
ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٨٧  

  ناستاسیوس األولأاإلمبراطور جھود 

   )م٥١٨-٤٩١(

  في تحصین مدینة دارا وتعمیرھا

  سھام محمد عبد العظیم/ د

  :الملخص

على عھد اإلمبراطور ، دارا مدینة حدودیة ھامة بین الدولتین الفارسیة والبیزنطیة
تم إعادة أعمار المدینة بغرض   )م٥١٨-٤٩١(  Anastasius اناستاسیوس  البیزنطي

 .جیش البیزنطي على حدوده مع الفرسحویلھا إلي قلعة عسكریة حصینة للت  
    

 قسمت    اناستاسیوس  ولدراسة ھذا التحول الذي شھدتھ المدینة في عھد اإلمبراطور
تأسیس المدینة وما دار  ، تناولت في المحور األولالبحث إلى ثالثة محاور والخاتمة

وتأتي إشكالیة ، اإلستراتیجیة للمدینة من اختالف ونقاش حول ھذا المحور و األھمیة
ن ألحداث ھذا التطور على البحث ممثلة في طرح األسباب التي دفعت البیزنطیی

و تحدید ما واجھ البیزنطیین من عواقب في سبیل الحصول على قلعة حربیة ، المدینة
ة وقد أنھیت موضوع البحث بخاتم  ،حصینة في تلك المدینة المواجھة للحدود الفارسیة

  .تضمنت أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج ثم زیلت البحث بثبت المصادر والمراجع 
 

  : الدالةالكلمات 
   الفرس والبیزنطیین --المدن الحدودیة - القرن الخامس المیالدي  -دارا 
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٨٨  

وف�ق ق�د تزی�د أھمیتھ�ا أو تق�ل فتمر المدن بمراحل ع�دة بم�ا یط�رأ علیھ�ا م�ن تغی�رات 
ا أو أو حض�اریً  ااقتص�ادیً وتق�وى وتزدھ�ر س�تمر حی�اة مدین�ة وق�د ت ،رات العص�رمتغی

زالزل أو ك��وارث طبیعی��ة كح��دوث  أونتیج��ة أعم��ال عس��كریة  ،ا وق��د ت��دمرعس��كریً 
 المنشآت  ھذه تطلبتأن  وطبیعيّ تھا اّ وال تزدھر مدینة إال بعظمة منش ،أوبئةو أجفاف 
ولك�ن قاع�دة أن  - بیزنطی�ةمبراطوری�ة الاإل-الدولة كاھل على تقع  مالیة ھائلة  نفقات

دارا مدین�ة ت ل�حوذلك ول�البی�زنطیین  ھم معتق�داتأمن من المال كانت  أغلىاألرض 

Dara)حمای��ة  للدول��ة البیزنطی��ةت�وفر  مھم��ة قلع��ة عس�كریة ممی��زة و إل��يالحدودی�ة  )١

  .على حدودھا الفاصلة مع القوى المعادیة وھي دولة الفرس وخط دفاع 

األول  ناستاسیوسأفي عھد اإلمبراطور  دارا  مدینة شھدتھي ولدراسة ھذا التحول الذ
Anastasius1 )تناولت فيخاتمةاور وفقد قسمت البحث إلى ثالثة مح )م٥١٨-٤٩١ ، 

األھمی���ة و تأس���یس المدین���ة وم���ا دار م���ن نق���اش ح���ول ھ���ذا المح���ور المح���ور االول 
 ىإل�ن البی�زنطیی ع�تداألس�باب الت�ي أما المحور الثاني فیتناول  .اإلستراتیجیة للمدینة

في سبیل  وصعوبات راقیل من ع متحدید ما واجھمع ، المدینةفي حداث ھذا التطور إ
، م��ع الف��رس المواجھ��ة للح��دودالحص��ول عل��ى قلع��ة حربی��ة حص��ینة ف��ي تل��ك المدین��ة 

، الحص��ول عل��ى العمال��ةي یس��رت أوام��ر اإلمبراط��ور الت��المح��ور الثال��ث یتن��اول و
وقد أنھی�ت موض�وع  ،وكیفیة توفیر األموال األزمة للبناء ،اإلسراع في وقت  التنفیذو

  .البحث بخاتمة تضمنت أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج 

وم��ن الص��عوبات الت��ي  ج��داً  قلیل��ة الموض��وعح��ول الس��ابقة الحقیق��ة فالكتاب��ات  وف��ي
ال�ذي األم�ر  ، المصادر والمراج�عالمعلومات في  واجھتني في كتابة الموضوع ندرة 

الت��ي تتن��اول العام��ة  ت م��ن بع��ض المراج��عدف��أوق��د  ،ل المزی��د م��ن الجھ��داس��تلزم ب��ذ
                                                 

)١(
دارا بل��دة ف��ي لح��ف جب��ل ب��ین نص��یبین وم��اردین طولھ��ا س��بع وخمس��ون درج��ة ونص��ف وثل��ث  

وكان�ت ، وھي م�ن ب�الد الجزی�رة ذات بس�اتین ومی�اه جاری�ة، الثون درجة ونصفوعرضھا ست وث
عل��ى بع��د خمس��ة ك��م  م��ن الح��دود الفارس��یة عل��ى منح��در  ،حص��ن اإلمبراطوری��ة الرومانی��ة ىت��دع

ی�ذكر میخائی�ل و، التي ترتفع بش�كل ح�اد إل�ى الش�مالوTur Abdin   الھضبة الرئیسة لطور عابدین 
وتق��ع حالًی��ا ف��ي تركی��ا مقاب��ل مدین��ة ع��امودة ف��ي قری��ة  ،س��نة ٧٢خرابھ��ا ون بنائھ��ا ب��ین أالس��ریاني 

  :للمزید انظر . جنوب شرق بحر قزوین"  شبرود"
ت��اریخ : الطب��ري ، ٤١٨ص، م١٩٨٤، بی�روت، دار ص��ادر، ٢م�ج، معج�م البل��دان: ی�اقوت الحم��وي

  .٣٣٩-٣٣٦ص، م١٩٩٥، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ج، الطبري تاریخ الرسل والملوك
، حل�ب، دار ماردین ،٢ج، غریغوریوس یوحنا ترجمة، حولیة میخائیل السریاني: میخائیل السریاني

، )ال��دار الثقافی��ة للنش��ر(ط ، ترجم��ة یوس��ف الھ��ادي، ف��ارس نام��ھ :اب��ن البلخ��ي، ٢٠١ص ، م١٩٩٦
  ،أیًضا، ٢حاشیة  ٦٠ص، م٢٠٠١القاھرة 

Theophanes: The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine and eastern History A. 
D284-831, tr:Cyril Mango and Royer Scott, Oxford, 1997, p. 365. als, Evans, The Age of 
Justinian, p. 117; Stein, Ernest, Histoire du Bas-Empire, t.ΙΙ, Amsterdam, 1949, p. 294, 
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara "the Journal of Roman Studies, V.73, 
(1983), p.149. 



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٨٩  

 ،"ف�ي عھ�د الفارس�ین إی�ران"رثر كرسینتسن أالعالقات الفارسیة البیزنطیة مثل كتاب 
 كتاب��ھ للج��زءوھ��و إع��ادة "م��اركللینوس ف��ي دارا "بعن��وان   Brian Crokeـبح��ث ل��و

 ،)م٥١٨-٣٧٩(الفت��رة تتن��اول الت��ي و ،Marcellinus "م��اركللینوس "لحولی��ة  المفق��ود
" مقال داوني  "دارا بروكوبیوس و"بعنوان  James Crowبالتعاون مع لھ  خرآمقال و

ص�ة بالم�دن والق�الع البیزنطی�ة مختأم�ا المق�االت ال "م٥٤٠ حملة الف�رس عل�ى س�وریا
فكانت إفادتي منھ محدودة  " نطیةالمدن البیزOstrogorsky "مقال استروجروسكي مثل 

ع�ن طریقھ�ا العمالت التي تم العث�ور علیھ�ا ف�ي تل�ك الم�دن لیحل�ل اھتم بدراسة  نھإإذ 
ف�ي المج�امع  احض�ورس�ین  ال�ذین یوالقد األس�اقفةوك�ذلك ق�وائم ، الوضع االقتص�ادي 

  Clive Foss"لكلیف ف�وس "مھموھناك مقال ، تلك المدنل ممثلین بوصفھم  المسكونیة
  .)٢(یا ولم تكن دارا من ضمنھایزنطیة في أسوالذي تناول عشرین مدینة ب

كت��اب مق��دمتھا أتي ف��ي ی��فموض��وع الدراس��ة  تتناول��ت��ي ال األساس��یة المص��ادر أم��ا 
ال��ذي أف��اض ف��ي ذك��ر  Joshua the Stylitr "یوش��ع العم��ودي "الس��ریاني الم��ؤرخ

واألوض�اع السیاس�یة والعس�كریة فیم�ا یخ�ص ، معلومات عن الفترة موضوع الدراس�ة
الت�ي البن�اء  وقد انفرد بتفصیالت ع�ن إتم�ام أعم�ال، البیزنطیینالعالقات بین الفرس و

 "المؤرخ البیزنطيو Mitylene "زكریا المتلیني"وكذلك المؤرخ السریاني ، عاصرھا
John Malala  "م��الالس ج��ون 

األح��داث باستفاض��ة وذك��ر  بع��ض  ال��ذي تن��اول )٣(
ھن��اك تعلی���ق و، كل واض��ح ودقی���قالمنش��ات المعماری���ة والعس��كریة ف���ي المدین��ة بش���

إن إھمال المصادر السریانیة في دراسة تاریخ بناء  :إذ تقول "للمؤرخة الروسیة نیننا"
  .)٤(مدینة دارا تسبب في ثغرات عدة

                                                 
الھیئ��ة المص��ریة العام��ة ، ترجم��ة یحی��ى الخش��اب، إی��ران ف��ي عھ��د الساس��انیین :أث��ر كریستنس��ن )٢(

 :أیضاً ، م٢٠٠٦، القاھرة ، للكتاب
Dawney, Glaville, The Persian Campaign in Syriain A.D. 540, Speculum, V. 28, No.2, Apr. 
1953, George Ostrogorsky, Byzantine Cities in the Early Middle Ages, Dumbarton Oaks 
Papers, Vol. 13 (1959), pp. 45-66, Brian Croke, Marcellinus on Dara: A Fragment of His 
Lost "Phoenix v.38. no.1 (spring, 1984) pp.77-88, Brian Croke  and James Crow," 
Procopius and Dara",pp.143-159, Martin J. Higgins ,"international Relations at the close of 
the sixth century", the catholic Historical Review,v.27.no.3,(Oct.1941), p.283. 

)٣( Joshua the Stylitr, the chronichle of Joshua the Stylitr composed in Syriae A. p507, tr: W. 
Wright, LL, D, Cambridge, 1882, Zachariah of Mitylene, Syriac chronicle (1899), Loeb 
.Classical .Library, London,1994 p.7, ch.6; John Malala, the chronicale of John Malalas, tr: 
Elizapeth Jeffreys & Michael Jeffreys & Roger Scott, Mellourne, 1986.                                      

الع��رب عل��ى ح��دود بیزنط��ة وإی��ران م��ن الق��رن الراب��ع ال��ى الق��رن : نین��ا فیكتوری��ا بیغ��و لیفس��كیا )٤(
  .٢٦٧ص ،م١٩٨٥صالح الدین عثمان ھاشم، الكویت . السادس المیالدي، ترجمة
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٤٩٠  

 ىإل�والبیزنطی�ة وتنس�ب  ، ب�ین ال�دولتین الفارس�یةتقع  مة مھمدینة حدودیة دارا وتعد 
 بأرضمدینة ببناء مر ألذي ا، )٥()م.ق ٣٣١ -٣٣٦( بن قباذابن داراالثاني  الملك دارا

 وش�حنھا بك�ل م�ا ،ین�ة دارا وعمرھ�اوعرف�ت بع�د ذل�ك بمد" دارن�وا "الجزیرة س�ماھا 
 ی�اقوت الحم�وي"روای�ة أم�ا  ع�ن نش�أة المدین�ة ،"الطب�ري  " تلك روایة ، إلیھ حتاج ت

في موضع معس�كر  )٦()م .ق٣٢٣-٣٣٢( المقدوني اإلسكندرالمدینة بناھا  أن"  فتؤكد
  .)٧(انتصر علیھ وقتلھ وتزوج ابنتھ أنارسي دارا بعد الملك الف

أنھ من  نعتقدو ؟الفارسي دارااإلسكندر أم بناھا  المدینةأبنى  ةإشكالیمام أفنحن علیھ و
فالمص��ادر البیزنطی��ة المت��أخرة مث���ل األم��ر واستقص��اء الحقیق��ة  تح��ري يض��رورال

عل�ى ی��د  اھزیم��ة دار المدین�ة بنی��ت ف�ي ھ�ذا الموق��ع بع�د نإ : ق��ال "م�الالس"الم�ؤرخ 
وش�اركھ ف�ي ، اره في ب�الد الش�رق البعی�دةولرغبتھ في تخلید انتصالمقدوني  اإلسكندر

 رجح وت� .)٨("فجری�وسأ"كت�اب و، " حولی�ة بس�كال"من المصادر منھا  ھذا القول عددٌ 
ن إو، المل�ك الفارس�ي دارا إل�يتنس�ب  نھ�اأو، المدینة من بناء الفرستكون  أنالباحثة 

ھ�ا م�ع بناؤ أإذ ب�دأنھا كانت حدیث�ة البن�اء السیما  ي بنائھا بعد انتصارهزاد ف سكندراإل
أن�ھ ینس�ب الم�دن  من عن اإلسكندرلما عرف  ما  إلى بدایة عھد دارا الثاني باإلضافة

ول�ذا  ،للثقاف�ة الھیلینی�ة  اً ل�ذكراه ونش�ر تخلی�داً  ،ویطلق علیھ�ا اس�مھ، نفسھل أسسھاالتي 
 أن ینس��ب المدین��ة  ال یعق��لف�� لم تحم��ل اس��م اإلس��كندریةح��ول الع��اعدی��دة وج��دت م��دن 

   .عدوهخاصة  ألخرلشخص 

ونتیج����ة لكث����رة الح����روب ب����ین ال����دولتین الفارس����یة والبیزنطی����ة اتض����حت األھمی����ة 
 يض�رورول�ذا ك�ان م�ن ال ، )٩(مدین�ة دارا انھ�ستراتیجیة لبعض المدن الحدودیة ومالا

ذ إلی�ھ ل�والم�دن ك�ي تص�بح ملج�أ یوتحص�ین بع�ض  ،إقامة قالع حدودیة بین ال�دولتین
م�دادات لحصول عل�ى الم�ؤن واإللو، ي حال الرغبة في االحتماءن فویالجنود البیزنط

 أنالس��یما  ،بیزنطی��ة ف��ي المنطق��ة الول��دعم العملی��ات الحربی��ة ، وق��ت الح��رب والس��لم
                                                 

وقت��ل ، یرة ف��ي رعیت��ھت��ولى وھ��و ذو أرب��ع عش��رة س��نة فأس��اء الس��" دارا األص��غر"دارا الث��اني  )٥(
وھي التي س�میت " دارنوا"ولما ملك أمر فبنیت لھ بأرض الجزیرة مدینة واسعة وسماھا ، رؤساءھم

  .دارا
  .٣٣٩-٣٣٦ص، ١ج، تاریخ الطبري: الطبري 

، وھو من بلدة بالیونان تدعى مقدونیة" ابن بیلوس"وبعضھم یقول ) فیلیب(اإلسكندر بن فیلفوس )٦(
وھدم ما كان في بالد الفرس من المدن والحصون وبیوت النار ، الم القدیماجتاح في حمالتھ الع

 .وأحرق كتبھم ودواوین دارا ، وقتل الھرابذة 
  ٣٣٩-٣٣٦ص، ١ج، تاریخ الطبري: الطبري 

  .٤١٨ص، ٢مج، معجم البلدان: یاقوت الحموي  )٧(
)٨(
Malalas, op. cit, p.224. Paschale Chronicon, tr.Michale Whitby& Mary Whitby, 

Liverpool, 2007, p.101, No. 317; Evagrius, Eccleriastical History, History of the church 
from A.D431 to A. D594, Tr: Samuel Bagest and Sonss, London,1846, p.182. not. 42, also: 

Martin J. Higgins,"international, p. 302.                                                                 
)٩ (
George Ostrogorsky, Byzantine Cities, p. 65.                                           
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"نصیبین"الفرس كانوا قد اتخذوا من مدینة 
 

Nisibis )ف�ي مواجھ�ة لھم  ا وقلعةمقرً  )١٠
  .)١١(مدینة دارا عبر  مر بھا طرق التجارة لحمایة المعابر التي تو،  مدینة دارا

ف����ي  )م٥١٨-٤٩١( Anastasius1 األول ناستاس����یوسأمبراط����ور اإلجھ����ود  -

 :وتعمیرھا ین مدینة داراصتح

 ،ھتم����ام بموق����ع دارااال ىإل���� ةالبیزنطی���� الدول����ة دع����ت  لح����ةمالظ����روف الیب����دو أن 
ف�ي  الف�رس أم�ام البی�زنطیین فش�ل ذل�ك بع�د  -ریة بھ�ا وإنشاء قلع�ة عس�ك ،وتحصینھا

وحمایة المناطق التابعة ى تكون نقطة انطالق للجیوش البیزنطیة ك -أكثر من موضع 
اللخم��ین حك��ام ( لإلمبراطوری��ة ض��د ھجم��ات الف��رس والقبائ��ل العربی��ة الموالی��ة لھ��م

 ذك��رت  م��اف��ق و مدین��ة  إل��ىبتحوی��ل دارا م��ن قری��ة  اإلمبراط��ورق��ام ل��ذا و، )الحی��رة
   .)١٢(المصادر

عل�ى عھ�د اإلمبراط�ور   Mesoptamiaمی�ا امیزوبوتھدد الفرس الم�دن البیزنطی�ة ف�ي 
مل��ك الح��اول اإلمبراط��ور االتف��اق م��ع  اش��تداد  الخط��ر الفارس��ي وم��عوس ناستاس��یأ

                                                 
بالقرب من مدینة ا ن في حدود دولة تركیآلاتدخل و، نھر الفرات شماالً األیمن لشاطئ العلى تقع  )١٠(
وھ�ي مدین�ة ، وسریان وأت�راك وأكراد عرب أھلھا تركیا با شرقصو في محافظة ماردین "القامشليّ "

خ�ط ال�دفاع األول ع�ن  دوكان�ت تع� ،عامرة من بالد الجزیرة على طریق القوافل من الموصل للشام
 "ص�وبا"وبینھما خمسة فراسخ وقد عرف�ت باس�م  وھي تقع قبالة مدینة دارا في العراق ،دولة الفرس

      .  أي نھایة الحدود بالسریانیة
Procopius : History of the Wars, The Persian War, Books I-ІІ, Eng. trans. H.B. Dewin 
L.C.L, London, 1994, p. 431,  

 ،ت.د ،الق��اھرة، مكتب��ة النھض��ة، ص��الح ال��دین المنج��د، ٣القس��م . فت��وح البل��دان: ال��بالذري ،أیض��اً 
حنا ، ٢٨٩-٢٨٨ص ،م١٩٨٤ ،بیروت، دار صادر، ٥مج، معجم البلدان: یاقوت الحموي، ٧٨٦ص

، المس�الك والممال�ك: ابن خرداذب�ھ        ، ٢حاشیة ، ١٤٠ص، ٣الكتاب ، تاریخ الكنیسة: األسیوي
ال�روم ف��ي سیاس�تھم، وحض��ارتھم : أس�د رس��تم، أیًض��ا، ٩٥ص، ت.د، الق�اھرة، مكتب�ة الثقاف�ة الدینی��ة

  .١م، ص١٩٥٥، ، دار المكشوف، بیروت١ودینھم وثقافتھم وصالتھم بالعرب، ج
)١١(
Malalas,op.cit,p.224, Joshua the Stylitr, the chronichle ,pp.70 -71, Evagrius, 

Eccleriastical, p.182. not 41, also; Michael Pecker, Frontier     settlement  and Economic in 
the Byzantine East, D.O.P, v.61 (2007), p.222.                                  

)١٢(
Theophanes: The Chronicle, pp. 230-231 Malalas, op.cit, p. 224, Procopius: 

History of the Wars,p.82,also; Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara", p.149;                                                       

  .١٢٨ص، م٢٠٠٩، دمشق، دار رسالن، فارس وبیزنطة :عدنان العالن :أیضاً 
، وأن�ھ زاد ف�ي تحص�ینھا فق�ط، نھا كان�ت مدین�ة بالفع�ل قب�ل تعمی�ر اإلمبراط�ور لھ�اإ :ولھناك من یق

وكان�ت ، "الكنسیة لإلدارةومركز  أسقفي كرسيّ  "عبارة عن  المدینة في بیزنطة ھيعلى اعتبار أن 
ش��وارع ض��یقة ھ��ي عب��ارة ع��ن  آس��یالم��دن البیزنطی��ة ف��ي ونم��اذج ا، دارا تح��ت والی��ة أس��قف أمی��دا

مدین�ة الت�ي درس�ھا  ٢٠مع العلم أن المقال ل�م ی�ذكر دارا ض�من ال، ومنازل متقاربة وقنوات وكنیسة
  .لكن یمكن عدھا نماذج متشابھة للمدن البیزنطیة في آسیا

Clive Foss, "Archaeology ,p p. 478-481.                                                             
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مدین�ة األخی�ر  حاصربعد أن  )١٣( )م٥٣١-٤٨٨( Khawad(كفاد " قباذ "يرساالف
بسبب رف�ض بیزنط�ة دف�ع المس�تحقات  ،الدمار أنزل بھاو ،یدةعد أخرى ومدن، الرھا

 ووص�ل مع�ھ التف�اق، الموقعة بین الج�انبین م٤٤٢\٤٤١المالیة المترتبة على معاھدة 
بتوقیع ) م٥٠٦-٥٠٢(من استمرت  أنبعد م ٥٠٦في عام بین الجانبیین الحرب  أنھى

 )١٤()اّم�د(  می�داأ"فیھا عل�ى تس�لیم مدین�ة اتفق  ،لمدة سبع سنوات معاھدة
 "Amida ف�ي

  .)١٥(ا للفرسقطعة ذھبیة تسلم سنویً  أالفللبیزنطیین مقابل خمسة  میاامیزوبوت

  :وتعمیرھا داراتحصین لوضع خطة  اجتماععقد  -أ

 مدین�ةال�ذین ترك�وا  مع قادة الجیوش الشرقیة ااجتماعً وس یناستاسأ اإلمبراطورعقد   
ع�ن  إال تس�لمھاو الفرس منھ�ا إخراجمن  بعد حربھم ضد الفرس ولم یتمكنوا "میدا أ"

واس�تعلم اإلمبراط�ور  ،بموج�ب المعاھ�دة الس�الفة ال�ذكروذل�ك  ،طریق الھدایا وال�ذھب
ن أحدث بھا الفرس مذبحة مروعة بع�د أوالتي  ،" ادیمأ"لھزیمة عند مدینة اسبب عن 

قلع�ة  لع�دم وج�ود ، المدین�ة  إخض�اعل�م یك�ن م�ن الس�ھل  ھأن�بفأجابوه ، علیھا ااستولو
وج�د ت كانت الحصون بعیدة وصغیرة ال تستوعب الج�یش والإذ  إلیھا یلجئونحصینة 

ف�ي فك�ان  غ�راض عس�كریة أل حتص�ل ھ�ي الف م�ن ث�م و ،مؤن للجیش أومیاه للشرب 
  .)١٦(ما استدعى بناء حصن في ھذه المنطقةجوابھم ھذا 

                                                 
. ب�دأ حكم�ھ بالع�دل لكن�ھ تغی�ر،  بن فیروز استمر ملك�ھ ثالث�ة وأربع�ین عاًم�ا) قباذ(قباد  كفاد أو )١٣(

وظھ��ر م��زدك ف��ي عھ��ده ف��اعتنق المزدكی��ة، فوث��ب م��زدك وأص��حابھ عل��ى الن��اس وس��لبوھم أم��والھم 
  = .م، وتولى بعده ابنھ كسرى أنوشروان٥٣١توفي في . ھمءونسا

م، ٢٠٠٦ترجمة عفاف السید زی�دان، المجل�س األعل�ى للثقاف�ة، الق�اھرة ، زین األخبار: الكردیزي= 
، ٦٦م، ص١٩٨١، الق�اھرة،)دار المعارف( ٤المعارف، حققھ ثروت عكاشة، ط: ، ابن قتیبة٨٠ص

ود روضة أولي األلباب في معرفة األنساب المشھور بتاریخ البناكتي، ترجم�ة وتق�دیم محم�: البناكتي
: ، أبى حنیفة ال�دینوري٧٦-٧٤م، ص ٢٠٠٧، القاھرة، )المركز القومي للترجمة(عبد الكریم علي، 

  :، أیًضا٦٤ص ، م١٩٥٩، القاھرة، وزارة الثقافة، تحقیق عبد المنعم عامر، األخبار
Diell, History of Byzantine Empire, Eng. Trans: George. B. Ives, New York, 1969, p. 26, 
1997, p. 274, Stein,Histoire du Bas-Empire,T.II, ,Amsterdam,  1949. p.294.     

وھ�ي دی�ار بك�ر ف�ي والی�ة ، مدینة حصینة في بالد الجزیرة على شاطئ الف�رات " اّمد" أمیدا أو )١٤(
  .كردستان التركیة

Evagrius, Eccleriastical,p.181, also; A.D. Lee, from Rome to Byzantium A.D 363-565, 
Edinburgh, 2013, p.169; Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara" p.149-151.    

  .٢٢٧ص، إیران: أثر كریستنسن :أیضاً 
)١٥(
Malalas, op. cit, p.224, Joshua the Stylitr, the chronichle, pp.43\ 65- 66, Procopius: 

History of the Wars, p.77, also, Martin J. Higgins, "international Relations at the close of 
the sixth century", the catholic Historical Review,v.27.no.3,(Oct.1941), p.283.                                       

  .٣٣٣ص ،إیران: أثر كریستنسن، ١٢٨ص ،فارس وبیزنطة :ارواد عدنان العالن: أیضاً 
)١٦(
 Zachariah of Mitylene, Syriac chronicle, b.7,ch.6, Joshua the Stylitr, the chronichle, 

pp.70-71,also, Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.83.         
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بح ملج�أً للج�یش تص�ل ،جوار الجبل إلىكون ھناك مدینة حصینة ت أنوقد طالب القادة 
، حمای��ة ال��بالد م��ن غ��زوات الف��رس والع��ربك��ذلك ووالحص��ول عل��ى الم��ؤن للراح��ة 
 سدیم��وأ ك��ان یفض��ل موق��ع ا وبعض��ھم موق��ع داریحقق��ھ ذل��ك أن  بع��ض الق��ادةورأى 

Ammodis" "و أAmodius" ")وعم���ل  ،ف���ي النھای���ة عل���ى موق���ع دارااتفقلك���ن و، )١٧
وكبار رجال الدولة الذین نفسھ  مبراطوراإل فیھ  مخطط للبناء ورسم تخطیطي شارك

 تو وض�ع ھی�ألخ�ذ رأ، می�دا إل�ي القس�طنطینیةأأس�قف واس�تدعى ، حضروا االجتم�اع
  .)١٨(خطة وخریطة نفذھا المھندسون

  :توفیر األموال الالزمة للمشروع -ب

نج��د ، وإذا حاولن��ا مناقش��ة كیفی��ة ت��وفیر األم��وال لإلنف��اق عل��ى أعم��ال البن��اء والتعمی��ر
وأص��لح ، بإلغ��اء الض��رائب اً وآم��ر ،ر ت��ذكر أن اإلمبراط��ور ك��ان محب��اً للتش��یدالمص��اد
ن اإلمبراط�ور إبی�وس بقول�ھ ووھ�ذا م�ا أك�ده بروك، االقتصاد في عھ�دهفانتعش العملة 

ورف�ع ع�ن الص�ناع والتج�ار م�ا ف�رض ، وإص�الحاتھ المالی�ة، ت�ھ اإلداری�ةاشتھر بكفائ
بسبب بنائھ لكنیستین  ،ر في مدینة الرھاوقد احتفل باإلمبراطو ،)١٩(علیھم من ضرائب

أو  والقالعالتحصینات  :ر األموال للمباني العسكریة  مثلفاتوإلى مما یشیر ، )٢٠(فیھا
عل�ى الجان�ب الب�ري للقس�طنطینیة  ط�ویالً  اً كما شید سور، المباني الدینیة مثل الكنائس

  نبالش��ؤوخبی��ر فھ��و رج��ل اقتص��اد و، عم��ال كب��رى وإص��الحات اقتص��ادیة أوق��ام ب
ن اإلمبراطور كان یرسل الصدقات للتوزی�ع عل�ى أ" یوشع العمودي"وذكر ، )٢١(مالیة

                                                 
)١٧(

 ٢٠تقع جنوب دارا على الطریق الرئیس من نصیبین إلى الرھا على بع�د ،" أمودن"أمودیس أو 
  .مرحلة من دارا 

Zachariah  Rhetor  of Pseudo -   Rhetor; the chronicle  Zachariah of Church and war in late 
Antiquity ,tr; Robert R. Phenix and Cornelia B. Horn, Liverpool, 2011, p. 248, No.100, 
Procopius: History of the Wars,p.105, 

    .٢٦٤ص، ى حدود بیزنطةالعرب عل: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
)١٨(
Zachariah of Mitylene, Syriac chronicle,b.7,ch.6, Malalas,op.cit,p.22 Joshua the 

Stylitr,the chronichle, pp.70-71,also, Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.83, Brian Croke  
and James Crow," Procopius and Dara",p.149,                                                                                          

، الع�رب عل�ى ح�دود بیزنط�ة: نین�ا فیكتوری�ا بیغ�و لیفس�كیا ،٣٣٣ص ،إی�ران: أث�ر كریستنس�ن :أیضاً 
  .٢٦٤ص

القم��ص بیش��وي عب��د .ترجم��ة ، ت��اریخ الع��الم الق��دیم دخ��ول الع��رب مص��ر : یوحن��ا النقیوس��ي  )١٩(
: اثناس�یوس: أیض�اً ، ٥٦حاش�یة ، ٢٠٨ص، ١ج، الح�روب القوطی�ة: ، بروكبیوس١٣٧ص  ،المسیح

  .٣٤-٣٣ص، م٢٠٠٠، القاھرة، دار نوبار، الكنائس البیزنطیة، ٤ج، الكنائس الشرقیة وأوطانھا
A.D. Lee, from Rome to, Byzantium, pp.160-164. 

)٢٠ (
Vasiliev, History of Byzantine Empire, Madison 1928, pp.112-114.  

  :أیضاً ، ٥٦حاشیة ، ٢٠٨ص، ١ج،الحروب القوطیة: بروكوبیوس )٢١(
، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، حس��ن حبش��ي: ترجم��ة، معج��م الت��راجم البیزنطی��ة: دونال��د نیك��ول

الھیئ�ة ، عب�د العزی�ز جاوی�د. ترجم�ة، الحض�ارة البیزنطی�ة: ستیفن رنس�یمان، ٧٨، م٢٠٠٣، القاھرة
  :أیضاً ، ٢٩ص، م١٩٩٧، القاھرة، عامة للكتابالمصریة ال
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مما أدى إلى ، وزع على مدن الجزیرة الفراتیةئب لتمن الضرا وأرسل جزءً ، الفقراء 
أن اإلمبراطور انفق على " زكریا المتلیني" ویذكر المؤرخ، )٢٢(مدحھ من قبل األمراء

بس�بب مش�اركتھم ف�ي ھ�ذا  ،أثری�اءأل�ى  تحول العم�ال فبراطوریة البناء من كنوز اإلم
 ن اإلمبراط�ور أرس�ل ال�ذھبأ Rhetor Zachariah  "ت�وریزكری�ا ر"وذكر  ،المشروع 

كان��ت دارا تح��ت والی��ة  -"أمی��دا " أس��قف مدین��ة  Thomas "توم��اس "ألس��قفا أل��ى
 أكدكما ،  عة للكنیسةوكانت تاب ،منھ  قیمة للقریة التي اشتراھابوصفھا  –أسقف أمیدا 

 ةلم���دة ع���امین أو ثالث��� ت���أخیردون  م���ن ال���ذھب إرس���الف���ي  اإلمبراط���وراس���تمرار 
  .)٢٣(أعوام

، ناستاسیوس كانت جی�دةأواالقتصادیة في عھد  ،مما سبق یتضح أن األحوال المالیةو
مرسوماً صدر أن اإلمبراطور إولكن ھناك من یقول ، مما سھل لھ إقامة تلك المنشآت

اضطر نھ أ اكممدیراً للمشروع " Thomasتوماس "میدا المدعو أتعیین أسقف خاصاً ب
لإلنفاق على أعمال التحصینات والبناء في مدینة  ،"توماس"اقتراض األموال من إلى 

ن ھ���ذا ین���اقض طبیع���ة اإلمبراط���ور إدون ت���أخر و م���ن دارا  م���ع تعھ���ده ب���رد المبل���غ
اح��ت المنطق��ة الحدودی��ة عل��ى المجاع��ة الت��ي اجت ىكم��ا أش��یر إل��، المع��روف بالش��ح

والبیزنطي وارتفاع أسعار الخبر خاصة في مدینة دارا  ف�ي ھ�ذا  ،الفارسي :الجانبیین
أن الث�ورات م�ن  م�ا ذك�ره یوحن�ا النقیوس�ي  ك�ذلك  ومما  یدعم ھذا الق�ول، )٢٤(الوقت

ناستاسیوس كلفتھ نفقات كبیرة لردعھا كما حدث أن تعرضت منطق�ة أالتي قامت ضد 
  .)٢٥(في ھذه الفترة لھجمات العرب والفرس بكثرة  الفرات

دین أسھموا في اإلنف�اق ن  ھناك رجال إ قولھم اعمة لھذا الرأيألقوال الداكذلك من و
ناستاسیوس مثل ما قام بھ كاھن في كنیسة الرھا یدعى أعلى بعض المنشآت في عھد 

، الخاص بھا بالنحاسابھا و الممر  بطالء أسوار الكنیسة وأبو" Aedesuis سیویسدیإ"
ھموا ف�ي تخط�یط مدین�ة أس�رجال الدین في كنیسة امیدا  أن "ماركللینوس"ضاف أكما 
للقائ��د العس��كري  إل��ىوإدارت��ھ  المش��روععل��ى ولكن��ھ جع��ل اإلش��راف وبنائھ��ا  دارا

                                                                                                                            
A.D. Lee, from Rome to, Byzantium, p.160                                                     

)٢٢(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.71.                                                   

)٢٣(
Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, ch.6, p.248-250 also: Rhetor; the chronicle   

 Zachariah Brian Croke and James Crow," Procopius and Dara", p.150 

م�ع األخ��ذ ف�ي االعتب��ار أن الكنیس�ة ف��ي الق�رن الس��ادس كان�ت تض��م مجموع�ة م��ن  الق�رى  ك��دومین 
)Domain ( بوصفھا إقطاعاً خاصاً لھا .  

Zachariah Rhetor, the chronicle, p. 248, no,105. 
الكن�ائس الش�رقیة : اثناس�یوس ، ٢٦٧ص، العرب على ح�دود بیزنط�ة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا) ٢٤(

  .١٣٧ص، ت.د، القاھرة، دار نوبار، الكنائس البیزنطیة، ٤ج،وأوطانھا 
  .١٤٤-١٣٦ص ،تاریخ العالم القدیم: یوحنا النقیوسي ) ٢٥(
  .م٥٠٨م أي  بعد استكمال البناء في ٥١٨|م ٥١٧عظم تلك الثورات قامت في أعوام م

Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.81.                                                   
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 Calliopiusكالیبیوس
 اإلش�رافن اإلمبراطور كان یثق  في أن یك�ون أوعلل ذلك ب )٢٦(
فك��ان  نأكث��ر م��ن الكنس��یی نط للمش��روع تح��ت رعای��ة العس��كرییعل��ى البن��اء والتخط��ی

زكری�ا  "وی�ذكر، ل عن البناء قائد عسكري والمشرف عل�ى الرج�ال رج�ل دی�نئوالمس
ه ؤوربم�ا ك�ان انتم�ا، توم�اس ك�ان ھ�و المس�ئول ع�ن المش�روع  األسقف أن "المتلیني
تل���ك دور رج���ال الكنیس���ة ف���ي ھ���ذا العم���ل عل���ى  إظھ���ارإل���ى م���ا دفع���ھ  ھ���و الكنس���ي
  .)٢٧(الصورة

بلغ�ة "دوالر  "ملی�ون ٦م�ا یع�ادل  أي  "جنیھ ذھ�ب" ألف ٣٢٠ وقد انفق اإلمبراطور
حروب�ھ عل�ى لبناء أسوار طویلة ح�ول الم�دن والمش�روعات البنائی�ة و، العصر الحالي

  .)٢٨(ضد الفرس 

ق�ول بانتع�اش اقتص�اد الدول�ة ف�ي عھ�د ت أح�داھماأمام روایتین متناقض�ین  وبھذا فنحن
خ��ر واآل، إقام��ة ك��ل المنش��ات س��الفة ال��ذكرناستاس��یوس مم��ا س��ھل علی��ھ أبراط��ور اإلم

ولج�وء یفیض ف�ي ذك�ر التراج�ع الم�الي للدول�ة وت�واتر النكب�ات م�ن مجاع�ات وأوبئ�ة 
لیسد العجز في میزانیة تلك المنشآت وترجح  ،االقتراض من الكنیسة اإلمبراطور إلى

ھذه الفت�رة وال�دلیل كث�رة المب�اني والتعمی�ر  الباحثة الرأي القائل بانتعاش االقتصاد في
م�ا تقتض�یھ الض�رورة الحربی�ة والدفاعی�ة ولك�ن ف�ي وفق لیس في مناطق الحدود فقط 

یدل على حال�ة مما  ،من إقامة تماثیل ومبان العاصمة والمدن الداخلة في عمق الدولة 
 م�ن رغمل�ا عل�ى ال�رأي الث�اني أن اإلمبراط�ورأص�حاب كما ورد في أق�وال ، رخاء ال

لح�ق وعلیھ فإن  ، نھ قد اشترى قریة كاملة من األسقف فإلمال من الكنیسة ااقتراضھ 
                                                 

وھناك أكثر من شخصیة ، كالیبیوس كان ضابطاً في الشرق وقت حكم اإلمبراطور أناستاسیوس) ٢٦(
م ٥٠٣قائ�داً عس�كریاً ف�ي نص�یبین ع�ام " ماجستر" مما أوجد خالفاً حولھ ثم أصبح، االسمتحمل ھذا 

ثم قائد عام في الرھا وحسب ماركللینوس كان قائداً عاماً لقوات الشرق ومسؤال عن أعمال اإلنش�اء 
  . في دارا

 Brian Croke,Marcellinus on Dara,pp.84-86, Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara" ,p.150                                                 

)٢٧(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.71, Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, 

ch.6 also: Brian Croke,Marcellinus on Dara,pp.81-84, Brian Croke  and James Crow," 
Procopius and Dara" , p.151.            

. وف�ق ق�ول ف�ازیلیف لبناء فنار اإلسكندریة وأس�وار الم�دناإلمبراطور الكثیر من األموال انفق  ) ٢٨(
  :للمزید انظر 

History of Vasiliev, pp.112-114.    = 
زی�د للم .للث�ائر فالنتیلی�انرطل ذھب  ٢٠٠٠م حوالي ٥١٥وقد دفع اإلمبراطور أناستاسیوس عام = 

  :انظر 
، م٢٠٠٣، الق��اھرة، دار ع��ین، بیزنط��ة ق��راءة ف��ي الت��اریخ االقتص��ادي واالجتم��اعي: وس��ام ف��رج

  .٦حاشیة ١١٦ص
لبناء قالع في سروج والبیرة وك�ان األس�اقفة ھ�م م�ن یتلق�وا تل�ك ، ھذا وقد أرسل اإلمبراطور الذھب

  :للمزید انظر . لإلنفاق على المباني، األموال
  .٢٦٩-٢٦٨ص، العرب على حدود بیزنطة: لیفسكیا نینا فیكتوریا بیغو
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بعد  تقد حدثف و الكوارث الطبیعیةأو الثورات أالدولة محنة مالیة بسبب كثرة اإلنشاء 
  .إتمام المنشآت  

  :جلب العمال والحرفیین -ج

نقص یحدث ال أ ولبناء العاملین في ا أجوربخصوص  اإلمبراطورمن  مرواأ تصدر
 نتش�رو اتعس�ف  ن ھن�اك إعم�ال س�خرة أووتك� وإال ونھدیؤالعمل الذي  عیة بسبب نو

 لق��دوم ا إل��ى الص��نعة وأھ��ل م��ن العم��ال والح��رفیین ینمم��ا دف��ع الكثی��ر، الخب��ر ذل��ك 
في  اإلمبراطورسخاء لو  ،غلبھم كان من سوریاأأن  "یوشع العمودي"وذكر ، لمدینة ل

 منح�ھ وعطای�اه للفق�راء ةدین�ة وكث�رالم ىإل�األم�وال  لرس�اإو البناء الأعمفي  اإلنفاق
ال��ذي  اإلمبراط��ور إش��رافتم��ت أعم��ال البن��اء تح��ت و ،عل��ى العم��لالعم��ال اقب��ال زاد 

 )(Orkedاوركی�د  منطق�ة  م�ن أن یحیط بالمدینة كلھ�ا السور یجب  نبأ هأعطى أوامر
 "دوقال� وأرس�لوان�ب المدین�ة ویس�تمر عل�ى جالتي تقع على الجان�ب الغرب�ي للف�رات 

  .)٢٩(البناء أعماللیتابع  ،الرھا مع حامیة كبیرة إلى "Romanus رومانوس

أم���ا   "رقی���ق " عبی���دوفالح���ون و" ص���ناع"ش���ارك ف���ي بن���اء المدین���ة عم���ال وق���د 
أرس�ل اإلمبراط�ور بمكان إذ كانوا من األھمیة ف قطع الحجارةن منھم في المتخصصو

ت وكان�� ،و بن��اء أس��وار المدین��ة جم��ع م��واد البن��اءعل��ى  اعدة رة م��نھم للمس��كبی�� اً أع�داد
األموال علیھم تدفقت  قد و العمال بعض الشيءأجور  مرتفعة عن "مشرفینال "أجور 

 كانفالذي یؤدیھ العامل نوع العمل  وفق رقدیر األجت م تف، حتى أصبحوا من األغنیاء
طحب وإذا اص�، ف�ي الی�وم )٣٠(" Keratins" ط ریراق أربعةالعامل على  یجب حصول
ھ�ذا الزم�ان  ف�يبینم�ا ك�ان أج�ر العام�ل  ،حصل على ض�عف األج�رنھ یإفحماره معھ 

ال العم� س�ارع م�ر ھ�ذا المرس�وم اإلمبراط�وريأوعند انتشار  ،في الیوم اً واحد اً قیراط
  .)٣١(مدینة دارا إلى والشرق من الغرب ینوالحرفیو

                                                 
)٢٩(
Joshua the Stylitr, the chronichle,pp.71-72, Malalas, op.cit, p.224, Zachariah Rhetor, 

Historia ecclesiastical, p.249,olso; Brian  Croke, Marcellinus on Dara, p.84,                                                      

 .٢٦٧-٢٦٦ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
وھو على بعد ) Kordis( أن الضاحیة الفقیرة خارج دارا تحمل اسم النھر تفسھ "ماركللینوس " ذكر

یة ول��یس ولع��ل ھ��ذا االس��م األص��ح للض��اح، خمس��ة ك��م ش��مال دارا و وھ��و اح��د رواف��د نھ��ر الخ��ابور
(Orked).  

Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara" ,p.149-150.               
عمل�ة بیزنطی�ة أص�غر م�ن العمل�ة ،وھ�و  البی�زنط   Solidusالقیراط یساوي    من الص�ولیدوس )٣٠(

  . التي تساوي      من الرطل من الذھب" النومیسما "الذھبیة 
 

Zachariah Rhetor, Historia ecclesiastical,p.249,no.109. Barton Hobson, Coins and Coin 
collecting , New York,1971,p.30,            

  .٢١٠ص، الحضارة البیزنطیة: ستیفن رنسیمان: أیضاً     
)٣١(
Zachariah Rhetor, Historia ecclesiastical, 249, Joshua the Stylitr, the chronichle p.70, 

Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7,ch.6.also ;       

١  

١ ٢٤  

٧٢ 
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المج��اورة الت��ي س��بق وغزاھ��ا  ىالق��رس��كان  خ��ر إن اإلمبراط��ور اس��تدعآوف��ي ق��ول 
السابقة كما  ھم لوظائفرد الجمیع ف ىتحریر األسرتم و ،سالمالبعد توقیع وذلك الفرس 

بتاجھ اإلمبراطور قسم أو، اً وسكن اً رضأمنح كل واحد منھم و، كان الوضع قبل أسرھم
لمدین�ة ا بع�ده م�ن مل�وك لت�وفیر احتیاج�ات وكذلك من یأتي م�ن أن یستمر في العطاء 

)٣٢(.  

ال��ذي ق��ام  "ستوم��ا "األس��قفتح��ت إش��راف رج��ال ال��دین ع��دد م��ن عل��ى البن��اء ق��ام و
ع�دد م�ن رج��ال أوردت المص�ادر أس�ماء و، لمتابع�ة البن�اء، للمدین�ة بزی�ارات متك�ررة

وكان األسقف توماس یكتب تقاریر لإلمبراطور عن تلقي ، في البناء ماتھمإسھاالدین و
م��وارد وكمی��ات م��ن ال��ذھب تف��ي كت الكنیس��ة بوق��د ش��ار ھ��ذا ، األم��وال وس��یر العم��ل

 ن یعوضھ بسخاء عن جمیع ماأوقد تعھد اإلمبراطور لألسقف ب ،البناءإلكمال أعمال 
ھ��ذه النقط��ة ف��ي بن��د ت��وفیر األم��وال  أش��رنا إل��ىبتاج��ھ وق��د  قس��م عل��ى ذل��كأو ،ینف��ق
  .)٣٣(للبناء

  :وإعمارھا، لمدینةبناء ا -د

وبناء سور مح�یط م ٥٠٦ید القلعة في عام یبدأ تشنتیجة تشجیع اإلمبراطور واھتمامھ 
ق��وة ض��د یق��ف  اً حص��ن مم��ا جع��ل المدین��ة ، د ق��الع واس��تحكامات عس��كریةیوتش��ی ھ��ا ب

(  أو )Komeكومی�ھ ( وبھ�ذا تحول�ت م�ن قری�ة  ، امتیازات المدینةمنحت ا الفرس كم
ن أ "المؤرخ���ة الروس���یة "تعبی���ر طبق���اً لو، )Polis(إل���ي مدین���ة ) Khorianخوری���ان 

األم�ان للمدین�ة  قت أسوار مرتفعة حق اءفبن  ،وار ھي التي تمیز المدن عن القرىاألس
أي  اً ن ق�دمبل�غ ارتفاعھ�ا س�تی) peribolos(وھ�ى أس�وار مزدوج�ة ، إلیھ�ا نأوومن یلج
الح�ائط ( یع�رف ب�ا بالمدین�ة مباش�رةم�ا یح�یط و، سمیكة ومتوازی�ةوھي  م ١٨حوالي 
ویبل��غ ارتفاع��ھ رب��ع ارتف��اع الح��ائط ) ح��ائط الث��انيال(تلیھ��ا أس��وار خارجی��ة ) ال��رئیس

، وھ��ي عب��ارة ع��ن ص��ف واح��د، قص��ر م��ن األس��وار الداخلی��ةأنھ��ا أبمعن��ى ، الرئیس��ي
وھ��ي المك��ان ، اً ح�والي خمس��ین ق��دم یبل��غ اتس��اعھا" Space"" رحب��ة" وبینھم�ا مس��افة 

دین�ة ح�ین تتع�رض المو، ن بمحاصیلھمالرعاة والفالحووكذلك ھ الماشیة فیالذي تبیت 
س�وار توج�د وف�ي األ،  ن حائط دفاع عن المدین�ةممثلیھذا الحال على  نیكونولھجوم  

                                                                                                                            
  .٢٦٨-٢٦٧العرب على حدود بیزنطة ، ص: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا

)٣٢(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.70, Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, pp. 

206-257. Zachariah Rhetor, the chronicl, p. 249.                
)٣٣(

 Zachariah Rhetor, the chronicl, p. 249.                                                   

 .٢٦٧ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
وتعھ�د  ،وأرسل المالحظ�ین ، لشراء قرى كاملة، ذكر ماركللینوس أن اإلمبراطور خصص األموال

  .بخلق مدینة جدیدة  في دارا 
Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.83. 
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 "یوحن�ا النقیوس�ي "وی�ذكر .)٣٤(""Uن على شكل حرف برجا كل منھا بوابات یحیط ب
می�اه ( حت�ى تمن�ع المی�اه  "الكب�اري "أن ھذه األس�وار ك�ان بھ�ا ثق�وب أو فتح�ات تش�بھ

  .)٣٥(أن تنتشر في الحقول ) النھر 

 الش�رقي في الجزء الش�ماليویقع  ،"ببرج ھرقل "مة البرج المعروفالمھ األبنیةومن 
منح��درات م��ن  ةن مدین��ة دارا تق��ع عل��ى ثالث��إذ إن الص��عوبة ه م��وك��ان بن��اؤللس��ور 

الت�ي ترتف�ع بش�كل ح�اد إل�ي   ""Tur Abdinة لطور عاب�دین الرئیسمنحدرات الھضبة 
 وأص�بح، كان البد من إج�ادة بن�اء ھ�ذا الب�رج ف ،نحدر في اتجاه نصیبین الشمال ثم  ت

المنع��ة والق��وي بحی��ث تص��دى لحص��ار الف��رس للمدین��ة أكث��ر م��ن م��رة وجعلھ��م م��ن 
صغیرة مس�تطیلة  أبراجكما وجدت ، لتفادى ھذا البرج المنیع  ،یغیرون جھة الحصار

  .)٣٦(الشكل

  بالمی��اهالمدین��ة  زودت و عل��ى األرج��ح  "اثن��انحمام��ان "حمام��ات عام��ة بنی��ت وق��د 
عب�ارة ع�ن مخ�زن واس�ع وقن�اة بط�ول وھ�ي " لش�رباتخزین می�اه ل ،قنوات"بواسطة 

 تخ�زینل، داخل المدین�ةتمت�د ل�تدخل المیاه من جن�وب المدین�ة الجزء السفلي من الجبل 
ك�ذلك بن�اء والتي تدخل المی�اه فتحات إلغالق ال، جد سدووی ،في صھاریج كبیرة الماء

 أعم��دةوأقیم��ت المدین��ة  تزین��قص��ر وو أروق��ةو ومؤسس��ات خیری��ة ،مخ��ازن للم��ؤن

                                                 
)٣٤(
Zachariah of Mitylene, chronicle, b.7, ch.6, Theophanes: The Chronicle, p. 231, 

Procopius, History of the Wars, p.377, also; Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara" p.153-156,                                  

  .٢٧٠-٢٦٩ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا :أیضاً 
وانھ�ارت ف�ي فت�رة  ی�ر كافی�ةغ وكان�ت عجال�ة تم�ت عل�ى ھناك رأى یقول إن تحصینات أناستاس�یوس

  .صمدت ضد الفرس یعارض زكریا المتلیني ذلك ویقول إنھاو، وجیزة
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara" ,p.152, Martin J.Higgins 
,"international, p.302.                    

  ;also، ١٣٧ص ،تاریخ: یوحنا النقیوسي) ٣٥(
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara", p.154-159, Brian Croke, Marcellinus 
on Dara, p.85-86.      

وھو الفتحة المستطیلة الشكل ناقص ضلع ولو صدق قول  "جمع كبر" وھى الكباريربما المقصود ب
كان��ت ف��ي الس��ور  وھ��ذه الفتح��ات، تل��ك الفتح��ات أس��فل الس��ور الخ��ارجي النقیوس��ي فیج��ب أن تك��ون

  . إلغالقھا ،الجنوبي ووصفت الفتحات بأنھا مزدوجة ویوجد سد
زم الفرس على الرغم من كثرة أعداد جنودھم التي بلغ�ت أربع�ین م ھ٥٣٠في معركة دارا عام  )٣٦(

، وج�ود قائ�د عس�كري بیزنط�ي ف�ي دارا م بین الدولتین تم االتفاق عل�ى ع�دم٥٣٢وفي معاھدة  ألف 
م تحت قیادة الملك خسروا اعت�رف أن�ھ ل�م ی�نجح ف�ي ٥٧٣وفي أثناء حصار الفرس لمدینة دارا عام 

بس�بب تحص�ینات ، وص�مدت المدین�ة، إل�ى نق�ل موق�ع عس�كرهبس�بب ھ�ذا الب�رج واض�طر ، الحصار
  : للمزید انظر. أناستاسیوس 

Procopius, History of the Wars, p. 377-384, also; 
Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.85-86 ; Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara"p.150-152, Martin J. Higgins, "international Relations,p.302, Clive Foss, 
"Archaeology, p,147.  
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وق��د ، می��داأكنیس��ة  ی��اامزلھ��ا وك��ان ، علیھ��اأس��قفاً  "توم��اس"وع��ین  ،كنیس��ة توبنی��
  .)٣٧(التجار بمتاجرھم ومنتجاتھم إلیھا تىأو، ازدھرت المدینة

تقری�ر ب�أن وكت�ب  ، م٥٠٨ف�ي ع�ام  المنشات الحربیة والمعماریة في دارا تلواستكم
عوام أة وقد استغرق البناء عامین أو ثالث ولبناء المدینة قد انفق ،أرسل كل الذھب الذي

دون ت�أخر  م�ن م�والبسبب سخاء المل�ك وعدل�ھ وإرس�الھ األ وذلك، وھي فترة وجیزة
رغم عل�ى ال�ستراتیجیة للمدین�ة لألھمیة اال وذلك ،لرغبة في إنجاز العمل في سرعةول
  .)٣٨(تحصینھا من عقباتصادف ا مم

  :عمال البناءأالفرس من موقف  -ـھ

 معاھ��دةالتحص��ین دارا وتعمیرھ�ا   ف�ي ف�ي  نالت�ي واجھ��ت البی�زنطییعقب�ات التمثل�ت 
تلزمھم بعدم إقامة قواعد عس�كریة عل�ى الح�دود ب�ین التي الفرس  ھم وبین بینالموقعة 

ف�ي حروب�ھ ض�د  الدولتین ولكن اإلمبراطور اس�تغل فرص�ة انش�غال مل�ك الف�رس قب�اذ
Hunsالھون 

 ن أو ثالث�ة ع�امی ھ�ا بناؤ الت�ي اس�تغرقفي تحصین المدین�ة  وسارع  )٣٩(
 اإلمبراطور نإ "بروكوبیوس "یقول و الھدایا والمالو  واستخدمت الدبلوماسیةأعوام 

 -الم�دفوع یع�رف بالتحدی�د المبل�غ  نھ الأن ذكر إو -استخدم التھدید والوعید والرشوة 
بتحص�ینھا عل�ى الح�دود اإلمبراط�ور  م قا ىخرأحدث مع مدن نفسھ  األمر نإویقول 

  .)٤٠(مع الفرس 

أتف�ق نھ مخالف لما السیما أغضبھم  وأثار على الفرس  ولكن یبدوا أن األمر لم یخف
مدین�ة  الس�یما علیھ ف�ي معاھ�دات الص�لح ب�ین الج�انبین بع�دم تحص�ین م�دن الح�دود و

                                                 
)٣٧(
Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, ch.6 , Malalas, op.cit, p.224, Theophanes: 

The Chronicle,p.231, also, Helen Saradi; the Kallos of the Byzantine city the Development 
of a Rhetoricl topos and Historical Reality ,Gesta,v.34, no.1(1995), p.41, Brian Croke  and 
James Crow," Procopius and Dara" ,p.150.                                                                 

)٣٨(
Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, ch.6, Zachariah Rhetor, Zachariah, p. 250.                                                                                      

  .٢٦٧ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
د عنھا في وما ور، البد من التذكیر بأن البقایا األثریة لدارا غیر موجودة إال  من بعض البقایا القلیلة

  .المصادر
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara"p. 140. 

وامت�د اكتس�احھا إل�ى ح�دود الدول�ة البیزنطی�ة م�روًرا ، الھون قبائل أسیویة اكتس�حت وس�ط آس�یا )٣٩(
بحدود دولة الفرس عند بحر قزوین والھ�ون الھیاطل�ة أو الھ�ون الب�یض أوقع�وا ھزیم�ة بف�ارس ع�ام 

 Joshua ,43-42 .اضطروھاإلى ان تدفع لھم الجزیة حتى منتصف القرن السادس المیالدي م و٤٨٤
the Stylitr, the chronichle, pp.   

أث�ر  ،١٦٦ص، م١٩٩٧، الق�اھرة، دار ع�ین، بیزنطة بین الفكر والسیاس�ة: رأفت عبد الحمید: أیضاً 
  . ٣٣٣ص، إیران: كریستنسن

)٣٩(
Procopius, History of the Wars, p.81, Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle (1899) 

Loeb. Classical. Library, London, 1994, p. 164.also;  Martin J. Higgins, "international 
Relations, p. 283.                                   
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وھ�ذا التعبی�ر  ینخرج�وا م�ن نص�یبین مبح�رو للبنائین  ولذا فقد تعرض الفرس ، دارا
، على الضفة الشرقیة للنھر التي تقع  نصیبینورد بمعني أنھم عبروا نھر الفرات من 

إل�ى  "فجری�وس أ"أش�ار و "یوش�ع العم�ودي"كما ذك�ر  ،على التوقف ا البنائینجبرواو
  .)٤١(م ٥٠٧في عام  للمدینة  ء بعد مھاجمة الفرسأعمال  التحصین سارت ببطن أ

)٤٢(نازماراف" لكن حاكم الرھاو
" Pharazman  ال�دعم إلعط�ائھم ،البن�ائین ىإل� خرج، 

عم��ال البن��اء  ف��ي وج��ود نفای��ات كثی��رة خ��ارج أوتس��ببت  البن��اء لتكمل��ة، والمس��اعدة 
ج�وار المدین�ة فخ�رج ح�اكم جل�ب الوح�وش والحیوان�ات البری�ة بإلى  مما أدى، المدینة

  اوإرس�ال بعض�ھ ،امنھ� ی�رة كث أع�دادقتل  فينھ نجح أ ویبدو ،الرھا في حملة لصیدھا
  .)٤٣(إلي الرھا

  :تغیر اسم المدینة -و

إلى  ناستاسیوس نسبةأمدینة   Anastasioupolisناستاسیوبولیس أ إلىاسم المدینة غیر 
  .)٤٤(ید تمثال كبیر لھ في المدینةیإلمبراطور الذي تم تشا

                                                 
)٤٠(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.70, Evagrius, Eccleriastical, p.182. not. 

41.Procopius, History of the Wars, p.81,also; Brian Croke  and James Crow," Procopius 
and Dara", p.150.                                         

واس�قط أع�داداً ، فارزمان نفذ ھجمات عدة ضد الفرس حتى صار اسمھ یثیر الرعب ف�ي قل�وبھم )٤٢(
  .رة منھم مابین قتیل وأسیركبی

Joshua the Stylitr, the chronichle, p.46.                                                   
)٤٣(

 Joshua the Stylitr, the chronichle, p.71.                                                  

" وقام بأعمال ت�رمیم ف�ي المدین�ة أطل�ق علیھ�ا اس�م ، ان لم یستمر ھذا االسم كثیراً فعندما جاء جستنی
  .م ٥٣٠في "جستنیا الجدیدة 

Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.85.                                                        
)٤٤(
Malalas, op.cit, p.224 ,Theophanes: The Chronicle, p. 231. Zachariah Rhetor, Zachariah, 

p. 250.                                                                           

" وجم�ع أع�داد م�ن الص�ناع لعمل�ھ ووض�ع عل�ى عم�ود، یذكر ثیوفانس أن التمثال صنع من البرون�ز
Tauros  "س�یوس العظ�یم لكن�ھ س�قط ب�أثر زل�زالوھذا العمود وضع علیھ تمث�ال لإلمبراط�ور ثیود، 

ق�د وض�ع تمث�ال أناستاس��یوس ف�ي القس�طنطینیة العاص�مة البیزنطی��ة تخلی�ًدا الس�م اإلمبراط�ور مث��ل و
وی�ذكر ، بمدین�ة روم�ا اإلمبراطور الراحل تراجان الذي وض�ع تمث�ال ل�ھ ف�وق عم�ود ع�رف باس�مھ 

العم�ود وھ�و موج�ود ف�ي القس�طنطینیة ول�یس ف�ي ،  Taurus بروكوبیوس أن ھناك جبالً یحم�ل اس�م
  .ا ذكر مالالسدارا كم

Theophanes: The Chronicle,p,199\228, Procopius : History of the Wars,p.77                                                              
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  جــالنتائ
  

 :تیةآلالنتائج ا توصلنا من خالل البحث إلى

  الثاني  ة دارا الملك الفارسي دارامدینأنشا.  

 ناستاسیوبولیسأمدینة  غیر اسم مدینة دارا إلى. 

 وم�ن أھمھ�ا  ،جل تحص�ین الم�دن الحدودی�ةأمن ، سخر اإلمبراطور میزانیة الدولة
 .دینة دارام

 الفرس في المراحل التالیة في حصار مدینة دار وامتنعت علیھم بحصانتھا عان.  

 نج��د الف��رس ف��ي المعاھ��دات ناستاس��یوس أعل��ى ی��د  ص��ینھاوألھمی��ة المدین��ة بع��د تح
تحت السیطرة تكون منزوعة السالح  أنعلى  نیصروم ٥٣٣\٥٣١في أعوام  التالیة 

 .القسطنطینیة  إلى منھا بالد النھرین إقلیمینقل حاكم و البیزنطیة  
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٥٠٥  

The efforts of Emperor Anastasius I (491-518) 

In the fortification and reconstruction of the city of Dara 

Dr. Seham Mohamed Abdal Azim 

Abstract: 

Dara important border town between the Persian, Byzantine 
and attributed to theson of King Dara Dara, in the reign of the 
Byzantine Emperor Anastasius  (491-518m) Reconstruction 
of the city 

In order  to turn  them into a military fortress of the 
Byzantine army on the borders with the Persians. 

To study this transformation that the city witnessed the reign of 
Emperor Anastasius divided into three axes and Conclusion, 
dealt with in the first axis and the founding of the city of Dar 
differences and talk about this axis and the strategic importance 
of the city 

 the problem of research represented by asking the reasons that 
prompted the Byzantines to the events of this development on the 
city, and determine what faced the Byzantines of the 
consequences in order to get a battleship fortress in the city in 
front of the limits of Persian. 

The research topic was terminated conclusion Highlights include 
the findings and then search bibliography of sources and 
references. 

Key Words : 
 Dara  - 5th century AD - border cities - Persians and Byzantines 

 

  

  

                                                 
 Assistant professor of medieval history -Faculty of Arts - Helwan University 
sehamabdalazim@yahoo.com  


