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M. G. H. SS. R. M. = Monumenta Germaniae Historica Scriptores rerum 
merovingicarum 

M. G. T = Mémoires de Grégoire de Tours 

The Oxford  Dictionary of Byzantium.=  O. D. B 

istoire.Revue Belge de Philologie et d`H=  R. B. P. H. 

ficum RomanorumRegesta Ponti=  R. P. R. 

the Slavonic and East European Review.=  S. E. E. R. 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana =S. S. B. P.  

 :في الحوض األعلى لنهر الدانوب ميروفنجيينال نفوذ

شػػيد زكاؿ الاسػػـ  الػػذم، (ُ)مغالػػإ  ػػق الاػػرف اللػػادس الدػػ  دالفرنجػػإ ليمػػ ـ  طفك اسػػ 
كحػػد زعدػػا   Odoacerـ عمػػي  ػػد كدكا ػػر ْٕٔسػػنإ الركدان ػػإ دػػف ابدبراطكر ػػإ  قالغربػػ

الدؤسػػػػػس الحا اػػػػػق لمددم ػػػػػإ الد رك نج ػػػػػإ دان ػػػػػإ،  دػػػػػا شػػػػػيد  ػػػػػ كد رٍ الجً  ميب مػػػػػإ كسػػػػػ  ر 
 .(ِ)ـ(ُُٓ -ُْٖ) األكؿ  Clovis مك  س

                                                           

 ػػاف الفرنجػػإ  ػػرع فل السػػال  ف )البحػػر  ف( كالر بػػكار  ف )البػػر  ف(، كيػػد كنػػزؿ ابدبراطػػكر جكل ػػاف  ػػرعيـ السػػالق ( ُ)
يػػر الػػرا ف )بمج  ػػا( ، شػػر طإ دلػػكليـ  ػػق  حػػالؼ دػػف ابدبراطكر ػػإ ،  ػػق ـ  ػػق كعمػػي حػػكض نّٖٓسػػنإ 

، راجػػػفل السػػػ د البػػػاز لمدز ػػػد دػػػف ال فا ػػػ ؿ .نيػػػر الػػػرا ف يبالباػػػا  شػػػري لكلػػػـز  ػػػرعيـ الر بػػػكار  لالكيػػػت الػػػذ
 .ْٗ، ص ُٖٔٗبا  ق ال  كر الكسطي، ب ركت، ك ،  ار خ ككر ال ر نق

، Mérovée رك نج إ( دف اسـ كحد ياد يـ الايداديل د رك   ش كلذ الفرنجإ اسـ ددم  يـ الكل دة )د (ِ)
الذم دارت حكلو األساط ر ، كذ ره الناس بآ ات ابج ؿ كال اد س ، ككض كا ال فات نفسيا  ق 

  ؿ الح اـ الذ ف لرجكا دف نسمو ، راجفل
 Grégoire de Tour, Hist. des Francs, Trad., R. Latouche, Paris,1963, t. 1, liv. 
2, p. 99; Liber Historiae Francorum, M. G. H. SS, R. M, V. 2, pp. 246- 247; 

ػػا راجػػف،            دحدػػكد دحدػػد الحػػك رم، رؤ ػػإ  ػػق سػػاكط ابدبراطكر ػػإ الركدان ػػإ، الاػػاىرة، ك ضن
 .ُّٓ، ص ُٓٗٗ        



 
 
 

 م م7102  ىـالعرب ؤرخـامل ةـجمل

 
 

- 38 - 

 
ا  حسبلـ   ف  مك  س زع دنا جردان       ا دف الطػراز ا برجدا    بؿ  اف س اس    ، ا طدكحن

،  ػػدلؿ  ػػق  مػػـ   ػػرؾ  ر ػػإ لل اسػػ غميا ل كسػػ س ددم ػػإ  رنج ػػإ يك ػػإ  ػػق غالػػإ األكؿ، 
بطػػػش بيػػػذه دػػػا لبػػػث كف ، ثػػػـ  ع يػػات  ػػػدايإ كدػػػكدة دػػػف الاباةػػػؿ الجردان ػػػإ الدجػػػاكرة لػػػو

 .الكاحدة  مك األلرل دحرىا، ك  الاباةؿ د ي سنحت لو الفر إ
عيد ىذا الحا ـ الداى إ ح ي بسط الفرنجإ ك د يـ عمي دي ظـ غالإ، ك ػارت  كلـ  ناضً  

 ، ككرؿ  Marsilleليػـ دنا ػذ جنكب ػػإ عمػي  جػػارة البحػر الد كسػط عنػػد دػكان ل دارسػػ م ا 
Arles كناربكنإ ،Narbonne(ّ). 
عمي كف  مك  س يبػؿ دك ػو يسػـ ددم  ػو بػ ف ككلده ، كرسػخ عػادة سػ ةإ ا ب يػا ككلده  
فاده دف ب ػده ، األدػر الػذل كدل للػي ظيػكر عػدة حي ػاـ  ػق الددم ػإ  ػق الكيػت نفسػو، ككح

 ميػػـ د رك نج ػػكف، ددػػا كدل للػػي كيػػكع ل  ػػات ك ػػراعات ددك ػػإ ب ػػنيـ، اسػػ غريت الف ػػرة 
ـ(، ح ي ان يي األدر للي ظيكر ث ث ددالؾل كاحدة  ػق شػداؿ ُٔٓ -ُُٓب ف سن ي )

، كسػػػػ انيا Austrasiaك "ككسػػػػ ر ا" كك "ككس راسػػػػ ا" شػػػػرؽ غالػػػػإ، كحدمػػػػت اسػػػػـ " ران  ػػػػا" ك
 ػػػػاركا الفرنجػػػػإ الشػػػػري  ف، كالثان ػػػػإ  ػػػػق شػػػػدالق غالػػػػإ للػػػػي الغػػػػرب حدمػػػػت اسػػػػـ نسػػػػ ر ا 

                                                           

كدػػػا،  دػػػا  انػػػت ع ي ػػػو حسػػػنإ اع نػػػؽ  مػػػك  س الدسػػػ ح إ كدلػػػؿ  ػػػق ع يػػػات  ػػػدايإ كدػػػكدة دػػػف بػػػابكات ر ( ّ)
عمػػي حسػػاب الجردػػاف الدجػػاكر ف لدكل ػػو،  يباألبػػاطرة الب ػػزنط  ف، كىػػذا سػػاعده عمػػي  نف ػػذ دشػػركعو ال كسػػ 

 اػػػد جػػػاكر البرجنػػػد  ف  ػػػق غالػػػإ، كحظػػػق ب ػػػداي يـ ب ػػػد زكاجػػػو دػػػف كد ػػػر يـ  مك  مػػػده،    ػػػاكنكا د ػػػو  ػػػق 
آلػػر دكضػػف  حدػػؿ الثاا ػػإ الركدان ػػإ  Soissonـ عمػػي دد نػػإ سكاسػػكف ْٖٔحركبػػو، عنػػدىا اسػػ كلي سػػنإ 

ـ، كىػػػزديـ بد كنػػػإ ابػػػف عدػػػو سػػػ جبرت دمػػػؾ ْٔٗالػػػرا ف سػػػنإ  ي ػػػق غالػػػإ، كيا ػػػؿ يباةػػػؿ األل دػػػانق شػػػري
دمػػؾ الاػػكط  كاد   لدبػر  مػػك  س دا مػػو ب ػد ذلػػؾ، كسػػ ي للػي ضػـػ كد  ػو، ك ػػق الكيػػت الػذ لالر بػكار  ف، الػػذ

 ػو، حػارب  مػك  س الاػكط الغػرب  ف  ػق جنػكب غالػإ، كىػزديـ يػرب الشري ف  ق ل طال ػا ث كدر ػؾ، كزكجػو كل
الشػ خ، الددالػؾ الجردان ػإ،  يـ، كطردىـ دف  كلكزه عا د يـ الاد دػإ، راجػفل دحدػد درسػَٕٓبكا   و سنإ 

بػػػػا  ػػػػق ال  ػػػػكر ك كدػػػػا  م يػػػػاس دحدػػػػكد سػػػػ  د عدػػػػراف، د ػػػػالـ  ػػػػار خ ككر  َُٗ، ص ُٕٓٗسػػػػ ندر إ، اب
 .ٕٗ -ٖٗص ،ُٖٔٗس ندر إ، لالكسطي، 

Van dam, Merovingian Gaul and the Frankish conqusts, N. C. M. H, 1, 
 pp. 197- 198.  
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Neustria  كسػػػ انيا ك ػػػػبحكا الفرنجػػػػإ الغػػػرب  ف، كالثالثػػػػإ كي ػػػػت  ػػػق كسػػػػط غالػػػػإ للػػػػي ،

 ا" الجنػػػػػػػكب ، شػػػػػػػدمت كدػػػػػػػ ؾ البرجنػػػػػػػد  ف الاد دػػػػػػػإ ، كدػػػػػػػف ثػػػػػػػـ حدمػػػػػػػت اسػػػػػػػـ "برجنػػػػػػػد
Burgundy(ْ). 

 بػػػاك كسػػػط ككر  ػػػق  عمػػػي كف ىػػػذا الًلػػػ ؼ بػػػ ف الد ػػػرك نج  ف لػػػـ   ايػػػـ عػػػف ال كسػػػف 
كككغمػػكا  ػػق الحػػكض األعمػػي دػػف ، يػػا، ح ػػي بسػػطكا كد  يػػـ عمػػي ري ػػإ كاسػػ إ دنكغربيػػا

نيػػر الػػدانكب، شػػريق نيػػر الػػرا ف، كحػػازكا األيػػال ـ ال ػػي شػػ مت كلدان ػػا   دػػا ب ػػد،  فرضػػكا 
س سكف  ق كي ي الشداؿ الشريي، كعمي البا ار  ف  ػق الجنػكب الشػريق، س اد يـ عمي ال

، الػذل اسػ دد  Thuringiaـ  ػق السػ     عمػي ليمػ ـ ثكرنج ػا ُّٓ دا كنيـ نجحكا سنإ 
، ك اف عمي يدر  ب ر دف األىد إ ال جار إس لاربو (ٓ)اسدو دف يباةؿ الثكرنج  ف الجردان إ

 نير الدانكب. دف دنابف
، كدػف  Elbeـ ثكرنج ػا بػ ف عػدة كنيػارل  دػف الشػرؽ  طػؿ عمػي نيػر ابلػب  اف ليمػ  

،  Saale، ك دػػػر عبػػػر كراضػػػ و نيػػػرافل السػػػاؿ  Weserالغػػػرب  طػػػؿ عمػػػي نيػػػر الػػػك زر 
ا ل ػبإ  ػالحإ لمزراعػإ كالرعػق ،  دػا  Unstructككنس ر ت  ، كىذه األنيار ك رت كرضن

يدت نشػاطنا  جار  ػا،  ضػ ن عػف كنيػا كنيا  انت دجارلى داة إ  ػالحإ لمد حػإ ، كلػذلؾ شػ
ا لطكط دكا  ت  .(ٔ)دٌثمت ك ضن

                                                           

ال  ػكر  بػا  ػقك س دحدكد س  د عدراف، د ػالـ  ػار خ ككر ُِٗدحدد الش خ، الددالؾ الجردان إ، ص  (ْ)
ا انظرلٖٗالكسطي، ص   س ك ضن

       Wood (I.), the Merovingian kingdoms (450- 751), London, 1994, 
 pp. 55- 58.         

 (5) Van dam, Merovingian Gaul and the Frankish conqusts, pp. 200- 201.               
 (6) Lombard (M.), les Métaux dans l`ancient monde (5- 11) Siècle, 

2001,v.2,p.85.   
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 ػق عػدة دناسػبات للػي ل ػرار الفرنجػإ عمػي  (ٕ)كيد كشار دػؤرخ الفرنجػإ جر جػكرل ال ػكرل

بسػػط ك ػػد يـ عمػػي ىػػذا ابيمػػ ـ ، بػػؿ كذىػػب للػػي الع اػػاد بػػكف ثكرنج ػػا  انػػت دػػف دػػراب يـ 
،  يػػػؿ كدرؾ (ٖ)لػػػإ  ػػػق الاػػػرف اللػػػادس الدػػػ  دلالاد دػػػإ شػػػريق الػػػرا ف يبػػػؿ ال بػػػكر للػػػي غا

 الد رك نج كف دنذ البدا إ كىد إ ىذا ابيم ـ  دنفذ ل جارة نير الدانكب؟
كد ػػػركؼ كف الدج دػػػف الد رك نجػػػي دػػػارس الزراعػػػإ  نشػػػاط اي  ػػػادم ، كىػػػذا كدػػػر  

 رضػػػ و ظػػػركؼ ح ػػػاة الفرنجػػػإ األكاةػػػؿ شػػػريق نيػػػر الػػػرا ف ، ح ػػػث الحاػػػكؿ كال ػػػ  ك رب ػػػإ 
ا للػي ددارسػإ ال جػارة دنػذ كف شػرعكا  ػق  كسػ س دكلػ يـ ، كدػا الد اش إ ، ل نيـ س كا ك ضن

 اف ل رارىـ عمي غزك الددف الغال إ جنكبنا لل ل ق  بمغػكا البحػر الد كسػط ، ك نيمػكا دػف 
ل ر ال جارة ال ػق  دػر ل لػو ، كلػذلؾ ظيػرت  ػق دكلػ يـ دػكان  ديدػإ عمػي سػاحمو دثػؿل 

 دارس م ا ككرؿ.
ف دػػػف الطب  ػػػق كف   جيػػػكا بكب ػػػارىـ نحػػػك نيػػػر الػػػدانكب شػػػرينا ، ل نػػػالكا حظيػػػـ دػػػف ك ػػػا 

 جار و ، عالد ف كف ًدف احيػا   دػف  ػق الحػكض األعمػي ليػذا النيػر ، كل ػف السػؤاؿ الػذم 
 جػػدر طرحػػو ىػػكل ىػػؿ  ػػاف لنيػػر الػػدانكب كىد ػػإ  جار ػػإ  ج ػػؿ الد ػػرك نج  ف  يجاىػػدكف 

 لبمكغ ضفا و؟
 

                                                           

ـ، ك رجف ّٗٓ -ّٖٓلد  ق دد نإ  م ردكف ب ف سن ق ال ار خ الفرنجق، كي  ا(  ي د جر جكرم ال كرم كبٕ)
كساف إ  ق  اسو ت ال د د دف األسايفإ كرجاؿ الد ف، كيد  كلي جر جكرم عدة  ر بجللي كسرة غن إ كن

ـ، كاي رف اسديا باسػدو، كيػد ْٗٓ  يا عاـ  يالديااـ  ق دد نإ  كر، ال ق  ك  غالإ، ح ي اس ار بو
ـ، كىػك  ي ػد ُٗٓـ، كان يي دنو سػنإ ّٕٓر خ الفرنجإ سنإ شرع جر جكرم  ق كضف دؤلفو عف  ا

دػف الدؤلفػػات الندط ػػإ ال ػػق  بػػدك دػف ي ػػإ لمػػؽ ال ػػالـ، كيػػد غمبػت عم ػػو الدسػػحإ الد ن ػػإ ، كال ػػكثر 
بد جػػزات الاد سػػ ف، عمػػي كنػػو    سػػب كىد ػػإ  ب ػػرة لذ كرخ لمفرنجػػإ األكاةػػؿ، ك ٌ ػػؿ لا ػػاـ ددم ػػ يـ 

 الد رك نج إ ، راجفل
                 Les grandes chroniques de France, vol. 2,pp. iv- vii.  

(8) Grégoire de Tour, Histoire, t. 1, liv. 2, pp. 98, 102- 103.            
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 في نير الدانوب حتى القرن السادس الميالدي:التجارة والمالحة 

 ػػػػػاف لنيػػػػػر الػػػػػدانكب كىد ػػػػػإ  جار ػػػػػإ كد ح ػػػػػإ  رجػػػػػف للػػػػػي ع ػػػػػكر سػػػػػح اإ يبػػػػػؿ ظيػػػػػكر 
، ح ػػػػث اسػػػػ لددو ابغر ػػػػؽ دنػػػػذ الاػػػػرف السػػػػادس يبػػػػؿ الدػػػػ  د (ٗ)ابدبراطكر ػػػػإ الركدان ػػػػإ

، ك ػانكا  لس ج ب الاىٍ ػد ر دػف شػدالق ككركبػا، ثػـ اسػ  دمكه ب ػد ذلػؾ  ػق  جػارة الحد ػد
 حدمكف بضاة يـ عمي درا ب ،  س ر دف ل لو ، كك  كؽ عربات  جرىا الث ػراف ،  سػ ر 

ا  .(َُ)بإزا  النير ك ضن

                                                           

بػػا ب ػػد نيػػر الفكلجػػا ، ح ػػث  نبػػف دػػف دنطاػػإ  اػػف ك (  ي ػػد نيػػر الػػدانكب ثػػانق األنيػػار ال ظدػػي  ػػق ككر ٗ)
ا ح ػي سػيكؿ ، دد د  غابإ السكدا  ال ق  يدثؿ الحكض األعمي دف النير شريق نير الرا ف  ي رؼ بال

 Moesiaح ػػػث الحػػػكض األكسػػػط ، ك ػػػكلن للػػػي دؤ ز ػػػا  Hungaryكىنغار ػػػا  Panoniaبانكن ػػػا 
دػف  ا ،  يدثػؿ ال ػـك دكؿ ركدان ػا كدكلػدك ا كجػز ن ، ل ش ؿ ب دىا دل ا  ب رة جد  ح ث الحكض األدني 
الػػدانكب د اىػػػو  ػػػق البحػػػر األسػػكد دػػػف لػػػ ؿ عػػدة د ػػػبات كىديػػػا سػػػكل نا  كك ران ػػا ، ب ػػػدىا  يماػػػق

Solina  ، 
Strabo, Geography, Vol. 1, pp. 447 – 448; see: Wilkes (J.), the 
Danubian Balkan provincs, art. pp. 545- 585, in "C. A. H.", p. 545 and 
after; ----the Roman Danube: An Archaeological Survy, art. pp. 124- 
225, in "J. R. S.", vol. 95, p. 124 and after; 

ؽ.ـ( دػػػف ككاةػػػؿ الدػػػؤرل ف الركدػػػاف الػػػذ ف  ّْ -ٖٔ) Sallusteك ي ػػػد الدػػػؤرخ الركدػػػانق سالسػػػت 
، كج مو ثانق ك بر األنيار  ق ال ػالـ  Ister نبيكا ألىد إ ىذا النير ، كيد كطمؽ عم و اسـ "اس ر" 

 ر الن ؿ ، راجفلالركدانق ب د ني
F. G. De Pachtere, Salluste et la découverte du Danube, M. A. H, t. 28, 
pp. 79-87. 

 (10) Schwab (H.), Une hypothèse séduisante de la Cornouailles à Corinthe: 
Un route de l`étain, art. dans "les routes commerciales", le courier de l` 
Unesco, Dakar (Sénégal), (Juin -1984), pp. 11- 12.                                                        
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س را  ج إ لإلدبراطكر إ الركدان إ  ػق الاػركف   ك اف ليذا النير كىد إ  ب رة عس ر إ كا 

ل ديػػا الغن ػػإ عػػف الث ثػػإ األكلػػي دػػف  ار ليػػا ، ح ػػث اع بر ػػو حػػدنا شػػدال ا ليػػا ،  ف ػػؿ كيا
 .(ُُ)الاباةؿ الجردان إ الضاربإ شدالق النير

كيػػػػد اسػػػػ ثدر الركدػػػػاف لػػػػ ؿ الاػػػػرن ف األكؿ كالثػػػػانق الد  د ػػػػ ف الًد حػػػػإ  ػػػػق نيػػػػر  
، كديػدت ليػػـ سػ طر يـ عمػػي كيػال ـ دا  ػا ك راي ػػا كدؤ ز ػا الػػ ح ـ  ػق  جار ػػو، ( ُِ)الػدانكب

را بيـ ل لػػو  ػػق حر ػػػإ ، بػػؿ كك احػػت ليػػػـ كنٌظدػػكا يػػكان ف سػػٌيمت عمػػػي ال يٌجػػار السػػ ر بدػػػ
 Nautae univrsi شػػ  ؿ جد  ػػإ كك ناابػػإ ل نظػػ ـ د ػػاد  يـ ال جار ػػإ كالدال ػػإ حكلػػو"

danuvii (ُّ). 
 انػػت  يناػػؿ عبػػر نيػػر الػػدانكب بضػػاةف ياددػػإ دػػف سػػكاحؿ البحػػر األسػػكد )بػػنطس( ،   

ا ػػػو،  ضػػػ ن عػػػف كدػػػف شػػػداؿ األناضػػػكؿ ، كجنػػػكبق ركسػػػ ا ، دثػػػؿل اللشػػػب كالشػػػدف كالفك 
بكب ،  دا نيامت دف ل لو  جػارة ال نبػر ال ػق  ػاف د ػدرىا سػكاحؿ بحػر البىٍمًط ػؽ  (ُْ)الحي
 .(ُٓ)شدالن 
ك انػػت البضػػاةف الااددػػإ سػػكا  دػػف البحػػر األسػػكد كـ دػػف البمط ػػؽ ،   ػػؿ للػػي نيػػر  

ـ للػػي الػػدانكب، ثػػـ  يناػػؿ دػػف ل لػػو للػػي ال كنػػاف كدنيػػا للػػي دلداشػػ ا  ػػق البىٍماػػاف ، كدػػف ثػػ
                                                           

( بػػذؿ األبػػاطرة الركدػػاف ح ػػي الاػػرف الثالػػث الدػػ  دم جيػػكدنا دضػػن إ ل ػػدع ـ نيػػر الػػدانكب بالح ػػكف ُُ)
لنا ػػرم،  ػػػار خ كالفػػرؽ ال سػػ ر إ،  ػػػق  حكلػػكا دكف عبػػكر الجردػػػاف لػػو، راجػػػفل سػػ د كحدػػد عمػػػق ا

 .ِْٖ -ُِٖ، َِٓ، ِّْابدبراطكر إ الركدان إ، ص 
  (12) Freed (D.), Trade routes of the Roman empire, Canada, 1941, p. 14.                
  (13) Bounegru (O.), Trafiquants et navigateurs sur le bas Danube et 

dans le pont gauche à l`époque romaine, Germany, 2006, 
       pp. 26, 41, 53.                                     

 .ٖبا  ق ال  كر الكسطي، ص ك ( الس د الباز ال ر نق،  ار خ ككر ُْ)
  (15) Rauing (W.), Un reseau extensive: la route de l` ambre, art. dans 
"les routes commerciales", le courier de l` Unesco, Dakar, (Juin -
1984), pp. 13- 14.  
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 ػػق الاسػػـ  Aquileiaدػػكان  ل طال ػػا عمػػي سػػاحؿ البحػػر األدر ػػا ي ، ككىديػػا د نػػا  ك ك م ػػا 

 .(ُٔ)الشدالق دنو ، كب دىا للي البحر الد كسط
كيد اس لدـ الركداف نير الدانكب ل  جار دف الجردػاف  ػق األ ػااع الشػدال إ الشػري إ دػف  

لػ ؿ د اىػدات  ػاف يػد عاػدىا ابدبراطػكر ككركبا ك كلن للػي سػكاحؿ البمط ػؽ ، ظيػر ىػذا دػف 
ـ( دػػف يباةػػؿ ُٔٗ -َُٖـ( ، ككلػػده ابدبراطػػكر  كدػػكدكس )َُٖ -ُُٔدػػار كس ككر م ػػكس )

، ح ػػث  Iazyges، كالسػػاردا   ف )اب ػػازجق(  Quadi، كالاػػكادم  Marcomaniالدار كدػػاني 
،  دػا حػددكا ليػا دنا ػذ د  نػإ كضف الركداف ليذه الاباةؿ ككيا نا د مكدإ ل  جار دف ابدبراطكر ػإ 

، كضػػػ كا   يػػا دػػػكظف ف جدػػػارؾ ، كحٌ ػػمكا دنيػػػا رسػػػكدنا (ُٕ)عمػػي الػػػدانكب  سػػػم كف دػػف ل ليػػػا
، الػػذم  ػػػاف (ُٗ)لػػـػ  يغفمػػكا  جػػػارة البحػػر الد كسػػػط -دػػػف ىػػذا  -، عمػػػي كف الركدػػاف (ُٖ)كضػػراةب

 بح رة لال إ ليـ ح ي الارف اللادس الد  دم.
، حػػػ ف اشػػػ د ضػػػغط  الػػػدانكب  ػػػق الاػػػرف الرابػػػف الدػػػ  دم لػػػـ  مبػػػث كف  بػػػدؿ الحػػػاؿ حػػػكؿ

الاباةػؿ الجردان ػػإ عمػػي كيػال ـ ابدبراطكر ػػإ الديطمٌػػإ عمػي ىػػذا النيػػر ، كلػـ   ػػد ىػػذه الاباةػػؿ 
   فق ب دؿ غارات لمنيب كالسمب ، بؿ س ت دنذ الربف األل ر دف الارف الرابف الد  دم 

 .(َِ)لكاي إ جنكبوللي عبكر الدانكب كالس ارار  ق ال لـك ا
                                                           

  (16) Rauing, Un reseau extensive: la route de l` ambre, p. 14;                                 
يادت عمي نير الدانكب عدة درا ز  جار إ  ق الاركف الث ثإ األكلي دف  ار خ ابدبراطكر إ، دثؿل ن سكس 

Naissus ك  م بكبكل س ،Philippopolis كس نج دنـك ،Singidunum ككدر انكبؿ ،Adrianopolis ،
كغ رىا دف الددف ال ق  انت حماات ك ؿ ب ف  جارة البحر األسكد كنير الدانكب كالبحر الد كسط، 

    .Bounegru, Trafiquants et navigateurs, p. 12راجفل
 (17) See the details in, Brogan (O.), Trade between the Roman empire and 
the free Germans, art. in "J. R. S.", vol. 26, p. 2, 1936, pp. 195- 222; 
Clough (S.) & Rapp (R.), European economic history, U. S. A, 1975, pp. 
63- 64.                             

 (18) Brogan, Trade between the Roman empire and the free Germans, p. 196.               
 (19) Bounegru, Trafiquants et navigateurs, p. 12.                                                             

 .ٓٔ -ْٔ/ ُ، جُٕٔٗبا  ق ال  كر الكسطي، ب ركت، ك ( س  د عبد الف اح عاشكر،  ار خ ككر َِ)
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كربدا  ر ت ىذه الد غ رات ال ٌُّجار الركداف عف نير الدانكب ، كدف ذلػؾ ل  د ػف   

الجػػػـز باناطػػػاع ال جػػػارة حػػػكؿ ىػػػذا النيػػػر كي ةػػػذ ، كالػػػراجق كنيػػػا  انػػػت   كا ػػػؿ كك  ناطػػػف 
 .(ُِ)حسب ا  اؿ الحركب الجردان إ كك اناطاعيا عمي ضفا و

 ػق  ػدد ر ابدبراطكر ػإ الركدان ػإ  كف الجرداف لـ  رغبػكاك رل ب ض الدؤرل ف الدٍحدىث ف  
بؿ س كا للي الس فادة دنيا ثاا   ا كلغك  ا كاي  اد  ا ، كعم و لـ   سببكا  ق اناطػاع ال جػارة 

 .(ِِ) ق نير الدانكب رغـ الحركب ال ق سٌببكىا
يػػكف ك ضػ ن عػػف الجردػػاف ظيػػر عمػػي دسػػرح الػػدانكب غػػزاة آسػػ ك كف رعك ػػكف دثػػؿ ال 

Huns  الػػذ ف كسسػػكا دكلػػإ د راد ػػإ األطػػراؼ ، اسػػ غريت الف ػػرة دػػا بػػ ف الربػػف األل ػػر دػػف
 Avars، كاأل ػار (ِّ)الارف الرابػف الدػ  دم للػي دػا ب ػد دن  ػؼ الاػرف اللػادس الدػ  دم

الػػذ ف كيػػادكا دكلػػ يـ  ػػق الن ػػؼ الثػػانق دػػف الاػػرف السػػادس الدػػ  دم ، كبسػػطكا سػػ طر يـ 
، ككلض كا لسمطانيـ الاباةؿ الضاربإ حكؿ ىػذا النيػر ، ك ػاف (ِْ)دانكبعمي كيال ـ نير ال

 .(ِٓ)Slavsكبرز ىذه الاباةؿل الس ؼ 
 
 

                                                           

 (21)  Voir details, Lombard, les Métaux dans l̀ ancient monde,V. 2, pp. 80- 81.            
 (22) Pirenne (H.), Mahomet et Charlemagne, Bruxelles, 1937, p. 65; Coville (A.), 
les Villes du moyen âge, Premier article, pp. 15- 22, "J. S.", p. 17.                             

 .َُٔ -ُٗٓ/ ُ، جُٕٗٗ د. ياسـ عبد ياسـ، الااىرة، خ الكس ط،  رجدإل نكرداف ؼ.  ان كر، ال ار   (ِّ)
(24) Baynes (N.), the Successors of Justinian, art. pp. 263- 300, in "C. 

M. H.", vol. 2, pp. 296- 297; see also, Davidson (G..) and Horváth 
(T.), the Avar invasion of Corinth, pp. 227- 240, in "J. A. S. C. S. 
A.", vol. 6, No. 2 (1937), pp. 227- 228;    

، دراسات  ق  ار خ ال  كر الكسطيل األ ار، ابس ندر إ،         كدا  م يا. ُٗ، ص ُْٗٗلسدت غينـ 
 لراجع، Sklavoi، كSklavenoi، كSlavi، كSclavi، كSclaviniشاعت يد دنا عدة اسدا  لمس ؼل   (ِٓ)

       Dvornik (F.), the Slavs: thier early history and civilization, Boston, 1956, p. 42.  
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 السالف الغربيون وتوطنيم في جوار الميروفنجيين:

 ػػػاف السػػػ ؼ دػػػف ك ثػػػر األجنػػػاس  كطننػػػا  ػػػق كيػػػال ـ نيػػػر الػػػدانكب دنػػػذ الاػػػرف السػػػادس   
ل  ن دػػق للػػي الجردػػاف ، كل  ن دػػق للػػي الاباةػػؿ الرعك ػػإ  الدػػ  دم ، كىػـػ شػػ ب دنفػػرد عري  ػػا ،

نفكا  ف  ؿ ديس اؿ دف الش كب اليندك ككرب إ.(ِٔ)اآلس ك إ دثؿ اليكف كاأل ار  ، كلذلؾ  ي
كيػػػػد اح ػػػػار البػػػػاحثكف  ػػػػق  حد ػػػػد الدػػػػكطف األكؿ لمسػػػػ ؼ ، لذ لػػػػـ  اػػػػدـ الد ػػػػادر  

دػػف لػػ ؿ   بػػف  –كف البػػاحث ف  ال  سػػ   إ ك ػػفنا دي انػػا لحػػدكد دضػػاربيـ األكلػػي ، عمػػي
اػػػارف لم ػػػكا للػػػي ركل  رج حػػػق دفػػػاده كف  -دلةػػػؿ آثار ػػػإ ، كاع دػػػادنا عمػػػي عمػػػـ المغػػػإ الدي

، كدػف دكاضػف  نح ػر بػ ف  Pripet Marshesالسػ ؼ لرجػكا دػف  لػـك نيػر بر بػت 
 .(ِٕ)Bugكباج  Vistulaكالفس كل  Oderكاألكدر  Elbeكنيارل ابلب 

اػاطر السػ ؼ دنػذ الاػرف السػادس الدػ  دم عمػي كيػال ـ نيػر الػدانكب كديدا   ف دف كدر   
بدا إ دف د با و عمي ساحؿ البحر األسكد، ك كلن للي دناب ػو شػرؽ الػرا ف، لػ ؿ ذلػؾ شػغمكا 
األيػػػػال ـ الدالم ػػػػإ دػػػػػف شػػػػبو جز ػػػػرة البماػػػػػاف، كطب كىػػػػا بطػػػػاب يـ، ح ػػػػػي  ػػػػارت  يسػػػػػدي "كرض 

 ط الضك  عمي الاسـ الس  ق الػذم سػ ف الحػكض األعمػي . كدا  يدنا ىنا ىك  سم(ِٖ)ال االبإ"
كك  Venediدػػف نيػػر الػػدانكب يػػرب ددم ػػإ الفرنجػػإ الد ػػرك نج  ف ، ىػػؤل  حدمػػكا اسػـػ الفنػػد  ف 

Wends (ككVenethiدا ىق جذكرىـ؟ ك  ؼ  ناكليـ الدؤرلكف؟  ، ) 
                                                           

( كسػػاـ عبػػػد ال ز ػػػز  ػػرج، السػػػ ؼ  ػػػق شػػبو جز ػػػرة البماػػػاف كجيػػكد ابدبراطكر ػػػإ الب زنط ػػػإ لسػػػ رداد ِٔ)
، ُّ/ َّ، " الدجمػػإ ال ار ل ػػإ الد ػػر إ"، ج َُِ -ُُْـ(، داػػاؿ ص َُُٖ -ُٗٓسػػ اد يا )
 بد  السػػ ؼ دػػف شػػ كب عد ػػدة، ح ػػي  ػػار  ي كيػػد اسػػ(س ُ، ىػػادش )ُُْ، ص ُْٖٗالاػػاىرة، 
 .ٕٓ/ ُبا، جك ، راجفل س  د عاشكر،  ار خ ككر "عبكد إ"ل مدإ  اديراد ن  Slavsاسديـ 

 (27) Dvornik, the Slavs: thier early history…, pp. 7- 8; Aubin (H.), the Lands 
east of the Elbe and german colonization eastwards, art. pp. 449- 481, 
in "C. E. H.", vol. 1, ed. M. Poston, Cambridge, 1966, p. 449.                                                              

 (28) Ostrogorsky (G.), Byzantium and the South Slavs, art. pp 1- 14, in "S. E. 
E. R.", vol. 42, N. 98, (Dec. 1963), pp. 5- 6; Charanis (P.), Ethnic 
changes in the Byzantine empire in the 7th century, in "D. O. P.", vol. 13, 
1959, pp. 23- 44.         
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ب ـ( دػػػػػف كىػػػػػـ ال ي ػػػػػاَُِ -ٓٓ/ ْٓ) Tacitus ي ػػػػػد الدػػػػػؤرخ الركدػػػػػانق  ػػػػػا   كس  

، عنددا ك ؼ ش بنا  س ف يػرب نيػر الفسػ كل  (ِٗ)ال  س    ف  الذ ف ككردكا ىذه ال سد إ
، كج ػػػؿ دكطنػػػو شػػػريق دضػػػارب يباةػػػؿ الجردػػػاف  ػػػق لسػػػ ندناكة، دجػػػاكرنا Venediباسػػػـ 

ف  ػػػػانكا  Sarmatiansلاباةػػػػؿ اسػػػػديا  السػػػػاردا   ف ، كك ػػػػد كنيػػػػـ ل سػػػػكا دػػػػف الجردػػػػاف كا 
 .(َّ)اا إ كال ادات  شابيكف د يـ  ق المغإ كالث

دفادىػا ل  Ammianus Marcellinusك ق لشارة كردت عند لد ػانكس دػار  م نكس  
،  ناكليػا ب ػض البػاحث ف بال حم ػؿ ، كذ ػركا  (ُّ)"كف ال ب د ثاركا ضد ساد يـ السػاردا   ف"

 .(ِّ)كف ىؤل  ال ب د الثاةر ف ىـ الس ؼ )الفند  ف(  حد دنا
                                                           

، دثػػػؿل بم نػػػق Venethi كك الفن  ػػػ ف Venedi  حػػػدث  ي ػػػاب سػػػاباكف عمػػػي  ػػػا   كس عػػػف الفنػػػد  ف (ِٗ)
ـ( ُٓٔ -ٖٓ، كبطم دػػكس السػػ ندرم )بػػ ف سػػن ق  Natural Historyق   ابػػو ـ(  ػػٕٗ -ِّاأل بػػر )
المذاف كض ا ح زنا شاسػ نا ل مػؾ الاباةػؿ  د ػد بػ ف بحػر البمط ػؽ شػدالن ، كنيػر  Geographia  ق   ابو 

 الدانكب جنكبنا، كب ف نير الفس كل شرينا، كنير األكدر غربنا، راجفل
Dvornik, the Slavs: thier early history and civilization, p. 14; Kobyliniski (Z.), 

the Slavs, pp. 524- 544, "N. C. M. H.", vol. 1, p. 527.                          
 (30) Tacitus, Germania, En. Trans. W. Peterson, London, 1914, p. 331;                          

بػا ، كىػك  ػاف كحػد ك ال ي اب الذ ف  ناكلكا  ار خ الجرداف يبػؿ ي ػاـ ددػال يـ  ػق ككر  ي د  كرن م كس  ا   كس دف كىـ 
كبنػػػػا  الطباػػػػإ األرسػػػػ اراط إ  ػػػػق ركدػػػػا ، ك ػػػػاف عضػػػػكنا  ػػػػق دجمػػػػس الشػػػػ كخ ،  ػػػػكلي عػػػػدة دنا ػػػػب دثػػػػؿ ين ػػػػؿ 

 -ٖٗف )كبركين ػؿ ،  دػػا الي  ػر كال نػػا عمػي آسػػ ا ال ػغرل، كيػػد كضػف   ابػػو جردان ػا  ػػق عيػد ابدبراطػػكر  راجػػا
ظا ػو عػف الجردػاف دػف لػ ؿ الاػادة الركدػاف الػذ ف ذىبػكا لا ػاؿ ىػذه الاباةػؿ لمػؼ الػدانكب ك ـ( ، كاسػ دد دمحُُٕ

راجػف ل دحدػكد دحدػد  كالرا ف ، كيد  د ز بنظر و الناد إ ، لا إ  ق داارنا و بػ ف الدج دػف الركدػانق كالجردػانق ،
   .ٖٓ -ْٖ، ص  الحك رم ، رؤ إ  ق ساكط ابدبراطكر إ الركدان إ

  (31) Ammianus Marcellinus, the Roman History, Book, 17, pp. 150- 151;             
 ػاف دػف  بػار ضػباط الجػ ش الركدػانق،  ـ  ق دد نإ كنطا  إ ل اةمإ نب مػإ دػف ك ػؿ  كنػانق، َّّسنإ  نحككيلًد دار  مم نكس 

ػػا ِّٗق  ػػق دد نػػإ ركدػػا ب ػػد سػػنإ كيػػد  ػػاحب ابدبراطػػكر جكل ػػاف  ػػق ب ػػض د ار ػػو، كيػػد  ػػك  ػػا عادن ـ، كىػػك  ػػنؼ  ار لن
د ػانكس  ػاف كثن  ػّٖٕ -ٔٗ ا   كس ح ث غطق الف ػرة بػ ف سػن ق )  لإلدبراطكر إ الركدان إ،  ي د د د ن ل ار خ ا، عمػي ـ(، كا 

ـ، انظرل     .H. D. B., pp. 58- 59; O. D. B., p. 78كنو  اف دؤرلنا كاسف الط ع، كاضق الف ر كنز و الح 
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ا   كس الساباإ عف دجاكرة السػ ؼ لمسػاردا   ف ، الػذ ف كىذا ال حم ؿ  دعـ ركا إ    

 ربدا كلض كىـ كج مكىـ  اب  ف ليـ ، ح ي ثاركا ضدىـ  دا كرد عند دار  م نكس. 
ك ثػػر  حد ػػدنا عنػػددا  Jordanesك ػػاف دػػؤرخ الاػػكط  ػػق الاػػرف السػػادس الدػػ  دم جػػكردان س  

ـ ش بنا كياـ بجكار نير الفس كل باسـ   د عمي كف ىذا السـ   كد للي لحدل يباةؿ ، ككVenethi كس
 . (ّّ)Sclaviniكالس    نق )الس ؼ(  Antesالس ؼ ال د دة ، دثمو دثؿ األن س 

                                                                                                                                                         

( سػػاؽ ىػػذا الطػػرح الدػػؤرخ الحػػد ث  رانسػػ س د كرن ػػؾ، كك ػػد كف دػػار  مم نكس ي ػػد  حد ػػدنا الفنػػد  ف ِّ)
ب إ  ق ال  كر ك ، كاع دد د كرن ؾ عمي لر طإ يد دإ ل يال ـ األكر Servi Sarmatorumبمفظإ 

 The Peutinger Mapالكسطي  رجف للػي الف ػرة بػ ف الاػرن ف الرابػف كاللػادس الد  د ػ ف  يسػدي 
ال ػػق كضػػ ت السػػ ؼ الفنػػد  ف  ػػق دكضػػف كطماػػت عم ػػو اسػػـ  (Tabula Peutingeriana) كك 

الثػانق ، كذ ر الباحث نفسو كف ال جػار الركدػاف بمغػكا ىػذا الد ػاف  ػق الاػرن ف Sarmatiaساردا  ا 
 ل راجعكالثالث الد  د  ف، ح ث باعكا س انو سم نا د نكعإ دف البضاةف اب طال إ، 

      Dvornik, the Slavs: thier early history …., pp. 29, 55- 56.      
  (33) Jordanes, the Gothic History, En. trans. Ch. Mierow, U. S. A, 1915, p. 59;              

   لراجععند الدؤرل ف الب زنط  ف بدا إ دف الارف السادس الد  دم،  Sclavenoiك  Antsكردت ىذه األسدا  ك ضنا  كيد    
Procopius, Secret History, R. Atwater, U. S. A, 1927, book, 18; Das 
Strategikon des Maurikios, Germ. Trans. E. Gamillscheg,  Wien, 1981, p. 313; 

، كبالػذ ف اسػ كطنكا الحػكض األدنػي دػف نيػر الػدان  يػـ دػف السػ ؼ Antesدػا جداعػإ األن ػ س ك      
، ـ عنػددا يضػي عم يػا األ ػارَِٔسػنإ ككيادكا ددم إ  غ رة  ق الارف السادس الدػ  دم ، دادػت ح ػي 

مفا  لإلدبراطكر إ الب زنط إ  ، كيد  اف الس ؼ األن  س حي
Theophylact Simocatta, History, book, 8; see also,Dvornik, the Slavs, pp. 34- 36, 38;    

       ً ٌلة أقامت ف رجع نسبه إلى أسرة قوطٌة نب ة،ٌ  ُعد من المؤرخٌن األوائل ذوي األصول الجرماٌن سٌ  وجورداٌن

ة، وربما توًل منصب   ٌنة رافنا اإلٌطاٌل ٌ    امد ٌنة، وقد أرخ لتارٌخ القوط وتناول ج اأسقف ذورهم وهجراتهم، ًف هذه المد

س وضع مؤلفه سنة  المؤرخٌن وٌعتقد بعض جب 555أن جورداٌن مه، وعدم إحاطته كماٌ  م، ورغم ضحالة تعٌل

ة و ٌٌن ٌٌن، ومواطنهم آبالالٌت س قدم لنا فً كتابه معلومات مهمة عن جذور السالف الفند دابها، غٌر أن جورداٌن

 .Jordanes, the Gothic Hist., the introduction, p. 1- 18 القدٌمة:

https://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Peutinger
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 (ّْ)Columbanusكك ػػػد األدػػػر نفسػػػو  ػػػؿ ًدػػػفل  ا ػػػب سػػػ رة األسػػػاؼ  كلدبػػػانكس  

  ػػػػق ثنا ػػػػا ك ػػػػفيدا لماباةػػػػؿ الديا دػػػػإ  ػػػػق (ّٓ)Frédégaireكالدػػػػؤرخ البرجنػػػػدم  ر ػػػػد ج ر 
الفرنجػػػق ،  كطماػػػا عم يػػػا اسػػػـ الفنػػػد  ف  Thuringiaالجنػػػكب الشػػػريق دػػػف ليمػػػ ـ ثكرنج ػػػا 

Vénèdes  كذ را كنيا  ن دق للي جنس الس ؼ ،Esclavons. 
كنلمص ددا سبؽ للي كف "الفند  ف"  انكا  رعنا دػف يباةػؿ السػ ؼ ، اسػ كطنكا كسػط  

الشػػدال إ لنيػػر الػػدانكب،  ػػق  ككركبػػا  ػػق ح ػػز  د ػػد دػػف جنػػكب جبػػاؿ ال ربػػات للػػي الضػػفإ
ػؽ ليػـ كف  حدمػكا اسػـ "السػ ؼ الغػرب  ف" ،  د  ػزنا ليػـ (ّٔ)الحكض األعمػي دنػو ، كبػذلؾ حي

                                                           

(34) Gonas of Babbio, Life of St. Columban, Ed. D. Munro, U. S. A, 1895, p.33;  
لػػد ألسػػرة ك رلند ػػإ نب مػػإ ، كان ػػب  ػػق شػػبابو عمػػي طمػػب ُٓٔ -ّٗٓكاألسػػاؼ  كلدبػػانكس )عػػاش بػػ ف سػػن ق  ـ( كي

بػق ك ادس الدػ  دم  ػق الغػرب األكر ال مـ، ثـ كىب نفسو للددػإ ال ن سػإ ، كيػد  ػار دػف كشػير كسػايفإ الاػرف السػ
 ػق شػداؿ ل طال ػا ،  Babbioنجم را كغالإ كا  طال ػا ، ككنشػك ال د ػد دػف األد ػرة، كىديػا د ػر بػاب ك ل ، ح ث  ناؿ ب ف

كبػػذؿ جيػػكدنا ديضػػن إ لنشػػر الدسػػ ح إ بػػ ف الاباةػػؿ الكثن ػػإ حػػكؿ نيػػرم الػػرا ف كالػػدانكب ، كيػػد دٌكف سػػ ر و جكنػػاس 
Gonas لراجعـ ، ِْٔ -ّٗٔبنا  ق د ر باب ك ، كذلؾ ب ف سن ق الذم  اف راى 

King (R.), A Primer of the history of the holy catholic church in Ireland, Dublin, 
1945, vol. 1, pp. 249- 275; see, Curta, the Making of the Slavs, p. 61. 

 (35) Frédégaire, Chronique, Trad., M. Guizot, dans " M. G. T.", t. 2, p. 196;                  
لـ   رؼ كحد ال ث ر عف  ر د ج ر ، ل ف الذم  يد ػف اسػ نباطو دػف حكل  ػو ل كنػو  ػاف كحػد رىبػاف دد نػإ 

ـ ، ك اف  يشار للي   ابو عمي كنػو ٖٓٔ،  ق ديااط إ برجند ا ، كيد  ك ق ب د سنإ Avenches ك  نش 
ـ ٖٓٔـ للػي سػنإ ْٖٓال كرم ، كىك  يغطق األحداث  ق الف ػرة دػف سػنإ  ً مإ كك  ً دإ ل ار خ جر جكرم

، كيػػد طيػػًرح اسػػـ  ر ػػد ج ر ككؿ دػػرة  ػػق الاػػرف السػػادس عشػػر  دؤلػػؼ ليػػذا ال  ػػاب ، كىػػك   د ػػز بحسػػو 
النادم ، لذ ك د كنو  اف   ا ي األلبار ال ق   مو، ك  حاؽ دف  ح يا ، ك بدك كنو اسػ دد كلبػاره دػف 

 رىباف الذ ف ار حمكا للي الس ؼ الغرب  ف بغرض نشر الدس ح إ ، راجفلالاساكسإ كال
Les grandes chroniques de France, Ed., J. Viard, Paris, 1922, vol. 2, pp. viii- 
xiii; Frédégaire, Chronique, notice sur Frédégaire, pp. 155- 158.  

  (36) Frankish Cosmography, ed. H. Pertz, 1845, p. 267. (http://www.jassa.org); see 
also, Barford (P.), the Early Slavs, U. S. A, 2001, p. 57.                                           

http://www.jassa.org/
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عف كيرانيـ الشػري  ف الػذ ف اسػ كطنكا سػكاحؿ البحػر األسػكد ، كال مطػكا بػالركس ، ك د  ػزنا 

 .(ّٕ)ليـ عف كيرانيـ الجنكب  ف الذ ف اس كطنكا البمااف
 و كف األدا ف ال ق حٌؿ   يا الس ؼ الغرب كف ، كال  ؼ الدؤرل ف األيدد ف كددا ل شؾ   

 ق كسداةيا ، لندا   كد للي  ناؿ الس ؼ دف دكطف للي آلر ب  ابف الحاب ال ار ل إ ،  اد  انكا 
  س كطنكف الدكاضف ال ق  يلم يا يباةؿ الجرداف ل ؿ نزكحيا نحك الغرب األكركبق.

الارف السادس الد  دم عبكر نير ابلب دف الشداؿ الشريق للي كلذلؾ كد نيـ  ق   
الجنكب الغربق ، كاس اركا  ق السيكؿ الكاي إ ب ف كنيار ابلب ككك ر  ش كالساؿ كالدانكب 

، كنفذكا للي نير الػدانكب دػف (ّٖ) Moravia، كدكرا  ا Bohemia، ح ث ليم دا بكى د ا 
                                                           

(37) Thompson (J.), Early trade relations between the Germans and th Slavs, 
art. pp. 543- 558, "J. P. E", vol. 30, N. 4, Aug. 1922, U. S. A, p. 550, Note. 
2; Lombard, les Métaux dans l`ancient monde, vol. 2, p. 85; see also, Pohl 
(W.), Justinian and the Barbarian kingdoms, pp. 448- 476, in "the Cambridge 
companion to age of Justinian, ed. M. Maas, Cambridge, 2006, p. 470.                                                                      

( دػػف الاباةػػؿ الجردان ػػػإ ال ػػق سػػػ نت ىػػذه السػػػيكؿ  ػػق الاػػرف اللػػػادس الدػػ  دم يبػػػؿ يػػدـك السػػػ ؼ ّٖ)
 الثكرنج  ف ، راجفل الفند  فل الي ركلق ، كالركج  ف ، كالمدبارد  ف ، كلف رة دحدكدة

Hoensch (J.), Histoire de la Bohême des origins à la revolution de Velours, 
traduit. franç. F. Laroche, Paris, 1995, pp. 23- 25; 

ا، ككلػػذت اسػديا دػػف نيػر دكرا ػػا لجػز  الشػػريق دػف دكلػإ ال شػػ ؾ حال  ػدكرا  ػا ىػق ديااط ػػإ  اػف  ػػق ا     
 ػـ،  نبػف دػف شػداؿ غػرب بػ د ال شػ ؾ، ك  ػب  ػق  َّٓ نحػكطكلػو يا، كىػك نيػر  بمػ  الذم  در ل ل

ل                                  راجععع، نيػػر الػػدانكب عنػػد دد نػػإ برا  سػػ ؼ السػػمك ا  إ، ك ػػاف دػػف األنيػػار ال ػػالحإ لمد حػػإ كال جػػارة
Hoensch, Histoire de la Bohême, pp. 8- 9; 

األجػزا  الغرب ػإ كالكسػطي دػف دكلػإ ال شػ ؾ ، كىػق  شػرؼ عمػي الحػكض األدنػي دػف  كدا بكى د ػا   شػغؿ
،   ػارت  Boiiسديا دػف شػ ب سػم ق يػد ـ  ػاف  يسػدي بػكم اا كلذت نير كك رشت ، ك ظف الب ض كني

 لراجع،  "كرض البكم"بكى د ا   نق 
Dvornik, the Slavs: thier early history and civilization, p. 32; Strezelczyk (J.), 
Bohemia and Poland, pp. 514- 535, in "N. C. M. H.", vol. 3, p. 516. 
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، ك انػػػت  جػػػاكرىـ يباةػػػؿ ال ػػػرب  Ratisbonف لػػػ ؿ الدد نػػػإ ال جار ػػػإ الديدػػػإ را  سػػػبك 

Sorabes  ػػػا دػػػف السػػػ ؼ ، عمػػػي كنيػػػا حالفػػػت الد ػػػرك نج  ف ، كد  ػػػت ػػػٌدت ك ضن ال ػػػق عي
 .(ّٗ)ضر بإ سنك إ لل يـ

كن حػػػظ كف ىػػػذه الدكاضػػػف األل ػػػرة ال ػػػق اسػػػ كطنيا السػػػ ؼ الغرب ػػػكف لندػػػا  جػػػاكر  
رنج ػػػا كبا ار ػػػا ، المػػػذاف  انػػػا ليم دػػ ف د ػػػرك نج  ف  ػػػق حػػػكض الػػػدانكب األعمػػػي ، ىدػػػال ثك 

 .(َْ) اب  ف لمفرنجإ الشري  ف كك ددم إ ككس راس ا دنذ الارف السادس الد  دم
كل س لد نا د مكدات  ف  م إ عف الدج دف الس  ق  ق دكرا  ا كبكى د ا كك عف  نظػ ديـ 

ط ػػكف الس اسػػق ، ك رجػػف ىػػذا للػػي يمػػإ الد ػػادر ال ػػق  حػػدثت عػػنيـ ، ك ي ػػد ال ي ػػاب الب زن
ك ضػػؿ دػػف ك ػػؼ الديج د ػػات السػػ   إ ، غ ػػر كنيػػـ  ػػر كا اى دػػاديـ للػػي الحػػد ث عػػف 

نا ػػد ليمػػ ـ البماػػاف، كشػػبو جز ػػرة  -سػػ ؼ األحػػكاض الكسػػطي كالػػدن ا دػػف نيػػر الػػدانكب
 كلـ  ي نكا بالحد ث عف س ؼ الحكض األعمي ليذا النير. -ال كناف
ذا  ػػػاف ك ػػػؿ السػػػ ؼ كاحػػػدنا  ػػػإف دج د ػػػا يـ      شػػػابو  ػػػق الجػػػذكر  -كل ر ػػػب -كا 

ف ال مفػػت دػػكاطنيـ ، كليػػذا  د ػػف الع دػػاد عمػػي كك ػػاؼ ال ي ػػاب  كال ػػادات كاألعػػراؼ كا 
الب ػػػزنط  ف لدج د ػػػات السػػػ ؼ  ػػػق البماػػػاف كغ رىػػػا دػػػف كيػػػال ـ الػػػدانكب ، ثػػػـ طػػػرح ىػػػذه 

 األك اؼ عمي دج دف الس ؼ الغرب  ف. 

                                                           

 (39) Huguenin (A.), Histoire du royaume mérovingien d` Austrasie, Paris, 1962, p, 
369; Dvornik, the Slavs, pp. 33- 34; Kobyliniski, the Slavs, p. 532;                               

يب مإ ال رب الب ضا  اس ارت  ق الارف السادس الد  دم يرب نير ابلب  ق الدضارب الكاي إ شدالق 
ػػ دػػنيـ عبػػر للػػي جنػػكبق الػػدانكب )شػػداؿ غػػرب دلداشػػ ا( ، ك رجػػف ك ػػكليـ للػػي  االػػدانكب، عمػػي كف  رعن

إ ،  رجدػػػإل د. دحدػػػكد يباةػػػؿ السػػػ ؼ، انظػػػرل يسػػػطنط ف بكر  ركجن  ػػػكس ، لدارة ابدبراطكر ػػػإ الب زنط ػػػ
 س ُِٕ -ُِّ، ص َُٖٗس  د عدراف ، ب ركت ، 

      Frédégaire, Chronique, p. 212; see also, Dvornik, the Slavs, p. 27. 
 (40) Huguenin, Histoire …, p. 369; Van dam, Merovingian Gaul, see the map, 
p. 196.     
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طػػكؿ الاادػػإ ، كالاػػكة البدن ػػإ،  -الب زنط ػػكف   دػػا ك ػػفيـ ال ي ػػاب -كيػػد عيػػرؼ عػػف السػػ ؼ  

كالبشرة الدا نإ ، كش ر الركس الضارب للي الحيدرة ، كيدر يـ عمي  حدؿ الضاةاإ كالدي انػاة كالبػرد ، 
 دا عيرؼ عنيـ الس ني  ق ك كاخ بس طإ د باعدة ، كدجاكرة األنيار كالغابات ، كال  ش  ػق يباةػؿ 

حػا ـ كاحػد ، كك يػانكف جػادف ، ك ػانكا كثن ػ ف  يادسػكف للػو البػرؽ ،  د فريإ ، ككنيـ ل  ح  دػكف للػي
ك  اربػػكف لل ػػو بػػذبق الح كانػػات ، ك ظنػػكف كف ىػػذا الد بػػكد  سػػ ف الغابػػات ، كلػػذلؾ  انػػت دجػػاكر يـ 

 .(ُْ)لمغابإ بدثابإ حدا إ ليـ كطدكن نإ
، (ِْ)زراعػػإك ػػاف السػػ ؼ الغرب ػػكف  سػػ نكف ييػػرل  ػػغ رة ، ك   دػػدكف  ػػق د  شػػ يـ عمػػي ال 

ك ػػانكا  س لم ػػكف ال سػػؿ دػػف النحػػؿ البػػرم ، كيػػد ا  سػػبكا دػػف ابيادػػإ بجػػكار الغابػػات ديػػارة يطػػف 
ػػار كالجمػػكد ك ثػػر دػػنيـ  ػػق  ػػناعإ  األلشػػاب كددارسػػإ الاىػػٍنص ، ك ػػانكا بػػارع ف  ػػق  ػػناعإ الفىل 

 دانكب.عمي كنيـ  انكا  ب  كف بضاة يـ البس طإ عمي سكاحؿ نير ال ،(ّْ)اآللت الد دن إ
كلػػػـ  اػػػؼ كحػػػد عمػػػي لغػػػإ السػػػ ؼ الغػػػرب  ف كثاػػػا  يـ ، ح ػػػث لػػػـ   ػػػرض الد ػػػادر  

الب زنط إ كل الغرب إ ليذا األدر ، كيد حاكؿ الباحثكف اس ج   ىذه الاض إ ، ك  شػكا عػف 
بػػدا ات المغػػإ السػػ   إ ، كا لػػذكا دػػف ال نا بػػات اآلثار ػػإ سػػب  ن ليػػـ ، ك ػػذلؾ ل ػػادات عمػػـ 

، الذم س كا دف ل لو للػي البحػث عػف كسػدا  الدػدف كاألنيػار  ػق األدػا ف  المغإ الداارف
 ال ق اس كطنيا الس ؼ ، كد ر إ د ي  ارت  ينطؽ بالمساف الس  ق؟

                                                           

(41) See Procopius, History of the Wars, En. Trans, H. B. Dewing, U. K, 1962, 
vol. 7, pp. 269, 271, 273; Das Strategikon des Maurikios, p. 313.                                    

(42) Fine (J.), A Critical Survey from the 6th  to late 12th cent.,U.S.A, 1991, 
p.69; Johanek (P.), Merchants, Markets and towns, in "N. C. M.H.", v. 3, 
pp. 66- 67. 

(43) Hoensch, Histoire de la Bohême, pp. 26- 27;                                                               
كربدا ىذا  فسػر لشػارة ب ػض ال  ػاب الب ػزنط  ف للػي بسػاطإ األسػمحإ ال ػق  ػاف  سػ لدديا السػ ؼ  ػق  

 لراجعالد ارؾ، 
Procopius, Hist. of the Wars, vol. 7, p. 271; Theophylact Simocatta, book, 6. 
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كدػػف الن ػػاةت ال ػػق لم ػػكا لل يػػا كف السػػ ؼ عمػػي طػػكؿ نيػػر الػػدانكب لػػ ؿ الاػػرن ف  

ندػػا السػػادس كالسػػابف الد  د ػػ ف ، لػػـ   ػػف ليػػـ لغػػ يـ اللا ػػإ ،  عمػػي األيػػؿ الد  كبػػإ، كا 
اسػػ  دمكا لغػػات الشػػ كب ال ػػق لضػػ كا ليػػا، ك ػػكثركا بثاا ا يػػا، كلػػذلؾ  انػػت ال   ن ػػإ ىػػق 

 ؟ (ْْ)الساةدة ب ف الس ؼ، ك  ؼ ل كىـ  ي ٌدكف  رعنا دف  ركع الش كب اليندك ككركب إ
أل ار ػػإ شػػرينا ك يد ػػف الاػػكؿل لف سػػ ؼ الحػػكض األعمػػي لمػػدانكب  ػػكثركا بثاػػا   فل الثاا ػػإ ا

ف  انػػت لغػػ يـ السػػاةدة ىػػي ال   ن ػػإ ، كيػػد  ػػكطف ب ػػنيـ عػػدد  كالثاا  ػػإ الفرنج ػػإ غربنػػا ، كا 
 ب ػػر دػػف الفرنجػػإ ،  ػػاف ليػػـ نفػػكذه كاضػػق ، كىػػذا  يفسػػر لنػػا   ػػؼ  ػػار كاحػػد دػػف رعا ػػا 

 الفرنجإ دم نا عمي الس ؼ  دا س  رض الدراسإ لحانا!
ير الدانكب دلمت  ق طاعإ األ ار عنددا كيادكا كالد ركؼ كف يباةؿ الس ؼ حكؿ ن 

، ىػذا  ػق الكيػت الػذم (ْٓ)دكل يـ  ق سيكؿ ىنغار ا  ق دن  ػؼ الاػرف السػادس الدػ  دم
ـ( ، ٓٔٓ -ِٕٓلـ  ي ـ ب زنطإ ب جار يا  ق الػدانكب لػ ؿ عيػد ابدبراطػكر جسػ ن اف )

ط ؿ الب زنط ػإ  ي ػا ق بادر  ر  ز ناظر يا نحػك  جػارة البحػر الد كسػط ، ح ػث  انػت األسػا
 .(ْٔ)دنذ ح ف لمس طرة عمي سكاحمو

                                                           

(44) See the dtails in, Curta, the making, p. 344;--- The Slavic lingua franca 
(linguistic notes of an archaeologist turned historian), art. in "E. C. E.",  
Vol. 31, Part 1, 2004, pp. 125–148; Barford (P.), Slavs beyond 
Justinian`s frontiers, art. in "S. S. B. P.", No. 2,  2008, pp. 21- 32 ; 
Kobyliniski, the Slavs, p. 529 and after.          

( ذ ػػػػر الدػػػػؤرخ الب زنطػػػػق جػػػػكف كسػػػػاؼ ك  سػػػػكس كف األ ػػػػار  ػػػػاركا  ػػػػق عيػػػػد ابدبراطػػػػكر   بر ػػػػكس ْٓ)
 ـ( د ح د ف  ق ضف ق نير الدانكب ، راجفل ِٖٓ -ٖٕٓ)

John of Ephesus, Ecclesiastical History, Part. 3, Trans. R. P. Smith, Oxford, 1860, 
p. 442; Voir, Hauptmann (L.), les Rapports des Byzantins avec les Slaves et les 
Avares pendant la seconde moitie du VI siècle, B Z, t. 4, pp. 137- 170.       

س اسػػػػدت غنػػػػ ـ ، لدبراطكر ػػػػإ جسػػػػ ن اف ، ًجػػػػٌدة، ُْ -ّٕ( كرشػػػػ بالد لػػػػك س ، الاػػػػكل البحر ػػػػإ ، ص ْٔ)
  .ٔٓ -ْٓ، ص  ُٕٕٗ
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غدا الس ؼ الغرب كف ك باعنا ل  ار الذ ف  انكا   ادمكنيـ د ادمإ س ةإ ، حسػبدا كرد  

 ق ركا إ الدؤرخ البرجندم  ر د ج ر ، ح ث ذ ر كف الداا م ف األ ار  انكا كح اننا  اضػكف 
سا ىـ ، ثـ ل    ر كف باألبنػا  النػا ج ف عػف   ؿ الش ا  ب ف الس ؼ ، ك انكا  طؤكف ن

ىذا األدر ،  دا كنيـ لذا لاضكا غدار د ر إ ،  ٌدركا الس ؼ  ق ال فكؼ األداد إ ، 
ككيفػػكا ىػػـ )األ ػػار(  ػػق اللمػػؼ ، ل ػػق   كنػػكا بدنػػكل عػػف الجراحػػات كالا ػػؿ ،  ػػإذا كحػػرزكا 

ف الس ؼ  د  كف ل اكة سنك إ الن ر  اددكا ل حكزكا الغن دإ كحدىـ ، كز ادة عمي ذلؾ  ا
 . (ْٕ)لساد يـ األ ار ، ددا كٌلد الضغ نإ  ق نفكسيـ كال راى إ نحك ىؤل  السادة

ك د ػػف الاػػكؿل لف األ ػػار ب ػػد للضػػاعيـ لمسػػ ؼ الغػػرب  ف  ػػاركا  ػػق جػػكار ددم ػػإ  
ذا رغبكا  ػق بسػط سػمطانيـ عمػي ىػذه الددم ػإ كجيػكا  الفرنجإ الد رك نج  ف  ق الغرب ، كا 

 يكا يـ دف ك باعيـ الس ؼ لا اؿ الد رك نج  ف ، ك د حدث ذلؾ غ ر درة.
، كان يت  Nabilisـ  ق دكضف اسدو ناب م س ِٔٓكي ت د ر إ ب ف الجانب ف سنإ  

ـ، كال ػق لػـ ٔٔٓ -ٓٔٓ، ثػـ  انػت الد ر ػإ الثان ػإ بػ ف سػن ق (ْٖ)بان  ار الد ػرك نج  ف
 Sigebertلدمػؾ الد رك نجػق سػ جبرت األكؿ  يحدد الد ادر ليا دكضػ نا ، كشػارؾ   يػا ا

بنفسو ، ك اف  اكد ج شنا دف كجناس دل مفإ ل س سكف، كبا ػار  ف، ككل دػانق ، كدػا األ ػار 
كد يػػػـ السػػػ ؼ الغرب ػػػكف ، كغ ػػػرىـ دػػػف الاباةػػػؿ   Bajan  ػػػاف  اػػػكدىـ اللايػػػاف با ػػػاف

                                                           

 (47) Frédégaire, Chronique, p. 196; Les grandes chroniques, vol. 2, p. 111;                   
كذ ػر كنيػا   نػق الدحػارب ف، ككشػار الباحػث  مػكر ف  ،Bifulciسـ ب فكلسق كطمؽ  ر د ج ر عمي الفند  ف ا

 ,Felhan, Falh كر ػػػا للػػػي كف ال مدػػػإ اشيػػػ ات دػػػف الجردان ػػػإ الاد دػػػإ دػػػف  مدػػػات دشػػػابيإ دثػػػؿل 
Fulgum،  ك شػػبو  مدػػإ  رجػػف لمجردان ػػإ الكسػػ طإBevelhen  كدػػدلكىال "ك ػػراد  اكدػػكف بحراسػػإ غ ػػرىـ 

 كعطاىا  ر د ج ر  فإ حرب إ، راجفلكك حدا  يـ"، كلذلؾ 
Curta (F.), the Making of the Slavs, Cambridge, 2001, p. 60.  

 (48) Grégoire de Tour, t. 1, liv. 4, p. 205; Huguenin, Histoire, pp. 120- 122;                  
 يفٌرؽ بػ ف الشػ ب ف باع بػار  ن حظ كف دي ظـ الد ادر الفرنج إ كطمات عمي األ ار اسـ اليكف، كىق لـ

 ف .ك كنيدا بدك آس ك 
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الد ر ػإ بان  ػار  الضاربإ حكؿ نير الدانكب ،  ضػ ن عػف در زيػإ لسػ ندنا   ف ، كان يػت

األ ػػار ، كسػػاكط سػػ جبرت  ػػق األسػػر ، عمػػي كنػػو نجػػق  ػػق لينػػاع اللايػػاف بػػإط ؽ سػػراحو 
 .(ْٗ)داابؿ  د إ ضلدإ ، كعاد د و د اىدة س ـ

كيػػػػػد نٌ ػػػػػت الدي اىػػػػػدة عمػػػػػي  شػػػػػ  ؿ دنػػػػػاطؽ عازلػػػػػإ بػػػػػ ف الددم  ػػػػػ فل الد رك نج ػػػػػإ  
انكا "ً نػػػد  ف" عمػػػي الضػػػفإ كاأل ار ػػػإ، ىػػػق  مػػػؾ األدػػػا ف ال ػػػق شػػػغميا السػػػ ؼ، سػػػكا  ك ػػػ

 . (َٓ)الشدال إ دف نير الدانكب، كـ  انكا "ً ربنا" عمي الضفإ الجنكب إ دف النير نفسو
ككرجق الظف كف ىذه الدناطؽ ال ازلإ حكت دنا ذ ل ح  ؿ الضراةب عمي الاكا ؿ ال جار إ 
ػػػا ال ػػػق  انػػػت  سػػػ ر  ػػػق نيػػػ ر ال ػػػق  انػػػت  سػػػ ر بػػػ ف السػػػ ؼ كالد ػػػرك نج  ف ، كل ك ن

الدانكب ، كىذا األدر   ضق جم  ا لذا كلا نا الضك  عمي ظركؼ ال جػارة كالد حػإ  ػق ىػذا 
 النير  ق ظؿ األحداث ال ق شغمت الارف السادس الد  دم.

 ػػػاف نيػػػر الػػػدانكب دػػػف اللطػػػكط الرة سػػػإ ال ػػػق  ن اػػػؿ البضػػػاةف دػػػف ل ليػػػا للػػػي الفرنجػػػإ  
للػي كف الطػرؽ  F. de Coulangesه  ػكلنت الد ػرك نج  ف، ك شػ ر الدػؤرخ الحػد ث   سػ  ؿ د

ال جار إ كدنيا الدانكب لـ   كيؼ كك  ناطف عنيا السابمإ ل ؿ الارن ف السادس كالسابف الد  د  ف 
، كاس شػػيد بالدراسػػػ ـ ال ػػػق ك ػػػدرىا الد رك نج ػػػكف لػػػ ؿ ىػػذه الف ػػػرة، ال ػػػق  كضػػػق كجػػػكد  جػػػار 

                                                           

(49) Grégoire de Tour, t. 1, liv. 4, p. 211- 212; Huguenin, Histoire, pp. 120- 122;         
ـ( ال ػػػـز ب زك ػػػد الج ػػػكش ٕٓٓ -ُٔٓذ ػػػر الدػػػؤرخ الب زنطػػػق د نانػػػدر كف الدمػػػؾ الد رك نجػػػق سػػػ جبرت )

ف ىػػذا لسػػ ب د  ػػاف الداشػػ إ حػػاؿ دركرىػػا يػػرب الحػػدكد الفرنج ػػإ، كل  ي كات كيطااأل ار ػػإ بالػػدي ؽ كاللضػػر 
  اف شرطنا  رضو األ ار عمي الفرنجإ ببراـ الس ـ د يـ، 

Menander the Guardsman,the History,Trans, R. Blockley,U.K.,1985, pp. 127, 129; 
ف الس ؼ كالبا ار  ف ك بػاع الفرنجػإ، كيد كشار دؤرخ المدبارد  ف بكلس الشداس للي عدة د ارؾ كي ت ب 

 انظرل
Paul Diacre, Histoire des Lombards, trad. F. Bougard, Belgique, 1996, liv. 4, 
pp. 79, 81, 95;  see also, Dvornik, the Slavs, p. 60; Hoensch, Histoire, p. 25. 

(50) Hoensch, Histoire de la Bohême, p. 25.                                                                       
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، كسػكر  ف،  ضػ ن عػف ال ُّجػار ال يػكد الػذ ف كجانب  ق الددم إ ل سػ ؼ، كس سػكف، كلدبػارد  ف

حااكا ثرا ن  احشناس ألنيـ  انكا دف  بار الديارض ف  ق الدج دف الد رك نجق
(ُٓ) . 

 ػق ال جػاه  A. Covilleككلفر ػد  ك  ػؿ  H. Pirenneكذىػب  ػؿ دػف ىنػرم ب ػر ف  
ار كالسػ ؼ نفسو، زاعد ف كف الحركب ال ق كي ػت حػكؿ الػدانكب بػ ف الد ػرك نج  ف كاأل ػ

لػػـ  ػػؤدى للػػي اناطػػاع ال جػػارة  ػػق نيػػر الػػدانكب ، بػػؿ عمػػي ال  ػػس نشػػٌطت  جػػارة  انػػت يػػد 
 .(ِٓ)شاعت  ق ككركبا دنذ الارف اللادس الد  دم ، كل كىق  جارة ال ب د

لاد  انت  جارة ال ب د دف الدىعادات الرة سإ ل ي  اد الد رك نجق ، ك ػاف ال يجػار السػ ؼ  
د للي كلدان ا كغالإ عف طر ؽ الحػكض األعمػي لنيػر الػدانكب، كبالداابػؿ  ػاف ال ُّجػار  نامكف ال ب 

الفرنجإ  نفذكف للي يباةؿ الس ؼ الغرب  ف  ق بكى د ا كدكرا  اس ل نػالكا حظيـػ دػف  جػارة ال ب ػد ، 
 ا ك انكا  سم كف لل يـ دف ل ؿ عدة طيرؽل كحدىا  نفذ للي نيػر ابلػب عبػر ددػرات ليمػ ـ  سػ فال

Westphalie  ، الكايف ب ف نيرم الرا ف كالك زر، كآلر  ج از ثكرنج ا نحػك نيػرم السػاؿ كابلػب
 .(ّٓ)كثالث   بر با ار ا نحك س ؼ ال ش ؾ كال ىٍرب، كدنيا للي بكى د ا

 اف ال ب د الذ ف  يباعكف  ق غالإ رجالن كنسا ن دف ديل مؼ األجناس 
 ،   حدثنا (ْٓ)

                                                           

  (51) Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l`ancinne france: la 
monarchie franque, Paris, 1928, pp. 254- 258; pour plus details des 
marchands syriens voir, Pirenne (H.), la Fin du commerce des Syriens en 
occident, art. pp. 677- 687, dans " A. I. P. H. O.", t. 2, pp. 677- 679;                                            

 ،ُ، جُٖٓٗؼ. ىا د،  ار خ ال جارة  ق الشرؽ األدني،  رجدإل كحدد دحدد رضا، الااىرة،       
 .ّٓ -ّْص       

 (52) Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 65; Coville, les Villes …, p. 17.           
(53)  Lombard, les Métaux dans l`ancient monde, vol. 2, p. 85.                                     

 ػػػػػػػركم الدػػػػػػػؤرخ الدي ا ػػػػػػػر  ر ػػػػػػػد ج ر كف ب م شػػػػػػػ مده زكجػػػػػػػإ دمػػػػػػػؾ ككس راسػػػػػػػ ا ث ػػػػػػػكد برت الثػػػػػػػانق   (ْٓ)
Theudebert انت كدإ اش ر يا الدم إ بر ني مده دف  يجار ال ب د بسبب جداليا البارع، كزكج يػا  ،

 لراجعدف حف دىا ث كدب رت سالؼ الذ ر، 
Frédégaire, Chronique, p. 180. 
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، (ٓٓ)Orléans ػػػد س سػػػكف راىىػػػـ  ي رضػػػكف  ػػػق دد نػػػإ ككرل ػػػاف جر جػػػكرم ال ػػػكرم عػػػف عب

ا عب د ثكرنج ػكف كبربػر دػف شػداؿ ك ر ا ػا كآلػركف كنجمكس سػكن كف، كيػد  ك اف ىناؾ ك ضن
اع اد ال جػار الفرنجػإ عمػي كف  حدمػكا ىػؤل  ال ب ػد للػي الدػكان  الجنكب ػإ ل كرؿ كدارسػ م ا 

 .(ٔٓ)ل ب  كىـ للي  يجار البحر الد كسط
ك ػػاف ب ػػض ال جػػار الاػػاةد ف عمػػي ىػػذا األدػػر  يػػكدى، األدػػر الػػذم كغضػػب ال ن سػػإ،     

ـ للػػػي ٗٗٓـ(، كف  رسػػػؿ لطابنػػػا سػػػنإ َْٔ -َٗٓددػػػا حػػػدا بالبابػػػا جر جػػػكرم ال ب ػػػر )
 حٌضيا عمي ل دار درسكـ كك يػانكف  Brunehautالدم إ الد رك نج إ بر نك )بر ني مده( 
 .(ٕٓ)لد اجرة   يـ دنف ال يكد دف  دمُّؾ الدس ح  ف كا

ك د ف الاكؿل لف الس ؼ ىـ دف  انكا   ن كف الدرا ب ال جار إ ال ق  انػت  سػبق  
 ق د اه الدانكب ، كل س بغر ب كف  ح  ركا ىذه ال ػناعإ بح ػـ ليػاد يـ بجػكار الغابػات، 
كلبر يـ  ق يطف األشجار ، كاس لراج األلشاب دنيا ، كددػا ل شػؾ   ػو كف كشػ اؿ ىػذه 

                                                           

  (55) Grégoire de Tour , Histoire, 2, liv, 7, pp. 123- 124; voir aussi, Verlinden 
(C.), Problèmes d` Histoire économique franque. Le franc Samo, art. pp. 
1090- 1095, dans " R. B. P. H.", t. 12, F. 4, 1933, p. 1094.                                                      

 (56) Pirenne (H.), les Villes du moyen âge, 1927, p. 22; Mahomet et …p. 66.                 
 (57) R. P. R. , Ed. Jaffé,  vol. 1, N. 1743, p. 197;                                                           

ا دف  جارة ال ب د ، ل ف ذلؾ لـ  دنف اس درار ىذه      ا لذت ال ن سإ كعمي ركسيا البابك إ دكيفنا دي ارضن
،  ػػؿ ال ب ػػد الػػكثن  ف للػػي الدسػػ ح إ ػػو ال ن سػػإ ىػػك  حك ال جػػارة  ػػق الددم ػػإ الد رك نج ػػإ،  ػػؿ دػػا نجحػػت  

 عمي كنيا لـ  غفر لم يكد ددارس يـ ىذه ال جارة ، راجفل
Katz (S.), Pope Gregory the Great and the Jews, art. , in " J. Q. J.", vol. 24, N. 2 
(Oct. 1933), pp. 113- 136; Serfass (A.), Slavery and Gregory the Great, art. pp. 
77- 103, "J. E. C. S.", vol. 14, N. 1, U. S. A., 2006, pp. 97- 102.  
كيد بذؿ الدمكؾ الد رك نج كف جيكدنا  ب رة ل ؿ الارن ف السادس كالسابف الد  د  ف بجبػار ال يػكد عمػي 

 ل انظراع ناؽ الدس ح إ، 
 Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 55.  
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ػػا بدػػا  الدرا ػػب ككحجاديػػا  انػػت   فػػاكت بدػػا  يناسػػب الدسػػالؾ النير ػػإ ال ػػق  سػػم يا ، كك ضن

 .(ٖٓ) يناسب البضاةف ال ق  حدميا
العالقععات السياسععية والتجاريععة بععين السععالف الغععربيين والميععروفنجيين فععي القععرن السععابع 

 الميالدي, وأثرىا عمى تجارة نير الدانوب:
لغػرب  ف كالد ػرك نج  ف لػ ؿ الاػرف السػابف اس درت  جارة ال ب د بػ ف السػ ؼ ا 

الدػػػػ  دم ، ك كغػػػػؿ ال جػػػػار الفرنجػػػػإ شػػػػرينا بػػػػ ف السػػػػ ؼ لسػػػػ ج ب ىػػػػذه السػػػػم إ 

                                                           

لشارات  ق ب ض الد ادر الب زنط إ عف اع داد األ ار عمي الدرا ب الس   إ ل ؿ حد  يـ عمي كردت   (ٖٓ)
 لراجعـ ، ِٔٔكيال ـ نير الدانكب ،  دا اع ددكا عمي درا بيـ ل ؿ ح ارىـ لماسطنط ن إ سنإ 

Theophanes, the Chronicle, En. Trans., H. Turtledove, U. S. A., 1982, p. 22; 
ا  س كيػد كشػار الػب ض  ْٔانظرل لسػدت غينػ ـ ، دراسػات  ػق  ػار خ ال  ػكر الكسػطيل األ ػار، ص ك ضن

للػػػي كف سػػػ ؼ البماػػػاف اد م ػػػكا كسػػػطكلن  جار نػػػا عمػػػي سػػػاحؿ دلداشػػػ ا ، راجػػػف ل كرشػػػ بالد لػػػك س ، الاػػػكل 
   .ُْ -ّٕالبحر إ كال جار إ ، ص 

السػػ ؼ الشػػري  ف الديا دػػ ف شػػداؿ البحػػر ل كف دفادىػػا  دػػا كردت لشػػارة عنػػد يسػػطنط ف بكر  ركجن  ػػكس
ل انظعععراألسػػػكد اشػػػ يركا ب ػػػناعإ درا ػػػب اسػػػديا الدكنك سػػػ  ، ال ػػػق دٌ نػػػ يـ دػػػف  ػػػ كد نيػػػر الػػػدن بر، 

ىػػق  كنان ػػإ األ ػػؿ   نػػق  "دكنك سػػ  "س ك مدػػإ َٔص يسػػطنط ف بكر  ركجن  ػػكس، لدارة ابدبراطكر ػػإ،
ب ، انظػرل طػارؽ دن ػكر، الػركس كالدج دػف الػدكلق يط إ كاحدة، دللإ عمي بساطإ كشػ اؿ ىػذه الدرا ػ

( س كىنػػاؾ دػػف ك ػػد عمػػي كف ىػػذه الدرا ػػب ّٓ، ىػػادش )ُِْ، ص ََُِـ(، الاػػاىرة، َُْٓ -ْٓٗ)
 لراجع)الدكنك س  ( ىق ال ق اس لدديا الس ؼ  ق ح ار الاسطنط ن إ ، 

Barišić (F.), le Siège de Constantinople par ls Avares et les Slaves en 626, 
pp. 371- 395, "B Z", t. 24, Fas. 2, 1954, p. 386; 
كيد شاع اس لداـ ىػذه الدرا ػب  ػق نيػر الػدانكب ، كنػرٌجق كف السػ ؼ الغػرب  ف اسػ لددكىا، كىػق عمػي 
دمػػإ درا ػػب  ػػغ رة،   ػػراكح طكليػػا بػػ ف كرب ػػإ كعشػػرة كد ػػار ، ذات عػػرض كعيدػػؽ بسػػ ط ف، كيػػد عيثػػر  الجي

 لراجعلدبارد ا اب طالق،  عمي ب ضيا  ق سيؿ
Tabariès de Grandsaignes, Deux barques monoxyles anciennes peu connues, 
pp. 459- 460, "B. S. P. F.", t. 6, No. 9, 1909. 
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الػػذم كثػػار عػػدة  سػػاؤلت  Samoك ػػاف كحػػد ىػػؤل  ال جػػار دػػف  يػػدعي سػػادك  ،(ٗٓ)الراةجػػإ

 ب ف الدؤرل ف حكؿ شل   و كنشاطو ال جارم.
 ج ر دػػف كىػػـ الد ػػادر ال ػػق كدػػد نا ب فا ػػ ؿ عػػف  ي ػػد حكل ػػإ الدػػؤرخ البرجنػػدم  ر ػػد 

الددعك سادك ، كح ث لف  ا بيا  ػاف دػف كبنػا  الاػرف السػابف الدػ  دم ، كح ػث لنػو  ػاف 
 دف رعا ا الددم إ الد رك نج إ ،  إف ركا  و عف سادك  ماي ال نا إ كالى داـ.

ي دااط ػإ سػ نجك ذ ر  ر د ج ر كف سادك  اف كحد ال جار الفرنجإ ، ك  كد ك مو لل 
(Sundgau  ككSengau كيد ذىػب عمػي ركس جداعػإ دنيػا  ػق السػنإ األرب ػ ف دػف ، )

ـ(، كم ب ف سن ق ِٗٔ -ْٖٓ) Clothaireح ـ الدمؾ الد رك نجق  مك  ر)لكثر( الثانق 
ـ لم جػػػارة بػػػ ف السػػػ ؼ )الغػػػرب  ف(،  كجػػػدىـ يػػػد ثػػػاركا ضػػػد سػػػاد يـ األ ػػػار، ِْٔ -ِّٔ

ا بدت ليـ  فا  و كدادر و الحرب ػإ  كٌجػكه دم نػا عمػ يـ ،  ح ػـ ب ػنيـ  شار يـ ثكر يـ ، كلد
ا  .(َٔ)  رة دادت لدسإن كث ث ف عادن

ى ذا بدك  ر د ج ر ركا  و عف سادك ، غ ر كنو لـ   شؼ بكضكح عػف شل ػ إ ىػذا   
الدغػػادر كجػػذكره ، كلػػـ  يحػػدد  ػػق كم دكضػػف نػػزؿ بػػ ف السػػ ؼ الغػػرب  ف ،  دػػا لػػـ   نػػاكؿ 

الس اسق كالج داعق الذم  انت عم و دكل و الس   إ، األدر الذم ج ؿ البػاحث ف  ال نظ ـ
  ق ح رة دف كدرىـ،   ناكلكا ىذه الاض إ بال حم ؿ كالناد.

                                                           

، ـٓٔٗىػػػ/ ّْٓالطرطكشػػق كلدان ػػا سػػنإ( زار ال ػػاجر الرحالػػإ ال يػػكدم األندلسػػق لبػػراى ـ بػػف   اػػكب ٗٓ)
 حٌدث   يا عف الب د ال ق طر فإ للي اللم فإ األندلسق الح ـ الدس ن ر،  كر ف لدل عكد و رسالإ

، كذ ػر ؼ سػ انيا ال ػاالبإ كجدػؿ ك ػؼ،  ك ػمػي بكلنػده كبػ د ال شػ ؾ كبمغار ػا، لذ عٌرج عزارىا
ح ػػث ي ػػد ىػػك  ،الفرنجػػإ دػػف ىػػذه الػػب د ال ػػامب إ  ػػراحإ كف  جػػارة ال ب ػػد  انػػت  ًفػػد للػػي بػػ د

ػػدىش كف د حظػػات لبػػراى ـ عػػػف الدج د ػػات السػػ   إ ك جػػػارا يـ  ػػدشل ػػ نا لشػػرا  ال ب ، كدػػػف الدي
ألكرب ػإ، يبػؿ يػرن ف  انت دي اإ لمدرجػإ ال ػق طاباػت  ار بنػا دػا كرد عػنيـ  ػق الد ػادر كالحكل ػات ا

جغرا ػػق األندلسػػق كبػػق عب ػػد الب ػػرم، ، كيػػد كردت رسػػالإ لبػػراى ـ ىػػذه  ػػق   ػػاب الدػػف زدػػف رحم ػػو
ػا انظػرل حسػ ف دػؤنسُْٗ/ ِج ،َّْ -َّّ/ ُلدسػالؾ كالددالػؾ ، ج، اراجفل الب ػرم ، س ك ضن

 .َٖ -ٕٔ، ص ُٖٔٗ ار خ الجغرا  ا كالجغرا   ف  ق األندلس ، الااىرة ،  
(60) Frédégaire, Chronique, p. 197; voir, Les grandes chroniques, v. 2, p. 110, 112.    
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ركا ػإ  ر ػد ج ر ، كذ ػر كنػو كلطػك  ػق ال ػار خ الػذم  T. Peiskerكيػد  نػد الباحػث ت. ب سػ ر  

كرٌجػػق ب سػػ ر كف ال ػػار خ ال ػػح ق  ػػاف بػػ ف  ـ( ،ِْٔ -ِّٔككرده عػف نػػزكؿ سػػادك بػػ ف السػػ ؼ )
 .(ُٔ)ـ ،  دا زعـ كف سادك كيـا ددم  و  ق ثكرنج ا الد رك نج إَّٔ -َِٔسن ق 
كالحا اإ كنو ل  د ف دكا اإ ب س ر   دا ذ ره س ألنو لـ  سيؽ دلةؿ  دعـ كجيإ نظره  

ا جػػػد ا   دػػػا  لػػػص نػػػزكؿ سػػػا -كىػػػك د ا ػػػر -،  دػػػا كف  ر ػػػد ج ر  دك بػػػ ف  ػػػاف كاضػػػحن
 السػػػ ؼ ،  ػػػذ ر كنػػػو كيػػػف  ػػػق السػػػنإ األرب ػػػ ف دػػػف ح ػػػـ الدمػػػؾ  مػػػك  ر كم بػػػ ف سػػػن ق

ـ(، كدػػا   دػػا  لػػص ليادػػإ سػػادك ددم  ػػو  ػػق ثكرنج ػػا ،  يػػك كدػػر لػػـ  ثب ػػو ِْٔ -ِّٔ)
دمػإ دػف البػاحث ف الػذ ف  نػاكلكا الاضػ إ ع نيػا ،  الد ادر الفرنج إ،  دا كنو  يلالؼ ركم جي

، (ِٔ) F. De Coulangesركا إ  ر د ج ر، دثؿل   س  ؿ ده  كلنتكلـ  لرجكا   يا عف 
، كجػكرج (ْٔ)J. Thompson، ك ػذلؾ جػ دس  كدبسػكف (ّٔ) H. Pirenneكىنػرم ب ػر ف

، ك مػػػكر ف (ٔٔ)Z. Kobyliniski، كزب جن ػػػك  كب م نسػػػ ق (ٓٔ)J. Hoenschىػػػك نش 
 . (ٖٔ)P. Barford، كبكؿ بار كرد (ٕٔ)F. Curta كر ا
ػص   كشػػارؿ  A. Hugueninشل ػ إ سػادك  اػد سػاؽ الباحثػػاف كل سػندر ل ج نػاف كدػا   دػا  لي

طرحنا دفاده كف سادك ـل   ف  اجرنا دغادرنا  حسب، بػؿ  ػاف ياةػدنا عسػ ر  ا  Ch. Verlinden  رل ندف 
ديجٌربنا ، كالدل ؿ عمي ذلؾ الد ارؾ ال ق لاضيا دف الس ؼ ، كالن  ارات ال ق حاايا
(ٔٗ). 

                                                           

 (61) Peisker (T.), the Expansion of the Slavs, "C. M. H.", vol. 2, p. 451.                   
 (62) Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques, p. 258.                        
 (63) Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 66.                                                          
 (64) Thompson, Early trade relations, pp. 543- 545.                                                          
 (65) Hoensch, Histoire de la Bohême, p. 27.                                                              
 (66) Kobyliniski, the Slavs, p. 540.                                                                            
 (67) Curta, the Making of Slavs, p. 109.                                                                     
 (68) Barford, the Early Slavs, pp. 130- 131.                                                                
(69)  Huguenin, Histoire du royaume mérovingien d  ̀Austrasie, pp. 120- 122;                  

 لانظر، le Protectorat des Francsكظ فإ عس ر إ  ق الب ط الد رك نجق بدؿ  ذ ر   رل ندف كف سادك  اف      
    Verlinden, Problèmes d` Histoire économique franque, p. 1093. 
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ا باكلػول لف سػادك كر ايػو  ػانكا  F. Dvornikانسػ س د كرن ػؾ كزاد الباحث  ر   األدػر كضػكحن

 .(َٕ)دك د ف دف يبؿ الدمؾ الد رك نجق ل اد ـ الدشكرة كالدعـ للي الس ؼ الثاةر ف ضد األ ار
س لذ لػ س دػف الد اػكؿ كف  ػاجرنا طارةنػا عمػي لو كجاى و، كىك كيرب للي الدنطؽ كىذا طرحه   

كدىـ  ق الثكرة ضد األ ار ، ك غدك دم نا عم يـ ب ف عش إ كضحاىا، بػؿ الس ؼ دثؿ سادك ،  ا
ػػا دال  ػػػا دػػر ديبػػػر لػػو  ػػق الػػػب ط الد رك نجػػقالػػراجق كنػػو ك ، كل  يسػػ ب د كف سػػادك  ػػػاف  حدػػؿ دعدن

 لمس ؼ ، كل  دنف كنو  خ  ق  كرة ال اجر ل ق  يرب دف ريابإ األ ار.
ؿ بكجكد  حالؼ ب ف الد رك نج  ف كالسػ ؼ الغػرب  ف ك اكد األحداث  ق ىذه الف رة للي الاك  

ـ( للػي كف السػ ؼ ّٗٔ -ِّٔ،  اد كشار  ا ب س رة الدمؾ الد رك نجق داجػكبرت )ضد األ ار
كغ ػػرىـ دػػػف الشػػػ كب الكثن ػػػإ طمبػػػكا دسػػػالدإ ىػػذا الدمػػػؾ  ػػػق ذلػػػؾ الكيػػػت ، كال دسػػػكا كف  سػػػ ظمكا 

 .(ُٕ)نفكذه ب ف الس ؼ الغرب  فكىذا  دعـ   رة كف الفرنجإ  اف ليـ  بحدا  و ،
كربدػػػا شػػػارؾ الب زنط ػػػكف  ػػػق ىػػػذا ال حػػػالؼ،  اػػػد شػػػيدت ىػػػذه الف ػػػرة دراسػػػ ت بػػػ ف   

ـ( كالدمػػػػؾ الد رك نجػػػػق داجػػػػكبرت ،    ػػػػس  بػػػػادؿ الػػػػكد ُْٔ -َُٔابدبراطػػػػكر ىريػػػػؿ )
 ، كل  س ب د الباحث د كرن ؾ كف ىذا ال اارب  اف دكجينا ضد (ِٕ)كال دايإ ب ف الطر  ف

                                                           

 (70) Dvornik, the Slavs: thier early history and civilization, p. 61.                                   
 (71) Vie de Dagobert I, dans " M. G. T.", t. 2, p. 288;                                                   

 .St ػػذىب الػػب ض للػػي كنػػو  ػػاف كحػػد كسػػايفإ  ن سػػإ سػػاف د نػػق كعػػف  ػػاحب السػػ رة  يػػك دجيػػكؿ،
Denis  الكاي إ شدالق دد نإ بار س، كعاش ب ف الاػرن ف الثػادف كال اسػف الد  د ػ ف، كيػد اسػ دد دي ظـػ

            لانظركلباره عف الدمؾ داجكبرت دف حكل إ الدؤرخ  ر د ج ر، 
                                   Vie de Dagobert I, notice, pp. 269- 270.   

 (72) Frédégaire, Chronique, p. 208; Vie de Dagobert I, p. 290;                                      
ـ(  ػق ح ػاة كالػده  مػك  ر، كب ػد ِٗٔ -ِّٔحظ كف داجكبرت األكؿ  اف دم نػا عمػي ككس راسػ ا )كنم     

رت دم نا عمي  ؿ الفرنجإ  ق األيساـ الث ثإل ككس راسػ ا، كنسػ ر ا، ـ،  ار داجكبِٗٔك اة األل ر سنإ 
 ل انظرـ( ، ّٗٔ -ِٗٔكبرجند ا )

      Fouracre (P.) & Gerberding (R.), Late Merovigian France: History and    
      Hagiography (640- 720), U. K. & U. S. A, 1996, pp. 13- 14.  
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 .(ّٕ)ـِٔٔاأل ار، الذ ف  حالفكا دف الفيرس، كحاكلكا غزك الاسطنط ن إ سنإ 

ككدػػا عػػف جػػذكر الااةػػد سػػادك،  ػػالراجق كنػػو لػػـ   ػػف  رنجػػق األ ػػؿ ، بػػؿ  ػػاف  ن دػػق  
، كيػػد د  ػػو حػػػب الطدػػكح كالدغػػػادرة بنجػػاز ىػػػذه (ْٕ)الركدان ػػػإ -للػػي لحػػدل األسػػػر الغػػاؿ

ق داجػػكبرت ، ل ػف غمػب عم ػػو الطدػف ب ػد ذلػػؾ الديدػإ ال سػ ر إ ل ػػالق الدمػؾ الد رك نجػ
 كسػػس لنفسػػو ددم ػػإ عسػػ ر إ بػػ ف السػػ ؼ الغػػرب  ف ، شػػغمت كيػػال ـ دػػف الحػػكض األعمػػي 

، (ٕٓ)لنير الػدانكب ل بكى دػا، كدكرا  ػا ، كربدػا  ارنث ػا كجػز  دػف  ػرب ا شػريق نيػر ابلػب
الددالػؾ الجردان ػإ، كالحا اإ كف دغادرة دثؿ ال ق ياـ بيا سادك لـ   ف غر بإ عمي ع ر 

 ح ث  اف الحي ـ   و لدف غمب.

                                                           

 (73) Dvornik, the Slavs: thier early history and civilization, p. 62;                                 
لـ   ف ثكرة الس ؼ الفند  ف ىق األكلػي ضػد األ ػار،  اػد ثػار عمػ يـ سػ ؼ الحػكض األدنػي لنيػر      

 لراجعالدانكب، 
   Menander the Guardsman, the History, p. 219;  see, Curta, the Making…, p. 91; 

كالحا اإ كف  شؿ األ ار  ق ح ارىـ لدد نإ الاسطنط ن إ دٌثؿ ضػربإ يا ػدإ ليػـ، لذ  ض ضػ ت       
دكل يـ، ككثب عم يـ ال ث ر دف ك باعيـ، راجفل حسن ف دحدد رب ف، دراسات  ق  ػار خ الدكلػإ الب زنط ػإ، 

دحدػكد سػ  د عدػراف، د ػالـ س ّٓ -ُٓ، ْٖ -ّْس لسدت غين ـ، األ ػار، صِٔ، ص ُّٖٗالااىرة، 
 .ٕٓ، ص َََِ ار خ ابدبراطكر إ الب زنط إ ، اس ندر إ، 

 ػق  Hainaut( ا فؽ عػدد دػف البػاحث ف عمػي كف الديااط ػإ ال ػق لػرج دنيػا سػادك،  رجػف بيمػ ـ ل نػك ْٕ)
بمج  ا،  دا كنيـ لم كا للي كف ك كلو لـ   ف  رنج إ، كاسػ دلكا عمػي ذلػؾ بدراج ػإ األلاػاب ال ػق 

 شاعت ب ف األسر الفرنج إ، راجفل
    Verlinden, Problèmes d` Histoire, p. 1091; Huguenin, Histoire du royaume 
mérovingien, p. 369; Hoensch, Histoire de la Bohême, p. 27; voir plus de 
détails dans, Chaloupecky (V.), Considération sur Samo, dans "B. S.", t. 11, 
1952, pp. 223- 239.     

 (75) Dvornik, Slavs: thier early history, p. 61; Curta, the Making of Slavs, 
p.109.          
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كددػػػا  يشػػػار لل ػػػو كف ال نظػػػ ـ الج دػػػاعق كابدارم عنػػػد السػػػ ؼ الغػػػرب  ف يػػػد  طػػػكر   

 حت ح ـ سادك ،  ظيرت طباإ ل درا ، ككلرل لمفرساف ، كثالثإ لمف حػ ف، كيػد  فاك ػت 
، ـك عمػػي لددػػإ الحػػا ـكظػػاةؼ  اػػدم  ػػإ األراضػػق بػػ ف ىػػذه الطباػػات ،  دػػا بػػدكت  ظيػػر 

ػا  شػبو (ٕٔ)ككلرل لملػددات ال ادػإ ، كل  يسػ ب د كف سػادك يػد ا ٌبػف  ػق طر اػإ ح دػو ندكذجن
دارا يا  . (ٕٕ)كنظدإ الح ـ الد رك نج إ كا 

كدف الجمق كف ال جارة  انت دػف كىػـ الدػكارد الي  ػاد إ  ػق ىػذه الددم ػإ السػ   إ،  
عمػػػػي الحػػػػكض األعمػػػػي دػػػػف نيػػػػر  كلػػػذلؾ حػػػػرص سػػػػادك كشػػػػد الحػػػػرص عمػػػػي بسػػػػط نفػػػػكذه

الػػدانكب،   ضػػق ىػػذا دػػف لػػ ؿ د اب ػػإ نشػػاطو ال جػػارم ، كع يا ػػو دػػف الاباةػػؿ الديجػػاكرة، 
  ض ن عف ع ي و بالد رك نج  ف، ككثر ذلؾ  مو عمي  جارة نير الدانكب.

لاػػد سػػ ي سػػادك للػػي الػػ ح ـ  ػػق  جػػارة الحػػكض األعمػػي لنيػػر الػػدانكب،  ػػدلؿ  ػػق  
، ك ػار  ب  يػا (ٖٕ)ف الاباةػؿ الدجػاكرة لا ػإ ال ػق  ن دػق دنيػا لمسػ ؼع يات  جار إ د

األسمحإ كىق دا انف ت  اا ؿ ب ضيا الب ض دنػذ اسػ كطنت ضػفاؼ الػدانكب،  دػا  ػاجر 
دػػف ابسػػ ندنا   ف، عمػػي كف البضػػاعإ الراةجػػإ لمااةػػد سػػادك  ػػاف  جػػدىا  ػػق  جػػارة ال ب ػػد، 

ض نيػر الػدانكب، كبػاعيـ لماباةػؿ الكاي ػإ شػريق الذ ف  اف  ب  يـ ل يال ـ الشري إ  ق حك 
ػا دنا ػذ لبػ  يـ (ٕٗ)الرا ف ،  دا  ٌدرىـ للي ثكرنج ا كبا إ األيال ـ الد رك نج ػإ ، ككجػد ك ضن

                                                           

 (76) Aubin, the Lands east of the Elbe, pp. 449- 450.                                                     
 (77) See Barford, the Early Slavs, pp. 130- 131.                                                             

( كضػػػػا ت حكل ػػػػإ ركسػػػػ ا كسػػػػدا  كلػػػػرل لاباةػػػػؿ السػػػػ ؼ ال ػػػػق اسػػػػ كطنت الػػػػدانكب ، دثػػػػؿل ال شػػػػ ؾ ٖٕ)
Czechs لٌف  مػؾ الاباةػؿ  ل، كيب مإ ال ركا   ف الب ضػا  ، كال ػرب  ف ، كال ػارنث  ف ، ك يد ػف الاػكؿ
ا لنفكذ الااةد سادك ،  انت د  لانظرس كدعن

The Russian Primary Chronicle, En, trans, S. Cross & O. Sherbowitz- Wetzor, 
U. S. A., 1953, pp. 52- 53; see also, Dvornik, the slavs…., pp. 62- 63. 

ارة كضػػرحإ الاد سػػ ف (  انػت رحػػ ت األسػػايفإ  ػػق الاػػرف السػػابف الدػػ  دم ال ػػق  ػػانكا  اكدػػكف بيػػا لز ػػٕٗ)
األكاةؿ ، كك يادكا بيا لنشر الدس ح إ ب ف الاباةؿ الجردان إ ، دف كىـ الد ادر ال ػق يػددت ك ػفنا 
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 ق البحر الد كسط ح ث دكان  جنكبق غالإل دارس م ا كناربكنو ،  ضػ ن عػف د نػا  نػابمق 

 .(َٖ) ق ل طال ا
ا  ػق ىػذا الػزدف ، ك  ضق دف ل ؿ س ر األسايفإ كف   ان الدج دف الس  ق  ػاف كثنػق 

 ػػق بػػدا ات الاػػرف السػػابف  St. Columbanusكيػػد عػػـز كحػػد األسػػايفإ ىػػك  كلكدبػػانكس 
الد  دم عمي كف  ا د الس ؼ الغرب  ف )الفند  ف( ل "بغرض لج   ظمدإ عاكليـ بنػكر 

ناػػػػاذىـ دػػػػف ظػػػػ ـ  ال  ػػػػاب الداػػػػدس ، كبغػػػػرض  كج ػػػػو كب ػػػػارىـ نحػػػػك طر ػػػػؽ الحػػػػؽ ، كا 
اللط ةػػػإ" ، غ ػػػر كف ىػػػذا األسػػػاؼ عػػػدؿ عػػػف عزدػػػو بسػػػبب جفػػػكة يمػػػكب السػػػ ؼ ، كعػػػدـ 

 .(ُٖ)ليباليـ عمي الدس ح إ
كف   ػػرر  جربػػإ  Amandusكيػػد حػػاكؿ كحػػد   د ػػذ ىػػذا األسػػاؼ ك يػػدعي كدانػػدكس   

ػػا لاةبنػػا ، ككعمػػَّٔكسػػ اذه بػػ ف السػػ ؼ سػػنإ  ف ل " كنيػػـ ار  بػػكا ـ ، غ ػػر كنػػو رجػػف ك ضن
 .(ِٖ)، كساطكا  ق حباةؿ الش طاف"دنا  ظ  إآثا

                                                                                                                                                         

ـ نحػػك يباةػػؿ ِٖٔعػػف ددارسػػإ  جػػارة ال ب ػػد س كحػػد ىػػؤل  األسػػايفإ  يػػدعي جكج رسػػق ار حػػؿ سػػنإ 
 لراجعال ادبرم الكثن إ ، كركم  جارة ال ب د ب نيـ، 

Vita Gaugerici episcopi camaracensis, M. G. H. SS. R. M., vol. 3, p. 656. 
(80) Pirenne, Mahomet et Charlemagne, pp. 66- 67;                                                       

ر كسػاؼ آلػر سػكينا  ب ػرنا لم ب ػد  ػق دد نػإ دارسػ م ا ذلػؾ الكيػت ،  دػا زا - يػدعي بكن  ػكس  -عا ف كحد األسػاا إ 
 لراجع يدعي لل كم الدد نإ نفسيا، كىالو ال دد الضلـ الذم راىه دف ال ب د ، كحاكؿ  حر ر ب ضيـ، 

Vita Boniti episcopi Erverni, M. G. H. SS. R. M, vol. 4, p. 121; Vita Eligii 
episcopi Noviomagensis, M. G. H. SS., ibid, p. 677; 

ـ سػدحكا بنفػاذ الطػرؽ ال جار ػػإ لل يػا عبػر جبػاؿ األلػػب، ٖٔٓد  ف ب ػد دلػكليـ ل طال ػػا سػنإ كالد ػركؼ كف المدبػار      
 لراجعك انت دد نإ با  ا ديم اي لماكا ؿ ال ق  ادـ دف شريق كلدان ا ح ث الس ؼ، كك دف غالإ ح ث الد رك نج  ف، 

Lombard, les Métaux dans l`ancient monde, vol. 2, p. 81. 
(81) Gonas of Babbio, Life of St. Columban, p. 33.                                                        
(82) Vita Amandi, M. G. H. SS. R. M, vol. 5, p. 440; see, Curta, Making, p. 69.          
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 ػاف س ألف ىػذا األدػر اف  ي ػارض  ن ػ ر السػ ؼ الغػرب  فككرجػق الظػف كف سػادك  ػ 

   ، كلػػذلؾ ل  يسػػ ب د ، بسػػبب دكيػػؼ ال ن سػػإ الػػرا ض ليػػا  حػػكؿ دكف ددارسػػإ  جػػارة ال ب ػػد
 نجإ.كف سادك ٌض ؽ عمي الب ثات ال بش ر إ ال ق  انت  ا ده دف ب د الفر 

، كيػػد كالد ػػرك نج  ف لػـػ   ػػف حسػػنإ كي ةػػذكنمدػػس دػػف   ػػابف األحػػداث كف ال  يػػات بػػ ف سػػادك  
ـ ُّٔكي ت حادثإ زادت األدكر سك نا ، عنػددا ي ػد ب ػض ال جػار الفرنجػإ بكى د ػا كدكرا  ػا عػاـ 

 .(ّٖ)لشرا  ال ب د كاًلفرا  دف الس ؼ ، ك  رضكا ىناؾ لما ؿ كسيمبت بضاة يـ ككدكاليـ
، ل  ال ُّجػار كدػف  ػاف كرا  يػ ميـ ق الكيت الذم لـ  يكٌضق الد ادر الفرنج إ سػبب ي ػؿ ىػؤ ك  

 اػػػد اناسػػـػ البػػػاحثكف حػػػكؿ ىػػػذا األدػػػر ًشػػػ  نا ل  دػػػنيـ دػػػف كغفػػػؿ الاضػػػ إ دثػػػؿ دػػػا   ػػػؿ ك ػػػحاب 
، كدنيـ دف كٌجو ك ابف ال ياـ  ر حإ للي سادك نفسو ، زاعد ف كنو شارؾ  ق ىػذه (ْٖ)الد ادر
يػا نحػك ، ك ر ؽ ثالث زعـ كف سادك ار  ب ىذه الجر دإ بسبب ضػغ نإ يد دػإ  ػاف  حدم(ٖٓ)الجر دإ

 .(ٖٔ)، كا لذ دف ىذه الكاي إ ذر  إ ل ق  لرج عف سمطانوالدمؾ الد رك نجق داجكبرت
مػػإ، سػػكا  ن ػـػ  مػػؾ آرا  دابكلػػإ ،  ػػدعديا الباحػػث ك يؤ ػػدىا س لاػػد شػػارؾ سػػادك  ػػق ىػػذه الدا  

، كك عػػرؼ عنيػػا كغػػض ب ػػره ، الديػـػ كنػػو  ػػاف دي كرطنػػا  ػػق الػػددا  ال ػػق يػػا، كك ككعػػز بدٌبػػر ليػػا
، حػٌرؾ سػادك لر  ػاب   م ػو لباحػث عمػي ىػذا دا  نػا اي  ػاد  اكر ات دف ال جار الفرنجإ ، ك ز د ا

، كلـػ  رغػب  ػق  د  ق الحػكض األعمػي لنيػر الػدانكب، ىك كنو  اف  طدف  ق اح  ار  جارة ال ب
 ، بدف   يـ الد رك نج كف. ال جارة الح اـ الدجاكركف ف ىذه كف  شار و ر 

 انػػػت ىػػػػذه الحادثػػػػإ نػػػػذ ر بدا ػػػػإ ال ػػػػراع بػػػػ ف الد ػػػػرك نج  ف كبػػػػ ف ددم ػػػػإ السػػػػ ؼ  
، كل غرك كنو عػٌد اجكبرت بال ض  ؽ عمي  جار ددم  والغرب  ف الكل دة ،  مـ  ابؿ الدمؾ د

ك دف كك د سادك كر ايو لدعـ الثكار الدكلإ ال ق كياديا سادك ب ف الس ؼ  اب إ لوس ألنو ى
 .(ٕٖ)الس ؼ ، كألف سادك نفسو  اف كحد رعا ا الفرنجإ

                                                           

(83) Frédégaire, Chronique, p. 210; Vie de Dagobert I, p. 291.                                    
(84) Lombard, les Métaux dans l`ancient monde, v. 2, p. 85.                                        
(85) Verlinden, Problèmes…, p. 1093; Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 66.          
(86) Huguenin, Histoire du royaume, p. 370; Dvornik, Slavs…, p. 61.                          
(87) Dvornik, Slavs: thier early history, p. 61.                                                                    
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للػػػػي سػػػػادك  Sichaireكرسػػػؿ داجػػػػكبرت دب كثنػػػػا دػػػػف ًيبمػػػػو  يػػػدعي سػػػػ  ر )س شػػػػ ر(   

ل كب لو عمي دا بدر دنو ، ك ذ  ره كنو كددم  و لندا   ب كف الدمؾ الد رك نجق ، ككدره كف 
نػػػاة الػػػذ  ف ي مػػػكا ال جػػػار الفرنجػػػإ للػػػي ال دالػػػإ ، عمػػػي كف سػػػادك لػػػـ  ي جبػػػو ليجػػػإ  ياػػػًدـ الجي

 .(ٖٖ)الدب كث الفرنجق ،  كدر بطرده  ق الحاؿ
ػػػػا  ػػػػاف ًعدػػػػاده الجنػػػػكد األكس راسػػػػ كف ،   رد ا عمػػػػي ذلػػػػؾ كرسػػػػؿ الدمػػػػؾ داجػػػػكبرت ج شن

ف ىػذا ،  ضػ ن عػف داػا م ف دػف األل دػانق ، ل ػ(ٖٗ)كاس  اف بداا م ف لدبػارد  ف دػف ل طال ػا
الجػػػػ ش   ػػػػرض لميز دػػػػإ كدػػػػاـ داػػػػا مق السػػػػ ؼ الغػػػػرب  ف  حػػػػت ي ػػػػادة سػػػػادك  ػػػػق د ر ػػػػإ 

 .(َٗ)ـُّٔسنإ  Wogastiburg كجاس  برج 
                                                           

 (88) Frédégaire, Chronique, pp. 210- 211; Vie de Dagobert I, p. 292.                             
 ػذ ر بػكلس الشػداس ىػذا األدػر، ل نػو ك ػد عمػي كجػكد ع يػات ط بػإ بػ ف المدبػارد  ف كالفرنجػإ لـ  ( ٖٗ)

 ـلَٗٓدنذ عاـ 
Paul Diacre, Histoire, liv. 3, pp. 74- 75, liv. 4, pp. 88, 95; voir aussi, Barni (G.), la 
conquête de l̀  Italie par les Lombards, Milan -  Paris, 1975, pp. 55- 57.  

كربدػػػا شػػػجف عمػػػي ال اػػػارب الفرنجػػػق المدبػػػاردم دػػػا يػػػاـ بػػػو كي ةػػػذ األ ػػػار كك بػػػاعيـ سػػػ ؼ البماػػػاف      
)الجنكب كف( دػف ىجدػات عمػي كدػ ؾ المدبػارد  ف  ػق ل طال ػا، لدز ػد دػف ال فا ػ ؿ راجػفل دحدػكد دحدػد 

س كسػػادإ ز ػػق َُُ، ص ُٖٔٗـ(، الاػاىرة، ْٕٕ -ٖٔٓالحػك رم، المدبػػارد كف  ػق ال ػػار خ كالحضػػارة )
 اس، داػاؿ الشػد بػكلس الدػؤرخ   ابػات  ػق ضػك  الدجػاكرة بػالاكل الس اسػ إ كع يػا يـ ز ػد، المكدبػارد كف

 .ُٗ -ُٔ، ص ََُِجاد إ طنطا،  نا ر  –داب ، دكر إ  م إ اآلْْ -ُص 
  (90) Frédégaire, Chronique, pp. 211- 212; Les grandes chroniques, vol. 2,  p.150;  
voir aussi, Huguenin, Histoire du royaume mérovingien, pp. 373- 374;                       

، كيد كضف لو الدؤرخ األلدانق جكرج ىك نش عدة       غ ر د ركؼ  حد دنا ك ف  اف د اف الد ر إ ال ـك
 ػػق غربػػق  Kaadenكك جيػػإ دد نػػإ يػػادف  Domažlice لد نػػاتل  ج مػػو ير بنػػا دػػف دد نػػإ دكدازل  سػػق 

 ػػػق  Staffelsteinيػػػرب دد نػػػإ ش ا  مشػػػ  ف  Wugasterodeبكى د ػػػا، ككربدػػػا بجػػػكار ير ػػػإ  كجاسػػػ  ركد 
      .Hoensch, Histoire, p. 27 لانظربا ار ا، 

كيػػػد اسػػػ غريت ىػػػذه الد ر ػػػإ ث ثػػػإ ك ػػػاـ، كحاػػػؽ الجنػػػكد المدبػػػارد كف كاألل دػػػانق  فكينػػػا عمػػػي الداػػػا م ف     
الا ػػاؿ ، ل ػػف انامػػب األدػػر  ػػق النيا ػػإ  للػػي  لػػازؿ األكس راسػػ  ف كان  ػػار السػػ ؼ، السػػ ؼ  ػػق بدا ػػإ 
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ك  ػػزك الدػػؤرخ  الدي ا ػػر  ر ػػد ج ر اليز دػػإ للػػي  لػػاذؿ األكس راسػػ  ف عػػف الا ػػاؿ ،  

 رىكا كف   ب كا ، ثـ لع نيـ الثكرة ضد الدمؾ داجكبرتس ألنيـ (ُٗ)كانسحابيـ للي دكطنيـ
ػػا  اػػف ب طػػو  ػػق نسػػ ر ا ،  يػػـ  ػػانكا  فٌضػػمكف كف  ح ديػػـ دم نػػا د رك نج  ػػا دسػػ ا ن (ِٗ)دم ن

، كىػذا دل ػػؿ عمػي البػػكف الس اسػق كالثاػػا ق الػذم كيػػف (ّٗ) جمػس ب ػنيـ  ػػق بػ ط ككس راسػػ ا
 ب ف  رنجإ الشرؽ ك رنجإ الغرب ، لمدرجإ ال ق  انكا  ر ضكف د يا  كح د ب دىـ.

ـ ب دة غارات ناجحػإ عمػي ليمػ ـ ّّٔ -ِّٔ بف سادك ان  اره بكف ياـ ب ف سن ق ك 
، كحػػدث ن  جػػإ لن  ػػارا و كف (ْٗ)ثكرنج ػػا الد رك نجػػق ، ح ػػث سػػاؽ ال د ػػد دػػف األسػػرل

ياةػد جداعػإ السػ ؼ ال ػرب  ف الديا دػ ف عمػي الضػفإ  Dervanانحاز لل و الدكؽ د ر اف 
اب نػا لددم ػإ الفرنجػإ يبػؿ ذلػؾ، كانضػـ للػي سػادك  ػق الجنكب إ دػف نيػر الػدانكب ، ك ػاف  

 .(ٓٗ)غارا و عمي ثكرنج ا
كجػػو الدمػػؾ داجػػكبرت نػػدا ن للػػي الس سػػكف ل   ػػدكا لمسػػ ؼ الغػػرب  ف ، ل ػػنيـ اشػػ رطكا لسػػااط  

ـ(، ُٔٓ -ُُٓاب ػػاكة السػػنك إ ال ػػق  انػػت دفركضػػإ عمػػ يـ دنػػذ عيػػد الدمػػؾ  مػػك  ر )لػػكثر( األكؿ )
 .(ٔٗ)دف الداش إ ، األدر الذم  ردد داجكبرت  ق يبكلو كىق ل لدسدةإ ركس

                                                                                                                                                         

كجد ر بالذ ر كف دؤرخ س رة الدمؾ داجكبرت لـ  ذ ر لبر اليز دإ ال ق لحاػت بػالد رك نج  ف ، بػؿ ذ ػر 
 ػػا ، كنيػػـ ان  ػػركا، كالرجػػؿ عػػاد كعػػارض نفسػػو عنػػددا ذ ػػر كف السػػ ؼ ىػػاجدكا ب ػػدىا دػػراران ليمػػ ـ ثكرنج

                       .Vie de Dagobert I, p. 292    ؼ لدنييـز كف  نامب للي دييػاجـ ؟ راجػفل
                       

(91) Frédégaire, Chronique, p. 212.                                                                              
(92) Huguenin, Histoire du royaume mérovingien d` Austrasie, p. 375.                           
(93) Frédégaire, Chronique, p. 217; See more details in, Fouracre (P.), Francia 

in the seventh century, art. pp. 371- 396, in "N. C. M. H.", vol. 1, p. 
376.                      

(94) Vie de Dagobert I, pp. 294- 295.                                                                            
(95) Frédégaire, Chronique, p. 212.                                                                              
(96) Frédégaire, Chronique, pp. 216- 217; See also, Fouracre, Francia, p. 377.               
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ػػػػػا دػػػػػف الجنػػػػػكد النسػػػػػ ر  ف    حػػػػػرؾ الدمػػػػػؾ داجػػػػػكبرت بنفسػػػػػو ىػػػػػذه الدػػػػػرة ، كيػػػػػاد ج شن

، كيػاـ نػزكلن عمػي (ٕٗ)ـ ، كيا ؿ األكس راس  ف ككلزديـ ع ا الطاعػإِّٔكالبرجند  ف سنإ 
ت الػػذم  ػػاف عدػػره ـ ب كل ػػإ ابنػػو سػػ جبر ّّٔن ػػ حإ ب ػػض دس شػػار و  ػػق ك  ػػكبر سػػنإ 

سن  ف، دم نا عمي ككس راس ا  حت دجمس ك ػا إ ، كيػد ليػت ىػذه اللطػكة  رح بنػا كحفػاكة 
دف الفرنجػإ الشػري  ف ،  ػكعمنكا كنيػـ سػ اا مكف السػ ؼ بحداسػإ ، ككنيػـ لػف  ػدلركا جيػدنا 

 .(ٖٗ) ق الد اع عف ب دىـ
ػػػا عمػػػي دكا ػػػمإ غارا ػػػو عمػػػي كراضػػػق  الفرنجػػػإ س ألف ىػػػذه كالحا اػػػإ كف سػػػادك ظػػػؿ حر  ن

 الغارات كٌ رت لو ال د د دف األسرل ، الذ ف  اف  ب  يـ عب دنا.
كددػػا ل شػػؾ   ػػو كف ال اةػػد عم ػػو دػػف  جػػارة ال ب ػػد  ػػاف ك  ػػرنا ،  ال بػػد الكاحػػد  ػػاف  يبػػاع  

، كىػػذا  اكدنػػا للػػي يبػػكؿ ركا ػػإ كحػػدىـ بػػكف السػػ ؼ (ٗٗ)عمػػي األيػػؿ بلدسػػإ دثاي ػػؿ ذىب ػػإ
،  دػػػػا كف (ََُ) ػػػػات الاػػػػرف السػػػػادس الدػػػػ  دم عدػػػػ ت  ضػػػػ إ كذىب ػػػػإاسػػػػ لددكا دنػػػػذ نيا

                                                           

 (97) Huguenin, Histoire du royaume mérovingien d` Austrasie, p. 375.                          
 (98) Frédégaire, Chronique, p. 217; Vie de Dagobert I, p. 295.                                         

كنو ساط  ق األسر  -كىك دف كسرة غالك ركدان إ Sérénus يدعي س ر نكس -يفإ ذ ر كحد األسا  (ٗٗ)
لػػ ؿ الحػػرب األكس راسػػ إ، كب ػػف بلدسػػإ دثاي ػػؿ ذىب ػػإ، كالدثاػػاؿ الػػذىبق عنػػد الد ػػرك نج  ف  ػػاف 

)طب نػػا يبػػؿ اسػػ لداـ ال ػػكرك( ،  احػػد ثن  ا رنسػػ    اك سػػ  ف  رن نػػ إ، كىػػك  يسػػاكم  سػػ Sou يسػػدي سػػك 
  ;Huguenin, Histoire …, pp. 375- 376لراجع

 ػػانكا  سػٌ كف عد  يػػـ باسػـ كرسػػـ  ك ػحاب الددالػػؾ الجردان ػإ كد ػركؼ كف الد ػرك نج  ف كد ظػػـ      
س ثػػػـ بػػػٌدؿ ِِاألبػػػاطرة الب ػػػزنط  ف لػػػ ؿ الاػػػرف السػػػادس، انظػػػرل كرشػػػ بالد لػػػك س، الاػػػكل البحر ػػػإ، ص 

 ,Prou (M.) ـ(لِٗٔ -ْٖٓ مػك  ر الثػانق ) الد رك نج ػكف ككضػ كا كسػدا  دمػك يـ دنػذ عيػد الدمػؾ
les Monnaies Mérovingiennes, Paris, 1892, pp. xxxii- xxxix. 

 (100) Curta, the Making of the Slavs, pp. 181, 318;                                                            
السػػ   إ حػػكؿ نيػػر الػػدانكب ك ػػابت ًغنػػي  ذ ػػر الدػػؤرخ الب زنطػػق جػػكف كسػػاؼ ك  سػػكس كف الدج د ػػات

ػػػا، ك ػػػاف لػػػد يا دنػػػذ ككالػػػر الاػػػرف السػػػادس الدػػػ  دم الػػػذىب كالفضػػػإ،  ضػػػ ن عػػػف يط ػػػاف الل ػػػكؿ   احشن
 لانظركاألسمحإ، 
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حركبيـ الد كا مإ سبٌبت ش كع اس لداـ األسمحإ ، كال جار   يا ، دؿ  عمػي ذلػؾ  د ػات 
ثػػػر عم يػػػا  ػػق داػػػابر بكى د ػػػا  السػػ كؼ كالردػػػاح كالػػدركع كالفػػػؤكس كرؤكس األسػػػيـ ال ػػق عي

 .(َُُ)كدكرا  ا كسمك ا  ا
دمػػػؾ داجػػػكبرت جيػػػكده الراد ػػػإ للػػػي  ػػػد غػػػارات السػػػ ؼ عمػػػي ك ػػػإ حػػػاؿ كا ػػػؿ ال 

ػا عمػي  الغرب  ف ،  ااـ ب    ف كحد نب   األيسر الدجاكرة لنير الرا ف  يػدعي "رادكلػؼ" حا دن
ثكرنج ا ، ك ٌمفو ب بق جداح الس ؼ ، األدر الذم ك دو رادكلؼ عمي ك دؿ كجو ،  ػكلحؽ 

 ـ.ّٓٔعدة ىزاةـ بيـ عاـ 
ـ ،  ار نػا كلػده ّٖٔمو كاس غؿ  ر إ ك اة الدمػؾ داجػكبرت عػاـ عمي كف الغركر دال  

س جبرت دم نا عمي ككس راس ا الذم  اف  ب  ا لـ   جاكز ال اشرة ،  كعمف رادكلؼ اللركج 
 .(َُِ)عم و ، كس ي للي ليادإ ح ـ دس اؿ لو  ق ليم ـ ثكرنج ا

ـ ُْٔ ػػو سػػنإ كحػػاكؿ الدمػػؾ الطفػػؿ سػػ جبرت ي ػػادة ج شػػو لا ػػاؿ رادكلػػؼ ،  ػػال اي د 
، ح ػث ان  ػر رادكلػؼ ، ككذعػف سػ جبرت لدطمبػو  Unstrutعمي ضفاؼ نيػر ككنسػ رت 

 ، ككلطر دا ن ت عف ىذه الد ر إل(َُّ)بح ـ ثكرنج ا  حا ـ شبو دس اؿ
 .(َُْ)، ك  ق د يـ ينكات  جار إ دايإ كدكدة دف الس ؼ الغرب  ف ل دلؿ رادكلؼ  ق ع ياتأولً 

                                                                                                                                                         

John of Ephesus, Ecclesiastical History, Part. 3, p. 432; See also, Michel le 
Syrien, Chronique, traduit. J.- B. Chabot, Paris, 1901, t. 2, liv. 10, p. 362;                        

ف ال يدػػ ت السػػػ   إ  ػػق بكى د ػػػا كدكرا  ػػػا  انػػت بػػػ ف  ػػكث ر فل الب زنطػػػق كالد رك نجػػػق، ل لك د ػػف الاػػػكؿ
 كىناؾ دف  يش ر للي كنيـ اس لددكا الناكد الب زنط إ ط مإ ع ر ابدبراطكر جس ن اف، راجفل

     Curta (F.), Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250, 2006,    
     pp. 47- 48. 

(101) Curta, the Making of the Slavs, p. 193.                                                                        
(102) Frédégaire, Chronique, p. 218.                                                                             
(103) Frédégaire, Chronique, pp. 226- 227.                                                                  
(104) Frédégaire, Chronique, p. 227.                                                                             
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    ػػػػا كاألل دػػػػانق كف   ػػػػن كا دثمدػػػػا  ػػػػنف رادكلػػػػؼ ل  سػػػػ كا للػػػػي ل حػػػػاكؿ كدكاؽ با ار ثانًيععععا 

 .(َُٓ)الس ا ؿ عف س ادة س جبرت       
كبػػذلؾ بػػدك الد رك نج ػػكف  لسػػركف نفػػكذىـ  ػػق الحػػكض األعمػػي لنيػػر الػػدانكب ،  ػػق     

الكيػػت الػػذم بمػػ  السػػ ؼ ذركة يػػك يـ ، ك ػػارت ليػػـ ال ػػد الطػػكلي  ػػق ىػػذا الحػػكض للػػي 
 ـ سادك. نيا إ عيد دم ي

،  اػد ذ ػر  ر ػد ج رل  بني عادات الس ؼ الكثن ػإ، ك بدك كف سادك  اف يد  رؾ الدس ح إك  
، كدػا كف "(َُٔ)، كلدػس عشػرة بن نػا، كنجبف لو اثنػ ف كعشػر ف كلػدناة"كنو  زكج دف اثن ق عشرة ادرك

، (َُٕ)ت، كرجػف السػ ؼ دػف جد ػد للػي الفيريػإ كالشػ اـ ح ػي  دزيػت دكل ػوٖٓٔالدن إ سػنإ كا  و 
 ، كاس  ب الغناةـ.لحركب كالغاراتكىذا ل س بغر ب عمي ددم إ يادت عمي ا

 ػػق غدػػرة ىػػذه األحػػداث اسػػ  اد األ ػػار نفػػكذىـ عمػػي السػػ ؼ الغػػرب  ف ، األدػػر الػػذم  ٌك ػػو  
الد رك نج ػػكف، ح ػػث انشػػغمكا  ػػق نػػزاع دالمػػق بػػ ف ددػػال يـ الػػث ث ،  ضػػٌ  كا الفر ػػإ  ػػق بسػػط 

 ، كل ف ىؿ لسركا ن  بيـ  ق  جارة  ق نير الدانكب؟(َُٖ)ـ الس ؼس اد يـ عمي ج راني
                                                           

 (105) Huguenin, Histoire du royaume mérovingien d` Austrasie, p. 396.                  
 (106) Frédégaire, Chronique, p. 197.                                                                             
 (107) Dvornik, the Slavs…pp. 61- 62; Kobyliniski, the Slavs, p. 540.                      

( كيجر ػت  شػػك ات كثر ػػإ  ػػق ليم دػق بكى د ػػا كدكرا  ػػا ، كعيثػػر عمػػي ديػؤثرات ك ار ػػإ با ػػت ح ػػي نيا ػػإ َُٖ)
 الارف الثادف ، راجفل

 Hoensch, Histoire de la Bohême, pp. 28- 29; 
 -ّٖٔل ػػػق اد ػػدت بػػػ ف سػػػن ق ) ػػاف اللػػػ ؼ عمػػي كشػػػده بػػ ف الددالػػػؾ الد رك نج ػػػإ الػػث ث  ػػػق الف ػػرة ا

مـ ، ساطكا كل كبإ  ق ك دم رؤسا  الػب ط  ػق ُٖٔ ـ( ، ح ث  كالي عمي الح ـ   يا ً ب إ لـ  بمغكا الحي
 ؿ ددم إ ، الذ ف  انكا ك ثرىـ دف ك حاب الدطادف ، كددف  يغٌمبكف د الحيـ الشل  إ عمي د الق 

د ت كىذه األحداث ج مت دف ال  ب   بف الدي ا ددال يـ ، كلذلؾ كي ت ب نيـ جد  نا حركبه د  مإ ،
 نذاؾ ، راجفل آال جار إ عند الد رك نج  ف 

Pirenne (H.), Contraste économique. Mérovigiens et Carolingiens, art. dans 
"R. B. P. H.", t. 2, (Fev. 1923), pp. 223- 235. 
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 دا سبؽ كف ذ رنا  إف  جارة نير الدانكب  انت  س ر كك  ناطف حسب سػ ر األحػداث دػف  

حكلو ، ك انت  جار و   كثر بالد غ رات الس اس إ كالي  اد إ ال ق  اف لماكل كالددالؾ األكركب إ ، 
كبرز األحداث ال ق غمبت عمي ككركبا  ق الارف السابف الد  دم ، ك انت   كحات الدسمد ف دف 

ـ ، ِْٔـ ، كدػالكا عمػي د ػر  حازكىػا سػنإ ّٔٔ اد ان زعكا سػكر ا دػف ك ػدم الب ػزنط  ف سػنإ 
 ك كس كا ح ي نيا إ الارف السابف عمي سكاحؿ البحر الد كسط األ ر ا إ.

 انػػت  ًفػػد لل يػػا ، دثػػؿل الادػػق ككرؽ  لاػػد لسػػرت ب زنطػػإ بضػػ اع ىػػذه األيػػال ـ بضػػاةف دييدػػإ 
، كاناطػػف ال جػػار السػػكر كف عػػف الر حػػاؿ للػػي الغػػرب األكركبػػق ، (َُٗ)البػػردم كالنب ػػذ كز ػػت الز  ػػكف

ك ػػاف دػػف ن  جػػإ ذلػػؾ كف اسػػ جمبت ب زنطػػإ بضػػاة يا الضػػركر إ دػػف كيػػال ـ غ ػػر  مػػؾ ال ػػق حازىػػا 
 .(َُُ)حر األسكدالدسمدكف ،  ال دست حاج يا دف األيال ـ الدي الدإ لمب

ـ، َٕٔثـ  اف ظيكر البمغار  اػكة جد ػدة اسػ كطنت الحػكض األدنػي دػف نيػر الػدانكب سػنإ  
  ػارت ىنػاؾ ثػ ث يػكل  يحػ ط بػو ىػقل األ ػار  سببنا  ق   ا د الدشيد الس اسق حكؿ ىذا النير ،

    ، عمي كف كجكد ىذه الاكل لـ  دنف اس درار ال جارة  ق الدانكب.(ُُُ)كالس ؼ كالبمغار

                                                           

 .ُِٓ -ُِْض البحر الد كسط، ص ( كرش بالد لك س، الاكل البحر إ كال جار إ  ق حك َُٗ)
 (110) Pirenne, la Fin du commerce des Syriens en occident, pp. 681- 682.                     

ب ػض نيـػ ك ػراؾ ، كدػنيـ دػف  اػكؿ كنيـػ سػ ؼ، ك ل( ال مؼ الباحثكف حكؿ ك كؿ البمغػار،  دػنيـ دػف  اػكؿ ُُُ)
كم كالجػػنس الفنمنػػدم ،  ػػاف دػػكطنيـ األكؿ شػػداؿ البحػػر  ج ميػـػ لمػػ ط بػػ ف الجػػنس ال ر ػػق الرعػػ البػػاحث ف

ػا َْٔاألسكد، كلض كا ح ي سنإ  ـ لسمطاف األ ار، ثـػ اسػ كطنكا كدنػي الػدانكب ، كشػ مكا دكلػإ ك ثػر  نظ دن
ك حضػػرنا عػػف با ػػإ ال  انػػات السػػ   إ كاأل ار ػػإ الكاي ػػإ  ػػق حػػكض نيػػر الػػدانكب، راجػػفل كسػػاـ عبػػد ال ز ػػز 

 ك ضنال انظر(، ُٔ، ىادش )ُْٗ -ُْٕجز رة البمااف، ص   رج، الس ؼ  ق شبو
Dawson (C.), le Moyen âge et les origins de l'Europe des invasions à l' 
an 1000, trad. L. Halphen, France, 1960, p. 197; Shepard (J.), Slavs 
and Bulgars, art. pp. 228- 248, in "N. C. M. H.", vol. 2, pp. 228- 229; 

ق/ َُّكيػػد زار الرحالػػإ ابػػف  ضػػ ف بػػ د البمغػػار جػػكار نيػػر الفكلجػػا شػػداؿ البحػػر األسػػكد سػػنإ       
ـ، ككعطػػاىـ اسػػـ ال ػػاالبإ، كك ػػؼ عػػادا يـ، كنظػػاـ الح ػػـ عنػػدىـ، راجػػفل ابػػف  ضػػ ف، رحم ػػو، ِِٗ

 كدا  م يا. ُُّ حا ؽل سادق الدىاف، ص 
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ك يد ػف الاػكؿل لف الد ػرك نج  ف  ػق نيا ػات الاػرف السػابف الدػ  دم ال دسػكا حاجػا يـ ال جار ػإ  

ػا عنػد ب زنطػإ لا ػإ ب ػد كف ضػٌ ؽ الدسػمدكف الًلنػاؽ عمػي دػكان   -عند ج ػرانيـ السػ ؼ ، كك ضن
 .(ُُِ)ًفرا  سم كا نير الدانكب للي كسكاؽ ب زنطإس بحثنا عف الحر ر كال كابؿ كال -غالإ الجنكب إ

كبػػػذلؾ  ٌامػػػد نيػػػر الػػػدانكب دنػػػذ الن ػػػؼ الثػػػانق دػػػف الاػػػرف السػػػابف الدػػػ  دم د انػػػإ   
 جار ػػإ  ب ػػرة ، لمدرجػػإ ال ػػق ج مػػت كحػػد البػػاحث ف  اػػكؿل لف ىػػذا النيػػر حػػٌؿ دحػػؿ البحػػر 

،   ػػار حماػػإ ك ػػؿ  جار ػػإ بػػ ف الغػػرب الفرنجػػق كالسػػ  ق (ُُّ)الد كسػػط  شػػر اف  جػػارم
دػػف ككركبػػا ، كبػػ ف  م ػػـ دج د ػػ ف كشػػ كب سػػكاحؿ البحػػر األسػػكد  كبػػ ف األيػػال ـ الشػػري إ

ٍك ف  .(ُُْ)كسيكؿ ابس بس كبحر يزى
ٍك ف  ا دكف    اف ال يجار الااددكف دف جكار كنيار الفس كل كالدن بر كسكاحؿ بحر يزى

دػا نفػذكا دػف  ببضاة يـ للي سكاحؿ البحر األسػكد ،  إدػا ي ػدكا ب زنطػإ لإل جػار   يػا ، كا 
، ككبحػركا   ػو غربنػا، ح ػي  د ػنيـ للاػا  (ُُٓ)نير الػدانكب عمػي البحػر األسػكد كحد د ابٌ 

بضػػاة ـ  ػػق كسػػكاؽ حكضػػو األعمػػي ح ػػث الد ػػرك نج  ف كالسػػ ؼ، الػػذ ف كرسػػمكا بػػدكرىـ 
  يٌجارىـ ً ماا  الشرؽ عبر الدانكب ل  جار حكؿ البحر األسكد.

 د ػػػا ،  شػػػفت عػػػف كجػػػكد كيػػػد دٌؿ عمػػػي ذلػػػؾ  نا بػػػات كثر ػػػإ كيجر ػػػت  ػػػق ليمػػػ ـ بكى  
ع يػػات  جار ػػإ بػػ ف السػػ ؼ الغػػرب  ف كجنػػكبق ككركبػػا ، كب ػػنيـ كبػػ ف الػػب د الكاي ػػإ بػػ ف 
بحػػػػػر يػػػػػزك ف كالبحػػػػػر األسػػػػػكد ،  دػػػػػا  شػػػػػفت عػػػػػف كجػػػػػكد  جػػػػػارة ب ػػػػػنيـ كبػػػػػ ف الفرنجػػػػػإ 

                                                           

(112) Huguenin, Histoire du royaume mérovingien d` Austrasie, p. 369.                             
بػػػا  ػػػق ال  ػػكر الكسػػػطي،  رجدػػػإل د. عط ػػإ الاك ػػػق، الاػػػاىرة، ك ( راجػػفل ىنػػػرم ب ػػػر ف،  ػػار خ ككر ُُّ)

 .ُْ، ص ُٔٗٗ
(114) Lombard, les Métaux dans l`ancient monde, vol. 2, p. 87.                                           

( راجػف ك ػػؼ يسػػطنط ف ب رك  رجن  ػػكس عػػف دسػػ ر ال جػار الػػركس  ػػق الاػػرف ال اشػػر للػػي سػػكاحؿ ُُٓ)
البحر األسكد، كنفاذىـ للي الحكض األدني لمػدانكب، كلػ س ديسػ ب د كف ىػذا الطر ػؽ عبػر الػدانكب 

س ْٔ -ّٔ ػػػاف ىػػػك نفسػػػو الػػػذم سػػػم و ال يجػػػار يبػػػؿ ث ثػػػإ يػػػركف، انظػػػرل لدارة ابدبراطكر ػػػإ، ص 
 كدا  م يا. ُِْا انظرل طارؽ دن كر، الركس، ص ك ضن 
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الد رك نج  ف ال ق  انت  س ر عبر نير ابلب ، كك دف ل ؿ الدنفذ الديػـ عمػي الػدانكب 

 .(ُُٔ)Ratisbonneنإ را  سبكف عند دد 
كل  يسػػ ب د كف   ػػكف دمػػكؾ الفرنجػػإ يػػد كيػػادكا ًنااطنػػا جدر  ػػإ عمػػي دد نػػإ را  سػػبكف ،  

ل ػػػق  يحٌ ػػػمكا ضػػػراةب عمػػػي البضػػػاةف السػػػ   إ كالد رك نج ػػػإ ال ػػػق  دػػػر دػػػف لػػػ ؿ ىػػػذه 
إ كنيـ حٌ مكا ال ث ر دف األدكاؿ دف ل ؿ ىذا األدر  .(ُُٕ)الدد نإ ، كل دشاح 

كددػا  يشػار لل ػػو كف الد ػرك نج  ف ال زدػػكا النظػاـ كالسػ ارار  حػػت لدارة رةػ س الػػب ط  
الفرنجػػإ  ػػق الحػػكض ، كاسػػ  اد نفػػكذ ؿ" الػػذم حػػارب شػػ كب دػػا لمػػؼ الػػرا ف"ببػػ ف ىر سػػ ا

المدبػػارد كف كالب زنط ػػكف ، كيػػد  سػػادف بكلبػػار ان  ػػارا و ج رانػػو السػػ ؼ ك األعمػػي لمػػدانكب
ًكٌدهف كك دكا س، كاأل ار ، ك ماػي اابؿ  يسػا رىـ، ك اف ىك  ق الدي را ىـ للي ب طو  لطبكف كي

، دا  ر ب عم و كف كا ػؿ الد رك نج ػكف نشػاطيـ ال جػارم دػف (ُُٖ)دنيـ ال رح ب كالحفاكة

                                                           

 (116) Hoensch, Histoire de la Bohême, pp. 28- 29;                                                       
( دف كىـ ديدف ليم ـ با ار ا، كىق  يشػرؼ عمػي نيػر الػدانكب، Regensburg انت را  سبكف )ر جنسبرج 

رل، دثؿل باسك ك ر زنت كسالزبكرج،  يدٌثؿ ح كننا حدكد إن لمد رك نج  ف، كدرا ػز ك انت دف ب ف ددف كل
 لراجعديدإ لناؿ دؤثرا يـ الس اس إ كالثاا  إ للي الس ؼ الغرب  ف الكثن  ف، 

 Dvornik, the Slavs: thier early history and civilization, p. 74.        
ك نج  ف حٌ ػػمكا كدػػكالن ضػػلدإ دػػف ددارسػػإ ال جػػارة ك رضػػيـ ذ ػػر ىنػػرم ب ػػر ف كف دمػػكؾ الد ػػر   (ُُٕ)

   ;Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 78  ضراةب عم يا، راجفل
جدر  إ عمي حدكده الشري إ دف الس ؼ  ق بدا إ الارف  ا دا كرد عف شارلداف كنو عنددا كياـ نااطن      

 لراجعكىذا  يرٌجق كنيا  انت  ذلؾ دف يبؿ،  سبكف، ال اسف الد  دم، ج ؿ دف ب نيا دد نإ را 
        Thompson, Early trade relations, pp. 543- 545.  

(118)  Vie de Pépin - le- Vieux, " M. G. T.", t. 2, pp. 394- 395; voir, Huguenin, 
Histoire du royaume mérovingien, p. 466 et suivants.                                                          

ـ، كىػك الجػد األ بػر ألسػرة شػارلداف، ك د ػف ُٖٔ ار "بب ف" الثػانق رة سنػا لمػب ط  ػق ددم ػإ ككس راسػ ا سػنإ     
بدػػػا كك ػػػق لػػػو دػػػف ذ ػػػا  كىدػػػإ عال ػػػإ دػػػف ضػػػبط الح ػػـػ  ػػػق ككس راسػػػ ا، ثػػـػ بسػػػط سػػػ طر و عمػػػي ددم  ػػػق نسػػػ ر ا 

سػػمطانو، كطػػكل الدمػػكؾ الد رك نج ػػكف  حػػت ظمػػو،   ػػاف  ل ػػار لم ػػرش دػػف  كبرجنػػد ا، ككٌحػػد ددالػػؾ الفرنجػػإ  حػػت
ل راجعععـ، ُْٕ ػػراه دناسػػبنا دػػنيـ، ك يبا ػػو دم نػػا ردز نػػا،  ػػق الكيػػت الػػذم كدسػػؾ ىػػك بداال ػػد الدكلػػإ ح ػػي ك ا ػػو سػػنإ 

 (.ُ، ىادش )ْٕ -ْٔ، ص ُٖٗٗل نيارد، س رة شارلداف،  رجدإل د. عادؿ ز  كف، ددشؽ، 
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، لا إ كف  جار يـ  ق البحر الد كسط بدكت  شيد  راج نا ككالر الاػرف (ُُٗ)ىذه الش كب

  د  ف.السابف كبدا ات الارف الثادف الد 
كدػػػا  ػػػاف ذلػػػؾ لل بسػػػبب  نػػػايص البضػػػاةف الكا ػػػدة للػػػي دػػػكان  كرؿ كدارسػػػ م ا كناربكنػػػإ ،  

بسػػػبب ظيػػػكر دػػػكان  لسػػػ د إ دنا سػػػإ عمػػػي السػػػاحؿ األ ر اػػػق ،  ضػػػ ن عػػػف ىػػػذا لاػػػق ال جػػػار 
الفرنجػػإ دينا سػػإ دػػف ال جػػار الدسػػمد ف   دػػا  لػػص  جػػارة ال ب ػػد ، ك ػػاف ل ػػر دل ػػؿ عمػػي  راجػػف 

 .(َُِ)د رك نج  ف كف دمك يـ  اركا  سٌ كف ال يدمإ دف الفضإ ب د كف  انت ذىبنااي  اد ال
ك د ػف الاػكؿل لف الفرنجػإ  ػػق ظػؿ ىػذه الظػركؼ ال ف ػػكا ك ثػر نحػك ال جػارة النير ػػإ،   

كىػػذا ج ػػؿ نيػػر الػػدانكب ك ثػػػر كىد ػػإ بالنسػػبإ ليػػـ ،  دػػػف ل لػػو اسػػ جمب ال جػػار الفيٍمفػػػؿ 
، ر رجاؿ الدكلإ، ال ق كيبؿ عمي شراةيا الاساكسإ ك باكالب زنط إكر كاأليدشإ ال رب إ كالبىلي 

ا عف دا  اف  ج ةيـ دف البحر الد كسط  .(ُُِ)كيد كجدكا   يا   ك ضن
ك  ضق ددػا سػبؽ كف الحػكض األعمػي لنيػر الػدانكب  ػاف د ػداننا لم اػارب ال جػارم كالثاػا ق  
، كىػذا الحػكض  ػاف يسػدنا  اسػ إ كالد ن ػإرغـػ ل  ػا يـ الس ،الد رك نج  ف كالسى ؼ الغػرب  فب ف 

، بػؿ  جار ػإ لمسػ ؼ كالد ػر نج  ف كحسػب، الذم لـ  يدثٌػؿ كىد ػإ ك بر ىك نير الدانكب دف   اف
، كطر ػؽ دكا ػ ت بػ ف الاباةػؿ ال ػق  ق الاسـػ األكركبػق الشػريق برٌد ػو اف شر ان ا  جار نا ديدنا 

 اا ا يا الديل مفإ.اج د ت حكلو ، كعاد ن دساعدنا عمي اد زاج ث

                                                           

ا ألسػػػايفإ الدكلػػػإ الد رك نج ػػػإ، الػػػذ ف لرجػػػكا ( شػػػيد الربػػػُُٗ) ف األل ػػػر دػػػف الاػػػرف السػػػابف نشػػػاطنا كاضػػػحن
ل نشػػركا الدسػػ ح إ بػػ ف األل دػػانق كالس سػػكف كالفر ػػز  ف،  ضػػ ن عػػف السػػ ؼ الغػػرب  ف، كاأل  ػػد كف 
طػػػػػػػرؽ ال جػػػػػػػارة للػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الدنػػػػػػػاطؽ  انػػػػػػػت دف كحػػػػػػػإ،  ح ػػػػػػػث سػػػػػػػار األسػػػػػػػاؼ  سػػػػػػػ ر ال ػػػػػػػاجر، 

                    .Huguenin, Histoire du royaume…, pp. 507- 512لراجع
(، Triens( بػػدك الفرنجػػإ  سػػ لددكف دنػػذ ككالػػر الاػػرف السػػابف الدػػ  دم عدمػػإ  ضػػ إ دثمثػػإ الشػػ ؿ )َُِ)

الكاحدة   ادؿ ثمث ي دإ ال ػكل دم الركدػانق، انظػرل كرشػ بالد لػك س، الاػكل البحر ػإ كال جار ػإ  ػق 
 .ُِّ -ُُّحكض البحر الد كسط، ص 

(121)  Pirenne (H.), Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne, art. pp. 
178- 191, " C. R. S. A. I. B. L.", an. 72, No. 2, 1928, pp. 187- 188.                                 

ا راجع        اركؽ ب ضكف،  داؿ عمي الغرب ،  رجدإ ل  ، شدس ال رب  سطف ل ز جر د ىكن وك ضن
                        .ِْ- ِِ، ص ُّٗٗ، دسكيق، ب ركت
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 قائمة املصادر واملراجع

عربة:العربية وأوالً: املصادر 
ُ
 امل

  م(,  8>@ىع/ =::إينيارد )ت 
 .9A@Aسيرة شارلمان, ترجمة: د. عادل زيتون, دمشق,      

  أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ت بعد( 98ىع/ ?@>البكريA9 ,)م 
 .:9AAان ليوفن, أندري فيري, المسالك والممالك, تحقيق: إدريان ف     

  أحمد بن فضالن بن العباس ت بعد( ىع/ 98;ابن فضالنA::,)م 
 .           رحمتو, تحقيق: د. سامي الدىان, دمشق, د. ت     
  ت( ىع/ ?>;قسطنطين السابع بورفيروجنيتوسA=A,)م 
 .9A@8إدارة اإلمبراطورية البيزنطية, ترجمة: د. محمود سعيد عمران, بيروت,     
 

 ثانيًا: املصادر األجنبية:
 Ammianus Marcellinus,  
the Roman History, En, trans. C. Yonge, London, 1894. 
 Frankish Cosmography, ed. H. Pertz, 1845. (http://www.jassa.org) 
 Frédégaire,  
Chronique, Trad. Franc., M. Guizot, dans " M. G. T.", t. 2, Paris, 1823. 
 Les grandes chroniques de France, Ed., J. Viard, Paris, 1922. 
 Gonas of Babbio,  
Life of  St. Columban, Ed. D. Munro, U. S. A, 1895. 
 Grégoire de Tour,  
Histoire des Francs, Trad. Franc., R. Latouche, Paris, 1963. 
 Jordanes,  
the Gothic History, En. trans. Ch. Mierow, U. S. A, 1915. 
 John of Ephesus,  
Ecclesiastical History, Part. 3, En. Trans. R. P. Smith, Oxford, 1860. 
 Liber Historiae Francorum, M. G. H. SS. R. M, ed. B. Krusch, Vol. 2. 
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 Maurikios  
     Das Strategikon, Germ. Trans. Ernst Gamillscheg,  Wien, 1981. 
 Menander the Guardsman,  
      the History, En. Trans, R. C. Blockley, U. K., 1985. 
 Michel le Syrien, 
     Chronique, traduit. J.- B. Chabot, Paris, 1901. 
 Paul Diacre,  
     Histoire des Lombards, trad. franc., F. Bougard, Belgique, 1996. 
 Procopius,  
     -Secret History, R. Atwater, U. S. A, 1927. 
     -History of the Wars, En. Trans, H. B. Dewing, U. K., 1962.  
 Regesta Pontificum Romanorum, Ed. Ph. Jaffé, Lipsige, 1885. 
 Strabo, Geography, London, 1854. 
 Tacitus, Germania, En. Trans. W. Peterson, London, 1914. 
 The Russian Primary Chronicle, En, trans, S. Cross & O. Sherbowitz- 

Wetzor, U. S. A., 1953. 
 Theophanes the Confessor,  
     the Chronicle, En. Trans., H. Turtledove, U. S. A., 1982. 
 Theophylact Simocatta,  
     The History, En. Trans.,  Michael and Mary Whitby, Oxford, 1987. 
 Vie de Dagobert I, dans " M. G. T.", t. 2. 
 Vie de Pépin - le- Vieux, dans " M. G. T.", t. 2 
 Vita Amandi episcopi, M. G. H. SS. R. M, ed. B. Krusch, vol. 5 
 Vita Boniti episcopi Erverni, M. G. H. SS. R. M, vol. 4. 
  Vita Eligii episcopi Noviomagensis, M. G. H. SS. R. M, vol. 4. 
 Vita Gaugerici episcopi camaracensis, M. G. H. SS. R. M , vol. 3. 
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عربة:  

ُ
 ثالثًا: املراجع العربية وامل

  ,أرشيبالد لويس 
 .9A>8, القاىرة, , ترجمة: أحمد محمد عيسىم(9988 -88=)القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط       

  ,بولس المؤرخ كتابات ضوء في المجاورة بالقوى السياسية وعالقاتيم المومبارديون أسامة زكي زيد 
 .889:جامعة طنطا, يناير  –, دورية كمية األداب >> -9ص   مقال  ,الشماس

  ,9إمبراطورية جستنيان, جّدة,   - إسمت ُغنيمA??. 
 .>9AAسات في تاريخ العصور الوسطى, اإلسكندرية, : دراألفارا  -                    

  ,9دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية, القاىرة,   حسنين محمد ربيعA@;. 
 , زيجريد ىونكو 
 .;9AAشمس العرب تسطع عمى الغرب , ترجمة : فاروق بيضون , كمال دسوقي , بيروت ,  
 ,9, القاىرة, تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في األندلس  حسين مؤنسA@>. 
  ,9تاريخ اإلمبراطورية الرومانية, القاىرة,  سيد أحمد عمي الناصريAA9. 
  ,9تاريخ أوروبا في العصور الوسطى, بيروت,  السيد الباز العرينيA>@. 
 ,9,  بيروت, 9تاريخ أوروبا في العصور الوسطى, ج   سعيد عبد الفتاح عاشورA?>. 
  ,الروس والمجتمع الد طارق منصور( وليA<=- 98=< ,القاىرة ,)889:م. 
  ,9تاريخ التجارة في الشرق األدنى, ترجمة: أحمد محمد رضا, القاىرة, ف. ىايدA@=. 
  ,9الممالك الجرمانية في أوروبا في العصور الوسطى, اسكندرية, محمد مرسي الشيخA?=. 
  ,9معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى, اسكندرية,  محمود سعيد عمرانA@>. 

 .888:معالم تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية, اسكندرية, 
  ,9م(, القاىرة, >?? -@<=الممبارديون في التاريخ والحضارة )  - محمود محمد الحويريA@>. 

 .=9AAرؤية في سقوط اإلمبراطورية الرومانية, القاىرة,   -                             
  ,9ط , ترجمة: د. قاسم عبده قاسم, القاىرة, التاريخ الوسي نورمان ف. كانتورAA?. 
  ,9تاريخ أوروبا في العصور الوسطى, ترجمة: د. عطية القوصي, القاىرة, ىنري بيرينAA>. 
  ,وسام عبد العزيز فرج 

 م(,A9- 98@9=السععالف فععي شععبو جزيععرة البمقععان وجيععود اإلمبراطوريععة البيزنطيععة لسععترداد سععيادتيا )    
 .>@9A, القاىرة, 9;/ 8;ُنشر في المجمة التاريخية المصرية, مجمد  ,89: -9>9مقال ص 
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