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 أسرة البيبانيني
Les Pippinides

 من أهم األسر األرستقراطية الفرنجية، التي شغل رجالها

 وظيفة حاجب القصر في جميع مملكة الفرنجة، هي أسرة
 البيبانيني.

 de Herstal/من أهم أفرادها بيبني  الثاني أو بيبني   

 حاجب قصر أسترازيا.

!
!

تاله في منصب حاجب القصر امليروفنجي، سنة 717م، ابنه 
شارل مارتل الذي كان يتميز بقوة عسكرية خارقة  أثناء قيادته 

للجيوش الفرنجية.
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   شارل مارتل 

 انتصر على والي األنذلس عبد الرحمان الغافقي في معركة  
    بالط الشهداء ببواتتيه سنة 732.

 حامي الديانة
املسيحية

 فرفع بهذا 
 مكانة أسرة
البيبانيني

 بدأ
 يتخذ القرارات

 التشريعية دون أي
استشارات
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   شارل مارتل 

 وطد عالقاته مع البابوية وشجع 
      املبشرين .
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   شارل مارتل 

كارلومان

بيبني القصير

 قبل وفاة شارل مارتل سنة 741، سّلم
 اململكة البنيه كارلومان وبيبني القصير

وقسمها بينهما.

أسترازيا،تورنجه وآالمانيا

نوستريا،بوركونيا والبروفانس
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 743، إعادة السلطة إلى امللك

امليروفنجي شيلدريك الثالث
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 747، استقالة كارلومان، وبقاء بيبني

 القصير وحده على رأس السلطة

 استبدال
 لقبه من دوق وحاجب
 القصر إلى ملك
 وحاكم الفرنجة
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 « A qui doit appartenir la royauté, à celui qui a en 
main toute l’autorité du roi, ou à celui qui n’en a 

que le nom ? » Le pape Zacharie répondit : « Celui-
là doit être roi qui en a la puissance. »
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 751، إسقاط شيلدريك الثالث وتتويج بيبني القصير في

 سواسون من طرف األساقفة برئاسة سان بونيفاس و بدعم من

  البابا زاكاري

تتويج بيبني القصير ملكا للفرنجة

قص شعر شلدريك الثالث قبل سجنه
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  اململكة الفرنجية
الدولة الكارولنجية

تتويج بيبني
!

تّوج بيبني نفسه للمرة الثانية، سنة 754، في كنيسة سان 
دونيس الواقعة شمال باريس، من طرف البابا إيتيني الثاني 

الذي منحه لقب  ملك الفرنجة والرعايا الرومان. 
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  اململكة الفرنجية
الدولة الكارولنجية

 لقد كان عمل بيبني القصير عظيما ولكنه لم يجن ثماره إال بفضل ابنه البكر

 شارل. فقد استطاع هذا األخير بسلطته ونفوذه، خالل خمس وأربعني سنة من

  حكمه، أن يصبح  سيد الغرب دون منازع.
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مملكة بيبني القصير قبل وفاته سنة 768

قام بيبني القصير بحملتني على سبتيمانيا 
سنتي 752 و759، لطرد العرب املسلمون 

منها فاستولى على ناربونة عاصمة 
املسلمون وطردهم نهائيا من غاليا. 

ما بني760  و768 سيُحاول بيبني إخضاع 
أكيتانيا التي تمرد حاكمها الدوق وايفر على 

الفرنجة واستقل باملنطقة بعد وفاة شارل 
مارتل. 



!12

 بعد وفاة بيبني القصير سنة 768 عن عمر يناهز 53 سنة،
 ودائما حسب التقاليد والنظم الفرنجية، ُقّسمت اململكة بني

 ابنيه كارلومان وشارل (شارلومان في املستقبل).
  

كارلومان

شارل

تقسيم مملكة بيبني القصير بعد وفاته سنة 768
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!

 بعد وفاة كارلومان سنة 771، تمكن شارل من االستيلء على 

 أراضي أخيه بعدما أزاح ورثة أخيه الشرعيني.

 فأصبح بذلك شارل ملكا على جميع مملكة الفرنجة بدون

  منازع.

امللك شارلومان
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 أخضع امللك شارل أكتانيا بني 760 و768

 وبروفانسيا وبافاريا في 788.

 أخضع بالد الساكس بني 772 و799.

   ثم سيصبح شارل ملك اللومبارديني حيث هزمهم

 في شمال إيطاليا وضم إقطاعياتهم عام 774

 بطلب من البابا.

 نجح في السيطرة على مملكة  اآلفار سنة 796. 

 و في الجنوب، حاول طرد املسلمني من اسبانيا

  فضم في البداية

.برشلونة وجيرونا
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 سيُتابع  شارل، ابن بيبني القصير،
 الحمالت العسكرية، ويتمكن من توحيد

 جزء كبير من أوروبا الغربية وهكذا سيتم
 تتويجه امبراطورا سنة 800م.
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 في يوم عيد امليالد لسنة 800، توج البابا ليون الثالث شارلومان 

 إمبراطوراً مِلا سمي فيما بعد باإلمبراطورية الرومانية املقدسة. وجرت

  مراسيم هذا التتويج بكنيسة القديس بطرس بروما.

اإلمبراطور شارلومان

Basilique Saint pierre 
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اإلمبراطور شارلومان

 في سنة 802 فرض شارلومان على رعيته وعلى الذين 
 حلفوا يمني الطاعة للملك، أن يحلفوا يمني الوالء

  لالمبراطور.
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اإلمبراطور شارلومان

  لم تعترف بيزنطة
  بإمراطورية شارلومان

 إيرين اآلتينية امباطورة
 بيزنطة بني 797 و802م.

 ليون الرابع األرميني امباطور
 بيزنطة بني 813 و820م.

 اعتراف بيزنطة
    بإمراطورية شارلومان
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 يبدو أن إعادة الوحدة السياسية والعسكرية ليست فكرة « كارولنجية » بل هي
 فكرة « بابوية » بالدرجة األولى، من أهم أهدافها تحقيق سيادة البابوية

     .وتوحيد العالم املسيحي تحت راية الكنيسة الرومانية.
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امبراطورية شارلومان

 لقد أسس شارلومان امبراطورية مترامية األطراف وليس من

 السهل تحديدها بدقة. أال أنه يمكن أن نقول أن هذه االمبراطورية

 تتشكل من فرنسا الحالية ومن غرب أملانيا ونصف إيطاليا

 الشمالي وجزر البحر املتوسط الغربية ويدخل فيها جزر

البلياروثغور نافار وكاتالونيا.
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 تنظيم االمبراطورية

 لم تتبدل سياسة
 شارلومان وال تنظيم
دولته وإنما حّسنها.

 نظّم  شارلومان وقنن بشكل كبير الحياة 
 اإلدارية واالجتماعية والدينية والعسكرية

والخدمة في األراضي الفالحية…

 وصل العصر الوسيط األعلى أوجه خالل العهد الطويل

  لشارملان
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 تنظيم االمبراطورية
200 comtés

 قّسم شارلومان مملكته إلى كونتيات. (200 كونتي تقريبا)
!

 أنشأ على الحدود ما يسمى بالثغور.
!

 يُعنّي وينُقل ويعزل هؤالء الكونتات واملاركيزات.
     
 من االموظظفيین االُمكلفيین بإددااررةة االجيیوشش٬، بجمع االضراائب٬،  

 بالبث في االقضايیا ووااألحكامم ووإإصداارر االقواانيین.

comtes et marquis

 تتم مرااقبة كبارر االموظظفيین بصفة دداائمة من ططرفف  موظظفيین يینقلونن
لالمبرااططورر كل تحركاتهھم ووأأعمالهھم

Les missi domici :(ou missi dominici)
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 تنظيم االمبراطورية

  
 يجمع في جمعيات دورية سنوية  كبار املوظفني للبث في قضايا  

 الدولة و إصدار القوانني.
   
 

  نظم جيشه.

les capitulaires
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 شجع شارلومان التعليم وإنشاء املدارس ثم الجامعات، 
 تحت رعاية الكنيسة، للرفع من نسبة املوظفني املثقفني.

!
 كلف شارلومان علماء اململكة بإعادة تدوين املخطوطات

 اإلغريقية  الالتينية القديمة التي فسدت مع مرور
 الزمان.

!
 في عهد شارلومان، في أواخر القرن الثامن بلور

 الرهبان كتابة جديدة أكثر وضوحا وأسهل قراءةً وهي
       األحرف الصغيرة الكارولينية.

 

النهضة الكارولنجية.

minuscule caroline
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 لم تستمر إمبراطورية شارملان والنهضة التعليمية طوياًل بعد موته. حيث قاتل أحفاده
 الثالثة بعضهم بعضـًا من أجل اللقب اإلمبراطوري. وقسمت املعاهدة، التي وقعت
 في مدينة فردان سنة 843 م اإلمبراطورية إلى ثالثة أقسام، بحيث نال كل حفيد
 قسمـًا منها. وسرعان ما هاجم املسلمون واملجر والفايكنج اإلمبراطورية املجزأة.

 وفي أواخر القرن التاسع امليالدي لم يعد لإلمبراطورية الكارولنجية وجود.


