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 "البيزنطية اثرها على اإلمرباطوريةوآم 532  سنة (النصر) نيقا ثورة" 
 :خلصامل
 

كادت   قسطنطينيةيف العاصمة  م( بعد توليه احلكم خبمس سنوات ثورة 565-527واجه اإلمرباطور جستنيان األول ) 
 اعتقال أنصار حزيب الزرق واخلضرحترمه من عرشه، عرفت هذه الثورة  بثورة نيقا، وتستند األحداث اليت أدت إىل هذه الثورة إىل 

 -قسطنطينيةيف ملعب  بسها راكبو خيول السباقان يلحسب الثياب اليت ك ،قسطنطينيةومها احلزابن اللذان انقسم إليهما أهل -
يف أعنف أعمال شغب شهدهتا طوال اترخيها، وقـُتل فيها  قسطنطينيةم، واشتعلت النريان يف 532يف احلادي عشر من يناير عام 

  وكان من ضمنها كنيسة آاي صوفيا.  ،للحرق والتدمري وتعرض بسببها أمجل املباين ،الكثري
كياانت اجتماعية وسياسية يف اإلمرباطورية البيزنطية، كما تدرس ابعتبارها  ظهور حزيب الزرق واخلضر تدرس هذه الورقة   

وتقاعسه عن تلبية مطالبهم اليت كانت سبًبا مباشرًا   ،ة على الشعبظمن فرض ضرائب ابه اوما ترتب عليه دور سياسة جستنيان
، فإن قسطنطينيةعلى الرغم من أعمال شغب نيقا والدمار الذي حلَّ بيف اشتعال هذه الثورة. ستوضح هذه الدراسة أيًضا أنه 

 هذه الثورة مثَّلت البداية احلقيقية لعصر جستنيان. 
 .قسطنطينية، ، حزيب الزرق واخلضر، اهلبدروم، جملس الشيوخ األول جستنيان اإلمرباطور  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The Emperor Justinian faced a frightful rebellion in the capital which nearly deprived him of 

the throne, this riot was known as the Nica revolt. The events that led to this revolution are 

based on the arrest of supporters of the Blue and Green parties - the two parties that the 

people of Constantinople were divided into according to the clothes that the riders wore - in 

the Hippodrome. On January 11, 532 AD, a fire broke out in Constantinople in the most 

violent riots that Constantinople witnessed throughout its history, many people were killed 

and the most beautiful buildings were burned and destroyed, including the Church of Hagia 

Sophia.  

This paper examines the emergence of the Blue and Green parties as social and political 

entities in the Byzantine Empire. It also studies the role of Justinian's policy, imposing heavy 

taxes on the people and his failure to meet their demands, which was a direct cause of this 

revolution. This study will also clarify that although the Nica riots and the destruction that 

befell Constantinople, this revolution represented the true beginning of Justinian's era. 
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 :املقدمة
زمات ى األلقد تغلبت ع البيزنطية اإلمرباطوريةاحلكم مل تكن ( م 565-527) األول جستنيان اإلمرباطورعندما توىل   

 إذ ؛(م527-518) جسنت  اإلمرباطورزمات يف عهد اشتدت هذه األفقد ن اخلامس امليالدي. اليت تعرضت هلا منذ هناية القر 
كانت الفوضى ضاربة أطناهبا بسبب املشاكل اإلدارية   قسطنطينيةيف العاصمة و . البيزنطية اإلمرباطوريةد الفرس هجومهم ضد جدَّ 

صبح يهدد وأ ،ياإلمرباطور العرش  إىلثره والزرق الذي امتد أ اخُلضر ازدايد اخلالف بني حزيب إىلفة ضاابإل ،وكثرة الضرائب
   ابالنفجار.        

على مدار أسبوع يف يناير عام  قسطنطينية العاصمة يف)وتعين النصر ابليواننية(  Στάση του Νίκα حدثت ثورة نيقا   
لشعب اثئرًا بسبب الديون املالية وتنفيذ قوانني ات إراقًة للدماء وختريًبا للبالد، انتفض ام، وتعد هذه الثورة من أكثر الثور 532

داث شغب نيقا ة، وتقاعس اإلمرباطور جستنيان عن تلبية مطالب الشعب برفع املظامل عنه، فكان أسبوع أحظضريبية جديدة ابه
هذه األحداث أن تطيح حبكم اإلمرباطور، وأدت إىل دمار يف عهد اإلمرباطور جستنيان األول، وكادت  أكثر األحداث حسًما

 .قسطنطينيةالكثري من مرافق 
ة مجعوا على أن ثورة نيقا كانت هبَّ أانتباه املؤرخني الغربيني الذين م 532عام  قسطنطينيةجذبت الثورة اليت اندلعت يف  

، وأهنا كان على و  ت سبًبا مباشرًا يف توسيع اإلمرباطورية وإصالح الدولة،شعبية جلمهور الرايضة واملضطهدين واملـتأزمني اقتصادايا
لتوضيح دور فرق سباقات العرابت  ؛ملحَّة ملزيد من الدراسةمازالت احلاجة فإن حول هذا املوضوع  الرغم من الدراسات القي ِّمة

 Senateر رجال السناتوودو  ،وظهورها قوى اجتماعية وسياسية بني أفراد الشعب ،(demesاليت اشتهرت ابسم الطوائف)
 .يف هذه الثورة )جملس الشيوخ(
 هدف الدراسة:

 فإن هذه ؛ لذامهمة من حلقات التاريخ البيزنطي حلقة اهن؛ ألابلدراسة اجلديرة املوضوعات من تعد أحداث ثورة نيقا 
ة من أسوأ الثورات يف التاريخ ، واألحداث اليت أدَّت إىل اندالع واحداء الضوء على املتغريات السياسيةإلقالدراسة تستهدف 

 .الوسيط
 مهية الدراسة:أ
 أهنا شهدت أحدااًث جسيمة ومهمة أثَّرت يف مستقبل اإلمرباطورية البيزنطية. منوأتيت أمهية دراسة هذه الثورة  

 الت الدراسة:تساؤ 
 ثورة نيقا؟ وراء تكمن اليت األسباب ما -1
 دور جملس الشيوخ يف الثورة؟مدى  ما -2



 

 
 

 ؟لعهد جستنيان حقيقيةرة نيقا بداية تعد ثو ملاذا  -3

 ثالثة حماور: علىالورقة  تقسَّمولتحقيق اهلدف املذكور أعاله 
 احملور األول: نشأة الفرق الرايضية وتطورها. 

 دور جملس الشيوخ يف ثورة نيقااحملور الثاين: 
 صاحبها من تطور. وما ،بعد الثورة احملور الثالث: مرحلة ما

    :ة وصعودها كياًنا اجتماعيًّا سياسيًّاالفرق الرايضي أةنش
كان سباق العرابت يقام داخل مدرج رئيس أمام   م(14-ق.م27، )Augustusقبل عهد اإلمرباطور أغسطس  

أي فريق سيفوز، وكثريًا ما اندلعت  حولالسباق أثناء يف  تاناهر تقام الجلمهور فرق السباق، و شجع اويآالف األشخاص، 
بعد ، مث ظهرت (1انظر الشكل رقم ) خمتلفة يف روما بني أنصار فرق هوخارج Maximusماكسيموس  املعارك داخل سريك

ذلك فرق جديدة، وهي: احلمر والبيض والزرق واخلضر، وعلى الرغم من أن األصول املباشرة للفرق وألواهنا غري مؤكدة، فمن 
  [1]ما يف وقت قريب من فرتة أغسطس وبدأت إىل حد    ،املؤكد أن هذه الفرق األربعة قد أُنشئت رمسياا

 
 سريك ماكسيموس يف روما :1الشكل رقم  

Lookandlearn.com 



 

 
 

ًة ومجااًل من روما، فعملوا على  إىل  [3]يشري  حرص أابطرة الرومان يف الشرق على أالَّ تبدو عاصمتهم اجلديدة أقل أهبَّ
الشكل رقم )انظر   يلمهها سباق اخلان ميداان لسباق الفرق الرايضية، أالذي ك امات وامللعب )اهلبدروم(تشييد الكنائس واحلمَّ 

. وكان فيما بينهاوتتنافس  (3م انظر الشكل رق)، (واألمحر ،واألبيض ،واألخضر ،األزرق)العرابت تـُزَيَّن أبربعة ألوان: ، وكانت (2
 سياسية واالقتصادية والدينية.رائهم اليه اجلمهور للتعبري عن آلإيلجأ الذي هو املكان  قسطنطينيةملعب 

 
 قسطنطينيةصورة مليدان السباق يف  :2الشكل رقم  

Gettyimage.com  

 
 الرايضية الفرق عرابت:3 رقم شكلال
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ياا إىل وحبلول منتصف القرن الرابع امليالدي كان من الواضح أن التنافس بني الفرق قد امتد خارج حدود ثقافة السباق، ووصل رمس
حلكومة هي من تقوم بتعيني زعماء األحزاب، وأصبحت األحزاب تؤدي خدمات مهمة كانت ا .املشهد السياسي والديين

 .ايضً والقيام بعمل الشرطة أ املدينة، سوارأ صالحثل حراسة املدينة، واملسامهة يف إ، مللحكومة
 ناوسياسي اجتماعيان كياانن هناك وأصبح اخلضر، إىل احلمر نضموا الزرق، إىل البيض انضمَّ  الوقت مبرور نهأ [16] يرى     

 الذين 451 خلقدونيا جممع أنصار وهم) ؤيد املذهب اخللقدوينت يتالميثل طبقة كبار املالك  كان فريق الزرق[16]ويضيف 
ميثل طبقة أرابب احلرف  يق اخُلضروفر  .(انفصال وال انقسام وبال تغيري، وال اختالط بال وبشرية إهلية: طبيعتني للمسيح أن يؤمنون

 البشرية الطبيعة وأن اإلهلية، الطبيعة وهي واحدة طبيعة للمسيح أبن القائل املذهب أصحاب وهم)املذهب املونوفسيت  ؤيديت تال
بني (. يف منتصف القرن اخلامس أتثرت احلياة السياسية ابلتنافس خلقدونيا جممع لعقيدة معارضة الفكرة وهذه هبا، امتزجت

ا. ا معارضً خر موقفً د أحدمها احلكومة اختذ احلزب اآليَّ اعتبارها أمهية هذين احلزبني، اللذين إذا أاحلزبني. وعليه وضعت احلكومة يف 
 دارة املركزية. ا، وملناهضة استبداد اإلللدفاع عن حريتهم امعً  نابز ويف بعض األوقات يتحد احل

م( أثبتت هذه الفرق قوهتا ابألعداد، لكن األهم من 491-518) Anastasusوس اإلمرباطور أانستاسيقبل هناية عهد      
 لطبقة وتشجيعه املنوفسيت، للمذهب أانستاسيوس أتييد نأ يبدوم 511ذلك أهنا أصبحت هتديًدا مباشرًا لألابطرة، ففي عام 

 للشتائم مرباطوراإل وتعرض ،اهلبدروم يف ضده لتظاهرإىل ا دفع الزرق الذي مراأل الناس، رتذم   إىل ىأدَّ ( اخُلضر) واحلرفيني الصناع
 ،مراأل تفاقم 513يف عام  .[16]واندوا بسقوط أانستاسيوس، ولكن اإلمرباطور عاجل األمر ابلتقرب إليهم ابحلجارة والقذف

 نأ غري اليان،لفيت مساندهتم الزرق وأبدى ،قسطنطينية حنو تراقيا من جبيوشه Vitalian فيتاليان القائد تقدم حني وذلك
 اختذمJustin (518-527 ) خليفته جسنتأن  [1]   يذكر .[11]حكمه استقرار جلأ من معهم حل إىل وصل انستاسيوسأ

وأوائل  519وخالل فرتة حكمه يف أواخر  .مسح هلم ابملضي ِّ دون رادع على اإلطالقإذ لفرق، يف تعامله مع امتاًما هنًجا معاكًسا 
تورط الزرق يف أعمال شغب قُتل فيها  520يف  .طرة ووصلت إىل ذروهتا االجتماعية والسياسيةخرجت الفرق عن السي 520

عليه الدور الذي لعبه جستنيان يف فرتة  ىمن املعلوم أن حكم جسنت قد طغ [1]ويضيف  ، vitalian البيزنطي فيتاليان قائدال
، وكان من املتوقع أن عندما كان جسنت إمرباطورًا ايا هائاًل للزرققدم جستنيان دعًما مالياا ومعنو ، إذ حكمه إمرباطورًا مشارًكا

بعدما اعتلى جستنيان العرش أتججت اخلالفات بني الفرق الرايضية، و  يستمر جستنيان على هذا النهج عندما أصبح إمرباطورًا.
 صبح الوضع يهدد ابالنفجار.البالط اإلمرباطوري، وأ إىلوامتد أثره 

 :يف ثورة نيقا  )جملس الشيوخ(دور رجال السناتو
 م كان الزرق واخلضر يشكلون هتديدات للعاصمة، كما يتضح527ش عام حبلول الوقت الذي اعتلى فيه جستنيان العر  

 اليت تبني أن لديهم أيًضا القدرة على إزالة الشخصيات السياسية من السلطة.  520 و513و 501يف أحداث  



 

 
 

نه للحفاظ على عظمة اإلمرباطورية بصفته إمرباطورًا فإن مصاحل حكومة اإلمرباطورية أاعتقد قد جستنيان أن   [1]يرى 
 Johnيوحنا الكاابدوكي من أجل حتقيق ذلك أحاط جستنيان نفسه بنخبة من اإلداريني، ووضع  ؛جيب أن تكون قبل كل شيء

of Cappadocia  وزيرًا للخزانة، ويوداميونEudaimon يانحاكًما للمدينة، وتريبون Tribonian   ًانظر .امشر ِّع( 
مرباطور اإلاليت كان هلا أتثري على شخصية  ،(5انظر الشكل رقم مرباطورة ثيودورا  )، ابإلضافة إىل زوجته اإل(4 رقم الشكل

  جهود أمثرت ثيودورا مبساعدةو  زمات السياسية،واألمرباطورية البيزنطية يف جمال العمل االقتصادي اإل يف تسيري جستنيان
  واملعماري الدبلوماسي اجلانب يف بل فحسب السياسي الصعيد على ليس ،مرباطوريةاإل شؤون كل يف جستنيان مرباطوراإل

 لتوفيقإىل ا السعي يف البارز دورها هلا كان يضاأ الديين الصعيد وعلى الرومانية، القوانني جتميع يف البارز دورها إىل إضافة ،كذلك
ومن املعروف أن ثيودورا كانت متيل للمذهب املنوفسيت، وهي يف ذلك تتعارض مع سياسية  .حيةاملسي الدينية املذاهب بني

عطى للمنوفستية بعض متسكه ابملذهب اخللقدوين، فـإنه قد أ جستنيان الذي اشتهر بتذبذب سياسته الدينية، فعلى الرغم من
 .[16] االمتيازات

 
 رجال البالط مع جستنيان اإلمرباطوريظهر فيه : 4 رقم الشكل

Metmuseum.org 



 

 
 

 
 اإلمرباطورةتظهر فيها و  ،لقرن السادس امليالديإىل اتعود   Vitaleصورة فسيفساء يف كنيسة القديس فيتايل :5الشكل رقم 

 حاط هبا رجال البالط.، وقد أاتًجاالرداء االمرباطوري و  ترتدي  ثيودورا
Gregory, T. E. 2010   A History of Byzantium, Willy Blakwell, oxford, p.134 

قانواًن جديًدا  26 -موالمن األ ختلو نأ مرباطورية البيزنطيةالذي مل يدع فرصة خلزانة اإل -نفَّذ يوحنا الكاابدوكي[16] فيضي
بونيان طبق على مجيع املواطنني يف اإلمرباطورية، من األفقر إىل األغىن، مع إصدار قوانني ضريبية جديدة، اكتسب ترييللضرائب 

من جانب  مسعة اجلشع، ونظر عامة السكان له نظرة معادية منَّت املشاعر احلقد والكراهية جتاه تريبونيان ويوحنا الكاابدوكي
الذين قام جستنيان بتمويلهم قبل أن يصبح  -الفريقيني، وكان اخلضر مستائني جداا من قوانني الضرائب الباهظة وانزعج الزرق

 . كماضرائب عالية عليهم، وعند توليه العرش توقع الزرق أن يستمر هذا األمر، فأاثر عدُم حدوثه استياءهممن فرض  -إمرباطورًا
 غضب تريبونيان سياسة أاثرت كما غلبهم من رجال السناتو،أاثرت سياسة يوحنا الكبادوكي سخط طبقة كبار املالك وكان أ

  .قانوين بسياج جستنيان مرباطوريةإ قوطوَّ  املطلق، يدالس جستنيان من جعلت نيقوان وضع عندما ايضً أ السناتو
وهو املكان  -قسطنطينيةاجلماهري يف ملعب  تبينما كان م، 532يف احلادي عشر من يناير [15]ورد عند  حسب ما 

ن حزب وهو م -نيجصرخ أحد املتفر   وقد أوشك السباق على هنايته، -ملشاهدة سباق اخليل قسطنطينيةالذي يهرع إليه أهايل 



 

 
 

واهتم  ،رداا قاسًيا سم اإلمرباطوروطلب من اإلمرباطور رفع الظلم الذي وقع عليه من أحد رجاله، فردَّ عليه املتحدث اب -اخلضر
اخلضر أبن حضورهم كان من أجل الشغب وليس السباق، واستمرت املالسنة بني الطرفني، وعربَّ زعيم حزب اخلضر عن استيائهم 

أثناء احلوار منادين على اخلضر أبلقاب حتمل يف للزرق الذين كانوا إىل جانب املتحدث ابسم اإلمرباطور  من حماابة اإلمرباطور
وكان ساابتيوس والد  أبدا"مل يولد   sabbatiusحينها وقف زعيم اخلضر وقال:" أال ليت ساابتيوس  طابع االستهزاء واإلهانة،

 صفعة قبله خروجهم عدَّ  الذي إلمرباطوارإىل ا الذعة كلمات موجهني لعبامل خارج مسرعني اخلضر خرج .مرباطور جستنياناإل
 .اجلميع قبل اإلمرباطور خيرج أن ضيتتق والتقاليد إليه، موجهة

أثناء إعدامهم جنا اثنان منهم يف بدأت الثورة عندما أمر جستنيان ابلقبض على سبعة من مثريي الشغب وإعدامهم شنًقا، و     
ال وسقطوا على األرض أحياء، وكان ال بد من العفو عنهم حسب القوانني، لكن رجال اإلمرباطور حاولوا عندما انقطعت احلب

وأخذوا الرجلني إىل الكنيسة، وكان أحدمها من حزب  Cononالقديس كونون ل رهبان دير إعادة شنقهم، فثار الشعب وتدخَّ 
 .[10]يانواثروا ضد جستن الزرق واآلخر من حزب اخلضر، فاحتد احلزابن

ال ميكن أن تكون الصدفة وحدها هي من تسبَّب يف أحداث نه أل ؛أن الذي حدث يبدو صدفة يف [4] يشكك 
ثورة، لكن الشيء املؤكد أن أن هناك اتفاقًا مسبًقا بني الفريقني أو رؤساء الفرق على اليبدو جسيمة شهدهتا العاصمة ملدة أسبوع، 

إال وجودهم الشكلي على رأس فرق تتحدث ابسم  ةرؤساء الفرق أية سيطرة على الثور ل حدثت من الشعب نفسه، ومل يكن ةالثور 
  الشعب.

بناًء على ما حدث قرَّر الفريقان أن يتحالفا، ويف الثالث عشر من يناير اندفع نه اريخ السري أيف كتابه الت[14]يسرد    
ق سراح الرجلني، فلما مل جيدومها أشعلوا النار يف املبىن وامتدت املتمردون من اخلضر والزرق إىل مقر ِّ مبىن حاكم املدينة إلطال

وكانت اهلتافات ، (6)انظر الشكل رقمزيوكسيوس، وكنيسة آاي صوفياوجملس السناتو، ومحامات النريان إىل البوابة الربونزية، 
: احلدث بعبارة بليغة حلروب العاصمة(يف كتابه )اتريخ ا[13]صف و  .الوحيدة اليت ميكن مساعها هي نيقا نيقا، أي النصر النصر

 "انتشرت النار يف املدينة كما لو كانت قد سقطت حتت يد العدو".



 

 
 

 
 قسطنطينيةصورة توضح اندالع النريان يف :6رقم الشكل

Thoughtco.com 
الفوري ليوداميون  طالبوا ابلفصليف اليوم الرابع من الثورة، الرابع عشر من يناير احتشد الثوار يف ميدان سباق اخليل، و  

وتريبونيان ويوحنا الكباوكي، واختذ جستنيان األول موقًفا وسطياا، على عكس جسنت الذي أرسل قواته على الفور يف وقت مبكر 
من عهده، أو أانستاسيوس الذي ميكن القول إنه كان سيفعل كل ما هو ممكن للتصاحل مع فرق السباق، التقى جستنيان ابلزرق 

يودميون وتريبونيان ويوحنا الكبادوكى من أجل املضي ِّ ُقُدًما  افق على مطالب املتظاهرين، وعزلدان سباق اخليل وو واخلضر يف مي
إقناع الثوار ابملطالبة ، ويف اليوم نفسه انضم بعض رجال السناتو للثورة، ومتكنوا من [16] حنو السالم، ولكن ذلك جاء متأخرًا

 [6]ابن شقيق اإلمرباطور أانستاسيوس Hypatius يارهم على هيباتيوسمرباطور جديد، ووقع اختإابختيار 
ثورة فرصة للتخلص من الأن السناتو وجدوا يف هذه إىل يف يومها الرابع  ةهذه الثور يف ميكن أن تُعزى مشاركة السناتو  

هم: ثالثة أوالد شقيقه لاء، وكان عندما تُويف اإلمرباطور أانستاسيوس دون أن يرتك أبنأنه   [4]يف هذا الصدد يشري ن.اجستني
جتاهل اجليش والسناتو اإلخوة  بعادهم عن العرش، ومارسوا حياهتم مع العامة.الذين مل يعرتضوا على إوبربوس،  ،هيباتيوس، وبوميب

العسكرية  وتتدرج يف املناصبجنداي ابجليش وعمل  قسطنطينية إىلا، مث جاء كان جسنت فالحا مقدونيا  ،جسنتالثالثة واختاروا 
أبمور كان جاهال   أنه وعرف عنه ،يف سن متقدمة إمرباطورًاجسنت  تـُو ِّج  .رئيًسا إلحدى فرق احلرس اإلمرباطوريصبح حىت أ

أقرَّ اإلمرباطور جسنت يف وثيقة رمسية أبنه بنعمة الثالوث املقدس ورجال السناتو ومباركة رجال اجليش أصبح . السياسة والدين



 

 
 

ني األخريين من العصر الروماين، عندها استوىل السناتو على مقاليد األمور، ويف عهد ، وبذلك أرادوا العودة إىل القرنإمرباطورًا
اإلمرباطور جسنت طلب السناتو من جسنت أن جيعل من ابن أخته جستنيان ولياا للعهد؛ ليكون رجلهم يف املستقبل وأداة طيعة يف 

أن يشارك يف سياسة  مل يفأصبح لسناتو أ .تنيان وعدَّه شريًكا له يف احلكماطور الذي توج جسأيديهم، ومتكنوا من إقناع اإلمرب 
مل متضِّ ثالث سنوات على إعالن جستنيان إمرباطورًا حىت تبنيَّ للسناتو أن جستنيان ليس إال إمرباطورًا رومانياا و  مرباطورية.اإل

مع أهداف متاًما السيد األعلى يف الدولة واملشر ِّع األوحد، وهذا يتعارض شعاره دولة واحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة، وهو 
 .[6]السناتو

كان السانتو يف عهد جستنيان "صورة معلقة   [13]على حد تعبري  ، ولكنليه السانتويتطلع إ ا ماكان جستنيان يدرك متامً    
سمح ألي يُ  ال جل استكمال الشكل العام،مع فقط من ألك إصدار قرارا... جيتمي ال ا من كل سلطان،على جدران الزمن، جمردً 

 يريده االمرباطور". ق يف النهاية على كل ماصد ِّ عضائه بنبس شفه... يُ من أ
 للتو ِّ  عودته بعد القائد بليزاريوسهلية بني قوات  أوالسادس عشر، والسابع عشر حرابً  ،يف اخلامس عشر قسطنطينيةشهدت    
 كما ،قسطنطينية أهايل مبحاربة اوقام قسطنطينية إىل اجبيوشهم وصال ذينلال  Mandas منداس دالفارسية والقائ احلروب من

 أن يستطع مل بيليزاريوس ولكن "ومهيًبا قوايا  جيًشا معه جلب الذي بيليزاريوس على اإلمرباطور آمال كل تركزت" [14] ذكر
 حلماية بقواته وعاد ،قسطنطينية شوارع من بقواته بليزاريوس سحبان أايم ثالثة وبعد اثئرًا، كان كله فالشعب انتصار؛ أي حيقق

 خاصة -ضده  حتاك مؤامرة هناك أبن جستنيان شعر الفوضى، هذه إزاء، ووقعت املدينة يف قبضة املتمردين. اإلمرباطوري القصر
 - Pompeius بوميب وشقيقه يوسوهيبات السناتو عضاءأ بني سرايا  اتفاقا هناك نوأ - مرباطورياإل احلرس فرق هتخذل بعدما

 نيالشقيق جستنيان استدعى  عشر السابع اليوم يف وعليه املتمردين، وزعماء - ان يف القصر منذ وفاة عمهماللذين كاان يعيشا
 . [12]القصر مغادرة منهم وطلب الشيوخ جملس عضاءأ وبعض

أعلن مسؤوليته عما حدث قد اسرتضاء الثوار، و  الثامن عشر من يناير يف يومحاول جستنيان جمدًدا  يفك  [14] ذكري 
البداية إىل العفو عن الرجلني اللذين سقطا من حبل املشنقة، وأصدر قرار عفو عام عن كل  ذوأسفه عن عدم االستجابة من

 من زاد الفادحة الضرائب أرهقتهم الذين الريف سكانكذلك و  ،الثوار إىل السناتو رجال انضمام أن غري، املشاركني يف الشغب
  .الغليان

اندى  ،وبينما كان جستنيان ينتظر تقرير مصريه ،يناير والثورة الشعبية مازالت مستمرة والشعب مازال اثئرًا 25ويف يوم     
نية للمشاركة يف اخليانة ضد  ةابن شقيق أانستاسيوس إمرباطورًا، على الرغم من أنه مل يكن لدى هيباتيوس أي هبيباتيوساملتمردون 

)مقصورة اإلمرباطور جستنيان  kathisma، وُأجرب على دخول ميدان سباق اخليل، ووضعه يف كاتيسما [16]نيان األولجست
أثناء تتويج هيباتيوس يف ميدان سباق اخليل خطَّط الذين بقوا يف القصر اإلمرباطوري يف األول(، وتـُو ِّج بسلسلة ذهبية، و 

غوغاء ابنتخاب هيباتيوس، مث العودة الحًقا الستعادة منصبه كإمرباطور لإلمرباطورية )جستنيان، وبيليزريوس( للهروب، والسماح لل



 

 
 

"من املستحيل على املرء، وقد جاء إىل  :[13]وقالت خطبتها الشهرية اليت ورد نصها عند ،ثيودورا اهلروب رفضتو ، [1]البيزنطية
. فإذا شئت أيها .لذي يتوىل احلكم فال جيوز أن يقبل الفرار.هذه الدنيا أن يبقى حياا أبد الدهر، فالبد أنه سوف ميوت، أما ا

ملال وفري، وهناك البحر والسفن، إمنا ينبغي أن تفكر وقد أمنت إىل امينعك من ذلك؛ ف اإلمرباطور أن تنجو حبياتك فليس هناك ما
  .أبن الثوب االمرباطوري هو خري األكفان"مأواك فيما إذا مل تكن تؤثر املوت على احلياة، أما أان فال زلت أؤمن ابملثل القدمي  

ومتكَّن القائد  ،أمر هبجوم على املتمردينأنه ، و أثر كبري على االمرباطور جستنيانلكلمات ثيودورا  كانأنه   [16]يرى 
 جنح يف ذلك، وانسحب الزرق منقد مبا أجراه من مفاوضات ابستمالة زعماء الزرق ابألموال واهلدااي، و   Narsisانرسيس

 اهلبدروم اتركني اخلضر يواجهون املصري وحدهم، وبذلك قضى انرسيس على وحدة الثوار. 
يستعدون للهجوم  رجل 3000كان هناك ما ال يقل عن ويف الوقت نفسه هاجم بليزاريوس ميدان سباق اخليل، حيث   

ىل كاتيسما حيث متركز اخلضر حول اجلديد هيباتيوس، تسلل بليزاريوس إ الزرق واخلضر يهتفون إلمرباطورهمعلى القصر، و 
هيباتيوس، وأبمر من بليزاريوس اقتحمت القوات اهلبدروم، ومع اقتحام اجلنود من كل مدخل أغلق املزيد من اجلنود طرق اخلروج 

جرت مذحبة راح ضحيتها آالف السكان، وقبض على  [14] ورد عند حسب ما ،[7]حىت ال يتمكن أحد من اهلروب
وأُعدما يف اليوم التايل، وأُلقي جبثتيهما يف البحر، كما متكن من القبض على املشاركني يف الشغب من أعضاء هيباتيوس وبوميب 

 جملس السناتو، وكان عددهم مثانية عشر، وصادر ممتلكاهتم. 
ا ميكن أن يُعزى االنتقال من الفشل إىل النجاح يف قمع أعمال شغب نيقا إىل جمرد حقيقة أن ثيودورا فضلت كفنً  

كذلك بوالء بليزاريوس أرجوانياا على كفن أبيض، لو هرب جستنيان لكان مسار اإلمرباطورية البيزنطية قد تغري بشكل جذري، و 
 األرض جلستنيان لتنفيذ مشروعاته وحتقيق طموحاته دون أن جيد أية معارضة فيما بعد.  ت مهَّديتوشجاعته ال
 :اجلديدة قسطنطينية
يقا منع جستنيان حفالت سباق اخليل يف اهلبدروم، ووضع رقابة مشددة على الفرق الرايضية حىت ال تتكرر أحداث ن 

يف أعقاب أعمال شغب نيقا، وعلى الرغم من مشاركة مجيع فرق سباق العرابت األربعة داخل ميدان سباق اخليل يف سباقات 
 [14].أو سياسية كانت قد توقفت منذ عهد جستنيان كياانت اجتماعيةابعتبارهم  ل القرن الثاين عشر، فإن قوهتم تنافسية خال

أعاد جستنيان تريبونيان ويوداميون إىل قد  Pompeiusيف غضون أربعني يوًما من إعدام هيباتيوس وبومبيس أنه [5] يذكر
     لس الشيوخ.منصبه حاكًما إمرباطورايا مرة أخرى، وعفا عن املتآمرين من أعضاء جم ومنح يوحنا الكبادوكيمناصبهم األصلية، 

ية، وحرص على ختليص اإلمرباطورية من احتكار الفرس، والتمس ججستنيان اهتماًما ابلتجارة اخلار أوىل اإلمرباطور  
د اخيضع للنفوذ الفارسي الذي كان حيتكر كل أنواع التجارة من حرير وأحجار كرمية وغريها، وأر  طريق جديًدا إىل الصني واهلند ال

خذ من البحر األمحر طريًقا للوصول إىل اهلند، وعليه أنشأ جستنيان حامية عسكرية يف العقبة من خالهلا تنتقل اإلمرباطور أن يت
)ابلقرب من السويس حالياا(  التجارة منها براا إىل البحر املتوسط عن طريق سوراي وفلسطني، كما أنشأ حامية أخرى يف القلزم



 

 
 

رية املارَّة من هناك، كما اتصل جستنيان ابألحباش يف مملكة أكسوم، وشجَّعهم على حيث جُتىب فيها الضرائب عن السفن التجا
بيد أن جتار احلبشة مل يتسنَّ هلم منافسة الفرس، وظل األخري وسيط السلع  شراء احلرير من اهلند وبيعه إىل األمرباطورية البيزنطية،

ما متكن بعض األشخاص من معرفة سر صناعة احلرير وهتريب بيض لقد حالف احلظ اإلمرباطور جستنيان عند التجارية يف الشرق،
 قسطنطينيةدودة القز إىل اإلمرباطورية البيزنطية، وبذلك أقاموا ُأسًسا لصناعة احلرير، وطوَّروا هذه الصناعة، وأنشأوا مصانع يف 

 .[16]وأنطاكيا وبريوت واإلسكندرية
لتجار هم ألد  أعدائها، حيث ورد يف أحد قوانني جستنيان رأت حكومة جستنيان أن طبقة كبار ا: [16]ويضيف  

إشارة إىل سوء أحوال أمالك احلكومة واألمالك اخلاصة يف آسيا الصغرى، حيث انصرفت األخرية إىل اغتصاب أراضي 
  [2] يتفق ابملال،اإلمرباطورية ورشوة جباة الضرائب،  كما أحاطوا أنفسهم حبرس خاص، وقاموا إبسكات كل من حيتج عليهم 

ك األراض اهذه املسألة وعقب ثورة نيقا عدَّل جستنيان نظام الوراثة، وأجرب عددً  حل [16]مع  ي على وقف أمالكهم من ُمالَّ
وصادر العديد من املمتلكات لعدم ثبوت ملكيتها،  كما قام مبحاكمة دينية هتدف إىل حرمان الكنيسة من ممتلكاهتا  لإلمرباطورية،

ك وحتويل مواردها الَّ
ُ
 .إىل خزانة الدولة، وعلى الرغم من كل هذه اإلجراءت مل يتمكن جستنيان من القضاء على طبقة امل

واختيار أفضل املوظفني الذي  دث إال بقيام نظام إداري مركزي،رأى جستنيان أن إصالح أحوال اإلمرباطورية ال حي   
وضع املايل يف اإلمرباطورية، فأصدر جمموعة من القوانيني يُلزم فيها ُعرف عنهم االنضباط والنزاهة، كما أدرك جستنيان أمهية ال

 .موالرعاايه بدفع الضرائب للحكومة، وبذلك ضمن دخول األموال إىل خزينة اإلمرباطورية بعيًدا عن ظلم اجلُباة وابتزازهم لأل
 ما ورفع السكان، معاملة يف ابإلحسان يهموظف فيه أمر األمهية، من كبرية درجة على مرسوًما م535 عام يف اإلمرباطور أصدر

 مبا اجملرم ومعاقبة اجلرمية حماربة على القانون ينص   كما واإلدارية، القضائية األحكام إصدار يف العدالة ومراعاة ظلم، من عليهم وقع
 على والعمل احلكومة، عائد اةمراع فيه ألزمهم الرشوة من املوظفني منع على القانون فيه شدَّد الذي الوقت ويف القانون، يقتضيه

 األقاليم مجع الدولة نفقات من جستنيان يقل ِّل أن أجل من. و وقتها يف الضرائب دفع وأكد األموال، من اخلزانة دخل زايدة
 Praetor بـ يُلقب واحد موظف يد يف السلطات وجعل املوظفني أعداد من قلَّل وبذلك كبرية، وحدات يف ووضعها الصغرية
[16]. 

أصدر جستنيان تعليمات إىل احلكام ابحملافظة على صيانة اجلسور والطرق وخزاانت املياه وأسوار املدن، كما أعاد     
جعل جستنيان ، كما (7) انظر الشكل رقم جستنيان بناء كنيسة القديسة آاي صوفيا اليت أُحرقت خالل أعمال شغب نيقا

صبح فيما بعد "معبد احلكمة املقدسة"؛ إلحياء ذكرى األحداث يف عام مشروعه الشخصي إلعادة بناء املعبد اجلديد الذي أ
 .[1]537يف عام ه، وقد مت االنتهاء من532

 



 

 
 

 
 صوفيا آاي بناء على جستنيان اإلمرباطور فاشر خمطوط يوضح إ  :7الشكل رقم 

Amazon.com 
إىل املشر ِّع تريبونيان إبعداد جلنة مكوَّنة  عهد 529اهتم جستنيان جبمع القوانني القدمية وتعديلها وتبويبها،  ففي عام  

أتلفت من  ،codexمن القوانني ُعرفت مبجموعة جستنيان  إدارته، وجنم عن ذلك صدور جمموعةمن عشرة استشاريني حتت 
إىل عهد  Hadrian (117-138) واشتملت على كل القوانني اليت صدرت من عهد اإلمرباطور هادراين ،عشرة كتب

 ُكل ِّف تريبونيان بتأليف جلنة من كبار رجال القانون، ومتخض عن هذه اللجنة إصدار املصنَّف املسمى  530عام  جستنيان، ويف
م صدرت نسخة منقحة من جمموعة قوانني جستنيان 534يف مسائل القانون املدين، ويف عام  ابملوجز الذي كان املرجع األساس

، وبصدور Codeex Repetitae Praelectionsأُطلق عليها اسم تقع يف اثين عشر كتااًب  529اليت صدرت يف عام 
 م هبذه القوانني اجلديدة.529هذه النسخة اسُتبدل قانون عام 

ومل ينتهِّ عهد  Leges Novellaeويف هناية حكم جستنيان ظهرت سلسلة من القوانني ُعرفت ابسم املتجددات  
 . [16]العصرجستنيان إال والقانون البيزنطي منقٌَّح ومتماش  مع 

وعلى الرغم من أن إصالحات جستنيان مل تصمد أمام الزمن فإنه ميكن القول إن فرتة حكم اإلمرباطور جستنيان كانت   
، وخلق روائع مثل قسطنطينيةحافلة ابإلجناز األديب والفين واملعماري، كما أثبت جستنيان بعد ثورة نيقا أنه قادر على إعادة بناء 

   من املباين األخرى. آاي صوفيا والعديد



 

 
 

 اخلامتة
و الدمار الذي  عتُعد أحداث شغب نيقا من أشهر أحداث اإلمرباطورية البيزنطية ألسباب ليس أقلها عدد القتلى املرو ِّ  
من  هنا بدأت اندالًعا منفرًدا من الفرق الرايضية مث أفلتتإوأهنا ثورة زعماء الفرق الرايضية فحسب، بل ، قسطنطينيةحلَّ مبباين 

 قادة الفرق إىل طبقة معينة.
االحتفاظ مبميزاهتم الرايضية،  أحزاب سياسية مع إىلمبرور الوقت  ، مث حتولترايضية افرقً هذه الفرق يف ابدي األمر  كانت          

تعليمات مل يكن شغب نيقا ثورة عامة بل كان مؤامرة ضد اإلمرباطور جستنيان األول، ب على احلكومة.صبحوا يشكلون خطرا وأ
وأزاحوا القناع عن وجوههم، وذلك عندما قاموا بتحريض العامة الذين  ،من رجال السناتو الذين أفصحوا عن رغبتهم احلقيقية

 على املواجهات الدموية يف العاصمة.  قسطنطينيةانتشروا يف 
ني ت مطالبهم تقتصر على إطالق سراح الرجلايضية، وكاناألوىل للثورة  كانت بيد زعماء الفرق الر  ةايم الثالثكن القول إن األومي

املتمردين فلتت الثورة من يد . ويف اليوم الرابع أوتريبونيان ويوداميون، الكاابدوكي، يوحناالناجيني من حبل املشنقة، وعزل كل من 
لذي طاحة جبستنيان ااإل هم العوامل السياسية واالقتصادية الستغالل ثورة نيقا، وكان هدفهم هوال السانتو،  الذين دفعتليد رج

 سقاط نظام احلكم نفسه.ادوا أيضا إر استمد حكمه بقوة القانون دون أي اعتبار هلم، كما أ
يبدو أن كل سبل السالم اليت قام هبا جستنيان من أجل إرضاء املتمردين مل تفلح، وأدرك حينها أن الثورة كانت جمرد  

زعامة الثورة مل تكن بيد الزرق واخلضر بل بيد شخصيات من رجال السناتو، وعليه  مؤامرة دبرها هيباتيوس مبساعدة الثائرين، وأن
 قرَّر اإلمرباطور إمخاد الثورة وجنح مبساعدة زوجته ثيودورا وقائده بليزاريوس.

 ،هلروبتلجأ إىل ا نل هناأو  ،الثورة من موقفها عن هبا عربت اليت ثيودورا كلمات لوال ألنه ؛ثيودورا رأةجب نيقيا ثورة على ُقضِّيَ    
طور يف القضاء على امرب الفضل؛ إذ مل خييب ظن اإل بليزاريوسشجاعة ل كما كان،  جستنيان وهرب كانت الثورة قد جنحتل

 الثوار.
ياة يف اإلمرباطورية، فإن هذه الثورة كانت نقطة حتول ابرزة يف مجيع نواحي احل قسطنطينيةوعلى الرغم من الدمار الذي حل ب    

صدرها جستنيان حجر الزاوية يف تثبيت دعائم النظام السياسي واالقتصادي، كما كانت اإلجنازات املعمارية أالقوانني اليت  فكانت
 اليت ُشي ِّدت ركائز أساسية إلرث جستنيان.
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