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 المحاضرة التاسعة في تاريخ العصور الوسطى االوربية
 آل كابيه في فرنسا:

، اال او سببببً اخذ اب ل عجل بببب   843داو عجم  ر  اصببببلك النجيلن ملو اًلفج  رن ر منببببج ان  ا ج     
رن امقجذ ؟؟(  887-884ن شبجي  النبمم)  لن و ي ، إذ  ججذ الفجيكنك يجييس ولذ ين ك المًك النج886ان  عجم  

اًنج    ؟؟الم ينة ، ر ارع عنخج اودو فلمت عجييس وت تب عًى   ا الملق  عز  المًك النجيولن ن وابايجي اودو
 .؟؟888عجم عًى ر منج
اسببببببببببببببام  النزاا كم) الامون والنجيولن ملو اج يقجيا اجفة عجم، ت جقب رمخج اًلط واا ان ا) ال  رم)،  
 ؟؟دوو او يا ط وييث لً  ش رجصلك  مل فجكيه   ؟؟تلرن اب  اًك فجيولن ن  لليس الخجاس(  987  ورن عجم

 (.896-887و ل ا) الشخصيجل القلية اًنج  وق  حكذ لم   تنع سنلال  
حكذ آ  فجكيه ر منبج لم   تزي  عًى الوالة ق وو، ولذ تن) ر منبج كً ا  الح ا  كم ا ملعة ا) ال ويول  

الصببببببمم   وانخج النيم   وي كذ فم انخج اام  اق جعن  ل رن اللاقع حجقذ انبببببباقم ع ا  . فجو   االق جعية انخج
 اًلط ر منج ش مخذ ش و عقية االا ان االق جعمم) لخذ دويًاخذ الخجصة تنمى عجاليض المًنية .

سااااام تلى م ى بعض العوامل التي )لذ يك) عجسببببببا جعة آ  فجكيه ر ض سببببببي  تخذ عًى االا ان للال   
 :؟؟(ذلك اهملا

الخورجل والمنجزعجل ال اف   كم) االا ان االق جعمم) والان اكنت آ  فجكيه ا) ر ض سببببببببببببي  تخذ  -1
 رن االوقجل الوحقة.

ط يقبة ال كذ الان اتل خبج آ  فبجكيبه والان فبجمبت تقلم عًى ايب   وياالبة االك) اهقي  الكيبه ، كبم امبه  -2
 ب اليود ال  وا اال ًية وحفظ ال كذ رن االس  .يشا ط اع وال   االنجن حكمه امج جن

 قجمت اهيض المًنية تقع رن وسط ر منج االا  ال ي سخم لخج الني    عًى عقية المنجطق. -3
سبجم ل الننينبة آ  فجكيه عجعالجي ذ يموًلو النبً ة الم فزية رن ر منبج، وقجلمقجكم اسبافجد آ  فجكيه  -4

  افخذ رن ال ابم والخجيج .ا)   ا إذ عزز اكجماخذ وش  ازي ذ ض  اع
ا) النببجحيببة الن  يببة رببجو آ  فببجكيببه اًلط والمًببك عببجل  ي االق ببجعن  ل النببببببببببببببمبب  االعًى وجميع  -5

 االا ان اخمج عًت اكجماخذ رخذ تجع لو له.
 في فرنسا  وخالل القرن الثاني مشار د ت  تطورا  ااخ ية وخاريية مزت  ماانة وسا طة آل كابيه    

ا نن حكجم اقفجن  ولخذ لليس النبجد  ال ي ك ن كاصبةية -1  ؟؟اء االقطاميين منلام ى دساا  سا طة االمر 
مفلذ النيون االق جعمم) رن جزي   ر منببببج واب بببب خذ لًنببببً ة المًنية ، فمج ح    ل والمًلط ا) ع    عًى 

 ا  مفلذ ذ إلى بجيج ح ود اهيض المًنية.
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جعية الان ح الت رن ذلك اللقت سبببببببببج مت  ن يمك) القل  او الا ليال االقاصبببببببببجدية واالجامتع يل:: 
لازية، إذ اب   ؤالن ينجضبًلو جوانخج ممل الم و وظخلي ال لقة الي  -2  ؟؟؟اهب ى رن ت زيز سبً ة آ  فجكيه،

ضببببببببب  الفلضبببببببببى االق جعية ول   الي جلازيم) إلى المًنية طجليت انخج ال لو وال مجية رجسبببببببببا جا لخذ المًلط 
 ة  ن الزيجد  قل  النً ة الم فزية عًى حنجا االق جعمم).السيمج واو  نجط اصً ة اشا ف

زيبجد  فميبة النقلد الماب اولبة، وقب  وجب  المًلط ربجفب   فيم   رمخبج   -3ا) الا ليال االقاصببببببببببببببجديبة اهب ى  
ل بزامة المًك  رصببببجيوا ينبببباًملو النقلد ذةلج  ور ببببة ك ال ا) النببببًع ال منية والخ اجل االق جعية و ك ا اااأ

واصبببببببلك عجسبببببببا جعاه تجسبببببببيس جيب قلي يكلو ت ت اا ته ك ال  ا) االعامجد عًى الف سبببببببجو الم جيقم)، فمج 
 اصلك ل يه الظفم) ي مًلو ع ا ته ك ال ا) الخ اجل الان يق اخج الامون االق جعمم).

رن الم بببجلس االق بببجعيبببة، رقببب  فبببجو االق بببجعملو ي ام لو رن جم يبببة ت جع -4حببب ط ت لي  ب   
لى عخ  النجيولن ملو، وفجو رن الق و الوجمن عشبببب  اصببببل ت ال م ية ت ببببذ ا ًس اهو  ينببببمى اصببببللخج إ

ًبك ًبك عبجدببج  ال ب يب  ا) الملظفم) الابجع م) لبه، ؟؟والوبجمن ينببببببببببببببمى الي لمبجو ؟؟ا ًس الم ، وتب يي يبج  ابب  الم
 وازدادل سً اه عًى الم نم). اهري زل شخصم

 :ه؟تك ى منلا لفرنسا في مل  ال كابي التطورا  الخاريية
ا) ا ذ الا ليال ازديجد قل  اًلط ملياجم يج واشببببا اد اطمجعخذ رن ر منببببج السببببيمج رن عخ  وليذ الفجتك  

ًبك ر منببببببببببببببج رخل حبجقذ مليابجمب يبج ا ذ 1066الب ي احابم امنًا ا عبجم  ، والموحظ او وليذ فبجو تبجعع اق بجعن لم
مفلذا  ا) سبم   اًك ر منبج ان  احاوله امنًا ا، وق   المقجط جل االق جعية الف منبية، وصبجي اوسبع ااوقج  واقلى 

 درع   ا االا  آ  فجكيه إلى ش  االا ان االق جعمم) المخذ رن سيمم الاجخة الخ   النلياجم ي.
ازداد ب   ذ رن عخ  حفم ي  ن ي الوجمن ال ي ويط ا) ااه واكيه ااوط واسب ة رن ر منبج، الذ تزوج  

 ن ي يمًك الًون اهياضببببببن الف منببببببية ولذ يكا  ك لك كم اياد ضببببببذ انجطق ا) حجقمة اقلالمت وق لك اصببببببلك  
 اب ى رن ر منج، وفجو ي ي  الني    عًى الممًنة الف منية.

اسببببافزل     النببببيجسببببة اسبببب   آ  فجكيه، وا) حنبببب) ح خذ او االطمجا فجمت تشببببمم فم المقجط جل  
الخ   الخبجيجن وقبجلف بم م ك لليس النببببببببببببببجعع الف منببببببببببببببيبة، لب ا م  لا رن تلحمب  االا ان االق بجعمم) لملاجخبة 

وبًيفاه رمًمب الوجمن رن الاجخة الخ  . وقجلمقجكم اسبببببباي جا االا ان لًليس وم ك رن كث الشببببببقج  كم) ار اد 
 اس    ن ي رام د زوجاه المنلي وحجولت الخ ا ، الذ كث الشقج  كم) ول يه يياشجيد وجلو.
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 كيف تولى العرش؟:1223-1180فرنسا في مل  في يب الثاني 
ي اي  ا) المًلط االقليجن سبمن عفمًمب اوسنب س، فجو  قو  عزاج  وتصبميمج  ا) اكيه رن درع الخ    

تلرن  ن ي عًى اال  الخورجل كمنه   1189كم ورن تصبببببةية ااوط  ن ي الوجمن واوالد  رن ر منبببببج، ورن عجم  
 وقم) ول   يياشجيد.

االسبب ، وان  اعاوفه ذ ب لًمشببجيفة رن ال  وا الصببًميية،  اعاًى يياشببجيد ال كذ عجسببذ يياشببجيد قًب  
و نجط تشبجج  اع اام  النمنبج، ورن ط يق علدته وقع رن االسب  ولذ ي ًق اهام  النمنبجوي سب احه اال عف ية 
ضبببخمة . واالنجن وجلد يياشبببجيد رن االسببب  اعاًى رمًمب رنببب  يمم) اللالن االق جعن ، وق ي امازاا ااوقه رن 

 الف منية وان خج إلى  بيه جلو، و ك ا م ك رن االجي  الشقج  كم) ار اد ال جفًة المجلنة رن امنًا ا .اهياضن 
واج او اسببببببا جد يتيشببببببجيد ح ياه حاى شبببببب) ح قج  ال لاد  رمخج ضبببببب  رمًمب اوسنبببببب س وق  وج  له رن  

مس سببببببببنلال ياق ملو لملاصببببببببًة قلمت الفوم يز حًيفج  قليج  . و نج ت بم اللجعج واقنع ال ميع ع ق    مة لم   ب
تلرن يياشبببجيد االنجن القاج  ال ي مشبببب كمنه وق     1199ال  وا الصبببًميية رن اهيض المق سبببة، ورن عجم  

 الامون رن جنلا ر منج.
 فرنسا في مل  لويس التاسع:

اللصببية تللى ال  ش و ل صببمم  رجصببل ت ااه وصببية عًيه، حجو  االا ان االق جعمم) عزله اال او   
اتنبببببذ عخ   عجالسببببباق اي واالاجو رنجو ينبببببمى الق يس لليس، وق  ح ط امًنة تامع عجالسببببباق اي ،وقفت ضببببب  ذ

 واالا) ال ابًن والنوم الخجيجن.
 ال جلة ال ابًية:

تن يذ اإلداي  ومشببببب  ال    واال امجم عجلافايب رجيسبببببم افاشبببببم) اع الملظفم) وي لجن إلى فم جزن  -1
 امًناه.رن اجزان 

 ح م ال  وا الخجصة رن جميع اجزان ر منج والقى الم جقذ عجلم نة والملجيز . -2
 اقجم الن ذ المجلية ويتب ال  افب. -3

 امماله الخاريية:
تنببجز   ن ي ع) حقلقببه رن ملياببجمبب يبج  1259ي الوببجلببث   عقبب  ا ببج بب   عببجييس اع اًببك امنًا ا  ن -1

 اقجكم ع   الانجزالل االقًيمية.
 ا بم ل م المنجزعجل عجل    النًمية.يعقيل  ع ش  لمجميج، وفجو الكنه  كلذ ينم -2
 تلرن و ل ي جيا. 1270شجيط رن ال  وا الصًميية لخ اة ال ا، ورن عجم  -3
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 اية آل كابيه:نلفرنسا بع  لويس التاسع و 
قجو اًلط ر منبج حاى لليس الاجسبع ينب لو لً فجل عًى امًناخذ ودين الخ   االمنًمزي عنخذ وتويت  

نبببببً ة المًنية عًى حنبببببجا سبببببً ة االا ان االق جعمم). اال او بًفجن لليس السبببببيمج اكنه رمًمب الوجلث فجو ال
سمك رمًمب ل مه او يكلو ا ش ج  ل  ش  لمجميج   1272اللع عجلالسع المه تجال  ع مه ال ملح شجي ، رفن عجم  

 ز عجلا شيكفوفجمت او س ل ح ا كمنخذ للال امه لذ ي
ة امم  ال  ود الان  بب حصببم رمًمب عًى اسببقةية تل  تذ تلسببع رن اهياضببن المنخف  1281رن عجم   

او والنبيب  ل ضب   اهلمجو ام اط. دبم رن صب اا ا) اجم صبقًية انجصب   عمه ال ي ر د يسبماخج ا ج     
 .1285اصلك حجقمج  الذ تليط رن اسلجميج . تلرن عجم 

جلالسبببع رمنمت ال ملش الف منبببية عخنبببجف  ع ي   ، اعاًى ال  ش ع    اكنه رمًمب ال اعع ال ي اسبببام  ع 
( ولذ يا ط االبم  وييوج  ا) ال فلي ل ا ال اعع وشبببببببجي الخجاس   رمًمب و  ال جشببببببب  وق  بًفه اوالد  الووالة  لليس
 عجسذ رمًمب النجد  وقخ ا اماخى حكذ اس   آ  فجكيه. اجلل رججن اك)  بيه رمًمب دي 

 :1453-1337حرب المائة عام 

    ال  ا اسلجا الجش   و ب ى سم  الجش   وق  ح الت كم) ر منج وامنًا ا:قجو لخ 
، وذلك  1066الخوي الشبببببب ي  كم) المًلط االمنًمز والف منببببببمم) ان  الفاك النليان ي المنًا ا عجم   -1

، 1066الو وليذ الفبجتك لذ يانبجز  ع) دوقمابه رن مليانب يبج عنب ابج اصببببببببببببببلك اًنبج  عًى امنًا ا عبجم  
ق جعجتخذ رن اهياضببببببببببن جلك النوم  ا) فلجي االق جعمم) ال ي)  جج وا إلى امنًا ا عقمج ايتلط ف  

ًبك  ًبة قليبة كب و  مليابجمب يبج. اابج المًلط الف منببببببببببببببمم) رقب  وجب وا رن ت الف منببببببببببببببيبة وفبجمبت لخذ صبببببببببببببب
المماًنجل االمنًمزية عًى اياضببببببببمخذ الف منببببببببية ب  ا  ع يمج  يخ د وح   كً  ذ ويمنع ر منببببببببج ا) 

اًلط ر منببج ينجضببًلو ا) اجم  ظم ود ج ال يي ية عًى الم يط اهطًنببن ولخ ا اللصببل  إلى ح
ط د اًلط امنًا ا ا) اماًنببجتخذ رن القببجي  اهويقيببة رن حم) تمنبببببببببببببببك االمنًمز كخبب   المماًنببجل 
ومجضببًلا رن سببيمم االحافجل كخج امج ج م ال  ا كم) ال  رم) التنجد تخ   حاى تنف   ا    ب ى 

 .1453-1337واسام ل ان  سنة 
الانجرس االقاصببببجدي كم) ال ولام) وت ببببجيا اصببببجل خمج االقاصببببجدية رن القجي  اهويقية رق  فجمت  -2

ا ب اي امنًا ا ا) ويان  ب   ال  ا  ل تمك) الل  يبة االمنًمزيبة ا) النببببببببببببببي    عًى جبجميم) ع   
 المجمب لماننى لخج كيع الصلي االمنًمزي رن الم و اهويقية.

امنًا ا النبببي    عًى ر منبببج والان فجمت رن ذلك اللقت  قو  سنجن ومفلسبببج ا) ال زي يغلة اًلط  -3
اويم) رن اللقت ال ي فجو فيه سبكجو امنًا ا اليزي  عًى اًملمم)   6الي ي جمية إذ كًغ ع د سبكجو  

 منمة.
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 الل جي.الخورجل والمنجزعجل الان طجلمج ت  ط كم) الل جي  االمنًمز والف منمم) رن ع ض  -4

إذ سبببجع ل ر منبببج الزعيذ االسبببكاًن ي يوق ل ك و    1295ت يم  ر منبببج السببباقو  اسبببكاًن ا عجم   -5
 زعيذ الولي  االسكاًن ية وقف م   ا الا يم  اماص ل اسكاًن ا عنك يج عًى امنًا ا.

لث لفًمب ااج اهسببلجا الملجشبب   رخن: انببجلة ال  ش الف منببن وال ي اصببلك شببجس ا  ع   ورج  االك) الوج    
ًبك امنًا ا ادوايد الوبجلبث عب حقمابه عبجل  ش   1328ال اعع  شببببببببببببببجي  ال اعع( سببببببببببببببنبة  دوو او يا ط وييوبج . ربجدعى ا

الف منبن الشبجس  وذلك الو وال ته كنت رًمب ال اعع سم  او القجملو رن ر منبج الي لز لنبم    و للايالمخج اعاون 
ا) اهسببببببببلا  الخجاة لاصبببببببب ي  المنا جل  ىا   م يز ب  رخل انببببببببجلة ا ينة الفوع ش ر منببببببببج ااج النببببببببيب اال

مشببببببيت اللي  رن     الم ينة قجد ج  صبببببب جا ا جام الننببببببي  احا ججج  عًى انع   1337االمنًمزية، ورن سببببببنة  
اسبببام اد الصبببلي ا) ال زي الي ي جمية وق  اتفق  ؤالن اع اًك امنًا ا ادوايد الوجلث وت خ وا عمنبببجع ته إذ سزا 

عجسبببببام اي الا جي  كم) امنًا ا واقجط ة الفوم يز، وق   او تذ   ا االتفج  ام ل ت ح ا ر منبببببج اقجكم النبببببمجح  
قنبببذ النبببكجو عًى امفنبببخذ رجل لقة المالسببب ة ا)  صببب جا الا جي  ام، إذ 1337ا ًية رن     المقجط ة سبببنة  

ججمب المًك الى ججمب المًك االمنًمزي، ااج اإلق جعمم) ويجج  ال ي) رجم ببببببببببببملا إلى ا لصببببببببببببنجعة ام ببببببببببببمل او 
الف منبببببببببببن و ا  حجقذ المقجط ة عنببببببببببب ) فجرة الا جي االمنًمز رن اقجط اه الفوم يز. ااج اًك ر منبببببببببببج رًمب 
النببجد  رق   عً) اصببجدي  فجرة المماًنجل االمنًمزية رن ر منببج ر بًت ال ملش االمنًمزية اهياضببن الف منببية 

 لمجفة عجم .وق لك ك  ل ح ا ا 1338واص  ات اع ال ملش الف منية عجم 
 


