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 المحاضرة السابعة للعصور الوسطى االوربية 

 ( ، وكيف اصبحت االمبراطورية بعده)شارلمان حكمه وحروبه وكيف توج امبراطورا

 ( مميزات حكمه؟814-768شارلمان: ) -

مما الشكككي  يه ان حكا شكككارلمان فعتبر لاتحة لعدد تديد متم ب ليس بالتسكككبة لتاري  البر  ة لحسككك ،  
لتاري  أوربا كلدا. لقد تاء شككككارلمان ليلككككت اللمسككككال االا رة لعملية الصككككدر واال دماج للعتاصككككر بل بالتسككككبة  

ال رما ية والروما ية لي وسط وغرب أوربا. والى تا   هذا كان شارلمان مواظبًا على سياسة البر  ة التقل دفة 
ميت العتاصر ال رما ية لي أوربا لي التوست، بعد ان ااذل لدا ابعادًا تديدة وهدلا واضحًا يتلخص لي ضا ت

وصكككككدرها لي دولة واحدة. وادف ا دلال شكككككارلمان لي تتب ذ هذه السكككككياسكككككة دلى تقدمه لي اراضكككككي تديدة كا ت 
حدودها مالصككقة لوككعوب اارف غ ر ترما ية ملل الوككعوب السككال ية والم ري ا والبليار والب ب ط  ا والعرب.  

ر  ة التقل دفة الخاصكة بتعبيب التحال  والتعاون مت البابوية. والحييقة كما اسكتمر شكارلمان لي اتبال سكياسكة الب
ان االسككككككككككككس الوربا الروما ية ال رما ية المسككككككككككككيحية ال ت ارسكككككككككككك ت  واعدها متذ  رون عديدة  د ااذل ت در 

 مالمحدا بوكل واضح وتلي لي هذا الو ت.

 حروب شارلمان؟ ماهي؟ وما عددها؟: -

ل للحروب المتواصكلة التي اسكتمرل ط لة سكتي حكمه دون تو  . وكان وعدد شكارلمان ببارة عا سك  
هدله ما تلي الحروب حمافة الحدود ودلعدا وضكا عتاصكر ترما ية تديدة ال دا و وكر المسكيحية ب ا الوكعوب  

ائه الوثتية. و د تكون ا  ازاته الحربية هي التي اكسككككبته لق ع الع ياع. و اد شككككارلمان بتبسككككه أو با تدابه احد ابت
، امس متدا ضد اللمباردي ا وهي اول حروبهحملة. كان    عا اربت وامس اأو ضباطه االل حياته ما الفقل  

وسكبت ضكد المسكلم ا لي اسكبا يا وتتوب  واربت ضكد السكال ،، واربت ضكد االلار،  وثما ية عوكر ضكد السككسكون 
 التوتد حرب لدذا العام. 790عام . وكان امرا استلتائيًا ان فس ل لي احداث واثتتان ضد الب ب ط  ا، لر سا

 شارلمان يتوج امبراطورا؟ كيف توج امبراطورا؟: -

لا تحقق افة شككككخصككككية لي أوربا ما ا  ازال بقدر ما حققه شككككارلمان متذ عدد اوغسككككطس، ولي عام  
ة اتدامه بسكككككككككككوء الخلق والبسكككككككككككاد. ول   البابا دلى كان وضكككككككككككت البابا ل و اللالي حرتًا ودةيقًا لليافة  تي   799

ولي كتيسة   800شارلمان طالبًا العون والت ي د. و ام شارلمان ببيارة روما. ولي يوم االحتبال بع د الم الد عام  
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القدفس بطرس، وب تما كان شككككككككككارلمان راكعًا امام المذبح ويحاول التدو  تقدم مته البابا ووضككككككككككت التاج على 
 له بالتصر والتول ق كامبراطور للرومان.رأسه ودعا 

 (:840-814لويس التقي ) 

 ما تاء للحكا بعد شارلمان؟ س/

  كيف اصبحت االمبراطورية لي عدد لويس التقي؟س/

والت مملكته الواسكعة دلى لويس التقي. وهو االبا الوح د الذ    814كا ون اللا ي عام    28تولي شكارلمان لي 
كان  د بقي له على   د الحياة. وسككبق لوككارلمان ان عقد م لسككا ما كبار  بالء مملكته لي اكس الشككابل عام 

 توج  يه ب ده ابته لويس ملكا وامبراطورًا دون تدال ما البابا ودون حاتة دلى مصاد ته. 813

. والوا ت ا ه لا فكا تييًا بقدر التقيلة الت تية وديتية، ولعل هذا هو الذ  دلت دلى اعطائه لق   كان لويس ذا ثقا
ما كان ضعيبًا ومتخاذاًل ومترددًا. ولا فستطت لويس ابدا ملءالبراغ الذ  تركه ابوه القدير المتمكا. وكان 

 لوخص ته اللعيبة اثرها لي تبكي االمبراطورية الكارولت ية 

رر لويس االبقككاء على الم در االمبراطور  لمملكتككه دون التبريط  دككائيككًا، بككالعر  والتقككال ككد ال رمككا يككة واا رًا  
وصككككككككيًا على ان يرث لق   ع ا ابته االكبر لوثر  817الخاصككككككككة بالتقسككككككككيا المتسككككككككاو  ب ا االبتاء. لبي عام  

 االمبراطور ما بعده.

ا ي بالاريا. و د فكون هتاك  ل ل ما الوككككككي ولي الو ت  بسككككككه اعطى ب با اوكت ا واعطى لويس االلم 
لي ان لويس  ام بدذا االتراء بعد التوككككككككاور مت البابا. ولا تر  هذه التسككككككككوية االاويا لويس االلما ي وب با 
لقكد اعتبراهكا م حبكة بحقو دمكا . وااكذا يتربصككككككككككككككان بك ب دمكا واا دمكا لوثر لال تقكام متدمكا. وسككككككككككككككرعكان مكا تكاءل 

  رو  لذلي.البرصة وتدي ل لدما ال

رزق متدا بولد سككمي )شككارل االصككلت(   823الطموحة. ولي عام    ما يوديي   819عام  لقد تبوج لويس التقي  
وااذل يوديت تحيي الدسكككائس وتلكككيط على زوتدا لحملة على اعادة الت ر لي  سكككمته السكككابقة كما تعاو ت 

ته وا تبل ما ابته االكبر لوثر مت ولدفه السككككككااط ا لويس االلما ي وب با. والككككككت لويس التقي للككككككيط زوت
لقك  الوصككككككككككككككي وا كر عليكه وراثتكه للقك  االمبراطور. وعبر لوثر تبكال االلك  وذهك  دلى رومكا لعر  ظالمتكه 
وشككواه امام االب المقدس ابيه وااوته. واعاد لويس التقي التقسكيا واص ابته شكارل االصكلت هذه المرة بحصكة 
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واتبقوا على محاربة  –لوثر ولويس االلما ي وب با    –ة اوالده تميعًا  االسككككككككككككككد ما مملكته، االمر الذ  اثار بيي
وا تصككككر االاوان اللالثة ا تصككككارًا حاسككككمًا   البابا غرييور  الرابتوتاء بصككككحبتدا    833اب دا وسككككاروا اليه عام  

 على اب دا.

،   843ي عام  حدًا للصكككككرال. واا رًا ول  840وال مول االمبراطور  بسكككككه عام    838مول ب با عام  ولا فلكككككت  
وبعد ان اسكتتبذل  وة تميت االطرا  ، وضكعت التسكوية التدائية ال تسكام االمبراطورية الكارولت ية لي معاهدة 

 لردان المدمة.

 ؟843معاهدة فردان عام س/عرف 

ب ا ابتكاء لويس التقي اللالثكة   843 سككككككككككككككمكت االمبراطوريكة الككارولت يكة بموتك  معكاهكدة لردان عكام  
االلما ي، وشكككككككككارل االصكككككككككلت. وتعتبر معاهدة لردان ما اها المعاهدال لي التاري  االوربي، لقد س يلوثر، ولو 

 رسمت معالا اكلر ما  طر ما ا طار اوربا.

 

 

 


