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 وتطوره في اإلدارة البيزنطية  Quaestorمنصب الكويستور 
 م" 565 -305" 

 د عبدالفتاح يوسف الديبمحم مرفت
ل-تألشممم ت تفهنمم لل-ج معمممللتي  مم لل-كليمممللتاس ت مم سلتيةسمم ةيلل،قسممالتارمم    

 مص 
لMervatAbdulfatth2766.el@azhar.edu.egتاب  سلتياكر وةى:ل

 ملخص:
سو لتاذيلاعبهلتاكو سرو لفم لتدات  لتهس لتاس ت للإاىلتسليطلتاضوءلعلىلتا

تابيزةطيمممل،لفعلمممىلتاممم  المممم للةمممهلقمممسلاعممم لتاكديممم لمممم لتألاوت لإيلل ل مممست  سل
تي رع ةللبهلف لخسمللتدمب تطو  لللم ل كرنفمهلتامومو للاومسوثلكديم لمم ل

فممم للكو سمممرو تارميممم تسلفممم لتخرص لممم تهللامممذتلمممم لتافطممم لتا ممم   لتصمممني لتا
 تطمممو لوك ةمممهلمهورمممهللل"تاوسر ممم  لتا ممم ةوة "لا مبتابست مممللعلمممىللةمممهل  مممو لبعوممم

واكممممم لتاوأي مممممللل لتاكو سممممرو لاممممماليرع ممممممللف ممممطلمممممم لتار ممممم  ع سلتأل   مممميل،ل
لت ممممم  ل ممممممنيلل  مممممللتدمب تطو  مممممل ،ل مممممللكممممم  لومنمممممذلتابست مممممللشفصممممم  لمسممممم وي 

لتدمب تطممو ،ل ولمهمم  تسل  ميممللمينو مملل سممف   لافسممملل تدمب تطممو لكوروممسث 
لب  مممموه،لو  ع "تاو مممم إل"لا مب تطممممو لاممممال  ممممس لتاو ممممو  لتا  ةوةيممممللربمممم   ل  ممممو  

فوس ،ل للك  لاس هلل ض  لتا س  لعلىل"ت ييس"لتدمب تطو لضمسلتألعوم التارم ل
ل ل ممذتلتاونصمم لل-وكوم ل ممن حليا مم  ل-تهمسالمنصممبهلممم ل ع  مم  لومسمم وايه ل

 لتا م  لتا تبم لارمىلتا م  لتاسم ا لقسلتطو لوتميم سلمه ممهلوتخرص لم تهلمم
ل اي تاوي

ل–منصممم لتاكو سمممرو لل–:لإات  لتدمب تطو  مممللتابيزةطيمممللالكلماااال المفتا ياااة
لوتاون ل لتدات  ل لتألا  إلل
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Abstract: 

The study aims to highlight the role played by the 

Quaestor in Byzantine government administration, the 

beginnings of the imperial quaestorship are shrouded in 

mystery, it is a mistaken emphasis to label the quaestor as 

the emperor's 'legal adviser', as if that was, but really The 

quaestor did not deal only with leges, initially he seems to 

have been simply an official honoured with the 

confidence of the emperor, who used the rhetorical skills 

with which Roman administrators were almost by 

definition endowed in the emperor's service, often as his 

spokesman, the quaestor's main function, In fact, He was 

the emperor's 'confidant'. He not only gave legal advice 

but also had the power to 'restrain' the emperor against 

acts that threatened his position with his subjects and 

officials. As we shall see, the office evolved and changed 

from the fourth to the Sixth century. 

Keywords: Administration of the Byzantine Empire - 

Queastor position - titles and administrative positions 
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 مقدمة: 
 ته لتاويبهوممللوارممىلممم ل تاكو سممرو لممم ل ممستلنصمم لملتطممو إ لتمممم    ل

ةيممللاهمموللممم لبمم ا لتأل ويممللفمم للوتخمم لا  ممب لتدمب تطو  ممللتا وم لهولمملإلإايمم
تاوأي مللا مسلكم  لجهم  لتاوكوممللللفم ول  ،ىلتابي وق تطيمللتدمب تطو  ملار  ي  لعلم

تنظيوممه،لإ ليممرالتصمم   لتاكممزءلتأل بمم للفمم لاو كز ممللا مب تطو  مملل ي وق تطيمم  ت
يرممممواىللتارمممم  لسمممملللممممم لتدات تسلتاوكوميمممملللممممم لشمممم و لتاسواممممللعمممم لط  مممم 

تدمب تطممو يليمم لتا مم  ليرفممذلممم لتا صمم لتدشمم ت لعلممىلكممللمنهمم لمو مم ل  
اممه،لوعلممىللمملللمب شمم  لبمم دمب تطو ،لو عوممللتوممإلإممم  ل ممذتلتاوو مم للم كممز ت
تسلسللاقي ،لوم للف كللإات  لعسال ي لقليللم لتاوو في لوم ؤو يهالللف 

م للتف  لكدي  للتا   لتا تب لف لس  ةو لوقسطنطي للل ا سلاق اكلف ةهلبعسلإ
علممىللممو ته للواممالتبمم لتلمسممرو  ت،قممسلشممهسسلتطممو  للتاون لمم لوتخرص لمم ته 

لتألواى 
تع ضمممإلارعمممسيلللتارمم وك ةممإلو يفمممللتاكو سمممرو لممم ل مممي لتاو ممم   ل

فل ممسلل،تابيزةطمم تاعصمم للفمم منزامملللمم ابه لومكمم يسلتخرص لممهللفمم ليلجممذ ل
 ست ممل لممم لكوةممهلل،ل ويرممه اتاسلتذلتا مم  لتا تبمم لولتطممو لمنصمم لتاكو سممرو لمنمم

لتقرصممم لف مممطلعلمممىلت مممتاورومممسثلتا  مممو لب  مممال رفست لتدمب تطمممو لعلمممىلةومممو 
تا ممم  لتاكو سمممرو لمه  تمممهلتألا يمممللفممم للمممي  للتا ممموتةي لإامممىلل لللمممب لفممم ل

تلاميسلإل: ي  ا،لولتاف مسلبود بللو   لتاعسا ةهلف لتا   لتاس ا لللب لمرفم ا 
 للكم  لعلمىلةأمي لل،ايسسيلاهلتاو و  لتا  ةوةيلللعوله يأّيالبو جللإاىلم ل

   لالو  ا   و لب  ستءلتانص لوتاو و لل اكل ولم 

ل لتاكديم لالبوم لل واعللم لافعن لإاىلتخري  ل ذتلتاونص لموضوع ل
قمم موتلقممسل عمم لتدات  لتابيزةطيممل ممم لتاومم  خي لتاووممس ي لوتا ممستمىلتاممذي لتوممس وت
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وامالتنملللكبي لمم لتاون لم لتدات  مللتألخم حلعلىلعسال رسليطلتاسو لتأل ب لل
بممممهلتلممممكلبودممممللممممم لاظيممممإلذ لتاس ت مممم سلتاع  يمممملل مممملفممممىو يفممممللتاكو سممممرو ل

تدات  للفمممممم  كممممممو لمنصمممممم لتاكو سممممممرو لوتطممممممو  لاممممممذتل ليممممممإلل للتاون لمممممم ل
لالبو  ل  "لموضوع ل565-305تابيزةطيل"ل

 الدراسال األجنبية السابقة:
1- J. Harries, "The Roman Imperial Quaestor from 

Constantine to Theodosius” JRS 78 (1988), pp. 148-172. 

2- Nolan, E,. Oiling the Wheels of Justice The Role of the 

Quaestor in Late Roman Law, MA thesis, The University 

of Sydney, 1889.  

وامممىلامممهلفمممىلتألابمممست  سلف اس ت مممللتألوامممىلتنممم قولوضممم لتاكو سمممرو لوت
ل ف طلل  ت لقسطنطي لو يواو يو 

لو لتاكو سممممرو لفممممىلتا مممم ةو لتا وممممم ة اللقونمممم تاس ت ممممللتاد ةيممممللفرلممممم ل
،لوكيممم لك ةمممإلمنزامممللتاكو سمممرو لتامممذحل سمممرطي لتارمممسخللامممسحلتاورممم خ لف مممط

لتدمب تطو لارميي لق ةو لللس   

نااااعد عااادة وي شاااآخ   ااارلموضاااو  بعااار  لوأماااا  اااحا التحااا  فيت
واىلاوجوال ذتلتاونص لإا  ءلتاضوءلعلىلتابست  سلتألل:منها يدةجد فرضيال

ات  ممممي ،لوكيتيممممللتسمممملالتاكو سممممرو لممممم لتاوممممو في لتدلعممممللكبيمممم  ضممممو لمكوول
و يف لوتاوه  لتاول   لعلمىلع ت مه،لوتارو م لمم لو يفره،لإض فللإاىلتارس جلتا

مممسحلممم لإ تلكمم  لتاكو سممرو ل ممولتاوسمم والعمم لإلممست لقمم ةو لجسيممسلل ل نمم  ل
للجه سللخ حل  لتاوس واللع لموروحلتا  ةو لتاص ا  
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لعلمىل مست  سلتلمكلتاو يفملتارعم  ل ايملل سلتارتاصمفولفم  نو والاذتلل
لتدمب تطممو يلاو يفممللتاكو سممرو للت،لو ممللتيعممسلتطممو  ل 565وتطو  مم لارممىلعمم  ل

Quaestor Augustiب  تء لخط لتدمب تطو للم  لمكلسلل ك  لميكلف لللتاذيلل
ل؟ت    لتدات  لتابيزةطيللف و يفللمسروس لللتا يوخ،لل للةه 

تاضموءلعلمىلتاصمف سلوتا م وولتاوتجم للل لل لةل م  و ل منو والل ضم ل
لامممذاكلتاونصممم ،لوللتا مممفللتاورممموا لفممم توتف  ممم ل مه ممممهلوتخرص لممم تهلل ل ضممم 

،لو ممملل   رممملومه ممممهللهتخرص لممم تلفهممملل نممم  لتطمممو لمسمممرو لعليهممم ،لل لل 
جعلرمهلمعصمو لمم لتو يم لتاع م إللعليمهلإ تلتاونزاللوتاوك ةمللتارم لولمللإايهم ل

للت تك لخط ؟

  :اإلدارة البيزنطية فيح بداية ظهور المصطلل-
للتاوهومملل ممممم لتاون لمم لتدات للQuaestor يعممسلمنصمم لتاكو سممرو ل

 هو لاو  لج ءلمرزتمن  لم للل لف وتكو لل ويرهلت    لتدات  لتابيزةطيل،لللف 
ل ر مممكي للةمممهلومممم لتاوممم ج ل-للتاو كز ممملتاورزتيمممسلاممم ات  لتدمب تطو  ممملتاممموع 
ل ل-م لتاكو سرو للةفسهالوتسعيا

م لتألا  إللتام مضل،لويليوجسلوا  لتاكو سرو لر    لتاوبك لتالمنذلول
تاوفهممو للفمم ل  عمميل ممسلف،لوممم ل اممكلاعدممو لعلممىلت ممرفستمهتفسممي لم بمموالتممالت

"لعنممسلتا مموتةي لتابيزةطيممللفمم اومم لجمم ءلل :لتاوفممو، ،لو اممكلطب مم لتالممموحلبوعنممى
ضمممن  لtoriquaesاخوانممم لك اعممم ا ،لل ممم  لتألعيممم التاكبممم ح،ل     ،لةولمممىلمفو،

س ل يللل لتاكو سمرو ل:معنمىل امك،ل(1)تألمكس،لل ل كو لطلبم سلتاولروسمي     " لعمب
 

(1) Justinian, Codex of Justinian, Trans, Samuel  Scott, Cincinnati, 

1932, 1.12.8. 
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تاف  جيممل،لو عومملللولتألمممو لتاستخليمملللفمم  مموتءلموممد  لةي بممللعمم لتدمب تطممو ل
لعلىلاو  للمص ا لتدمب تطو  ل ل ات و ل

جعلممممهلارممممىللاظممممىلتاكو سممممرو ل د ممممللتدمب تطممممو ل ء لعلممممىل اممممكو نمممم
تامممممذيل عنممممم لتاكليممممملللولل–لAugustus سمممممطسلولللتامممممبع لم ممممم  ه  لال ممممم ل

و نفممم البممم اوكالفممم لبعممم للقممم ايالل ممم   لا مب تطمممو لفممم لتاسمممي ا تاوهيممم لوم
،ل مللولملإلإامىلا جمللل دم ل(1)تاذحل ه لفىلتدمب تطو  للتاوبك  للل-معينل

ل لتاع قمملل ممي لتاكو سممرو للممم لتلممك،لايمم لجعممللتاممبع لسلو  قممللل ويممللولشمم
ل (2)للوات ول،لولةه لت بهلع قللتي مم لب  يهع قٌلل ت فإةومم ل  للللوتدمب تطو 

ف ةممهل وكمم لفهممالو يفممللتاكو سممرو لممم للممم لفمم لتاوفهممو لتدلممط ا ل
ل–لSymmachusتألولممم  لتارممم لجممم ءسلفممم لتألاإل،لف مممسل مممو  ل مممو خو 

تاوفلمممللا ارو  ممم سلووتضممم لتا ممموتةي "،لفممم لامممي لل"- جممملل ي  ممم لوخطيممم ل
تاعستامممللتامممذيليمممروكالتومممإلإشممم ت لبطممملللب ةمممه"لCorippusل صمممفهلكو  بمممو 

،لوإ لاال اممكلعلممىلشمم ءل(3)تدمب تطممو لفمم لتار مم  ع سلوتاوبمم انلتا  ةوةيممل"ل
تارمييممم تسلتاعسيمممس لتارممم لامممس إلفممم لتارطمممو لتاوسمممرو لاوهممم  لف ةوممم ليمممسالعلمممىل

لسرو  منص لتاكو وتطو ل

 

(1) Nolan, E,.  Oiling the Wheels of Justice The Role of the 

Quaestor in Late Roman Law, MA thesis, Master Thesis   in 

Ancient History, The University of Sydney, 1889, p. 6. 

(2) Thompson,L. A., The Relationship between Provincial 

Quaestors and Their Commanders-in-Chie, In Zeitschrift für Alte 

Geschichte, Bd. 11, H. 3 (Jul., 1962), pp. 339-355. 
(3) Bury., The Cambridge Medieval History, Vol, 1, New York, 

1911, p. 37. 
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ب اكو سمممرو لفممم ل مممرع ةللسلتآل تءلوتألقممموتالاممموال مممست  سلتيوقممسلتعمممسال
ل؟ل ليل نص لمسروس  ل،لو للك  ل ذتلتاوتدمب تطو  لخسملل

 و مممميوو للتابيزةطمممم تاومممم  خللممممم ل كمممم  لنمممم ك م ست مممملللفمممم  لوةطمممم ال
Zosimusعوالإاىلف لتاسواللتابيزةطيلل تاكو سرو لللوال هو لاونص لب  لل

لفم ،لو امكلعنمسم لتومسثل "337-305تألوا"للقنسطنطيمم  للتدمب تطمولعص لل
 ،ل408تاكو سممرو لعلممىليممسلجنممسيلمرومم العمم  للاممسلعمم لم رمملل ر بممهلتافمم مسل

`   لتا جممممممللتاوسممممممم والعمممممم لتبليممممممم لقمممممم ت تسل ممممممذتل لتاكو سممممممرو لل كمممممم قممممممسلول
ل ل(1)تدمب تطو 

 

(1) Zosimus;  New History, Trans, Ridley, R.T., University of 

Sydney, 1982, Book, 5: 32: 6, p. 116, Honore, T., Law in the Crisis 

of Empire, 379-455 AD: The Theodosian Dynasty and Its Quaestors 

with a Palingenesia of Laws of the Dynasty, Oxford, 1998, p. 11, 

Pohlsander, A. H., The Emperor Constantine, Chapter, 10,  New 

York, 1996, p. 74, Harries, J., The Roman Imperial Quaestor from 

Constantine to Theodosius II, In The Journal of Roman Studies, 

Vol. 78 (1988), pp. 148-172, p. 153. "دورية "  

  ، تقلااد عااإلم راطوإلرة ريااة ازااد ت اا    273ولد عاا   اطور قنسطنطين األول: براإلم  -

 ، وقااد ضاا و ًإلوااا   دقلدي ن س ع ه ازد ت ليه ه  و طيله طكسيمي ن س لمدة عشإلين ع ط  

عديدة ًتى رستط ع ت ًيااد راطوإلرة ريااة تياات سااي دته، وقاا   ا لزديااد طاان را اا ً   

طدي ة رلقسط طي ة، ونقل رلز  مة طاان رلبااإل     ءورلمشإلوع  ، ورلتي ك ن على رأسه  ا 

 للمزيد من التفاصيل انظر:  .337إلى رلشإلق،  وت في في نيق طيدي  ع   

Eusebius, P., The Life the Blessed Emperor Constantine, from 306 

To 337 AD, London, 1845, Kazhdan, P., The Oxford Dictionary of 

Byzantium,Vol, I, pp.498- 499, 

ج  ياان نساايس ي ساانخ تاا ري  رلدولااة رلوي نطيااة، درر رلمزإلفااة رلر طزيااة، راسااك درية، 

 وط  ازده . 43، ص 1988

رلفيلس ف ورل ي ي رلفلسطي ي ظهااإل فااي رلقااإلن رلواا ط ، و    ه المؤرخ زوسيموس:    -

 يزإلف رلكثيإل ع ه س ى أنه وث ي، ورام  ي تمااى إلااى طدي ااة عسااق ن أو  اا ة، وقااد كتاا 

ف. ، ورسااتمإل فااي ت ريوااه ًتااى 27 ريو   طك ن   طن ستة كت ، ادأه  ازصإل أو سااطين  ت

 من المعلومات. انظر.  للمزيد . 410ًص ر آ ريك رألو  لإلوط  للمإلة رلث لثة ع   
== 
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االيذك لل تال لافظللولللةهل:تألوالمنه ل:لم   ل و يوو ة اظلم لك  لول
سلعممتيللتارمم "لولميببلممّ لا مم ت تسلتدمب تطممو لومللكو سممرو ،لوإةومم للشمم  لإايممهلبعبمم   "ل 

وضمممموهلو ممممذتلممممم ل ممممو لتل-و سممممرو  يكلمممم ل همممم لتاكلتارمممم ممممم لضممممو لتاوهمممم  ل
عممسل ممولتاسايممممللتاوايممسلعلمممىلُيليل ل مممذتلل:وتألممم لتادمم ةىل،-لممفو سلتابومم ل

ل  ذتلتاونص لألوالإمب تطو لمبسيو إ ج علة   ل

خسممملللفمم ب اكو سممرو ل ممرع ةللتيل ست ممللامموالخمم حللل آء ي مم سلل ومم 
تال مممم للتاونصمممم للولتاووروممممللل ل كممممو ل ممممذتلةممممهلممممم لمنهمممم :لتدمب تطو  ممممل،ل

لإايممممم ءلاونصممممم للممممممي ل ممممم لتدمب تطمممممو لوإعممممم ا يللإيلبعممممم لتام  ممممم لمممممم ل مممممول
"quaestores Augusti"لوملل لب م تء لكفم لل،لوتامذيلكم  لميكبلللمي لتامسيوت ،ل:ليل

تاكو سمرو لي:للquaestor Candidatusو،مكلمسلتا ميوختدمب تطمو للمم  ل
لل (1)ه  لمفرلفلك  لبو،لوإ لميل  لخط لتدمب تطو 

لمممي لتاممسيوت ل ممي لمفهممو لتاكو سممرو لل  تبطمم لل ل نمم  لهممللمعنممىل اممكلف
quaestores Augustiتامذيلل،وكذاكلتاكو سرو لميل  لخطم لتدمب تطمو ،ل

 
== 

طيمد  ريدخ طص در ت ري  رلزص ر رل سطى " رلت ري  رلوي نطي"، طصإل رلزإلايااة لل شااإل 

 . 24 -22، ص 2015ورلت  يع، رلق هإلة،

(1) Jones, A. H. M., The Later Roman Empire, 284-602 : A Social, 

Economic, and Administrative Survey, Vol, 1, Congress, 1968, p. 

104,  Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 11, Harries, J., The 

Roman Imperial Quaestor, p. 153. 

ويضااس وااي س رألسااإل  ،يئة سي سية طن هيئاا   رلساالطة رلتشااإليزيةه ه  خمجلس الشيييوخ  -

و  يااركإل أن أو  ،  طاا  يكاا ن طرلاا  رألعياا ن أو رلمرلاا  رلتشااإليزيو  لواا  رألرستقإلرةية،  

 في رلقإلن رلس دس قول رلمي د تقإليواا  .  طرل  وي س في رلز لس ه  طرل  رلشي س رلإلوط ني

            See.   

Talbert, R. J. A., The Senate of Imperial Rome, Princeton 

University Press, I984,  Krause, M. S., Politics and military life of 

Imperial Rome, Cambridge, 2019. 
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خ،لو ممي لمفهممو لتاكو سممرو لتاممذيليروممسثل لسمم  لتدمب تطممو لفمم لمكلممسلتا مميول
لعم لتبليم لقمم ت تسلمسم وي للتامذيلكم  ل، هم لفم للوتخم لتدمب تطو  مللتا وم ةيمل

ل  ؟تدمب تطول
فممم لمكلمممسلل"ولممم لتا ممموتةي  يل"تاكو سمممرو لتامممذيلكممم  ل لللمممم لتاوتضممم 

لتا مممميوخلفمممم للوتخمممم لعهمممموالتدمب تطو  ممممللتا وم ةيمممملل لعمممم لمسمممم وي لل كمممم  لل ضمممم 
وتارممم لمممم لإ لتصمممس لوتين ممم لفممم لل جممم ءلممممس لل، ةوةيممملتدلمممست تسلتألا يمممللوتا 
لل للتاوأي للف ،لولتدمب تطو لول لو هلكلو سللةه لم تدمب تطو  للت خذلعلىلل

مم لفعلمهللءكو سمرو ،لفلميسلمم لتاوب اممللفم لشم ل ل للجزت ه لتكو لكلو سلتا
ل- ي سممرو لتا وممم ة لامسحلتا مموولتا مم قيتاكول-لCassiodorusل   ميواو و 
يم لكم  ل كرم لوك ةمهلتاولمكلالموتهلالسم  لتدمب تطمو ،للل عطم للم للةهلك  

أّ ل :للتاكو سرو لللعلىلتاعولللب  ميعب إةن لتعرب لتاكو سمرو  للبود بمللكلوم سل"لليلق    
امولك ةمإلخ لمللام لوانفسم ،لو م لللاس ة ،لوإةن لتعرب  م لبكمللتخم ملكوم 

ل مممذتلتاعومممللمممم للمممويالىةوممم لةربنممماضممم و  لو يفمممللمممم لت رمممستعلتفكممم  ي،لولب 
ل (1)"لقلو ن ،لارىلاك  لم لتنط هللاسنرنم ل ولم لتكنهللس وة لةو 

 

(1) Cassiodorus, Variae, Trans, S.J.B.Barish, Liverpool, 1992, 6.5, 

p. 96, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 12. 

طدي ااة ( Squillaceسااى )سك ي  Scyllacium سااكي كي  ولااد فااي كاسيييوروروس:  -

  س أوريلياا س جس طاا ف فياا ساا ًلية ااامقليس ك  اإلياا  ار اا   إيط لياا ، وأهااس أفإلردهاا  

 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator ك سااي دوروس سااي  ت ر

ر   (، 585  –  468)ً رلي   ك نته وط  لة أسإلته، رلتي تُزد طاان لموقد روتهإل ا سس جده نظإل 

 ف ة رلز ئ   رألرستقإلرةية رلإلوط نية، وقد تمياا   تلااك رألسااإلة ااا لثإلرء رلشااديد، ويُزااد 

  يإل رلم هإل لملك رلق ة رلشإلقيين ثي دريك، وطن ألمع رجاا   رألد  فااي ك سي دوروس رل

 عصإله، ًيث ألن رث ي عشإل كت  ا   أديوًّ .
== 
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 مممللل لولمسمممروس  لل عمممسل   بممم لفممم  ل مممذتلتال ممم ليل يللي ممم  وعلمممىل مممذتلت
لكبيمممم لت ممممرو ت  للا مممم ل مممم    صمممم لكمممم  ل  مممممللمنلايمممم ل،ل عكممممسلإاممممىلاممممس 

 لممم ل ممي لع   ممم ل  لفمم للوت ممللعهممسلتدمب تطو  ممللت نمملمممي لتاممسيوتتاكو سممرو ل
م للجمللتاوهومللتافبف  مللليلل يرالتخري   ال نو  لل، لمكلسلتا يوخمللت و سرو  ل
مي إلللل ن ءللعلىلمكلسلتا يوخلل(orationesء لخط لتدمب تطو ل)و  لق ت

ل (1)تدمب تطو 
 

== 

Sandys, J.E., A History of Classical Scholarship: From the End of 

the Sixth Century B.C, Cambridge University Press, 2011, p. 244, 

، 103، ص 2015ت ري  أورا  في رلزصاا ر رل سااطى، ساا ري ، لو ى ري و عودرلمريدخ  

-493إيه    ديق ًميدة رلزإلايخ طملكة رلق ة رلشااإلقيين فااي وااوه رلر يااإلة رايط ليااة" 

 "، رس لة ط جستيإل  يإل ط ش رة، كلية رلو    لآلدر  ورلزل   ورلتإلاية، ج طزة عااين 563

 .30-25،  ا 2011وم ،  

(1) Talbert., The Senate of Imperial Rome, pp. 163- 184, 

رل صاان رألو  طاان رلقااإلن رلثاا ني   فاايأنااه  د أن هذا المنصب لم يكن مسييتثدا ا  ومما يؤك  -

 quaestorضااإل وتفاا ق عليااه فااي رلمك نااة أ  وهاا  )آ تاادرضل هاارر رللقاا  طااع لقاا 

candidatus  )  ،رلك يست ر ُطلقي ضط  راطوإلرة ر ورلري ُسمع ع ااه للمااإلة رألولااى   خأي

رلقإلن رألو ؛ وك ن ك  رل  عين طن رلك يست ر طفضاا   لاادى راطوإلرةاا ر. أطاا  فااي ا ه ية  

كاال ك يساات ر يلقااى  إلعهااد طاا رك س أوريلياا س فقااد رنصااهإل  رأللقاا  ، وا لتاا لي رعتُواا  

رلك يسااات ر ُطلقاااي ضطااا   خأي ،(quaestor candidatusرستيسااا ن راطوإلرةااا ر )

كاا ن رلك يساات ر ُطلقااي ضطاا    -لساايإليةفي ظل رألسااإلة ر–راطوإلرة ر. في عهد أولوياا ن  

 ،ضط  راطوإلرة ر أطاا   طرلاا  رلشااي سراطوإلرة ر   ي ر  يُم َح ر طتي   رلفإليد ات وة  

رلث لااث   ت ر ُطلقي ضط  راطوإلرة ر ط ثق   وطصدق   عليه ض   رلقإلنيسوظل ط ص  رلك 

 .قلدي ن سًتى فتإلة ًكس دي 

Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 153. 

                         .See للم يد طن رلمزل ط   عن ط ص  رلك يست ر في تلك رلفتإلة. -

Bryant, E.E., The Reign of Antoninus Pius, Cambridge, 1895, 

Hornblower, S., & Spawforth, A., The Oxford Classical Dictionary, 

Oxford, London, 1999, p. 1287,  Bauslaugh, R. A., Silver Coinage 

with the Types of Aesillas the Quaestor, New York, 2000, Latte, K., 

The Origin of the Roman Quaestorship, In Transactions and 

Proceedings of the American Philological Association, Vol. 
== 
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عمم للكن  م لوقمسل لمإلتلمكلتاف لميللتارم لتتسممال هم لعومللتاكو سمرو ل
 الط للعليه لل،تألوالقنسطنطيم تدمب تطو لعلىلامم اه لمنذلعهسللتدمب تطو 

و لتاسمم ا لو سممرتاكلعمم ل مم ل ممالممم ل ويزلكمم  لولل،فمم ل ممست  سلتا مم  لتا تبمم ليمم يتم
يرفذلم لتامب وللتاوروسثللم  لمكلسلتا يوخل ولل لتاكو سرو لتاوسي لك  

واممممممالتكمممممم لمه مممممممهلم يممممممس لبو مممممم لعوممممممللتا مممممميوخلل،اعولممممممهلتتدمب تطممممممو يلم مممممم  ل
ل  (1)تا وم  

اهممممذتلل ممممرو ت  لهمممم لممممم لمظمممم   لتياوظ ممممذتلتل يعممممسللعلممممىل اممممك نمممم ء لول
 لتا مممممس الوتاكو سمممممرو لإ لتافممممم  نل يمممممم لتاكو سمممممرو لتا ممممميوخل،لايممممم لتاونصمممم ل

 لإ تلاال يطل لعلىلتاكو سرو لتاوسي لكمم  لايصب لل دمم لوضوا لللتدمب تطو يل
كديممم لمممم لتألايممم  للفممم ،ل مممللكممم  لتكممم ا لتطمممو يلافمممظل" و سمممرو "ل كمممذتلميلتدمب ل

 Quaestor of The Sacred"لتاو مس لب وتا" لولكو سرا  لل يطل لعليه
 Imperial Palace(2) ل

 
== 

67(1936), pp. 24-33 , Chandler, D. C. Quaestor Ostiensis, in 

Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 27, H. 2 (2nd Qtr., 1978), pp. 

328-335  , Linderski, J., Two Quaestorships, In Classical Philology, 

Vol. 70, No. 1 (Jan., 1975), pp. 35-38 . 

(1) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 154. 

(2) Theodosian, the Theodosian Code and Novels and the 

Sirmondian Constitutious, trans, Pharr,C., University, princeton, 

1952, 1.1.5, C J., 1.17.2, Kelly, C.,  Ruling the Later Roman 

Empire, England, 2004, pp. 41,188, Pohlsander, A. H., The 

Emperor Constantine, New York, 1996, Chapter, 10, p. 74, Honore, 

T., Law in the Crisis of Empire, p. 15 . 
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تا ممم  لولتا ممم  لتا تبممم لطممموتاللهمممذتلتال ممم ل ل  لمع وفممم لتاكو سمممرول مممللوقمممسل
 ممسايللل لطمم و و ل،ل ضمم   ل اممكلآخمم لليلا مم ل  ممو ل ظهممواممال تافمم مسل
Taurusعهممممممممسلتدمب تطممممممممو للعلممممممممىل 354عمممممممم  للتتاممممممممذيلعوممممممممللكو سممممممممرو  لل

لمنممذلقممسللشممي لإايممهلل "،361-337"لConstantus IIلفنسممطنطيو لتادمم ة 
 و سمرو لتامب ول" ل م لل 360لسلعم  و  اروسيملتا   لتا تب للم للتاد ة للص تان

ل (1)"لتاو س 

 مممي لكممم لل ووتضمممو ل لللمممب لتافممم  نللممم  و للمممم لمممم و لتاوقمممإللواكممم 
روس  لايمم ل،ل"تدمب تطممو يل"لتاكو سممرو لول"تا مميوخ "لتاكو سممرو لتال بممي ل لإلت ممي

ل    وي لل اال ووللليلمنه لط بع لم ل اكلول لتاوفرلفللتألخ ح،لعسالم لتاصي
 ل مم لق  ممسلتاوكلممسلل 431عمممم  لللشمم  لفمم ممم ل اممكلعلممىلومومم ليممسال

 ىلةيكوم  ميو لف  يم ةو إامل"quaestor intra palatium"تدمب تطمو يل

Nicomachus Flavianus عم  لشمملل مذتلتاونصم لمنمذللتامذيتاكو سمرو ل
لبف  لليلكو سمرو -ي ةو لل  لف وم لتاوع و لل،لل(2) 039ارىلللل 838

 

(1) Boeft, J. D., Philological and historical commentary on 

Ammianus Marcellinus: XXVI, Brill, 2009, p. 62, Harries, J., The 

Roman Imperial Quaestor, p. 154. 

ه  أًد أا  ء راطوإلرة ر ق سط طين رألو  ، وك ن قد اإلمبراطور قنسطنطيوس الثاني:    -

رة لس ء رلز قة اين أا  ء تيت لى ًكس رلر ء رلشإلقي طن راطوإلرة رية ازد وف ة ورلده، ون

قسط طين رلث ثة؛ لرر ً و  كل ورًد ط هس ر عتدرء علااى أطاا ي أضيااه، وا لفزاال رسااتط ع 

 ذلك ازد رلقض ء على إض ته . س راطوإلرة رية ط فإلد ر وق سط طي س ًك

See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes Confessor: 

Byzantine and Near Eastern history" AD 284- 813", trans, 

Mango,C., & Scott, R., Oxford, 1997, pp. 55-56, 

 .32-31رلدولة رلوي نطية، ص  عف ف  وإلهخ

(2) Nolan, E, the Quaestor in Late Roman Law, p. 26, Harries, J., 

The Roman Imperial Quaestor, p. 154. 
== 
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تخمممللمكلمممسلتا ممميوخلتدمب تطمممو يلقمممسلت قمممىلفممم لتاعسيمممسلمممم لتاوهممم  لالل-آخممم 
ووتلممللعولممهلارممىلتمم ل لل ، ممالق ضممي لل شمميوخي للتو سممرو  لكيمم ل ممسللمال،ة تا وممم 

يمممم ةو لقممممسلشمممممللكمممم لتاونصممممبي ل وممممم ل ممممّاليرضمممم لل لف ل،مكلممممسلتا مممميوخ
ل  (1)ل"تدمب تطو يل"تا يوخ `لو" لتاكو سرول

ل: مممممذتلتاونصممممم لب ا ممممم إلللخممممم حلعسيمممممس لمنهممممم للممممم لاممممم ملوويلل وممممم 
"لعضممولتاوكلممسلل Quaestor Count and our لتاكوةممإلتاكو سممرول
 رلثاااا نيمكووعممممللقمممموتةي ل يواو مممميو للفمممم اومممم لجمممم ءل "،لو اممممكلطب مممم  لتاكنسمممم

Theodosius IIتاكو سمرو لتاع مممللا م ل،لإضمم فللإامىل(2)  "450ل-408"ل

 
== 

  تااإلتوا ررتو ةاا  رلز ئ   رلإلوط نيااة رلتااي   دىوي تمي إلى إً   334ولد ع    فالفيانوس:    -

، كماا  ي تمااي إلااى رل ووااة رلفكإليااة وقااد عماال   Symmachus  طع ع ئلة ساايمم ك سوثيق    

، وكاا ن طاان Sicily  و ااقلية  Apuliaإلجس، ورطتلك رلزديد طاان رلممتلكاا   فااي أا لياا   كمت

 Theodosius I رلشوصي   رلدرعمة ورلمشرزة لل ث ية، وقد رستدع ه ثي دوسااي س رألو 

؛ وذلااك لتاا لي ط صاا  Maximus طاان روطاا  إلااى طي ناا  ازااد ًملتااه  ااد ط كساايم س

 للمزيد من المعلومات.رلك يست ر.  

 See. Nolan, E, the Quaestor in Late Roman Law, pp. 27-32, 

Honore, Law in the Crisis of Empire, 379-455 AD: The Theodosian 

Dynasty and Its Quaestors with a Palingenesia of Laws of the 

Dynasty, Oxford, 1998, p. 69, Kazhdan, The Oxford Dictionary of 

Byzantium, Vol, 2, p. 790, Bleckmann, B., Bemerkungen zu den 

"Annales" des Nicomachus Flavianus, In Historia: Zeitschrift für 

Alte Geschichte, Bd. 44, H. 1 (1st Qtr., 1995), pp. 83-99, p. 83, 

Errington, M. R.,  The Praetorian Prefectures of Virius Nicomachus 

Flavianus, In Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 41, H. 4 

(1992), pp. 439-461, p. 439  

(1) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 154. 

(2) C Th., 1.1.5.2, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, 379-455 

AD: The Theodosian Dynasty and Its Quaestors with a Palingenesia 

of Laws of the Dynasty, Oxford, 1998, p. 15.  
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،لQuaestor within the Imperial Palaceلدمب تطممو يلب ا صمم لت
 مذتلاممالل،لو بمسولل Quaestor of the Courtلتاكو سمرو لتارم ب لالمب وول

خمللتا صم لكم  ل وكم لم لك  ل عوللاتل  لل  لإاي لل ي لت نلل فني للل  ك لمصطلو ل
،لو  وممم لتكمممو ل مممذ لتألا ممم إلل(1)"فمممم  لتارممم ب لالمممب ولتاو مممس "ل ل طلممم لعليمممهل

لتارس جلف لتاونص لةفسهلوف لمه مه للعلىلااي
 مممذ لتألا مممم إلللعلمممىلتاممم  المممم لكمممللةمممهللHarriesلقمممسل كممم ل ممم   زول

تلممممكلف ةممممهلاممممالتكمممم ل نمممم  لق عممممس ل   رممممللاعوممممللويضمممم فللإاممممىلا مممم لكو سممممرو لتا
،لوت مممممرو لت مممممرفست لا ممممم ل اممممماليمممممرالتار يمممممسل همممممذ لتاصمممممي ل  ممممموي لول،لتدضممممم ف سل

 
== 

ت لى رليكس ازد ورلده ررك دي س، وه  في رلساا ازة طاان عمااإله،    : ايوروسيوس الثيياني   -

س يكن طن رجاا   رلسي سااة رلم هاا اين، فلااس يهااتس اشاائ ن رليكااس ورنصااإلف رلااى ًياا ة  ول 

تساايطإل    Pulcheriaا لكيإلياا   رلز لة، وك ن  زين رلشوصية، إذ ك نت أضتااه رلكوااإلى  

 . عليه تم ط  ، وك نت رطإلأة طتزصوة للك يسة 

See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes Confessor, p. 125, 

، عف ف ساايد  40-39، ص  1960   رلزإلي يخ ت ري  رلدولة رلوي نطية،رلق هإلة،  لو رلسيد ر 

 . 44، ص 2012 وإلهخ ت ري  رلدولة رلوي نطية، عم ن،  

  ا للبااة رل تي يااة،  439ه  كت   ق ن ني  اادر عاا    مجموعة قوانين ايوروسيوس:    -

  ونُسااا  إلاااى راطوإلرةااا ريسين ثي دوساااي س رلثااا نى إطوإلرةااا ر رلشاااإلق رلوي نطاااي 

راطوإلرةاا ر ف لي ت ياا ن رلثاا ني إطوإلرةاا ر رلبااإل  رل تي ااي، وقااد أُوكلاات طهمااة جمااع  و 

 ن ن رلإلوطاا ني، لتوااإل  فااي رل ه يااة  رلق رنين إلى لر ة طك نة طاان تساازة طاان رجاا   رلقاا 

ق ن ن إطوإلرة ري، تس تقسيمه  إلااى سااتة عشااإل كت ااا  ،    2500رل سوة رلتي تيت ى على  

   ر. نظ ا كل كت   طقسس إلى عدة ع  وين.  

Kazhdan, P., The Oxford Dictionary, Vol, 1, p. 475,  

 .183طيمد  ريدخ طص در ت ري  رلزص ر رل سطى، ص 

(1) C Th, 13.3.14, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15. 
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تلاو ل خ فمممممللارمممممىلعهممممممل"تاكو سمممممرو "  سمممممريني  تدمب تطمممممو لجسلمكممممم ا 
Justinian"527-565" (1) ل

 عممم  لب  ممما"لكو سمممرو لف مممسل كممم لل لتاونصممم لقمممسل مممللللمممم ل يمممو يل
تجسيمل منصمب ل ل539عم  لتدمب تطمو لجسمرني  للإامىلل للة م تاو مس "لللتاب و لس 

،لومنمممذل امممكلتاومممي ل99و امممكلبووجممم لتا ممم ةو ل قمممال،عمممي  لب  مممالتاكو سمممرو 
،لوت لمممسلةفمممسلمهممم  لكو سمممرو لQuaestorللمممب لت مممالتاونصممم لتاكو سمممرو ل

ل (2)تاب ولتاو س ل

 ،لو حلب مم  لمنصمم لتاكو سمممروللةممهلقممسلاممسثلخلمممطلاممسحل يمملوة اممظ
لفم واكم للوجوالمنصبي ليلوتاس،ل:،للحت لجسيس لاي لقسلتعرب لل ل ذتلمنصب ل

ك ةممإلل ول مم لممم لاممسثللةممهللضمم  لإايممهلتاكديمم لممم لتاوهمم  لتاكسيممس ،للإ تاوأي مملل
ت ت مممإل تبمممللتاكو سمممرو لمممم لتتسممم علةطممم نلمس وايمممم تهلوتاوهممم  لتارسمممويل،لف مممسل
ل ةوضوهليا   ،لو ذتلم ل و لتاووكلللإايه

 

(1) The Roman Imperial Quaestor, p. 155. 

   طوإلرة رية ضلف  رلتي ت لت عإلم را      طن أاإل  رلشوصي   د  خ يُزَ اإلمبراطور جستنيان   -

ً  لو له جستين، وت يدر أسإلة جست ي ن طن أ    ريفية، ًيث ك ن ض ل    طاان إقلاايس  ه ف 

عاان كيفيااة    للمزيد من التفاصيل   . طوإلرة ر لي  في عهد را لى رلقسط طي ية  إ  ، ج ء  رلليإلي 

 س. و  لهس رلى رليك 

Theophanes, the Chronicle of Theophanes Confessor, pp. 266 ff, 

Kazhdan, P., The Oxford Dictionary, vol, 2, pp. 1083- 1084, 

ج  ياان نساايسخ تاا ري  رلدولااة ، 73 عفاا ف ساايد  ااوإلةخ تاا ري  رلدولااة رلوي نطيااة، ص،

   وط  ازده . 69رلوي نطية، ص 

(2) Justinian, Novelles, 99,  The Imperial Administrative System in 

the Ninth Century, London, 1911, p. 74. 
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 منصب الكويستور: الخصائص والشروط العامة لتوليل-
منصم للرموا  شم لا مفللتاوتالفم ف  م لتتعساسلتا م وولتاوتجم لتول

لمنه :لتاكو سرو 

لاكو سممرو لفمم تللواممىلمرطلبمم سلعوممللك ةممإللالبالغااة والفصااا ة:ل-1
 اب  ممللوتافصمم ال،لوامميسلتاربومم لبلل ل كممو لمومم ليرصمم ل ست ممللتا مم  لتا تبمم 

وعلممىلل،تكرسمم ل س ت ممللتألعومم التا  ةوةيممللل فمم لتاعلممو لتا  ةوةيممللتارمم ل وكمم ل
م لب اضمم و  لرممكنهومم لايسل لتاوع فممللتألا يممللوتا  ةوةيممللمرممم  مر  ،لالتامم  الممم 

عممم لومعلومممم سلمممم للورعلويمممم لخلتيمممليلتا جممم التالامممسحلا مممسلكمممم  ل،ةفمممسلتا ممم ء
ل ل(1)تا  ةو ،لاكنهال ي لمرفصصي 

ذي لتواموتلمنصمم لتاكو سممرو لقممسلا م ولفمم  لل لمم لتاممو نم ء لعلممىل ممذتلت
وممم ل اممكلممم ل   ممرهالفمم للممي  للتانصمموملتا  ةوةيممل،ل  ممرف ا تيت ممرط عوتل

روقعملل لامالتكم لمنبمم لتوف  م لالوسر م    لتا م ةوةي لتافب  لتا  ةوةيمللتارم لي ف
لمو ل  مللمنص لتاكو سرو لف لتا   لتا تب  

بعم لتافرم تسلكم  ليمراللفم ياة: أن يآون محنًكا وذو كفاءة إدار لل-2
لطمممم و و فنكمممسلممممد  ل،لكفمممم ء لإات  مممللمممم للشمممف مل ويللتخريممم  لتاكو سمممرو 

Taurusلل- 354تاكو سممممممممرو لعمممممممم  لل–ل ممممممممم لللمممممممموالل مممممممم  ميوب ّلل كمممممممم  لك تبمممممممم 
تاكو سمممرو لل–لLeontiusل ولايوةريممم لومممم لتاوورومممللل ل كمممولل،(2)مروتضمممعل

 

(1) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 158. 

(2) Jones, A.H.M., & Martindale, J. R., The Prosopography of the 

Later Roman Empire, Vol, 1, Cambridge, 1971, Taurus, 3, p. 879, 

Crawford, P., Constantius II: Usurpers, Eunuchs and the Antichrist, 
== 
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لةيب  مممسيو لإامممىلفلضممم إل،(1)او تبممملل" وةمممإ"لفممم لتا ممم نللاممم م  لل- 355عممم  ل
Nebridiusامممب التامممم ا،ل مممالل عومممللا  وممم للتامممذي- 360تاكو سمممرو لعممم  لل–ل

لMontius Magnusل يولوةريممو لممم جنوم،ل(2)تا مم نللفمم ل لقضمم  ي  ا  ومم ل
لوتولل ممممممم  لقنصممممممم  ل ل–لSalutiusل،لو ممممممم اوتيو (3)لعلمممممممىلتا نسمممممممطنطينيل ايممممممم 
جنموإللل-لAquitaniaل ريممم ولأل ل ك  ل عوللمو فظم لل- 424تاكو سرو لع  لل
،لكوممم لشمممملل لعلمممىللف   يمممم وتايممم لوللالووفو ممم سلوقنصممم  لل سممم لو  يل- ممم إللف ةسممم 

ل يول ممممينيك،لب دضمممم فللإاممممىل(4)منصمممم للمممممي لتدمب تطممممو لا مممم و لتافط بممممل

 
== 

Pen and Sword, 2016, Chapter, X, Honore, T., Law in the Crisis of 

Empire, p. 17. 

(1) Jones, PLRE, Leontius, 22, p. 305, Moser, M., Emperor and 

Senators in the Reign of Constantius II, Cambridge, 2018, p. 181,  

Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 17. 

طن أاااإل  رلشوصااي   فااي تلااك رلفتااإلة رلدرعمااة لسي سااة راطوإلرةاا ر عماال ليونتيوس:    -

ر لدى رلقيص  للمزيد عنه. . 356-355  وق ئد ر لإلوط  ع   354إل ج ل س ع   ك يست ر 

Edbrooke, R.O., The Visit of Constantius II to Rome in 357 and Its 

Effect on the Pagan Roman SenatorialAristocracy, In The American 

Journal of Philology, Vol. 97, No. 1 (Spring, 1976), pp. 40-61. 

(2) Jones, PLRE, Nebridius, 1, p. 619, Marcellinus, A., The Later 

Roman Empire: (a.D. 354-378), 2004, Chapter, 9, Honore, T., Law 

in the Crisis of Empire, p. 17. 

(3) Jones, PLRE, p. 608, Potte, D.S., The Roman Empire at Bay, 

AD 180-395, New York, 2008, p. 477, Honore, T., Law in the 

Crisis of Empire, pp. 17-18.  

(4) Olszaniec, S., Prosopographical studies on the court elite in the 

Roman Empire (4th century A D),  Torun Poland, 2013, p. 359, 

Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 17.  
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Cynegiusل(1)ع لتانف  سللالفزتةللمس وي للل لمين ل،ل الل"ق  سلة   للوتاذيلعوللللل،
اممسحللسلعوممللقنصمم  لف ممل- ممولل  ممر  تط ل   مم ول-لFlavianusلف ڤيمم ةو ول

ل (2) لا   سللف   يم ل ليللوة  ب ل

تومم والإات  لتدمب تطممو لمجلااا الشاايو :  يآااون عًااًوا فاايأن ل-3
و امكلعم لط  م للتفرم  لل فم لتا فصمي سلارموا لمنصم لتاكو سمرو للل للات و  
تخريم  لتاكو سمرو لمم للفيهم ليمراكم  لفرم تسلتالففم لتلمك،للوولتار لتضمعه تا  ل

(لب ألقم ايا،لوتامذي لعم ا لمم لكم ةوتلclarissimi ميوخل)لم  للعض ءلمكلسلتا
ل،لب ممم ولل لمممم ي ت مممو لفممم لو ممم   لتامممب ولتاولكممم لوارمممىل    مممللتامممسوتو  

ل ل(3)لوصطف  لم لتاورعلوي لوتابلم ءتالتاطب ل

 لها  تاولي منصاب أمايس سار اإلمبرا اور أن يآاون مماس ساب  -4
magistri scriniorum"" :تا ممم  لل ست مممللفممم وقمممسلتمممالتطبيممم ل مممذتلتا ممم ول

 

(1) Olszaniec, S., Prosopographical studies on the court elite in the 

Roman Empire, p. 100, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 

17.  

(2) Feldherr, A., & Hardy, G.,The Oxford History of Historical 

Writing: Beginnings to AD 600, Vol, 1, Oxford, 2011, pp. 261-262, 

Sogno, C., Q. Aurelius Symmachus: A Political Biography, 

University of Michigan Press, 2006, p. 72, Honore, T., Law in the 

Crisis of Empire, p. 17.  

فمن ازض   طن رلك يست ر لس يتيلس ااا لقيس ورألضاا ق رلتااي يراا  أن وعلى الرغم من ذلك    -

ة طن راطوإلرة ر، ادليل قواا   رلك يساات ر راماا  يتيلى اه  رلم ظن واو  ة قإلي  رلصل

 للمزيد من المعلومات.آنتي ك س تش س ن رلإلو ة طن كيإلل  اطإليإلي راسك درية.  

Okamura, L.,  Les institutions du Bas-Empire Romain, de 

Constantin à Justinien, 1: Lesinstitutions civiles palatines, in 

Speculum, Vol. 73, No. 3 1998, pp. 832-834. 

(3) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, pp. 157- 160. 
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 ي لمهوللتاكو سرو لومهوللمس وايللتاسيوت لللتستخلللواذتلك  ل ن  لللتاف مس
"scrinia"، ل .(1)اي لك ةإلتاب  لللواىلتاووتلف سلتاوطلو للاك لتاونصبي

تادممم ة لوتاد اممم لمممم لتا ممم  للنصممم بولممموالتال:الكفااااءة القانونياااةل-5
الت ظممب ،لاكو سمممرو ةوةيمممللعنممسلتاكفمم ء لتا  تافمم مس،ل ممسسلع مممم سلاتاممللعلمممىلع 

  ابم  لمم لللمب للتامذيل-منص لتاكو سمرو لف وتودلل ذ لتافر  لم الللتووال
كم  ل امكلبظهمو لولإ  م ءلبعم لتا موتةي ،للفم إامىلشفصميلل  يسميللللل-مو مي  

سعىل مممي فيسيو ل مممك   ويللشمممه  لقممملل-ت مممال جمممللقممم ةو ل  Cervidiusيمممي
Scaevola-لكضمممممي لشممممم  لفممممم لقممممموتةي لل كممممم ايو لArcadius395"ل-

ةمهلفم لو سال ذتلعلىلتطو لتاونص لوتمس جلمهم  لتاكو سمرو ،لأل،لل(2) "408
تا   لتا تب لك  ليل  ر ولكو لتاكو سرو لمرفصللف لتا م ةو ،لواكم لفم ل

لل لتا   لتاف مسلش ولتاكف ء لتا  ةوةي
"  فممممللتفممممز  للعلممممىللةمممهلكو سمممرو تاإاممممىللكممم  لينظمممم ةريكمممللاممممذاكلول

لللأل  تء"من قضممل"لتدمب تطممو لب او مم   لوامميسلتآللال مموتةي "لاس ممهلتا ممس  لعلممى

 

(1) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p.169. 

(2) CTh, 4.4.3, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 77. 

راطوإلرة رية اين ولديه ران راطوإلرة ر ثي دوسي س رألو ، وع دط  قسس   ركاريوس: أ   -

أعطااى را ااه أركاا دي س رلواا لم طاان رلزمااإل ثم نيااة عشااإل ع طاا   رلقسااس رلشااإلقي طاان  

           راطوإلرة رية رلوي نطية. 

  See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes Confessor, 113, 

 . 41رنظإل. عف ف سيد  وإلهخ رلدولة رلوي نطية، ص    
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،لاكم لتألمم ليليمزتال  لتار ل ووإلامهلب اأيم  ل مذاكللمع فرهلتاف   للب ا  ةو ل
ل (1)مر وك  لا مب تطو ليتف  لتا  ت لتانه   

 عمممممست لبمب تطمممممو لف انرينيممممم  لعلمممممىل امممممكلعنمممممسم للمممممم لتدلوموممممم ليمممممسا
:للتسخللتلكلتاو اتففىلللل،مس واي للم  لومرو طي  "تصم  لاكو سرو لق    

هممم يءلتا جممم التامممذي لتممم م لالممم إلل،لفل،لليهممم لتدمب تطمممو لتاوطيممم   اومممللل دممم 
مم ل مذتلللو رض ،لل(2)و ل ك مهالتاسي لتاوسيو لك هستء"ب رلهالكوك مي ل 

تا  ةوةيممممللوتاوك ةممممللوتاس جممممللتارمممم لولممممللإايهمممم لتاكو سممممرو لارممممىلمممممسحلتا ممممو ل
ل،للومب شمممم  رممممهلتاو  ممممللفمممم لمف طبطممممو لولتاوقممممو لفمممم لوجممممهلتدمب ت سممممرطي ل
لمن قضره 

ي الخطابااة والقااانون لأنل-6 ل ممسللتا مم  لتاسمم ا ففمم ل: يتحلااب بعلماال
 كم لليرمواىلمنصم لتاكو سمرو للتامذيعلىلل لتا فلللتدمب تطو لجسرني  لل

للوتا ممم ةو ،لول ل كمممو لامممهلبممم علطو مممللمممم لتافبممم  ،لبعلومممب لتافط بمممليرولمممىل"ل 
،لاو لللس  لم لقوتةي ل ،لو اكلطب  ل"لوتم ة للفيذلتنللف اي لااليوجسللعظالمنهلل
لإ تلولضممم  ل  وكو يمممو ل تاكو سمممرو لعلمممىلكممم  لمممم لتاضممم و يلوجممموالقممم    

لمم ل"تافبم  لتاع ممل"ل  ل كمو لللل ضم  ل كم لف ةمهلتاوهم   لتا  ةوةيمللولمسروحلعم ا 
لل (3)علىلقبوالتا ش وحلل ي لق ا 

 

(1) Nolan, E,  the Quaestor in Late Roman Law, MA thesis, p. 34. 

(2) Ammiani Marcellini, 27, 4-6, Nolan, E,  the Quaestor in Late 

Roman Law, MA thesis, p. 34. 

(3) CJ, 1.17.2.9, Nolan, E,  the Quaestor in Late Roman Law, p. 13. 
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جومممم ل ممممي للةممممهلل ومممم لمهللممممم  توة اممممظلعلممممىلقمممم ةو لتدمب تطممممو لجسممممرني  للل
ب افط بممللوتاب  ممللوتافصمم ال،لل ل كو لعلىلمع فللللمرطلب سلتا   لتا تب لو  

تا م  لتافم مس،لوإ لااللفم ق ةوةيمللللكفم ء  لللو ي لم لكم  لعليمهلتاكو سمرو لمم 
منصمم لتاكو سممرو ،لولةممهلكمم  لوتممس جليممسالعلممىلل ويمملل اممكلعلممىلشممىءلف ةومم ل

لتخري    لف  ن  لاقللك ةإلتلاذلللم لتألشف ملتاو   ي لم لتدمب تطو 

 يس الكويستور:يتع اجراءال -
بعممسلتارعمم  لعلممىلتا مم وولتاوتجمم لتوتف  مم لفمم لتا ممفللتاممذيل مميرال

 لممم،لول؟ سممرو ي لتاكوليممالمرممىلكمم  ليممرالتعةرسمم ءلتعينممهلفممىلمنصمم لتاكو سممرو 
ل؟،لوكي ليرالتسلوهلتاونص ل؟منصبهلف ك  ل  ضيه للتار تاوس لل

فممم لتام اممم لكمممم  ليمممرالتعينمممهلفمممم لسممممرو :لو مرمممىليمممرالتعيمممي لتاكأوًًل: 
 لومومممم ليممممسالعلممممىل اممممكلل،ل  لا سمممموب ،للولفمممم لتألوالممممم لينمممم يتافمممم مسلممممم

 لتا مموتةي لتألواممىلتارمم ل وكمم لةسممبره لأل  عممللو   ممي لممم لللممممللتسممعللول  عممي
 نم  لقموتةي لولل،جسيمسللم ا  لفم ل ست مللعم  لل تالتوييز الك ةإلقموتةيللت و سرو  ل

فممم لتا ممم نلووتامممستلفممم للكو سمممرو منصممم لتاواممموتلتلموممم لوامممىللمممس سلاد  ممملل
تعمموالقمموتةينهالتألواممىللآخم   لشمم قيي لإاممىلشمه لا سمموب ،لو   ممللتعممواللتامم إلل

رعيمممممي لالق عمممممس لع مممممملو بمممممسوللةمممممهلامممممالتكممممم ل نممممم  لل،(1)لوب إامممممىلشمممممه لةمممممو 

 

(1) Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 16.  

هاا  رلم عااد رلمتزاا رف عليااه لتساالس رلم صاا  فااي ًقوااة كاا ن  هرر    إلى أن  تجدر اإلشارة  -

ر فااي أورضااإل ت رلك يساا   صاا   على ط  أيض  أورضإل رلرمه رية،  وأ وح هرر رل  ع س ري  

 .  عه د راطوإلرة رية

See. Polo, F,P., & Fernandez, A,D., The Quaestorship in the Roman 

Republic, Bilren, 2019, p. 74, Cicero, Political Speeches, Trans, 

Berry, D,H, Oxford, 2006, p. 344. 
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 لاممال كمم لشمم ط  ل لا سمموب للولفمم لتألوالممم لينمم يتافمم مسلمممول ل،لسممرو تاكو 
للولق ةو لمسلالبه 

لآخم للل  نم  لعمسالمم لتاكو سمرو لللل لليل سا ت لمسوتلمن لمبهالفم لوقمإ 
تمممممواىلل،لايممممم لمممممم لتاعممممم  ،لوامممممال ومممممسثل امممممكلإيلمممممم لوجممممموالتفسمممممي لمنط ممممم 

،لتاوهممم  لحاممسلإ ومممم لاممسحلعواتممهلممم ل،ل ل 383 لمنصممبهلفمم لممم يوليول ممينيك
يةرستبمهلفم لمهوملللتاع  لتواىلخليفرمهلةي بمل لعنمهلةظم  لف لل سطسلم لةفسلتول

و لمنصممممم ل ةيممممم ت لمممممسلف ل 388فممممم لل رمممممو  لول،لتألقممممم ايالسللاممممملإامممممىللخممممم حل
لم  سممميوو لرمممهألوالإامممىلتامممم إللو ز وتاكو سمممرو لبعمممسلخممم وجل يواو ممميو لت

Maximus(1)قممممسلتممممسخلإلولجبمممم سلإات  لللل لتاظمممم و لتاسي  مممميلوة اممممظ،ل
لب تطو  للعلىلض و  لتعيي لكو سرو لجسيس لتدم

يمممممي لرعرمممممسخلل ممممم و للخممممم حلاتواممممميسل مممممذتلفوسممممم ل ممممملل وكممممم لل ل
علمممممىلعهمممممسلتدمب تطمممممو للتا ممممم  لتاسممممم ا لو  اروسيمممممسللفممممم ف و سمممممرو لجسيمممممس،ل

كو سمممرو لتدمب تطمممو لجسمممري لتألواللProclus  وكليمممو للف تممموللجسمممرني  ،
Justin Iل سطسللف تاوايسلل "لقبللل ل صب لجسرني  لتاو  ا527-518"ل

 

(1) Theophanes, the Chronicle of Theophanes, p. 108, Olszaniec, S., 

Prosopographical studies on the court elite in the Roman Empire, p. 

100, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 16.  

ه  أًد رلمتمإلدين في رلر ء رلبإلاي طن راطوإلرة رية، وقد تمكن طن قتل ماكسيموس:    -

ر علااى رلراا ء رلبإلاااي، ولكاان  ر  راطوإلرةاا ر رلبإلاااى جإلرتياا ن، وإعاا ن نفسااه إطوإلرةاا 

راطوإلرةاا ر ثي دوسااي س رفاار ر عتااإلرف اااه وقااإلر ر نتقاا   ط ااه لقتلااه راطوإلرةاا ر 

عد رلري م ورستط ع ه يمتااه ع ااد أكاا ي  علااى ر درتيااك وقتلااه عاا   جإلرتي ن، وا لفزل أ

388.   

See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes, p. 103, 

 .41وي نطية، ص رلعف ف  وإلهخ رلدولة 
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 لرولي لتاكو سياسسل ذ لتادم  لتالعلىلتافو لتعل،لوكبسيللم قإل(1) 527ع  لل
 لارمىلتاسم ب لمم ل528فب تيم لعم  لللتاد ام لع م لمم للف للThomasتوم  لل

عصم للفم تألشمه للTribonianت  يوةي  لللل ،لولم لتاكو سرو 529   للع  للل
لل (2) 529ع  للتاس ب لع  لم لةوفوب لف ينهليتالتعلف سللجسرني  

 

(1) Livingston, J., United States Monthly Law Magazine, Vol, IV, 

New York, 1851, p. 246, Honoré, A. M., & Justinian; Some 

Constitutions Composed by Justinian, In The Journal of Roman 

Studies, Vol. 65 (1975), pp. 107-123, p. 108. 

طن رلشوصي   رلتي ج ء  إلى رلز  مة أط   في رليص   على طصاادر   ل:وجستين األ  -

عيللي يل لي للي   ا للج تللج ج تيللتي  لللا بلالا لل  بلوبالفعلل   ، 470رلااإل ق ًاا رلى عاا   
بلح س بإلاب بطللو  و ودلللج ولللار بإلاب بطللو  ولايتايلليوس بجو و تاطلل  تيللتي  بجو  

 .اااً د  يبعي   بلبالغ تقجملاالالييه وبلتُا  الفًا لهو دل  بل غم ا  دا ه ب
Theophanes, the Chronicle of Theophanes, p. 249, Kazhdan., 

Oxford Dictionary, Vol, 2, p. 1082, 

 .69ج  ين نسيسخ ت ري  رلدولة رلوي نطية، ص 

ر طهماا  ، وكاا ن يتمتااع ارديااة بروكليوس:    - طن أاإل  رلإلج   رلطماا ًين رلاارين لزواا ر دور 

واثقة راطوإلرة ر، لدرجة أنه رعت د أن يقااإلر كاال راجااإلرءر  كلماا  رآهاا  ل  وتف ٍن في رلزم

ءة فقااد  اا ز ر أوااك    طاان طن وجهة نظإله ه ، ولزااد  طزإلفااة راطوإلرةاا ر ااارط ر رلقااإلر

 للمزيد عن ذلك.رليإلوف لت قيع ط  يل   ت قيزه.  

 ، عااين للدررساا  1اإلوك اياا سخ رلتاا ري  رلسااإلي، تإلجمااة  ااوإلي أااا  رلويااإل سااليس، ة

 . 83-82،  ا2001رلوي ث رانس نية ور جتم عية، رلق هإلة، و

(2) Justinian, Novelles, 17, Honoré, A. M., & Justinian; Some 

Constitutions, p. 108.  

على رلساا ًل رلر اا اي   Pamphiliaك ن تإليو ني ن طن أا  ء ط طقة ا طفيلي   تربيونيان:    - 

وقااد رأى فيااه جساات ي ن رجلااه رلم شاا د،   ،قاا ن نرلآلسي  رلصبإلى، وك ن طن أاإل  رجاا    

؛ ًتااى أنااه ساايزهد إليااه وك ن   يتز  طاان رلفوااإل ازلمااه رلب يااإل وطاان تيمسااه رلشااديد لااه

ه ض  ااة  وأنااه كاا ن إلااى ج ناا  ك ناا  ،ي رلكويإل رلري تسمى ا سس جست ي نامشإلوعه رلق ن ن

هاارر إلااى ج ناا  تيليااه ، لفلكر   في  وع لم    وطي طيًّ يو  وضط   ك ن رجل دولة وفيلس ف    يًّ ق ن ن

رل ظيفيااة فااي رلقسااط طي ية   ااادأ تإليو نياا ن ًي تااه، وادط ثة رلُولااق ورلوإلرعااة فااي راةااإلرء

راطوإلرة ر يزي ااه فااي وظيفااة  وًقق وهإلة ورسزة طم  جزل ،وإل  اص رة كويإلة، ف طي طيًّ 

 . رنظإل.يست ررلك 
== 
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ع ممللارعيمي لوق عمس للوخ لللتألم للةمهلامال كم ل نم  لةومطلمنمرظالل
سثلام اثل يعيم ل مذتلتامنوطلم لتاووك لل ل ويس،لو  و لإ لوجسللجسل و سرو لل

تاونممرظاللواممذتلتممسخلإلتاظمم و لتاسي  مميللو ي  مم لفمم لمسمم اللتعيممي لكو سممرو ل
لجسيس 

تاكو سمرو لتارم ل  ضميه للم لب انسبللالوس ل:للمس لتوا لتاونص لثانًيا:  
مممنهاللبعمم لت لممسلتخرلفممإلواممالتكمم لعلممىلةسمم لمنممرظا،لايمم للف ممسلفمم لمنصممبهل

مكهممموالتي مممالل-ل لتاكو سمممرو و سمممرسالعلمممىل امممكلل،  للوللقممملونصممم لاعممم تا
قليلمممللفمممم للع مممم إللت ريمممم اللقمممسلت لممممسلتاونصمممم لأل مممم  ي "لل"E11لو  ممممزلاممممهل ممممم
منصممبهلارممىلةه  ممللفمم للو  مم ل،-مسر مم  لتدمب تطممو لل كمم ايو ل- وفينيممو 

لمم ممنهالولافرم   لترم توبل مي لعم  لوعم مي ،للت لسلتاونص للمنهاوتابع ل،للتاع  
 وكمم ل،لممم لتاعلممالب ةممهللولل  عمملتاونصمم لافرمم  ل ممي لعمم مي لو   مملللعمموت للت لممسل

 لتارممم ا ،لكومممعولمممهلمممم لعهمممسللامممسلتألبممم ط  لالعهمممسلالكو سمممرو لل ل سمممرو لفممم ل
لتا   مسلتاب تيرمو يللمنصم للهلبف  اكنلل ،408اسثلعنسلوف  لل ك ايو لع  لل

Praefectus Praetoir-كمم ل وليل-عمم االتايممو لمنصمم ل  مميسلتاممو  تء ل
لل (1)إع ا لتعيينهلف لتاونص ل

 
== 

فااي رلقااإلن رلساا دس  يااةطيمااد فتيااي رلشاا عإلخ رلسي سااة رلشااإلقية ل طوإلرة ريااة رلوي نط

-90،  ااا  1989رلمي دى" عصإل ج ست ي ن"، رلهيئة رلمصإلية رلز طة للكت  ، رلق هإلة،  

 .80-79لوي نطية،  ا ، عف ف  وإلهخ رلدولة ر91

(1) Honore, T., Law in the Crisis of Empire, pp. 17- 78.  

ي نطي، وكاا ن  اا ًوه لويُزد طن أهس رلم     ورأللق   في رلزصإل رالقائد البرايتوري:   -

 للمزيد من المعلومات. ي تمي إلى فئة أع رن راطوإلرة ر، وقد تمتع اسلط   ورسزة. 

، رلهيئااة رلمصااإلية رلز طااة 2ي نطية، تإلجمة عود رلز ي  ج ويااد، ةررنسيم نخ رليض رة رلو

وس   عود رلز ي  فإل خ رأللق   ورلم   اا  رليك طيااة ،  93، ص  1997للكت  ، رلق هإلة،  

   .41، صنطةي ا في
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فهن  لا يسلت ردن  يللشمللفيه لل،وم ل اكلاالتك ل ذ لق عس ل   رل
و اممكلعلممىلعهممسلتدمب تطممو لجسممرني  ،لو سممرسالل،تاكو سممرو لتاونصمم لممم تي 

لتارمم ع فممإلب  ممال ممو  لتا ممع ،لوللتارمم  ل532  ل ممو  لةيأيمم لعمم  لعلممىل اممكل يمم
 ر ضم ءلتادموت لتمال،لويTribonian يوةيم  للت لمط ابه لعزالتاو  علل   للاسلل
،لاكنمهلاماليلبم ل(1)للايوللمولمهللsBasilide لتاكو سرو لب   ليس لليعزاهلوتعي

ل لو ممللبممهلارممى535ل للعمم ا لجسممرني  لاونصمم لتاكو سممرو لممم  ل  ةيممللعمم  ل
مم لعيو مهلف مسللف ةهلعلىلتام  اللJunilus،لوخلفهلجوةليو لل 545وف تهلع  لل

لل (2)لسلاوس ل ب ل نوتلب  

 

(1) Lee, A.D., From Rome to Byzantium AD 363 to 565, Edinburgh 

University Press, 2013, p. 251, Jolowicz, F.H,& Nicholas, B., 

Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge 

University Press, 2008, Chapter, 29, p. 478, Roby, H.J., An 

Introdustion to the Study of Justinian's Digest, Cambridge, 1886, 

Chapter, 1, Honoré, A. M.; Some Constitutions Composed by 

Justinian, p. 108. 

ورلتي طز  هاا  ا لي ن نيااة رل صااإل، وقااد أضاار رلثاا رر فااي تلااك رلثاا رة اتاادطيإل اورة نيقيا:    - 

أً ة ر ا لقصااإل راطوإلرةاا ري، لدرجااة أن راطوإلرةاا ر و  وًإلق كل ط  تقع عليه أيديهس،

 جست ي ن فكإل في رلهإل . للم يد طن رلمزل ط  .

Cameron, A., The Cambridge Anciet History " A.D. 425- 600", vol, 

XIV, Cambridge, 2002, pp. 71-72,  Bury, B.J., The Nika Riot, in, 

JHS, vol, 17, 1897, pp. 92- 119. 

رلث رة ،  رأفت عود رليميدخ " 71  -70لسيد رلو   رلزإلي يخ ت ري  رلدولة رلوي نطية، ص ر -

اااين رلفكااإل ورلاادين ورلسي سااة،  ن كتاا   اي نطااة"،  م532ية س ة رلقسط طي   فيرلشزوية  

 .249 -199، ص 1997ن للدررس   ورلوي ث رانس نية ور جتم عية، ، درر عي1ة

(2) Jolowicz, F.H, Historical Introduction to the Study  Chapter, 29, 

p. 478, Roby, H.J., An Introdustion to the Study of Justinian's 

Digest,  Chapter, 1, Honoré, A. M.; Some Constitutions Composed 

by Justinian, p. 108.   
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و رضم لممم ل اممكللةممهلامال كمم ل نمم  لمممس لمومسا لاب مم ءلتاكو سممرو لفمم ل
ت تممبطل اممكلبو ممي للتدمب تطممو لوتألاممستثلتاسي  مميللتارمم ل  ومم للومم منصممبه،لوإة

لت   لعلىلمنصبه 
و سممرو لتانمم ج لف ةممهلع مم لتةرهمم ءلفرمم  لعولممهلتاكو نبممم لل لةعلممالل ل

الوقممو لل،لولامم  المممسة ل يلمنصمم لامم  ال  تيرمولل ليرمواىليروقمم لبفرم   لوجيممز ل
علىلتارو يسلت قيرهلوتاوس فللتازمنيللتاف لللل ي لعوللتاكو سرو ل العولل

ل:و وض ل اكلتاكسوالتار ا وقسلتتبعن لتاونهجلتداص   ل،لتا   سل
لبعسلفر  لعولهلككو سرو للكو سرو لتوا لمنص لتالتد ا

 ط و و 
تاكو سرو لاسحلقنسطنطي لتاد ة لع  لل

  ل354
- 355ف  أي لع  ل ايم لول طق  سلإ

  ل361

 ايوةريو ل
تاكو سرو لاسحلتاأيصم لج او لع  لل

  ل354
  ل356-ل355 ق  سل ومم لع  

 ةيب  سيو ل
واي  لع  للجتاكو سرو لاسحلتاأيص ل

  ل360

لل-360)لق  سلتام الع م 
ل (ل361
  ل365ق  سلتا  نل

  ل364ق  سلتا نسطنطينيلل  ل361وايم  لجتاكو سرو لاسحل چو يم  ل

للةسو كول ي
   اوتيو ل

لواي  لج و سرو لقنسطنسلول
  (ل365ل-361)

 (ل ل367ل-365)لق  سلتا  نل

 إيو  ت سي  ل
ل-367   انريني  لتألوا  و سرو 

  ل370
  ل374ق  سل ومم ل

 لو وةيو 
لوج تتي   وا  انريني  لتأل  و سرو 

  ل377ل-375
لق  سلتام ا،لوإ ط اي ،لولف   يم 

  ل379ل-378

ل
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ا:  اومم ل كمم  لقسممطنطي لل فطب مم لل:اونصمم لو سممرو لتاكتسمملالت يتيممللثالثااً
كر بمهللفم لConstantine VII Porphyrogenitus  في وجينيرمو للتاسم ب 
تاكو سممرو للخريمم  لعلممىلشممفللممم لا مممللمنصمم لف ةممهلعنممسم ل  مم لتيلتاو ت مما

ارفمممم يسليسلتي مممم لعممممي لعليممممهلتاممممذ  إللممممم لتاكو سممممرو لتاومممم ا لفمممم لطلمممم لير
رو ل  مو ل مم خذلتاو شم لاونصم لتاكو سمللذيتاوللل،(praipositos)لل   بو يرو 

  ف مممللكمممللمممم للارفممم يسليسلتي ممم ل فممم جل مممالل،ممم لتاوكمممّ  لو مممذ  لبمممهلارعيينمممه
إاممىللإممم ل،لsilentiaries س(لوتاسمميلنر  koubikoularioi)لكو يكوي  مموتا

 لبودم لل(Thermastra)لولإاىلق عملل ي م  مر تلل(للHemicycleتا  عللتاع ملل)
م تمممللتارممم تةيال-(kankellarioi)كممم ةكي   وةيمممللولةولعممم للممم  م لتاو ممم   لتا  

و  مممو ل ر مممس التاكو سمممرو لاهممما،ل ي وممممو لل، ا تينيمممللل نممم ءلموكممم لتدمب تطمممو ب
ّي لوعلممممىلتافممممو ل  ممممو لتال،سو  الب اممممسع ءلالوكمممم  ل ممممالتار  عممممسل مممم كو سممممرو لتاويعممممب

لof theلchosbaitesب   مم المع وةممهلإاممىلخزتةممللتاو بممسلتدمب تطو  مملل)
vestiarionلايرسمممممملال اتءلتاكو سممممممرو لتاسمممممم   ،لو  ممممممو لتاكو سممممممرو لتاكسيممممممسل)

ل (1)لب  تستءل وإللتيارف الف لتاووك ل

 

(1) Constantine Porphyrogennetos : The Book of Ceremonies, 

Trans, Moffatt, A., & Tall, M., Vol, 1, Book, 1, Bonn, 1829, pp. 

268- 269 . 

قد ذكااإل  ليرإلة رألرج رنية ورلم ل د ا،  ان راطوإلرة ر لي  رلس دسخ ر  قسطنطين السابع  -

عظيمة  أن رلل ن رألرج رنى ك ن له قدسية وطك نة  ،2-1، أية  19إنريل ي ً   إ ي ح    في

كم  ياادع ن و ااز ر علااى   أن رلسيد رلمسيح ع دط   لوه رليه دإل  ألنه ذك  ؛لدى رلمسيييين

، وطااع ذلااك ية هرر رللاا ن، وطن ه   ج ء  أهمرأسه ت ج   طن رلش ي وألوس ه ث ا   أرج رنيًّ 

وتهإل اه طن نشاا ة كويااإل هإلته إلى ط  رتإلجع وواين رلك يسة ولي ،    روديد     أث ر ط لده ن رع  

لزلس وله رلزديد طن رلمؤلفاا  ، وقااد أ ااوح إطوإلرةاا ر ل في رلزلس ورلدررسة، ًيث ك ن طيو  

 فاايطي يه    ازد أن و ل إلى سن رألرازين، وط   ا لقسط 945ع      فيرألسإلة رلمقدونيه  

   . 959ن فموإل   9
== 
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ل:منهمم ل،بعممسالممم لتاوزت مم لتدشمم   لإاممىلل لتاكو سممرو لقممسلاظمم لوتكممس 
ويم لتاوتجبم سلتاوسةيمل،لو اممكلمم لجلفمىتاونصمم ل علفم نمهليالتعيلةمهلعنمسم ليمر

فمممو  للولتاسممم ا ل"ل ممموتءلتاوروامممو لتاريممملتا ممموتةي لتابيزةطلفممم اوممم لجممم ءللطب ممم  
تاوس واو لع لتاكب  لل عفو لمو لعليهالم لوتجب سلمسةيمللةومولتامب و،ل مال

،ل(1)تبمل"وم لاسيهالم للموتالول ن ء،ل ي قو القبلللولبعمسلولمواهالإامىلتلمكلتا ل

 
== 

See. Kazhdan, A., the Oxford Dictionary of Byzantium, Vol,1, p. 

502.  

، 2003ة ًساان ًوشااي، رلقاا هإلة، جماا دون لااد نيكاا  خ طزرااس رلتااإلرجس رلوي نطيااة، تإل -

 فاايورلمسلمين     ق   اين راطوإلرة ريه رلوي نطيةإي  س ن ر رلدين خ رلز  ،  136-135ص

ط جستيإل  يإل  "،رس لة 959-912رلس اع وإره     رليإلو  رلصليوية"  عهد قسط طين

 .63"، ص 35، ً وية "2000سك درية،  ط ش رة، كلية رآلدر ، ج طزة را

طاان رلم   اا  رلمهمااة رلتااي ظهااإل  فااي رلدولااة رلوي نطيااة ط اار رلقااإلن  خوالكوبيكوالرييي  -

طه طااه طااع طااإلور رلو ط  رلمي دي، وطثلهاا  طثاال أي وظيفااة أضااإلى  رضتلفاات وتطاا ر  

رل طن، ًيث تقلد رلزديد طن رلم     ففي ازر رألًي ن ك ن طسئ   عن ض رنة رلم ااا  

ة رية، كماا  تاا لى ط   اا  ًكاا   إلررلو  ة، رلط ولة راطوإلرة رية، وًرإلة رل    راطو

 للمزيد من التفاصيل. وق دة في رلريش، إ  فة إلى طه   دال ط سية.  

See. Bury, B.J; The Imperial Administrative System in the Ninth 

Century, London, 1911, pp. 120- 122, Kazhdan, A., the Oxford 

Dictionary of Byzantium, Vol,2, p. 1154.  

صاان طاان رلقااإلن ط اار رل  طن رلم     رلقض ئية رلتي ظهإل  فااي اي نطااة:  السيلنتريس  -

رلصاامت فااي رلقصااإل، كماا  كاا ن طاان  اامن ترطين رل ظ   و  رلإلراع ، وطن ورجو     ًوه 

 للمزيد من التفاصيل.  ورجو ته ًإلرسة راطوإلرة ر أث  ء رليم   رلزسكإلية.  

See. Bury, B.J; The Imperial Administrative System, pp. 24- 25, 

Kazhdan, A., the Oxford Dictionary of Byzantium, Vol,3, p. 1896. 

ع   رلقصإل راطوإلرة ري، رلتي تت سا اين ق عة رلمااؤتمإلر  إًدى ق للعاعة ثيرماسترا:  -

 ) طيدرن سو ق رلويل ا لقصإل(. Hippodromeوس ًة رلهيودرو  

 See. Paspates, A.G., The Great Palace of Constantinople, Trans, 

Metcalfe, W., London, 1893, p. 238 

(1) CJ, 10.32.67.2. 
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مه ج ةمم سل ممب نلإاممىلإضمم فللإاممىلتورمم لتاكو سممرو لب اممذ  إللممم لتدمب تطممو ل
ل (1)تافيل

اكو سمرو لموتف رمهلمنصم لتل ه لش  لولتور لتار اوزت  ل لم لتك  و لل
اوم ل كم  لقسمطنطي لتاسم ب للو امكلطب م  ل،تاو    لتا  ةوةيللعلىلتعيي لل  م 

(لpraipositos)ل   بو مممرو ارفممم يسلاممم  يسلتي عطممم لتاوكممم  لتألمممم لب ةمممهل
ىلوعنممس  ليرل ممل،اسمميلنر  سلايرومم حلقممسو لتاكو سممرو ب اممذ  إللفمم لطلمم للاممسلت

و  ممو ل ربليمممهلالوكمم  لتاممذي ل  ومممو لاينهمم لب خريمم  لممم ليممرالتعيينممهلل،منممهلتامم ال
لالو ممم    ل  لإامممىلتاكو سمممرو لفممم لولوم تف مممارفممم يسل  ممميسلتي فممم جل مممال صمممم    
ل   س لاهللم   لتاو م   ،ل وتءلكم  لشفصم  لل(لولHemicycleتا  عللتاع ملل)

إ تلامممسثلوامممالولل،وكممم لاو مممال ف جمممو لفممم لتل،عمممم ءلالوكممم  ت نمممي ،ل ي ومممموتلب اسل
لل  مواليبعم لبمهل يروتجسلتاكو سرو لف ل ذتلتاووك ،ليمرالتابوم لعنمهلمم لق بمب

إ تلاضمممم لقبممممللتيارفمممم  لامممموالتاو  ممممس ،ل  ممممو لب خطمممم  لوللافمممم يس،  مممميسلتي
ل اليذ  لفم لطلم لتاكو سمرو لفم ل،الت شي لم ليرالتعيينهايرل ىلمنهتاوك  لل

فممم لولل،   لتا  ةوةيممملم   لتاو ممملممملي مممس لامممها،ل(Thermastra)لق عممملل ي م  مممر ت
امم الممم  لتاكو سممرو لول تالتاوكمم  لتعيممي للمم   لو مم   ،لت مم  لتاو ت ممالك فمملل

،ليرضم ل(2)ل(symponosعلىل  ت لم ت التعيي لمسر م  لتاوم  التاومسة ل)
سحلتاوك ةمممللتارممم لولمممللإايهممم لتاكو سمممرو لفممم لإات  لتدمب تطو  مممل،لمممم ل مممذتلمممم

 

(1) Constantine Porphyrogennetos: The Book of Ceremonies, p. 

418.   

(2) Constantine Porphyrogennetos: The Book of Ceremonies, pp. 

274-275.   
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 م  ،لكوم لتظهم لمك ةرمهلفم ل لتاوهومي لبمفيلامسلتاومو اس جللل لللب لتعيي ل
لتطو لمه مهلب  رو ت  

 تطور مهام الكويستور: -
قمممم  لتاكو سممممرو لب اعسيممممسلممممم لتألاوت لتاوفرلفمممملل مممموتء لاتخممممللتا صمممم ل

تلعمم لت ممم لقمم  لبوهمم  للشمموللولعممالا صمم لوخ  جممه،لايمم لتيمب تطممو يلل لبعيممس 
،ل   للخمم حلل ممللمهممل الت ممربعولل،(leges ممم ار   ع سل)لمكمم التار كيممزلعلممىلعولممه

لمنصبه؟لف رس ؤالم  تلك  ل فعللتاكو سرو لةو نبم لل ل

ف ل ست  سلتاظهو لتاوو  لالكو سرو لل:العمخ كااُرُسٍخ لإلمبرا ورلل-1
سللةهممالل 354عمم  ل التتصمم الكوودلممي لا مب تطممو لوامميسلاهممل عولممو لكمم ةوتلويجمم 

للتاوصمممم ا ل  ممممكمممم ةوتل فممممسمو لب اسمممف  تسللول  ومممممو لبوو،لولوتضممم لب ا وتةيممممم 
ل  لللولارىلتاووتق لتاصعبل لتدمب تطو  للف لتاووتق لتاوس

امال–فم لمهومللل 354عم  للTaurusط و و لللت ريع  بلللف سلللعلىل بيللتاود اول
مرفمذ للك ةإلل ميني لكو ل مولتاوم الاومم  ولإاىلل مينيمم للللل- يع  لتام  لمنه 

 لك ةرمم لفمم لا امملليتالرممليلتل ممي لتدمب تطممو  ري لتا وم ةيممللوتاف   مم لمو يممس لموقفمم ل
للل (1)ا إللآةذت 

 

(1) Ammiani Marcellin, 14: 11, 13- 14, Nolan, E,  the Quaestor in 

Late Roman Law, pp. 38-39, Olszaniec, S., Prosopographical 

studies on the court elite in the Roman, p. 411, Harries, J., 

Imperial Rome AD 284 to 363: The New Empire, Edinburgh 

University Press, 2012, p. 143. 

ك أو كلمة أرطي ي طن أ ل ي ناا ني، وذلااك ألن رألرطاان يلقواا ن واازوهس ا له ياا   ا:نيأرمي  - 

، وقااد كاا ن طواادأه  رلط ف ن ااا طن قلياال  ، ًيث تس تك ي هس ازدسس هي كت ن رلي يك والدهس ا

ألنه ًي م  كثيإل أو ده   رور يت قل ن طن طك ن إلى آضااإل نتيرااة  اايق  ؛طن ي فث ان ن ح

ر تميياا     ىسااس أرطي ياا  رلكوااإلريطلق علي أرطي ي     ،و أرطي ي أرا لقإل  طن    رطيلهس، وك ن 
== 
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فمممم للMontiusموةريممممو للوفمممم لتاعمممم  ل تتممممهلكمممم  لتاكو سممممرو لتاويسمممم 
عنمسم للمم لتألخيم لبم اأب لعلمىللCaesar Gallus او جمخسممللتاأيصم ل
لتاكو سمرو لموةريمو للوقمسلامذ لل،امط  رهللDomitianusو لل ةتاو  الاوميري

عمممسلنطيو ل يلتارممم بعي لا نسمممطل   لعلمممىللامممسلتاوكمممتاكنممممموالمممم لل لإا ممم ءلتاأمممب
لاحمومم لل لم لتافيم ةل،لإيلل لج او لقل لتاط واللبفطمم بهلتارو  ضم لض   ل

لل (1)و  لإاىلج ة لاوميري ةموةريو لإ   لتاكو سرو لإاىلتوز  ل

 لتاكو سممروللتادمم ة لنطيو قنسممطتدمب تطممو لل  مملل ل360عمم  للفمم ول
ل  وايمجأيصمم لإامىلتالدملفم لبعلLeonasيوةم  لامممل عم  ل لتاذيولتاف ملبهلل

Caesar Julian  نطيو ليمم ف لل ل فلمم لقنسممطلل ل:ايبلمممهل  مم اللمف ا مم
 

== 

   رألن  اا   "آسااي  رلتي نشر  ازد ذلك في إقليس قليقياا  فااي ج اا   ىله  عن أرطي ي  رلصبإل

فااؤرد ًساان ًاا فيخ تاا ري  رلشااز  رألرطي ااي ط اار طاان رلمزل طاا  .       للمزيد.  رلصبإلي"  

 نريخ طوتصإل ت رري  رألرطاان، ض  ، أنط ن124، ص  1986رلودرية ًتي رلي  ، رلق هإلة،  

طااإلورن رلماادورخ رألرطاان عوااإل وط  ازده ،    8، ص  1868ديإل رلفإلنسيسك نيين، أوروليس،  

، ط سااي  ض ري اا تيىخ 81-68، ص 1980ساا ري ،  - ااال، دطشااقررن، د2رلتاا ري ، ة

ت ري  رألرطن طن رلودرية ًتى رلقإلن رلو ط  رلمي دي، نقلااه عاان رألرط يااة ناا رر ضليلااي، 

 .1999يلية للدررس   ورل شإل، رلطوزة رألولى، وودرر إ

سس طن س را إليق، ورستمد هرر ر و  طن أةلق تزويإل ف رس هأ  مبراطورية الفارسية:اإل  -

 ، ثااس أةلااق عليااه رلزااإل  فاا رس.Persisثااس ًااإلف ليصااوح اإلسااي     Parsaقليس ا رساا   إ

 ، طإلرجزااة عوااد شاا عهد رلس س نين، تإلجمة يييى رلو فيأرثإلكإليست سنخ إيإلرن  .للمزيد  

، أًمد أطين سااليسخ إيااإلرن ط اار 4، ص  ايإلو  "د.ن"  رل ه   ع ر ، درر رل هضة رلزإلاية،

لاان رلث لااث قواال رلمااي د، درر رل هضااة رلزإلايااة، ايااإلو ، أقااد  رلزصاا ر ًتااى أورسااا رأل

 .10 -7، ص 1988

(1) Ammiani Marcellin, XIV, 7, 12-18, Butler, A., Champion of the 

Gods, 2014, p. 199, Banchich, T., & Lane, E., The History of 

Zonaras: From Alexander Severus to the Death of Theodosius the 

Great, Routledge, 2009, p. 75, Downey, G., History of Antioch, 

Princeton, 1961, p. 367, Thompson, E.A., Ammianus' Account of 

Gallus Caesar, In The American Journal of Philology, Vol. 64, No. 

3 (1943), pp. 302-315, p. 309.   
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ن  لال-واي  جليل–عليهلل وايم  للولف ضمهلعليمهلجنموا لكا  لل سطسلتامذيلممي
مواي  لجممممم لكيتيممللت ممرأب اه،لإيلل لل  ت بمم لم  لتاكو سممرو لوقممسلكمم،ل ممم   سفمم ل

،لو كمم لل لةعلممال(1)للتا  مم ال مم م  لل دمم لاكوممللمم لل ليل مم لبمم الو لعلممىلا
ي لتاووتق لتاس ب للك  ل فس لمص ا لل سطسلتاو  ا،لجولف ل لتاكو سرو ل

لمي به عنه،لومروس  لل وة  ب ل ل لب  التدمب تطو لف لا التوراللولت ريوج  ب
لنمممممتاعممممم ملو لبوهال مممممللتاركممممم لةرسممممم ءول ل  للتاكو سمممممرو لتاعومممممللكممممممم ي ي
مهوملل وكمم لألةهم للل مذ لتاوهوملل سمرو كولتالامال وركم لتاوتقم لفم ؟لا مب تطمو 

ل ل  و ل همم لليلشفلليرور لب اووتلف سلتاوطلو للمم لتافب  ،لوتافصممم ال،ل
لو  للتدمبمم تطو  

  ممميسلاوتو ممممم لتابممممم ول–لHelionلفعلمممىل مممبيللتاودممم الكممم  ل يليممممو لل
(magister officiorum)-ممولممم لقمم  لبوهوممللتارفمم و لممم لتافممي  لعمم  لل 

،لتاكو سرو لتاع مللف ل اكلتاع  ليواو يو لتادم ة ،لوايسللع ل  بةيملل 422
فمم للاتءلبعمم للهممات مرو لعوللتلممكلتاوهومللعمم لتاكو سممرو ،ل ممللفمم و مذتليلين

لآلخ لكوس مواي لمركواي ، لل (2)لارىلم ل  وخلاو  التا  ةوة لتاوه  لم لآ  

 

(1) Leeu, S., & Montserrat, D., From Constantine to Julian: Pagan 

and Byzantine Views : a Source History, New Yourk, 1996, pp. 

229-230,  Bowersock, G.W., Julian the Apostate, Harvard 

University Press, 1978, p. 53, Olszaniec, S., Prosopographical 

studies on the court elite in the Roman, p. 240.   

(2) Theophanes, the Chronicle of Theophanes Confessor, pp. 133ff, 

Jones, A.H.M., & Martindale, J. R., The Prosopography of the Later 

Roman Empire, Vol, 2, Cambridge University Press, 1980, Helion, 

1, p. 533,  Scholasticus, S., History of the Church in Seven Books, 

from the Accession of Constantine, A.D. 305, to the 38th Year of 
== 



 

 

 

 

979 

 لعمل تطو  للاال فرلم م لتدمبلل لتاكزءلتام   لإاىلوتكس لتدش   
لل ل 470و  اروسيممسلعممم  فممم للوتخمم لتا مم  لتافممم مسلامممذتلةكممسللتاكممزءلتا مم ق ل
 Julius لوايمو لةيبممولجو سمرو لتاع ممللامسحلتاكلLicinianusايكينيم ةيو ل

Neposلاك  لتا ومم  انب ءلم لةيبو لإاىللاسلق  لبوهوللتوليللو م   لتلل
ل كممو لضممسلكم  ل  مموالم  وممللتاممذيلل-  وم ل ممي ج  و ل–(لGallic)له  امملفم 

قمممم  لب ارفمممم و ل نفسممممهلالرولممممللإاممممىللايكينيمممم ةيو لكوممممم لل ،لتاممممم وولتاممممم  يي 
تاذي لك ةوتلف ل اكلتاوقإلمرو لي ل يوم لتب ىلمم لللمع  س لم لتا وولتام  يي 

لك  لو ك لل لةعلالل لايكيني ةيو ل،(1)لللم  لاو لل للم  وم التا ول  التاممم

 
== 

Theodosius II, London, 1853, Chapter, XX, PP. 354-355, Harries, 

J., The Roman Imperial Quaestor, p. 155. 

(1) Jones, PLRE, Vol, 2, Licinianus, 1, p. 682, Gillett, A., Envoys 

and Political Communication in the Late Antique West, 411–533, 

Macquari University Sydney, 2003, pp. 111-112, Dill, S., Roman 

Society in the Last Century of the Western Empire, London, 1898, 

pp. 304- 305, Murray, A.C., From Roman to Merovingian Gaul: A 

Reader, Toronto University Press, 2008, Chapter, 4, Harries, J., The 

Roman Imperial Quaestor, p. 155.  

 "، وه  رااان 475-474راطوإلرة رية  ن  ت لى ًكس رلر ء رلبإلاي طجوليوس نيبوس:    -

 . للم يد طن رلمزل ط  .  Nepotianusنيو تي ن س  

See. Reed, J.E., The Lives of the Roman Emperors and Their 

Associates from Julius Cæsar (B. C. 100) to Agustulus (A. D. 476), 

Vol, 5, Philadelphia, 1884, pp. 304-305.  

ر ، عوااإلور   ورًد  ك ن رلق ة رلشإلقي ن ورلق ة رلبإلاي ن في رأل ل وزو  ربيين:  لغالقوط ا  -

ع   في ه إلى طص  نهإل رلفست   ، و دي  وطن رسك  يلولطيق قول رلقإلن رلإلراع رلمي درنهإل  

، ورناادفز ر إلااى يرلق ةية تتيإلي     رلر اا   رلشااإلقادأ  ازر رلقو ئل  تقإليو       150

إل رألدنى ورلس ًل رلشم لى للويإل  وفي رل ه ية إلى ً و رلدي ير  أعلى رلفست  ، ًتى و ل 

وذلااك لااي   ن ، ياا ن ورلقاا ة رلبإلا س تفإلعاا ر فااإلعين هماا  رلقاا ة رلشااإلقيوطن ثاا   ،رألس د

 ف ق سه  نتشإل  قو ئل رلق ة رلشإلقيين  ف   ،فيأ  لهس وإنم  للت جه رلربإلر  في ضت ف  

 .إل روسي  ، على ًين رنيإلف رلق ة رلبإلاي ن ني  رلب
== 
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،لو كمذتلسثلب  مالتدمب تطمو للكوروعوب الل ملرمزم لللت  يلمبعوثلم لتاكو سرو ل
لتابست ل لف ت رهللتاكو سرو لاو  ل

مهولللخم حلل الت ت الرد علب اًللتماسال المقدمة لإلمبرا ور: لل-2
للإاممممىلتا لممممب ارو  مممم سلو ممممىللممممي  للتيل،كو سممممرو ممممم لتاوهمممم  لتاوفرلفممممللتاويوكب

Precesلهممم و امممكلطب ممم  لاوممم لجممم ءلفممم لق  ومممللتاو،لتاووجهمممللإامممىلتدمب تطمممو ل 
Notitia Dignitatumلع لتانظ لف لتيارو   سللل ل لتاكو سرو لك  لمس وي 

ومومم لي كممسلانمم لل،(1)لتاو سمممللإاممىلتدمب تطممو لوتامم العليهمم لفمم لبعمم لتألايمم  
ا مممم  لتا تبمممم لتاوممممي ايلقممممسلولمممم لتاكو سممممرو ل اممممكلل ضمممم  للةممممهلفمممم للوتخمممم لت

سم ،لكنب ةمهلكم  لعضمو تلفم لتاوكلمسلتالQuaestor Ausoniusلو وةيمو ل
ل ل(2)وك  لينظ لف لتيارو   سل

 
== 

، رلقاا هإلة، 5، ة1، رلتاا ري  رلسي سااي، جااارلزصاا ر رل سااطى فاايوروا   سزيد ع و رخ أ  -

زصاا ر رل سااطى، رلهيئااة رلمصااإلية وطاا  ازااده ، طاا س ساا نتخ طااي د رل 83، ص 1972

 عن ت  ل رلق ة.للمزيد من المعلومات . 84 ، ص 1998رلز طة للكت  ، رلق هإلة، 

 94،  ااا1958رل هضة رلمصإلية، رلقاا هإلة، ، إاإلرهيس على ةإلض نخ دولة رلق ة رلبإلايين

 وط  ازده .

(1) Notitia Dignitatum, Edidit, Seeck, Berolini, 1976, XII, 5, p. 34, 

Nolan, E, the Quaestor in Late Roman Law, p. 13,  Honore, T., Law 

in the Crisis of Empire, p. 12, Bury, J.B., The Imperial 

Administrative, p. 73, Mitchell, S., A History of the Later Roman 

Empire, ad 284–641, Blackwell, 2015, p. 37, Hodgkin, T., The 

Dynasty of Theodosius, Or, Eighty Years' Struggle with the 

Barbarians: A Series of Lectures, Oxford, 1889, p. 42, Harries, J., 

The Roman Imperial Quaestor, p. 151.   

(2) CTh, 11.39.5, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 12. 

ي تااه ةاا ر  رلقااإلن رلإلراااع، وقااد درس فااي ااا ردو رطتااد  ًالكويسييتور أوزونيييوس:  -

 ، وقااد عماال 360  ًتى ع    330وت ل  ، ثس عمل ا لتدري  في ط ة ه ا ردو طن ع    
== 



 

 

 

 

981 

لقممملللعمممسلتيللكو سمممرو لب يارو  ممم سلع قمممللتالعلمممىلتاممم  المممم ل امممكلفممم  ول
لوكم  ل  مو ل مسو ل،ارو   سلتي ّس لإايهلف ل م انلتألمم ك ةإلتي،لاي للوضوا  

ا،ل  ومم كممب ارو  مم سلتاو سمممللم  وممللممم لم لالبممإلفمم لمسمم اللإ تلممم لك ةممإلتدتاوب
 اوالومومم لي كممسل اممكلل ل،ل ا لم بواممللممم لايمم لتاوبممسلارممتان ايممللتا  ةوةيممللو  

كم  ل طلم لعلمىل مذ لتامسوتو  للل-تصمس لعم ا  لمم لتاسوتو مم ك ةإللتيارو   سلل
صمسي لتدمب تطمو لعليهم لتدمب تطو  ل،ل وتءلتالتلل-للMagistriتا   سيللت الل

 لموتلمممف سل،لو بمممسولل(1)"بسممميطل"لك ةمممإللول"شفصيمممممل"ره ل لاوممممم  يل ليلتبعممم ل
م لتار  بهللم لتاكو سرو لو  يسلايوت لتا  ت تسلتدمب تطو  للفيهو ل  لكلمه

 لعنممممسلتاروييممممزلعومممم لإ تلكمممم  للاممممس و ل عومممملللاي ةمممم لللممممعب  تألممممم للكعمممملممممم ل 
ل بكو سرو للولك  يسلايوت  

 
== 

 ، وكاا ن 377  وًتااى عاا   375و  ثااس جإلرتياا ن طاان عاا    رألكك يست ر لاادى ف ل تي ياا ن  

ر.  و عإل 

Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 11, Booth, A, D., The 

Academic Career of Ausonius, In Classical Association of Canada, 

Vol. 36, No. 4 (Winter, 1982), pp. 329-343, p. 329. 

(1) Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15.  

وياان راطوإلرة ريااة ك ناات تتاارلن اصاافة أس سااية طاانخ رلقااإلررر  ورأن د  والجدير بالذكر  -

  وةوق  "،  libelli"، ورلتظلم   "epistulae"، ورلُمإلرَس   "memoriaإلرة رية "راطو

رلصلة ا لمشك     يقلم  جااا ء في "ق ئمة رلمه  "، ك ن عمل رلدوروين رلإلئيسية رلث ث وث

"، ًيث ك ن رئي  دي رن رلقإلررر  راطوإلرة ريااة precesرلق ن نية، ض  ة  ر لتم س   "

"magister memoriae "–يُملااي "رلتزليقاا    -وهاا  رألرفااع طك نااة طاان اااين رلاادوروين`

ًااين كاا ن   فاايورلشإلوح" ثس يق   ا شإله  ويإلد على ر لتم ساا   رلُمقدطااة ل طوإلرةاا ر`،  

" يتاا لى أطااإل رلسااف رر  طاان رلماادن، magister epistularumرن رلثاا ني "ي رئااي  رلااد

 magister رن رلث لااث "وةلواا   ر ستشاا رة رلق ن نيااة ور لتم ساا  `، أطاا  رئااي  رلاادي

libellorum  "–فك ن  -وه  طن أو  رلم     راطوإلرة رية رلتي تُقُلّدَ  في رلقإلن رلإلراع

  َظإل أط   رلميكمة ور لتم س  `.تُ    ات سيق وت ظيس `رلقض ي  رلتيطز يًّ 

See. Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p.159.   



 

 

Quaestor

982 

ل-امالتكم لتمستخ سلإ ل-تارو ايللوجوالت م  ه سلللرس ءال لل ن  ةول
لممممممنهاكبلفممممم لتاوهممممم  لتاوول للاكمممممل  تاكو سمممممرو لكممممم  ل سمممممرعي لل لتقممممم لاولفمممممىلتل؟لمممممب

لحاممممممال كمممممم لاممممممسللايمممممم ل،لscrinia"ممممممم لتاسوتو ممممممم لل"adiutores"بوس عسيممممممم ل
ل"official" ي ممممللمممممو في لو  مممميسلايمممموت لتا مممم ت تسلتدمب تطو  مممملللتاكو سممممرو 
سم سلبعمممم لتوممممإلإممممم تها،ل ممممللكمممم ةوتل سممممرعينو لوقممممإلتاو جممممللبفمممملعمممم ملي 

تطمممو لرو لولممممي ل ممم لتدمب ل سمممو  ارممم ا لفممم  لتاكول،لتاوسممم عسي لمممم لتامممسوتو  
"magistri scriniorumلوقمسليلكم لوتامسلك ةوتل سر و لخب تتهالم لمصس ل"ل،

تاكو سمممرو لاطلممم لتاو مممو  لمممم لتافبممم تءلتا ممم ةوةيي لب امممسوتو  لخ لمممل لإ تلكممم  ل
لل (1)لل   للل د لم لكوةهل جللق ةو ل ج

لعمممم ل اواللسوتو  فمممم  ل  مممميسلتامممملو نمممم ء لعلممممىل اممممك قممممسل كممممو لمسمممم وي 
،ل ينو لتافزتةلل،لب دض فللإاىلتاكو سرو لومسي يلمب تطو لعلىلتيارو   سلتد

ل (2)عسلمس وايلللاسلتاوو فيم لم لتاكبرببلإ  م ال ذتلتا ال يل

ن  لتاكو سممممرو لل 440فمممم لتاعمممم  لول لاب تيرممممو يلب ارعممممم و لممممم لتا   ممممسلتمممممي
Praefectus Praetorioممرو علاممبع لفم لتيل ةوةىفمم لتا م نلتاومم لتا ممل 

و بممسولل،(3)تدمب تطممو ل ممم للجممللتارفتيمم لعممل،مب تطممو رو  مم سلب  ممالتداتي
لك  لتاوبنصبيمم  لو مل التكبي  للتت سي  لك  ل ذتلل ل

 

(1) Notitia Dignitatum, XIX, 14, pp. 43-44, Harries, J., The Roman 

Imperial Quaestor, p. 159. 

(2) CJ, 1.23.7.1, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15.    

(3) CJ, 7.62.32.1, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15.   
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-474"لZenoللوتخممم لتا ممم  لتافممم مسلل مممسلتدمب تطمممو ل  نمممو للفممم ول
 ،ل477اومم لللممس  لممم لقمم ةو لعمم  لل،لو اممكلطب مم  علممىل ممذ لتاو مم  كلل "491

علمىلل،لفيمسال مذت(1)تا م  لتاسم ا لف طو لجسرني  ل تلع الة    لتدمبللتار ول
علمممممىلتاعممممم ملي لبوهنممممملللاكممممم  تتكممممم لارو  ممممم سلامممممالل لمسممممم وايللتاممممم العلمممممىلتي

ل  تاكو سرو ،ل للتشر  لمعهلعسالآخ لم لتاوو في لتدات  ي
 سلخللتدمب تطو لجسرني  لتاكو سمرو ل رلمكلفللوعلىلتا  الم ل اك

ضن لتألمكسلل للللس "لةول لي ل لآخ لم لقوتةينه،لاموضلف تاوهولل مفو،
ل ل(2) كو لطلب سلتاولروسي لو ن له لإاين "

وةريكمممممللاهمممممذتلتارطمممممو لامممممسحلو يفمممممللتاكو سمممممرو لةرسممممم ءالمممممم لمك ةممممملل
ل تطو  ل؟لتاكو سرو ل ي لمو ف لتدات  لتدمب

مرعممسا ،لو تاممللبلفمم لتارسلسممللتدات يلمنصمم لتاكو سممرو للممم لتطممو 
هل لعضممممممم وللمب تطمممممممو يلتاوكلمممممممسلتد لفممممممم ل مممممممي نلتطمممممممول همممممممو  لجممممممممم ءلقمممممممسلول
"comites"ل ل مممممممممممبكر  ليسل لمممممممممممم لاممممممممممم مل لا ممممممممممم ل،لتامممممممممممذي لكممممممممممم ةوتلجويعممممممممممم 
"Spectabiles"،-ل"لوتارمممممم لتعنمممممم ل-تاف لمممممملل   يمممممم لتا تبممممممللجممممممسي لل مو فمممممم 

 

(1) CJ, 1.23.7.1, 

ن إيس ري  اآسي  رلصبإلى، وقد عي ه راطوإلرة ر لي  ي تمي إلى سك  اإلمبراطور زينون: -

 " ق ئد ر ع ط   لري م رلشااإلق و وجااه طاان را تااه رلكوااإلى أردياا ن عاا   474-457رألو "  

رلمإلو على راطوإلرة ر لي  ض ف أن يزين  ي  ن ضلف   له لكإلرهيااة   تد ، وع دط  رو466

رلو طسة طن عمإله، وازااد أقاال   رل  س له، لرر ق   يتزيين ًفيد ران را ة  ي  ن وه  ةفل في

طن ث ثة أوهإل ط   ر طوإلرة ر لي  ثااس ليااق اااه رلطفاال ازااد تساازة أوااهإل، واهاارر أ ااوح 

ر ط فإلد ر.   ي  ن إطوإلرة ر 

See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes, p. 186, 

  .60-59عف ف  وإلهخ رلدولة رلوي نطية،  ا 

(2) CJ, 1.12.8. 
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لو امكلعلمىل-و سرو لك  لعضو تلب اوكلسلتدمب تطمو يلكل لتاللليلل-"تيار ت 
ل (1) "ل361-733"لConstantus IIلقنسطنطيو لتاد ة لتدمب تطو لعهسل

تامذيلكم  ل  م  لإايمهلاين مذلل-للبمم لتاكو سمرو لللوعلىل مذتلتأل م  
ليلكو سمرو لل-count and our quaestor–فم لبعم لتألايمم  ل ل م ل

 Comes etكوممممللتاو كز مممللاوتو ممم لتاوإامممىلج ةممم ل  ممميسلل-كوةمممإلول
Magister of Ficiorum،إضممم فللإامممىلةممم   لتاو ايمممللوتافزتةمممللتاع ممممللل

Comes Sacrarum Iargitionumةم   لتافزتةمللتاف لمللوللComes 
rerum Privatarumتامذيلكم  لمسم وي لعم لتاضمي علتاز تعيمللوتا عو مللل–ل
للفممم لتدات  ل،لايممم لقمممسلتو عمممإلتاون لممم لتاوسةيممم-وتاع ممم  تسلتاوولوكمممللالرممم ج

فمم لتا مم  لتافمم مسلا مم لليهاارممىلليطلمم لعلمم،لتاوسمم واي لتأل  عممللعلممىل مم يء
"illustres"تممم ل"م ممممونل"ل:تعنمممىلرممم وتا،ل ،لوقمممسلت مممرفس لا شممم   لإامممىللعلمممىل ي

 

(1) Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15, Harries, J., The 

Roman Imperial Quaestor, p. 156, Lafferty, D.W., Law and Society 

in the Age of Theoderic the Great: A Study of the Edictum 

Theoderici, Cambridge, 2013, p. 44. 

لث ني قد ق   فااي ادريااة عهااده امنشاا ء أن راطوإلرة ر ق سط طي س روتجدر اإلشارة إلييى:   -

طرل  س  ت  جديد في رلقسط طي ية لي  ف  طثيله في روطاا ، طااع رلزلااس ارنااه لااس يكاان ااا ف  

  عليه، ًيث لس يزد طرلس   تشإليزيًّ  رقيواا   علااى رلساالطة  رلص رة ال أدضل ازر رلتزدي

 ء علااى ةلوااه كمرلاا  رلت فيرية، وإنم  أ وح يتك ن ارطإل ورضتي ر راطوإلرة ر، ويرتمع ا 

رستش ري، ويضااس فااي عضاا يته أ ااي   رل فاا ذ طاان طاا ظفي رليك طااة وًملااة رأللقاا   

 رلشإلفية.

Jones, A. H. M., The Later Roman Empire, Chapter, XV, p. 523 ff,  

سااتمإلررية م   اا  رليك طيااة فااي اي نطااة اااين ر وساا   عوااد رلز ياا  فااإل خ رأللقاا   ورل

، رلطوزااة رألولااى، يادرررو  يقااإلرءة فااي رلتاا ري  رلسي ساا   ةنط نقط ع،  من كت   ايور 

 .43، ص 63 -33،  ا 2004جتم عية،  للدررس   ورلوي ث رانس نية ور  عين
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لوايمممم  تدمب تطمممو لجوفممم لعهمممسل،ل(1)مكممم اسلتا ممميوخلفممم ل ومممم لوتا سمممطنطينيل
Julianتأل ممممبأيللعلممممىلاممممهلل "لت قممممىلتاكو سممممرو لبمممم  لللممممبوإل363-361"ل

ل ل(2)س والتدات يلع لتافسم سلتاوسةيلمنص ل  يسلتاسيوت لتاذيلك  لتاو

 

(1) C Th, 1.1.6.2, Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, pp. 

156-157. 

زااديل رادرري علااى أن راطوإلرةاا ر قسااط طين رألو  قااد أدضاال هاارر رلت  والجدير بالذكر  -

ر ضتص  اا   رلمإلك يااة للاا رلي رلوإلريتاا ري، ًيااث ظهااإل طرم عتاا ن طاان رلم   اا  

وااإلة، فت  عاات رلقياا دة و رلإلسمية، طرم عة عسكإلية وأضإلى طدنية تتوز ن راطوإلرةاا ر ط

رلزسكإلية على أرازة طن رلق دة رلزسكإليين، كم  ت  عت رلم     رلمدنية على أرازة طاان 

 كو ر رلم ظفين .

 .41، ص اي نطة فيوس   عود رلز ي  فإل خ رأللق   ورلم     رليك طية رنظإل.  -

 " كاا ن رضتص  ااه 305-284فااي عهااد راطوإلرةاا ر دقلاادي ن س"رئيييس الييدواوين:  -

ر على راوإلرف على رلم ظفين ورليإلس في رلقصإل، ثس تط ر  في عهد قسط طين ق   إل 

ماا ظفين وإدررة رليااإلس، وفااي وأ وح طن ًااق  اا ًوه  راوااإلرف علااى إدررة دياا رن رل

رل صن رلث ني طن رلقإلن رلإلراع رلمي دي أ يفت إلى رضتص   ته راوإلرف على طصاا نع 

 لوإليد رليك طي.ر رألسلية، وإدررة رلشإلةة رلسإلية، وإدررة

 .43، ص اي نطة فيوس   عود رلز ي  فإل خ رأللق   ورلم     رليك طية رنظإل.  -

(2) Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15. 

خ ه  ران ج لي س ق سط طي س وران رس راطوإلرة ر قسط طين رألو ، ولد فااي  جوليان 

كوااإل وأا اا ء عم طتااه فااي طرايااة عاا    رأل  ، وقد قتل ورلده وأض ه  331رلقسط طي ية ع    

وقضااى ج لياا ن ًي تااه فااي     Gallus ، ولس يوق طن ع ئلتااه ساا ى أضيااة جاا ل س  337

وعااين جاا ل س    Macellum    رلتي تسمى طاا كلي     Cappadociaي   إًدى ق ع قو دوق 

 ، وسمح لر لي ن امت ازااة دررسااته رلمفضاالة فااي رألد   350في ط ص  رلقيصإلية ع    

، وازااد إعاادر  أضيااه    Athensوأثي اا     Nicomedia نيااة فااي نيق طياادي    ن ورلفلساافة رلي 

راطوإلرةاا ر إلااى    ج ل س اسو  ث رته  د راطوإلرة ر، تس رسااتدع ء ج لياا ن طاان قواال 

 ، وذلك لتزيي ه في ط ص  رلقيصإلية، لزد  وجاا د وريااث طاان  355ع      Milanطي ن  

 راطوإلرة رية.      ء رلرك ر، ولي جة راطوإلرة ر إلى طن يس عده في تيمل أعو 

See.  Julian, the Works of the Emperor Julian, trans, Wright, W.C., 

Vol, I, Harvard University, Press, 1913, Introduction, pp. vii- viii.   
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فم لل "375-364"للValentinian I   انرينيم  لو تطمتدمب لللعلم  ال
لوقي لتأل  عممممملللعضممممم ءلتاوكلمممممسل لتاو ممممممل 372تافممممم مسلمممممم ليوايمممممولاعممممم  ل

 ممالل، لتاكو سممرو كمم  لت تيممف،لت  يممللممم تبرهالفممونلم تبممللتامموي تاسمم ب ي ل ممررال
زتةمممممللتدمب تطو ّ يمممم لل،  ممميسلتاسوتو مممم  ل-اهمممذتلتار تيمممم لل  ل مممموفل– ممممالمسممم ويلتاف 

،ليرضم لمم ل(1)"تاوم  الوتا نصمل" سمب لفم لتاو تبمللتاموتا لو سمرو للاكللب لت
لول ل،تاوسمممروحلمممم ل تبممملل  ممميسلتاسوتو مممم ل فممم لفممم ل مممذتلل لم تبمممللتاكو سمممرو ل

ل ةهلتدب  ءلعلىل تبره  مك ولل تسلةفو لوقو ك ةإللرهم تب
لTheodosius Iلعهمسل يواو ميو لتألوالعلمىل 380عم  لفم ل مست  سلول

تأل  مم لبعممسلت ممم عس العلممىلقممس لتاوسمم وت للتلممكلتا تمم ل لتممالوضمممل "379-395"
،لو مولتصمني لل دم ل"illustres"م لتا  ا لتاس ب يم ،لو اكلبعسلايم  تهالا م ل

و كممممذتل لممممإلم تبممممللتاكو سممممرو ل"،لspectabiles" لممممم لتاو تبممممللتاد ةيمممملل  يمممم ل
 يعمممسل مممذتلتارطمممو للويلشمممكلل  لو دبممم سلخممم التا ممم  لتا تبممم ،لتروسممم لتمممس  كي ل

ع ممممللوتاوكلمممسللل مممهالفممم لة ممموءلوتطمممو ل ي وق تطيمممللتا صممم لبصمممفل للم  لعممم 
ل ل(2)تاكنس لبصفل لخ لل

 

(1) C Th, 6.9.1, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 15. 

ازد وف ة ج في ن رلري اقي في رليكس لمدة ع   ورًااد    نه اإلمبراطور فالنتينيان األول: أ   -

وهاا     داإل رألطإل أ ااي   رل فاا ذ رلزسااكإلى ورلماادني، وقاا ط ر ا نتواا   إطوإلرةاا ر لهااس 

رلر دى ف ل تي ي ن وًكس رلر ء رلبإلاي طن راطوإلرة رية، وأوإلي طزااه أضاا ه فاا ل   فااي  

 رليكس، وجزله ً كم   على رلشإلق. رنظإل. 

See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes, p. 85, 

 . 34عف ف سيد  وإلهخ رلدولة رلوي نطية، ص    

(2) C Th, 6.9.2, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 16, 

Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, pp. 156. 
== 
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لسلجم ءفم لتارطمو لارمىلقمسلت مرو سلللتاكو سمرو للا جلولللم تبلو بسولل لل
وللTaktikon Uspenskiلو بنسممممممممممممكىللاسمممممممممممم لتصممممممممممممني لكممممممممممممللممممممممممممم 

 -Escorial،لوجمم ءلت تيبهم لفمم لق  ومللتد ممكو   اللPhilotheosفيلو يمو 
onikTaktل ل(1)ف لتاو تبللتاف مسللوتاع    لبعسلتاو  للل

 
== 

  لااى رااان رلر ااإلر  ثي دوسااي س رأل  رلااري أجوااإله جإلرتياا ن ع   : األول   ايوروسيييوس   -

ر نتي ر ع دط  ذرع  يته كي كس فااي اإليط نياا  وأفإليقياا ، وازااد ثاا ث ساا  ر  رسااتدعى  

 دوسي س طن أسو ني ، وعي ه ق ئد ر للفإلس ن  جإلرتي ن ر ان رلري ك ن ييمل نف  ر سس ثي 

  ااال أساا د لااه ًكااس رلراا ء رلشااإلقي طاان  379ثااس رقاا ه إلااى درجااة أ سااط  عاا    

 رنظإل.   راطوإلرة رية. 

See. Theophanes, the Chronicle of Theophanes, p. 101, 

 .  35عف ف سيد  وإلهخ رلدولة رلوي نطية، ص  

(1) Oikonomidès, N., Les Listes de Préséance Byzantines Des IXe 

Et Xe Siècles, Paris, 1972, p. 321, Bury, J.B., The Imperial 

Administrative System, pp. 74-75, 

طدي ة رليض رة ورل ظس) دررس   واي ث(، درر رلفكااإل رلزإلاااى،   ةخة رق ط ص رخ اي نط

 .145، ص 2015رلق هإلة، 

لتي تضس ألق   رلم   اا  رليك طيااة ورأللقاا   هي أو  ق رئس رلإلت  رقائمة أوسبنسكى:    -

رلشإلفية عاان رلزصااإل رلوي نطااي رألوسااا، وقااد جااإلى تاادوي ه  ًساا  رلمك نااة ورألسااوقية، 

 ، وهااي طره لااة رلمؤلاان؛ لاارر ت ساا  إلااى 842/843ع      لىويإلجع ت ري  هره رلق ئمة ر

 . رنظإل1898طكتشفه  ونشإله  رلز لس رلإلوسي أوسو سكى ع   

وس   عود رلز ياا  ، 131، ص 3نطةخ طدي ة رليض رة ورل ظس، ه طشة رق ط ص رخ اي  

 .35، صاي نطة فيفإل خ رأللق   ورلم     رليك طية  

اي نطيااة،  تضس ألق   ًك طيااة وألقاا   وااإلفيةرلتي   يةهى رلق ئمة رلث نقائمة فيلوايوس:    -

لااى أى ق ئمااة رلماادع ين إ Kleterologionوهااي رلق ئمااة رلمزإلوفااة ا سااس كلتإلول جياا ن 

و ئس رلقصااإل راطوإلرةاا ري، وقااد أعاا د كت اتهاا  ط ظاان طساائ   ا لقصااإل راطوإلرةاا ري 

 "، وقااد 912-889  على عهد راطوإلرة ر لي  رلس دس"899يزإلف ا سس فيل ثي س ع    

 . للم يد ع ه .رنظإل. Reiskeورريسك   Leichنشإله  رألست ذرن  ي  

وساا   عوااد رلز ياا  ازااده ،  وطاا  213طيمد  ريدخ طص در ت ري  رلزص ر رل سااطى، ص  

 .35، صاي نطة فيفإل خ رأللق   ورلم     رليك طية  

ورلتااي عإلفاات ا سااس ، تُزد رلق ئمة رلث لثة فااي قاا رئس رأللقاا   رلوي نطيااةقائمة اإلسكولاير:   -

 "، وقااد 976-969ر سك لاير، وقد ظهإل  على عهااد راطوإلرةاا ر ي ً اا  ت يمسااكي " 
== 
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فمممممم لإات  للتاول مممممم  لعلممممممىلعمممممم ت لتاكو سممممممرو ل اعوا لإاممممممىلتاوهمممممم  و مممممم
لتدمب تطو  للتابيزةطيل 

 وايلللخم حلمم لتاوسم واي سلتاويوكلمللمسلل الت ت إمالء القوانيس:  لل-3
و لجم ءلفم لالو اكلطب   ل"،"leges dictandaeو ىلإم ءلتا وتةي لل،إاىلتاكو سرو 

لعمم لإممم ءللNotitia Dignitatumوممللتاوهمم  لق   ل لتاكو سممرو لكمم  لمسمم وي 
لل"ليلةعلممالمرممىلك ةممإللوالممم  ل يوممن لتاكو سممرو لمهومم،لوممم ل اممكل(1)تا مموتةي 

لفمم علميهاللتللمب ل يوم لبعممسلاكم  للتامذيخرصمم ملي "لتافف  مل،لتيإمم ءلتا موتة
ات للي يم لاواهم لجمسالكديم لوللسلقملتلمكلتاوسم وايلللامذتلفم  لللوت للتا   لتافم مس،

،لكر بممللتاكو سممرو لالر مم  ع سلاممواللمز ممسلممم لتارع يممستسلو نمم  للطو ممل،لة مم  
تلمم ل ميفهللك  لتاكو سرو ل  مو لبم م ءلتا موتةي لف مط،لل ل  لتاعسيمسلكم  لوتامس 

ل؟تدمب تطو يلل  ةو لم لتان  لتاو   كي لف للي  للةللتا
–ل"leges dictandae"ل عبمم  لوعنمسلتارعم  لاهمذتلتألمم لفنكمسلل ل

توممممممسال ممممممللت يممممممممسلمك ةممممممللتاكو سممممممرو لفمممممم لتدجمممممم تءتسلل-ليلإممممممم ءلتا وتةيمممممممم 
عبمم   لإ ل ممذ لتاايمم لل،والتدمب تطو  مملتدمب تطو  ممللتار مم  عيللفمم للوتخمم لعهمم

فممملال  مالتاكو سمرو ل وضم لتا وتةيمم ،لوامال كم للل، لم لتنللعليمه،ليلل دم تعن
إ لتاوعنىلتأل    لاي ل"،ل م م  ه " لف طل وللع لموروت  للف سلك  ل مس وي ل

 
== 

أقس  ، ونشإله  أويك ن طيدس طع رلق رئس رلث ثة س اقة رلركإل رنقسمت تلك رلق ئمة إلى أرازة 

، 219 . رنظإلخ طيمد  ريدخ طص در ت ري  رلزص ر رل سااطى،  1972في طرلد ورًد ع    

 .35، صاي نطة فيلز ي  فإل خ رأللق   ورلم     رليك طية ر وس   عود

(1) Notitia Dignitatum, XII, 4, p. 34, Nolan, E, the Quaestor in Late 

Roman Law, p. 13, Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 

151. 
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ممم لكر  رممهللي ل "ل ممولإممم ءلشمم ءلمممم لا ممفللآخمم ل ممسل(ل" يولممdictareالفعمملل)
لل (1)لب ايمسل

(ل" يولممممم "لف مممممسلdictare مممممرفست لكلوممممملل)اكممممم لب ارو ممممم لتارمممممس  ك لي
للممممبوإلتعنمممم ل" كرمممم "للول"ي امممم "،لوعلممممىل ممممبيللتاودمممم الفمممم  ل مممميو خو ل

Symmachusف ممسللقمم لل-ت لألو وةيممو ل ولممفهلكو سممرو  ل تبمم لكلتاممذيلعوممل-ل
ولم الفلال ك لاس هلتاوقمإلال م تء للة ات التيلاكو للو وةيو ل ج  لللت م ةهلةظ  ل

ل  مممرفست لتأل دمممم لإ ضممم ا ليواعمممللت،لتاكر بمممللارمممىلامممولك ةمممإلخط بممم سلقصمممي  
 magister لممم ل"ق  ومللتاوهمم  "لتلمك،لو ممولمصمطل ل)الكو سمرو لينبمم لل ضم ل

epistularum graecarumتاممذيل كومم ل ممي لل-يسلتاب  ممسلتايوةمم ة  مم لل–(ل
و الفمم لتا   وممللل لتاكو سممرو :للوقممسلل،مفهمموم ل"تدممم ء"لإاممىلج ةمم ل"تارمم اي "

لبلإمممممّ للةممممهل يولمممم لةفسممممهل ممممذ لتافط بمممم سلتا" للب د   أيمممملللولير جوهمممم لإاممممىلوي  ممممب
ل (2)"   أيللبعسم لليمليإلإايهلب ا تينيلتد

عم للتاكو سمرو لال موتةي ل كعلمهلمسم وي لللإمم ءلل فم للوعلىل ذتلتأل   
ل،لايم لكم  هيمع لموروحلم ل ولللمس وي لوايسللللعلىلتاعوو ل لوإلللي  ره لل

تاوبعنيي لب ا ض ءللولو  تءلللتاووروحل وسا لم ل  ر بلتا وتةي لم لويي  لتألق ايا
عمممسل يل ،لو همممذتتامممب ولتدمب تطمممو يلموممم لامممسيهالا   ممم لو ت  ممملل عنمممو لب مو  ممم 

ل،ليلقمممممممممممم ةو لجسيمسلل ست مل(ل ولتاونصمللتارم لتبمسللمنهم لsuggestioبل) رب بلاويلت

 

e in the Age of Theoderic th Law and Society Lafferty, S.W.,  )1(
Great, Cambridge, 2013, p. 44, Harries, J., The Roman Imperial 

Quaestor, p. 152. 

(2) Notitia Dignitatum, XIX, 19.12, Harries, J., The Roman 

Imperial Quaestor, pp. 151- 152. 
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لم لتاكو سرو لفلالتمك لاس هلمس وايللإقليويلللولا يبللو ت  ل،لواال ك ليينربظب ل
ل ل  لتاوومم يس لاوي ر ا سلتآلخ   هلتقر تبلتا وتةي ،ل للت س التاو ولمن

 comes`ل)ايموت لتافزتةملليسمم لقّسممهل`  مملو رضم ل امكلمم لخم ا
sacrarum largitionumلاديواو مممميو لتألوالب مممممم  لت  عممممسللممممممم  ل)

،للولمممممممممم لقسمممممممممهل  ممممممممميسلاوتو مممممممممم لتابممممممممممم ول(1) ل538تابي وقمممممممم تطيي لعمممممممم  ل
(magister officiorumلب مممم  لمنمممممم لمز ممممسلممممم لتي)مريمممم  تسلاممممممملوست  ل
(scholae)-عممممم  لل- يلطمممممولتدمب ت سمممممرفس لا شممممم   لإامممممىلوامممممستسلتاوممممم  لل

بكممللممم ل ممولمسمم والعنممهلممم لخممسم سلتاممب ولمسةيممل ل- ممذتلتألخيممممم ل ،لول439
ل لةفسممهللول نمم ء لكمم  ل مممم لشممكلمصممس  تل ز م  تلالوي رب باممم س،لةي بممل لعممل-وعسمك  ل

ةط قممم  للتاب تيرمممو يلتا   مممسللشمممولإلمي رب باممم سللت ضممم  ولل،(2)ل ممميهول ؤلعلمممىلطلممم لم
لم لتا م و لتدقليويمل،ل ست مل لمم  تاكنيسمل،لمم و  تل م اسفمم علعم للمريم  تسلتل  م  

defensoresتاوسينمممممممممملل)  civitatisتا ضممممممممممم  يللانممممممممممموتإللويي لل(،لوتاسممممممممممملط سل
تدمب تطممو ،لوكممم  لتةطب عمم  لبسمملبيللكدمم  لتاو ر امم سللتعطمم و  ومم ل،ل(3)تألقمم ايا

ل م ل  و لبهل ولمك التي رك بللألفك  لم لي ل ها
قممسلو اللةممهلمسمم وايللتاوورمموحللومومم لي كممسلل لتاكو سممرو لاممالت مم لعليممه

ل-ل 446تولي لإج تءتسل ّ لتلكلتا وتةيمم لف للاسلتا وتةيممم لتا م  يللالعم  ل
بعمسل ةمهل لفوتاووجهمللإامىلمكلمسلتا ميوخ-تا   لتاسم ا للف لعيسلة    للللتار ول

 

(1) C Th, 6.30.8, Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 164. 

(2) CJ, 12.19.5, Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 164. 

(3) C Th, 1.29.1, CJ, 1.50.2, Harries, J., The Roman Imperial 

Quaestor, p. 164. 
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و مال–تو  لتاوب ادلل ي ل ي ل لم افللم ل  يع لتاوسروحلم لمسم وا لتا صم ل
تلممم وتاوصمموالعلممىلممموتف رهالل-لعضمم ءلتاوكلممسلتاكنسمم ل ب ار  يممسللقممللعممسا 

اوي رمب ببل) وت مطلليرالإم ءلةللتا م ةو لت التاكومم عيللب   لم ليروج لفعله،ل
   للخمم حلالرب امم لب مم  لتاممنل،لتكرومم لتلممكلتاهي ممللتممل،لو عممسل ممذتتاكو سممرو (

لىلتاوكلسوإ تلم لتالتيتف نلبصو  لجو عيللعلىللي  للتانللف ةهل ي  للعل
للتدمب تطمممو ل) طمممو يلالرمب تتد تامممذيل  ممممو ل يمممسلعلمممىل مممذتلتدجومممم علمممم لق بمممب

عوليممملل ممم لل وكممم لت سممميالعلمممىلمممم لت مممس  نممم ء لول,ل(1)ل ر ممم   لتا ممم ةو لبعس مممذ(
 :لمنه لتا  ةو لإاىلم تال

لجسيسللايم لتن م لم مكلللبوجوالض و  لارويللال• لامسل س لق ةو  
تلممم ل تا مموتةي لتاع ممملللولتاف لممل،لمومم ليرطلمم للممسو لت مم ل لاممال كمم لموجمموا    

لل   ةو لتاو ا قبللف لتا

ب  ريف ءلتا  ولتاس   ،ليرالتةع م التاو المللتألوامىلتاورودلمللفم لل•
يرضمم لممم للممي  للواممالل،لعضمم ءلمكلممسلتا مميوخلوو  تءلتاممب وتان مم  ل ممي ل

ل ذتلتان   ل ك يلف لتاوكلسلتاكنس تانللإ تلم لك  ل 
لليممممرالعلممممىلتاووتف مممملبعممممسلتاوصمممموال نمممممم ل مممم ت لاو لتاكو سممممرو ل•

ل وإم  هلإلست لتا  ةو ل

  اون ق للتاوسمموا ل)وتارعسي س(ل التلر  لك فللتألط ت ل  ةيل لل•
لنيممممللتفمممم نلعلممممىلتاوسمممموا ،لتمممم ت لم الممممللتا مممم تء لتاعإ تلممممم تالتيل•

ل ال  ةو للم  لتاوكلسل

 

(1) CJ, 1.14.8, Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 13.  
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يلممم ل امممكلتاو المممللتألخيممم  لليلو ممم لإشممم ت لتدمب تطمممو ،لو كمممذتلل•
ّسنميل لق ةو لجسيسل صسل  ل (1)عليهلصب

ّسنلعليهمممم ل سرنرجلم ل اكلل لل تاكو سرممممممو لك  ل يول لتا وتةيمممم ،لو يصمب
همم لة مم   لوتبليمتدمب تطممو ،لومسمم وا لتا صمم لخمممم  جلتاوكلممسل  ومممو لعلممىل

موروحلتا وتةي لفلمال كم لمم لعومللتاكو سمرو للولللإعستاللمممم لللل،الكهم سلتاوبعنيل
لتا   ويم لعلىلتقر تاه لومنم ق ره  لتدمب تطو ل ممللتألف تال

 امممكلعنمممسم لللمممس لتدمب تطمممو لعلمممىلوقمممسلل مممسسلتا ممموتةي لتابيزةطيممملل
وعرممهلمكولفمم تاممرفظلبممهلتدمب تطممو لجسممرني  ل ،لوقممسل477لعمم  لق ةوةمم    نممو ل

تافزتةمل،لإ تلمم لل"لإ لتاسيسلتاوفّو لوتاس ا لممسي يل:ةللعلىللتاذيولتا  ةوةيللل
 ءلمم ل      ل يرعّ ضمو لالر ةيم ،لاركمّ  هالعلمىلإمم لملوتلل للإج بللبوعزا، 

يوضمم ل ممذتلتا مم ةو لل،(2)ليل كممو ،لل ممّ لكمم  لمصممس  اللولكبيمم لخبمم ت ها    "
،لوإةو لك لم لعوللتاكو سرو تاالتار ليرالإلست   للموروحلتا وتةي للعلىلل ل

لخمم حلت مم لعليهمم لمسمم وايللتاوورمموح،لوإ تلخمم ا لتاكو سممرو ل اممكللممم لجهمم سل
ل لالر ةي   يرع ّل

ك ةإلتصس لب  التدمب تطو لل ذ لتا وتةي ل و لل ةه  للتألم لولللف ول
تاكرممم بللب  مملوإلل،ل-تاو ممس  لتألا يمملللممو إلل–تاكو سممرو للفكمم  ليروجمم لعلممى
تدمب تطمممو ،لوفممم لإطممم  لتلمممكلتاسممملطللتاوفوامممللامممهلكممم  لللاممممبهيممم ليليممم لبك 

ل (3)يرور لب س ل   للم لتاو  ل
 

(1) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, pp. 165-166. 

(2) CJ, 1.23.7.1.  

(3) Honore, T., Law in the Crisis of Empire, p. 13.  
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م لل لموروحلتا وتةي لتار ليرالإلمست   ل  لكوعلىلتا  المو ل ب ل ل
توكمممم لفيهمممم ل نمممم  لامممم يسلت ممممردن  يلللايسممممإلممممم لعوممممللتاكو سممممرو ،لإيللةممممه

تا تبممم لتا ممم  لمممم للوتخممم لل،لو امممك تا ممم ةوةلتامممنلللفممم مممم لتارمممسخللتاكو سمممرو ل
ولوت مممممممللتا ممممممم  لتافممممممم مس،لو  اروسيمممممممسلعلمممممممىلعهمممممممسلتدمب تطمممممممو لل كممممممم ايو ل

واهممذتلعممي  لتاكو سممرو ل ممي لمممو ف لتدات  للوتدمب تطممو ل يوا مميو لتادمم ة ،
لب اوسر   لتا  ةوة لا مب تطو  

اممالل تممواىلمكووعممللممم لتاكو سممرو للعهممسلتدمب تطممو لل كمم ايو لفمم ف
لمممنها لم مم  كي للاحلإاممىلتعربمم   اال موتل ممسو لمهمم،لواكممنهالقممتعمم  ل و مملللي 

نهمممم لعةممممرجللتارمممم لوتخمممم لتا مممم  لتا تبمممم ،لوللفمممم تانهضممممللتا  ةوةيمممملللفمممم ليسمممميي   
ل188لمنهم ل ل لعسالقوتةي لل ك ايو لتار ولوكووعللتا  ةوةيللاديواو يو ،لتا

ل (1)لق ةوة  

تنأممي للوقعممإلمسمم وايلل مب تطممو ل يواو مميو لتادمم ةعهممسلتدلفمم لممم ل
آةريوكم  لت و م  لتامذيلللإتو  لتألعو التا  ةوةيللعلىلعم ت ولللا س ولتا وتةي لت

قم  لل  افعمل  لم لتافبمم تء،لول ل ،لو س ةس لف429شمللمنص لتاكو سرو لع  ل
،ل"لاديواو مميو لمنممذلتوايممهلمنصممبهتاوكووعممللتا  ةوةيممل"" وضمم لاكمم لل مم  ل

سمممرو لتاكو لخممم التاو المممللتاد ةيمممللتاوكووعمممللتا  ةوةيمممللفممم لوت مممركوللتاعومممل
امممذتلقممم  ل،ل 438تمممالة ممم   لعممم  للتارممم ،لول 435عممم  للMartyriusمممم  تي  و ل

 

 لق رنين رلتي تس إ درره .للم يد طن رلتف  يل عن هؤ ء رلك يست ر ور  )1(

 Honore, T., Law in the Crisis of Empire, pp. 77-94.  
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إاممممممىلمكووعمممممملللك لعلنممممم  هلتا ممممممجمممممم رولل 438عممممم  للتدمب تطمممممو ل يواو مممممميو 
لل ل(1)لةك  ل ذ لتاوهولتاوس واي لع لإ

ع ممللف  قملل مي لل مذ لتاوكووعمللتا  ةوةيملوخ لللتألم لف سلك ةمإلل
لل ويمللاو لتاكو سمرو لفم و مي لوحلتا موتةي لتألوت للف لإمم ءلمورمللتاكو سرو 

ل لمممن لتا ممموتةي لفممم لتلمممكلتاو المممل،لايممم لعهمممسلإاممميهال رنسمممي لتا ممموتةي لوامممذل
يمممللتاورنممم ق لوتاور ممم بهلوتاوهكمممو لمنهممم ،لكوممم لعكسمممإل مممذ لتاوكووعمممللتا  ةوة

لعلىلل ويللتاسقللف لتخري  لم ل  مللو يفللكو سرو  
كم  ل مم   زلل لتعممسالو مم   لة  ممسلممم ل للوةريكمللارعممسالمهمم  لتاكو سمرو 

تاكو سرو لتعكسللم   :لتألوال ولةط نلمه مهلتار لات و  لم لتيسنسلا مفلل
تامذيلل-مب تطو للوتألم لتاد ة :ل ولتطو لتاوكلمسلتدمب تطمو يلمولل  للتد

لل-م ل سو  لخ الم الللتةر  ايللف لتا م  لتا تبم  مم لكوةمهلكي ةم  ل خمو تلمرومد  
إامىلل لللمب لكي ةم  للConsilium Principisألوالف لتاوكلسلتي ر   يلت

وكلممممسلامر تبطممم  ل ضمممالمكووعممممللمممم لو  تءلتاممممب ولتامممذي لشمممكلوتل يومممم لبعمممسلت
ل (2)تي ر   يلتاولك لالسواللتابيزةطيل

 

(1) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, pp. 148, 170. 

عهااد  علااى لقصإل راطوإلرةاا ريطن أاإل  رلإلج   رلرين ضدط ر في رآنتوكاس تشوسان:    -

مي طاا ة فااي أنط كيااة، واابل ط صاا  ، عماال فااي طه ااة رلراطوإلرةاا ر ثي دوسااي س رلثاا ني

  ًتى 430 ، وً كس ع   طن ع    430اإليل ع      ًتى أ427رلك يست ر في ط رس ع    

م عااة قاا رنين و اازت انشاا ء طري وعضاا  رللر ااة رلتاا   ،431 ، وق صاال عاا   431

  .444  و438   اين ع طي، وط 429ثي دوسي س ع   

Hornblower, S.,   The Oxford Classical Dictionary, p.110. 

(2) Harries, J., The Roman Imperial Quaestor, p. 169. 
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 م.565تطور وظيفة الكويستور  تب نهاية عصر جستنيان عام  -
لو عمممسلقممم  لمممم لتازمممم  لو  اروسيممممسلعلمممىلعهمممسلتدمب تطمممو لجسممممرني  

مسمممم وايللتنأممممي لتا مممموتةي لتا س وممممللعلممممىلعمممم ت لتاكو سممممرو لت  بوةيمممم  لوقعممممإل
Tribonian –بوسممم عس لو امممكلل-فممم لعصممم  حلتاكو سمممرو لتألشمممه لوتألقمممولل

اوم لللمس  لل ،لو امكلطب م لعلمو لتا م ةو لللفم مكووعللم لتا ج التاورفصصمي لل
مفمممو، ل  طنممم لل    لإامممىلت  بوةيممم  لتا جمممللتاسممم م لتدمب تطمممو لجسمممرني  ل"

فسهلوم ل يم  لمم ل جم اللم ة  ل رنظيالكللمكهواة ،لعسىلل ليلّبىل  برن ل ن
هنم لوتوجلللمم ليمسعولإامىلتا مكلوتا  بمل،كلتا ه  لوتاوكول       ر  للم ل ويل

،لوقسلل بإلت  بوةي  ل(1)ق ا لمن      "للف إاىل إللتاسو ءلارنأيوهلو بكهل
ةوةيملل  لمم لمكووعم سلق قس تتهلتارنظيويللوتا  ةوةيل،لو اكلم لخ الم لللمسل

ت م   للفم  ،لاي لك ةإلاهلك مللتاص اي سلعلىلعهسلتدمب تطو لجسرني 
للم ل   ء 

 

(1) CJ, 1.17.2, Evans, J.A., The Emperor Justinian and the 

Byzantine Empire, Greenwood Press, 2005, p. 23, Maas, M., The 

Cambridge Companion to the Age of Justinian, Cambridge 

University Press, 2005, p. 166,  Schultz, C.E., & Allen, M.W., A 

History of the Roman People, British Library, 2019, Chapter, 36, 

Rupley, Z.,  Augustus, Justinian, and the Artistic Transformation of 

the Roman Emperor, A thesis presented to the faculty of the 

Department of History East Tennessee State University In partial 

fulfillment of the requirements for the degree Masters of Arts in 

History, 2009, p. 71  
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التمممملتارمممم اممممكلف ممممسلات سلعممممس لتسمممم ؤيسلامممموالتا مممموتةي لعلممممىل للء لو نمممم 
 لتدمب تطممو ل ممولممم لىلعهممسلتدمب تطممو لجسممرني  ،ل ممللفعمم  للإلممست   لعلمم
ل ل(1)ل نفسهلل لي؟ق  ل وضعه ل

فممممم لةه  مممممللتاوطممممم  لل لمهوممممملللمممممي  للتار ممممم  ع سلتارممممم للتا ممممم  سلول
 مممممللوتإلتمممممرالفممممم للمب تطو  مممممللك ةمممممتضمممممطل ل هممممم لتاكو سمممممرو لفممممم للوتخممممم لتد

لتدمب تطول  لولاولاوهوممللتدمب تطممو لةفسممهللولمسمم ولوكمم  ل  ممو ل هممذ لتل،   ممللل ضمم 
لع لتاصي  للف ط  لولآخ ل ل،لولم لتاكو سرو لك  لمس وي 

علمىلعومللتاكو سمرو ،لليم  وةىلط م و و لتاوقإلللب لتاط ب لتا  ةول
لوتدمب تطممو لف انرينيمم  لللممم لتدمب تطممو ل يواو مميو لتادمم ة ايمم لللممس لكمم

ل لتاكو سممرو لوتا   ممسلتاب تيرممو يلي ل مم لل 440عمم  للفمم ل" 455-425 "تاد امم
ل ل(2) ر ن  ،لوقسلتارفظلتدمب تطو لجسرني  ل هذتلتا  ةو لموكوللتي

لطللتاكو سمممرو لتا ضممم  يلل،لايممم ل ممملفممم  تالتدمب تطمممو لجسمممرني  لول
ّ  لللمممب لمممم لا مممهلتابمممإلفممم لتاوأيومممي لفممم  لشمممك وحلتاوسمممر ج   لضمممسلتاومممي

لتاع لمول،لفم دج تءتسلتا  مللارىليلتطللمس لإق مرهال  لتتفوت،للتاع لول
 

 خللم يد طن رلمزل ط   عن ذلك  )1( 

 Honoré, A. M., Some Constitutions Composed by Justinian, In The 

Journal of Roman Studies, Vol. 65 (1975), pp. 107-123. 

(2) CJ, 7.62.32.1, Kelly, C,.  Ruling the Later Roman Empire, p. 72. 

ووصااية فااي هيئااة رلقضاا ة، وأ اا ف  لمدي ااة كاا ن أهااس ر إلااى أن ورلاايوتجييدر اإلشييارة  -

 في عمله. راطوإلرة ر جست ي ن طه   جديدة للك يست ر لكي يس عد رل رلي

  يد طن رلمزل ط   عن هيئة رلقض ء في اي نطة.للم  -

Bury, J.B., The Imperial Administrative, pp. 69 ff,  

، رلهيئااة 2رلز ياا  ت فيااق ج ويااد، ةد رنساايم ن سااتيفنخ رليضاا رة رلوي نطيااة، تإلجمااة عواا 

 .100، ص 1997رلمصإلية رلز طة للكت  ، رلق هإلة، 



 

 

 

 

997 

وإ ممم إللتدمب تطمممو لبوف افممم سلقضممم  لتارو يممم للل،ومع  بمممللمممم ل بمممإلت صمممي  
ل ل(1)وتاوكالف لجوي لقض   لتارزو  

كمم  لالكو سممرو لل-سممرني  جتارمم لف ضممه لل-إاممىلج ةمم ل ممذ لتاوهمم  لول
لممممم   لوتاووت  مم لمهمم  للخممم ل لمم    كل،لايممم لحلمرعل ممللب اوب تيفمممرباللةممإلجويممم لتاوب

وك ةممإلاس ممهلك ممملللعربمم   لتاوكيممللتاعمم  لال ممع ،ب لبفروممهلوتيفممرب لفمم لاضمممو  
بمم ات  للتاصمم اي سلفمم لتدشمم ت لعلممىلتنفيممذلتاولمم   ،لخ لممللممم لتعلمم لمنهممم 

لت،ل سممرنرجلممم ل اممكلل لتعممسالو مم   لتاكو سممرو لتعكممسللممم  ل(2)لممم  لتا يّصمممم 
لتدمب تطو  لو  لتسنسلا فللمولل  لت  ولل لةط نلمه مهلالل و لمه

وإاىلج ة لتاوه  لتا ض  يلللضم  لتدمب تطمو لجسمرني  لالكو سمرو ل
جمم ءللومملل ل كممسلعومم  لاكممللع طممللقمم ا لعلممىلتاعل:،لمنهمم مهمم  للخمم حلإات  ممل

،لو امكلبم  ل  مو لإاىلتاع لوللالوصموالعلمىل مبللتاعميولوتوسمي لوضمعها
سلمو لإ تلك ةوتلبصوللجيس لوق ا   ل  تاكو سرو لبفوللا ارهالتاكسس للوتار

إ تل فم لليلمم ل م يءلولل،مصم ة لتاسواملللفم ،ل التكليفهالب اعوملللعلىلتاعول

 

(1) Justinian, Novelles, 80, CJ, 7.62.32.2-4-34-35, Oikonomidès, 

N., Les Listes de Préséance Byzantines, p. 321, Jones, LRE, Vol, 1, 

p. 280, Mass, M., John Lydus and the Roman Past: Antiquarianism 

and politics in the age of Justinian, New York, 1992, p. 21, Bury, 

J.B., The Imperial Administrative, p. 74,  

، ص 2002، ايااإلو ، 1 " ة1453-323خ رليضاا رة رلوي نطيااة"ف ةمة قاادوره رلشاا طي

64. 

(2) Oikonomidès, N., Les Listes de Préséance Byzantines, p. 321, 

Bury, J.B., The Imperial Administrative, p. 74,  

، ص 2002 ، ايااإلو ،1 " ة1453-323خ رليضاا رة رلوي نطيااة"ف ةمة قاادوره رلشاا طي

، 88، ص  2011، طيم د سزيد عمإلرنخ ًض رة راطوإلرة رية رلوي نطية، رلقاا هإلة،  64
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 مذ لتاو املل كم للفم فتألشف ملتاعومللفم لتاوصم ة لتارم لتمالتكلميفهال هم ل،ل
،لارمىليليمسفعهالتارسم  للمعهماللتاع لول،لوعمس م للللعلىلتاكو سرو لط ا ا

ءل لإ تلت  سلتاكو سرو لم لل لمك ،للمي لق ةوةيل لتاكسللإاىلت تك إلللعو ا
،لفم  لمم ل ملطرهلتألمم لبم خ تجهالمم ليلط  للم لو ت ه  يءلإاىلتاع لوللل

 بمممممم سلتولممممميللإامممممىلامممممم  التاع لمممممول،لوإعممممم اتهالإاممممممىللقممممم ايوهالومعهمممممالخط
لل (1)تألق ايا

وةريكممللاكدمم  لتاوهمم  لتاويوكلممللإاممىلتاكو سممرو لف ممسلوجممسلتوممإل    ممرهل
،ل(2)للممم لتاوممو في ،لوكمم  لاممهلايمموت لاو لل لتكممو لاممهلموكومملفو ي ممللضمم

فيوض ل مذتلممسحلتيخمر  لتامذيلامسثل مي لتاكو سمرو لفمىل ست مللعهمس لفم ل
لحلممم لتاوممو في ،لو ممي لتاكو سممرو لفمم للإات  لتدمب تطو  ممللب ةممهلاممالتكمم لاس ممل

 ل اعهمممسلتدمب تطمممو لجسمممرني  لتألوالتامممذيل تالفممم لتاوهممم  لتاويوكلمممللإايمممه،لب ارممم
لللب ل عوللتوإليس لمكووعللضفوللم لتاوو في  

كمم  ليرورمم ل همم لتاكو سممرو لإيللةممهلممم للتارمم وعلممىلتامم  الممم لتاوك ةمملل
اومم لل ج  وممل،لو اممكلطب مم لتاووكمم لل ليرعمم  لالوو  ممبللوتاوو  وممللإ تلت تكمم ل

وتاممرفظلبممهلتدمب تطممو لل 486 للولعمم  ل485عمم  للللممس  لتدمب تطممو ل  نممو ل
 

(1) Justinian, Novelles, 80, Oikonomidès, N., Les Listes de 

Préséance Byzantines, p. 321, Jones, LRE, Vol, 1, p. 280, Mass, M., 

John Lydus and the Roman Pas, p. 21, Bury, J.B., The Imperial 

Administrative, p. 74,  

طيماا د ساازيد   ،85طيمد فتيى رلش عإلخ رلسي سة رلشإلقية ل طوإلرة رية رلوي نطية ، ص  

، رنساايم نخ رليضاا رة رلوي نطيااة، 88عمااإلرنخ ًضاا رة راطوإلرة ريااة رلوي نطيااة، ص 
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ل نم ءللفم إلعليمهلجم  لعم  للولخم م،لت تكبمهليه"لإ تل بم لاي لج ءللجسرني  
تألقمم ايال       لفمم ل و  وممهللحلقمم  للفمم  ممذ لتاوسينممللتاف اممس للوللفمم إق مرمهل

اممهلل-وعنمسلمو  ورممهل-ب ولتاو ممس     ،لآخم ،لإيلج ارنمم ،للوللامسلقضمم  لتام
ل-موقمم ل– كمم لممم لإاممىلج ةمم لتألمممي ،لج ةمم ل يعربمم للاةممىلممم للفمم ل ل كلممسل

ل ل(1)تافصوي "لل-موق – ،لولعلىلم لض تا 

ا امممللت مممس الشمممكوحلضمممسللفممم  وممم للوضممم لتدمب تطمممو لجسمممرني  للةمممهل
 كم لاوم لللمس  لايم لليلرزموتل نللتا  ةو ،لو اكلطب   للل  يك للتاكو سرو لل

اعمموحلمسةيمملللوللفمم لةممهل"لعنممسلتوجيممهلشممكوحلضممسلمفممو، لقصمم ة لتاو ممس ،ل
رضمميللتانظمم  لممم للم ةممل،لبويمم لإ تل  جن  يممل،لل ليلرزممموتل ممنللتا مم ةو ،لوممم ل

ل ل(2)    ،     "ل توسيسلت التاوّسعىلشفهي للف ت  ضوتل  لكر إل،ل ك

ك ةممللوة امظلعلمىل ممذتل   ملللممو لمهومملللوي :للةمهلعلمىلتامم  المم لم
 وممل،لويل سممردنىلمممم لتاكو سممرو لف ةممهليممرالمو  ورممهلومو  ممبرهلإ تلت تكمم لج ل

ةمملليل و  وممهلليلشممفللعمم احل ممذ لتاوك للممى:ل نمم ء لع يمم ل  ةلتطبيمم لتا مم ةو ،
 وملليليمرال:لعنمسلتاوو  وهلتدمب تطو للوللاسلقضم  لتا صم ،لو  ادم لةو ل و  وإ

لمنها لمك  للعلىلف وإةو ل كو للجلو هلم لللو إللتاسعويل

 

(1) CJ; 3.24.3. 

(2) CJ; 12.19.14. 
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 الخاتمة:

 ه في اإلدارة البيزنطية وتطور  Quaestor الكويستورنصب لم و عسلا ت رن ل

لعسيسلم لتانر  جلتألتيل:اف وجلب اتل وكنن لم"565 -305" 

تدات  للفممممممم و يفمممممممللتاكو سمممممممرو لمممممممم لتاو ممممممم   لتاوهوممممممملللك ةمممممممإلل-
،ل مللتابيزةطم  ةه لاالتك لجسيس لعلىلتاوكروم لم لتاعلالبتابيزةطيل،لل

ل  وم لتاكوهو  للف لإلت رو ت  تلاو يفللتاكو سرو لتاوع وفل  ة

وولوتجممم ل ممم لوضمممعإلإات  لتدمب تطو  مممللمكووعمممللمفرممم   لمممم لتال-
ةريكممممللأل ويمممملل ممممذتللتوتف  مممم لفمممم لتا ممممفللتاورمممموا لاهممممذتلتاونصمممم ل

ل لتاونص ل
وةريكممللاهممذ لتاد ممللتدمب تطممو ،لد مملل لتورمم للمم ا ل ممذتلتاونصمم لل-

واممذ لكممللتاور مم بهلل،مهوممللتنأممي لتا مموتةي ل ممنسسلإايممهوتاوك ةممللف ممسلل
ل منه لوتاورن ق ل

 "ل  لال مموتةيفممزل"  فممللتل لعلممىللةممهات ومم للكو سممرو تاإاممىللكمم  لينظمم ل-
لللأل اس مممهلتا مممس  لعلمممىل"من قضمممل"لتدمب تطمممو لب او ممم   لواممميسلتآل تء

ل   لتار ل ووإلاهلب اأي  ل ذاكلمع فرهلتاف   للب ا  ةو ل
اس جمملللةممهلللممب لتاوسر مم  لل لب  ممرو ت تطممو سلمهمم  لتاكو سممرولل-ل

لل مب تطو ا لتا  ةوة 
يمرالكم  لف ةمهل ل همتار لتورم لعلىلتا  الم لمك ةللتاكو سرو للولةهلللل-

ومممممل،لويل سمممممردنىلمممممم لتطبيممممم لمو  ورمممممهلومو  مممممبرهلإ تلت تكممممم لج  
لتا  ةو  
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 :والمعربة اجع العربيةالمر  عائمة
 ممم ت يالعلمممىلط خممم  :لاوامممللتا ممموولتامممم  يي ،لتانهضمممللتاوصممم  ل،لتا ممم    ،لإل-

ل 1958
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ل،5،لو1،لجمم ف لتاعصو لتاو طى،لتار    لتاسي  م عيسلع شو :لتو و  لللل-
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طمم  نلمنصممو :ل يزةطممل:لمسينممللتاوضمم   لوتاممنظا)لا ت مم سلو ومموث(،لات لل-
ل 2015،لتا     ،ل تافك لتاع  

ل ل2012اللتابيزةطيل،لعو  ،للعف  ل يسللب  :لت    لتاسوللل-

،ل يممم وس،ل1 "لو1453-323:لتاوضممم   لتابيزةطيمممل" ف طومممللقمممسو  لتا ممم مل-
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 العربية:عائمة الدوريال والرسائخ 
هلتاكز ممم  للشممبلللفمم ل:لمولكممللتا مموولتا مم قيي لل ليهمم إلللممسي لاويممس لتاع  ممإللل-

 "،ل  ممممم اللم جسمممممري ل يممممم لمن مممممو  ،لكليمممممللل563-493تد ط ايمممممل"لل
ل ل2011تابن سلاآلاتإللوتاعلو لوتار  يل،لج معللعي لشوس،لل

لفمم وتاوسمملوي لللابيزةطيممتاممسي ل:لتاع قمم سل ممي لتدمب تطو  ممهلتلإينمم  لةممو ل-
ل "،959-912عهسلقسطنطي لتاس ب لوإ   ل سلتاوم وإللتاصمليبيل"

 ممممكنس  ل،لاتإل،لج معممممللتد لمن ممممو  ،لكليممممللتآل يمممم اللم جسممممري ل  مممم
ل 2000

"،لضممو ل532تادممو  لتا ممعبيللفمم لتا سممطنطينيلل ممنلل لفممإلعبممسلتاوويممس:ل"لل-
لالس ت مم سلل،لات لعممي 1تافكمم لوتاممسي لوتاسي  ممل،لول رمم إلل يزةطمملل ممي 

  249ل-199لم،لل1997ةس ةيللوتيجرو عيل،لوتابووثلتد

 يزةطممملل مممي للفممم ون لممم لتاوكوميمممللتاو ممم  لعبمممسلتاعز مممزلفممم ج:لتألا ممم إللولل-
تارممممم    للفممممم تي مممممرو ت  للوتية طممممم ع،لضمممممو لكرممممم إلل يزةطمممممهلقممممم تء ل

  سلوتابووثلتدةس ةيللالس تل،لتاطبعللتألواى،لعي يلويإات للل ي  تاس
ل 63ل-33،للمل2004جرو عيل،لوتي

 ة:معربالعائمة القواميا 
تا ممممم    ،لل، ارممممم تجالتابيزةطيمممممل،لت جومممممللاسممممم لاب ممممماوة امممممسلةيكممممموا:لمعكمممممالت

2003  
 


