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 دور االمرباطورة زوي يف سقوط األسرة املقدونيت
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 . بنيرة أحمد محمد ىويدا
 دمياط، مصر.    جامعة اآلداب،  كمية  التاريخ، قسم

 howaida@du.edu.egالبريد : 
 الممخص: 

ىي االبنة الوسطى  ىـ(990-984م/8202-8203اإلمبراطورة زوي)
ىـ( ىي 984-980م/8203-8200لئلمبراطور البيزنطي قسنطنين الثامن ) 

المسئولة األولى عن انييار  وسقوط األسرة المقدونية  فقد وضعت السمطة في 
أيدى أباطرة ضعاف عجموا بدورىم بنياية األسرة المقدونية فقد قدر ليا أن تتزوج 

نبيا  عمى العرش وىم رومانوس الثالث ثبلثة رجال وضعتيم بجا
 الرابع البافبلجونى وميخائيل ىـ(،900-984م/8249-8203أرجيوس)

-8298ه(، ثم قسطنطين التاسع مونوماكوس )944-900م/8249-8298) 
ىـ(، وجعمت  زوي السمطة العميا في أيدى ىؤالء األباطرة 992-984م/8201

كانت ىي المسيطرة عمى مسرح  عشيقاتيم في نفس الوقت وأقاربيم وأحياناً 
مرت ضده وتخمصت منو أزواجيا تآاألحداث فكمما حدث صدام بينيا وبين أحد 

وقامت الثورات واضطربت العاصمة فكان ذلك  توالمؤامرافأوقعت الببلد في الفتن 
األسرة المقدونية ولو أن زوي سمكت طريقًا غير ىذا لتغير وجو  بانييارإيذانا 

، فالسبب األول في نياية األسرة المقدونية ىو حكم اإلمبرطورة التاريخ البيزنطي
خطار التي ضعاف بالرغم من األزوي التي سممت السمطة إلى عدد من أباطرة 

كانت  تيدد اإلمبراطورية  البيزنطية التي  كانت في حاجة ماسة إلى أباطرة أقوياء 
مثل  زوي وأختيا   قادرين عمى إدارة دفة الحكم ولكن وجود أباطرة من النساء
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ه( ثم 991-944م/8200-8290ثيودورا التي اشتركت معيا في الحكم ) 
ه( كان 992-991م/8201-8200انفردت بالحكم بعد وفاة اإلمبراطورة زوي ) 

 النتيجة األولى والحتمية لزوال األسرة المقدونية.
 : االفتتاحيت الكلماث

 .التاريخ البيزنطي دونية، االمبراطورة،  زوي ، ثيودورا،  األسرة المق  
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Empress Zoe's role in the fall of the 

Macedonian dynasty 

(1028-1050 AD / 419-442 AH) 

Howayda Mohamed Ahmed Benira 
History Department, Faculty of Arts, Damietta University, 
Egypt. 
Email: howaida@du.edu.eg 

Abstract: 

        Empress Zoe (1028-1050 AD / 419-442 H) is the middle 

daughter of the Byzantine Emperor Constantine VIII (1025-

1028 AD / 415-419 H). She is primarily responsible for the 

collapse and fall of the Macedonian family. She placed 

power in the hands of weak emperors who, in turn, hastened 

the end of the Macedonian dynasty. To marry three men she 

placed beside her on the throne, they are Romanos III 

Argyus (1028-1034 AD / 419-425 H), Michael IV the 

Pavilion (1034-1041 AD / 425-433 H), then Constantine IX 

Monomakus (1041-1056 AD / 413-447 H), and made Zoe, the 

supreme power in the hands of these emperors, their 

relatives, and sometimes their mistresses at the same time 

was the one in control of the scene of events. Whenever a 

clash occurred between her and one of her marriage, she 

conspired against him and got rid of him, plunging the 

country into strife and intrigues, and revolutions erupted 

and the capital was disturbed, so that signaled the collapse 

of the Macedonian family, even if Zoe took a different path. 

This is to change the face of Byzantine history, the first 

reason at the end of the Macedonian family was the rule of 

Empress Zoe, who handed over power to a number of weak 

emperors despite the dangers that were threatening the 

mailto:howaida@du.edu.eg
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Byzantine Empire, which was in dire need of powerful 

emperors capable. Yen has to run the helm of government, 

but the presence of female emperors like Zoe and her sister 

Theodora with whom she participated in the rule (1042-

1055AD / 433-446H) and then she was alone in ruling after 

the death of Empress Zoe (1055-1056AD / 446-447H) was 

the first and inevitable result of the demise of the family 

Macedonian. 

Keywords: The Empress, Zoe, Theodora, The 

Macedonian Dynasty, Byzantine History.  
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ىـ( نحو قرنين من 994-004م/8202-312حكمت األسرة المقدونية )
الزمان، وجاء النصف األول من عيدىا بداية لعصر جديد من تاريخ اإلمبراطورية 

رية واالقتصادية البيزنطية تميز بالقوة وبداية العظمة في كافة نواحي الحياة العسك
ىـ( بدأت 980-411م/8200-421وفاة باسيل الثاني )ب أنووالحضارية، غير 

شمس اإلمبراطورية تميل نحو الغروب، ودخمت األسرة المقدونية فترة اتسمت 
بالضعف واالنحبلل، وتحولت السمطة في بيزنطة منذ ذلك الوقت إلى النساء، 

نساء وعشيقات سيطرن عمى أباطرة  ييدأوظمت عمى مدى نحو ثبلثين سنة في 
ط اإلمبراطوري جو التآمر والفتن ضعاف مستيترين غير أكفاء وخيم عمى الببل

والتطاحن عمى السمطة مما تسبب في جمب الخراب عمى الدولة وزيادة ضعفيا 
، وعجل بانييار األسرة المقدونية ونياية عيدىا سنة اواضمحبللي

 .(8) ىـ(994م/8202)

ىـ بات واضحا أن 980م/8200وفي الحقيقة أنو بوفاة بازيل الثاني عام  
 بالفوضى والثورات، واالضطراب  مميءفي نفق طويل مظمم الدولة قد دخمت 

 

                                         

(1) Vasilievee,A.A,History Of The Byzantine Empire, Madison, 
1952,VoL,I.,P308. 

؛ عمـر كمـال 090م، ص8414، والـروم والمشـرق العربـي، القـاىرة، الناصريانظر أيضا: سيد 
؛  حســنين 802-809م، ص8412اإلسـكندرية،  توفيـق، تـاريخ اإلمبراطوريـة البيزنطيـة،
م، 8442، القـــاىرة، دار النيضـــة العربيـــة، البيزنطيـــةربيـــع، دراســـات فـــي تـــاريخ الدولـــة 

 .814-810ص
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 .(8)االجتماعي واإلفبلس االقتصادي والضعف العسكري

عرش  (0)وتأتي بداية النياية لمدولة المقدونية باعتبلء قسطنطين الثامن
اإلمبراطور البيزنطية، وقد اتسمت حياة ىذا اإلمبراطور بالدعة والعبث والمجون، 

ريو ومغانيو ومباذلو، وقرب إليو مجموعة من رفقاء السوء وزمبلء وانصرف إلى جوا
م( محنة 983-980م/8203-8200الميو والعبث، فكانت سنوات حكمو الثبلث )

                                         

ىـــ( رخــر األبــاطرة العظــام فــي 980-411م/8200-421يعــد اإلمبراطــور بازيــل الثــاني )  (8)
واقتـدار، وحقـق انتصـارات عيد األسرة المقدونية، فقد نجح فـي تسـيير دفـة الحكـم بحكمـة 

المعمومـات عـن حكـم اإلمبراطـور  منباىرة عمى أعدائو داخل وخارج اإلمبراطورية، ولمزيد 
 بازيل الثاني.

Ostrogrosky, G.,History Of The Byzantine States Trans.,By Joan 
Hussey,Oxford 1956,pp280-283,Vasillieve,A.A,The Byzantine 

Empire, Madison 1953,P.308 
ه(ىو االبن الثاني لرومانوس الثـاني 902-980م/8203-8200ىو قسطنطين الثامن ) (0)

ىـــ( 980-411م/8200-421ه( وشــقيق بازيــل الثــاني ) 400-493م/404-414)
سـطنطين لمـدة نحـو نصـف قـرن مـن الزمـان ويبـدو أن ق كان قسيما وشريكا لو فـي الحكـم

عـو لفتـرة الطويمـة لمبلئمـة ذلـك مـع طبىذه ا في عن طيب خاطر أن يحيا حياة الظل يرض
 وخمقو وحياتو العابثة التي كان يحياىا انظر:

 .848م، ص8404أومان: اإلمبراطورية البيزنطية، ترجمة دكتور مصطفى بدر، القاىرة، 
Vasilieve,A.A.,Op.Cit,p.284. 
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ة مرت بيا اإلمبراطورية غير أن ىذه المحنة لم تنتو بوفاة اإلمبراطور يحقيق
 (8)قسطنطين الثامن

ز إلى  مشكمة وراثة العرش إال وفي الحقيقة لم يمتفت ىذا اإلمبراطور العجو  
نما كان لو ثبلث بنات، االبنة و  ىو عمى فراش الموت، فمم يكن قد أنجب ولدا ذكرا، وا 

ليس لدينا معمومات كثيرة عنيا فقد أصيبت وىذه  Eduociaالكبرى واسميا" يودكيا" 
الذي شوه جماليا، وأبعدىا عن الحياة العامة، فسمكت  الجدريفي طفولتيا بمرض 

 (0)يق الرىبنة إلى أن توفيت في حياة والدىاطر 

وكانت عمى قدر كبير من الجمال يشيد  Zoeزوى  فييبنة الوسطى أما ال 
، الذي يذكر أنيا كانت (4)بذلك المؤرخون المعاصرون ليا خاصة المؤرخ بسيمميوس

                                         

(1) Psellus,M..,Fourteen Byzantine Ruulers,The Chronographia,Trans., By 
E.R.,Sewter New York Penguine, 1966,pp.34-36 
(2)  Ibid,P. 84. 

م في 8283أو  8282ىـ( ولد عام 928-923م / 8223-8282ىو ميخائيل بسيمميوس ) (4)
لرىبنة، واسمو يشير إلى وميخائيل ىو االسم الذي اختاره عندما التحق بسمك ا قسطنطينالقسطنطينية اسمو 

تمقى تعميمو في القسطنطينية ثم  ،Psellosأنو كان يعانى من عيب في الكبلم فبسيمموس معناىا المتمعثم 
بعد ذلك في المناصب حتى أصبح  وترقىتم إرسالو خارج القسطنطينية حيث عمل سكرتيرًا ألحد القضاة 

ئلمبراطور قسطنطين لمبراطوري ثم مستشارا سياسيا ىـ وعمل سكرتيرًا في الببلط اإل949م/8290اقاضيا عام
وفي نفس الوقت كان أستاذا في  مونوماخوس وكان مقربًا من اإلمبراطورة زوي وأختيا وثيودورا التاسع 

المؤلفات أشيرىا "الكرونوجرافيا" ويؤرخ  منالقسطنطينية وحمل لقب "رئيس الفبلسفة" ولو العديد  جامعةال
ر إمبراطورا استمر حكميم أكثر من نصف قرن من الزمان ابتداء من حكم بازيل الثاني فيو لتاريخ أربعة عش

ه وقد نظم كتابو عمى شكل سمسمة من 8228-919م/8223-8228وحتى عيد ميخائيل السابع ) 
السير الذاتية ليؤالء األباطرة وىو يركز عمى وصف الشخصيات أكثر من تفصيل األحداث  السياسية  

  Historia Syntoma يخمو من االستطراد والوصف واإلطالة أحيانا ولو مؤلفات أخرى مثل والعسكرية وال
 وىو نص تاريخي قصير كذلك لو مؤلفات كثيرة في الطب والفمك والفمسفة والببلغة. ،
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ذات جمال باىر طموحة وساذجة، تعتقد بشدة  في كبلم العرافين، والمشعوذين، كما 
ا كانت تتصف بالشيوانية والتيور والتبذير، وتفتقد إلى االتزان والوقار مع الجيل أني

بأمور الحكم والسياسة، وال شك أن ذلك كان يعتبر السبب األول لما أصاب 
اإلمبراطورية من إنييار، وعجل بالقضاء عمى األسرة المقدونية، أما االبنة الصغرى 

ة مثل والدىا، ذات لسان منطمق، ولم تكن فقد كانت طويم "Theodora فيي ثيودورا
، وىكذا كانت ابنتا قسطنطين الثامن وىما زوى وثيودورا (8)جميمة مثل أختيا الوسطى

رخر أعضاء األسرة المقدونية، وعميو فقد قدر ليما أن تمعبا دورا ميما في التاريخ 
الحكم والسياسة  البيزنطي إال أنيما خبلل السنوات التالية بسبب عدم امتبلكيما قدرات

فقد أدارتا دفة الدولة وفقًا لعواطفيما، وأىوائيما فأعدمتا مصير اإلمبراطورية التي 
ه 944م/8290كانت رخذة وقتذاك في االنييار بل اشتركتا في الحكم معا منذ عام 

تان الحكم األوتوقراطى أمر اتتقاسم فييا وكانت ىي الحالة الفريدة والوحيدة التي 
، مما أوقع الببلد في الفتن والدسائس (0)مبراطورية البيزنطيةالمطمق في اإل

 .توالمؤامرا

قسطنطين الثامن وىو يمفظ  زلقد انتبو اإلمبراطور العجو  حال ريةعمى 
زوى وثيودورا لم تتزوجا بعد، وأن األولى تجاوزت سن  وأنفاسو األخيرة أن ابنتي

 فىاألربعين، وأن عميو أن يسارع بتزويجيا قبل أن يتو 

                                         

. 888م، ص8410: المرأة في الحضارة البيزنطية، القاىرة، الجنزوريعمية عبد السميع   (8) 
 انظر أيضا :"

Ostrogrosky,G,Op,Cit,p.284 
رانسيمان )ستيفن(: الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة زكي بدر،  (0) 

 .29م، ص8429القاىرة، 
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وىنا نتوقف قميبل لنتساءل عن سر بقاء زوى دون زواج حتى ىذه السن، 
رغم جماليا وأناقتيا وحسن مظيرىا، في الحقيقة كانت زوى مخطوبة لئلمبراطور 

وعندما توجيت إلى مدينة بارى بإيطاليا  في يناير  (8)الغربي الشاب أوتو الثالث
تمام الزفاف  ف440م/8220سنة  وجئت بوفاتو وىو في ريعان ه لمقاء خطيبيا وا 

شبابو، ومنذ ذلك الوقت فشمت كل المحاوالت لتزويج تمك األميرة حتى عام 
ه ووالدىا عمى فراش الموت وقد اقتربت ىي من سن الخمسين 984م/8203

فكان عمييا أن تتزوج، وفي خبلل األربعة عشر عاما التي تمت قدر ليا أن تتزوج 
واجيا الثبلثة لم يحظ باحتراميا أو تقديرىا، كما ثبلث زيجات، وقيل أن أيا من أز 

نأنيا لم تكن تتمتع بأي خبرة أو موىبة سياسية أو مقدرة عمى الحكم واإلدارة،   وا 
انفردت بميزة خاصة أال وىي أنيا الوريثة الشرعية لمبيت المقدوني، وصاحبة 

السياسية الحق الشرعي في الكرسى اإلمبراطورى وىكذا دارت حوليا محور الحياة 
 في اإلمبراطورية، وعمى يدييا كتبت نياية األسرة المقدونية 

أما أول أزواجيا الذي اختاره ليا أبوىا فكان رومانوس أرجيروس 
Romanus Argirus(0)   محافظ العاصمة وكان رومانوس رجبًل  في الستين من

                                         

ه( إمبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة 440-434م/8220-441أوتو الثالث )  (8) 
يوفاني أصيب بحمى المبلريا في لئلمبراطور أوتو الثاني وزوجتو ث وىو االبن الوحيد =

عامًا دون أن يتزوج.  08ه، وتوفى فجأة عن عمر يناىز 440م/8220يناير عام 
 انظر:

Chisholm,Hugh,OttoIIIEncyclopaediaBritannica,CambridgeUniversity,
Press,1911,Bryce,james,The Holy Roman Emprie,London,1913. 

 (2)  Ostrogrosky.,G.,Op.cit.,p.284,Vasilieve,A.A.op.,cit.,vol,I,p.308. 
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الثامن عمره، ومتزوجا بالفعل وسعيدا في زواجو، إال أن اإلمبراطور قسطنطين 
أرغمو عمى أن يطمق زوجتو األولى التي  لجأت إلى أحد األديرة حيث ماتت سنة 

-980م/8294-8200ه وبارك البطريرك الكسيوس األستودى )904م/8240
ه( ىذا الزواج  لما يعود بو بالنفع عمى اإلمبراطورية ويعصميا من الوقوع 940

بلح ويأخذ بيدىا إلى في برائن زوى وحدىا بدون رجل يرشدىا إلى طريق الص
 (8)وقوع أزمة سياسيةدون الطريق السميم ويحول 

ه تم زواج زوي برومانوس ولم يكد قد 984م / 8203نوفمبر  80وفي 
، فأعتمى (0)مضى عمى ىذا الزواج سوى ثبلثة أيام حتى توفى قسطنطين الثامن

-8203رومانوس العرش تحت اسم رومانوس الثالث أرجيروس )
وحاول رومانوس الثالث   Romanus III Argirusىـ( 900-984م/8249

أن يؤسس أسرة حاكمة في القسطنطينية، واعتقد أنو يستطيع تحقيق ذلك إذا 
حقق انتصارات باىرة عمى أعداء اإلمبراطورية في الشرق والغرب، وتمكن من 
استعادة أمبلك اإلمبراطورية البيزنطية القديمة، غير أنو فشل في ذلك وأضاع 

ت حكمو الست في اإلعداد لحمبلت فاشمة ومعارك خاسرة وىزائم متتالية، مما سنوا
 .(4)قاد اإلمبراطورية إلى كارثة مروعة ومحنة حقيقية خبلل عصر ىذا اإلمبراطور

                                         

 .200م، ص8412السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية، القاىرة،   (8) 
ىـ انظر: ابن األثير:الكامل في 984م/8203نوفمبر  83توفي قسطنطين الثامن يوم  (0) 

، القمقشندي: صبح األعشى في 42، ص4م، ج8411التاريخ، دار الفكر بيروت، 
 .انظر أيضا:922م، ص8432، بيروت، 0اعة اإلنشا، جصن

Psellus.M.,Op.Cit.,P.39. 
ىـ(، ابن 908م/8242ىزم رومانوس الثالث ىزيمة ساحقة  بالقرب من حمب سنة ) (4) 

، 8م، ج8408العديم: زبدة الحمب في تاريخ حمب، تحقيق د. سامي الدىان، دمشق، 
 .098ص
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باإلضافة إلى أنو استن سياسة اقتصادية سيئة، فأثقل كاىل الكنيسة والفقراء 
، فأخذ اقتصاد بيزنطة (8)الضرائب بالضرائب مع إعفاء األغنياء والنببلء من ىذه

في الوقت الذي بدأت فيو قوتيا العسكرية في االضمحبلل،  والتداعيفي الضعف 
مع ما صاحب ذلك من انتشار المجاعات واألوبئة، وحدوث زلزال عنيف في 

 (0)القسطنطينية خرب شطرًا كبيرا منيا

طورة زوى نجد أنو أما إذا تتبعنا عبلقة اإلمبراطور رومانوس بزوجتو اإلمبرا
ا بين الزوجين ا واضحً منذ المحظة األولى لزواجيما، ولسنوات عديدة، وجد حاجزً 

فما كاد رومانوس يعتمى العرش حتى دب الخبلف والشقاق بينيما وذلك لعدة 
أسباب، منيا ما يرجع إلى اختبلف شخصياتيما، فقد كانت زوى إمرأة تتمتع بذكاء 

يا في المتعة والميو، أما رومانوس فقد اتسمت خارق وجمال بارع، وتقضى وقت
شخصيتو بالعنف، وقمة العزم والذكاء، وعدم القدرة عمى مواجية سطوة زوجتو، 
التي يبدو أنو لم يكن يتمتع بحبيا وىي التي اعتادت عمى حياة الحرية، وقضت 
ن سنوات شبابيا في الميو والعبث والفجور، تاركا ليا والدىا اإلمبراطور قسطنطي

                                         

مو نفوذ الطبقة اإلقطاعية واتساع األراضى التي تمتمكيا شيد القرن العاشر الميبلدي ن  (8) 
ىذه الطبقة وازدياد عبء الضرائب عمى الفبلحين ونظرا  ألن رومانوس الثالث كان ينتسب 
إلى الطبقة االستقراطية فقام بإلغاء الضرائب التي كانت مفروضة عمييم، فصار ليم حق 

دأت  الممكيات الصغيرة في االختفاء  التوسع في امتبلك األراضى وترتب عمى ذلك  أن ب
 واستولى كبار المبلك عمى أراضى الفبلحين

Ostrogorosky,pp.285-286,Grousel(R),L,Empire du levant, 
paris,1940,P127 

 .831-830م، ص8433جوزيف نسيم: تاريخ الدولة البيزنطية، الطبعة األولى، اإلسكندرية،  (0) 
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الثامن الحرية، فمم تطق قيود الزواج، ولم يستطع الزوج أن يوقفيا عند حدودىا، 
فتركيا وشأنيا فاختارت ىي لنفسيا  حياة السوء التي كانت غارقة فييا في حياة 
أبييا، ويذكر المؤرخون أن اإلمبراطور بدأ يضيق من سطوة زوجتو ذات الخامسة 

قد األمل في إنجاب طفل يخمفو في وراثة واألربعين عاما فأىمميا، خاصة بعدما ف
 ظفاعتزليا، وضن عمييا بما تبغيو من المال وأثارت تصرفاتو ىذه غي (8)العرش

 اإلمبراطورة زوى، وبدأ تشعر تجاىو بالبغض والكراىية

وىناك من  المؤرخين من يذكر أنو حاول االنفراد بالحكم، وتأسيس سبللة 
عن السمطة والحياة العامة، وضيق عمييا، حاكمة جديدة في أسرتو، فأبعد زوى 

مبلزمتيا وفرض رقابة صارمة عمييا  Pulcheria وطمب من أختو بموخاريا 
المتقمبة ه وىي المرأة الماكرة العنيد -إلبعادىا عن سدة الحكم، فعممت زوي

ما يدبره زوجيا، وما يضمره من رغبة في إقصائيا عن  -الممتمئة غرورا وعنادا
السياسة، ليؤسس لنفسو أسرة جديدة تتولى وراثة العرش بعيدا شئون الحكم و 

عنيا، فامتؤلت حقدا عمى زوجيا، ولم تكن تعوزىا الحيمة فدبرت مؤامرة لمتخمص 
منو، ووجدت أداتيا لئلنتقام في شخص شاب جميل وسيم الطمعة اسمو ميخائيل 

                                         

وس الثالث يتطمع إلى أن يؤسس لنفسو أسرة حاكمة من سبللتو كان اإلمبراطور رومان   (8)
وكان يأمل في أن تنجب زوي، إال أنيا كانت في الخمسين  من عمرىا عندما تزوجيا 

لعبلجيا سواء بالطب أو بالسحر وأخيرا أصابو  اليأس وقل اىتمامو بيا  محاوالتووفشمت  
 انظر:

Pesllus,M.,Op.Cit.,P48. 
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ي الثامنة وكان األخير شابًا ف Michael The paphlagonian  (8)البافبلجونى
اإلمبراطورة المسنة والعشرين من عمره ومن موظفى القصر اإلمبراطوري فأوقعتو 

ه واتفقت 900م/8244وىمتو بحبيا، واتخذتو عشيقا ليا منذ سنةأفي شباكيا، و 
 معو عمى التخمص من زوجيا.      

واختمفت المصادر في الطريقة التي  تخمصت بيا زوى من زوجيا، فمنيم 
ربما مات مسموما بيد زوى وعشيقيا وذلك عندما غفمت عينا  من يذكر أنو

بولخاريا عنيا بعض الوقت وىي التي  حذرتو منيا كثيرا ، بينما يذكر البعض أنو 
 (0)مات مخنوقا في الحمام

وعمى رية حال فقد تخمصت زوى من زوجيا األول اإلمبراطور رومانوس 
ـ وفي (4)ه900م/8249عام أبريل  88الثالث أرجيروس الذي وجد مقتوال في 

                                         

 (1) Ibid,PP49-
50,Jenkins,R.,Op.,Cit.,p.341,Ostrogrosky,G.,Op.,Cit.,PP.
286-287,Vasillieve,A.A.,Op.,Cit.,Vol,I.,P308. 

يرجح المؤرخ بسيمميوس أن زوي كان تدس لزوجيا مواد مخدرة باستمرار بدون عممو حتى اعتاد  (0) 
ي وميخائيل عمييا ونحل جسمو وفقد شييتو وتورم وجيو في أواخر أيامو ويؤكد عمى أن زو 

البافبلجونى كانا سببا في وفاة اإلمبراطور بينما يذكر المؤرخ كادريانوس  أن زوي كانت تضع 
 لزوجيا السم في الطعام باستمرار انظر:

Psellus M.,Op.,Cit.,P.52,Cedrinus, Regnna ed.Lachmann,1834.,P.505 
وى بتولى مقاليد الحكم باعتبارىا الوريث بمجرد عمميا بوفاة اإلمبراطور رومانوس الثالث سارعت ز  (4) 

الشرعى وكان كل ىميا ىو تسميم العرش لعشيقيا ميخائيل ولم تستمع لنصيحة بعض رجال الببلط 
الذين أشاروا عمييا بالتريث قميبًل وفي نفس اليوم الذي كانت تقام فيو مراسم تتويج اإلمبراطور 

 إلمبراطور رومانوس الثالث انظر:.البافبلجونى كان يتم فيو تحضير مراسم جنازة ا
Psellus M.,Op.,Cit.,P.52,Cedrinus,Op.,Cit.,P.505 
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اليوم التالي لمقتمو، تزوجت زوى من عشيقيا الشاب ميخائيل البافبلجونى الذي 
، ونجحت (8) ه(944-900م/8298-8249توج تحت اسم ميخائيل الرابع )

زوى في تنفيذ خطتيا وانتصرت في معركتيا أمام رومانوس الثالث وأوصمت 
اني ميخائيل الببلفاجونى إلى العرش حبيبيا وشريكيا في الجريمة وزوجيا الث

وجعمتو شريكا وقسيما ليا في الحكم، وجمست بجانبو عمى العرش ترتدى نفس 
الرداء األرجوانى الذي كانت ترتديو  من قبل وىي جالسة إلى جانب  زوجيا األول 
رومانوس الثالث، أما الزوج الجديد فقد كان يجمس بجانبيا يغمرىا بعينيو التي 

با وحنانا غير أن ىذه النظرة لم تدم طويبل فسرعان ما انطفىء لييب تمتمىء ح
 .(0)الحب

في الحقيقة لم يكن ميخائيل الرابع  يحب زوى حقا فقد كانت تجاوزت سن  
نما كان يفكر في المجد الذي سوف يحققو لنفسو إذا أجمستو عمى  الشباب وا 

بحبو حتى يصل إلى العرش بجانبيا وربما كان يخدعيا منذ البداية ويوىميا 
غايتو والدليل عمى ذلك أنو بمجرد اعتبلئو العرش تغيرت شخصيتو تماما وأظير 
نكران الجميل وىكذا أخطات زوى تقدير األمور مرة أخرى،فما أن تزوجيا ميخائيل 
حتى أىمل االىتمام بيا كمية، وقيد حريتيا الشخصية وتحركاتيا ووضعيا تحت 

سموكيا بل أمر بحبسيا داخل القصر، مع  عدم رقابة شديدة، وأصبح يشك في 

                                         

م، 8412، دار  صادر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 4ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج (8)
. انظر 922م، ص8414، القاىرة، 0، القمقشندى: صبح األعشي في صناعة اإلنشا، ج943ص

 أيضا:
Psellus,Op.,Cit.,P58,  Vasilieve,A.,A.,OP.,Cit.,Vol.,p.308 

(2)  Ibid,M.,OP.,Cit.,p59     
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و السماح ألحد بزيارتيا فتحول غراميا أليا بمغادرة الجناح الخاص بيا،  السماح
 ..(8)باإلمبراطور إلى كراىية

وفي الحقيقة لقد تولى ميخائيل الرابع العرش وىو معذب الضمير، فقد كانت  
ع االتيام تشير دائما إلى األلسنة ال تكف عن الخوض في سيرتو، وكانت أصاب

ضموعو مع اإلمبراطورة  في جريمة القصر، والتي راح ضحيتيا اإلمبراطور 
السابق، وليذا كان اإلحساس بالذنب يقتمو ويكاد يطيح بعقمو، فضبل عن نوبات 
الصرع التي كانت تنتابو من حين آلخر، لذا فقد أولى ظيره لزوجتو، وكرس نفسو 

ء الرىبان، إذ تجمع حولو طائفة منيم يقيمون معو في لمورع والتقوى وكسب رضا
القصر ويرشدونو ألعمال البر والتقوى، وراح يتوخى في معامبلتو العدل والطيارة 
وأعمن عمى المؤل انفصالو جسديا عن زوجتو، خوفا من أن تدبر لو أمرا، كما 

 .(0)فعمت مع زوجيا األول

نجد أن زوي لم  ؟المعاممة ىذهفماذا كان  موقف اإلمبراطورة زوي من جراء 
من االستسبلم  لرغبة زوجيا الثاني، والرضوخ ألوامره، وىي التي رفعتو  اً تجد بد
العرش، فمم تحاول تذكير اإلمبراطور بغرامو القديم ليا حتى أنيا لم تعترض  عمى

خوتو الذين امتمىء بيم القصر، إممة السيئة التي لقيتيا منو ومن عمى المعا
لم تنظر  –نوا ييددونيا باستمرار، فيي كما يذكر المؤرخ بسيمميوس والذين كا

إلييم بمرارة  عندما كانوا يقتمحون عمييا جناحيا الممكي، ولم  تكن تأمر بطردىم، 

                                         

م، 8430، القاىرة، 8عمية عبد السميع  الجنزوري، المرأة  في الحضارة البيزنطية ، ط (8)
 .883ص

م، 8444سيد الناصري: الروم تاريخيم وحضاراتيم وعبلقاتيم بالمشرق العربي، القاىرة،  (0)
 .494ص
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زاء ىذه المعاممة الطيبة من  بل  عمى  العكس عاممتيم بكل لطف واحترام، وا 
حاجزا وعقبة، أماميم تمنعيم ناحيتيا، ازداد خوفيم وحذرىم منيا، فقد كانت تشكل 

من االستحواذ عمى السمطة، واالنفراد بالعرش فأمعنوا في إذالليا مع فرض رقابة 
 .(8)صارمة عمييا، الوقت الذي امتنع فيو اإلمبراطور عن رؤيتيا تماما

أدت إلى استحالة العبلقة  -كما يرى المؤرخ بسيمميوس –وىناك عدة أسباب 
ن فقد ازدادت نوبات الصرع عمى اإلمبراطور ميخائيل الزوجية بين اإلمبراطوري

اعتبلل صحتو، ونحول جسده باإلضافة إلى شعوره بالذنب  إلىالرابع مما أدى 
واآلثام التي ارتكبيا كمما نظر إلى زوي، وىي التي كانت تذكره دائما بالجريمة التي 

ى خشيتو ارتكبيا ضد سيده السابق اإلمبراطور رومانوس الثالث باإلضافة إل
 .(0)الدائمة من محاولة زوي التآمر عميو وقتمو كما فعمت مع زوجيا األول

والحقيقة كان المستفيد من ىذه الزيجة ىو الطواشي حنا المعروف باسم 
شقيق اإلمبراطور ميخائيل الرابع  John Ophanotrophos  أوفانوتروفرس

ا فقد خطط  بدىاء تامً  الذي قام بإدارة شئون الحكم، ونجح في ىذه الميمة نجاحاً 
لضمان بقاء استمرار الحكم في أسرتيم حتى بعد وفاة أخيو المرتقبة لذا فقد اقترح 

ختيما أكم شابا في مقتبل العمر وىو ابن عمى ميخائيل أن يتخذ قسيما لو في الح
،ولم (4)ماري، واسمو ميخائيل أيضا، ونجح في إقناع زوي أن تتبناه وتتخذه ولدا

ذا  االقتراح بالرغم من المعاممة السيئة التي لقيتيا عمى يد ىذين تعارض زوى ى

                                         

(1)  Psellus,M.Op.,Cit.,p.64 
(2)  Ibid;Op.,Cit.,PP.64-65,Ostrogrosky,G.,Op.,Cit.,P.287 
(3) Pselluis,M.,Op.Cits,PP.66-67;Ostrogrosky,G.,OP,Cit.,p.287,Vasilies 
A.,A.,Op.,Cit.,Vol.,IV,P.108,Cambridge,Medieval.,History, 
Vol.,IV,the Byzantine Empire,,Enland,1923,p. 103 
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األخوين، وربما وجدتيا فرصة لمخروج من عزلتيا المفروضة عمييا، والعودة مرة 
أخرى إلى معترك الحياة العامة، والظيور من جديد عمى مسرح األحداث بعد أن 

ت االحتفاالت غابت سنينا طوال ، لذا فقد قبمت خطة الطواشي حنا، وجر 
خائيل الخامس المعروف باسم الجمفاط يبالقسطنطينية، وتمت المناداة بم

Caliphate's(8) (0)قيصرا، واتخاذه ولدا لمزوجين ميخائيل الرابع وزوي 

راطور فانصرف عن في نفس الوقت الذي اشتدت فيو نوبات الصرع باإلمب
البر، مبتعدا تماما عن بذل الصدقات وأعمال  إليرف اىتمامو صممذات الحياة  و 

ديسمبر  82زوجتو زوي ولم يمضي وقت طويل حتى قضى اإلمبراطور نحبو يوم 
 (4)ىـ944م/8298

والواقع أن ظروف موتو شابيا الغموض فقد توفى اإلمبراطور فجأة دون أن 
يكمل عامو السادس والثبلثين وربما يكون قد توفى مسموما أيضا بتحريض من 

تسعي لمحصول عمى حريتيا، والعودة إلى حياتيا البلىية  زوجتو زوي التي كانت
المنطمقة والتخمص من األغبلل والقيود التي كبميا بيا زوجيا، بعد أن سئمت من 
تمثيل دور الزوجة المستسممة المطيعة الخانعة التي ترضخ لرغبات زوجيا 

و دور ال وعائمتو والتي  تمكث في دور الحريم ال تغادره إال بأمر من زوجيا، وى
 يتناسب عمى اإلطبلق مع طبيعتيا العابثة التي كانت  تفتقر إلى االتزان والوقار.

                                         

 الجمفاط: ىو الذي يسد شقوق السفينة نسبة  إلى الحرفة التي كان يعمل بيا أبوه انظر: (8)
The New Encyclopedia Britannica,Vol,V1,London,1986,pp.857-858 

(0)   Pselluis,M.,Op.,Cit.,PP.68-70 
ية البيزنطية، ترجمة ؛ أومان: اإلمبراطور 944م، ص4ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج(4)

   .844م، ص8404مصطفى طو بدر، القاىرة، 
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عمى رية حال فبمجرد وفاة ميخائيل الرابع خولت سمطات الحكم بالوراثة إلى 
 (8)ه(949-944م/8290-8298ابن أختو الذي توج باسم ميخائيل الخامس ) 

ت زوي العجوز أرممة لممرة الثانية، وبوفاة اإلمبراطور ميخائيل الرابع أصبح 
ولم يتحقق ما  كان يأممو حنا من مشروع التبني، فقد كان اإلمبراطور الجديد ناكرا 
لمجميل حتى مع خالو حنا الذي كان سببًا في وصولو إلى العرش، إذ لم يكد يعتمى 

وازداد   Monobatai(0)العرش حتى  أمر بنفي خالو حنا إلى دير مونو باتاي 
قصائيا عن ان دفاع ميخائيل الخامس أكثر محاوال التخمص من اإلمبراطورة زوي وا 

عمى  –العرش، واالنفراد بالحكم بعيدا عن سطوتيا، فأخذ يضيق عمييا ووجدىا 
"مصدر ازعاج ممل لو" فأمرىا أن  تمزم مسكنيا في  -حد تعبير المؤرخ بسيمميوس

لو، ثم عامميا كما لو كانت أسيرة و  القصر اإلمبراطوري ال تغادره إال بإذن منو،
بعادىا عن حقل السياسة بعد اتياميا بمحاولة دس اتبع ذلك بمحاولة رادعة إل

 (4)السم لو، وقام بمحاكمتيا محاكمة صورية وأمر بحمق شعرىا ونفييا

                                         

، 4عن اعتبلء ميخائيل الخامس العرش البيزنطي، انظر: ابن األثير: المصدر السابق، ج (8)
 .922، ص0؛ القمقشندي: صبح األعشى، ج944ص

Psellus,,M.,Op.,Cit.,p.68.Jennkins,R.,Op.,Cit.,p.344;Vasiiliev,A.,A.,
Op.,Cit.,Vol,L,I,p308 Camb.,Med,Hist.,Vol.,IV,P.198 

يقع ىذا الدير في مكان ناٍء عن العاصمة البيزنطية، انظر: السيد الباز العريني: الدولة    (0)
  402-494انظر أيضا: سيد الناصري: المرجع السابق، ص 240البيزنطية، ص

  (4)   Psellus,M..,Op.,Cit.,PP.94-97,Ostrogrosky,G.,Op.,Cit.,p.288 
؛ أومان: 49م، ص8444محمد محمد مرسي الشيخ، اإلمبراطورية البيزنطية، اإلسكندرية، 

 .844اإلمبراطورية البيزنطية، ص
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ىـ نفيت زوي إلى جزيرة برنسييو 944م/8290وفي يوم عيد الفصح عام 
براطوري في طريقيا إلى منفاىا ولم تكن في في بحر مرمرة وغادرت القصر اإلم

 (8)صحبتيا سوى وصيفة واحدة

أنو ارتاح من زوي ولكنو كان مخطئا في تقديره، إذ  الخامسوظن ميخائيل  
فمم ينس الشعب أنيا سميمة البيت المقدوني الذي  ومساوئياميما قيل في زوي 

 شأن اإلمبراطورية أدى بعض أباطرتو خدمات جميمة لمشعب البيزنطي، ورفعوا من
أما ميخائيل  (0)كما أنيا الوارثة الشرعية لمعرش في نظر الشعب والرعايا -وىيبتيا

                                         

مشاعر اإلمبراطورة زوي  -وكان شاىد عيان لؤلحداث -يصف لنا المؤرخ بسيمميوس (8)  
تنظر إلى القصر الذي عندما ركبت السفينة إلى منفاىا وقد أمتؤلت عيناىا بالدموع وأخذت 

ولدت وعاشت فيو طوال عمرىا وتذكرت أجدادىا األباطرة  العظماء من سبللة البيت 
المقدوني، وبعد وصوليا إلى منفاىا تخمصت من حالة اليأس وشكرت اهلل أنيا ال تزال 
عمى قيد الحياة فقد كانت تتوقع أن يقتميا اإلمبراطور بعد أن اتيميا بالتآمر عمى حياتو 

 قد ليا  محاكمة صورية في  مجمس الشيوخ انظر:وع
Psellus,M.,OP.,Cit.,p.69 

 .844أومان: اإلمبراطورية البيزنطية، ص    (0)
وس أقف أمام مدخل يويصف لنا بسيمميوس ىذه الثورة بالتفصيل فيقول " كنت أنا باسيمم (0)

لنساء إلى الشوارع القصر حيث كنت أعمل سكرتيرا لئلمبراطور فقد اندفع الجميع وخرجت ا
والطرقات وكن يصرخن في حسرة وألم عمى مصير اإلمبراطورة زوى وخرج جميع الرجال 

ا والكثير منيم مسمحين فمنيم من يمسك بيده فاسأ أو سيفًا من الحديد أو قوسًا أورمحً 
كانوا يحممون األحجار وجرى الجميع في الشوارع يحرقون ويخربون أما اإلمبراطور فجمس 

قصر فكان كل ىمو إنياء ىذه الثورة وكان مضطربا في حيره من أمره بعد أن أصبح في ال
محاصرا في قصره وأدرك أنو سيموت ال  محالو وقرر استدعاء اإلمبراطورة من المنفى في 

 الحال انظر
Psellus,M.,Op.,Cit.,PP.99-102 
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الخامس فقد كان في نظر المعاصرين لو مجرد مغامر وليس من سبللة البيت 
مبدأ  عمى، فقد رأوا أن موقف ميخائيل الخامس من زوي اعتداء (8)المقدوني

الجميع، وساروا عميو منذ أيام بازيل األول، لذا في الوراثة الشرعي الذي ارتضاه 
ه قامت ثورة في القسطنطينية تنادي بسقوط 944م/8290أبريل عام  84

عادتيا، واندفعت المظاىرات نحو القصر  ميخائيل الخامس واإلفراج عن زوي وا 
 (0)اإلمبراطوري

وىكذا قامت ثورة عارمة في القسطنطينية ولم يكن قد مضى عام عمى  
بإحضار   –عند اشتداد الثورة  -عتبلء ميخائيل الخامس العرش، والذي سارعا

زوي من منفاىا متظاىرا بالنزول عمى رغبة الجماىير إال أنو لم يكن من السيل 
إخماد الثورة التي تمادت في مطالبيا ونادى المتظاىرون بعزل ميخائيل الخامس 

ن إلى األخت الصغرى لزوي " من منصبو، في نفس الوقت الذي اتجو فيو الثائرو
والتي كانت معتكفة في أحد األديرة، فأتوا بيا ونادوا بيا لتكون شريكة  (4)ثيودورا"

                                         

زيرة ليسبوس شمال بحر إيجو ، وتقع عمى الحافة الجنوبية الشرقية لجMytileneنفى إلى جزيرة  (8)
  انظر:

)Psellus,M.,Op.,Cit.,PP.99-102;Jenikins,R.,Op.,Cit.,P.344-
Camb.,Med.Hist.,Vol.,IV,P.198;Ostrogrosky,G.,Op.,Cit.,P.288   

ه، وكتبت عمى يدييا نياية األسرة 429م/439ثيودورا: ىي األخت الصغرى لزوى ولدت عام  (4)
   المقدونية.
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بينما الذ ميخائيل الخامس بمذبح إحدى  (8)مع أختيا زوي في حكم الببلد
الكنائس، ولكن ىذا لم يجد بو نفعًا، فقد اقتحم الثوار الكنيسة وأجبروه عمىى ترك 

نيسة، ثم ألقوا القبض عميو، وسمموا عينيو في أبريل عام مذبح الك
ه، وكان من الطبيعي أن تنتقم منو زوي وتثأر لكرامتيا الجريحة 944م/8290

فأمرت بعد ذلك بنفيو من العاصمة في الحادي والعشرين من أبريل من العام 
نفسو، وانتيى بذلك عيد اإلمبراطور، وأصبحت زوي مرة أخرى عمى رأس 

ن كانت أختيا ثيودورا شريكة ليا في الحكم ىذه المرة، وىكذا  اإلمب راطورية، وا 
ىـ زوي وشقيقتيا ثيودورا إلى 944م/8290أعادت الجماىير الغاضبة في عام 

 (0)، بعد أن تم تتويجيما معًا في كنيسة القديسة ريا صوفياالعرش

يشدون وأصبحت الشقيقتان تواجيان إحداىما األخرى، ولكل منيما أنصار  
من أزرىما، كانت زوي ىي األخت الكبرى، وظن كثير من الناس أنيا تدخر من 
القدرة والكفاية ما يعينيا عمى االضطبلع بأمور اإلمبراطورية، ما لم يتوافر لدى 
ثيودورا التي لم تغادر الدير إال منذ زمن وجيز، فتوافر عند زوي من المبررات ما 

لسمطان، أما ثيودورا فامتازت عن الحكم وا يجعميا تطالب بالنصيب األكبر من

                                         

الحقيقة كان الشعب يقدس اإلمبراطورة زوى، وأخذ ييتف عند خروجيا إلى شرفة القصر" أىبًل، في  (8)
باألوغسطة المنتقاه من اهلل، أىبًل باألوغسطة المحمية من اهلل، أىبل بالتي ترتدى األرجوان أىبل 

 بمحبوبة اهلل
 .820م، ص0282يم، القاىرة، تسد رستم: الروم سياستيم ودينيم وثقافأانظر: 

Bury,Byzantinee Texts,Vol,II,London,1968,P.204    
 (2) Psellus,M.,Op.,Cit.,PP103-

106;Ostrogrosky,G.,Op.,Cit.,P.289;Vasilieve,A., 
A.,Op.,Cit.,Vol,I,P.308. 
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ختيا أنيا أصغر سنا منيا، كما أنيا لم يسبق ليا الزواج مثل زوي التي تزوجت أ
 .(8)مرتين، فمم تتعرض لما تعرضت لو أختيا الكبرى من مشكبلت واضطرابات

، كما أن (0)في الحكم نتاناالثن األمر، فبل بد من أن تشترك وكيفما كا
تي صارت بأيدي سيدتين عجوزتين لقيت التأييد من الجماىير، ألن الحكومة ال

حقيما الشرعي في الحكم يعتبر أمرًا مسممًا بو عند جميع الرعايا، ولم يحدث تغيير 
في إدارة الدولة، أو في ىيئة الموظفين الذين يشغمون المناصب العميا فيما عدا ما 

قرر حرمانيم من الوظائف التي تعمق بأسرة ميخائيل الخامس وبقاياىا والذين ت
كانوا يشغمونيا فتولت األختان رئاسة المجالس التي اختص بإدارتيا كبار الوزراء، 
وبسطتا أيدييما في اإلغداق عمى الناس، باألموال والعطايا والتشاريف وأصدرتا 
قوانين لمنع التبلعب في الوظائف القضائية، فجرت مراعاة المصمحة العامة في 

ائف، ومع ذلك لم تستمر ىذه الحكومة وقتا طويبل إذ أن اإلمبراطورتين شغل الوظ

                                         

عقد المؤرخ بسيمميوس مقارنة بين األختين فذكر أن الكبرى وىي زوى  كانت األسرع في  (8)
أبطأ في الكبلم أما ثيودورا فقد كانت طميقة المسان مع عدم القدرة  تفيم المشكبلت لكنيا

عمى توضيح أفكارىا، كانت زوى مثل أمواج البحر ترفع السفينة إلى أعمى ثم تغرقيا مرة 
 -عمى حد قولو -أخرى في األعماق أما ثيودورا فقد كانت لدييا  نزعة ىادئة بل مممة

كذلك ثم يختم ذلك بقولو أن كمتاىما  لم تكن  وكانت زوى مسرفة أما ثيودورا فمم تكن
دارة الببلد انظر:  مييأة لمحكم وا 

Psellus,OP.,Cit.,P.103 
الواقع أن اشتراك زوي وثيودورا في الحكم كان ىو الحالة الفريدة التي تتقاسم فييا إمرأتان  (0)

 الحكم األوتوقراطى المطمق انظر:
Ostrogrosk,G.,OP.,Cit.,PP.296-299.    
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ا فقد ا كبيرً زوي وثيودورا بمغ االختبلف بينيما في الطباع والسموك والمشاعر حدً 
قيل أن ثيودورا لم تكن راضية عن سموك أختيا زوي وكانت دائمة الشجار  معيا، 

يا كانت تفضل معاممة ميخائيل  كما أن زوي كانت شديدة الغيرة من ثيودورا وأن
السيئة ليا عن مشاركة أختيا ليا في الحكم لدرجة أنيا عند االحتفال بتولى 
مقاليد الحكم، حجبت أختيا ثيودورا وأصرت أن تكون ليا األسبقية وأجمستيا 
خمفيا، ورضيت ثيودورا أن تحتل المرتبة األدنى من زوى التي كانت في المقدمة 

 دائمًا.

مت األختان اإلمبراطورية البيزنطية ورغم أنيما كانتا الممثمتين وبذلك حك
الشرعيتين لؤلسرة المقدونية، إال أنو كان يعوقيما عن مواصمة السير عمى  

أوليما: كانتا في ذلك الوقت إمرأتين طاعنتين في السن  شئون الدولة أمرين:
ح، ولذلك فخبلل وكان من الصعب عمييما توجيو اإلمبراطورية إلى الطريق الصحي

فترة حكميما القصيرة كانت اإلمبراطورية  عرضة ألطماع الكثيرين الذين باتوا 
يغتنمون أى فرصة لمسيطرة عمى شئون الحكم أما األمر  الثاني: فكان ىو العداوة 
المتأصمة بين األختين، وما ترتب عميو من صراع بين  األحزاب المحيطة بيما، 

لو عمى اإلمبراطورية التي كانت في حاجة ماسة إلى وىو األمر الذي ألقى بظبل 
وجود رجل قوي  عمى رأس الدولة يسير عمى مالية الببلد، ويحول دون تبديدىا 
عمى النحو الذي دأبت عميو زوى، ويولي الجيش من االىتمام ما يرد بو  أطماع 

 .(8)األعداء الذين أرادوا اإلفادة من ضعف الدولة البيزنطية

                                         

(8)  Psellus,M.,OP.,Cit.,PP.116-117 
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لم يكن ىناك وفاق بين زوى وثيودورا وقيل أن زوى كانت شديدة في الحقيقة 
الغيرة  من أختيا وحاولت أبعادىا عن الحكم ولم توفق في ذلك وأنيا اتفقت مع 

بعاد أختيا ثيودورا عن قسطنطين أرتوكمينى عمى الزواج إل أحد رجال الببلط واسمو
العداوة بين األختين الحكم ولما عممت زوجتو بذلك دست لو السم فمات  واشتدت 

وفي حتى أصبح من الضروري العثور عمى رجل قوى ليتولى زمام اإلمبراطورية،
العرش معا تقرر ضوء ىذه االعتبارات، وبعد مرور شيرين فقط عمى اعتبلئيما 

حداىما، ولما كانت  ثيودورا راىبة فقد رفضت بإصرار مبدأ إتدبير خطط لزواج 
في أن تجرب حظيا مع الرجال لمرة ثالثة، وىكذا  الزواج، بينما لم تمانع اختيا

قررت زوى ذات الخامسة والستين عاما أن  تضع مصير  اإلمبراطورية في يد 
زاء إعبلنيا رغبتيا في الزواج توافد كبار رجال اإلمبراطورية إلى ببلط  زوج رخر، وا 

وأخيرا وقع اختيارىا عمى  السناتور الوسيم  زوي يعرضون عمييا الزواج،
فاتخذتو زوجا ليا  Constantine Monomachosقسطنطنين مونوماخوس 

ه، وفي اليوم التالي لزواجيما اعتمى 944م/8290في الحادي عشر من يونيو 
، الذي حكم بمشاركة X Constantine Iالعرش تحت اسم قسطنطنين التاسع 

 .(8)ىـ( 991-944م/8200-8290زوى وثيودورا )

                                         

ونال إعجاب زوى ويقال  -زوج زوى األول–كان قسطنطين سكرتيرا لئلمبراطور رومانوس الثالث  (8)
أنيا ارتبطت بو بعبلقة غرامية في عيد رومانوس الثالث وميخائيل الرابع الذي أمر بنفي قسطنطين 

ن البطريرك البيزنطي الكسيوس األول األستودى خارج العاصمة ألبعاده عن زوى، وجدير بالذكر أ
Alexius I Studite (8200-8294/رفض أن تتخذ زوى زوجا لممرة الثالثة 940-981م )ىـ

  Stypes ولم  يسمح بذلك إال أن زوى أصرت عمى الزواج فكمميا كاىن القصر ويدعى ستيبس
يوم التالى لمزواج بتتويج برغم معارضة البطريرك الذي قام في ال 949م/8290يونيو  88في 

 حصل عمى رشاوى مالية كبيرة انظر: قسطنطين امبراطورا بعد أن
Psellus,Op.,Cit.,P.120. 
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ي ال تقير مرة أخرى عمى رأس اإلمبراطورية غير وأصبحت زوي تمك المرأة الت
نما شاركيا  فييا زوجيا قسطنطنين التاسع وأختيا ثيودورا   أنيا لم تنفرد بالحكم وا 
وأصبح عمى رأس اإلمبراطورية ثبلث أباطرة يشتركون معا في الحكم، بل وسرعان 

سنطنطين خميمة اإلمبراطور ق .(8)ما انضم إلييم شريك رابع أال وىي سكميرنيا
التاسع وىكذا جمس ثبلث نساء ورجل عمى العرش اإلمبراطوري فكانت ىذه حادثة 
فريدة وخطيرة لم يشيدىا التاريخ البيزنطي قط، مما روع أىالي بيزنطة وصدميم 
وقضي عمى ىيبة اإلمبراطورية، وأودى بحياة األسرة المقدونية، وفي نفس الوقت 

لة الحركة، مقيدة اإلرادة، خاصة بعد أن ترك ىذا األمر اإلمبراطورة زوي مشمو 
 Augustaارتفعت مكانة سكميرينا التي اتخذت ألقابا كثيرة منيا لقب أوجستا

واتخذت مكانيا بجوار زوي في كل المراسم واالحتفاالت  Sebasteولقب سبسطة 
 والمواكب والمجالس.

جيت كثيرا ولم تجد اإلمبراطورة زوي بدا من االستسبلم لؤلمر الواقع فمقد وا
من المتاعب والمشاكل واالضطرابات التي عصفت بيا طيمة حياتيا كما أنيا 
تقدمت بيا السن كثيرا فمم تشأ زوي التي صدمت بيذه العبلقة أن تنتقم لنفسيا 

يا البشعة مع زوجيا تخوفا من أن تعيد إلى ذاكرة الجماىير سيرتيا األولى وجريم

                                         

ىي ماريا سكميرينا ابنة أخت زوجتو الثانية الراحمة واسميا سكميرينا أيضا، واتصفت  (8)
ار السياسي بالجمال والحكمة  وكانت قد الزمت قسطنطين في منفاه وكانت بمثابة المستش

بالتياب  وأصيبتلئلمبراطور ولكنيا لم تحظى بحب الشعب وقامت ضدىا ثورة  عارمة 
 ه انظر أيضا:941م/8299رئوى توفيت عمى أثره سنة 

Pselluse,Op.,Cit.PP.139-140 
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ختين زوي عمية رباعيا يتكون من األة الفاألول، وىكذا أصبح الحكم من الناحي
 وثيودورا واإلمبراطور قسطنطنين التاسع وعشيقتو سكميرينا

انزوت لمصبلة والتعبد في جناحيا الخاص بيا، بينما شغمت  أما ثيودورا فقد
وانشغمت العشيقة بجمع األموال والحمي  زوي نفسيا بيواية صناعة العطور،

،وترك األباطرة األربعة .(8)إلى ليوه ومجونو وسمارهوالجواىر، وانصرف اإلمبراطور 
اإلمبراطورية في ميب الرياح، ورأي العامة  أن الفضيحة قد تجاوزت الحدود، وأن 

ه 944م /8299مارس عام  1اإلمبراطورية تتعرض لمخطر، فوقعت ثورة في 
كادت تودي بسمطة اإلمبراطور، ولم ينقذ الموقف إال موت سكميرينا في الوقت 

إال أن موتيا لم يغير من األمر  م عقب اندالع ىذه الثورة،8299المناسب عام 
حسناء اتخذت أيضا لقب  .(0)شيئا، إذ حمت محميا أميرة رالنية

                                         

لم يكن لدى قسطنطين تصور واضح لطبيعة الحكم لقد فشل في تحقيق الرفاىية لرعاياه  (8)
شباع رغباتو فأختار حياة المذة فقد كانت ممارسة ا لسمطة بالنسبة لو تعنى الراحة وا 

 والمتعة ولم تعد زوى تشعر بالغيرة أما ثيودورا فمم تكن راضيو انظر:
Psellus,Op.,Cit.,P.135 

 Demetriusىـ وىي ابنة أمير جورجيا ديمتريوس 020م/ 8823ىي إيريني توفيت عام  (0)
مبراطورى فوقع اإلمبراطور في غراميا وشغف بيا بشدة وكانت فتاة صغيرة زارت القصر اإل

ولكنو أخفى عبلقتو بيا في البداية وعندما توفيت زوى أعمن  رسميا عبلقتو باألميرة 
الصغيرة وحاول أن يتزوجيا بالفعل لوال معارضة البطريرك ورفض ثيودورا ولكن قسطنطين 

رة وغمرىا بالذىب والمجوىرات أطمق عمييا لقب أوجستا وعامميا كما لو كانت إمبراطو 
 انظر

Psellus,Op.,Cit.,P177 
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، وبقى اإلمبراطور يميو واإلمبراطورية تحتضر، وأصبح ىذا  Augusta"أوجستا
ارج، فنشبت العديد الحكم الرباعي المشترك وباال عمى اإلمبراطورية في الداخل والخ

من الثورات في رسيا الصغرى، وشبو جزيرة البمقان، وتعرضت حدود اإلمبراطورية 
 .(8)لخطر األتراك السبلجقة

وتمتعت زوي وثيودورا مع اإلمبراطور والعشيقة بتبديد األموال العامة وخير 
ر إلى تمك اليدية التي أرسميا األمبراطو  وشريكتودليل عمى إسراف ذلك اإلمبراطور 

ه( سنة 932-902م/8249-8241الخميفة الفاطمي المستنصر باهلل )
ىـ والتي كان من بينيا  ثبلثون قنطارا  من الذىب، ومائة صندوق 8290/942

 .(0)مميئة بالجواىر باإلضافة إلى أواني الذىب والفضة، وقطع الدييباج والسندس

اسع زوجتو زوي وبعد اتخاذه عشيقة جديدة، ىجر اإلمبراطور رومانوس الت
سراف مبددا أجناح خميمتو اآلالنية الحسناء  و تماما وأقام في  نفق عمييا ببذخ وا 

ثروات اإلمبراطورية بل أنو حاول أن يتزوجيا لوال معارضة الكنيسة حيث قانون 
الزواج الروماني يمنع زواج اإلمبراطور لممرة الرابعة، فقد كان متزوجا قبل زوي 

ك كان يقدميا دائما إلى الحضور بصفتيا زوجتو كما يشيد مرتين، وبالرغم من ذل
 .(4)بذلك المؤرخ المعاصر بسيمميوس

                                         

(1)  Psellus,Op.,Cit.,PP.142-165 
؛ السيد الباز 849-844طو بدر، ص مصطفىأومان: اإلمبراطورية البيزنطية، ترجمة د. 

 .208-299العريني: المرجع السابق، ص
ا، دار الكتتب العممية، بيروت، المقريزي: اتعاظ  الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخمف  (0)

  849، ص0ىـ، ج8983الطبعة األولى، 
(4)Psellus,M.Op.,Cit.,P.135. 
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أما اإلمبراطورة زوي فكانت كمما تقدمت بيا السن كمما ابتعدت عن الحياة 
باألمور التي تحدث في القصر، بالرغم أن  - باليا كثيرا -العامة، فمم تعد تشغل 

نوع من القيود عمييا أو يحرميا من االمتيازات قسطنطنين لم يحاول أن يضع أي 
التي كانت تتمتع بيا، وتخمت عن شخصيتيا السابقة التي كانت تتصف باإلنحبلل 

فق أمواليا في نأكثر تسامحا وأكثر تدينا وبدأت توالشيوانية والعبث، فأصبحت 
وخمعت األعمال الخيرية، محاولة إظيار التوبة والندم وارتدت ثياب الزىد والورع 

عنيا الثياب المرصعة بالجواىر واأللماس وابتعدت عن كل مغريات الحياة التي 
كانت تجتذبيا في الماضي، وزىدت الطعام والشراب حتى نحل جسدىا وأصيب 

ه 990م/8202مايو   01بالشمل الرعاش في أواخر أياميا، وتوفيت في يوم 
ن تنجب أطفاال، عن عمر يناىز اثنين وسبعين عاما بعد مرض قصير دون أ

وودعت بذلك حياتيا األسطورية، واحتشد الجميع لتوديع جثمانيا وفي مقدمتيم 
 . (8)اإلمبراطور قسطنطين

بعد موت زوي لم يبق من سبللة األسرة المقدونية سوى أختيا العجوز 
ثيودورا والتي كانت وقتذاك في السبعين من عمرىا، وعرض عمييا رجال الببلط أن 

مبراطور األرمل ولكنيا رفضت لتمسكيا برىبانيتيا وانقطاعيا لمعبادة، تتزوج من اإل
وليذا حقد عمييا اإلمبراطور قسطنطين التاسع واضطيدىا وطردىا من القصر، 
ألنو كان يعتبر رفضيا الزواج منو معناه طرده من منصبو، إذ لم يكن لو الحق 

ثيودورا صاحبة الحق في البقاء عمى العرش  بعد وفاة زوجتو زوي، في ظل وجود 
الشرعي في وراثة العرش غير أن قسطنطين لم يشأ أن يعترف بحق ثيودورا في 
وراثة العرش، فطردىا وأعمن أنو يحكم الببلد باسمو فقط، وبقى اإلمبراطور 

                                         

(1) Psellus,PP.178-184, Cam,Med,Vol, 1V,  P.259. 
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الضعيف وحده يعربد في  القصر، تاركا اإلمبراطورية لقدرىا حتى سخر منو شعب 
أي" المحارب مع  Monomachosساخرا  ىو  القسطنطينية وأطمقوا عميو لقبا

 .(8)نفسو"

وفي زحمة ىذه الظروف وقع حدث خطير كان لو أكبر األثر في التاريخ 
البيزنطي وفي تاريخ العبلقات بين العالمين البلتيني واإلغريقي وفي تاريخ 
 المسيحية كميا ونعنى بذلك القطيعة الدينية الكبرى أو االنشقاق الديني العظيم بين

 .(0)ه991م/8209كنيستي روما والقسطنطينية سنة 

 Michael فقد انتيز بطريرك القسطنطينية وقتئذاك ميخائيل كيروالريوس
Carularius (8249-8203ظروف الخبلف بين اإلمبراطور 902-940/م )ه

قسطنطين التاسع وثيودورا وأخذ يسعى أن يكون إمبراطورا وبطريقا تشبيا ببابا 
لو من المركز والنفوذ ما ال يقل عن زميمو  في الغرب، واختار روما، وأن يصبح 

كيروالريوس أواخر أيام قسطنطين التاسع ليقوم بحركتو ىذه فكان ىذا مما زاد 
الطين بمة، واألمور تفاقما، غير أن اإلمبراطور قسطنطين التاسع بادل البطريرك 

راع طويل يين الدولة الكراىية وتشبث بالعرش، وبدأ الموقف كما لو كان بداية ص
كنيسة ورغم أن القطيعة الكبرى جعمت بطريرك القسطنطينية مستقبل تماما إال وال

أنيا  كانت ذات نتائج خطيرة ألنيا قضت عمى احتماالت حدوث أي تفاىم سياسي 
في المستقبل بين الدولة البيزنطية والغرب البلتيني، كما أن ىذه القطيعة أدت إلى 

                                         

 .400سيد الناصري: المرجع السابق، ص  (8)
Vasilieve,A.,A.,Op.,Cit.,Vol,1,PP.337- 

341;Camb,Med,Hist.,Vol.,17,PP.257-259.. 
(2)  Ostrogrosky,,p.297;Vasilieve,P.334. 
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نت فيو الدولة البيزنطية في أشد نياية مشئومة لؤلسرة المقدونية في وقت كا
الحاجة لمساعدة الغرب األوروبي خاصة في الوقت الذي اقترب فيو خطر األتراك 
السبلجقة من الدولة البيزنطية، كما ترتب عمى ىذه القطيعة ضياع جنوب إيطاليا 

 . (8)من بيزنطة بعد أن قرر البابا االعتراف بزعيم النورمان روبرت جويسكارد أميرا

ذا عجل البطريرك الطموح ميخائيل كيروالريوس بحدوث ذلك الصراع وىك
الخطير والقطيعة الدينية مع الغرب، مستغبل ضعف اإلمبراطور قسطنطين التاسع، 
وكانت ىناك مواجية متوقعة وصدام وشيك بين البطريرك واإلمبراطور لوال وفاة 

ي عشر نثأه بعد أن حكم اإلمبراطورية 991م/8200يناير  88األخير في 
 .(0)عاما

وبوفاة قسطنطين التاسع نودي بالعقب الوحيد الباقي في األسرة المقدونية 
ثيودورا االبنة الصغرى لقسطنطين الثامن، وكانت إذا ذاك عجوزا في السبعين من 
عمرىا، ورأى البطريرك ميخائيل كيروالريوس أن تتزوج فتشرك معيا في الحكم من 

فضت فقد كانت تخشى أن تمقى من المشاكل وتواجو كان أىبل لذلك، غير أنيا ر 
من المؤامرات والدسائس ما لقتيو أختيا ذات األزواج الثبلثة، باإلضافة إلى 

، (4)يدىمأ تحريض رجال الببلط ليا بعدم الزواج  حرصا عمى إبقاء السمطة في
ويبدو أنيا لم تكن من أسوأ حكام بيزنطة، وقد اكسبتيا فضائميا احتراما بين 

                                         

(1)  Chalandoon F.,Domination Normandeen  Italie, PP.113-115. 
؛ السيد الباز 849-844طو بدر، ص مصطفىأومان: اإلمبراطورية البيزنطية، ترجمة د. 

 208-299العريني: المرجع السابق، ص
(0)  Psellus,M.,Op.,Cit.,P.196. 
 .849؛ سيد الناصري: المرجع السابق، ص849اإلمبراطورية البيزنطية، ص أومان: (4)
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الناس والعامة ويبدو أنيم عندما رأو أنيا رخر من تبقى من أفراد بيتيا، وأنو 
بزواليا يمكن  أن تتعرض اإلمبراطورية لخطر االضطرابات التي تصحب النزاع 
عمى العرش عادة،، لذا فقد صبروا وتركوا رخر أيام األسرة المقدونية تمر 

 .(8)بسبلم

طورية ومارست السمطة كاممة وانفردت ثيودورا وحدىا بحكم اإلمبرا  
 مستشاريوسنت القوانين ونشرت العدل وتخمصت من  (0)فاستقبمت السفراء

ولم  قسطنطين التاسع وقدر ليا أن تقوم بدور ىام في نياية األسرة المقدونية،
بسبلم،  اإلمبراطوريةيستمر حكم ثيودورا أكثر من ثمانية عشر شيرا نعمت فييا 

                                         

ثيودورا رخر أميرات األسرة المقدونية البلتي ولدن في األرجوان" يقول عنيا  القمقشندى: لم  (8)
تكن كبرى بنات قسطنطين ىي التي ممكيا الروم عمييم انظر: القمقشندى: صبح 

 .922، ص0األعشى،ج
المستنصر باهلل والذي كان قد أرسل إلى  الفاطميراسبلت بين ثيودورا والخميفة كانت ىناك م (0)

ه 991م/8209اإلمبراطور قسطنطين التاسع عمى أثر المجاعة التي حمت بمصر سنة 
يطمب منو أـن يمده بأربعمائة ألف أردب من القمح فأظير اإلمبراطور استعداده إلجابة ىذا 

تو  أن رفضت اإلمبراطورة  ثيودورا طمبو واشترطت لمعونة الطمب إال أنو لم يمبث بعد وفا
مصر أن يمدىا الخميفة المستنصر باهلل بأعداد من الجنود المرتزقة ومساندتيا في حالة 
االعتداء عمى ببلدىا فرفض المستنصر باهلل ىذا الشرط فأجابتو ثيودورا رفضيا إرسال 

فاطميين فأرسل جيشا لمحاربة البيزنطيين الغبلل إلى مصر وأراد المستنصر باهلل الثآر  لم
بقيادة مكين الدولة الحسن بن مسمم فأرسمت ثيودورا أسطوال إلى أنطاكية  وأوقعت 
اليزيمة بالمسممين وأسر عدد كبير منيم وأرسل الخميفة  المستنصر سفارة من قبمو إلى 

ضاعى انظر: ابن ىـ( عمى رأسيا أبو عبد اهلل الق992م/8200اإلمبراطورة ثيودورا سنة )
ميسر: أخبار مصر، تحقيق أيمن فؤاد سيد،  نشر المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، 

 .802، ص0ىـ، المقريزى: اتعاظ الحنفا، ج992، حوادث سنة 4القاىرة،ج
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حروب، كما أنيا قاومت محاوالت البطريرك ميخائيل  ولم تتعرض ألي ثورات أو
كيروالريوس لموثوب عمى العرش، وأنكرت أعمالو، وأظيرت فضائحو وشيرت 

، وأظيرت اإلمبراطورة صبلبة واستطاعت أن تكبح جماح الحزب العسكري (8)بو
 اختارتوقامت بمحاوالت جادة إلدارة دفة الحكم، حقيقة أنيا لم تتخذ زوجا، ولكنيا 

وزيرا ليا، وكان واقعيا عنيدا ذو عمل  LeoparasPondus ليوباراسبونديوس
جاد متواصل فافتتح سياسية اقتصادية في الداخل وعمل عمى إقرار السبلم في 

 .(0)الخارج

وبينما كانت ثيودورا تمفظ أنفاسيا األخيرة طمب منيا رجال الببلط أن تختار 
ينتمي إلى إحدى األسر التي جاء  من يخمفيا، وجاء اختيارىا لرجل ورع ومسن

منيا عدد كبير من بطاركة الكنيسة وىو ميخائيل ستراتيكوس أو ميخائيل 
 ه(.994-933م/ 8202-8201المتعسكر )

ه في السادسة 993م/8201وبوفاة ثيودورا في أغسطس من عام 
طويت فترة حكم اإلمبراطورتين زوي وثيودورا التي مثمت  (4)والسبعين من عمرىا

حكم النسائي اإلمبراطوري المشترك أول ورخر مرة في التاريخ البيزنطي، ال

                                         

عمى عرش بيزنطة وكانت ثيودورا  امرأةكان البطريرك ميخائيل كيروالريوس منزعجا لجموس  (8)
ماعو، وفكر ميخائيل جديا في اإلطاحة بثيودورا والمطالبة بالعرش تكرىو بسبب أط

نفسو، وكانت الكراىية متبادلة بين البطريرك وثيودورا التي رفضت استقبالو لاإلمبراطوري 
 ه933م/8201وخططت لعزلو من منصبو لوال وفاتيا في أغسطس 

ؤنس، الطبعة األولى، القاىرة، بينز ) نورمان(: اإلمبراطورية البيزنطية، تعريب د. حسين م (0)
 .19م، ص8402

(3) Pselluis,M.,Op.,Cit.,P.205. 
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وباعتبلء ميخائيل ستراتيكوس العرش اإلمبراطوري يبدأ عيد االضطراب في تاريخ 
 .(8)اإلمبراطورية البيزنطية

ففي المحظة التي اختفت فييا ثيودورا رخر أفراد األسرة المقدونية بدت عوامل 
ة بقيد وبدأ شبح الحرب األىمية، والغزو الخارجي يقمق بال الشقاق حرة غير مقيد

اإلمبراطورية وكانت االضطرابات الداخمية ىي النتيجة األولى والحتمية لزوال  
األسرة المقدونية فقد شيدت الببلد اضطرابات قطعت أوصال اإلمبراطورية ومزقتيا 

يؤسس أسرة ق كومنين عرش اإلمبراطورية لاشر ممزق وانتيت باعتبلء إسح
جديدة، وبعزل ميخائيل ستراتيكوس عن العرش وتنصيب إسحق كومنين 

ه(( يكون قد انتيى األثر األخير من تاريخ البيت 909-994م/8202-8204)
 .(0)المقدوني، وبدأت صفحة جديدة من تاريخ الدولة البيزنطية

د والواقع أن زوي تعتبر المسئولة األولى عما لحق باإلمبراطورية من فسا
وانييار فباعتبارىا حفيدة ثيوفانو ورومانوس الثاني وابنة قسطنطين الثامن فقد 
انصرفت إلى الميو والمجون، وورثت من صفات القمق واالضطراب ما جعل حياتيا 
تنزع إلى المغامرة، ونظرا ألن حياتيا الزوجية لم تعمر طويبل، فإنيا كانت دائما 

زواج منيا ثبلثة أزواج ىم رومانوس تنشد العزاء والسموى، فتعاقب عمى ال

                                         

؛السيد الباز العريني: المرجع 809عمية عبد السميع الجنزوي: المرجع السابق، ص (8)
-811؛ حسين ربيع: دراسات في تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية، ص222السابق، ص

813 . 
بيزنطية، دار المعرفة الجامعية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، جوزيف نسيم: تاريخ الدولة ال (0)

 .840، ص8493
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م( 8298-8249م( وميخائيل الرابع  الببلفاجوني )8249-8203أرجيروس )
م(، وجعمت زوي السمطة العميا 8201-8298ثم قسطنطين التاسع مونوماكوس )

في أيدي ىؤالء األباطرة، غير أنو كمما جرى صدام بينيا وبين أحد أزواجيا تآمرت 
أوقعت الببلد في الفتن والمؤامرات واضطربت العاصمة، ضده   وتخمصت منو، ف

فكان ذلك إيذانا بإنييار الدولة البيزنطية، والقضاء عمى األسرة  المقدونية ولو أن 
 زوي سمكت طريقا غير ىذا لتغير  وجو التاريخ البيزنطي تماما.

 وفي الحقيقة لقد دخمت اإلمبراطورية البيزنطية عقب وفاة بازيل الثاني سنة
،كان السبب (8)ىـ فترة سادىا اضطراب ومشكبلت ومخاطر كثيرة983م/8200

األول فييا سيادة  حكم النساء الذين سمموا السمطة إلى أباطرة ضعاف، وأنو رغما 
مع  –من األخطار الحقيقية التي ىددت اإلمبراطورية البيزنطية، فإنو كان يكفي 

رساء قواعد اكام قادرين عمى لتعزيز ىيبة الحكومة وسمطتيا وجود ح –كل ىذا 
وتقاليد وأسس سياسية متينة، ولكن شاء سوء الحظ أن وجدت أباطرة من النساء، 

 و حكام غير أكفاء ميممين، فكان ىذا نقطة البداية  نحو االنييار.

-8200ففي الوقت الذي عاشت فيو جماىير بيزنطة طوال ثبلثين عاما )
خبلصيا لمبيت المقدوني، تنازلت ه( محافظة عمى والئيا و 993-980م/8201 ا 

ابنتا قسطنطين الثامن زوي وثيودورا عن السمطة كميا إلى سمسمة من الحكام 
الضعاف، متوسطي الشأن، ووضعتا مقاليد الحكم واإلدارة في بيزنطة، ووظائف 
الدولة  ومسئولياتيا في يد فئات من المغامرين وخميبلت وعشيقات األباطرة، مم 

، وامتؤل حزب الببلط واالنحبلللجيش البيزنطي الذي انتابو الضعف ترك أثره عمى ا
في أيدييم تحقيقا لمصالحيم  والدسائس لبقاء السمطة تبالمؤامرا

                                         

 300السيد الباز العرينى: المرجع السابق، ص (8)
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باإلضافة إلى ما حدث من تغييرات اجتماعية واقتصادية ىزت المجتمع ،(8)ورغباتيم
شناق البيزنطي، وما تعرضت لو بيزنطة من أخطار خارجية من النورمان والب

والسبلجقة وغيرىم وعمت الفوضى وقامت الثورات تمو الثورات وىكذا تعرضت 
اإلمبراطورية لمغزو واإلرىاق والفوضى، وأصبحت تصرخ طالبة منقذا ليا ليضع 

 .(0)حدا لمفوضى التي استمرت ثبلثين عاما

وفي الحقيقة لقد انتيت األسرة المقدونية فعميا بموت بازل الثاني عام 
ه وبموتو بدأ العد التنازلي لسقوط اإلمبراطورية، فقد بدأت بوادر 980م/8200

الشيخوخة تظير بسرعة عمى كافة األحوال فييا وبدء الطالع في سمائيا ينذر 
باقتراب نيايتيا، خاصة بعد أن رل الحكم إلى كل من زوى وثيودورا ابنتي  

ى عدد كبير من اإلمبراطور قسطنطين الثامن، والبلتي سممن مقاليد السمطة  إل
األباطرة الضعاف، وخيم عمى اإلمبراطورية جو من التآمر والتطاحن والصراع عمى 
ضمحبلل، فمما  السمطة، وتقيقرت بيزنطة في كل الميادين وران عمييا ضعف وا 
انقرض البيت المقدوني بوفاة ثيودورا ازداد ضعف اإلمبراطورية البيزنطية 

قرن من الزمان حتى سنة واضمحمت أحواليا عمى مدى نحو ربع  
ه حتى غدت ىذه الفترة من أكثر فترات التاريخ البيزنطي ضعفا 028م/8238

وأدت في النياية إلى استنجاد بيزنطة بالغرب األوروبي الذي نيض بعد ذلك 
 بالحركة الصميبية أواخر القرن الحادي عشر الميبلدي.

                                         

 842جوزيف نسيم: المرجع السابق، ص (8)
؛سيد الناصرى: المرجع السابق، 840-848عمر كمال توفيق: المرجع السابق، ص (0)

 .403-402ص
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 قائمت املصادر واملراجع

 روبيت:أوالً: املصادر األصليت األو
-Anna Commena 

The Alexiad Of Anna Commena (Trans by E.R.A. Setwer1969). 

ولقد اعتمدنا عمى الترجمة العربية ليذا الكتاب بعنوان األلكسياد، ترجمة د. 
 م.0229حسن حبشي، الطبعة األولى، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 

-Cedrenus: 

Historiarum Conpendium,in P.G.T,121 
Col.959(Belguim). 

-Cenessius: 

Regnna (ed.Lachmann,1834). 

-Kinamos J., 

deeds of John and Manuel Comnenos,Trans.t Brand., New 

York1976. 

-Leo Grammaticus: 
Chronogaphia,(Bonn,1842) 

-Leonis Diaconus: 
Historia, LeberC.S.H.B.Bonn1828. 

-Monachus: 

Viate Recentiorum imperatorum C.S.H.B. ed.Bekker Bonn 1838. 

-Niketas Choniates: 

The Annals Of Niketas Choniates,Beging With The Reign Of John 

Commenos and Ending With Full Of Constantinople,Trans.,by 

H.,G.,Magoulias,Detroit1984. 
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-Procopiuss: 

De  bello Vandalico,English trans.by Dewing. 

De bello Persico C.S.H.B.Vol,I,Bonn1833. 
-Psellus Michsel: 

Psellus,M..,FourteenByzantineRuulers,TheChronographia,Trans.,

By .R.,Sewter New York Penguine, 1966,pp Chronographia 

(trans.from the Geek by Sewter). 

-Scylitzes: 

Snoposis Historarum,ed.Boor Leipzing1904. 

-Theophanes: 

Chronographia,ed.de Boor,Leipzig1883,ed.Bonn Chavannne. 

-Theophanes Continuatus: 

Historia in C.S.H.B.,Bonn 1838. 
-Zanaras: 

Epitome Historiarum, ed.Pender and Buttner-Wobst,Boon 
1841-97. 

 :ثانيًا: املصادر األصليت العربيت
بعز  الممقبم( ـأبو الحسن عمى أبي الكرم 8040ه/142ابن األثير  الجزري )ت- 

 الدين:

 8042ج، مطبعة وادي النيل، القاىرة، 80الكامل في التاريخ، -8

 القاىرةالتاريخ الباىر في الدولة األتابكية بالموصل، تحقيق عبد القادر طميمات، -0
8414/8430 
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 كر بن  عبد اهلل:( أبو  ب240/8404ابن أبيك ) ت  -

، تحقيق صبلح الدين المنجد، 1الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية، ج-8
 .8432م، 8418القاىرة، 

 م( جمال الدين أبو المحاسن يوسف8914ىـ/329ابن تغري بردي ) ت  -

ج، طبعة دار الكتب المصرية، 80النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، -8
8404/8493. 

 م( أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر:8030ىـ/138كان )تابن خم-

ج، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت، 3وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -8
8413-8420. 

 م( أبو الفضل محمد بن الشحنة الحمبي:8930ىـ/242ابن الشحنة ) ت -

ليان الدر المنتخب في تاريخ مممكة حمب، عمق عمى حواشية يوسف ابن إ
 .8424سيركس، مطبعة اآلباء اليسوعيين، دمشق، بيروت، 

م( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن ىبة 8010ىـ/112ابن العديم )ت -
 اهلل ابن أبي جرادة.

-8408ج، تحقيق سامي الدىان، دمشق 4زبدة الحمب في تاريخ حمب،  -
 م.8409/8422-8429

 يوسف بن شاىنشاه:( محمد عمى بن 8023ىـ/122ابن ميسر )ت -

أخبار مصر، جزءان، نشرة ىنري ماسيو، مطبعة المعيد العممى الفرنسي لآلثار 
 م.8484الشرقية، القاىرة، 
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م( عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم بن عثمان 8012ه/110أبو شامة )ت -
 بن  شياب الدين

األول، ج، الجزء 0كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، النورية والصبلحية، 
 ه. 8421م/8402تحقيق د. مصطفى زيادة، القاىرة، 

 م(  أحمد بن عمى بن أحمد بن عبد اهلل:8983ىـ/308القمقشندى )ت -

 .8403ج، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، 9صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، 

 م( تقى الدين أحمد بن عمى المقريزى:8990ىـ/390المقريزى )ت 

بار األئمة الفاطميين الخمفا، تحقيق د. جمال الدين الشيال،  دار اتعاظ الحنفا بأخ .8
 ه.8412م/8493الفكر العربي لمطبع والنشر، القاىرة، 

أغاثة األمة بكشف الغمة، تحقيق من مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال،  .0
 م.8402القاىرة، 

 ثالثًا: املراجع األجنبيت الثانويت:
-Baynes,N.H.,The Byzantine Eempire,London,1926. 

-Brand.,C,M., 

-The Byzantine and Saladin in 1185-1192.,in 
Speclum,Vol.,37.,America 1962 

-The Fourth Crusade, 1948. 

-Brehier,L; 

LeVie et Mort de Byzance., paris.1947 

-Bury,J.,B., 
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1-A History of the Later Roman Empire, 2Vols., 
London1923. 

2-A History the Eastern Roman Empire, London1912. 

-Cantor,N.F., 

1-The Medieval World (300-1300) Second Edition 1968. 

2-Medieval History, New York1964. 

-Diehl,C., 

1-Constantinople,Paris1924. 

2-History of the Byzantine Empire, New York1945. 

-Gibbon,E., 

The History of the Decline and the fall of the Roman 
Empire,Oxford1929 

-Grousset,R., 

L,Empire de Levant paris1949. 

-Hussey,G., 

The Byzantine World,London1967. 

Ostrogrosky,G., 

History of the 
ByzantineStates,trans.,byj.,Hussey,Oxford1956. 



 

  

 

 
 ه(990-984م /8202-8203) دور االمبراطورة زوي في سقوط األسرة المقدونية

 

4438 

-Riec,C.T.,The Byzatine,London1962. 

-Runciman,S., 

Byzantine Civilization, London1933. 

-Vasilieve,A.A., 

History of the Byzantine Empire 324-
1453,2Vols.,U.S.A.,1973 

 رابعًا: املراجع العربيت الثانويت:
أسد رستم: الروم في سياستيم وحضاراتيم ودينيم وثقافتيم وصبلتيم بالعرب،  -

 م.0282بعة، القاىرة، الطبعة الرا

م(، دار المعرفة 8904-039جوزيف نسيم:  تاريخ الدولة البيزنطية ) -
 .8430الجامعية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 

 م.8434حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، القاىرة،  -

القاىرة،  سيد أحمد الناصرى: الروم وحضارتيم وعبلقاتيم بالمشرق العربي، -
 م.8444

 م.8412السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية، القاىرة،  -

 م.8411البيزنطية، بيروت،   اإلمبراطوريةعبد القادر أحمد اليوسف:  -

البيزنطية، الطبعة األولى،  الحضارةعمية عبد السميع الجنزوى: المرأة في  -
 م.8430القاىرة، 

 م.8412ة البيزنطية،  اإلسكندرية، عمر كمال توفيق:  اإلمبراطوري -
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محمد محمد مرسي الشيخ: تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية، اإلسكندرية،  -
 م.8444

محمود سعيد عمران: تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية، دار النيضة، بيروت،  -
 م.0228

وسام عبد العزيز فرج: دراسات في تاريخ وحضارة اإلمبراطورية البيزنطية،  - 
 م.8434سكندرية، اإل

 خامسًا: املراجع املعربت
أرشيبالد )لويس(: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة  -

 م.8412أحمد محمد عيسى،  ومراجعة غربال، القاىرة، 

أومان )سيرشارل(: اإلمبراطورية البيزنطية، ترجمة مصطفى طو بدر، القاىرة،  -
 م.8404

إلمبراطورية البيزنطية، ترجمة حسين ومؤنس ومحمود زايد، بينز ) نومان(: ا -
 م.8402الطبعة األولى، القاىرة، 

رانسيمان ) ستيفن(: الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز جاويد، ومراجعة  -
 م.8418زكى بدر، القاىرة، 

 فازيميف:  العرب والروم، ترجمة محمد عبد اليادى شعيرة. -

م البيزنطي، ترجمة وتعميق د. رأفت عبد الحميد، القاىرة، ىسي: )جوان(: العال -
 م.8422

 

 


