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 جامعة حمواف –كمية اآلداب 
  

( متتتتتتتث ستتتتتتتت   فن تتتتتتتا     تتتتتتتح  0531-0531الحتتتتتتتفر ستتتتتتتتث  فن تتتتتتتا  ان   تتتتتتتفا  نالتتتتتتت  
 ا تتتت  اس   ت أتتتت ت  ث   ن  تتتتتت س تتتت  م تتتتف  فن تتتتا الحفستتتت التتتتسلف اليفن تتتتت، وفاس تتتتا     تتتت  اإ

مف   تتتتتتتتالتت  فن تتتتتتتتا ال  تتتتتتتت       ث  تتتتتتتتفParis   ستتتتتتتتافت  Reims تمتتتتتتتت فت نحتتتتتتتت    تتتتتتتت اف ف   قتتتتتتتت
حتتتتتتل  ح لتتتتت  منتتتتتا ا   تتتتتتف   تتتتت   فن تتتتتا   "(0  ال ن ستتتتتت، الأتتتتت تف  سمتافس تتتتتا  س تتتتتا تن ا   حفاأتتتتت ا

سعتتتتف  ؛.  ستتتتألب  وتتتتسح  الم  تتتتت، اليفن تتتتت،  تتتت   أتتتتف حتتتتا   الحتتتتف   الستتتت  (2 "إلتتتت  وتتتتحفا ا 
   سعتتتتتف  ث (5 عف العم تتتتت، إلتتتتت  حتتتتتف  ستتتتتتف تتتتتت  وفتتتتتتر  انتتتتت  منتتتتتاسس اإتتتتتتفاف  ت تتتتتا   نقتتتتت   تتتتت ث 

ت(   تتتتتتتف ا  تتتتت  ان   تتتتتتفا0534-0531 ال تتتتتتر(   (4  وتتتتتسه م   تتتتتتا حنتتتتتا ال تتتتتتان 
   متتتتتا  تتتتتتف  (3 

 . (3 س   اليفن تتث إ لا  فاح م ت  ت ا   ستف  ا  مالت ا  ا ن  تت مس غ
    تت ف  Etienne Marcel تت ف  ات تتتث ماف تتتة  : لعتتة متتث   تتاف حتتأ  الحتتف ر 
سعتتف متتا نال تتا متتث ارأب  الوتتفار  -.   تتاث ستتتان  فن تتا ال حتتتف Jacquerie (7 ال تتا ف 

حتا  ت   تتف  اليفن تتتث.   حت  ن تا  ستافت   سقا -س    تف  ا ن  تتت وتلة   تب الحتف ر 
ف تتة   (8 سعتتف   تتا  حنتتا ال تتتر  تت  ان   تتفا    تتاث متتث ح تتث حتتأ  فن تتا  ث  تت ل  سفأتت ا

 حتت  أتتافة  ؛ا ن وتتاف س تت  ا ن  تتتتستتفك  تتتك ت تت غة  متتتس ال  تتافة ال تت    يتتة لتت  
 .(01  الأ  ا  عاف   فن ا  نيا  ا سي     ت(0581-تCharles V  0534 (9 الوام 

س تت  حتتتف  تت ة سعتتت    متتت لكأتتافة الوتتتام  ستتث  التتتف  حنتتا ال تتتتر الم تتفك ال تو  تتك 
 Christine De (00 المتت فوتث   ألتتب إلمامتت  سأتتف ث الح تتت   لتتألب  وتتي    فت تت تث ف  ستتتتاث

pizan  سالم ب الح تتLe sage Roi  ت  ارتتات ال ت    ت   اف ت،   ألب  ن  أت ف متث   ت   الغ اتان 
متتا  ع تت  تمقتت     نتت ا متتتث  نتت اا الح  متت، الأتتعست،   لتتألب  ف تتم   تا تتت     Potiers (02  ا تتتت س

.   تتتف ن تتتاح أتتتافة  Etats Generaux (05  فن تتتا  فتقتتتا اتتتتف م  تتت   سقتتتا  ارمتتت، إن تتتا 
 ن   سف ال  افة ال     ية ل  ا ن واف س   ا ن  تتت   قتف  تاث ستا ل  حتأفا   ت   وتف ا     :الوام 

س ك س   ا  فان  ست  حنا   ا  عاف الف ح المعن ت،   الحتا  ا   وافت، ليفن ا   ان حر الف اة التأتث 
   سقتا  ارمت، حا ل ا  ث تو ق ا  تاف  سفلمانت،    وم    ال ك النسلن ح ة العفش    وسه م  ت
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س ت  ا ن  تتت  فا   تع،    تف م  تت، تاف  أت    ا   ا ت حا لقتر الح تتت رنت  ستفك  تتك تن وتف 
  تت ف ث  ث تحتفب تتفا    قتف  انت  تتفا   تعتي،    وتي ا التسع  س ن تا نوتك مأت  ل،       المعافب

 –ت Charles De Navarre  0552م ب نا اف  (04 ال تئث أافة ت ث ت   تس ف س الفمه    تة إ
مما  سعف  مس ف ا سث الحتا  الع  فت،  متافتث الق اةف  ل  ال ت   ت(0587

 03) . 
أا  تتتاث أتتتافة الوتتتام   تتتف  يتتتف  س تتتت   ث تعتتتتش مقتتتتفا   قتتتف  حتتتا  ني تتت  سم  أتتتافتث   ا 

  ساف  نأتتت ال ت تة اإفاف     وت ه ال  تات الق تاف    أت س الوتناس،    ست   تعف   (03 ح مان
ال   ت ف  الن  ، اليفن ت، سالنو   القفتم،  ؛الم  س، الم  ت، Louvreس    ال   ف العم ،    م

 نتت  ساإ تتا ، إلتت  متتا  تتات ستت   : ال ف متتا     انتت  نتت ا  الم  ستت، الق متتت،.   تتأ ف  فت تت تث ف  ستتتتاث
 انت، سعفف  ستف مث ال  ر النتافف    قتف  تاث مغفمتا   ؛أافة الوام  مث سمة م  س،  ستف     ال   ف

ساللح     ال افتخ    اث تحف  س    ث ت  ث التسل  الم  ت   مع تا  مأتف  ا  رنت   تاث تتفب  ث 
ارس تتتت،  الستتتتأع   انتتتت  سن متتتتا ل  تتتت  ،  ال تتتتا  الم  تتتت    قتتتتف احتتتت ت ستتتتارفر  اليتتتتث    تتتتاث ت تتتت قسة 

    ت متتتتس ف افتتتتس اليتتتتث متتتتث  حتتتتك  ميف أتتتتا    تتتت اف  تتتت   وتتتت ف س ا تتتتتت    ن تتتتتث (07 الينتتتتانتث
Vincennes فن ا  ن     و ه ما    ف  الفحف   ام ف  سافت  س    ي،     سف  (08  ال   ف 

 . (09 ال تث التمن   حتل  ت إنأان ح   فتف ح  " ح  الس  اث"
ا   اا أافة الوام     تث     ة تناتا ان   تفا  تتاف  السحتاف  ت   :ساإ ا ، إل  ألب

ف ث  ث تأ سب مع     معافب  او ،"  ؛ا ن  تت      تش ت حا الو افف سال تش (21 افر   فسا
سعتتتف  ث متتتة اليفن تتتت ث متتتث      تع متتتف س تتت   متتت،  تتت اتف الم  تتتت، اليفن تتتت،(20 ار تتتالتر الياست  تتتت،"

المناتسا  الفاو ت،      ع ا إل  النأات   ل ث الفاس،    ال  ف مث ا ن  تت ف ف        س ت التقأ، 
حتتتث  ؛الوتتام  س تت   حستتتر اليفن تتتتث  تت  ف تت ر السحتتافأتتافة  .  متتا حتتف (22 سالعا يتت، الق متتت،

حتتت   ستتتتاث المم  تتت، س تتت  القتتتتات ستتتألب نتاستتت، سنتتت ؛   ف ر س تتت  تتتتتاف  المتتت ان    حتتت ا  ال تتتيث  
 Clos عمة ساليعة     ف ان،    ف   الت لتحوة من ت س   ارم اة اللتم، لسنان ال يث   سف  ال

Des Galees   سالقفر مث ف اثRouen.   تت متنه ا م تتاتا  ل متفث    اتفا ارلقتار رانتاف تا 
 .(25  ا  وف    موافتك الح ت  اإفاف    سألب   ر  ق،  ف ان الأعر اليفن  

   س The Black Death ث السلف  و و  مث ال سان ار  ف  :ت اك  ت ا إل  ألب
 تتتا    سقتتا   ن حتتت متتث   Les Compagnies   متتث  ماستتا  ال نتت ف الم تتفحتث (24  تامتت 

ارفا تتتتت     Bretagne  لمانتتتتتا  سفت تتتتتان   Gascony  تتتتت  ن مو  يتتتت، متتتتتث ان   تتتتفا    تتتتتسانتا   ا
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ا  ف  ا حفست، ل     س   المفث   ن س ف  اتت،   لحتث    اا  فا.    المنوي ،  و ت  مث نسلن 
لم تب الأتار ستالق   التأسف ستتث المت ا نتث    عقتس ت ا   المتافا     متس  نحان  فن ا   نأف ا الفستر 

ب سغ  ت سمقا  ، ا ن  تت   السع  اروف سالأحار إل    سانتا  سالحت ،  حتان ا  وفب    اف   انا   حت
 .(23      ق ا ح ي ت سعتفا سث  فن ا(23 للنفما     الحفر ارح ت، الناأس، ح ة العفش     أ ال 

متتث  تتفث    ا تت  التتسلف من تتا س    فن تتا    تتف لعوتتاسا  أ تت   ستتا   اتتتف  ث سقاتتتا حتتأ  ا
الأ ن ال  تف      ن    لتا  حأ  العواسا  ح ة ف  تان متث ا ن  تتت  تان ا إلت   فن تا تقتا   ث 

( النأتتتتام   ت تتتتاك إلتتتتت ت Edward 111  0527-0577ال التتتتل  إف اففإلتتتت   انتتتتر  تتتتتش 
. (27 ت0531    تتب العوتتاسا  سعتتف معاحتتف  سفت تتان   سوتتاسا  أتتافة ال تتتئ م تتب نا تتاف   تتت  أتت 

وتف ث  ت   فن تا    ن تت إلتت ت النأتام    أتة اآ ال الل إل  ان   فا إ  س تأ  إف افف حتل لت تعف
  اا ال تفا   ان أتف ا  ت  التسلف ت ت س ث  تن ست ث  ت تس ث الي تتا   الغ متاث   توت حس ث الساست، 

لق ا  ، ل  فا تة الفتنت، ال اف تث لتعتف ا ستس المنق    ال   ت وأ ن ا مث اليلحتث   ما تو حس ث ا
 .(28  الول  س   الم   

م ا تتر  لتتت ت  تتك سمتتا حقتتا متتث  (29 الم قتتر ستتارمتف ار تت ف   تستتف   ث  لتت  س تتف ان   تتفا
 :قتتاف  فن تا سحتتتل  أتة ستا ت  ستتث الن ت     سمتتل س تأ  الو تت، مغتانت     تس نوتتر ستنتت  إ 

.   ت س ت  حتف  عستتف (51 القفب اليفن ت،     ق ا    ر   ن ر   حفا ؛ا  قفت مث ان   فا سواسا 
 . (50 "أناس ال أماف ليـ وال قانوفسع  الم فوتث "

 (55 اليفن تتتت،    تتتألب س تتت    عتتت، سفت نتتتت  Lyon (52  تتت  ل  حتتتأ  العوتتتاسا  س تتت  مفتنتتت، لتتتت ثا
Brignais  متتث لتتت ث   سنتتفما س تتت ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  رستتالقفJames De Bourbon 

 تتتف  عف تتت  حتتت  اروتتتفب ل  متتتا  حتتتأ   (54 واوتتت، سعتتتف  ث  انتتت  س فستتت ث    حتتتتث حتنتتتا أتتتفتفا
 ث اليفوتت،  تت  التت ح ت  تت  مفتنتت، لتتت ث  حتتتل  ؛    انتت  لتتفب  تتتم  ف  س فستت ث(53 العوتتاسا 

 Earl –إتفة   فت   Raynoldفتن لف  ارف  ال   ا   ل  س ت ا حأ  العواسا   و  اسث  وت 

De Forez- م  ف  س فس ث ست ن  لت عفك س   م اث حتأ  العوتاسا     سنففأ  ف ة ال  فف  ت
 ستتففحت    انتت  المأتت  ، ال تت   ا  تت  ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  ث حتتأ  العوتتاسا  من أتتف   تت  

مث ا ن  تت ل  أا ، اليفن تتتث  مه  اف  حأ  العواسا    ال ساة    ت     س ست ن   وي ا سف ،  
 . (53   فار ف ث الحاا ارأب س تالأتث  ف   ت ال  فف  تم  ف  س فس ث سا 
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 سنفما ساف ف اة  تم  ف  س فس ث  وسف   س ث  تش حأ  العواسا  تس غ ح ال  وم ، 
آ ك     تتت   آ ك  تتتاف    س تتتافحت ففب سوتتت ف   ستتتتف .  تتتمس ال تتت فف  متتتت  ف  س فستتت ث ألتتتب 

 تت ، سأتتف  لتتك   ع تتر    تتاة لتتففت    تتا ي  لتتت ث " لقتتف  وسف نتت   ث ستتفف حتتأ  العوتتاسا  حتت ال  
 تا ي،  نت  لتت ت وت ف م  قتا   ث ت ت ث العتفف الع    ماما "  سفف ل  ففت  ار اف     وسفن  ف ال  

ف ـل يكونوا كذلؾ فأمر جيد ونشكر الرب  ة مما أ ف  "  . (57 "وا 
ا وأ ال  فف  تم  ف  س فس ث القفاف سا  ت عفاف ل معتافب   ا  متس لتف  ال ت فف  تتم  ف  

تتفة   فتت    لت فف إ    استث اوتت peter س ت  ف  ت ت أتقتق  ار ستف ست تف   مث اليف تاثس فس ث العفتف 
–   لتتت فف  ف  تتت ت  ف  ف  تنتتتت   -Montelimar -   لتتت فف م ن  تمتتتاف -Tournon –  فنتتت ث 

Croslee De Dauphine- ال تتت فف   Louis ال تتتتف ف ستتتف  ف  س  تتت   -Robert De 

Beaujou-  ال تتتف لتت ت  ف  أتتال ث   –Louis De chalon-  ال تتتف حتت   ف   تتتتث   – 
Hugh De Vienne-   اتتفة   تتتت   – Earl D' Uzes-  اتتفحت ستتفف  ستتف متث اليف تتاث   

 حام   التفف ا   ال متتس فااست ث  ت  ال قتفت سأتفك إحتفات النوتف   الت و   متث حتأ  العوتاسا  
 . (58 ال   ان أف     السلف

سسفن المعافب    تاث ففتت    تا ي، لتت ث  معت  ال تتف  مف ال  فف  تم  ف  س فس ث ف ال  
وتاحر الوستف  ال ستتف   ت  الحتفر   مع متا حت ال   Arnold De cervolles فن لتف ف   تتف  ة 

 John    سنفما  ففب  اف  حأ  العواسا    ث حتا   ف (59  لك    ماف،  اف  س   ف   ار ل 

Hawkoodتت  تث ف  ستاف  ة     De Badefol Seguin      ستتفتث ف   تا Pirrin De 

Savoie ستفتث س تا   Pirrin Boias ث اليفن تتث  ت    ستتف   منأمت،    نست ا الم ا  ت، المساأتف    
إ ستتتاف  فمتتتس اليفن تتتتتث   ا تتت غ  ا متتت  ع ت الممتتتتت  تتت ا ال ستتتة   اا قتتت ا الممتتتف ال س تتت  سالوتتتو  

 ستتتتتف  متتتتث  اال تتتت   وتتتتاس   ستتتتفافاليفن تتتتتتث س تتتت  ال تتتتتف سمحتتتتاأا  ال ستتتتة   القتتتت ا س تتتتت ت الوتتتتو ف 
 .(41 اليفن تتث   لت ت   س اليفن ت ث ا   فار    المف ف   حتت اليفن تتث    المعف ، ار ل 

ا  ت  اتتف  ن تت حيتمت ا اتتتتفة   فتت  سف ف  س فس ث اسن  ست ف  اسث  وتت  إ  ف ة ال  فف  تم 
تي تة التفو ة  ت  ميا  تا  متس   سفاف  ستتف  متث اليف تاث   تستف   ث ففتت  ار تا ي،  تاث مع ت 

.   س   الفات مما  عف   ل  الق ا  اليفن ت، مث و افف  (40  اف  حأ  العواسا  سف   مث الحفر
 قتتفت ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  معتت   ف تتان  سمحتتاأا  ألتتب ال ستتة    عتتف  لتتني  موتتتف القتت ا  

تتث   تحق حت    وتتتر  تتتم  اليفن تت ال تاسق،   نتتتة  تاف  حتتأ  العوتاسا  متتث ال ستة  تتال فاف س ت 
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 تا ي،   عتف  لت أب تفة   فت      تف ففتت  ار  ألب اسن  ست ف   أسه اسث  وت  إ  واس، و تف إ
تتفة   تتت       تف     ألب   ف ال تف ف ستف  ف  س  ت سو ف  سالغ،    ال تتف لت ت  ف  أتال ث   ا 

 . (42 ت0530ه  ن، ف،  اف    ع ا    ار ف    اث ألب ت ت ال مع، سعف ستف اليومث م
حتتفر معأتتت  حتتال  لتتت ث سعتتف ال تتمتت، و  تتا  متتث س تتش حتتأ  العوتتاسا     حوتتن ا فاوتتة 

ست تتف    تت    ستتتتاف  ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  اسنتت    ن تتان   المفتنتت،    تتات  حتتال  مفتنتت، لتتت ث ف تتا 
اث ستا تا ستتث  ل نت   تت  سنت  سعتتف ستف   تتات   حتتتث ال متتس ح تت  الم تب اليفن ت  حنتتا ال تترال ت فف  ا

 .(45 م اسف  ارحال 
 سقتتر حتتمتت، القتت ا  اليفن تتت، ان أتتف  حتتأ  العوتتاسا  ت تت س ث  تن ستت ث    تتت ف ا س تت  

ستفافحت     تت  أت    ت     نت ا متا ستفا الحوت ث  القتلا   اتفاف       تتتالسلف سعف حتتم، سفت ن
   تس تغ حت ال   ل ت، آ ك ار ة  حت  اروتغف ح متا    تا     م ا حأا ال تش إلت    تمتث: تأا  

س تت  سعتتف متتتة متتث لتتت ث   حتتأا   Saoneال تتا  ث  فس تت  ن تت Anse مقتتف   تت  آنتت    ف تتة م تت ه
ال تتتش سقتتتاف   تتت  تث ف  ستتاف  ة التتأ  حوتتث المن قتت،  تتتفا.  متتا الق تتت ال تتان    تتاث س تت  ف  تت  

 John تة    اليتتتاف  ا ن  تتتتت   تتت ث  فت تتتNaudan De Begeranفاث تتتتست نتتت فاث ف  

Creswell  ف سف  سفت ت   Robert Briquet 44  اتفحت). 
 ق  تتتت ا   تتتت س ا  ن ستتتت ا  حف تتتت ا  تتتت  لتتتتت ث   نتيتتتتتف   حتمنتتتت  حتتتتأ  العوتتتتاسا  س تتتت  التتتتسلف

Nevers سفت تتت ة   Breteuil لت تتتساف   Lesparre تتت ت مفتنتتت،   تنتتت ث     لتتتت Avignon  مقتتتف
اسا     الس ا الساسا  ال ففال، سمسالغ مالت،   أ  ا     عف  الساسا لعم ت، اس تات مث حأ  العو(43 الساسا

   مفتنت، لتت ث لتق مت ا سا  تفان ار تفب  ت  معتاف  ت متس اليفن تتتث   تن أتف ا متا  ت ك   تيف سنت  
 . (43 ال فن، ستث  فن ا  ان   فا
( ا  ت  اس،  س تتات حتأ  Innosent VI  0532-0532  تن  ال تاف  نف ت  الساستا إ

ال     إل    تن ث   ا   ل ا     فتق ت س   ستفف متث المتفث  اف  حأ  العواسا  العواسا    قفف 
س تتا  تتسس ح يتتان متتث  -Esprit –Saint- Pont الحوتت ث   س غ تتت  ث مفتنتت، ستت ث  تتان  ا تتسفب 

  تنتت ث   م م ستت،  ستتتف  متتث   فتتتان الس تتف ا  معتت ا سنتتف حوتتث  تت      ففب  تتاف  حتتأ  العوتتاسا   ث 
   من تتا تم تتن ت ال تتت ف  س تت  مفتنتت، Rhoneلمفتنتت،  تتت ع  ت  تتاف  التتف ث ا  تت تلن س تت  حتتأ  ا
  Guyot De Pin  تت   ف  ستتث    petit Meshinمتأتاث الوتغتف  :  تنت ث    تفف  تاف  ت

حت   وت  ا  ؛ا سف     حف  ا متث لتت ث لتتل   – ان   -ا   تلن س   مفتن، س ث       ث حا  ف
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ا س ت تا   أسحت ا ل     ا   ف وا       الوساح  و  ا إل  المفتن، إل  المفتن، ال    سعف وم ، سأف 
ال  تتتف متتث الأتتف ان   ح  تت ا  ستتفا  الن تتان   ا تت  ل ا س تت   تتف ا   ستتتف    يتتت ت لمتتف  ستتات  امتتة  

. (47 وت ك   تتا  ستتف ت  الساستا ان  تن  ال تاف   ال فافلت،   تاث  ا  فس ا متث س استا  ا تنت ث  حتتل 
 . (48 "ولمناس عمى حد سواء ابات قادة مف بينيـ أعداء لمربالعص فقد اختارت ىذه"

م ة      ب ارسفاف ال ستف  مث ال و      اا   ؛وف ت فف اليفن تتث اث حناب و ف آ
تث  ارلمتتاث  حتتتل  انتت  تن تت ر  الن تتر متتث ا ن  تتتت  ال ا تت   التتأتث تق متت ث سعم تتتا  ال ؛ال تتفا

 تف  متف حت  ؛الم تب ا ن  تتت   ف افف ال التل انتف س      تاث مث ح   ت ف  ت سعت  القتلا  الحوت  
 .(49 سالفحتة سث مفتن، لت ث ل   تس ال فن،   س   الفات مث ألب لت ت تع ا    ت حأا ارمف

 ف  ح متتتا  حتتتأ  العوتتتاسا  إلتتت  اتستتتا  الم تتتب اليفن تتت  حنتتتا ال تتتتر  ف تتتاة م   تتت   
 -لعوتاسا  س ت  مفتنت، ست ث  تان واو، سعتف حتتمت، ال ت فف  تتم  ف  س فست ث   ا ت تلن حتأ  ا  

ن س ت    تنت ث  لتألب  متف الساستا ا سف    ما  ام ا س  مث  ت ر  ن تر ل  تف ا    محتا ل  ت ا  ت تل
ب  ستتفا   ح تت  سعتفما  تتام ا سن تتر المتفث  وصػػميـ بالكمػػارمحافست، حتت  ن التتأتث سن  تن  ال تتاف  إ

.  متتتا اس ستتتف  ت  تتتا فتث ف   تتتتتنا    أستتته ار يتتتاة  الن تتتان الح امتتتة ستتتف ث فحمتتت،الن تتتان  ار يتتتاة
Catherine De Siena
ف  مف ت ما  ان  تن  ال ت    وتفف الساستا إخػدـا وعمػ ء الشػياطيف :(31 

ف ت    او تتاف ال اففتنتتاة ست تتف ف  م  تتستت ث  تتة متتث تق تتة  حتت  تحتتافر حتت  ن ال يتتاف تنتتاة الأتت اف 
Peter De Moustier  ف   فا    ال اففتنتتتتاة    تتتت تاOstia De Arras    لق تتتتاة حتتتتأ

 .(30 العواسا 
س ت    Carpentrasس تأ ما سنتف  تافسن فا     ال اففتناة     تا  ف تففتناة سح ف ال ا

 ا تت مال ت ست تتف     تتت ا سالمتتاة   تتأحر التتسع  من متتا إلتت  ل مساففتتتا سعتتف  تتسع،  متتتاة متتث   تنتت ث  
Lombardy   العوتتاسا    اتفاف     التتسع  اآوتتف إلتت  سلفحتتت   متتا السقتتت،  ان تتم  إلتت  حتتأ

 . (32 ت0532 تن ث    اث ألب    سات اسا إن  ن  ال اف       سفافحت    ااف ا س   الس
أ تتف  تت    تتب الي تتف   تتاف  أتت اا   مقا تتة س تت  فف تت، سالتتت، متتث ال يتتان    حتت  المف تتتت 

ن  تن  ال تاف  س ت   ث تقت ت  ا يا م ن يفا  متس الساستا إ  Marquis De Montferatم ن يفا  
  ساإ تا ، إلت  Florinsمقاستة   تعتث  لتك متث العم ت، الي  فن تت،  ؛سال و   متث حتأ  العوتاسا 

مستتالغ  ستتتف  متتث المتتاة  تتتع ت ا متت ن يفا  لقتتاف  حتتأ  العوتتاسا     ا قتت ا س تت  الفحتتتة متتس المف تتتت 
      تر حتأا ا  يتاا ال تف فLords De Milanتلث لمحافس، لت ففا  مت   مساففتام ن يفا  إل  ل
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ن تتات  متتس حتتأ  العوتتاسا    واوتت، سعتتف  تتت إسمتتا   حنتتا ال تتتر  ف تتاة مم   تت س تت  الم تتب اليفن تت  
ل م استتر ال تت   اففت تتت ا تنتت ث   فح تت ا سعتتف  ث  تتان ا  تتسسا تتسف      – تتان   –ان تتحاس ت متتث ستت ث 

 . (35  ا    ا الم  ت، اليفن ت، آنأاب
 : Cocherelمعركة كوشريؿ 

لق ان س   حأ  العواسا   س غ  ت اروساف مث لنتفث س  تا  الم تب  ستنما تق ت اليفن ت ث سا 
      تتات الم تتب ا ن  تتتت   ف افف ال التتل(34 ت0534اليفن تت  حنتتا ال تتان   ال تتتر(  تت  ال تتامث اسفتتتة 

سإف اة   ماث الم ب اليفن   إل  سافت  متس إتتفة اف ت ا     ل  الع ف ارمتف  ف افف  ارمتف ار  ف(
Earl D' Artois   اتتتفة فمتتاف تث Earl De Damartin تتاث  تت     ففتتت    تتا ي، ستتافت    
ان تت    اأتتافة ف ا ن فمانتتف    لتت  الع تتف(    ارمتتتف لتت ت  ف   :  ارفسعتت،ا تت قساة ال  متتاث  سنتتا  

.  وتتف  ف تتاة (33    ح تتف  ت تتا س تتف  م تتب  ستتف  نتتفتا  ت تتتر ف ا سفت تتان    ت حنتتا ف ا سف 
 Saint  تتاس  ا   متتاث الم تتب سنتتف  تتان  فتنتتت    ا س تت  ار تتفاتال تت ففا   اليف تتاث مأتتت  التتفتث 

Denis سعتتف  ث  نأتتف ففتتت    تتا ي،  تتتن      حتتتل  تتت ف تتث الم تتب اليفن تتSens    القتتفا  س تت
 . (33   مان 

 ا ي، ساففتث إل  سافت    سقف  م    سفلمان   و تاف مث  تو ك حنتا ال تتر   ية النسلن  ار
 تتتا ي،   معتتت ا س تتت   ن تتتت ث م تتتب   سعتتتف ا  أتتتاف  النتتتسلن  ارمم  تتت، ستتتف  رنتتت    توتتته  ث  أتتتة ال

ن فمانتتف   لتت  الع تتف م  تتا  س تت   فن تتا    ف تتة أتتافة  ال  تت تش أتتافة ف   ؛تمتت ف  تتت     ث إلتت  
 Earl De   اتتفة ل   تمس ف  Brabantسفاسانت   اف   Wencelasالوام  إل  سم   تن ل  

luxembourg تفة اليلنففت ل   تح ف ا مفا ت ال  ت تش فاستا إتاحت   Earl De Falnders   ا 
ال تف     فتم  س   تف     ألب     نت ، (37 ت0534   ت ت ارحف ال الل سأف مث  سفتة سات 

 . (38  ففت    ا ي، فتم
 ال تئ( تحا ة ا   تلن س    أافة الوام   إأا سأافة م ب نا اف ستنما ت  عف اليفن ت ث ل   تش 

ال التل م تب ان   تفا س ت  ا   تات  إف اففيفن    مواليا  ا ن  تت    اث  ف ا يا مث  سة متس العفش ال
    تتتاث ام ل تت  رفا تتت  أا تتع،  تتت  المن قتتت، الم تتا ف  لستتتافت  تم تتتة (39 مم  تت،  تتتال ا  تمتتا ستن متتتا

 . (31 موفف    
 ت  ف  تت   ا   تفست  ست ث لت  حق  تئ( س حفتب الي ن،    سافت    تت ا ال  فا ات أافة م ب نا 

ا متث  ف تاث نا تافتتث   فف ا   تلن س ت ا   قاف  تأتا  إلت  ن فمانتف  م  ن ت  Burgundyسف نفتا 
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     ع  ت  ح   تاف  س ة (30 مانف    مع ت  ف اث  ا   نتتثف    حف ا مس المف ت ، ا ن  تت    نا
   الأ  Captal De Buch (32  متف س ش De Grailly Jean اث ف   فات     :معف ، س ا تت 

 . (35  أا ف مس  ف ان  مث   ة المعف ، مس اليفن تتث
مس ف ال    ت  فب المفتن،  حت   تتاف  لت تف  Evreuxا  مس  اس اة ف  س ش    مفتن، إتيف  

إلت    نأت   Guy De Gauville    ف تة ال ت فف  تا  ف     تتة Leger D'orgessin  ف  تث 
Conches سعف  ث س غ    نسان سث  ث اليفن تتتث ؛يف   مع   ة ف ال  الم  حتثلحمات، الحف ف    فب إت 

تتا   ل نتت   تتا ث لتت   اتتتف  نتت سالوتتاف  م تت عف   ث لفتتت  فاستت، م حتت،  تت  الع تت ف س تتت ت. لتتت تحتتفف متت  ع ت  مام 
  ل مفتتت، متتتث فمتتتا  ال تتت ات  ف،  تتتاف  متتتث حم تتت، الفمتتتاح  م    تتت ا   اس تتتاة ف  ستتت ش س تتت   تتتسعم اأتتت 

    س ت  ف  ت ت حامتة (34 الحفر   العفتف مث اليف اث  م تاسفت ت متث حم ت، التفف اف، مث ف اة  وم م
التأ   John Jouel الياف  ا ن  تت    ث ح تة  -Sault –ال  فف   ل   :الفات، الم  ت، لمم  ، نا اف

  (33  ال تئ(    لحما متث وستفان الحتفر فا  ة أافة م ب نا   ق    امف مث  ف افف ال الل سالحفر مث 
 William   ال تتف  لتتت ف     تتة Peter De Saquainville مع متا ال ت فف ست تف ف   تا  تنيتة 

De Gauville  ال تت فف سف فانتتف ف   تتفان   Bertrand De France ال تت فف سا تت اة ف  ماف تتتة   
Bascle De mareuil33    العفتف مث اليف اث    متع ت س     ت ا   عفاف لمحافس، اليفن تتث). 

   سستتف  Poissyنحتت  س ا تت    سقتتتاف   اس تتاة ف  ستت ش    تتفس  القتت ا  اإن  تتتتت،  النا افتتت،
إث لتتت ت  نتت ا  تتف سستتف   ساليعتتة    رن تتت أنتت ا  ث اليفن تتتتث  تتتعسف ث ن تتف ال تتتث -Arch –  تتف  فش 

فف ال التتل ف تت    متتث الم تتب اإن  تتتت  إف ا ش استتة  اس تتاة ف  ستت   :  تت  تتت ت ال معتت،  تت    تتس ا العنوتتف 
 تتاث  تتف متتف س تت  ال تتتش اليفن تت   تت  وتتساح ألتتب التتت ت   سنتتفما  تت ل  القافتتف   Fauconتتتفس     تت ث 

ت،   وستف  ستث مت  ع ت و تك   تف آفش    ن تت متث المي تف   اس اة ف  س ش سث م اث القت ا  اليفن ت
 ستتتتفاف       تتتت ل   اس تتتتاة ف  ستتتت ش ستتتتث(37  ا  فستتتت ا متتتتث س ا تتتت   Vernon ن تتتتت متتتتف ا س  تتتتف  تفنتتتت ث 

ف    ت تتت  تث  حتتتت سقتتتتاف  سف فانتتتف ف، ف تتتة م تتت ه   تتت وسف   ث ستتتففحت حتتت ال   لتتتك  وم تتتماليفن تتتتتث  
Bertrand De Guisclin  معت  اتتفة ف  ا   تتف (39    " الن ف السفت تان "   احف اإن  تت    Earl 

D'Auxerre  ات  نت  س م نت    Viscount Beaumont ال ت فف لت ت  ف  أتال ث   Louis De 

Chalonلتتت فف ف  س  تتت     Lord De Beaujeu  ففتتتت  ار تتتا ي،   ال تتت فف   فاف  ف  فتن تتت   
Oudart De Renty   تتش ال ت فف فالستف   ن    متث  ا ت Lord D' Albert إتمتنتت  ف     ال ت فف

.   وتتر  Saudic De Latrau   ال ت فف  ت فتب ف    تف   Aymenion De Pomiersس متتت  
 .  (71 ف  س ش سالفحأ، مث  ماس  ر مان  ة ح  ن القاف  ال سافالقافف  اس اة 
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  ل تتت س ا تت ، ففتتت  ار تتا ي، ا   حاتتتة اليفن تتت ث لمعف تت، ح تتت  تت ا  العتتف    اف تت  ا مسع  تت
رنت   تاث س ت  ففاتت، سمتا ت تفك إلتت  اليفن تت ث متث   لمقاس ،  اس اة ف  س ش   ف   القافف مقاس  ت 

 ت،  النا افت،   اس أف     ث لمسع ل ففت  ار ا ي،. معف ، ح ت الق ا  اإن  تت 
   ل حتفر  ف امتا   ت عف ال تتش اإن  تتت   النا ت   ألب ال     اث اليفن ت ث  ف ا  عف ا ل حفر   

ف  سعف  ث س ت  لحما  سفاف  ح ت   ا  ال تش اروف سث  فتا ف ة الحفر   ت  ف ة  اس تاة 
ل ت  تف تة لت   تة متث ت ت  تس   نتتف  متث ف تاة    ف   ف  ثال تف لت س ش إل   افف مفتن، اتيف 

مانتف    ت  ن ف  Mantesستالقفر متث متان     Cocherelالحفر    ث ت  ق ا س  سنف س ف    أفتة 
ف،  سأفتث أتاسا   أتة  اس تاة ف  ست ش ال تش اليفن   حناب    ف ة ل  م رن   ففب  ن   ت ا  

يفن ت ث    ا  ا   تش  اس اة ف  س ش ح    و  ا إل  ت ت ارفسعان   ا ال سة س تأ     اف ال
    أ ت ا (70 ت    نح  إتيتف    تنستس ستالقفر متث   نأت  ؛Itonن ف      ب المن ق، ت م  ات  ث 

ت ت الومت   ف تة  ت ت ارفسعان    المف   الو فان ال ا ع، س    ياك ن ف إت  ث.     وساح
اآوتف  حتتل  تاث  تة  فتتا س ت  م تا ،  ف توتث متث   ة  فتا ست ن  ل  عفك س    وساف اليفتا

إلتتت  س تتتف    أتتتفتة   تتت  الأ تتتتف      تتتف ا   سقتتتتاف     تتت ث  اليفتتتتا اروتتتف   سنففتتتأ  قتتتفت النا تتتافت ث
 .(72 اليفن تتث  حت ت  عف ث ل معف ،

نأت  اف  ال تش ا ن  تت   النا تاف   ت ا  ت  ا ت عف ا ل معف ت، سعتف  ث   تم ا معتاف  ت إلت  
 تتاث تقتت ف المعف تت، ار لتت     متتاث ستتالم ث  متتث المأتتا    س تتف ا إلتت  الوتتفت  الغ متع تتا  ؛   تتات  ل تت،

 مع  سفف  ستف مث اليف اث  فما  ال  ات مث ا ن  تت.  ما المعف ، ال انت،   ان    ال تف  ث   تة
قت ب ال ت فف  معت  ال ت فف  ت ل  متث نا تاف   اليتاف  ال  فت، مقا تة   معت   فسعمسقتاف   اس اة ف  ست ش

ال تتت فف  :يتة   تتتت المعف تتت، ال ال تتت، سقتتتتاف   ل تتت،  ف تتتاث  حتتتتنتتت ف     تتتتة   ال تتتتف ست تتتفف   تتتا    لتتت
  Sanse De Lopinsة   ال ت فف سف فانتف ف   تفان    ال ت فف  تان  ف  لت ستث تتسا ت اة ف  ماف  
ل تتتة  ن  تتتتت س تتت   تتتتن وتتتغتف متتتث ااإ فتتت،  تتتاف . سنتتتف ستتتفن المنا أتتتا   تتتت ف توتتتاحس ت  فسعم

   ع ا فات،  اس اة ف  س ش س     ع وغتف تحت  س  م م س، مث ارأت اف   تيت، اراوتاث  
 ت تحتتف  الفاتتت، حتت ال   تت تث ف تتل  م تت حا  لحمات  تتا متتث اليفن تتتتث    متتفحت  اس تتاة ف  ستت ش سعتتف

 . (75 النت ة   ية ال سة ر   سر  إ  إأا  قفت اليفن ت ث نح حت
ل تت  تستتف    ستتلترستتفافحت متتث حم تت، الفاتتتا   اليفن تتت ث   تت  ال انتتر اآوتتف  تتاسك اس

تف  تت  تت ن ت  تتعك ستتففحت الحقتقتت .    تتت اليفن تتت ث معتتاف  ت إلتت   ل تت،    تتات  متت وف     تتاث ال
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    ح  التأ   تتل   (74 س   ف   المعف ، ار ل  Bretons   تث  مع  السف ت ث تسف فانف ف     
تتتتفة      تتتتف  معتتت   ات  نتتت  س م نتتت    ال تتت فف نتتتت، سقتتتتاف  إ    انتتت  المعف تتت، ال ا اس تتتاة ف  ستتت ش

 Picards افتتف الفمتتتا    مع تتتت الست تتتاففتتث  Baudwyn D' Annequinستت ف تث ف   نت تتت تث 
ال تتتتتتتتتف ان  تفانتتتتتتتتف ف    ف تتتتتتتتتث   اف  ف  فتن تتتتتتتت      متتتتتتتتن ت ال تتتتتتتتتف   فNormans الن فمتتتتتتتتاث 

Enguerrand D' Eduin  ال تف ل ت  ف  حا ت  تفب   Louis De Haveskerke العفتف   
سف نتتتفتتث سقتتتتاف  ففتتتت  ار تتتا ي،   ال .  متتتا المعف تتت، ال ال تتت،    انتتت (73 متتتث اليف تتتاث  حم تتت، التتتفف ا

Burgoynians ال  فف ف  أال ث   لت فف س  ت    ال ت فف  ت ث ف   تتتث   Lord De vienne   
ليفن ت  ا ستث مت وف  ال تتش ا العفتف مث اليف اث    حتأ  المعف ت،  ت ل   سا ت اة ف  ماف تتة   مت

متنت  ف  س متت    ال  فف   فتب ف    تف    ال ت فف إت    اففحت ال تف  غالست  ا مث  ف اث  ا   ن
  Petiton De Curton   ال  فف ست ت  ث ف    ف  ث Perducas D'Albertستفف  ا  ف السف  

 . (73  العفتف مث اليف اث  ال  ففا 
متتتث  ا ستتتتف  اث  تتتتفا م  تتتس فاتتتت،  اس تتتاة ف  ستتت ش    ث ستتتفف  تع متتت   تتتاث  ف تتتاث  ا تتت  ن

اليف تتاث تقتت مث سحفا تت  ا    أتتا ف لتت ففا   فن تتا  تمتتا ستتتن ت ستتث و تت، المعف تت،    حتتفل  ف تتاث 
 وتاحر وستف  حفستت،   ت ت  اث س تا      سث  اس اة ف  س ش    ن   اف  أ اا  سأتتتن ا    

ا م تتت حا متتتث    تتتة  فحتتت ا إف تتتاة  ل تتتتث  اف تتت س نتتت   ت تتتسر و تتتافف  افحتتت، ل يفن تتتتتث   لتتتألب ا 
ي  ا إل     أ ن   ب  ث تنق  ا س    اس اة ف  ست ش   تقت ت الستا   سا  ت تلن اليف اث     ت  
لوتالحنا.  ساليعتة ا يتا  ت           ف     ن  إأا لت تحفل حأا لث  ن    المعف ،   س   فات، ارمتف

ل نيتأ حتأ  الم مت،    تة اليف تاث     تة و تاف   او اف      ث حأا    ة ا متس  ف اث  فن ا س
 .(77     ف تر   نأتت  تف  مأا  ال تاف   أة السا  ث     ف  المعف ،

سعتف  ث  تتات القتاف   ال تت ففا  س نأتتت معتتاف  ت   س تت  تتة  افتف متتا ت تر س تتت   ع ت    أتتا ف ا  تمتتا 
تتتفة س تت  وتتح، " تتفنا     تتتف" م وتأتث إا ق    فاتت،  تتت سع ث   تا يستتن ت ستث    وتتتح،  تتففف ث    

إنػو     تف  اففا  ل ت  أن ا من ت  ث إتفة     تف  ت ا ا   ل ن  اس أف سث  حمة م ف لت، القتاف    اة " 
لشرؼ كبير لي أف تثقموا بي لكي اتحمؿ ىذه المسئولية، ولكنني كبير السف، وال أسػتطي  تحمػؿ ىػذه 

ف   م تتتتة ال تتتتتف سف فانتتتتف   ت  ث تو تتتتاف ا  افتتتتفا  آوتتتتف  سأتتتتت منتتتت "    تتتتر إتتتتتفة     تتتتتف متتتتنالمسػػػػئولية
فف لت ت  ف  أتال ث     ال تتف      ففت  ار ا ي،      افف الفما  س ف تث ف   نت  تث     ال ت    ت   تث

 ث ح  ن القاف     تة منت    اأت ف  ا  ت  معتافب   تتف    تع مت ث سفف ت،  ستتف   تتك     ف  فتن      فاف 
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  ت     تتتتر متتتتن ت  ث تقا تتتتة م تتتتة     تتتتاف   حتتتت   تتتتتاف  متتتتث  تتتتتو اف ن  متتتتن ت  قافتتتتف تنأمتتتت ث معتتتتاف 
التتأ  لتتت ت تتث  ؛    ت تت  تثسف فانتتف ف.  أتتا ف القتتاف   تمتتا ستتتن ت     تتس او تتتافحت س تت  ال تتتف (78 ل معف تت،

نمتا  تاث ت م تس سق ت   ا تف متث التأ ان  التفحان  ا     تفف (79 أووت، سافس،     ث ال   تب الحفس   قت    ا 
 .  (81  متع ا  ث    ث وتح  ت    المعف ، " تفنا   ت   تث"

  تتاث  تت ا ال ستتة س تت  ح تتس، سالتتت،    انتت  الأتتم   ؛ متتا ستتث ال تتتش اإن  تتتت   النا تتاف 
   ة الم ث مث  عات  نستتأ   لتت تستا إ  الق تتة اليفن تتث   ية ال سة    ت ا  نيفالمحف ، م   ، س   

 ث  تت  الوتتساح    ففب ت تت، متتث النستتتأ  رن تتت  تتان ا تع قتتف ث  ث المعف تت،  تت  متتث ال تت ففا  لتتفت ت  متتت،   
 تتت إأا حتتافس ا   تت ك تعف تت ث  ني تت ت ل و تتف    ث التتفو ة  تت  المعف تت،  تت  ألتتب ال  تت  اليفن تتت ث  ن

  .  (80  تعف موا ف   ستف 
 تت، التتفف ا متتث ار تتفب متتث اليف تتاث  حم ال تت  النا تتافت ث ل حت تت،  تت    تتب المفح تت،    ف تت  ا ستتفف

  النا تتتاف      تتت   ا   تتت  ال تتت ففا  اليفن تتتتتث شالتتتأتث تع متتت ث لوتتتاله ال تتتت ؛ الن فمتتتاث متتتث اليفن تتتتتث
 سقتتاف  لت ت  ف  نا تاف  ل نا تافتتث  وسف حت س ن  إأا مف ألب الت ت سف ث   تاة   ت ك  ت    إمتفافا   ستتف  

Louis De Navarreتاة    تت ت ال  متا      تفف ا فت،  تاف  متث حتام   الفمتاح     تف    معت   فسعم  
 ان أتتاف فف  عتتتة    تت ا حتتتأا القتتفاف    تتتفف ا ستتفت التتتفو ة  تت  معف تتت، ف ارستتفان   ل تتتث ح متتان الحتتتفر 

 .  (82 ا ن  تت  النا اف
سعف ما     اليفن ت ث  ث ا ن  تت  النا اف لث ت ف  ا م  ع ت   ا ال سة ففب ال  ففا   القاف

ف    ت ت  تث سعتفت  سف فانتفالأم  المحف ،   لألب  أتاف س تت ت  مع   مث ار فب  س انر  أع، 
"   ان  الو ، س ث ت أاحف ف    ت   تث عازموف عمى قتالنارث ا ن  تت  النا اف "   فب  ما ن ت

 ث الق ا  اليفن تت، لتث  حتافر  ت  ألتب التت ت   تت ت إف تاة الوتفت    الغ متاث   سال فا س  ا ن حار  
ستتف ال  تتف   ت أتتاحف اليفن تتت ث ستتال فا س إلتت    نتتا  ت   ل تتث  تت   تتفاف   ني تت ت  ال تتتاف اإ تتا ت، س

ت  عف ث ل ع ف  مف   وفب ل ق تاة.  ساليعتة  أتاحف   ت ت  تث  القت ا  اليفن تت، س  ت ا ال  تس،   تت 
 مف   ا   سا ن حار  ال أاحف سال فر  مس اروتأ  ت  ا س ستاف ال تف  ا ل يتاك س ت  ا ن  تتت متف  

 . (85 ما و   مث  سة وفب  
ن  تتت   النا تاف    تاث ال تتف  ت ث   تتة متث وستفان الحتفر    انت   ما س   ال انر اإ

اة ف   تس    تر متث  اف ب اليفن تتث تيتف ثلفت  فاس،   ت،  م ح،      اة اليفن تتث  لألب سنفما 
تث  ت  ا ت ففا  ت  اة ف  س ش  وستف  ستث نتت، اليفن تت سحق  ت    ال ت    الحاة   ل ث  اس ش مل

 ل تتث ال تتتف  تت ث   تتتة  انتت  لفتتت  فاستت، م حتت،  تت    تتاة اليفن تتتتث   لتتألب نتتافب  تت  ف التت  سا تتت 
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ن   حمتة مث تحسن    ت سعنت ؛ رنت   ت أحر لق تاة ارستفا:  Saint George"  (84 "القفت    ف 
ست ش  ث  ت ث    ت  تتف    قتفت  تة المعتافب    ف تة متث  ت ا ال ستة   سنتفما ف ب  اس تاة ف  حمف 

  تة وف  لق اة اليفن تتث سف ن   اس سفحا  ف      اح، من     مف  ف ان  سال س   مث ال سة س فس، 
"     قفت  اس اة ف  س ش لملحق، اليفن تتث   سنفما نتة حت     ا ت  ألف جويؿ لف يحارب بدوننا" 

 . (83 "اليـو ىذا ما كنا نرغب فيو طواؿ   اة اليفن ت ث" (83 إل  الحق ة ال   ت،
 تتت    وتاح ا " تتفنا   ت ت  تث"   وتاح ا ن (87 اليفن تت ث سفاتتا  ت س ت  النا تافتتث اف ف

ت ث سا تتتت "القتتتفت   تتت ف "    ا تتتة اليفتقتتتاث سأتتت اس،  افقتتت،   فوتتتة   تتتتة  تتت  معف تتت، متتتس  النا تتتاف 
   ت ت سف فانتف س   ف    واو، مث ال انر اليفن    السفت  ث    أ ف  المعف ، العفتف مث الس    

ف    ت تت  تث التتأ   تتات س سمتتاة س  لتتت، فافعتت،  تت  المعف تت،   اتتتفة     تتتف    ات  نتت  س م نتت   
 ال تتف   Antony ال ف س ف تث  نت  تث   ال تف ل ت  ف  أال ث   ل فف س  ت    ال تتف ان ت ن  

ال ا ت  نتتث  ف    ف تث   متث ل ت  ف  حا ت  تفب   ال تف   فاف  ف  فتن     ال تف ان  تفانف
ال تف اتمتنت ف  س متت    ال تف ستفف  ا  ف السف     ال تف   فتب ف    ف    ال تف ست ت  ث ف  

 . (88 ث اليفن تتث  حم ، الفف ا  الفما  ث    العفتف مث اليف ا   ف 
 سم تفف ستفن المعف ت،   تتر ففتت  ار تا ي، متتث ف الت     تاث  حت   تاف تت  ستفف  ستتف متتث 

  ا    المعف ، لن ات  ا   تت ف ا متا س تتت متث  ا ستا  إلت  الن اتت،   متا حت   قتف فحتة أتاليف اث   ث 
ح تر  –سث  ف  المعف ،   لت تعف إلت ت مف   وفب  رن  لث تقا ة  ف  ف اث  اس تاة ف  ست ش 

 مع   اف   احف  ق    لت تأعف السا  ث سعفت    ف  رث فات ت   عسف الن ف   فحة  - عالتت ال نت ،
 ا ي، اس أاف  ل م ب اليفن   .   فت ففت  ار(89 ح   ن ات، المعف ،    ماس    ت ا      م   ف أ 

 . (91 تفف  ا  فالسف سرن  فحة سث المعف ،    اسف      قفتت ا س أاف ال تف   أافة الوام 
   ما أ ف  ن    ت لحا س   اس اة ف  س ش   تأسف   المعف ، س س     ث   تة   ف ا

  م ت غ تث (90  تتفاف ف س ت ت اليفن تت ث  ت   نأتتت  سة    اث ال متس ت ق ث    النوف   ل ثمث  
   سنففتأ  ففب ا ن  تتت  النا تاف  ن تت   عت ا  ت  و ت   ستتف (92 ال   ة الو تفان الي تتح، الم أت  ،

سقت     ل تث سنت ل ت مث   ا ال سة      ح ا  فتق ا لفمتا  ال ت ات لت قتفم ا      تا ا ن  تتت  ت ام ت 
   ا ت  اس ا (95 الق ا  اليفن ت،  ان  س ت  فف ت،  ستتف  متث القت    ال نأتتت   متت فتث  تتفا سال تلح

،    تتس ال  تتتف متتث ال تتانستث  تت  ال غ غتتة س تتفس،   تت  ا ن  تتتت  النا تتافتتث    انتت  المعف تت، سنتيتت
 . (94  ف     ة  أسه ال  تف    نا ف  ال  ل مث ال انستث     ف  المعف ،ار
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ا سث ال  ث   سواوت، السفت ت ث   ف تاث  ا ت  ن . س   االيفن ت ث سس ال،  أ اس، ف ا ة 
ا   تتفار متتث  تتت م متت،   تتف  اس تتاة ف  ستت ش    تتت ت تت  تع ا  تت  السفاتتت، س متتا ستتث اليف تتاث المنتت   

 اس اة ف  ست ش؛ رنت   تاث تقا تة سس  ت،  ستتف      ت  العفتتف متث ال تفسا  ل يفن تتتث   لتت ت ت  س 
سعتتف  ث   تتا ف س تتت     اس تتاة ف  ستت ش   حتتف ا   تتفار منتت .  س تت  التتفات متتث محا لتت، ا ن  تتتت ن تتف

اليف اث اليفن ت ث  إ   ث اليف اث ا   اس ا  ث توف    مث المتفاث   حتا ة ا ن  تتت انقتاأ   ل تث 
ن تتتا .  حتتا ت لتتت ففا   ف (93 ف ث  تتف ب  حتتتتل  وتتأ  اليف تتتاث اليفن تتتت ث سعتتتفا ستتتث  ف  المعف تتت،

   ال تتتف ست ت تت ث ف    ف تت ث   ال تف تت فتب ف    تتف    ال تت فف فالستتف  اتمتنتتت  ف  س متتتت  ال تتتف 
.  س   الفات مث ف اا ا ن  تت سا  ما ،  س ال، لت ت ف ا س   فات،  اس اة ف  س شف ان ت سق      

 . (93 سث الفات، ا   اا اليفن ت ث ال و   من ت
ما ستث        فح   ما أ تف    قتف أسته    ل مث ال انستث س    ف  المعف ،  نا ف  ال 

 ت   Geoffery De Roussillonال تتف سا ت اة ف  ماف تتة     تس ال تتف  تت  ف  ف  ف  تت   ث 
 تتف   سنتتفما ف ب التف نتتفت ث  متتتت    تتت تع تتت حالتت    تتة  ت   تتس  تت  ارسار تتف   متتا ال تتتف اتمتنتتت ف  

فات،  اس اة ف  س ش ممت ،    ق    ات  ن  س م ن    تل     ف  ماث  الست اففت ث ف     ث  النت السف 
    تت ا متتن ت  ستتفاف  ستتتف     انتت  المعف تت، أتتفتف   كالمعف تت،  اأتت ف  حما تت  ت   تتا   ا النا تتافتتث سعنتت

م  الس  ت، سأت ة  ستتف  ت  فو اث تحتافر  مأتا  تتفا ستتف   ا ت ل ة االعنك  ما أ ف  مث  سة  رث 
 ث ف    ف ت ث   ال تتف  ت فتب ف    تف  ست ت ت ال تف تف مث  فسا  ا   قف   أب المعف ،     أب ال 

  تفا   سأ  م   فا  ستفا    المعف ،   ألب  وتر الياف  ا ن  تت   ت ث   تتة  ت   متا ث م يف ت، 
متتث  ماستت، سف فانتتف ف    متتث   تتف      تتس  تت  ار تتف س ا تت ،  حتتف م تتاسف  اليف تتاث متتث سفت تتان 

 متتن ت  افتتف   اليفن تتتتثأستته  ت تتا ستتفف متتث اليف تتاث       تت  ار تتف  تت  نيتت  التتت ت.   ت تت  تث    تت  
 . (97  ت  تفب   العفتف مث اليف اثف  حاالفما  س ف تث ف   نت  تث   ال تف ل ت  

  ة مث النا افتتث ال ت فف  ت ل   ال  تتف متث ف الت      تس  ت  ار تف  :س   ال انر اآوف
 ال تتتف سف فانتتف ف   تتفان    العفتتتف متتث اليف تتاث   ن تتا الق تتتة متتث ال تتتف  تتت  ف  ف  ف  تتت   ث  

ستالقفر متث متان    "  أتفتة" تف  .   انت  المعف ت، سنتف س(98 النا افتتث   قف   ع ا    ار ف        ا
 . (99 ت0534 ألب ت ت ال ل ان الفاسس  العأفتث مث مات    فمانف      ن

 تتا ا ن  تتتت  النا تتافتتث     تتة    تتف العفتتتف متتث  سعتتف وتستت، ارمتتة  ال تتمتت، ال تت   عتتف  ل
ث  ا   ت ا إلت    نتا  ت  حتأا المعف ،   سسف ا ال  ف  حتت من  ت   ف ان ت  ساف اليفن ت ث مث  ف  

 Guy De تتت  ال  تتت  التتتأ  وتتتف   تتتت  متتتث  فن تتتا ستتتفف متتتث اليف تتتاث سقتتتتاف   تتتا  ف     تتتتة 
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Gouville  فما  ال  ات س فك ا   تلن س   مث م  ع ت سالقفر مث   نأ    مع  وم تث مث
فاتت،  اس تتاة ف  ستت ش    تتف    سنتفما  وتت  ا إلتت   ف  المعف تت،    تف ا ال  تتتف متتث   تتل ا ن  تتتت 
 النا تتافتتث   عتتاف ا إلتت  ال فتتتا التتأ   تتفم ا منتت    سنتتفما   تتتف  م تت ل، فحتتتة ففتتت  ار تتا ي،  ستتفف 

 Castleاو حس  اليف اث إل    ع،  فن ث ف ال  فحت   سقفف ا   اس  ت.  ما  اس اة ف  س ش  قف 

De vernon       011 الت ت ال ال  ساف اليفن ت ث إل  ف اث) Rouen. 
ناتة أافة م تب نا تاف تتث     ف اس اة ف  س ش إل   ف  ف  ال تتم، الن فان لإلن  تت  النا ا

ا  و ت  م تب ت   مت0533تنت ث آأاف فسانا ت   ت  العتفش اليفن ت  سم  تر معاحتف     ال تئ( ستث ا
 .(012    لت تعف ل      مة    حأ  المم   ا  ح     ا  (010 مانف ف   اف سث  فا ت     ن نا

 ن تتا  س تت    تتفات أتتافة الوتتام   تت  ح تتت  فن تتا   "  أتتفتة"فش معف تت،   ت تتا متتث  حتتت ن تتا
ستث  الأ  ا   اا  تما سعف  ث تي    ال ت ش اإن  تتتت، ؛ س   م ان   ح   سف فانف ف    ت   تث

  Bordeaux   س فف   Bayeuxال    قفحا حنا ال تر   تما سفا سات   ؛ متس ارفا   اليفن ت،
Calais  الت  

. اتف  ث س فا متث    تس الع ت ف  ت   تافتخ  فن تا  سقتر   تا  أتافة الوتام   (015 
    تتأحس   متتتس الم ا تتر(014 ت0581سعتتف أتت فتث  قتت    ف    ت تت  تث سف فانتتف    لحتتا سقافتتفالتتأ

 ففا  الفتتتاح    عتتف   تتتاث ارمتت، اليفن تتت، ل و تتف متتف   ال تت   ناحتتا اليفن تتت ث   اوتتف ح متت 
 ت(. Charles VI  0581-0422 (013  وفب   ألب    س ف اسن  أافة ال اف 
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     ، نظيػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػعداو:: تػػػػػػػػػاريخ انجمتػػػػػػػػػرا وح ػػػػػػػػػارتيا فػػػػػػػػػي العصػػػػػػػػػور القديمػػػػػػػػػة 065ص        
 .39، ص0554والوسطى، مكتبة الني ة المصرية،        

    مػػف زوجتػػو جيػػاف د: برجنػػديا، 0951-0964حنػػا الثػػاني (الطيػػب  ىػػو االبػػف األكبػػر لميميػػب السػػادس ( -3
  ـ، وفػػػػي نمػػػس العػػػـا تػػػػزوج مػػػف بػػػػوف د: 0996، وحصػػػؿ عمػػػى لقػػػػب دوؽ عػػػـا 0905ولػػػد فػػػي عػػػػـا       
ـ. وتػػػوج فػػػي ريمػػػس  ، ابنػػػةBonne De Luxembourgلكسػػػمبورج          Reimsالممػػػؾ حنػػػاد: بػػػوىي
 . 0951سبتمبر       

 Lavisse . E: Histoire De France Les premiers valois Et La Guerre De Cent 

Ans (1328-1422), Tome., IV, Premiere Partie, Par. A. Coville, Paris, 1911, 

PP. 89-92., Malcome Vale: Princely Court (medieval courts and culture In 

North- West Europe (1270-1380), oxford, 2001, P. 130.  

5- Luce. M. S: Du Role Politique De Jean Maillard En 1358, In. Bibliotheque 

Del' Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 1957, P. 422., Austin. F. 

OGG. A.M: Asource Book of Medieval History, New York, Cincinnati, 

Chicago, 1907, P. 439., Dana Carleton Munro And Raymond James 

Sontag: The Middle Ages (395-1500), London, And New York, 1921, P. 

420., Kelly Devries and Robert Smith: Medieval Weapons, California, 

Denever, Oxford, 2007, P. 146.  

 ىب، ويجػػػب سػػػدادبمبمػػػال ث ثػػػة م يػػػيف كػػػراوف مػػػف الػػػذ تػػـػ تحديػػػد قيمػػػة فديػػػة الممػػػؾ المرنسػػػي حنػػػا الطيػػػب -2
وف أربعػػػة أشػػػير فػػػي كاليػػػو، ويػػػـت سػػػداد بػػػاقي األقسػػػاط فػػػي مواعيػػػدىا أوؿ دفعػػػة (سػػػتمئة ألػػػؼ  فػػػي غ ػػػ
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إلػػػى الحكومػػػة اينجميزيػػػة واي ػػػا كونتيػػػو  Larochallالمحػػػددة، و ػػػماف ذلػػػؾ تسػػػمـي قصػػػور الروشػػػيؿ 
 .Guienneجوييف 

 Obituario Monasterri Montisburgensis, In. R.H. G. F, Tome. 

XX111, Paris, 1894, P. 555., Vickers. K. H: England In Later 

middle Ages, London, 1913, pp. 201, 202., Hume. D: History of 

England, London, 1910, pp. 179, 180. 

تعػػػرض ولػػػي العيػػػد (شػػػارؿ الخػػػامس فيمػػػا بعػػػد  لمعديػػػد مػػػف المشػػػاكؿ الداخميػػػة والخارجيػػػة، أىميػػػا ثػػػورة  -3
، Robert Locoqنائػػػب التجػػػار فػػػي بػػػاريس، وروبػػػرت لوكػػػوؾ ، Etienne Marcelايتػػػيف مارسػػػيؿ 
ـ، ومارسػػػػػوا 0953، حيػػػػػث قػػػػػاد مارسػػػػػيؿ ولوكػػػػػوؾ الثػػػػػوار فػػػػػي بػػػػػاريس نػػػػػوفمبر Laonاسػػػػػقؼ الوف 

ة كػػػر نييػػػار فرنسػػػا بعػػػد معالتػػػي أعقبػػػت ا إبػػػاف السػػػنوات ،عمميػػػات العنػػػؼ والسػػػطو عمػػػى المنػػػاطؽ الريميػػػة
رنسػػػييف ىػػػذه األو ػػػاع وثػػػاروا مطػػػالبيف بػػػبعض الحقػػػوؽ التػػػي واسػػػتاؿ العػػػوـا مػػػف الم ـ،0952يػػػو بواتي

دىماء، وخطيػػػػب شػػػػعبي يسػػػػتاؿ مػػػػلزعػػػػـي  إلػػػػى فقػػػػدوىا، وقػػػػاد مارسػػػػيؿ الثػػػػوار المسػػػػمحيف بعػػػػد أف تحػػػػوؿ
الكتسػػػاب النمػػػوذ السياسػػػي. وىكػػػذا وقعػػػت فرنسػػػا فػػػي حػػػرب أىميػػػة بػػػيف ولػػػي العيػػػد شػػػارؿ وبػػػيف  االسػػػتياء

اكر: جػػػػػزعػػػػػـي ثػػػػػورة ال William Karleـي كػػػػػارؿ تحػػػػػالؼ أي ػػػػػا مػػػػػ  ولػػػػػالػػػػػذ:  ؛أنصػػػػػار مارسػػػػػيؿ
Jacquerieـ، والتػػػػػي 0954شػػػػػعميا الم حػػػػػوف المرنسػػػػػيوف فػػػػػي نيايػػػػػة مػػػػػايو ، وىػػػػػي الثػػػػػورة التػػػػػي أ

ىػػػػا فػػػػي وجػػػػو بائسػػػػيف، فأقامو اتصػػػػمت بكػػػػؿ صػػػػمات العنػػػػؼ والوحشػػػػية، شػػػػأنيا شػػػػأف ثػػػػورات البؤسػػػػاء ال
 النب ء الذيف باعوا فرنسا لإلنجميز.

 Luce. M.S: Op. Cit, Tome. Troisieme, pp. 419-421., Luce . M. S: 

Examen Critique De L'ouvrage Intitule Etienne Marcel Et les 

Government La Bourgeoisie Au XIve Siecle (1356-1358), In 

Biblioteque De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere Paris, 1860, 

P. 46., Lavisse. E: Op. Cit, Tome. IV, Premiere Partie, P. 111., 

Flynn. J: Medieval History, U.S.A, 1955, P. 119., Denys Hay: The 

Medieval Centuries, London, 1963, PP.131,132, Carlton. N: 

Medieval History Vol. I, New York, 1963, p. 26, Johnstone. H.M.A: 

England (Edward and Edward 11), In. Cambridge Medieval 

History, Vol. VII, Cambridge, 1968, P. 326., Jordan. W.C: 

Taxation French, In. Strayer. J.R.: Dictionary of the Middle Ages, 

Vol. 11, 1982, P. 623., Bainville J: Histoire De France, Paris, 1924, 

PP. 54, 55., Samuel. K. Cohn. Jr: The Politics of social revolt In 

Medieval Europe 1200-1425 (Italy- France- And Flanders), 

Cambridge, Massachusetts and London, 2006, P. 81. 
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8- Milles. C: The Hisotry of the Crusades, Vol. 2, London 1821, P. 

290., Austin. F. Ogg. A. M: Op. Cit, P.442., Dana Carleton Munro 

and Raymond James Sontag: Op. Cit, P. 420. 

، وىػػػو ابػػػف Vincennesـ فػػػي فينسػػػيف 0994ولػػػد شػػػارؿ الخػػػامس فػػػي الحػػػاد: والعشػػػريف مػػػف ينػػػاير  -5
ـ، عمػػػػؿ 0923كػػـػ فػػػػي فرنسػػػا عػػػـا ، تػػػولى الحسػػػػمبورجحنػػػا الثػػػاني (الطيػػػب  مػػػػف زوجتػػػو بػػػوف د: لك

 فرنسا. ص ح الب د، وتمكف مف استعادة الرخاء فيعمى إ

 Michelet.M: The Hisotry of France, London, 1846, PP. 230 FF., 

Mary. G. Honston: Medieval costum In England And France, 

New York, 1871, P. 90., Henneman. J. B: Charles V, Medieval 

France, An Encyclopedia New York and London, 1995, P. 377., 

Emmerson R.K: Key Figures In Medieval Europe, An 

Encyclopedia, New York and London, 2006, PP. 109-110. 

10- Deloziere. M: De Erreurs De Date Contenues Dans Les 

Registres Du Tresor Des Chartes, In. Bibliohteque De L'Ecole 

Des Chartes, Tome. Troisieme Paris, 1857, P. 152., James ESQ. 

G.P.P.: The . History of Chivalry, New York, 1885, P. 328., Mary. 

G. Honston: Op. Cit, P. 90., Lavisse. E: Histoire De France, Livre 

Trois (La Guerre De Cent Ans), Paris, 1913, P. 64., Particia 

Carcon: The Faire Face of Flanders, Ghent, 1969, P. 103., 

Marten and Carters, Histories, Vol. 2, The Middle Ages (1000-

1485), Oxford, 1926, P. 173., Deborah. A. Fraioli: Joan of Arc 

And the Hundred years War, U.S.A, 2005, P. 77. 

صػػػار يعمػػػؿ  كريسػػػتيف د: بيػػػزاف : ولػػػدت فػػػي إيطاليػػػا، حيػػػث كػػػاف يعمػػػؿ والػػػدىا، وبعػػػد والدتيػػػا مباشػػػرة -00
مستشػػػارال عمميػػػال لشػػػارؿ الخػػػامس، وعاشػػػت أسػػػرتيا فػػػي ظػػػؿ رعايػػػة الممكيػػػة المرنسػػػية، تزوجػػػت وىػػػي فػػػي 

، وكػػػػػاف كاتػػػػػب عػػػػػدؿ فػػػػػي بيكػػػػػارد: Etienne Castelسػػػػػف السادسػػػػػة عشػػػػػرة مػػػػػف ايتػػػػػيف كاسػػػػػؿ 
Picardy وبعػػػد حػػػوالي عشػػػر سػػػنوات تػػػوفى زوجيػػػا، وتػػػرؾ ليػػػا ث ثػػػة أبنػػػاء، ووجػػػدت نمسػػػيا فػػػي عػػػاـل ،

مػػػت لحيػػػاة الممػػػؾ المرنسػػػي بػػػت الشػػػعر لكػػػي تعبػػػر عػػػف حزنيػػػا، وترجمػػػف االحتػػػرـا لممػػػرأة، وكت قمػػػي ل  يمتمػػػؾ
ـ.   شارؿ الخامس، وكانت تصمو دائما بالممؾ الحكي

 Willard. C.C: Christine De Pizan, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, PP. 419-420., 

Regaudiere. A: The Theory and Practice of Government In 

Western Europe In The Fourteenth Century, In. The New 

Cambridge Medieval History, Vol. VI (1300-1415), Cambridge, 

2008, P. 26., Bainville J. : Op. Cit, P. 56., Seward. D; The Hundred 

Years war (1337-1453), New York, 1982, P. 104., Emmerson. R.K: 



 
 

 ـ6102ؤرخ العربى اكتوبر مجمة الم
 

 932 

Op. cit, P. 138., Personne. E. And Ohters: Histoire De France, 

paris, 1954, P. 61.  

  وابنػػػػػػو األميػػػػػػر أدوارد (األميػػػػػػر األسػػػػػػود  بتجييػػػػػػز 0933-0963قػػػػػػـا أدوارد الثالػػػػػػث ممػػػػػػؾ انجمتػػػػػػرا ( -06
 Henry Deحممتػػػػػيف لاػػػػػزو فرنسػػػػػا، واحػػػػػدة تتجػػػػػو إلػػػػػى نورمانػػػػػد:، بقيػػػػػادة ىنػػػػػر: النكسػػػػػتر، 

Lancasterكػػػويتيف ، واألخػػػر  تتجػػػو إلػػػى أAquitaine ـ 0952وفػػػي عػػػـا  ،بقيػػػادة األميػػػر األسػػػود
(الطيػػػب  جيشػػػال لمقػػػاء االنجميػػػز، السػػػيما بعػػػد أف تقػػػدـ األميػػػر األسػػػود عبػػػر األرا ػػػي حشػػػد حنػػػا الثػػػاني 

فػػػي مكػػػاف يػػػدعى موبرتػػػو:  ـ،0952المرنسػػػية، ودارت معركػػػة بواتيػػػو فػػػي التاسػػػ  عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر 
Maupertuis  عمػػػى بعػػػد سػػػبعة أميػػػاؿ جنػػػوب شػػػرؽ بواتيػػػو، وحقػػػؽ االنجميػػػز النصػػػر. وعػػػاد األميػػػر

ومعػػػػو الكثيػػػػر مػػػػف الانػػػػاـئ واألسػػػػر ، ووقػػػػ  الممػػػػؾ المرنسػػػػي حنػػػػا  ،Bordeauxاألسػػػػود إلػػػػى بػػػػوردو 
 الطيب في األسر، مما جعؿ معركة بواتييو أكبر نصر أحرزه االنجميز، وأعنؼ كارثة حمت بمرنسا. 

 Hugues De Morville: L'Obituaire De L' hotel – Dieu De Saint- Lo, In. R.H. 

G.F, Tome. XX111, Paris, 1894, PP. 547-549., Obituario Sanctae Trinitatis 

De Exaquio, In. R. H. G. F, Tome. XX111, Paris, 1894, P. 546., Duchesne. 

A: Chronique Des Comtes D'Eu depuis 1130 Jusqu'En 1390, In. R. H. G.F, 

Tome. XX111, Paris, 1894, P. 446., MR. Rapin De Thoyras: The Hisotry of 

England, Tr. By. Tindal .N.M.A, Vol. 1, London, 1743., Lavisse. E: Op.Cit, 

Tome. IV, premiere Partie, P. 105., Mckisack . M: The Fourteenth Century 

(1307-1399), Oxford, 1959, P. 139., Bradburg.J: The Medieval Archer 

Great Britain, 1985, P. 109., Koenigsberger. H. G. and Asa Briggs : 

Ahistory of Europe (Medieval Europe, 1400-1500), New York, 1987, P. 309.  

شػػػراؼ الػػػذيف يحػػػاربوف، ورجػػػاؿ الػػػديف، والم حػػػوف، ثػػـػ بقػػػات فػػػي القػػػرف الحػػػاد: عشػػػر ىػػػي: األالطكانػػػت  -09
دف، أو الطبقػػػة الوسػػػطى أ ػػػافت الثػػػورة االقتصػػػادية فػػػي القػػػرف الثػػػاني عشػػػر طبقػػػة جديػػػدة ىػػػي أىػػػؿ المػػػ

العاممػػػة، وكانػػػت فػػػي فرنسػػػا تسػػػمى الطبقػػػة الثالثػػػة، واسػػػتطاعت ىػػػذه الطبقػػػة أف تصػػػؿ إلػػػى الييئػػػة العامػػػة 
ـ كافػػػة الممثمػػػيف لرجػػػاؿ الكنيسػػػة أو مجمػػػس طبقػػػات األمػػػة. وكانػػػت ت ػػػ Etats Generauxلمطبقػػػات 

 المرنسييف، ونواب نب ء المقاطعة، ونواب المدف الكبر . 

 Boutarie.M. E: Les premier Etats Generaux (1302-1314), In. Bibliotheque 

De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere, Paris, 1860, P. 1., Wergeland. 

A.M: Op. Cit, PP. 588-593., Denys Hay: Op. Cit, P. 131., Carlton. N: Op. 

Cit, Vol. 1, P. 26., Flynnn. J: Op. Cit, P. 119.  

-0903ممػػػػػؾ فرنسػػػػػا ( LouisXىػػػػػو فػػػػػارس مػػػػػف دـ ممكػػػػػي فرنسػػػػػي، فيػػػػػو حميػػػػػد لػػػػػويس العاشػػػػػر  -03
لػػػويس العاشػػػر، والتػػػي لػػـػ يعتػػػرؼ  ةابنػػػ Jeanne De Navarre ر ، فيػػػو ابػػػف جػػػاف د: نافػػػا0902

لقاعػػػػدة   ممػػػػؾ فرنسػػػػا، حيػػػػث كانػػػػت اPhilippe V )0902-0966بيػػػػا عميػػػػا فيميػػػػب الخػػػػامس. 
ني بمونتيػػػػات الانيػػػػة فػػػػي شػػػػارثيػػػػا فػػػػي الكعػػػػرش، وبالتػػػػالي فقػػػػدت إوراثػػػػة الالقانونيػػػػة تمنػػػػ  النسػػػػاء مػػػػف 
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Champagne   وبػػػػػػػػػرBrie ، ولكػػػػػػػػػف تػػػػػػػػـػ تعوي ػػػػػػػػػيا بنورمانػػػػػػػػػد:، وانجومػػػػػػػػػواAngoumois ،
ـ وىػػػػي سػػػنة وفاتيػػػا وافقػػػت جػػػػاف د: 0935كػػػ رث مػػػػف والػػػدتيا، وفػػػي سػػػنة  واحتمظػػػت بمممكػػػة نافػػػار

د: نافػػػار  أخػػػر ، ولػػػذلؾ كػػػاف شػػػارؿت يػػػب فػػػي مقابػػػؿ إقطاعػػػار عمػػػى مقاي ػػػة أنجومػػػوا مػػػ  حنػػػا الطنافػػػا
تػػوج شػػارؿ ممكػػػا  0951لديػػو ادعػػاءات فػػي العػػرش المرنسػػػي ىػػو وادوارد الثالػػث ممػػؾ انجمتػػرا. وفػػػي عػػـا 

سػػػوة حيػػػث أنػػػو كػػػاف يقػػػـو بقمػػػ  الثػػػورات بق Le Mauvais. وكػػػاف شػػػارؿ يمقػػػب (بالسػػػي   رعمػػػى نافػػػا
رحمػػػة المم ػػػؿ لػػػد  حنػػػا الثػػػاني ـ قتػػػؿ بػػػ  0953فػػػار. وفػػػي عػػػـا وعنػػػؼ، لػػػذلؾ عػػػرؼ بالسػػػي  فػػػي نا

، وعو ػػػال عػػػف معاقبتػػػو Charles De la Cerda(الطيػػػب  وىػػػو قائػػػد الجػػػيش شػػػارؿ د: السػػػردا 
حػػاوؿ حنػػػا استر ػػاء شػػػارؿ د: نافػػار خوفػػػا مػػػف خيانتػػو، وذلػػػؾ بمنحػػو إقطاعػػػات جديػػدة فػػػي نورمانػػػد:، 

رمانػػػػد: وشػػػػامبني عونػػػػو شػػػػريطة أف يقطعػػػػو نو الدوراد الثالػػػػث  ـوقػػػػد ،وتشػػػػج  شػػػػارؿ بعػػػػدـ العقوبػػػػة
نوسػػػػنت السػػػػادس إ نجومػػػػوا، وطمػػػػب المسػػػػاعدة مػػػػف البابػػػػا، كمػػػػا طالػػػػب بػػػػػ أLanguedocوالنجػػػػدوؾ 

Innocent VI )0956-0926 ،  :بعػػػػدما حػػػػاوؿ حنػػػػا القػػػػبض عميػػػػو،وطمب المسػػػػاعدة مػػػػف ىنػػػػر
العاشػػػر مػػػف سػػػبتمبر  فػػػيمسػػػاعدة عسػػػكرية فػػػي نورمانػػػد:  ػػػد فرنسػػػا. و بر، الػػػذ: وعػػػده سػػػتد: النك
 فػػػيوتػػـػ منحػػػو أقػػػالـي جديػػػدة كمكافػػػأة. و  ،شػػػارؿ بعمػػػؿ سػػػ ـ مػػػرة أخػػػر  مػػػ  حنػػػا الطيػػػبقػػػـا  0955

ـ، فػػػاقتحـ عشػػػاء كػػػا قػػػـا حنػػػا الطيػػػب بمحاولػػػة 0952الخػػػامس مػػػف أبريػػػؿ  ف شػػػارؿ قػػػد الثػػػأر واالنتقػػػا
وتػػػػـػ القػػػػػبض عمػػػػػى شػػػػػارؿ وسػػػػػجنو، وتػػػػـػ إعػػػػػدـا جيػػػػػوفر: د: ىػػػػػاركورت  ،Rouenأقامػػػػو فػػػػػي رواف 

Geoffrey De Harcourt فػػػي  معػػػو مػػػف النػػػب ء.ولكف عنػػػدما تػػـػ القػػػبض عمػػػى حنػػػا وأسػػػره ومػػػف
ـ، واكتسػػػب شػػػعبية، 0953فػػػي  ىػػػرب شػػػارؿ د: نافػػػار مػػػف السػػػجف  ،0952سػػػبتمبر  ،معركػػػة بواتييػػػو

دعاءاتػػػػو فػػػػي وبػػػػاريس، وعػػػػاد مػػػػف جديػػػػد ال Amiensواجتمػػػػ  لػػػػو حشػػػػد مػػػػف المؤيػػػػديف فػػػػي اميػػػػنس 
الجػػػاكر: . ثػػـػ ار فػػػي بػػػاريس، وثػػػورة الم حػػػيف (العػػػرش المرنسػػػي، وتحػػػالؼ مػػػ  ايتػػػيف مارسػػػيؿ نائػػػب التجػػػ

عػػػاد إلػػػى نافػػػار، ىػػػذا ـ 0921دوارد الثالػػػث  ػػػد فرنسػػػا، وبعػػػد معاىػػػدة بريتػػػاني ان ػػـػ ي 0954فػػػي عػػػـا 
 Bertrand Du Guisclinد: جويسػػػكميف د بػػػدأت تظيػػػر فيػػػو شخصػػػػية برترانػػػ :فػػػي الوقػػػت الػػػذ

، Melunوميمػػػوف  Mantesانتس مػػػعمػػػى  دغيػػػاب شػػػارؿ اسػػػتولى برترانػػػ فػػػيعمػػػى مسػػػرح األحػػػداث، و 
 افار وشارؿ الخامس ممؾ فرنسا. نمما أد  إلى الصدـا بيف ممؾ 

 Freville. M. E: Des Grandes Compagnies Au Quatorzieme siecle, 

In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Cinquieme, paris, 

1843-1844, PP. 236, 237., Pounds. N: The Mediveal City, London, 

2005, P. 16., Allmand. C: War Government and power in late 

medieval France, In. Craig Taylon: War propaganda and 

Diplomacy In Fifteenth centure (France and England), Oxford, 

2000, P. 81., Bainville.J; Op. cit, P. 53., Humc. D. : Op. cit, P. 170., 
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Samuel. K. Cohn. Jr: Op. Cit, P. 132., Kelly Devries. : Op. Cit, PP. 

146, 147, Emmerson. R. K: Op. cit, P. 127, Dana Carleton Munro 

and Raymond James Sontag: Op. Cit, pp. 417, 418., Deborah. A. 

Fraioli: op. cit, pp. 82-84.  

ـ:091، ص 2، جػػػػ 0سػػػابؽ،ـ وؿ ديورانػػػت: المرجػػػ  ال  -05 تػػػاريخ العصػػػر الوسػػػيط فػػػي  ، نػػػور الػػػديف حػػػاطو
 . 519، ص 0559، دمشؽ، 6أوربا، جػ 

، ص 6115، المركػػػػػز القػػػػػومي لمترجمػػػػػة، يتومػػػػػاش ماسػػػػػتناؾ: السػػػػػ ـ الصػػػػػميبي، ت. بشػػػػػير السػػػػػباع  -02
ـ، نمسو، جػ 353  . 513، 519، ص 6. نور الديف حاطو

17- Leon Lacabane. M: Recherches sur Les Auteurs De Grandes 

Chroniques De France, Dites De Saint Denys, In. Bibliotheque De 

L' Ecole De chartes, Tome. Deuxieme, paris, 1810, P. 66., 

Raimond Du Temple: Architecte Du Roi Charles V, In. 

Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 

1846, pp. 55, 56, Seward. D: op. Cit, P. 104.  

18- De Smet. J.J: Recueil Des chronique De Flandre puplie Sous – 

aDirection de La commission Royale De L' Histoire, Tome. 111, 

Bruxelles, 1856., In. Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome. 

Trosieme, Paris, 1857, P. 472.  

ـ: نمسو، جػ نور -05  . 513، ص 6الديف حاطو
 .039: المرج  السابؽ، ص نظير حساف سعداو: -61

المعػػػػػروؼ بػػػػػذلؾ االسػػػػـػ  ركػػػػػف المرنسػػػػػيوف إلػػػػػى األسػػػػػاليب المابيوسػػػػػية المنسػػػػػوبة لمقائػػػػػد الرومػػػػػاني  -60
)Fabiusقػػػػوف الخسػػػػائر بػػػػالجيوش اينجميزيػػػػة لػػػػدخوؿ فػػػػي معػػػػارؾ فاصػػػػمة، وم ػػػػوا يمح ، فػػػػاجتنبوا ا
 لقميمة العدد. ا

 Pounds. N: Op. Cit, P. 16., Dana Carleton Munro And Raymond 

James Sontag: Op. Cit, P. 420.,  

، 0532: التػػػػاريخ اينجميػػػػز: ، ت. محمػػػػد مصػػػػطمى زيػػػػادة، مكتبػػػػة الني ػػػػة المصػػػػرية،  . أ. ؿسو ار 
 . 55ص

ـ: المرج  السابؽ، جػ ، ص نور -66  . 513الديف حاطو

ـ، نمسو، جػ039: المرج  السابؽ، ص نظير حساف سعداو: -69  . 512، ص6، نور الديف حاطو

كارثػػػػة  بمنزلػػػػةفػػػػي الاػػػػرب األوربػػػي كانػػػػت  BlackDeathيمكػػػف القػػػػوؿ أف فتػػػػرة انتشػػػػار الوبػػػاء األسػػػػود  -63
ت جميػػػ  بمػػػدانيا بػػػنقص فػػػي األرواح واألمػػػواؿ، زيػػػادة عمػػػى ارتبػػػاؾ األحػػػواؿ بكبػػػر  عمػػػت أوربػػػا، وأصػػػا
ة لمخسػػػائر المادحػػػة فػػػي األرواح التػػػي تحممتيػػػا المػػػدف األوربيػػػة، وبخاصػػػة فػػػي االقتصػػػادية، كمػػػا أنػػػو نتيجػػػ
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 ،فرنسػػػا، لػػـػ تسػػػتط  كثيػػػر مػػػف المػػػدف المرنسػػػية تقػػػدـي المسػػػاعدات الحربيػػػة التػػػي وعػػػدت بيػػػا ممػػػؾ فرنسػػػا
 ف وعػػػدتعقػػػب وأثنػػػاء انتشػػػار الوبػػػاء، وا ػػػطرت كثيػػػر مػػػف المػػػدف إلػػػى تخمػػػيض أعػػػداد المحػػػاربيف الػػػذي

ـ، وبماػػػػت  % مػػػػف سػػػػكاف بػػػػاريس، بجانػػػػب الوفيػػػػات فػػػػي المػػػػػدف 95نسػػػػبة الوفيػػػػات حػػػػوالي بتقػػػػديمي
 األخر . 

  عمػػى السػػيد عمػػى محمػػػود: المنػػاء الكبيػػر والمػػوت األسػػػود فػػي القػػرف الرابػػ  عشػػػر المػػي د: (دراسػػة مقارنػػػة
-040، ص 0542بػػػػيف الشػػػػرؽ والاػػػػرب ، المجمػػػػة التاريخيػػػػة المصػػػػرية، المجمػػػػد الثالػػػػث والث ثػػػػوف، 

049. 
متزوجػػػال مػػػف األميػػػرة ب نػػػش ابنػػػة الػػػدوؽ بطػػػرس د:  -Peter The Cruel –س القاسػػػي كػػػاف بطػػػر  -65

، وشػػػػقيقة ممكػػػػة فرنسػػػػا، ثػػػـػ ىجرىػػػػا وتمػػػػرغ لمعشػػػػوقتو ماريػػػػا  Peter De Bourbonبوربػػػػوف 
ػػػا، عيتػػػو، ر ، وكػػػاف بطػػػرس قاسػػػيا عمػػػى Maria De Protugalالبرتااليػػػة  وأىمػػػؾ الكثيػػػر مػػػنيـ ظممل
جتػػػو ب نػػػش البربونيػػػة، فخػػػرج عميػػػو األسػػػباف ونػػػادو  و دس السػػـػ لز خػػػوة لػػػو غيػػػر شػػػرعييف، و ومػػػنيـ إ

أحػػػد ىػػػؤالء  Henry De Trastamaraالحيػػػاة لينػػػر: والمػػػوت لبطػػػرس  وكػػػاف ىنػػػر: د: تراسػػػتمارا 
. وانتيػػػػز الممػػػػؾ المرنسػػػػي Sanchoو ، وسانشػػػػDontelloخػػػػوة غيػػػػر الشػػػػرعييف، ومعػػػػو دوف تيممػػػػو اي

ىػػػذه الحػػػرب واقنعػػػوا  Bertrand Du Gruisclin يفجويسػػػكم د:  شػػػارؿ الخػػػامس وقائػػػده برترانػػػد
تركيػػػا الممػػػؾ االنجميػػػز: أدوارد الثالػػػث فػػػي فرنسػػػا، حيػػػث وجػػػد  يتػػػوالي ث ثػػػيف ألمػػػا مػػػف العصػػػابات الحػػػ

فتحتميػػػا أو  ات عسػػػكرية منظمػػػة، تايػػػر عمػػػى المػػػدفالقائػػػد المرنسػػػي د: جويسػػػكميف نمسػػػو أمػػػـا قطاعػػػ
العصػػػػػابات لمحممػػػػػة التػػػػػي أعػػػػػدىا شػػػػػارؿ ت ىػػػػػذه تمػػػػرض عمييػػػػػا تأديػػػػػة مبػػػػػالال ماليػػػػػة باىظػػػػػة. ان ػػػػػم

عمػػػى عػػػرش قشػػػتالة. وقػػػد أحػػػرزت الحممػػػة انتصػػػارا  امنػػػافس تراسػػػتامار  ،وجويسػػػكميف  ػػػد بطػػػرس القاسػػػي
اف الخػػػػػامس بػػػػػر لبابػػػػػا أو العػػػػػرش تراسػػػػػتامارا، وكػػػػػاف ا ىل، وتػػػػػو Navaretأوليػػػػػا فػػػػػي معركػػػػػة نافاريػػػػػت 

UrbanV )0926-0931و مػػػػػا أتػػػػػوه مػػػػػف قبػػػػػي  وأىػػػػػؿ مممكتػػػػػ   قػػػػػد حػػػػػـر عمػػػػػى بطػػػػػرس القاسػػػػػي
   األعماؿ، فكاف ذلؾ مف أكبر األسباب التي أدت إلى ىزيمة بطرس.

عاصػػػػػػػمة جاسػػػػػػػكوني ، Bordeauxف أف التجػػػػػػػأ بطػػػػػػػرس إلػػػػػػػى األميػػػػػػػر األسػػػػػػػود فػػػػػػػي بػػػػػػػوردو وكػػػػػػػا
Gascony،  السػػػػترجاع مممكتػػػػو ، فوعػػػػده األميػػػػر األسػػػػود بالمسػػػػاعدة، وبالمعػػػػؿ اسػػػػتطاع دخػػػػوؿ اسػػػػبانيا

مة شػػػخاصػػػة بعػػػد أف قامػػػت خيالػػػة د: جويسػػػكميف بػػػالتخمي عنػػػو كاو سػػػكميف، وىػػػـز جػػػيش ىنػػػر: ود: جوي
فػػػي الثالػػػث  Pampelonaبػػػالقرب مػػػف بامبمونػػػا  Najeraجناحيػػػو، فكانػػػت اليزيمػػػة فػػػي معركػػػة نػػػاجيرا 

ـ، وتػػػػـػ أسػػػػػر جويسػػػػػكميف فػػػػػي المعركػػػػػة، وىػػػػػرب تراسػػػػػتامارا ممتجئػػػػػا  لمبابػػػػػا أوربػػػػػاف 0923مػػػػػف أبريػػػػػؿ 
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بطػػػػرس القاسػػػػي إلػػػػى العػػػػرش القشػػػػتالي. إال أف أسػػػػر جويسػػػػكميف لػػػـػ الخػػػػامس، وأعػػػػاد األميػػػػر األسػػػػود 
  يستمر طوي ، فافتداه الممؾ المرنسي بمبمال  مالي كبير. 

بمصػػػػرعو  ، حيػػػػث قتػػػػؿ بطػػػػرس القاسػػػػي، فخػػػػ Monteilوثػػػػأر جويسػػػػكميف لنمسػػػػو فػػػػي معركػػػػة مونتيػػػػؿ 
وجنػػػت فرنسػػػا مػػػف  عمػػػى العػػػرش القشػػػتالي. امػػػس ىنػػػر: تراسػػػتامار جالعػػػرش لمرشػػػ  الػػػب ط المرنسػػػي، و 

ىػػذه الحػػرب فوائػػد كثيػػػرة، منيػػا أنيػػا تخمصػػت مػػػف الجنػػود (العصػػابات  التػػي سػػػببت مشػػاكؿ كثيػػرة لمرنسػػػا، 
 حيث أخذىـ د: جويسكميف معو، وكذلؾ األمير األسود إلى أسبانيا، واستخدميـ ممؾ قشتالة. 

 Froissart: The Chronicles of Froissart, Tr. By. Bourchier. J, Vol. 1, 

London, 1930, P. 153.FF., James Pettite and Andrews. F.A.S: The 

History of Great Britain (From Caesars Invation to The Deposition 

and Death of Richard 11), Vol. 1, London, 1794, P. 379., Ramsay. J. 

H: Genesis of Lancaster or, The Three Reigns of Edward 11, 

Edward 111, and Richard 11, 1307-1399, Vol. 1, Oxford, 1913, P. 

475.FF., Adoumie. V: Histoire Geographie, Paris, 2007, P. 348. 

Deborah. A. Fraioli: Op. Cit, P. 76. 

  

 .033سعداو:: المرج  السابؽ، ص نظير حساف -62

، وأسػػػػر الممػػػػؾ المرنسػػػػي حنػػػػا Poitiers 0952الجػػػػيش المرنسػػػػي فػػػػي معركػػػػة بواتييػػػػو بعػػػػد ىزيمػػػػة  -63
ة نػػػػيسػػػػي بعػػػػد الشػػػػروط الميوالتػػػػي أثػػػػارت الا ػػػػب المرن ،0955الطيػػػػب، وعقػػػػد معاىػػػػدة لنػػػػدف مػػػػارس 

دوارد الثالػػػػث ىػػػػو تكثيػػػػؼ جيػػػػوده مػػػػف أجػػػػؿ د الثالػػػػث عمػػػػى فرنسػػػػا، كػػػػاف رد فعػػػػؿ إدوار التػػػػي فر ػػػػيا إ
دوارد الثالػػػث، حيػػػث طػػػو إا لخـ، بيػػػد أف األمػػػور لػػـػ تسػػػر وفقػػػ0955تحقيػػػؽ أىدافػػػو لاػػػزو فرنسػػػا مجػػػددال 

مالػػػػو ، وفقدانػػػػو لتأييػػػػد نافػػػػار، وت شػػػػي  فشػػػػؿ فػػػػي غػػػػزو فرنسػػػػا، بعػػػػد ق ػػػػاء عاصػػػػمة عمػػػػى جيشػػػػو
التػػػي تصػػػؿ إلػػػى حػػػد مصػػػادرة ثمثػػػي  –ة نػػػيقػػػادرا عمػػػى فػػػرض الشػػػروط الميالمتعمقػػػة بالتػػػاج، ولػػـػ يعػػػد 

ـ، 0921مػػػػايو فرنسػػػػا لصػػػػال  انجمتػػػػرا بمقت ػػػػى معاىػػػػدة لنػػػػدف، ومػػػػف ثػػػـػ لجػػػػأ إلػػػػى محادثػػػػات سػػػػ ـ 
، اسػػػػػتمرت حتػػػػػى Chartresبػػػػػالقرب مػػػػػف شػػػػػارتر  Bretagneوتوصػػػػػؿ إلػػػػػى ىدنػػػػػو عنػػػػػد بريتػػػػػاني 

وبنػػػاء عمػػػى ـ  0921  أكتػػػوبر  Calais ،ـ، واتخػػػذ السػػػ ـ شػػػكمو النيػػػائي فػػػي كاليػػػو0921سػػػبتمبر 
يػػػا دوارد الثالػػػث السػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى جاسػػػكوني، وكػػػؿ األرا ػػػي المتنػػػازع عميتمػػػؾ المعاىػػػدة، تحققػػػت ي

بعػػػض أرا ػػػييا فػػػي أيػػػد: المرنسػػػييف، وأي ػػػا ، والتػػػي كانػػػت Poitou حػػػدوديال، بمػػػا فييػػػا كونتيػػػة بويتػػػو
، وجػػػػػػػػػػػوييف Ponthieuيػػػػػػػػػػػوث، وكونتػػػػػػػػػػػات بونPerigord، وبيرجػػػػػػػػػػػورد Saintogneسػػػػػػػػػػػانتوف 
Guienne قطاعيػػػػة مػػػػارؾ مػػػػال تحديػػػػد فديػػػػو الممػػػػؾ حنػػػػا الطيػػػػب بمب وتػػػـػ ،، ومدينػػػػة كاليػػػػوMark، وا 

فرنسػػػا. وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف  شبعػػػر ىب، وتعيػػػد ادوارد بتخميػػػو عػػػف المطالبػػػة ذمػػػف الػػػ ث ثػػػة م يػػػيف كػػػرواف
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أف الشػػػروط كانػػػت مجحمػػػة، فقػػػد رحػػػب المرنسػػػيوف بمعاىػػػدة بريتػػػاني كع مػػػة لنيايػػػة حػػػرب ال قبػػػؿ ليػػـػ 
 بتحمميا.

* Froissart: Op. cit, Vol. 2, P. 140., Obituario Monasterii Montisburgensis, 

In. R. H. G.F, Tome. XX111, Paris., 1894, pp. 554, 555. MR Rapin De 

Thoyras: Op.cit, Vol. 1, P. 438. Lavisse. E: Op. Cit, Tome. IV, Premier 

Partie, P. 152., Tout. F: The History of England from The accession of 

Henry 111 To the Death of Edward 111 (1216-1377), The political 

History of England, Vol. 111, London, 1905, PP. 395-398., Charlotte. 

M. Walters: An Economic History of England (1066-1874), London, 

1925, P. 146, Bainville. J: Op. cit, P. 56., Marten and Carters, op. Cit, 

P. 171., Dana Carleton Munro and Raymond James Sontag: Op. cit, 

p. 420., Bradburg. J: Op. cit, p. 114., Deborah. A. Fraioli: Op. cit, pp. 

76, 77.  

 .035نمسو، ص نظير حساف سعداو::  -64

ـ، 0991يونيػػػػػو  Woodstockدوارد الثالػػػػػث، ولػػػػػد فػػػػػي مدينػػػػػة ودسػػػػػتوؾ ىػػػػػو األميػػػػػر إدوارد ابػػػػػف إ -65
دوارد الثالػػػػث إلػػػػى تأىيمػػػػو دفػػػػ  إمسػػػػئولية، ممػػػا رة عمػػػػى تحمػػػػؿ الدوكػػػاف منػػػػذ صػػػػاره يتسػػػـػ بػػػالقوة والقػػػػ

، ثػػػـػ Cornwallلمميػػػـا السياسػػػية، ومنحػػػػو لقػػػب أميػػػػر ويمػػػز، باي ػػػػافة إلػػػى لقػػػػب دووؽ كورنػػػووؿ 
 ـ. 0932شرع في تدريبو عسكريا، وحرص عمى أف يشاركو في حممتو عمى فرنسا 

 حػػػوث كميػػة األدب (جامعػػػة فاطمػػة عبػػد المطيػػػؼ: حمػػ ت األميػػػر االنجميػػز: األسػػػود عمػػى فرنسػػػا، مجمػػة ب
 . 2-6، ص 6114المنوفية ، العدد الراب  والسبعوف، يوليو، 

 . 25، ص 0535لويس الحاج: الجيش المرنسي، دار المكشوؼ،  -91

ـ: المرج  السابؽ، جػ  نور -90  . 513، ص6الديف حاطو

ف كػػػػػا، وقبػػػػػؿ عصػػػػػر الكػػػػػارولنجييف Saonوالسػػػػػاؤوف  Rhoneقػػػػػ  مػػػػػا بػػػػػيف نيػػػػػر: الػػػػػروف. ليوف:ت -96
 أسقؼ، ولكف بعد ذلؾ خ عت لمسمطة الممكية المرنسية، واشتيرت بتجارة النبيذ.  يحكميا

 Stoddard: W.S: Lyon, Medieval France, An Encyclopedia, New 

York and London, pp. 1081, 1082.  

33- Henneman. J. B: Brignais, Medieval France An Encyclopedia, New 

York and London, P. 277.  

 . Auvergne، وشماؿ أوفيرف Berryبوربوف: تق  في وسط فرنسا، شرؽ بير:  -93

 Henneman. J. B: Bourbon, Medieval, France An Encyclopedia, 

New York and London, P. 263. 

35- Henneman: Ibid, p. 263. 

36- Frosisart: Op. Cit, Vol. 1, P. 140. 

37- Froissart: Ibid, Vol. 1, pp. 140, 141. 
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38- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 141.  

39- Frosisart: Ibid, Vol 1, p. 141.  

40- Henneman. J. B: Brignais, Medieval France, An Encyclopedia, P. 

278., Henneman. J. B: Brigand, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, p. 277.  

41- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 141.  

42- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 141., Henneman. J. B: Brignais, Medieval 

France, An Encyclopedia, New York And London, 1995, P. 278.  

43- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142. 

44- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142.  

منػػػػػػت الخػػػػػػامس يكم :ىػػػػػػوـ تػػػػػـػ اختيػػػػػػار رجػػػػػػؿ فرنسػػػػػػي فػػػػػػي المنصػػػػػػب البػػػػػػابو: 0915فػػػػػػي عػػػػػػـا  -35
ClementV )0915-0903)  0645  ، وبػػػػدأت البابويػػػػة وكأنيػػػػا صػػػػارت أداة بيػػػػد فيمػػػػب الرابػػػػ-

و بدايػػػػة نمػػػػي تػػػػيادر فرنسػػػػا إط قػػػػال، إذ كانػػػػت بابو منػػػػت الخػػػػامس لػػػـػ ياػػػػي  ممػػػػؾ فرنسػػػػا ، ألف كم0903
بػػػدال مػػػف  Avignonلػػػو فػػػي مدينػػػة أفينػػػوف  اتخػػػذ البابػػػا الجديػػػد، مقػػػر فقػػػد اطويمػػػة لمبابويػػػة فػػػي رومػػػا، 

 ارومػػػا، عمػػػى ال ػػػمة الشػػػرقية لنيػػػر الػػػروف، وظمػػػت مدينػػػة أفينػػػوف الواقعػػػة تحػػػت النمػػػوذ المرنسػػػي مقػػػر 
ـ، ثػػـػ عػػػاد مقرىػػػا إلػػػى رومػػػا. وقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذه 0933ـ وحتػػػى عػػػـا 0915لمبابويػػػة منػػػذ عػػػـا 

قامػػػػة بسػػػػبب االعتقػػػػاد السػػػػائد  نػػػػذاؾ بػػػػأف إ Cabtivity Babylonishالمتػػػػرة اسػػػـػ األسػػػػر البػػػػابمي 
 ،إسػػػرائيؿ ينػػػالمرنسػػػي، وذلػػػؾ تشػػػبييا ليػػػا بسػػػبي بالبػػػابوات فػػػي أفينػػػوف كانػػػت إجباريػػػة تحػػػت ال ػػػاط 

جبارىـ عمى ايقامة في بابؿ. نبو مف قبؿ الممؾ البابمي الكداني   خذ نصر، وا 

 Thomas. M. I. Bicki; : Avignon papacy, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, PP. 166-169., 

Kaplan. M: Le moyen Age. X1-XV, Rome, 1994, P. 316. FF., 

Pirenne. J.: The Tides of History, Vol. 11, 1963, P. 224., Synan. 

E. A: Clement V Pop, In. Strayer. J. R: Dictionary of the 

Middle  Ages, Vol. 3, P. 438. 

46- Froissart: Op. cit, Vol. 1, P. 142., James Pettite and Andrews. F.A.S: 

op. Cit, P. 381.  

47- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142, Henneman. J.B: Brigand, Medieval 

France, An Encyclopedia, New York and London, 1995, P. 277., 

James Pettite and Andrews. F.A.S: Ibid, P. 381. 

48- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142. 

49- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 143. 

لػػػػى أف  : راىبػػػػة مػػػػف الػػػػدومنيكاف، عاشػػػػت حيػػػػاة عميقػػػػة التػػػػديف إ0941-0933كػػػػاتريف د: سػػػػيينا ( -51
، وىػػػػي مػػػػا تػػػػزاؿ شػػػػابو، 0941ت فػػػػي التاسػػػػ  والعشػػػػريف مػػػػف ابريػػػػؿ توقمػػػػت عػػػػف تنػػػػاوؿ الطعػػػػـا وتوفيػػػػ

اة العامػػػة. وفػػػػي سػػػػبعينات القػػػرف الرابػػػػ  عشػػػػر والحػػػاؿ أف تػػػػدينيا ىػػػو الػػػػذيف قادىػػػػا لممشػػػاركة فػػػػي الحيػػػػ
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-Gregory XI )0931خا ػػػػت حممػػػػة نشػػػػطة مػػػػف أجػػػػؿ عػػػػودة البابػػػػا جريجػػػػور: الحػػػػاد: عشػػػػر 
ـ  إلػػػػى رومػػػػا، ومػػػػف أجػػػػؿ السػػػػ ـ بػػػػيف المسػػػػيحييف، ومػػػػف أجػػػػؿ الحمػػػػ ت الصػػػػميبية   العبػػػػور 0934

عونػػػال عمػػػى  أنػػػو قػػػد يكػػوف المقػػدس إلػػػى مػػا وراء البحػػػر . وقػػػد ترحمػػت وأرسػػػمت رسػػػائؿ إلػػى كػػػؿ مػػػف تعتقػػد
ريجػػػػور: الحػػػػاد: عشػػػػر والػػػػدعوة إلػػػػى حممػػػػة صػػػػميبية  نبػػػػأ تحقيػػػػؽ تمػػػػؾ األىػػػػداؼ. وذلػػػػؾ ألف مرسػػػػـو ج

طيبػػػال جمػػػي ل  . ولكػػػف البابػػػا جريجػػػور: الحػػػاد: عشػػػر أراد أوال أف يتحقػػػؽ السػػػ ـ فيمػػػا بػػػيف المسػػػيحييف، 
نػػػت كػػػاتريف عمػػػى درايػػػة بمشػػػكمة وعنػػػدما يتحقػػػؽ ىػػػذا السػػػ ـ سػػػوؼ يػػػأمر الػػػرب بػػػالحرب الصػػػميبية. وكا

ر عػػػيش المػػػدنييف، خوانيػػػا المسػػػيحييف، وكانػػػت تكػػػد ػػػد إـ دالتػػػي كانػػػت تسػػػتخ ؛السػػػرايا العسػػػكرية المرتزقػػػة
وقػػػد اعتبػػػرتيـ  أ: المرتزقػػػة  خػػػدـا الشػػػياطيف، ولػػػذلؾ كانػػػت تػػػدعو إلػػػى السػػػ ـ المقػػػدس، ودعػػػت والمػػػت 

المسػػػيحييف لمسػػػيحييف ف قتػػػاؿ كػػػا شػػػارؿ الخػػػامس عمػػػى خػػػوض حػػػرب  ػػػد انجمتػػػرا. فمػػػي رأ: كػػػاتريف
 خريف وحده ىو الحرب، أما الحممة الصميبية قـم تسميا حرب بؿ سمتيا   ذلؾ الزمف الجميؿ . 

 De Mas Latrie. M: Documents Sur Le Commerce Martime Du 

Midi De L'a, France, Extraits De Quelques Archives D' Italie, In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome Troisieme , Paris, 

1857, P. 213., Philip Schaff: History of The Christain Church, 

Vol. VI (The middle Ages  1294-1517), 1882, pp. 107, 108., 

Tierney. B: Sources of The. Middle Ages, Vol. I, U.S.A, 1999, P. 

289., Maxwell – Stuart. P. G: Chronicle of The popes, London, 

1997, pp. 133-135., Dana Carleton Munro and Raymond Jaines 

Sontage : op. cit, p. 460., Denys Hay: Ageneral History of Europe, 

New York and London, 1989, P. 109.  

51- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 143.  

52- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 143.  

53- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 143.  

54- Chronologie Des Baillis Et Des Senechaux Jusqu' AL' 

Avenement De Philippe De Valois, In. R.H. G.F, Tome. XXIV, 

Paris, 1904., Lavisse. E: op. Cit, Tome. IV, Premiere Partie, P. 

170., Delorme .J. : Les Grand Dates Du Moyen Age, Paris, 1967, 

P. 107., Seward. D.: op. Cit, pp. 100, 101.  

ـ، بعػػػد 0955عػػػرش قبػػػرص فػػػي عػػػـا  Pierre I De Lusignanاعتمػػػى بطػػػرس األوؿ لوزجنػػػاف  -55
، واشػػتير بقػػػوة شخصػػػيتو، وتطرفػػػو فػػي الحماسػػػة الدينيػػػة. وقػػػد  Hugues IVة والػػػده ىيػػػو الرابػػ  وفػػا

 ػػػد المسػػػمميف، ولػػػذلؾ فكػػػر فػػػي  يامسػػػو بطػػػ ل لممسػػػيحية فػػػي صػػػراعأراد ىػػػذا الممػػػؾ أف يجعػػػؿ مػػػف ن
رؾ أف ىػػػذا المشػػػروع يحتػػػاج دالقيػػػـا بحممػػػة صػػػميبية كبػػػر  يطعػػػف بيػػػا المسػػػمميف طعنػػػة قوية.وعنػػػدما أ

  0925-0926قػػػػػـا برحمػػػػػة طويمػػػػػة فػػػػػي غػػػػػرب أوربػػػػػا ( إلػػػػػى اسػػػػػتعدادات  ػػػػػخمة وأمػػػػػواؿ كثيػػػػػرة؛
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يػػػة ، وممػػػوؾ الاػػػرب األوربػػػي، أبحػػػر بطػػػرس ابو البلمحصػػػوؿ عمػػػى أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف المسػػػاعدات 
فينػػػوف حيػػػث ـ، ومػػػر بػػػرودس، ثػػـػ البندقيػػػة، ثػػـػ قصػػػد أ0926أكتػػػوبر سػػػنة  63األوؿ مػػػف قبػػػرص فػػػي 

ممػػػؾ فرنسػػػا حنػػػا الثػػػاني (الطيػػػب  ، وأعمػػػف البابػػػا أمػػػـا بالخػػػامس، كمػػػا اجتمػػػ   فااجتمػػػ  بالبابػػػا أوربػػػ
أكمػػػؿ بطػػػرس رحمتػػػو فطػػػاؼ بم نػػػدرز ذلػػػؾ  . وبعػػػد 0929ابريػػػؿ  03الممكػػػيف حممػػػة صػػػميبية جديػػػدة (

Flanders  وبرابانػػػػت ،Brabant ،ـث قمػػػػؿ راجعػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ ، وبعػػػػض المقاطعػػػػات والمػػػػدف األلمانيػػػػة
س مػػػف بطػػػر  رحػػػتػػػاني، أبل جتمػػػاع مػػػرة ثانيػػػة بحنػػػا الثػػػاني. وبعػػػد زيػػػارة نورمانػػػد: وبري ،إلػػػى بػػػاريس

تقبالو. وبينمػػػا ىػػػو فػػػي طريػػػؽ العػػػودة مػػػف دوارد الثالػػػث، الػػػذ: أحسػػػف اسػػػكاليػػػو إلػػػى انجمتػػػرا، ليقابػػػؿ إ
انجمتػػرا سػػم  بوفػػاة صػػديقو حنػػا الطيػػب ممػػؾ فرنسػػا، فأسػػرع إلػػى بػػاريس لح ػػور تتػػوي  الممػػؾ الجديػػد 

 شارؿ الخامس. 

 De Mas Latrie. M. : Histoire De L' Ile De Chypre Sous Le Regne 

De Princes De La Maison De Lusignan, Vol. 11, Paris, 1852, P. 

240.,  

 .  54-52، ص6116سعيد عاشور: قبرص والحروب الصميبية ، الييئة المصرية، العامة لمكتاب، 
56- Froissart : Op. Cit, Vol. 1, P. 144. 

تػػػوج شػػػارؿ الخػػػامس فػػػي كنيسػػػة السػػػيدة فػػػي ريمػػػس عمػػػى يػػػد رئػػػيس األسػػػاقمة، وتػػـػ تتػػػوي  زوجتػػػو  -53
بطػػػرس  ، وكػػػاف مػػػف بػػػيف الح ػػػور peter De Bourbonالممكػػػة ابنػػػة الػػػدوؽ بيتػػػرد: بوربػػػوف 

                ، ودوؽ بورجػػػوفDuke D' AnJouوزجنػػػاف ممػػػؾ قبػػػرص، ودوؽ انجػػػو لاألوؿ 

De Bourgone Duke ينسػػػػػ س د: بوىيميػػػػػا ، والسػػػػػير وWenceslas De Bohemia ،
 Duke De Brabant، ودوؽ برابانػػػػت Duke De Luxembourgودوؽ لوكسػػػػبمبورج 
يػػػػرؿ د: دامػػػػارتيف  يػػػػرؿ د: ترانسػػػػارفيؿ Earl De Damartinوا  ، Earl DeTrancarvill، وا 

يػػػرؿ فود ، وأقيمػػػت الػػػوالـئ ، وفػػػي ح ػػػور األسػػػاقمة والمػػػورداتEarl De Vaudemontيمونػػػت وا 
 واالحتماالت لمدة خمسة أيـا ، ـث رحؿ الممؾ شارؿ الخامس إلى باريس. 

 Froissart: Ibid, Vol. I, P. 151.  

  حػػػدا 433-469الممػػػؾ الكػػػارولنجي ( Charles Le Chaure صػػػم  تعتبػػػر فتػػػرة حكػػـػ شػػػارؿ األ -54
ـ، فقػػػد أصػػػب  مػػػف ذلػػػؾ الحػػػيف التقميػػػد السػػػائد فػػػي القسػػـػ الاربػػػي  فػػػيفاصػػػ ل  تتػػػوي  الممػػػوؾ وترسػػػيمي

التحديػػػد عمػػػى يػػػد رئػػػيس أف يػػػـت تتػػػوي  ورسػػػامة الممػػػؾ عمػػػى يػػػد رئػػػيس األسػػػاقمة، وب :مػػػف األمبراطوريػػػة
الحتمػػػاؿ. ويمكػػػػف القػػػوؿ أنػػػو عنػػػػد اعػػػت ء أ: ممػػػؾ العػػػػرش، أو ، حيػػػث تقػػػػـا مراسػػـػ اأسػػػاقمة ريمػػػس

لػػـػ تكػػػف لتػػػـت إال بعػػػد انعقػػػاد اجتمػػػاع قبػػػؿ عمميػػػة االنتخػػػاب  ،وجػػػود أ: محاولػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى العػػػرش
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مثػػػػؿ ىػػػػذه االحتمػػػػاالت متميػػػػزة، ويبػػػػدو أف وتكػػػػوف  ،مػػػػف خػػػػ ؿ احتمػػػػاالت رسػػػػامة وتتػػػػوي  ،نمسػػػػيا
 مظيرىا قابؿ لمتايير مف عيد آلخر. 

 Capitularia Caroli Calvi, In. R. H. G.F, Tome. VII, P. 689.,  

ـ  ، مجمػػػة وقػػػائ  433 469فاطمػػػة عبػػػد المطيػػػؼ: مراسػػـػ تتػػػوي  الممػػػؾ الكػػػارولنجي شػػػارؿ األصػػػم  (
 . 42، ص 6113تاريخية، العدد الساب ، يناير 

  0903-0645  ابػػػػػف فيميػػػػػب الرابػػػػػ  (CharlesIV )0966-0964عنػػػػػدما تػػػػػوفى شػػػػػارؿ الرابػػػػػ   -55
 Philippe Deختػػػار زعمػػػاء فرنسػػػا فيميػػػب فػػػالوا دوف أف يتػػػرؾ وريثػػػال ذكػػػرا يخممػػػو، ا ،ممػػػؾ فرنسػػػا

Valois )964-0951 ،والػػػػذ: صػػػػار فيميػػػػب السػػػػادس، ليؤسػػػػس أسػػػػرة جديػػػػدة ىػػػػي أسػػػػرة فػػػػالوا ، 
دعػػػاءات فػػػي العػػػرش المرنسػػػي باعتبػػػاره أسػػػرة كابيػػػو فػػػي حكػػـػ فرنسػػػا، وكػػػاف يدوارد الثالػػػث احمػػػت محػػػؿ 

دوارد حينئػػػذ فػػػي السادسػػػة ف إمػػػؾ المرنسػػػي فيميػػػب الرابػػػ ، ولكػػػف كػػػاشػػػقيقة الم Isabelleبي  ابػػػف ايػػػزا
 يزابي . وـل ييـت أحد باحتجاجات والدتو إ عشرة مف عمره،

 Pierre cochon: Chroniques, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894, P. 

225., Masselino. J: Altera Chronici Rotomagensis Continuatione, In. R. 

H. G. F, Tome. XXIII, Paris, 1894, P. 352., Necrologio Hospitalis Beatae 

Mariae Magdalenae Rotomagensis, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 

1894, P. 416, Viard. J: La France Sous Philippe VI De Valois, Paris, 1986, 

P. 337-FF., Delorme J: Op. Cit, P. 102., Adomie. V: Op. Cit, P. 140. 

60- Austin F. OGG: Op. Cit, P. 440. Ramsay. J. H: Op. Cit, PP. 384, 385., 

Vickers. K. H: Op. Cit, PP. 198, 199. 

61- Tout. F: Op. Cit, P. 400., Bainville. J: Op. Cit, P. 58. Kelly Devries and 

Robert. D. Smith: Op. cit P. 146., Seward. D: Op. Cit, P. 104.  

62- Kichin. G. W.M.A: History of France, Oxford, 1872, PP. 430,431, 

Tony Jaques: Dictionary of Battles and Sieges, Vol. 1, London, 2007, 

P. 2. Tout. F: Ibid, P. 400., Seward. D. : Op. cit, p. 104. 

63- Froissart: Op. Cit, Vol. I, P. 145., Tony Jaques: Ibid, Vol. 1, P. 251.  

64- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 145. 

65- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 145., Tout. F: Op. Cit, P. 400.  

66- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 145. 

67- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 145. 

فػػػػي عيػػػػد شػػػػارؿ الخػػػػامس ، كمػػػػا اقتػػػػرف  ف اسػػػػمو بالني ػػػػة العسػػػػكريةيسػػػػكميف: اقتػػػػرد: جو  برترانػػػػد -24
بالوقػػائ  البطوليػػة التػػي تميػػز بيػػا ذلػػؾ العيػػد، ولػػد فػػي بريتػػاني، وينتمػػي إلػػى أسػػرة نبيمػػة، والػػده روبػػرت 

 Jeanne De، ووالدتػػػو جػػػاف د: مػػػالوميف  Robert Seigneur De Broonد: بػػػروف 

Mallomains ،عػػػد سػػػقوط بريتػػػاني وب. بػػػدأ ن ػػػالو فػػػي سػػػبيؿ فرنسػػػا وىػػػو فػػػي سػػػف السادسػػػة عشػػػرة
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نجميػػػز، كػػػوف جويسػػػكميف جماعػػػة مػػػف مواطنيػػػو، وطمػػػؽ ينػػػاوئ المحتمػػػيف، واسػػػتطاع فػػػي عػػػـا اي  د:يػػػبأ
ـ أف ينتػػػزع مػػػف األعػػػداء قمعػػػة   فػػػوجر:  الحصػػػينة، وانتيػػػى ىػػػذا العمػػػؿ إلػػػى الممػػػؾ المرنسػػػي، 0951

 Connetableفأرسػػػؿ فػػػي طمػػػب برترانػػػد د: جويسػػػكميف، والحقػػػو بخدمتػػػو، وجعمػػػو كونسػػػتابؿ فرنسػػػا 

De France. 

 Dictionnaire Historique- Portatif, Tome. Premiere, Paris, 1760, P. 

646., Guessard. M: Gauluet ou Le Sire De Gaules (1380-1423), In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Quatrieme, Paris, 

1847, 1848, P. 442., Leopold Delisle: Dux Letters De Bertrand De 

Guesclin Et De Jean Le Bon. Comte D"Angouleme, Vol. 45, In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Paris, 1884, PP. 302, 303., 

James EsQ. G.P: Op. Cit, P. 326., Henneman. J. B: Bertrand Du 

Guisclin, Medieval France, An Encyclolpedia, New York and 

London, pp. 808, 809., Lavisse. E: Hisioire De France, liver Trosi 

(LaGuerre De Cent Ans), P. 67, Anne. J. Duggan: Nobles And 

Nobility In Medieval Europe, Great Britain, 2000, P. 272., 

Emmerson. R.K: Op. Cit, P. 127, Bainville J. : Op. Cit, P. 59., 

Adomie. V: Op. Cit, PP. 139-140.  

69- Lavisse. E: Ibid, Livre.Trois, P. 65.,  

 .091، ص 2، جػ0وؿ ديورانت: المرج  السابؽ،ـ           
70- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 145. 

71- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 146. 

72- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 146. 

73- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 146. 

74- James Pettite And Andrews. F.A.S: Op. Cit, Vol. 1, P. 381.  

75- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147.,  

76- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. James petite and Andrews. F.A.S: 

op. Cit, Vol. 1, P. 381. 

77- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

78- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

79- Emmerson. R.K: Op. Cit, P. 127,  

جوزيػػػؼ داىمػػػوس: سػػػبعة مػػػؤرخيف فػػػي العصػػػور الوسػػػطى، ت، محمػػػد فتحػػػي الشػػػاعر، ىيئػػػة الكتػػػاب، 
 .663، ص 0545

80- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

81- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

82- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 148. 
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83- Verbruggen. J. F: The Art of Warefare In Western Eruope 

Druing Middle ages, Tr. By. Sumner Willard And. Mrs. R.W. 

Southern, Great Britain, 1997, P. 108,  

 .25لويس الحاج: المرج  السابؽ، ص 
ػػا لنجػػدة الػػذيف يعتقػػد التػػراث المسػػيح ؛القػػديس جػػورج: ىػػو مػػف طػػراز القديسػػيف الجنػػود -43 ي أنيػـػ ييبػػوف دائمل

جيػػػوش المسػػػيحييف فػػػي أ: ورطػػػة، وتػػػدور حػػػوليـ أسػػػاطير كثيػػػرة، ويعتقػػػد اينجميػػػز أنػػػو الراعػػػي والحػػػامي 
ـ، وكػػػػاف الصػػػػميبوف ييتمػػػػوف باسػػػػمو أثنػػػػاء المعػػػػارؾ فػػػػي الشػػػػرؽ، واستشػػػػيد حػػػػوالي  ـ (القػػػػرف 919ليػػػػ

 مف مدينة المد.  الراب  ، وىو مدفوف بالقرب

 Coredon. C: Dictionary of Medieval Terms and Phrases Great 

Britain, 2004, P. 137., Alan Murray: The Crusades, An 

Encyclopedia, Vol. IV, California, Denewer, Oxford, 2006, PP. 

508, 509.,  

، ت. محمػػػد فتحػػػي الشػػػاعر سػػػميث: الحممػػػة الصػػػميبية األولػػػى وفكػػػرة الحػػػروب الصػػػميبية -اف ريمػػػيثػػػجونا
ـ: الحممػػػػة الصػػػػميبية األولػػػػى   015، ص 0555الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب،  ، ، قاسػػػـػ عبػػػػده قاسػػػػ

 . 663، ص 0545نصوص ووثائؽ  ، العربية لمدراسات والنشر، 
 . 25لويس الحاج: المرج  السابؽ، ص  -45

86- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 149. 

 .25لويس الحاج: نمسو، ص  -43

88- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 149. 

89- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 149. 

90- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 151. 

 . 25لويس الحاج: نمسو، ص  -50

92- Tout. F: Op. Cit, P. 400. 

ف جيػػػدا، فينػػػاؾ النػػػب ء الػػػذيف امتطػػػوا صػػػيوة الخيػػػوؿ، والمرسػػػاف المػػػدرعيف بػػػدروع ثقيمػػػة تسػػػم  الجانبػػػا -59
ـ، وزود المرسػػػاف باالػػػذيف  متحػػػرؾ لتاطيػػػة  ميرة الحربيػػػة، والخػػػوذات التػػػي زودت بجػػػزء أمػػػالسػػػتالزمػػػوى

ف بأسػػػػمحة ف المسػػػػمحييلحمايتيػػػػا. بجانػػػػب المرسػػػػا الوجػػػػو، وحممػػػػت الخيػػػػوؿ قػػػػدرال أكبػػػػر مػػػػف الػػػػدروع
يف، أو اتبػػػػاع المرسػػػػاف، كمػػػػا اسػػػػتخدمت خميمػػػػة، الػػػػذيف عرفػػػػوا باسػػػػـ الخيالػػػػة المسػػػػاعد

طػػػػوؿ، ف ألتقميديػػػػة، فػػػػ ف مػػػػداىا كػػػػامػػػػف القػػػػوس األنيػػػػا كانػػػػت أطػػػػوؿ  ؛األقػػػػواس الطويمػػػػة
 عف أنيا كانت أكثر دقة في إصابة اليدؼ.  ف  ل 

سػػػب  معػػػارؾ فاصػػػمة فػػػي العصػػػور الوسػػػطى، الييئػػػة العامػػػة لمكتػػػػاب،  سجوزيػػػؼ داىمػػػو  * 
 .  020-055، ص 0556ت 
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94- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, PP. 149,150.  

95- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 150., James Pettite and Andrews.     

            F. A.S: Op. cit, Vol 1, P. 383., Tony Jaques: op. cit, vol. 1, P. 

251. 

96- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 150.  

97- Froissart: Ibid,Vol. 1, P. 150.  

98- Froissart: Ibid,Vol. 1, P. 150.  

99- Dictionnaire Historique – Portatif, Tome. Permiere, P. 277., 

Bainville. J. : Op. Cit, P. 58., Sweard. D: Op. Cit, P. 104., 

Verbruggen. J. F.: Op. Cit, P. 108., Henneman. J. B: Charles 

V, Medieval France, An Encyclopedia, P. 377., Kelly Devries 

And Robert Smith: Op. Cit, P. 147., Tony Jaques: Op. cit, Vol. 

1, P. 251., Deborah. A. Fraioli: op. Cit, P. 77.  

100- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 151., James Pettite And Andrews. F. 

A.S: Op. Cit, Vol. 1, P. 383, Tony Jaques: Ibid, Vol.1, P. 251.  

101- Bainville. J: Op. Cit, P. 58., Seward. D. Op. cit, P. 104., Tout.     

         F: Op. Cit, P. 400.  

دعػػػػػى أف شػػػػػارؿ خيػػػػػرة قبػػػػػؿ وفاتػػػػػو؛ اـ، وفػػػػػي السػػػػػنوات األ0943ؿ مػػػػػف ينػػػػػاير تػػػػػوفى فػػػػػي األو -016
 نو توفى في حادث حريؽ. خيف إر الخامس حاوؿ قتمو بالسـ ، وعمى حد قوؿ بعض المؤ 

          * Deborah. A. Fraioli: Op. Cit, P.  84.  

103- Oman. C.W.C.B.A.: The Art of War in The middle 

Ages, Oxford And London, 1885, P. 107., Dictionnaire 

Historique- Protatif, Tome Permiere, P. 277., Kelly 

Devries And Robert. D. Smith: Op. Cit, P. 147.,  

 .054، ص 0554، االسكندرية، :دد الحميد حم: أوربا في العصور الوسطى، ت. عبوديمز . ىػ. 
104- Michelet. J; Histoire De France Tome. Qatrieme Paris, 

1861, P. 11FF., Leon Lacabane. M: Op. Cit, P. 73., 

Bainville. J: Op. Cit, P. 58., Dana Carleton Munro and 

Raymond James Sontag: Op. Cit, P. 427., Charlotte M. 

Walters: Op. Cit, P. 143. 

لػػػػتعس  عمػػػػى حػػػػد قػػػػوؿ بعػػػػض المػػػػؤرخيف، الممػػػػؾ القاصػػػػر، شػػػػارؿ السػػػػادس أو   الممػػػػؾ ا -015
أو  ،بمػػػػسالػػػػذ: جمػػػػس عمػػػػى العػػػػرش وعمػػػػره ال يتجػػػػاوز الثانيػػػػة عشػػػػرة، والػػػػذ: أصػػػػيب 

أصػػػب   مخبػػػوال  عنػػػدما بمػػػال الرابعػػػة والعشػػػريف عامػػػا ،  عمػػػى حػػػد قػػػوؿ بعػػػض المػػػؤرخيف
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أنػػػو يحظػػػى بػػػبعض فتػػػرات مػػػف صػػػماء الػػػذىف أو التمكيػػػر. فق ػػػت سياسػػػة 

صػػػػ حي لشػػػػػارؿ يػػػػود ايألوصػػػػياء (أعمامػػػػو لػػػػويس ويوحنػػػػا وفيميػػػػػب  عمػػػػى ثمػػػػار المجا
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ظػػػؿ المرنسػػػيوف فػػػي منازعػػػات، وأىممػػػوا القواعػػػد والمبػػػادئ التػػػي خمميػػػا شػػػارؿ و الخػػػامس، 
 الخامس، ود: جويسكميف لتكوف أساس التنظيـ العسكر:.

 Dictionnaire Historique- Portatif, Tome. Premiere, P. 

278., Davis. C. M: History of Holand, Vol. 1, London, 

1841, P. 176., Vallet De Viriville .M: Essais Critiques 

Sur Les Historiens Originaux Du Regne De Charles VII, 

Chronique De Cousinot. In. Bibliotheque D'Ecole De 

Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 1857, P. 12., 

Alphpillard De Saint- Aiglan. M: Notice Sur Jean 

Boutillier, Auteur De Le Somme Rural, In. Bibliotheque 

DeL' Ecole Des Chartes, Tome. Qatrieme, Paris, 1847, 

1848, P. 101., Deroziere. M: Op. Cit, P. 152., Gaillard. 

H: Essai De Biographie De Jean De Floeville, Prevot De 

Paris sous Charles Vl, In Biobliotheque De L' Ecole Des 

Chrates, Tome. 69, paris, 1908, P 371FF., Richard. C. 

Famiglietti: Charles VI, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, pp. 378, 

379., Samuel. K. Cohn. J. R: Op. Cit, P. 100FF., 

 ػػػػػمح ؿ العصػػػػػور الوسػػػػػطى  دراسػػػػػة لنمػػػػػاذج الحيػػػػػاة والمكػػػػػر والمػػػػػف يوىػػػػػاف ىويزنجػػػػػا: ا
المنخم ػػػة  ، ت. عبػػػػد العزيػػػز توفيػػػؽ جاويػػػػد، الييئػػػة العامػػػة لمكتػػػػاب،  يبمرنسػػػا واألرا ػػػ

، ت. عمػػػػى السػػػيد عمػػػػى، الوسػػػطى ، مػػػوريس بيشػػػػوب: تػػػاريخ أوربػػػػا فػػػي العصػػػػور0554
 .923 .، ص6113المجمس األعمى لمثقافة، 
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 قائمة املصادر واملراجع
 أوالل: مختصرات مستخدمة في حواشي البحث: 

- R.H.G.F: Recueil Des Historiens De Gaules Et De La France. 

 دوائر المعارؼ: 
1- Dictionary of the middle Ages, 1982. 

2- Medieval France An Encyclopedia, New York and London, 1995. 

3- Medieval Europe, An Encyclopedia, New York, 2006.  

4- The Crusades, An Encyclopedia, California, Denever, Oxford, 2006. 

 ثانيا: قائمة المصادر: 
1- Alphpillard De Saint Aiglan. M: Notice Sur jean Boutillier, Auteur De La 

Somme Rural, In. Bibliotheque DeL'Ecole Des Chartes, Tome. Qatrieme, 

Paris, 1847, 1848. 

2- Austin. F.OGG. A.M: Asource Book of Medieval History, New York, 

Cincinnati, Chicago, 1907. 

3- Bloss. C.A: Heroine of The Crusades, New York, 1852.  

4- Boutarie. M. E: Les Premiere Etats Generaux (1302-1314), In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Premiere, Paris, 1860.  

5- Capitularia Caroli Calvi, In. R.H. G.F, Tome. VII, Paris, 1870. 

6- Chronologie Des Baills Et Des Senechaux Jusqu' AL' Avenement De 

Philippe De Valois, In. R.H. G.F, Tome. XXIV, Paris, 1904.  

7- Davis. C.M: History of Holland, Vol. 1, London, 1841.  

8- Deloziere. M: De Erreurs De Date Contenues Dans Les Registre Du Tresor Des 

Chartes, In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, tome. Troisieme, Paris, 1857.  

9- De Mas Latrie. M. : Documents Sur Le Commerce Martime Du Midi De 

La france, Extraits De Quelques Archives D'Italie, In. Bibliotheque De L'Ecole 

Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 1857.  

10- Histoire De L'Ile De Chypre Sous Le Regne De Princes De La Maison De 

Lusignan, Vol. 11, Paris, 1852.  

11- Dictionnaire Historique – Portatif, Tome. Premiere, Paris, 1760.  

12- De Smet. J.J: Recueil Des Chronique De Flander Puplie Sous- a Direction 

De La Commission Royale D' Histoire, Tome. 111, Bruxelles, 1856., In. 

Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome Troisieme, Paris, 1857.  

13- Duchesne. A: Chronique Des Comtes D'Eu Depuis 1130 Jusqu' En 1390, 

In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894. 

14- Froissart: The Chronicles of Froissart, Tr. By. Bourchier. J, Vol. 1, London, 1930.  

15- Freville. M. E: Des Grandes Compagnies Au Quatorzieme Siecle, In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Cinquieme, Paris, 1843.  
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Charles VI, In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome 69, Paris, 1908.  

17- Gussard. M: Gaulet Du Le Sire De Gaules (1380-1423), In. Bibliotheque 

De L'Ecole Des Chartes, Tome. Qatrieme, Paris, 1847, 1848.  

18- Hugues De Morville: L'obtuaire De L'hotel – Dieu De Saint – Lo, In. 

R.H.G.F, Tome. XXIII, paris, 1894.  

19- James ESQ. G.P.P: The History of Chivalry, New York, 1885.  

20- James Pettite And Andrews. F.A.S: The History of Great Britain From Caesar's 

Invation to the Deposition and Death of Richard II, Vol. 1, London, 1794.  

21- Kichin. G. W. M. A: History of France, Oxford, 1873.  

22- Leon Lacabane. M: Recherches Sur Les Auteurs De Grands Chroniques De 

France, Dites De Saint Denys, In. Bibliotheque DeL 'Ecole Des Chartes, Tome. 

Deuxieme, Paris, 1810.  

23- Leopold Delisle : Dux Letters De Bertrand De Guesclin Et De Jean Le Bon 

Comte D'Angoulme, Vol. 45, In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Paris, 1884.  

24- Luce. M. S: De Role Politique De Jean Maillard En 1358, In. Bibliohteque 

De L'Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 1857.  

25- Examen Critique De L'ouvrage Intitute' Etienne Marcel Et Les 

Gouvernment La Bourgeoisie Au XIve Siecle (1356-1358), In. Bibliohteque 

De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere, Paris, 1860.  

26- Mary. G. Honston: Medieval Costum In England And France, New York, 1871.  

27- Massellino. J.: Altera Chronici Rotomagensis Continualione, In. R.H. G.F, 

Tome. XXIII, Paris, 1894.  

28- Maxwell- Stuart. P. G: Chronicle of the popes, London, 1997.  

29- Michelet. J: Histoire De France, Tome. Qatrieme, Paris, 1861.  

30- Michelet. M: The History of France, London, 1846.  

31- Milles. C: The History of the Crusades, Vol. 2, London, 1821.  

32- MR Rapin De Thoyras: The Hisotry of England, Tr. By. Tindal. N. M. A, 
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33- Necrologio Hospitalis Beatae Mariae Magdalenae Rotomagensis, R.H.G.F, 

Tome. XXIII, Paris, 1894.  

34- Obituario Monasterri Motisburgensis, In. R.H.G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894.  

35- Obituario Sanctae Trinitatis De Exaquio, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894.  

36- Oman. C.W.C.B.A: The Art of war in The middle Ages, Oxford and 
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Ages), 1294-1517, 1882.  

38- Pierre Cochon: Chroniques, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894.  

39- Raimond Du Temple. Architecte Du Roi Charles V, In. Bibliotheque De 

L'Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, 1846.  
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Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 1857. 
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Cent Ans) 1328-1422, Tome. IV, Premier Partie, Par. A. Coville, Paris, 1911.  
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