش���اك�، ال�� ُ�ع� ال��ی� وال�ق�ب لل�ال� الع��اني، وفي نف� ال�ق� ال���� وال����� 

  .٤٩الع��ان��� لل������� وال���ض على ش� ح�لة صل���ة ض� 

-و�ال��� لف��ة م�� ارت�ا� ش���اك� ب�وائ� ال��� الع��ان�ة، و�األخ� عالق�ه ال����ة 

م) أث�اء ح�ار م�ی�ة الق�������ة، ١٤٨١-�١٤٥١ال�ل�ان م��� ال�اني (- ك�ا زع� ال�ع� 

  ، أن عالقة ش���اك� Julian Rapyم؛ ف��ع� ال�اح� ج�ل�ان رابي  ١٤٥٣و�ع� سق��ها عام  

 �����Zorzi ال�اني ر��ا ت� فه�ها ع� ���� ال��أ ب�اس�ة ال��ون الف����ي زورز� دولف��  

Dolfin  الن��س�ي جاك���  وه�  األش�اص،  أح�  شهادة  وصف  س�ل  ال��   ،Jacopo 

Languschi  ال�� شغل م��� ال���ت�� ال�اب�� لف��ة ���لة، فق� ذ�� في شهادته أنه "رأ� ،

ال����ة "في مع��� ال�ل�ان م��� ال�اني أث�اء ح�ار م�ی�ة    ش���اك� وش�� آخ� إ��الي

الق�������ة، وذل� به�ف أنه�ا ُ�علِّ�ان ال�ل�ان و�ق�آن له ی�م�ًا م� أع�ال الق�امى أم�ال،  

 Quintus، و������س ��رت��س  Livy، ول�في  Herodotus، وه��ودوت  Laertiusألرت��س  

Curtius ٥٠ل��اردی��" ، وم� س�الت ال�اب�ات، ومل�ك ال. 

له في  ال�اني ���اض�  ال�ل�ان م���  إلى ��ن ش���اك� �ان في خ�مة  ��اإلشارة 

، ب�ج�د أدلة  Jacobsال�ع��� الع��اني أث�اء ح�ار الق�������ة، ف��ع� ال�اح� جاك���  

- ��قًا ل�هادة الن��س�ي- ت��� أن ش���اك� اس��� في خ�مة ال�ل�ان ح�ى �ع� سق�� ال��ی�ة،

م، إلى ال�ل�ان م��� ال�اني  ١٤٥٤مارس عام  ١١ول ��ارة ع� خ�اب ُم�سل في ال�ل�ل األ

ف�ل�لف�   ف�ان�����   ���� ال��اسل��  -،  Francesco Filelfoع�  وم�  مق�ب  وه� ص�ی� 

وق� ��� ه�ا ال��اب ی�ج� ��ه ال�ل�ان و��ل� م�ه إ�الق س�اح مانف���ی�ا دور�ا  -ل����اك� 

Manfredina Doriaال�ي ُس��� خالل سق�� ال��ی�ة هي و��اته، وه�ا ����  ، وال�ة زوج�ه ،

، و�ان Υραμματεύςف�ل�لف� في خ�ا�ه إلى وج�د �ات� ال�ل�ان، وه� ما أس�اه بـــ"ال����"  

و��قًا ل�ع� جاك���؛ ف���� أن ف�ل�لف� �ق�� �ه وج�د ش���اك�    Κύρςاس�ه ��ر�����  

���ل أنه ق�� أح� ���ة ال�ل�ان، وه� ش��  ال�ات� والُ�عل� في مع��� ال�ل�ان، وم� ال�
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، وم� ناح�ة  Dimitrios Apocaucos Kritizisی�ناني، ُی�عى د������س أب�����س �������  

على أنه    ، أن ف�ل�لف� أشار إلى ش���اك� Franz Babingerأخ��، ی�ع� ال�اح� ف�ان� �اب���  

  .٥١كان س��ت��ًا لل�ل�ان م��� الفاتح 

�ه جاك��� ���ة وج�د ش���اك� ی�علل  ال��  ال�اني،  ال�ل�ل  ال�ل�ان   أما  ����ة 

الع��اني داخل م�ی�ة الق�������ة �ع� سق��ها؛ ه� ��ارة ع� رس� ف�ي ��ارة ع� ت��ال لفارس 

، وه�  Justinian Iم)  ٥٦٥- ٥٢٧ب��ن�ي، و���و أن ه�ا ال���ال ��� اإلم��ا��ر ج����ان (

��ان  �قف ف�ق ع��د ض�� في ساحة ����ة آ�ا ص���ا، وت�جع أه��ة ه�ا ال���ال إلى أن ج�� 

، لل�اللة على اله���ة  Globus Cruciger  ����٥٢ �إح�� ی��ه ج�ه�ة ال��ة ال�ه��ة وال�ل�� 

على العال�، وال�� األخ�� م��هة ناح�ة ال��ق، وق� أج��ت ه��ة ه�ا ال���ال ال�ل�ان م���  

الفاتح أن ���ح �ه و���له م� الع��د أث�اء دخ�ل الق�������ة، وه�ا ���� جاك��� إلى أن  

، قاما ب�راسة تف��ل�ة له�ا ال���ال ورس�ه، ���Giovanni Darioاك� وص��قه ج�فاني دار��  ش

  .٥٣م�ا ی�ل على ت�اج� ش���اك� �الق�������ة ح���اك

أن ال�س� ال��عل� �إعادة ت�م��    Phyllis Lehmannو�ف��ض ال�اح� فایل�� ل��ان  

�الفعل ت�  ت��ال اإلم��ا��ر ج����ان ر��ا ال �ع�د إلى �ع� سق��   م�ی�ة الق�������ة، ألنه 

م، م�ا مَ�� ش���اك� وصاح�ه م� رس� ال���ال، ١٤٣٧م و١٤٢٧إصالح ال���ال ���ا ب�� أع�ام  

  .٥٤وه�ا ال�ع� ی��� ع�م وج�د ش���اك� �ال��ی�ة �ع� سق��ها

و�ال�الي، فإن تل� االف��اضات واألدلة سالفة ال��� ق� ت� االس��هاد بها ع� ���� 

دولف��، ال�� اع��� ب�وره على شهادة جاك��� الن��س�ي، ورغ� ذل� فإن الن��س�ي  زورز�  

ر��ا ل�� ال�اه� ال�� ال ر�� ��ه، ف�� ال����ل أن ت��ن روای�ه م���لة أو م��وقة وتف�ق�  

إلى ال�قة، �اإلضافة إلى وج�د ق�اءة خا��ة ب�ون ق�� في ال�� ال����ر؛ فق� ت��� أن روا�ة  

ل�ل�ان م��� الفاتح ق� اس���ها م� ش�� آخ� ه� ال���ت�� ال�اب�� ن���ل�  الن��س�ي ع� ا

الفاتح  Nicolo Sagundinoساج�ن�ی��   ، فق� أشار ساج�ن�ی�� إلى معل�ي ال�ل�ان م��� 

ی�ناني"   له، األول الت��ي، واآلخ�  ی�رس�ن  "اث�ان م� األ��اء �ان�ا   duoعلى ح� زع�ه: 

medico quorum alter latine, alter grece est eruditus  ،  ور��ا �ان ساج�ن�ی��
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شال��  م�ی�ة  في  األقل  على  واح�ة  م�ة  س��ا  ال���ا  فق�  �����اك�،  ش���ة  مع�فة  على 

Chalkis  م، و�ال�غ� م� أن لقاءه�ا ت� ���ل س��ع، إال  ١٤٣٦، أث�اء األس��ع ال�ق�س عام

ش���اك� على اع��ارها رم�ًا    أن ساج�ن�ی�� ح�ص أن ی�ون س��رًا قل�لة و����ة في م�ونات 

لل�د ب��ه�ا، وفي ض�ء ه�ا اللقاء، م� الغ��� أن ساج�ن�ی�� ل� ی��ه أو ی��� �أن ش���اك� �ان  

  . ٥٥أح� معل�ي ال�ل�ان الع��اني م��� الفاتح 

ل� ��� ساج�ن�ی�� ال�عاص� ال�ح�� ال�� ��� ع� سق�� الق�������ة، وال�� ����  

، ال�� ��� �Lauro Quiriniاك�، فق� �ان ه�اك الورو ق�ر��ي  أن ی��اهى �ال��اصل مع ش�� 

ع� سق�� ال��ی�ة، ��ا ��� أ��ا ع� ح�اة ش���اك�، ورغ� ذل� فإنه م�ل ساج�ن�ی��، ل� ی���  

ش��ًا ع� ت�اج� ش���اك� في مع��� الع��ان��� أث�اء ال��ار أو �ع� ال�ق��، وعلى ال�غ� م�  

إلشارة إلى ت�اج� ش���اك� في مع��� الع��ان��� ع�� �ل أن تل� ال��ج ق��ة، إال أن ع�م ا

م� ساج�ن�ی�� وق�ر��ي، أم� م��� ��ا ��ه ال�فا�ة ل�عل ال��ء ی��اءل ما إذا �ان الن��س�ي 

  .٥٦ل� ��� م���ًا في ادعائه �أن ش���اك� �ان م� معل�ي ال�ل�ان الفاتح 

مع���  في  ع�مه  م�  ش���اك�  ت�اج�  ص�ة  م��  ح�ل  ال���ار�ة  األق�ال  ومع 

الع��ان���، فإن ال��أ ل� ��� ���� الن��س�ي وال ح�ى ال�اقل ع�ه زورز� دولف��، و�ن�ا ی�جع  

سق��   ع�  دولف��  زورز�  ل��ل�ة  وال����عة  ال��ق�ة  ال���ة  في  ال�ا��ة  الق�اءة  إلى 

، على ما ی��� ع� مائة عام؛ وال�ي  Thomasُی�عى ت�ماس    الق�������ة، وال�ي ن��ها ش�� 

، و�ال�الي فإن  Dettoأشار ف�ها إلى أن ال��� ال�� �ان �ق�أ لل�ل�ان وُ�عل�ه، ُی�عى دی��  

ش���اك� ل� ��� ه� ذل� ال��� ال�ي ت�ار�� ح�له األق�ال، ��ا أن ه�ه الق�اءة ال����ة  

ي وساج�ن�ی�� ح�ل �ائفة معل�ي ال�ل�ان،  لل�� ق� ف�� االش��اك ب�� �ل م� الن��س�

ف���ا  -على ح� زع� ساج�ن�ی�� -في ال�ق� نف�ه ال ���� وصف ش���اك� على أنه رجل ���� 

ال ی�ج� صع��ة في ق��ل أن ش���اك� �ان ل��ه ص�ی� ����، وم� ال����ل أن ���ن ال����  

�عق�ب م� جای�ا   ال�ه�د�  ال����  الفاتح،  لل�ل�ان م���  ،  Jacopo da Gaetaال�اص 

  .٥٧م ١٤٨١ال�� �ان في خ�مة ال�ل�ان ق�ل سق�� الق�������ة ح�ى وفاته عام  

ف��ة خ�ال�ة فق� ���� ت�ه�ها �أن ش���اك� �ان أح� ُمعل�ي ال�ل�ان م��� الفاتح، 

ت��و واض�ة، أن ث�ة ش���ة م� أن��نا وأخ�� إ��ال�ة �انا ه�ا   ول�� ال���قة ال�ي ر��ا 
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م، وق�ل مع��ة فارنا، �ان ش���اك�  ١٤٤٤ل��ر�� لل�ل�ان الفاتح، ففي عام  الل�ان �ق�مان �ا

ی�ع� ���اس ش�ی� ل�� ح�لة صل���ة ض� الع��ان���، وال ی�ج� س�� ُ�عقل ی��ي ش���اك� ع�  

ال��اجع ع� رأ�ه ��أن ال�ه�ی� الع��اني آن�اك، و�ال�الي فإن ش���اك� ل� ��� شاه�ًا على سق��  

ال��ام ال��ی� إلم��ا��ر�ة الع��ان���،    وت��� ب��ن�ة، ول� ��� م�ار�ًا في ���حات وآمال 

ألن ما ت�قى م� ح�اة ش���اك�، ف��ة ����فها الغ��ض، و���و أنه ل� ��� قادرًا على ال���  

خارج م���ه؛ فق� عق� الع�م على إنهاء م���ة ال��قل وال��حال في م�ق� رأسه ���� م�ضه، 

ال�ي سق�� ف�ها ب��ن�ة، ورغ� �ل االح��االت ال�ي وردت سا�قًا،    م، أ� ال��ة ١٤٥٣وفي عام  

  .٥٨فإن ش���اك� �ان ی�ق� في ق��ه في ذل� ال��� 

  ال�ات�ة:

ی���� م�ا س�� أن ش���اك� األن��ني �ان له دور ���� وفعال في ح��ة ال�ه�ة الف���ة 

و��ة أواخ� الع��ر ال�س�ى، واإلن�ان�ة ال�ي ب�أت في إ��ال�ا ث� ان���ت في ر��ع القارة األور 

م� خالل ن�ا�ه ال�� وم�اوالته ال����ة ل��ض ال��ار ال����ة �����ه؛ الس���اف ومع�فة 

ب�ا�� ال��اك� ال��ار�ة، وق� أفاد ش���اك� ����ًا في م�ال اس���اف �ع� م� إرث ال��ارة  

ات ال�ه�ة اإل��ال�ة، و�ان  ال��نان�ة الق���ة، ونقله إلى إ��ال�ا م�ا �ان له �الغ األث� في مق�م

ن�خ   على  ال��ص  ش�ی�  ف�ان  ال�الس��ي،  ال��اث  على  ال��اف�ة  في  و����  �ارز  دور  له 

ال�����ات وال��� الق���ة إلى ُن�خ م�ع�دة، ول��� ال�� فإن ه�اك الع�ی� م� تل� ال��خ 

�ة على ال�ه� م�ف��ة في م���ة الفات��ان، و�ع� ال����ات العال��ة ال�ه��ة، وال�ي تقف شاه

  ال�� ب�له ش���اك� في س��ل ال��اف�ة على ه�ا ال��اث ال���.  

م� جان� آخ�، �ان ش���اك�، �ال�غ� م� ��نه �اح�ًا وُمف��ًا إن�ان�ًا ورائ� م� رواد 

م�   جل�ته  ب�ي  على  غ��رًا  �ان  أنه  إال  ال�س�ى،  الع��ر  أواخ�  واألدب�ة  الف���ة  ال�ه�ة 

فل ال�������،  االع��اءات األورو����  �األورو���� م� ج�اء  ألّ�  ال��  األل��  �ال�اقع  ی�ت�   �

الع��ان�ة على القارة األورو��ة، وحاول أن ی�قل أخ�ار ال�ع��� الع��اني إلى القادة وال�ع�اء  

األورو����، وَحِل� ��� ح�لة أورو��ة ض� الع�و، وه�ا ب�زت ف��ة ال�اس�س�ة ع�� ش���اك�، فق�  

جاس�س، اس�غل ���عة ع�له األدبي في ال�ق�ب م� دوائ� ال��� الع��ان�ة    ی�ه�ه ال�ع� �أنه

ل� ت��   ال�اس�س�ة  أن ف��ة  ال�اح� ی��  له، ل��  ال��الي  ال�ان�  إلى  ث� نقل األخ�ار  وم� 
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م�أصلة ع�� ش���اك�، ألن ه�فه األول واألساسي ه� نقل م�ادر العل� وال�ع�فة إلى ال����  

ال��وف ال��اس�ة والع����ة أن ی�عامل مع الع�و الع��اني، و����عة  اإل��الي، ور��ا اس��ج��  

ال�ال �ان ش���اك� �أمل في زوال خ��ه، ف���� عل�ه أن ی��ل جه�ًا في الق�اء على ه�ا 

  الع�و، ف�اول أن ��اه� ب�ور مع�� ر��ا ت��ل في نقل أخ�اره.   
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  قائ�ة ال�����ات

Art Bulletin  AB  

Byzantinische Zeitschrift  BZ  

Encyclopedia Britannica EB 

journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes  

JWCI  

New Catholic Encyclopedia NCE 

Polity  P  

  Speculum  S  

Transactions of the American 

Philosophical Society 

  

TAPhS  
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 ال��ائ� واألش�ال 

 ) ١خريطة (

اإل��ال�ة  ال��ن  �ع�  عل�ها  ُم���  ع��،  ال�ا�ع  الق�ن  في  إل��ال�ا  ُمع��ة  خ���ة 

  و��اصة م�ی�ة أن��نا م�ق� رأس ش���اك�. نقًال ع�: 

Medieval Italy Text in Translation, ed. Katherine L. Jansen et al., 
Philadelphia, 2009, p. 543. 
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  ) ٢خريطة (

خ���ة ُمع��ة ل��ق ال��� ال���س�، ُم�ضح عل�ها �ع� ال��ر واألماك� ال�ي زارها  

  ش���اك� خالل رحالته. نقًال ع�: 

Damen, G., The Trade in Antiquities between Italy and the 
Eastern Mediterranean 1400-1600, Vol. 1, PhD thesis, Princeton 
University, 2012, p. 474. 
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  ) ١شكل (

  

 

 
  

Elephant and Giraffe, copies after drawings by Ciriaco d’Ancona. Florence, 

Biblioteca Medicea-Laurenziana, fol. 1432v and 142v. 

  لبعض الحیوانات التي رآھا عند زیارتھ لمصر، نقالً عن:  نسخة من رسومات شیریاكو 

Damen, G., The Trade in Antiquities between Italy and the 
Eastern Mediterranean 1400-1600, p. 470. 
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  ) ٢شكل (

The earliest drawing of the Parthenon to have survived, by Cyriac of 
Ancona (or a close copy of his work), who visited in the mid-fifteenth 
century.  

 
نسخة من الرسومات األولى لمبنى البارثینون، والذي رسمھ شیریاكو عند زیارتھ لبالد  

  مس عشر المیالدي. نقالً عن: الیونان في منتصف القرن الخا
Beard, M., The Parthenon, Oxford, 2002, p. 64.  
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  ) ٣شكل (

Detail of the Temple of Hadrian at Cyzicus, after a drawing by 
Ciriaco d’Ancona 

  رسم شیریاكو لمعبد ھادریان في مدینة سیزیكوس، نقالً عن: 

Ashmole, B., “Cyriac of Ancona and the Temple of Hadrian at 
Cyzicus”, JWCI., 19, 3/4, (1956), p. 187. 
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  ) ٤شكل (

 

ت��ال لفارس ب��ن�ي، ر��ا اإلم��ا��ر ج����ان، ���� �إح�� ی��ه ج�ه�ة ال��ة  

  ال�ه��ة وال�ل��. م� رس�مات ش���اك�، نقًال ع�: 

Lehmann, Ph., “Theodosius or Justinian? A Renaissance 
Drawing of a Byzantine Rider”, AB., 41, 1, (1956), p. 46. 
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دخل� ال��ه�ر�ات اإل��ال�ة في عالقات ت�ار�ة م���عة مع دول ح�ض ال��� ال���س�، و�ل�ان ال���ق    -  ١

اإلسالمي خالل الق�ون ال�س�ى، و�ان� ج�ه�ر�ة ال�����ة م� أولى ال��ن ال��ار�ة ال�ي لع�� دورًا �ارزًا في  

��ار�، ه�ه األدوار ال���لفة ش�ل� ال�ار�خ االق��اد� للع��ر ال�س�ى، ه�ا ف�ًال ع� دورها ال��اسي وال

ن���ة عالقاتها �غ��ها م� ال�ول، ف�ان� لها عالقات مع �ل م� م�� وال�ام، و���ن�ة، و�ع� ال��ن ال�اقعة  

ام��ازات  ال�����ة  ال���ن���ن م���ا  ل�رجة أن األ�ا��ة  ام��ازات ت�ار�ة  ل�یه�  ال���س�، و�ان�  ال���  ش�ق 

لالس��احة، ومع حل�ل الق�ن ال�ال� ع�� ال��الد�، صار لل��ادقة حي خاص    كفل� لها في �ل م�ان م��ات

به� في م�ی�ة الق�������ة. أما على صع�� العالقات مع بل�ان ال�ام وم��، فق� شار�� ال�����ة �أسا��لها  

ن��ا في ال��الت ال�ل���ة على ال���ق، و�ان ه�فها، وه�ف غ��ها م� ال��ه�ر�ات اإل��ال�ة اق��اد�ًا؛  

لل��� ال���� ال�� س�ع�د عل�ها م� ال����ة على ال��ق ال��د�ة إلى ال��ائع وال�لع ال����ة. وعق�ت ال�����ة 

خالل الف��ة ال�اقعة م� الق�ن ال�اني ع�� ال��الد� ح�ى نها�ة الق�ن ال�ا�ع ع�� سل�لة م� ال�عاه�ات ال��ار�ة 

مقاب وال�ام، وح�ل�ا  في م��  ال��ل���  ال��ام  و�عفاءات ض���ة مع  ����ة  ت�ار�ة  ام��ازات  على  ذل�  ل 

م�ع�دة، وت�ار�ح لل��ور في األراضي اإلسالم�ة. لل���� ح�ل العالقات ال��ار�ة ب�� إ��ال�ا وش�ق ال���س�، 

العالقات ب�� ال��ق والغ�ب عالقة ال�����ة ���� وال�ام في الف��ة راجع ال�راسات ال�ال�ة: عفاف س�� ص��ة، 

، ت./ أح�� ع�ت ع�� ال����،  ال�����ة ج�ه�ر�ة ارس�ق�ا��ةم؛ شارل دیل،  ١٩٨٣، القاه�ة،  م١٤٠٠-١١٠٠

القاه�ة،   إس���ر،  ال��او�،  ١٩٤٨ت�ف��  حات�  اإل��ال�ةم؛  وال��ن  (  -ب��ن�ة  ال��ار�ة  - ١٠٨١العالقات 

   م. ١٩٩٨، القاه�ة، م)١٢٠٤

، ت�ج�ة/ ع�� الع��� ت�ف��  ٢، جـإ��ال�ا  ح�ارة ع�� ال�ه�ة فيلل����، راجع: ب�ر�هارت، �اك�ب،    -  ٢

 . ٨، ص ٢٠٠٥جاو��، القاه�ة، 

أن��نا، م�ی�ة وم��اء هام في إ��ال�ا، وعاص�ة إقل�� أن��نا، تقع على ساحل ال��� األدر�ات��ي، وت�ع�   -   ٣

ا�ع  ، في الق�ن ال� Syracuse، أس�ها اإلغ��� م� س��اك�ز  Florenceم�ًال ج��ب ش�ق م�ی�ة فل�رن�ا    ١٠٥

شارل�ان   م��ها  وق�  ال��الد،  ق�ل  ال�اني  الق�ن  في  م�ده�ة  رومان�ة  ����ة  قاع�ة  أص���  ث�  ال��الد،  ق�ل 

Charlemagne    عام ال�اب��ة  عام  ٧٧٤إلى  م��قلة  ش�ه  ����ة  إلى ج�ه�ر�ة  ت��ل�  ل��ها  م،  ١٠٠٠م، 

� ال��ام خالل ال��ال م� أجل  و�ال�غ� م� ذل� فق� �ل� ت�� ال��� ال�اب�� ال��اش�، و�ع� ت�اول الع�ی� م

  م. لل����، راجع: ١٨٦٠ت�ح�� إ��ال�ا، �ان� م��حًا الس��الم الق�ات ال�اب��ة عام  

Canby, C., Encyclopedia of Historical Places, New York, 1984. P. 42. 

4-  Cyriac of Ancona, Later Travels, ed. and trans. Edward W. Bondar, (London, 

2003), p. ix; Miller, P., "To awaken the Dead", NR, New York, (2008), p. 36.    

5-  Andren, A., Between Artifacts and Texts, Historical Archaeology in Global    

Perspective, New York, 1998, p. 114.                                                                   

6- Cyriac of Ancona, Later Travels, p. x.                                                                 
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7- Cyriac of Ancona, Later Travels, p. x.                                                                 

8- Cyriac of Ancona, Later Travels, p. x. 

م، �ان را��ًا في أح� األدی�ة �ال�����ة، جل�ه ع�ه  ١٣٨٣عام    Veniceُول� غاب���ل ��ن�ول�� ���ی�ة ال�����ة  

م) إلى ال�ال� ال�اب��، ث� ع��ه �اردی�ال عام  ١٤١٥-١٤٠٦(  Gregory XIIال�ا�ا ج����ر� ال�اني ع��  

م)  ١٤٣١-١٤١٧في �ل �اب��ة ال�ا�ا مارت� ال�ام� (  �Bolognaل م� أن��نا و��ل�ن�ا  م. ت�لى إدارة  ١٤٠٨

Martin V  وذل� لف��ة مع��ة، وأث�اء ذل� حاز على ثقة ال�ا�ا مارت� ال�ام� م�ا جعله ی��قى في ال��اص� ،

عام   وفاته  �ع�  ال�اب��ة  ال��سي  واع�لى  خلفه  ح�ى  ی�ج١٤٣١س��عًا  اس�  ت��  ت����ه  وج��  ال�ا�ع م،   ��

Eugene IV    م. لل���� ع� ال�ا�ا ی�ج�� ١٤٤٧في �ات�رائ�ة الق��� ���س. ُت�في ال�ا�ا ی�ج�� ال�ا�ع عام

  ال�ا�ع، راجع:  

O’Malley, J., A History of the Popes from Peter to the Present, New York, 2010; 

Gill, J., “Eugene IV, Pope”, NCE., 5, Washington, D.C., 2003, p. 444-445. 

م): أخ� على عاتقه  ١٤٨٦الفارس، ورجل القان�ن، وال�بل�ماسي؛ ف�ان����� س�االم�ن�ي (ال���فى عام    -  ٩

  Arlesة هاج�ت م� م�ی�ة آرل  ك�ا�ة س��ة ذات�ة ل���قه الُ�ق�ب ش���اك� األن��ني، ی���ر م� أس�ة ف�ن��

 Guillaume deم، م�س� ه�ا الف�ع م� األس�ة ه� و�ل�ام م� ش�م�ن  ١١١٤الف�ن��ة إلى م�ی�ة أن��نا عام  

Chaumon  م، وغ�� اس�ه إلى س�االم�ن�ي، و�ال�الي فإن ال��ادر  ١١٢٤، ال�� ت�وج م� س��ة أن��ن�ة عام

� واس�ق�ت في أن��نا ل�الثة ق�ون. تار�خ والدته غ�� مع�وف،  ق�م� ف�ان����� على أنه سل�ل أس�ة ن��لة عاش

ول�� م�� أن ن�� ��ا�ة س��ة ذات�ة ل���قه ش���اك�، فق� ذ�� أنه �ان �ع�فه م�� �ف�ل�ه، و�ال�الي �����ا أن 

نف��ض �أن ع�� ال�جل�� ر��ا �ان ق���ًا م� �ع�ه�ا ال�ع�. ُأرسل س�االم�ن�ي في �ع�ة دبل�ماس�ة عام 

م، وذل� ب�صفه الفارس ال���ل،  ١٤٥٢م م� أن��نا إلى ال�ا�ا، وفي �ع�ة أخ�� إلى م�ی�ة ال�����ة عام  ١٤٥٠

القان�ن�ة، و�ان عال� اإلن�ان�ات ف�ان����� ف�ل�لف�، ص�ی� ش���اك�، م� أص�قاء   وال����� في ال���ن 

أن ص��قه الُ�ق�ب س�االم�ن�ي  م، ذ�� ��ه ف�ل�لف�  ١٤٦٨ی�ن�� عام    ٢٢س�االم�ن�ي، ففي خ�اب له ب�ار�خ  

  ت�فى في ه�ا العام ���ض ال�اع�ن في م���ه أن��نا. راجع:

Cyriac of Ancona, Life and Early Travels, ed. & trans. Charles Mitchell et al., 

London, 2015, pp. VIII-IX. 

�ه�ر، م� م�ا��ي م��،  م) عال� الفل� وال��اض�ات وال�غ�ا��ا ال�١٧٠- �١٠٠ل�دی�س ��ل���س (  -  ١٠

ول�� ه�اك ش� ح�ل م�ان والدته، �ع� ال�����ات الق���ة م� أع�اله ت�فه �أنه ی���ي إلى م�ی�ة الف�ما 

Pelusium  ) ١٣٢٠"تقع في ن�اق م�ی�ة ب�رسع�� اآلن"، ل�� عال� الفل� ال���ن�ي ث��دور م�ل������ت�� -

، ال�ي �ان�  Hermiouل� في م�ی�ة ه��م��  ، ص�ح �أن ��ل���س وُ Theodore Meliteniotesم)  ١٣٩٣

إح�� أع�ال اإلقل�� ال���ي في الع���� ال��ناني وال�وماني، وهي اآلن "م�ی�ة ال���أة ���اف�ة س�هاج" في  
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، في الفل�، و��اب ال�غ�ا��ة Almagestصع�� م��. ل��ل���س م�لفات ع�ة، م� أه�ها، ��اب ال����ي  

The Geography:لل����، راجع .  

Bunbury, E., “Claudius Ptolemaeus”, EB., xxii, Cambridge, 1911, p. 618-626. 

11-  Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi et famosissimi Kyriaci Anconitani", 

TAPhS, 86, 4, (1996), p. 101.                                                           

12- Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 102.                                                 

13 - Cyriac of Ancona, Life and Early Travels, p. VII. 

��ة في ب�ا�ة الق�ن ال�ام� ع�� ال��الد� �ازدهار ت�ارتها وات�اع إم��ا��ر��ها االس�ع�ار�ة بلغ� ال���  -  ١٤

وح��ة دس��رها درجة م� الع��ة ل� ت�لغها م� ق�ل. و�ان ال��ه� ال�ارجي ال�� ت��ت ��ه ال��ی�ة آ�ة سا�عة  

اضا على ال��ی�ة م� روائه�ا: أوله�ا ل�ل� الع��ة ورم�ًا �اه�ًا لها. غ�� أن ث�ة أث��� �ف�قان ما ع�اه�ا ق� أف

، م��� ال��اة ال�ی��ة، وثان�ه�ا ق�� ال�وج م��� ال��اة ال��اس�ة. و��ف  St. Markك���ة الق��� م�ق�  

، م�ی�ة ال�����ة �أنها �ان� في نها�ة  Antonio Sabilicusأح� األد�اء اإل��ال���، وه� أن��ن�� ساب�ل���  

" ال��الد�  ال�ام� ع��  مائلة، وم�  الق�ن  وأب�اج  ق���ة  ��اب  ��ا ح�ت م�  العال�  في  ال��اه�  ش����ة" 

واجهات رخام�ة ُم�عَّ�ة، وف�امة م��اح�ة، ح�� ل� ت�ل أغ�ي ال�خارف دون االس���ام الع�لي ل�ل ر�� م�  

، St. Giacomoأر�ان الف�اغات ال��احة، وه� �أخ�نا إلى ال���ان ال���� �ال�اس أمام ����ة الق��� ج�اك�م�  

  ، "وس� ال��ی�ة" وه�اك ت�� صفقات األع�ال ال��ار�ة. لل���� راجع:Rialtoع�� ال��ال�� 

، ت�ج�ة/ ع�� ١، جـح�ارة ع�� ال�ه�ة في إ��ال�اب�ر�هارت، �اك�ب،  ؛  ٩٥، ص  ال�����ةشارل دیل،    

  . ١٤٠م، ص ٢٠٠٥الع��� ت�ف�� جاو��، القاه�ة، 

15- Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 102.                                                 

16- Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 102.                                                 

17- Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p.103.                                          

18- Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 104.                                         

19-  Damen, G., The Trade in Antiquities between Italy and the Eastern 

Mediterranean 1400-1600, Vol. 1, PhD thesis, Princeton University, 2012, p. 80. 

�ان إل�اق األلفا� وال���ل�ات �ال��ل��� م� ِق�ل الغ�ب ال����ي أم�ًا مأل�فًا؛ ن��ًا لل��اع الع����   -٢٠

واإلی�ی�ل�جي ب�� ال��ف��، ��ا أن ال��ل��� �ادل�ه� ه�ه ال�ه�ة، وق� �ه�ت ه�ه ال�اه�ة ب�ض�ح مع م�اك�ة  

�ة "�ال�الع��" في أعقاب مع��ة ح���  ال��ب ال�ل���ة على ال���ق اإلسالمي؛ فق� نع� ال��ل��ن الف�ن

م، في ح�� أن الغ�ب أ�ل� على ال��ل��� م��ل�ات: "ال�فار"، "أك�� ال�ح�ش ال���ة اف��اسًا" ١١٨٧عام  

"اب� ال�غي" وذل� في أعقاب سق�� الق�������ة، ولق� اس���ت إش�ال�ة ال���لح ح�ى م�لع الع��ر ال��ی�ة؛  

�الد� ��ح م��� ن��او� س�ال: م� ه� ال���ي؟ و�ان� إجاب�ه: "ه� ن��ة ففي أواخ� الق�ن ال�ا�ع ع�� ال�



  شيرياكو األنكوني                                                                                          عمر عبد المنعم إمام

 م)٢٠٢١(بر�لأ  -٢ج-العدد العاشر                                       �ة املصر�ة                                             وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٩٩ 

 

��� األصل م� ال���ح ال�جال. إنه ن�� ش�ه ال ���ع. إنه وح� حق�د. ه� ل� ال���ان دون ض���. ه� 

صق� قاتل. إنه س� زعاف ش�قي. إنه جه��ي غ�� مق��. إنه ق�عة ح��ة م� ال�سخ. إنه وح� �اغ. إنه  

، ت�ج�ة/ ال�فار تار�خ ال��اع ب�� عال� ال�����ة وعال� اإلسالمل���� راجع: ه�����وف�، أن�رو،  س�� ال�ب". ل

 . ٣٥٢-٣٥١م، ص  ٢٠١٣قاس� ع��ه قاس�، ال���� الق�مي لل��ج�ة، القاه�ة، 

21-  Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 105; Damen, G., The Trade   in 

Antiquities, pp. 87-88; Cyriac of Ancona, Life and Early Travels, p. 15; Wolff, A., 

How many Miles to Babylon? Travels and Adventures to Egypt and Beyond 1300 

to 1640, Liverpool, 2003, p. 64,                                                                                  

22-  Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", pp. 111, 112; Cyriac of Ancona, 

Life and Early Travels, pp. 31-35.                                 

م)، �ان أح� ال�ق���� ل����اك�، وعاونه ����ًا في أسفاره ش�ق ال���  ١٤٥٦- ١٣٨٥أن�ر��ل� ج����اني (  -   ٢٣

ال�اقعة على ج���ة ���س، و�ان ی���ي إلح�� األس� ال����ة    �Lithion، ُول� ج����اني في ق��ة ل����ن  ال���س

لل��ار ومالك األراضي،   Mahonaم �ه� ج����اني �ع�� �ارز في ش��ة ماه�نا  ١٤٠٩ال�ه�ة، ��ل�ل عام  

تعل� ج����اني ودرس في إح��  ومّ�ل ال���ة ��ف�ه م���ًال ع� ال���ن ال�ال�ة واإلدار�ة في ج���ة ���س،  

و�ار��   Pragueال��س�ات األكاد���ة �الق�������ة، ث� اس���ل تعل��ه في أورو�ا م��قًال ب�� ب�ل�ن�ا و��اغ  

Paris وأث�اء ت�قله في أورو�ا وش�ق ال��� ال���س�، زار الع�ی� م� األماك� الق���ة، و�ان� ل��ه اه��امات ،

  ته �ان ج����اني ق� ج�ع م���ة ض��ة وم���عة م� ال��ف األث��ة. راجع:أدب�ة وأث��ة، وفي نها�ة ح�ا

Damen, G., The Trade   in Antiquities, p. 67. 

24-  Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 121; Damen, G., The Trade in 

Antiquities, p. 93.                                                                                                

25-  Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 123; Damen, G., The Trade in 

Antiquities, p. 94.                                                                                               

ق.م، وُت�في   ٤٨٠، عام  Salamisی�ر����س، شاع� ورائ� م��حي ی�ناني، ُول� في ج���ة ساالم��    -  ٢٦

ق.م، عاش في ف��ة ع�� أث��ا ال�ه�ي، و�ان معاص�ًا الث��� م� أشه� ُ��َّاب ال���ح�ة    ٤٠٦في مق�ون�ا عام  

، �ان م�لعًا �ال�راسة وال�عل�، ت�ك أث��ا  Sophocles، وس�ف��ل��  Aeschylus  ال��نان�ة، ه�ا: أ����ل�س

، Medeaوذه� إلى مق�ون�ا، ومات ه�اك، ت�ك ی�ر����� ع�ة أع�ال م��ح�ة، م�ها على س��ل ال��ال: م���ا  

��ت، ، وغ��ها م� ال���ح�ات األخ��. راجع: م�ر�، جلBaccae، ال�اخ�س�ات "ال�اك��ات"  Electraإل���ا  

  م.  ١٩٦٨، ت./ ع�� ال�ع�ي شع�او�، القاه�ة، ی�ر����س وع��ه

زم�    -  ٢٧ في  عاش  أنه  وُ�ف��ض  ال���،  عل�  في  ت���  م�ه�ر،  ی�ناني  عال�  ال����ر�،  ث��دوس��س 

، له ع�ة أع�ال، م� أشه�ها "مق�مة في Great Constantineم)  ٣٣٧- ٢٧٢اإلم��ا��ر ق������ ال���� (
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ت�� ع��ان "ق�اع�    ق�اع� االس� وت���� الفعل"، ُأض�� إلى ه�ا الع�ل �ع� الق�اع� ال����ة ال���ن��ة وُن��

األل�ان�ة عام   Leipzig، في م�ی�ة ل���غ  Theodosii Alexandrini Grammaticaث��دوس��س ال����ر�"  

  م. لل���� راجع:١٨٢٢

Smith, W., Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Vol 3, 

London, 1849, P. 1071. 

28-  Francesco Scalamonti, "Vita viri clarissimi", p. 123; Damen, G., The Trade   in 

Antiquities, p. 95.                                                                                               

29- Damen, G., The Trade in Antiquities, p. 97.                                                      

اإلم��ا��ر�ة    -  ٣٠ ح���  ال�ي  األرس�ق�ا��ة،  �ال��ل�غ�  أس�ة  إلى  ی���ي  ���اك�ز��:  �ال��ل�غ�  ج�رج 

) ال�ق�  لف��ة م�  ق�ل ١٤٥٣-١٢٥٨ال���ن��ة  الق�������ة  ال�ي ح���  ال���ن��ة  األس�  آخ�  و�ان�  م)، 

،  م. ج�رج �ال��ل�غ� اب� ع� �ل م� األ�ا��ة ی�ح�ا ال�ام� �ال��ل�غ�١٤٥٣ی� الع��ان��� عام سق��ها على 

ال�اد� ع�� �ال��ل�غ� (  ، ق�ى ج�رج  Constantine XI Palaiologosم)  ١٤٥٣- ١٤٤٩وق������ 

خ�رتاس����س   ی�ح�ا  ال���ن�ي  ال�اه�  ی�  على  و��عل�  ی�رس  الق�������ة  ���ی�ة   Johnش�ا�ه 

Chortasmenos ،ال��اض�ات والفل�. �ان� ل�� ج�رج م���ة ث��ة في �االف���ا ، وال�� ت��� في عل�ي 

  وال�ي أشار إل�ها ش���اك� ع�� مقابل�ه له. لل����، راجع: 

Nicol, D., The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) 1100-1460 A 

Genealogical and Prospographical Study, Washington D.C., 1968, p. 176-179. 

31  - Cyriaco Anconitano, Inscriptiones seu Epigrammata Graeca et Latina, Rome, 

1747, p. 130; Bonder, E., Cyriacus of Ancona and Athens, Bruxelles, 1960, p. 42. 

32- Damen, G., The Trade in Antiquities, p. 97, 98.                                                

ج�ل آث�س، أو ال��ل ال�ق�س: ُ�ع��� ج�ل آث�س واح�ًا م� أك�� األماك� ال�����ة ر��ة في العال�،    -  ٣٣

وه� ش�ه ج���ة ص���ة، تقع في األراضي ال��نان�ة، ت�ُ�� به�ا ال��ال الع�ی� م� األدی�ة ال�����ة األرث�ذ���ة، 

ج�ل آث�س ب���ا �ان� تق�م ب�حلة ����ة مع ی�ح�ا    Virgin Maryأت الع�راء م���  و��قًا لألس��رة، فق� ر 

، وع��ما ف��ها ج�ال ال��ل، أق�ع� ال�ب �أن یه�ه لها ����قة مالذ ألول�� John the Evangelistاإلن��لي  

���ل ت�ر��ي   ال�ی� ی����ن ع� ال�الص، ول� ت�� ف��ة وج��ة إال وت�ق� ال�ع�، فق� وصل ال���ان إلى ه�اك

أث�اء الع��ر ال��ل�ة، ��ا �ان� ل�فة الع�لة ال�ي ات�ف� بها ش�ه ال����ة، ���ا�ة ج�ب ان��اه ق�� ألول�� 

ال�ی� ل� �ف�ل�ا ال��ار� ال����ة وال��ر�ة، و��ل�ل م���ف الق�ن ال�اد� ع�� ال��الد� �ان ه�اك ما 

، على ج�ل آث�س  �The Great Lavraا ال����  راه� في ع�ة أدی�ة. و�ان تأس�� دی� الف  �٧٠٠٠ق�ب م�  

(٩٦٣عام   ��اب��ون  م�  أث�اس��س  ال�اه�  ی�  على  ، Athanasios of Trebizondم)  ١٠٠٣- ٩٢٠م 

) ف�قاس  ال�اني  نقف�ر  اإلم��ا��ر  م�  نق�ة Nicephoros II Phocasم)  ٩٦٩-٩٦٣و�����ح  ���ا�ة   ،
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األرث�ذ���ة؛ فق� �ان أول دی� ی�� إن�اؤه على ن�اق واسع في األقال�� ال�ا�عة  ج�ه��ة وهامة في تار�خ ال�ه��ة  

لإلم��ا��ر�ة خارج العاص�ة. وت�� أدی�ة ج�ل آث�س م���عة ض��ة ومه�ة م� ال�ثائ� ال���ن��ة، وق� ت�  

ف��� ع�له ت����ها م� ِق�ل ف��� دولي م� ال�اح��� في سل�لة "أرش�� ج�ل آث�س" في �ار��، وق� ب�أ ه�ا ال

م، وت�عل� مع�� ه�ه ال�ثائ� ���ض�عات ال�ل��ة ال�ی��ة، �����ة ال��اعات ب�� األدی�ة ح�ل  ١٩٣٧م�� عام  

مل��ة األرض، وأع�ال ال��ع، وال���ع م� ِق�ل العل�ان��� لألدی�ة، وم�اث�� إم��ا��ر�ة م���حة �ام��ازات لألدی�ة، 

  م� ال�عل�مات ح�ل ج�ل آث�س راجع:وغ��ها م� ال�ثائ� األخ�� ال���لفة. ل���� 

  ؛  ١٢٥م، ص ٢٠١٢، ت. سل�� إس���ر وآخ�ون، القاه�ة، تار�خ الف�� ال����يه�ل، ج�ناثان، 

Speake, G., A History of the Athonite Commonwealth, the Spiritual and Cultural 

Diaspora of Mount Athos, Cambridge, 2018, pp 39-54; Talbot, A., “Searching for 

Women on Mt. Athos: Insights from the Archives of the Holy Mountain”, S. , 87, 4, 

(October 2012), pp. 995-1014; Cameron, A., “Mount Athos and the Byzantine 

World”, in Mount Athos: Microcosm of the Christian East, ed. Graham Speake et 

al., Bern, Switzerland, 2012, pp. 11-28.  

دی�ن���س األر���اغي، رجل دی� وعال� أث��ي، ُ�قال ع�ه أنه بلغ ذروة العل� وال�ع�فة ال��نان�ة. تعل� في    -  ٣٤

أث��ا، وان�قل إلى م�� ودرس بها في م�ی�ة هل����ل��، ع�� ع�دته إلى م���ه، أص�ح ع��ًا في م�ل� 

،  St. Paulا �أث��ا"، ور��ا تقلَّ� رئاس�ها. اع��� ال�����ة ع� ���� الق��� ب�ل�  األر���اغ�س "ال����ة العل�

م، وصار دی�ن���س م� �ع�ها أسقف أث��ا األول. �ان ل�ی�ن���س  ٥٠أث�اء ن�ا�ه ال������ في أث��ا عام  

رو�ي في الق�ن  ع�ة أع�ال، م� أه�ها: األس�اء اإلله�ة، والاله�ت ال��في. وان�قل� أع�اله إلى الغ�ب األو 

  ال�اسع ال��الد�، وُت�ج�� إلى الالت���ة. لل����، راجع:

Smith, W., Dictionary of Greek, Vol 1, p. 1038;  

، ت./ ت�ل� ن��� تار�خ ال�وحان�ة ال�����ة م� زم� ���ع ال���ح ح�ى ف�� الع��ر ال�س�ىب�رات، بي،  

  .٥٣م، ص٢٠١٢، القاه�ة،  تار�خ الفل�فة األورو��ة في الع�� ال�س��م؛ ی�سف ��م،  ٢٠١٢سالمة، القاه�ة،  

35- Damen, G., The Trade in Antiquities, p. 98, 99.                                               

ة، وُ�ع� م� أشه� وأه� ال��َ���� ال��اس��� ال������ م ���ی�ة الق�������١٣٥٥ُول� ج�رج بل���ن عام    -   ٣٦

لل��ل في اإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة، درس بل���ن األفال��ن�ة ال��ی�ة والفل�فة األرس��ة في م�ی�ة أدرنة ال����ة، 

�ال��ل�غ�   ال�اني  مان��ل  لإلم��ا��ر  م���ارًا  ه�اك  وع�ل  م����ا،  م�ی�ة  في  لل���   Manuel IIان�قل 

Palaeologus  )م)، �ان بل���ن م� أه� ال����ات ال�ي ع�ل� على ن�� الف�� األفال��ني ١٤٢٨-١٣٩١

ب��ار��ن   ال�اردی�ال  م�  �ل  �ال�ه  دائ�ة  ض��  األورو�ي،  الغ�ب  في  ومان��ل Bessarionال��ی�   ،

ي الف��  ، األدی� ال��ناني ال��ه�ر، ون���ة لألث� ال�� ت��ه بل���ن فManuel Chrysolorasك����ل�راس  

-١٤٣٨اإلن�اني في الغ�ب األورو�ي؛ ع��ما �ان ع��ًا في ال�ف� ال�� ح�� م�ل�ًا في فل�رن�ا ب�� عامي (



  شيرياكو األنكوني                                                                                          عمر عبد المنعم إمام

 م)٢٠٢١(بر�لأ  -٢ج-العدد العاشر                                       �ة املصر�ة                                             وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٠٢ 

 

ألقى ه�اك م�اض�ة في ق��  ��ز��� د� م��ی��ي  ١٤٤٠ ، ور��ا �ان� ه�ه  Cosimo de Mediciم) 

  ال��اض�ة لها تأث�� ���� وع��� على أكاد���ة فل�رن�ا. لل����، راجع:

Peritore, P., The Political Thought of Gemistos Plethon: A Renaissance Reformer, 

P., 10, 2, (1977), pp. 168-168.; Akisik, A., Self and Other in the Renaissance: 

Laonikos Chalkokondyles and Late Byzantine Intellectuals, Ph.D. thesis, Harvard 

University, 2013, pp. 35-36. 

37 - Damen, G., The Trade in Antiquities, p. 101. 

38- Damen, G., The Trade in Antiquities, p. 100.                                                   

في   παρθένος؛ ه� في األساس مع�� ُم��� لآللهة أث��ا، و�ل�ة Παρθενώνم��ى ال�ارث���ن  - ٣٩

جاء م��ى   وم�ها  "الع�راء"  تع�ى  ر�ة وحام�ة    Παρθενώνال��نان�ة  أث��ا  أ�  الع�راء،  ال��ة  مع��  ��ع�ى 

ق.م ق�ر ب����ل��    ٤٤٧، ففي عام  Ακρόπολιςال��ی�ة. �قع ال�ع�� على تل م�ی�ة أث��ا ال�اه�؛ األك�و��ل  

Περικλής   أن ی�ف� ل�الح ح��ه م��وعًا ق���ًا أُع� م� ق�ل، و�ان ذل� في أث�اء ان�غال أث��ا ���و�ها مع

ال��ن اإلغ����ة، وق� ت��ل ب����ل�� ه�ا ال�ع�� ل�� فق� ل��ل م�ل ال��وح األك�� ق�مًا ال�ي ��س� لآللهة 

ال�ّ�ال   ال����ق�ا�ي. أش�ف ب����ل��  على اله��ة ال�ق�سة، ول�� أ��ا ���ه� س�اسي ی�م� إلى ع��ة 

�االش��اك   Καλλικράτηςو�ال���ات��    Ικτίνοςعلى إن�اء ه�ا ال�ع��، وعه� إلى ال�ه��س�� إك����س  

، �ع�ل�ات ال��اء وال���. و�ان� ال�عل��ات ال�ي أع�اها له� ف���اس هي ت�ف�� Φειδίαςمع ال��ات ف���اس  

آللهة ال�� س�ف ���عه ب�ف�ه، وال�� ُن�� م� ال�ه� والعاج.  م�ان �ال�ع�� ی��اس� مع ح�� و���عة ت��ال ا

 ه�ا ال�ع�� م� ال���عات ال�ي ق�مها حلفاء أث��ا ل��ای�ه�، ��ا �ان ه�ا ال�ع�� رم�ًا للف�� وال����اء 
ّ
وق� ُب�ي

، ت�ج�ة/  ١، جـ مع�� ال��ارة ال��نان�ة الق���ةأك�� م�ه رم�ًا لل�رع واإل��ان. راجع: د�فان��ه، ب��� وآخ�ون،  

م�خل إلى عل� اآلثار ؛ ع�ت ز�ي حام� قادوس،  ٢٣٦- ٢٣٢م، ص  ٢٠١١أح�� ع�� ال�اس� ح��، القاه�ة،  

  . ول���� م� ال�فاص�ل ح�ل م��ى ال�ارث���ن، راجع: ٢٥-٢٣م، ص ٢٠٠٧، اإلس���ر�ة، ال��نان�ة وال�ومان�ة

Cartledge, P., "Archaeology in Greece" in Greece old and new, ed. T. Winnifrith et 

al., London, 1983, pp. 130-131. 

40- Beard, M., The Parthenon, Oxford, 2002, pp. 65-67.                                         

، على ج���ة في Bithyniaم�ی�ة س�����س هي م�ی�ة ق���ة تقع في آس�ا ال�غ�� في وال�ة ب�����ا    -  ٤١

  ع� م��اًء رئ���ًا في م��� ال��سف�ر. راجع:��� م�م�ة، وتُ 

Bunson, M., Encyclopedia of the Roman Empire, New York, 2002, p. 164. 

42-  Findley, A., The Monumental Province: Asia and the Temples of the Roman 

Empire, PhD. Thesis, Washington University, Missouri, 2013, p. 38.                  

  لل���� ع� وصف تف��لي ل�ع�� هادر�ان، راجع: 
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Ashmole, B., "Cyriac of Ancona and the Temple of Hadrian at Cyzicus", JWCI, 19, 

3/4, (1956), pp. 179-191.                  

ق��ة ما إذا �ان ال�ع�� ُی��� إلى اإلم��ا��ر هادر�ان أم ال؛ فق� ��� ال���� واألدی� ال��ناني و���ا ی�عل� �

م، ل��ه  ١٦٧م) ����ح في مع�� س�����س ال��� عام  ١٨١-١١٧(  Aelius Aristidesإیل��س أر�������  

ه ���� ال���ى، م���ًا ل� ی��� في م�حه أن ه�ا ال���ى تا�ع أو م��� لإلم��ا��ر هادر�ان. وق� أب�� إع�ا�

إلى أنه ی���ن م� ثالثة ��اب� عال�ة وعلى م�أ� م� ال���. و���� ال����� �أن أر������� ق� ألقى م���ه  

���اس�ة ح�ث خاص �ال�ع��، ر��ا في م�اس�ة إعادة ت�م��ه و��ائه. ومه�ا �ان� ال��اس�ة فإن أر������� ر��ا  

��اء، أو �ع� اك��ال ب�ائه �قل�ل. وس�ل ال�ات� وال��رخ ال�وماني �اس��س  رأ� ال�ع�� أث�اء م�احله األخ��ة م� ال

م،  ١٦١م) أن ال�ع�� ق� ت��� م� ج�اء ه�ة أرض�ة ق� أصاب�ه في عام  ٢٢٩-١٦٣(   Cassius Dioدی�  

وله�ا فإن أر������� ل� ی���ث ع� ال��اء األصلي لل�ع��، ل��ه م� ال����ل أنه ت��ث ع� إعادة ت�م��ه 

، ��ا أن �اس��س ل� ���ي ال�ع�� أو ی���ه ل��� مع��، بل أشار إل�ه �ق�له "ال�ع�� ال��ج�د في  و��ائه

  س�����س �ان أج�ل وأع�� ال�عاب� ال�اقعة ه�اك". لل���� راجع: 

Findley, A., The Monumental Province, p. 37.                                                       

43- Damen, G., The Trade in Antiquities, pp. 101, 102.                                          

44- Damen, G., The Trade in Antiquities, p. 103.  

 لالس��ادة، راجع: 

Colin, J., Cyriaque d’Ancone. Le voyageur, le merchand, l’humaniste, Paris, 

1981.                                                   

ق� ی��اءل ال�ع� ع� م�� ال�ضا وعالقة ال�د ب�� ال�ل�ان الع��اني وش���اك� األن��ني، �أن ����ه   - ٤٥

م��ًا سال�ًا في األراضي ال����ة، بل و���اج� ��فة م����ة ب�� ج�ران ال�ال� الع��اني، �ف�� ال�اح� های� 

Heyd  ان� ت�ارس ت�ارة ن��ة    -م�ق� رأس ش���اك�-العالقة ال���ة ب�� ال��ف��؛ �أن م�ی�ة أن��نا، تل��

���ل ���� مع ال�الد ال�ا�عة ل���ن�ة وللع��ان���، فق� �ان ألن��نا م��ع��ة ت�ار�ة في الق�������ة، و�ان�  

� �ف�له� اإلم��ا��ر ال���ن�ي، و�ان  ت��د ق�اصلها �ل ثالثة أع�ام، وع�� اخ��اره� تأخ� في اع��ارها أح�انًا م

مالح� أن��نا، وم� ب��ه� �ال��ع ش���اك�، �����ن دومًا ال��اه ال���ن��ة. م� ناح�ة أخ��، �ان� أن��نا ت��ح 

ال��اقة وال�د، ف�ان   أب�ت لألت�اك آ�ات  ال��� األدر�ات��ي، وم� ث�  ال���� في  ال����ة  الق��  في م�اف�ة 

�ودون األت�اك �األسل�ة ال����ة ال�ه��ة، و�لغ� ه�ه ال��ارة ح��ًا ����ًا ح�ى أعل�� ح��مة ال��ارة األن��ن��ن ی

م أنها س�ف ت��� إلى اع��ار �ل سف��ة تا�عة ألن��نا ت�اول ع��ر ال�ردن�ل  ١٤٣٠ال�����ة في س����� عام  

ال�����ة م� وج�د عال  قات ���ة ب�� األن��ن��� ع�وًا لها وتعاملها على ه�ا األساس. وم� ه�ا فق� تأك�ت 

ال����ة ال�����ة أن ��� ال��ارة األن��ن��ن �ل ت�ح�� في األقال�� ال����ة،  -أع�اء ال��ادقة-واألت�اك و�ان� 
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ح�ى ول� ل� ��ل��ا معه� مع�ات ح���ة، وت�ف�ح له� ال���� م� األس�اق ال�ي �ان� مغلقة في وجه غ��ه�.  

  راجع:

، ت./أح�� م��� رضا، م./ع� ال�ی� ف�ده،  ١، جـق األدنى في الع��ر ال�س�ىتار�خ ال��ارة في ال�� های�،  

  .  ١٥٣- ١٥٢، ص  ١٩٨٥القاه�ة، 

46- Bisaha, N., Renaissance Humanists and the Ottoman Turks, PhD. thesis, 

Cornell University, Ithaca, 1997, p. 108. 

47- Schwoebel, R., The Shadow of the Crescent: the Renaissance Image of the 

Turk, Nieuwkoop, Netherlands, 1967, p. 205. 

حاول ال�ل�ان الع��اني م�اد ال�اني ت���ع اتفا��ة سالم ب��ه و��� ال������، ن���ة ل�ا حققه ال�����ن م� 

�ات ال�لقان وم�اولة ش� ع�ا ال�اعة للع��ان���، ان��ارات ����ة على الع��ان���، وما أدت إل�ه م� ت��د وال

ه�ه الع�امل جعل� ال�ل�ان م�اد ال�اني �ف�� في ات�اذ ق�ار سل�ي ن��ًا لل��وف ال���ة ال�ي عانى م�ها على 

. وقام ال�ل�ان م�اد ال�اني ���اسلة مل� ال���، ال�� واف� على إرسال وف�  ال��هة األورو��ة م� ت��د وشغ�

�ع� رجاله، واتف� ال��فان على ع�ة ب��د. وأوضح ش���اك� ال��، �ان شاه�ًا على األح�اث، أنه  م��ن م�  

راسل مع�� قادة الغ�ب األورو�ي م� األم�اء ال�������، وال�اب��ة، ���ره� م� ال���ی� على ه�ه االتفا��ة،  

� ال�ي ����ها الع��ان��ن م� و��� ه�الء القادة على ش� ح�لة صل���ة ض� األت�اك، واصفًا له� حالة ال�ع

  خالل ان��ابه� على ت�م�� ح��نه� ال���ا��ة في أدرنة. لل����، راجع:

Cyriac of Ancona, Later Travels, p. 39-53;  

، رسالة ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة م)١٤٤٤- ١٤٤٣ال��لة ال�ل���ة على فارنا (سارة الع�ب ح��� ���ى،  

  . ٩٣-٨٩م، ص ٢٠١٧اآلداب، جامعة القاه�ة، 

م، أرسل ش���اك� خ�ا�ًا إلى ش�� ُی�عى إج��ی�  ١٤٤٨في ال�اسع ع�� م� شه� أك���� م� عام    -  ٤٨

، ����ه أنه ن�ا إلى م�امعه م� أح� ال�قار�� الع��ان�ة أن الق�ات ال����ة ق�  Egidio of Megaraم� م��ارا  

ال�� ام�� على ما �ق�ب م� ال��م��، وسق��   اش���� مع الع��ان���، واصفًا في ذل� ال��اب ص�اع ال�ان���

الع�ی� م� الق�لى م� ��في ال�ع��ة، إال أن ش���اك� ام��ح مهارة وذ�اء وخ��ة القائ� ال���� ه�ن�اد�، ال��  

أدار ال�ع��ة وق�ل ����ًا م� ال��ا� والقادة الع��ان���، وحاول ش���اك� أن ی�ه� ال�أ� العام ال��اسي ح���اك 

  س���ن حل�فًا لألورو����. ح�ل ه�ا ال��اب، راجع: �أن ال��� 

 Cyriac of Ancona, Later Travels, p. 355-357. 

،  ١، ت./ ع�نان م���د سل��ان، م�ـ  تار�خ ال�ولة الع��ان�ةوع� مع��ة ��س�ف� ال�ان�ة راجع: أوزت�نا، یل�از،  

  . ١٢٩- ١٢٨م، ص  ١٩٨٨إس�ان��ل، 

49 - Schwoebel, R., The Shadow of the Crescent, p. 206. 
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50  - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", JWCI, 34, 

(1980), p. 242. 

51  - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 242; 

Jacobs, E., "Cyriacus von Ancona und Mehemmed II", BZ., xxx, (1930), p. 197-

202; Babinger, F., Mehmed the Conqueror and his Time, trans. Ralph Manheim, 

Princeton, New Jersey, 1978, p. 118. 

ك�� ف�ل�لف� ه�ا ال��اب �اللغة ال��نان�ة، على ه��ة ق���ة أدب�ة، ُ���� ف�ها �أخالق و��م وق�ة ال�ل�ان م��� 

الفاتح، و��ل� م�ه العف� و��الق س�اح ح�اته و��اته، وأنه على اس�ع�اد ل�فع الف��ة له� ما ت��� له م� مال،  

شفه�ًا" لل����   Kyritzisها ل�� س��ت��ك �������  وذ�� ص�احة في ن� خ�ا�ه: "أن ق���ي س�ف ���ح

  ول�ع�فة ن� ال��اب راجع: 

Francesco Filelfo, A Mehmed, gran signore e gran emiro dei turchi (Milano, 11 

marzo, 1454), in Testi Inediti e Poco Noti sulla Caduta di Costantinopoli, ed. 

Agostino Pertusi, Bologna, 1983, p. 264-269; Legrand, E., Cent-dix lettres 

grecques de François filelfe, Paris, 1892, p. 63-68. 

ج�ه�ة ال��ة ال�ه��ة وال�ل��؛ ه� رم� م���ي ��ارة ع� ج�� ��و� �عل�ه صل��، وه� ی�م� إلى    -   ٥٢

على الع�الت ال�ع�ن�ة م�� أوائل    اله���ة وال�ف�ذ في العال� ال����ي في الع��ر ال�س�ى، و�ان ُی�ق� أ��ا

  الق�ن ال�ا�ع ال��الد�، و�ل م���� ��ال ف��ة الع��ر ال�س�ى. راجع:

Brubaker, L., “Globus Cruciger”, in Dictionary of the Middle Ages, Vol. 5, ed. 

Joseph R. Strayer, New York, 1985, p. 564.   

53 - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 242. 

54  - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 243; 

Lehmann, Ph., "Theodosius or Justinian? A Renaissance Drawing of a Byzantine 

Rider", AB., 41, 1, (1956), p. 39-57. 

م، ور��ا �ان ��١٨٧٧ًا مع �ع� ال�����ات في ال��انة الع��ان�ة ح�ى عام  �ل ه�ا ال�س� لل���ال م�ف

ال�ل�ان م��� الفاتح، م�س� م���ة الق�� الع��اني، ه� ال�� اح�ف� به�ا ال�س� مع تل� ال�����ات، إال 

ل�ان  أن �ع� ال�اح��� خالف�ا ه�ا ال�أ�، واف��ض�ا أن ال�����ة ال�ي ت�� رس� ال���ال، ال ت���ي إلى ال� 

م)،  ١٤٩٠- ١٤٥٨، مل� ال��� (Matthias Corvinusم��� الفاتح، بل ر��ا تع�د إلى مات�اس ��رف���س  

،  Budaألن م����ات ال����ة ال��رف���ة شّ�ل� ج�ء ���� م� غ���ة ال�ل�ان سل��ان �ع�ما غ�ا م�ی�ة ب�دا  

ال��انة الع��ان�ة م�� عه� م، و���ل نق� ت��ي أن ه�ه ال�����ة، �ان� في  ١٥٢٦عاص�ة ال���، عام  

ال�ل�ان سل��ان، حف�� م��� الفاتح، وح�ى ذل� ال�ق�، ومع تأر�خ تار�خ ال�����ة، فال ���� ال��م �أن ه�ا  
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�ع�  الق�������ة  في  م��اج�ًا  �ان  أن ش���اك�  على  قا�ع  دل�ل  ال���ن�ي،  الفارس  ب���ال  ال����  ال�س� 

  سق��ها. لل����، راجع:

Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 243; Rady, 

M., "The Crovina Library and the Lost Royal Hungarian Archive", in Lost Libraries 

the Destruction of Great Book Collections since Antiquity, ed. James Raven, 

London, 2004, p. 91-105; Casapodi, C., The Corvinian Library: History and Stock, 

Budapest, 1973, pp. 91-92. 

55 - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 244. 

56  - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 244-

245. 

57 - Rapy, J., "Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 245. 

58  - Babinger, F., Mehmed the Conqueror and his Time, p. 498; Rapy, J., 

"Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II", p. 246. 
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