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ْـزِ اجملهــخ
1ـ
2ـ

مجمة المؤرخ العربى مجمة تاريخية بحتة ،تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاىرة.

تستيدف المجمة إظيار الحقيقة التاريخية لموضوع محدد صافية نقية ،بعيدة عن أي
تيارات سياسية أو عقائدية.

3ـ

البحوث التي تنشر فييا محكمة ،تعبر عن وجية نظر أصحابيا ،وىيئة التحرير غير

4ـ

تصدر مؤقتاً سنوياً في أكتوبر من كل عام ،عمي أن تصميا البحوث المقدمة لمنشر في
كل عدد في موعد غايتو نياية شير فبراير من نفس العام.

مسئولة عما يرد من آراء عممية.

5ـ

ال يزيد البحث المقدم لمنشر عن خمسة وعشرين صفحة ،مكتوب عمي الكمبيوتر ويقدم

6ـ

تعد الخرائط والرسوم وغيرىا من اإليضاحات بالحبر الصيني عمي ورق الرسم ،قابمة

7ـ

يشترط أال يكون العمل المقدم قد سبق نشره ،أو قدم لمنشر في أية جية أخري ،ويكتب

8ـ

ال ترد أصول األعمال المقدمة سواء قبمت لمنشر أو لم تقبل.

9ـ

من نسختين ورقيتين ونسخة أخري عمي االسطوانة .CD
لالستنساخ المباشر.

الباحث تعيداً بعدم تقديمو لمنشر في أي جية أخري بعد قبولو لمنشر بالمجمة.

يرد عنوان البحث في رأس الصفحة األولي ،متبوعاً بإسم المؤلف مقروناً بوظيفتو وجية عممو.

11ـ ترتب اليوامش والتعقيبات التفصيمية بترقيم موحد في نياية العمل.
11ـ

(أ)

يراعي في إعداد قائمة المراجع ما يمي :

تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعين ،متبوعة بعنوان الكتاب
ثم مكان النشر ثم اسم الناشر ،ثم تاريخ النشر،مع بيان الطبعة

(ب) مقاالت الدوريات تبدأ باسم صاحب المقال ،ثم عنوان المقال ،ثم اسم الدورية ،ثم رقم
المجمد والعدد والمجمة وتاريخو ،ثم أرقام الصفحات التي يقع فييا المقال.

(جـ) الرسائل الجامعية يتم تسـجيل اسم صاحب الرسالة ،وعنوانيا ،والجامعة التي أجازتيا،
واسم المشرف ،وتاريخ اإلجازة.
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 (( احملتٕٚــبد )) -و

االســــى

أ

رئيس االتحاد

ب

رئيس تحرير المجمة

1

ادلٕـــٕع

ص

كلمــة االفتتـــــاح

5

كلمــة التحـريــــــر

7

اذلشٔة ٔانُف ٙيف سٕسٚب خالل األنف انخبَ ٙق.و

9

أ.د .حسُني زلًذ سثٛغ
أ.د .صثٛذح زلًذ ػطـب

د .زل ٙانذ ٍٚانُبد٘ أثٕ انؼض

كمية اآلداب -جامعة المنيا

2

د .ػًبد ػجذ انؼظٛى أثٕطبنت

3

د.ػجذ انهطٛف فبٚض ػهٙ

4

د.ػالء زلًذ ػجذ انغُ ٙحسٍ

كمية اآلداب – جامعة الفيوم

كمية اآلداب – جامعة الفيوم

ْ
يُٛبء ِػصٛــٌٕ جبثـش (تم اخلهٛفـخ)
( دساســـخ تبسخيٛـــخ)

ٔظٛفخ انـ "جُٕستري" يف يصش يف ػصش انشٔيبٌ

79

سستبق اسفشاٚني يف انمشَني انخبَٔ ٙانخبنج اذلجشٚني

117

الجامعة العربية المفتوحة -الكويت

( انخبيٍ ٔانتبسغ ادلٛالدٚني )

كمية اآلداب -جامعة جنوب الوادي

"فتٕح يصش احملشٔسخ ػهٗ ٚذ سٛذ٘ ػًشٔ ثٍ انؼبص سـ ٙاهلل ػُّ

5

د.ػًشٔ ػجذ انؼضٚض يُري

6

د .أمحذ صبحل ػجذ انغىن

7

د .زلًذ أمحذ ػه ٙثُٓسبٔ٘

كمية اآلداب ـ جامعة حموان

53

َّ
انصشاع اإلسالي ٙانجٛضَط ٙيف انسري انشؼجٛخ انؼشثٛخ لشاءح يف كتبة

انـــــــضٔاد فـــ ٙاألَـــذنــــس

( دساسخ ٔحبئمٛخ يف كتت انُٕاصل )

165
219

انفٍ احلشث ٙادلًهٕكٔ ٙأحشِ ػهٙ

249

8

د .ػبٚـذ ػتٛك جشٚـــذ

األٔلبف ٔأحشْب يف اجملتًغ انكٕٚتٙ

289

9

د .انشًٛبء سٛذ كبيم زلًذ

انسهطبَٛخ ػبصًخ يغٕل األٚهخبَٛني

315

يؼشكـــخ كٕششٚم (0329و)

359

دٔس ثُك سٔيب االلتصبدٖ فٗ ٔالٚخ طشاثهس انغشة " نٛجٛب "

395

ادلٕلف انسٕفٛٛت ٙجتبِ اـطشاثبد ثٕصَبٌ يف ثٕنُذا

439

11

باحــــــــــث
باحــــــــــث

كمية دار العموم جامعة المنيا

دْ .شبو ػهٗ احلسُٙٛ

كلية اآلداب – جامعة حلوان

11

د .زلًذ ػضٚض زلًـــــذ

12

د .ششٚف زلًذ ػجذ اجلٕاد

كمية اآلداب  -جامعة سوىاج
كمية اآلداب -جامعة المنيا

انفٍ احلشث ٙنهحجشخ.

(ْ 0331ـ 0503وْ0324 -ـ 0595و )
( ْ332 -319ـ 0331 -0319 /و )

" 0500-0513و"

" -َّٕٛٚأكتٕثش " 0512
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كهًــــخ االفتتــبح
أ.د .حسُني زلًذ سثٛغ
سئٛس احتبد ادلؤسخني انؼشة

يسرني أن أقدم هذا العدد الرابع والعشرين من مجمة المؤرخ العربي لعام  ,6102متضمماا انام
عشممر بانمماد لعممدد مممن أتمماتذة التمماريه ,بشممت ع ممور العتيقممة ,والوتمميوة ,والادينممة ,والمعا مرة
وك ممذل خ ممي تن

ممات متاوع ممة م مما ب ممين اض ممارة م ممر والش ممر الق ممديم ,أو الت مماريه اليوا ممااي

الرومااي ,أو التاريه والاضارة اإلتالمية

 وقد تقدم بهذ الباوث مجموعمة ممن أتماتذة التماريه خمي جامعمات تموهاج ,والمايما ,والييموم,واموان ,وذل إل جااب مشاركة مشكورة من أاد األتاتذة ,من الكويت الشقي

 أممما مممن ايممث مامماو الباممث وأماكاممف الج راخيممةد خمميالاس أن البامموث والد ارتممات قممد ووخممتمديما – وماهما تموريا كمما شمممت التعريمب بمبعض
بأماكن متاوعة ,خشممت بعض البممدان – ق ً
م مما يت ممم ب م م "الرت مماتي " خ ممي الت مماريه اإلت ممالمي ,م ممع اعهتم ممام ب ممبعض المم موااي ذات الش ممهرة
المتتييضة خي الزمن العتي  ,إلم جموار بامث بعمض الوسمامب المعروخمة بم مر خمي الع مر
مورة بعمض ال مراعات

جابما إلم جامب الامديث عمن ااعكماس
الرومااي ودراتتها – وذل – ً
الدولية القديمة خي "التير الشعبية" ,مع اعهتمام بدراتة بعمض المعمار التارينيمة ,وكيمب كمان
متارها وم يرها مع باث تأنير بعض الياون الاربية خي بمد بعياف عم الين الاربي خي بمد
آنممر وع تنمممو الد ارتممات مممن تامماو بعممض الجوااممب اعجتماعيممة منم األوقمماب ,وتونيم اسممم

الزواج خي بعض المجتمعات العربية واإلتالمية

 ومن الدراتات الت تااولت موضوعات من الع ر الاديث كييية اتتندام بعض المؤتتاتمتكمما عاممتال بعممض المامماو العربيممة كممما بانممت بعممض الد ارتممات أوضمما
األوربيممةد لتكممون ً

بعض العوا م المهمة خي الشر خي موالع الع ر الاديث

 وربما يالاس القراء األعزاء أن باوث المجمة قد تونت تاقي بعض األبعاد المهمة ,وماها5
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 إعادة اعهتمام ببعض الموضوعات الت تكاد تكون مومورة بيع التراكم الزمام  ,وتاتماجإل إزااة هذ التراكمات الت اجبتها عم مدى األاقاب ,خعممد البامث إلم تجميتهما أممام

أاسار القراء ,واضاة مرتبة المعمومات ,يتيرة التااو

 وكذل جمع شتات عاا ر بعض الموضوعات الت تاانرت بين شت الم مادر العتيقمة,مويا ,خممي
وجمماءت الد ارتممة لتجمممع شممتاتها ,وتعي مد ترتيبهمما وتاتمميقها ,لت ممب
ً
باني ما تم ً
كامامما ً
ى ,ميتور الماا
عرض عممي تو ٌ

 أوش ممكت بع ممض الموض مموعات أن تتم موارى خ ممي زواي مما الات مميان ,خاهتم ممت أق ممالم باانيا مما وزمالما مماباتتنراجها ,ات ع تتو خي غمار توالي األاداث واألزمان ,وبذل

ارت واضماة المعمالم,

تبعا عتجاهات مااهج الباث الاديث
مهيأة لمتعقيب والتعمي  ,واإلضاخة والاذبً ,

 وأرجو أن تكون دراتات المجمة وباونها خي مضامياها و ياغاتها – قد اتتممت بمالعموالجدية الواجبة ,وكذل بالعدالة الت ترض ضمامر الباانين خي التاريه

أيضا جهمود أبااماما البماانين األخاضم د تونمت – بالقمدر الممكمن –
وع ش أن جهود زمالماا ,و ً

أن تكشب وجف الاقيقة ,دون ايب أو مي  ,مع أى غرض أو اتجا يتااخ مع عدالة المؤرنين
أ.د .حسُني زلًذ سثٛغ

سئٛس احتبد ادلؤسخني انؼشة
أستبر ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ انمبْشح
ػضٕ رلًغ انهغخ انؼشثٛخ ٔاجملًغ انؼهًٗ ادلصش٘
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كهًـخ انتحشٚــش
يتممعداا أن ي ممدر العممدد الجديممد مممن مجمممة المممؤرخ العربممي لعممام  6102وهممو العممدد
ال اربممع والعشممرون وقممد قاربممت المجمممة ان تاتيم باليوبيم اليضممي لهمما ,ونممال هممذ األعموام
ق ممدمت المجم ممة العدي ممد م ممن قو مموب اليك ممر العرب ممي م ممن أقوارا مما العربي ممة المنتمي ممة واش ممرت
دراتات تارينية متميزة أنرت المكتبة التارينية العربية ,ومجمة اتااد المؤرنين العرب تعمد
وااممدة مممن اب مرز المجممالت العمميممة المعتمممدة ,لهمما نقمهمما العربممي والممدولي ,وارجممو أن تكممون
المجمة دوما عم هذا المتتوي العممي الرخيع
وهذا العدد يقدم تاوعا عمميا تارينيا ووب بين التاريه القديم واإلتالمي والوتيو والاديث ,خإذا
عداا إل الماضي المجيمد لوالم األلمب النمااي م اجمد موضموعا عمن الايمي خمي تموريا ,كمذل مياماء
ع يون جابر "ت نميية" ,والاشاو الباري ااتقاع لع ر الرومان عن ك الوسامب الرومااية ووسيية
ال م "جاوتمميتر" خممي م ممر ,ااتقمماع لتارينامما اإلتممالمي ايممث تعممرض لمق مراين النممااي والنالممث الهج مريين
النامن والتاتع الميالديين ,عن رتتا اتيرايين ,نم الوواب باألادلس اإلتالمية واضارتها متمنال خي
د ارتممة ع ممن ال ممزواج خ ممي األا ممدلس ,ااتق مماع لم ممرب األورب ممي ومعرك ممة كوشم مري 0621م وك ممان لمت مماريه
الا ممديث ا مميبف كموق ممب اعتا مماد الت مموخيتي تج مما اض ممورابات بوزا ممان خ ممي بولا ممدا ودور بام م روم مما
اعقت ممادي خممي وعيممة ومرابمس جامموب ليبيمما ,وكممذل شممم العممدد بانمما خممي ترانامما الشممعبي عممن ال م ار
اإلتالمي البيزاوي خي التير الشعبية العربية
كذل اهيب بالزمالء  -كما تعوداا  -إنراء مكتبة اعتااد بمؤلياتهم القيمة ,ويتعداا
تمقي أى مقتراات ,لتووير المجمة
ٔاهلل ٔيل انتٕفٛك،،،
سئٛس انتحشٚش

ْٛئخ انتحشٚش

أ.د .زبيـدة محمـد عطــا

أ.د .حامــد زيــان غانــم
أ.د .عفـاف سـيد صبرة
أ.د .عفيفي محمود إبراىيم
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أحبــبث

رلهــخ ادلـؤسخ انؼشثــٙ
انىت ٚصذسْب احتبد ادلؤسخني انؼشة ثبنمبْشح
انؼذد انشاثغ ٔانؼششٍٚ
نؼبو 6102
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اهلروب وانُفي يف سوريا خالل األنف انثاَي ق.و
د .حمي انذيٍ انُادي أبو انعز
مدرس تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم
كمية اآلداب -جامعة المنيا

املهخــــص:

تتناول ىذه الورقة البحثية :اليروب والنفي من والى سوريا القديمة ،وذلك من خالل
نصوص القوانين والتشريعات والمعاىدات الدولية ،وأشير الحاالت التي ىربت ولجأت إلى أرض

المنفى ،سواء في سوريا أو إلى أماكن أخرى .وأقصد بسوريا القديمة :تمك الممالك والمدن التي
قامت ما بين الفرات شرقاً وفمسطين غرباً ،وىي :مممكة إبال ،ويمحاض ،وماري ،وأوجاريت،
وأمورو ،وأالالخ ،وقادش ،وموكيش ،ونيا ،ونوخاشي ،وآرام دمشق ،وحماة ،وغيرىا.
يطكهة انبحث:

تخمص مشكمة البحث في :تحديد مفاىيم اليروب والمجوء والنفي والتيجير ،ومدى

ويعرف معيد القانون الدولي
التشابو والتداخل فيما بينيا ،فاليروب والمجوء معناىما الفعمي واحدُ ،
المجوء بأنو":الحماية التي تمنحيا دولة فوق أراضييا ،أو فوق أي مكان تابع لسمطتيا ،لفرد طمب
منيا ىذه الحماية"  .واليدف من إقرار مبدأ المجوء ىو :إنقاذ حياة أو حرية أشخاص يعتبرون

عما
أنفسيم .عن صواب أو خطأ .ميددين في بمدىم(ٔ)  .وفي الحقيقة ىذا المفيوم لم يختمف ّ
كان عميو في التاريخ القديم ،كما سيأتي الحديث خالل البحث.

واليروب يستعممو الالجئ كطريقة لإلبقاء عمى منزلتو في وقت األزمة ،واالحتماء

ِ
ِ
بتعبير األكادي لالجئ (خابيرو(ٕ))
ت
مصير
اليارب في المنفى ُم َثب ُ
بمالذ آمن .و َ
 .)ٖ( #abiruوبما أن نصوص المعاىدات القديمة ،دائماً ما كانت تُطمق ُمصطمح

اليارب ،عمى الالجئ – السيما السياسي -فإني سأستخدمو لمتعبير عن حالة الالجئ،

حيث إن مصطمح اليروب أشمل من المجوء ،فاليروب يمكن أن يكون لسبب سياسي

أوجنائي ،أو اجتماعي ،أو ديني ،بينما مفيوم المجوء أضيق من ذلك.
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أما بالنسبة لمنفي بمعنى" أبعده وغربو" (ٗ) ،فيمكن تقسيمو إلى نفي اختياري ونفي
إجباري ،أما حالة النفي االختياري ،ففي واقع األمر يتشابو كثي اًر مع اليروب (المجوء) ،حيث
يحقق نفس معايير اليروب والمجوء االختياري .كما يجمع بينيما األسباب السياسية كمبرر لمبعد
عن الوطن(٘) ،فعمى سبيل المثال؛ سنوىي الذي ىرب باختياره ،نستطيع أن َنصف ىذه الحالة
بأنيا حالة ىروب كما وصفيا بعض الباحثين( ،)ٙوفي نفس الوقت ممكن أن نقول :إنو تم نفيو
اختيارياً ،كما وصفو بعض الباحثين اآلخرين(. )ٚ
بينما يختمف اليروب (المجوء) اإلجباري عن النفي اإلجباري ،خصوصاً في الوسيمة،
فاليارب المجبر ،سواء سياسي أو جنائي ،يتخذ وسيمة اليرب إلى مكان يختاره ىو ،إلى الجية
التي يستشعر أنيا ستوفر لو الحماية ،بينما النفي اإلجباري ،فتقوم سمطة قوية بإجبار الشخص
الذي ينفى عمى االبتعاد عن وطنو لمكان ما ،تحدده وتختاره تمك السمطة(.)ٛ
النفي الفردي يمكن أن يكون لو العديد من التأثيرات والنتائج النفسية المختمفة ،عمى
خالف (المبعدين -الميجرين) ،فالنفي الفردي اقتالع ليس فقط من جغرافيتو ،ولكن من محيطو
االجتماعي( .)ٜويمكن أن يكون النفي اإلجباري لمجموعة كبيرة من األشخاص ،وىنا يتداخل مع
مفيوم التيجير.
ولكن في النياية ،وان اختمفت أسباب اليروب والنفي اإلجباري ،إال أن اليدف واحد،
وىو :البقاء عمى قيد الحياة.
اهلروب وانُفي يف انقواَني وانحطريعات:

الميمة في الشرق القديم ،فيناك العديد من
ظمت قضية اليروب (المجوء) من القضايا ُ
األدلة عمى أىميتيا في التشريعات التي تعاممت مع ىذه القضية ،فكثي اًر ما أشارت نصوص
القوانين إلى قضية اليروب ،كيروب الالجئين ،كما ورد في تشريعات إشنونا الذي ييرب ويذىب
إلى المنفى بسبب الضرائب وااللتزامات العامة ،يفرض عميو العقوبات (ٓٔ) .فيذكر النص أنو" :
إذا كره رجل مدينتو ،وسيده ،وأخذ رجل ثان زوجتو ،ثم عاد (أي الرجل األول) فميس لو حق
المطالبة بزوجتو"(ٔٔ) ،ومن ثم يتضح أن اليارب تسقط حقوقو المدنية ،وتقل مكانتو االجتماعية.
وفرضت ىذه التشريعات ،عمى األرجح ،واجب تسميم العبيد الياربين ،والذي يظير أيضاً في
العديد من القوانين األخرى(ٕٔ) ،فقد كانت جريمة ىروب العبيد من أسيادىم ىي الجريمة األكثر
شيوعاً ،وال يعاقب عمييا العبد نفسو ،بل يعاقب عمييا كل من ساعده عمى اليرب أو آوى عبداً ىارباً،
ووفقاً لمقوانين السومرية ،فإن عقوبة إيواء العبد اليارب كانت غرامة تتألف من عبد أو من ٕ٘ شيكل
من الفضة ،بينما كان قانون حمورابي أكثر تشدداً في ذلك ،فكانت عقوبتو اإلعدام(ٖٔ).
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كما نصت القوانين الحثية أيضاً عمى أن" :أي شخص ييرب من حاتي ،سواء
نبيل تورط في مؤامرة ضد القصر ،أو صانع أو فالح ىرب من الضرائب والسخرة ،يجب
أن يسمم إذا طمب"(ٗٔ).
ويقدم  Elgavish.D.عدداً من النصوص التي تتعمق بقضية اليروب من
الكتاب المقدس ،في سفر التكوين ( ،)ٔٙ:ٜسفر التثنية (ٖٕ ،)ٔٙ:الخروج (ٕٔ،)ٔٗ:
صموئيل األول (ٕ٘ ،)ٔ٘:ٖٓ (،)ٔٓ:مموك أول (ٕ.)ٔ٘( )ٗٓ:
وفي قوانين حمورابي :كانت عقوبة ارتكاب الزنا مع المحارم ( مع البنت) ىي
النفي ،ففي نص المادة ٗ٘ٔ " :إذا جامع رجل ابنتو ينفوا ذلك الرجل من المدينة"(.)ٔٙ
وورد في تشريعات حور محب ما يشير إلى أن عقوبة السمب والنيب كانت جدع
األنف والنفي ،فمقد ورد في المادة األولى منيا ما يمي " :إذا أغتصب أحد الموظفين أو
أحد الجنود أو أي رجل آخر من أىل البالد سفينة المزارع التي تحمل خراجاً لتوريدىا
لمممك ،ففي ىذه الحالة يطبق القانون عمى الجاني بجدع أنفو ونفيو إلى بمده ثارو"(.)ٔٚ
وكذلك نصت القوانين الحثية ":إذا جامع رجل حر أختو ،وأمو الحرة ،فقد ارتكب
جرماً ،غير مسموح بو ،ىذا الرجل ينفى إلى بمد آخر غير الذي يقيم فيو"(.)ٔٛ

اليروب والنفي في المعاىدات الدولية:

كانت القوانين القديمة  -في الشرق األدنى القديمُ -م ِمزَمة بتسميم العبيد الياربين ،ولكنيا
لم تشر إلى الياربين المدنين الذين فروا إلى الدول األجنبية ،ويمكن العثور عمى إشارات وجوب
تسميم فئات أخرى من الياربين  -غير العبيد -في المعاىدات الدولية ،فقد أرادت السمطات
استعادة الياربين عمى وجو السرعة ،وذلك لعدة أسباب أىميا :أن ىذا اليارب يمكن أن ينقل
أحدث المعمومات عن بمده التي ىرب منيا ،السيما فيما يتعمق باالستخبارات العسكرية ،كما أن
واجب التسميم استند إلى االعتقاد بأن الياربين يخضعون لحكم العبيد لسادتيم ،ووفقًا لذلك
شممت شروط المعاىدات عمى تسميم الياربين مع الدول األخرى(.)ٜٔ
وتتضح قضية الياربين (الالجئين) من المعاىدات التي وقعت بين الدول في الشرق
القديم .وتُظير لنا نوعين من الالجئين :الالجئون السياسيون (من النبالء) والالجئون من الطبقة
(ٕٓ)
الدنيا ( من الصناع والفالحون) .
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فقد أظيرت المعاىدات الدولية ،واالتفاقيات ،والمراسالت الميتانية والحثية ،قمقميا الشديد
تجاه مشكمة اليروب ،المشكمة التي كانت تتصل اتصاالً وثيقاً بمسألة اختصاص الدولة القضائي

عمى مناطق حدودىا؛ التي حرص كل ممك أن يؤكد سيادتو عمى أرضو وشعبو ،وحركة
الممتمكات المنقولة عبرالحدود ،والتي كانت بطبيعة الحال تحت مسئوليتو ،ولذلك ليس من
(ٕٔ)

المستغرب أن تنظم الوثائق -بشأن الياربين -مثل ىذه األمور بين الدول دون استثناء

.
(ٕٕ)

ونصت المعاىدة التي عقدت بين "نارام سن" ممك أكد ٓ ٕٕٜق.م وعيالم

عمى أقدم شرط لتسميم ىاربين ،حيث تعيد فييا الممك " أنا لن أتخذ الجئاً لنفسي" بمعنى

االفتراض ،وقال :إنو لن يقبل أي شخص في قصره من الياربين من عيالم(ٖٕ).

ومما يؤكد حرص الحثيون عمى تسميم الياربين :المعاىدة التي عقدت في عام ٓ٘ٗٔ

ق.م بين تودخاليا الثاني(ٓٔٗٗٓ-ٔٗٙق.م)و" شوناش شو ار  "Shunashshuraمن

كيزوواتنا(ٕٗ) .عمى أنو يجب تسميم الالجئين " :إذا ىرب ىارب من حاتي وذىب إلى كيزوواتنا
يجب عمى شوناش شو ار القبض عميو واعادتو لصاحب الجاللة ،ولكن إذا كان ىناك من يخفي

اليارب ،واكتشف في منزلو .يجب عميو دفع اثنى عشر شخصاً من العبيد ،واذا لم يستطع أن يأتي
باثنى عش ةر شخصاً من العبيد ،ىو نفسو يجب أن يقتل ،ولو عبد أخفى ىارب ،واذا سيده لم يقم
بإعادتو بالنيابة عنو – لن يدفع اثنى عشر عبداً– إنو يجب التنازل عن العبد نفسو ،وتقديم نفس

الشئ لـ شوناش شو ار (ٕ٘)" .وفي نص آخر لمعاىدة حاتي مع كيزوواتنا ":إذا أحدث شخص ،لمممك
العظيم ،مؤامرة ،ثم ىرب ،ودخل أرض كيزوواتنا ،وأرسل الممك العظيم يسأل عن اليارب قائالً:
ىكذا ىو ثار ضدي ،سوف أُعيده .اليارب يجب أن يعود" (.)ٕٙ

غز "تودخاليا الثاني" قبرص ،وأخذ منيا الجزية ،وىناك إشارة إلى معاىدة
وكذلك ا

بين حاتي وقبرص ،تتعمق باالتفاق عمى تسميم المنفيين(.)ٕٚ

كما ورد موضوع تسميم الياربين أيضاً في المعاىدة بين الممك الحثي "أرنوواندا

األول" (ٓٗٗٔ ٕٔٗٓ-ق.م) ورجال  .)ٕٛ( Ismerikaوكذلك معاىدة تسميم الياربين
بين "أرنوواندا األول" و Maddawattaأحد التابعين في منطقة غرب األناضول (.)ٕٜ
01

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

وقد ورد النص المتعمق باليروب في معاىدة "شوبيمولوما األول" (ٖٖ٘ٔ٘-ٖٔٚ

ق.م) "وشاتي و از" (ابن الممك الميتاني توشراتا) بشكل غير واضح " إذا ىرب ىارب من حاتي،
وممك ميتاني لم يقبض عميو .)ٖٓ( "...وعمى رغم من ذلك حرصت المعاىدة عمى تناوليم.

وفي المقدمة التاريخية لمعاىدة بين الممك "مرشيمي الثاني" (ٖٖٖٗٔٔٓٙ-ق.م)

و" ،"Kupanta-Kuruntaوالتي ركزت عمى ىروب " "Mashuiluwaمن وطنو غرب
األناضول ،واتخذ من حاتي ممجأ ،وكان  Mashuiluwaمرحباً بو من قبل من "شوبيمولوما

األول" ،كما زوجو أحد األميرات الحثيات ،كما اتبع مرشيمي الثاني نفس سياسة أبيو(ٖٔ).

وفي خطاب من الممك الحثي "خاتوشيمي الثالث" (٘ ٕٔ٘ٓ-ٕٔٚق.م) إلى

الممك البابمي "كدشمان – أنميل" ":لو رجل ارتكب مخالفة ضد الممك وىرب إلى أرض
أخرى ،أنو ليس من المقبول قتمو ..أخي يسأل ونحن نخبره ..لو أنيم لم يقتموا الجاني،

ىم يقتمون التاجر" ،فالممك الحثي يناقش :أنو من المستحيل عمى شعبو قتل تاجر أجنبي
يعمل ويتمتع بحماية الممك ،عندما تشككوا في قتل اليارب بدون سبب(ٕٖ).

كما يجب اإلشارة إلى أن واجب التسميم يتم فقط فيما يتعمق بالياربين الجنائيين ،وليس

المقصود عندما يمر المواطنين األحرار من بمد إلى آخر ،يتم القبض عمييم ،كما يتضح من الفق ةر
التالية من المعاىدة بين "تودخاليا الثاني" و "شوناش شو ار" " :عندما ىرب أناس من أرض إيسوو

 ،Isuwaرعايا الممك العظيم ،أمام الممك العظيم ،أنا صاحب الجاللة ،ذىبت في معركة ضدىم،
أنا تغمبت عمى أرض إيسوو ،وىربوا من أمامي ،ون لزوا إلى أرض الحوريين ،أنا صاحب الجاللة

أرسمت إلى حاكم حوري (قائالً) " :أعد رعاياي ،ولكن حاكم حوري أرسل لجاللتي " ال ،سكان ىذه
المدن سابقاً ،في زمن جدي ،جاءوا إلى أرض حوري واستقروا ىنا .وبالفعل ذىبوا بعد ذلك ىاربين

إلى حاتي كالجئين .اآلن ،أخي اًر اختارت الماشية مستق اًر ليا .إنيم قطعاً جاءوا إلى أرضي" ،ومن

النص السابق يتضح أن الجيش الحثي دخل أرض إيسوو وسيطر عمييا ،ولكن فر أىميا إلى أرض
حورانية ووجدوا فييا مأوى ،ثم طمب الممك الحثي تسميميم ،ولكن الممك الحوراني رفض ،مدعياً أن

شعب إيسوو كان شعباً ح اًر ،اختار طوعاً االستقرار في األراضي الحورانية(ٖٖ).
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اهلروب وانُفي يف يعاهذات انحابعية:

نصت معاىدات الحثيين مع أمراء سوريا الخاضعين عمى :أن كل تابع عميو أن يقدم

الدعم العسكري لسيده األعمى ،ضد األعداء الخارجين والمتمردين الداخميين ،وأن يسمم

الياربين(ٖٗ) .ويجب اإلشارة إلى أن السيد األعمى لم يكن لديو أي واجب لتسميم الالجئين لمتابع

لو ،ولكن في الوقت نفسو كان التابع ممتزم بيذا الواجب تجاه سيده األعمى(ٖ٘).

وليذا عقد الممك الحثي "شوبيموليوما األول" (٘ ٖٖٔ٘-ٖٔٚق.م) معاىدة مع
()ٖٙ

عزيرو حاكم أمورو

كان من ضمن شروطيا :وجوب تسميم الفارين إلى السيد األعمى،
()ٖٚ

 .ونوخاشي

ومن بينيم أناس من بالد حوري وقادش (أو قيدشو -تل النبي حالياً) ونيا
(بين حمب وحماة) .وأن يحدث الشئ نفسو مع األشخاص الذين يسيئون إلى الممك

الحثي( .)ٖٛفتذكر المعاىدة  " :إذا ىرب رجل من أرض حاتي ،وجاء إليك ،اقبض عميو،
وأرسمو إلى ممك حاتي ،واذا لم ترسمو فقد خالفت القسم"( ".)ٖٜإذا كان اليارب من أرض

أمورو ،ودخل أرض حاتي ،أنا ،ممك حاتي ،سأقبض عميو ،وأعيده إليك" و" إذا كان
اليارب من بمد حورية أو من بمد آخر ،وىو معك أنت ،عزيرو ،ال تحتجزه ،واسمح لو في
(ٓٗ)

المستقبل الذىاب إلى أرض حاتي ،وفي حالة امتناعك ،فقد خالفت القسم"

.

ولم يتوقف األمر عمى تسميم التابعين لمياربين إليو إلى السيد األعمى ،بل إنو

ممزم أيضاً بتسميم الياربين الذين فروا من التابع إلى السيد األعمى ،وعاشوا في بمده -
األخير -ثم فروا عائدين مرة أخرى إلى وطنيم األصمي ،كما يظير في معاىدة
شوبيمولوما األول مع عزيرو ":مواطني أمورو الذين يعيشون في حاتي ،سواء أحد النبالء

أو عبداً من أرض عزيرو ،إذا ممك حاتي أعطاىم لك تأخذىم ،ولكن إذا ممك حاتي لم
يعيدىم لك ،وىربوا وجاءوا إليك ،إذا أنت عزيرو قبمتيم ،إذا أنت سوف تتعدى عمى

القسم" ،وىذا الموضوع ورد أيضاً في معاىدة شوبيمولوما مع نوخاشي ،كذلك يمتزم التابع
بتسميم األسرى والمجرمين الياربين إلى بمده(ٔٗ).
كما يوجد فقرة من معاىدة عزيرو تتعمق بتنظيم قضية الـ  ( NAMRAالمبعدين)

لصالح دوبي تيشوب حاكم أمورو -حفيد عزيرو -حسب ىذا النص ،فإن أناساً من
البمدان السورية األخرى ،اتخذوا ليم ممجأ في أمورو ،ربما في مناطق الغابات(ٕٗ).
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وفي المعاىدة التبعية بين دوبي تيشوب؛ التي عقدىا مع الممك الحثي مورشيمي الثاني
(ٖٖٗٔ ٖٔٓٙ-ق.م)( ،حوالي السنة التاسعة من حكمو) كان من ضمن شروطيا :تسميم الفارين
الفارون بالذىاب إلى الجبال .ويتضح لنا مما
وأعداء الممك الحثي أو اإلخبار عنيم ،وأال ينصح ّ
سبق :أن شروط المعاىدة تتعمق بأحداث واجراءات معينة حدثت خالل عيد عزيرو وخميفتو أري

تيشوب(ٖٗ) .فيذكر النص " أي ىارب من أرض نوخاشي أو من أرض كن از ،أبي حمميم ،فإذا ىرب
أحدىم وجاء إليك ،اقبض عمييم وسمميم إلى ممك حاتي"(ٗٗ) " .إذ لم تفعل سوف تتعدى القسم"،

وىذا الشرط يفسر حركات التمرد في المنطقة ،ويخشي مرشيمي أن تتحول أمورو إلى دولة عازلة،

تصبح ممجأ لمعارضة سمطتو في سوريا .إذا تغاضى عن الياربين ،فإنيم سيصمون من أمورو إلى

مصر في نياية األمر(٘ٗ) .

وتنص معاىدة السالم واألخوة بين مصر ،في عيد ممكيا "رعمسيس الثاني" ،وخاتي في

عام  ٕٜٔ٘ق.م .والتي تتعمق بالعالقات المستقبمية ،وتسميم الفارين ،والعفو عنيم فيما بعد .وىناك
فقرة واحدة من المعاىدة تشير إلى سورية بشكل مباشر ،إذ تنص عمى أنو :في حال ىروب " كبير"
أو " قرية" من مصر ،وحصوليا عمى ممجأ في أمورو ،يجب عمى " بينيتشينا" حاكم أمورو أن

يسمميم إلى خاتوشيمي ،الذي بدوره عميو أن يسمميم إلى رعمسيس(.)ٗٙ

وىنا يمارس الممك المصري حقو في طمب تسميم الياربين من أمورو ،ويظير

حاكم أمورو ممتثال بواجبو نحو تسميميم( .)ٗٚوفي خطاب يكشف عن إجراءات تسميم
سيدك
الياربين بين مصر وأمورو ،من الفرعون إلى عزيرو" انظر! لقد أرسل إليك الممكّ ،

()ٗٛ
سيدك ،وال
أسماء أعداء الممك في الخطاب ليد َخِّني رسول الممك ،فسمّميم إلى الممكّ ،
تترك واحداً منيم .و(لتكن) قيود النحاس توضع عمى كواحميم "(. )ٜٗ

ويظير في الوثائق الحثية ممك لـ نوخاشي يدعى تيتي .وقد تمقى معاىدة خضوع من

شوبيموليوما األول ،ربما في الوقت ذاتو الذي وقع فيو عزيرو حاكم أمورو معاىدة مع الممك الحثي،
ورد فييا أن يسمم الياربين إلى الممك العظيم مباشرة ،بعد دخوليم مممكتو ،وأن يفعل الشيء نفسو مع
أولئك الذين يفترون عمى الجاللة الممكية الحثية ،ويبدو أن الفقرات التالية تتضمن مرسوماً يتعمق
بإرسال الياربين إلى بمدان أخرى غير حاتي(ٓ٘).
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كما عرض شوبيموليوما األول التحالف عمى نيقمادو ممك أوجاريت ،وأبرمت معاىدة بين
أوجاريت وحاتي ،ووعدت باستالم كل األسرى والياربين .كما نصت المعاىدة عمى كيفية معاممة
الالجئين الذين لم يسمموا إلى الممك الحثي(ٔ٘) .فنصت عمى " :إذا ىرب ىارب من حاتي ،وجاء
إلى أرض أوجاريت يجب عمى نيقمادو القبض عميو ،واعادتو إلى حاتي"(ٕ٘) " .الياربون من

نوخاشي ،أو موكيش (عند مصب نير العاصي)  ،أو من أراضي أخرى ..لن يأخذوا من أيدي

نيقمادو ،ممك أوجاريت ،أو من أيدي أبناءه أو أحفاده"(ٖ٘).

وفي معاىد خاتوشيمي الثالث مع نيقميبا ممك أوجاريت ،توضح التزام التابع بـ "

إذا ىرب ىارب من حاتي وجاء إلى أرض أوجاريت ،سيقبض عميو نيقميبا ،ويعيده إلى

حاتي ،واذا لم ُيحده؛ أنت انتيكت القسم ،واذا ىرب ىارب من أوجاريت وجاء إلى حاتي،
ممك حاتي ،لن يقبض عميو أو يعيده ،ولن يسمح ممك حاتي لو بالعودة ،واذا ىرب وجاء
إلى أوجاريت من خانجيلبات(ٗ٘) أو من مكان أخر .نيقمبيا لن يقبض عميو ،ولكن سيسمح

لو بالذىاب إلى حاتي ،واذا أنت قبضت عميو فقد خالفت القسم"(٘٘).

كما يتعمق مرسوم خاتوشيمي الثالث بالفارين – وربما يعود تاريخ النص إلى عيد

نيقم يبا ممك أوجاريت  .إذا حاول " مواطنون أحرار" " ،خدم الممك" أو " خدم خادم الممك"

االنضمام إلى "خابيرو الشمس" ،الذين قد يكونون فرقة عسكرية مؤلفة من عناصر

اجتماعية عديمة األصول ،تعمل اآلن في خدمة الممك الحثي ،فإن ىؤالء سوف يؤخذون

أسرى ويسممون إلى ممك أوجاريت( .)٘ٙفيذكر المرسوم ":من خاتوشيمي ،الممك العظيم،
إذا خادم ممك أوجاريت ،أو مواطني من أوجاريت ،أي أحد يذىب ويدخل إلى أرض

الخابيرو ،جاللتي ،الممك العظيم ،لن يأخذه ،ولممك أوجاريت ،سأعيده ،واذا أحد من

مواطني أوجاريت ،بيع (كعبد) في بمد أخر ،وىرب ودخل بين الخابيرو ،أنا الممك العظيم
لن أخذه ،ولممك أوجاريت ،سأعيدىم"(.)٘ٚ

كما تعيد الممك مرشيمي الثالث (ٕ ٕٔٚ٘-ٕٔٛق.م) بتسميم الحرفيين من األحرار

الياربين من أوجاريت ،الذين ذىبوا إلى أرض خابيرو ،والتي كانت تابعة ألرض الحثيين(.)٘ٛ
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ويشير النص  TM.75 B2420الذي يعد معاىدة بين إبال وآشور ،أو إبال

وأبارسال ،وىو مكان أو منطقة مختمفة عن آشور ،وتتحدث عن تسميم الفارين(.)ٜ٘
اهلروب وانُفي يف يعاهذات املذٌ انسورية:

كان المموك أصحاب المكانة المتساوية يخضعوا اللتزام يفرضو القانون لعودة الالجئين

والياربين عند الطمب ،ويوجد في المعاىدات التي عقدت بينيم بند تسميم الياربين ،ويقصد بيم

أساساً العبيد عمى وجو الخصوص ،فقد ُوجد عدد من المعاىدات الدولية بين طرفين متكافئين
في نصوص األالخ ( تل العطشانة حالياً) ،التزم فييا الطرفان تسميم العبيد الياربين ألسيادىم،
والبحث عن عبيدىم في البالد التي ىربوا إلييا(ٓ.)ٙ
في المعاىدة األولى ٓ ٔٗٛق.م التي عقدىا إدريمي مع بيميا  - Pilliyaمنطقة

 Pilliyaىذه في جوار موكيش .وىكذا يبدو التطابق بينيا وبين  Pilliyaالتابعة لكيزوواتنا

ممكناً  -وكان موضوعيا الرئيسي تسميم الفارين(ٔ .)ٙويذكر نص بتسميم الياربين" :
الياربين يجب أن يعودوا ..اليارب من  ،Pilliyaوالذي قبض عميو إدريمي يجب أن يعيده

لـ  ،Pilliyaواليارب من إدريمي والذي قبض عميو  Pilliyaيجب أن يعيده إلى صاحبو،

إذا كان رجل ،سيعطيو مالكو ٓٓ٘ شيكل من النحاس مكافئة لو ،واذا كانت امرأة ،وقال

أنو سيعطي ٓٓٓٔ شيكل من النحاس كمكافئة لو"(ٕ.)ٙ

المعاىدة الثانية :حوالي ٓ ٔٗٙق.م بين "إر تيشوب" ممك تونيب ونقيمبيا ممك

موكيش واألالخ ،ابن إدريمي ووريثو ،تتعامل بشكل أساسي مع تسميم الياربين  " :إذا
كان العبد اليارب ،سواء كان ذكر أو أنثى ،ىرب من بمدي إليك ،يجب القبض عميو،

واعادتو لي ،لو أي شخص آخر قبض عميو وأعطاه إليك ،يجب أن تحتفظ بو في
سجنك ،وعند وصول صاحبو ،يجب عميك تسميمو ،إذا لم يتواجد العبد ،أنت يجب مرافقتو
في المدينة حيث يمكن لصاحبو القبض عمى اليارب .وفي المدينة التي ال يقيم اليارب

فييا ،رئيس البمدية ،وخمسة من شيوده يجب إعالن اليمين اآلتية" :إذا عبدي أقام عندك،

يجب عميك إبالغي ( مالكو)" ،واذا لم يوافقوا عمى القسم ،يجب عميك إعادة عبده لو ،واذا
أقسموا وفيما بعد ساعدوا العبد ،وجعموا منيم لصوص ،يجب أن تقطع أيدييم من خالف.

وتدفع ستة اآلالف شيكل من النحاس إلى القصر من أجل العبد"(ٖ. )ٙ
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باإلضافة إلى ما سبق ،ىناك العديد من الوثائق والمراسالت التي تتعمق بقضية
الياربين في سوريا القديمة .ومنيا رسالة من ممك أوجاريت  Ibiranuإلى نيقمبيا ممك

األالخ ،وموضوع ىذه الرسالة ،تسميم الياربون الذين ينتمون إلى أسرة نيقمبيا(ٗ.)ٙ

كما توجد رسالة من ممك بيروت إلى ممك أوجاريت؛ كتب فييا عن المجرم الذي

ىرب إلى أوجاريت ،وىناك من ىرب إلى قبرص ،وبناء عمى ذلك طالب الكاتب المرسل

إليو القبض عمى الرجل وتسميمو لحامل ىذه الرسالة(٘.)ٙ

ويتحدث النص  At 101عن ىروب أربعة ( ثالثة نساء ورجل) ،وعن إيصال

استالم العبيد الياربين ،وىؤالء العبيد ىربوا من حمب ،وىذا النص نص قضائي يتعمق

بكيفية التعامل في الشئون الدولية الخاصة بيذه المسألة( ،)ٙٙفتسميم الياربين من بمدين

مختمفين :األالخ ( نقيميبا ممك األالخ) وحمب (  Arnuwarموظف كبير في حمب)،
وتوقيع الشيود عمى ىذا األمر القضائي ،وىو تطبيق التفاق تسميم الياربين التي وقعت

ٍ
ىارب لمدينة  – Urumeوىو
بين األالخ وحمب( ،)ٙٚكما يذكر نفس النص السابق عودة
()ٙٛ

مكان يجب أن يكون خاضعاً لنقيميبا -وذلك من قبل مسئول من حمب

.

وفي حالة الحاكم الذي ينكر وجود اليارب في حدوده ،يمكن مناقشتو في ىذه المسألة،

مثل حالة  Darish-Liburممثل ماري في قصر ياريم ليم ممك يمخاض -الذي لعب دو اًر نشطاً
في إجبار ياريم ليم في تسميم الياربين  -فقد طالب مضيفو تسميم زعماء القبائل الذين ىربوا في

حرب ضد ماري ،وفروا إلى يمخاض ،ولكن كان رد ياريم ليم" ىؤالء المموك ليسوا في أراضي إذا
كانوا ىنا ،وأنا حجبتيم من زمري ليم ،فميسمح أدد سيد حمب ،أن يحقق مع ياريم ليم ،إذا كان
واحد واثنين ،أو عشرة جاءوا إلى أرضي أنا ممزم بإعادتيم لزمري ليم ،ىؤالء الرجال ليسوا ضمن

منطقة نفوذي" ،ولكن  Darish-Liburعرف أن ىؤالء الرجال كانوا في إيمار( مسكنة حالياً)،

وىي منطقة تحت سيطرة ياريم ليم( ،)ٜٙلذلك أجابو " إن سمطانك الكامل عمى إيمار ،أليست
أرضك؟ فمن سيدي الذي يحتجز ىؤالء الرجال ىنا؟" ىكذا الكممات أجبرت ياريم ليم عمى

االعتراف بالحقيقة ،فأعطى أوامر إلى شيوخ إيمار لطرد ىؤالء الرجال(ٓ.)ٚ
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ومما سبق تتضح تمك القضية بشكل كبير ،من خالل المعاىدات والمراسالت

الدولية ،والتي تظير لنا نوعين من الالجئين ،الجئ سياسي من الطبقة العميا ( النبالء)،
والجئو الطبقة الدنيا ( من الصناع أو الفالحين) (ٔ.)ٚ

فنجد أن األمراء في كثير من األحيان يصعب تسميميم ،بينما يمكن الجئون من

الطبقة الدنيا مثل الصناع والفالحين يسمموا إلى بالدىم(ٕ.)ٚ

وكان الالجئون العائدون إلى وطنيم ال يساء معاممتيم ،ويرجع ذلك إلى قمق

المموك عمى نقص القوة البشرية العاممة خالل العصر البرونزي المتأخر ،وليذا تضمنت

المعاىدات بند تسميم الياربين ،مثمما حدث في المعاىدة المصرية الحثية ،وان كانت حاتي
لم تمتزم بإعادة الياربين إلى تابعييم(ٖ.)ٚ

وقد اختمفت أوضاع الياربين إلى أرض الممجأ عمى حسب سياسة الدولة التي

ىرب إلييا الالجئ ،فمنحة المجوء ،في كل األحوال لم تتضمن أمانة اليارب الشخصي

دائماً ،فعندما سقطت ميتاني عمى يد اآلشوريين .عمى سيبل المثال .ىرب قائد العربة

الميتاني إلى بالد بابل ومعو ٕٓٓ عربة بأطقميم ،وتذكر مقدمة المعاىدة بين شوبيمولوما

وشاتي و از  ،أن الممك أخذىم إلى جيشو ،وقام بإذالليم ثم قام باغتيالو ،وكذلك شاتي و از

الذي كان قد لجأ إلى القصر البابمي وىرب فو اًر إلى حاتي(ٗ.)ٚ

وأيضاً ىناك العديد من الالجئين الذين طردوا عمى يد الحكام المحميين ،وانتيى بيم

الحال إلى االنضمام إلى فرق وقاطعي الطرق ،مثل الخابيرو ،الذين كانوا أحياناً يستخدمون

كقوات غير نظامية ،فاألمير إدريمي أُجبر عمى اليروب من حمب ،وقضى سبع سنوات مع

محاربي الخابيرو ،واستعان بيم الستعادة العرش(٘ .)ٚكما سيأتي الحديث عنو.

ويبدو أن الالجئين من األمراء كان ليم أىمية كبيرة عند المموك الذين لجئوا

إلييم ،فمن المحتمل ،كما يفترض  ،Snellأنيم كانوا يستخدموا كمستشارين في األمور

التي تخص موطنيم األصمي ،أو أوراق لممساومة ،أو لموجاىة االجتماعية لدى المموك.

بينما يختمف الوضع تماماً عند الحديث عن الجئي الطبقة الدنيا .والذين كانوا في أغمب
األحيان موضوع تسميميم ضمن مواد ىذه المعاىدات(.)ٚٙ
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حاالت اهلروب وانُفي:

أوالً :اليروب:

إن اليروب (المجوء) والنفي االختياري لو العديد من الدوافع ،أىميا  :المشاكل

االقتصادية ،والمجاعة ،واليروب من العدالة ،أو من األعداء السياسيين( .)ٚٚسواء في

الداخل أو الخارج ،ويمكن عرض ىذه الدوافع فيما يمي:
 -1اهلروب ألسباب سياسية:

ىروب زمري ليم من ماري ولجوئو إلى حمب:

نعرف عن مؤسس مممكة ماري ياجيدو ليم (في حوالي ٕٓ ٔٛق.م) أنو أجرم في

حق إيالكابكاوبو والد شمش أدد األول ،بعد أن كان حميفًا لو( .)ٚٛودخل في صراع معو انتيى
بأن تمكن ياجيدليم من طرده من منطقة ترقا(تل عشارة حالياً) وضم مممكتو إليو(.)ٜٚ
ونتعرف من تسمية السنة السابعة لـياخدون ليم ابن ياجيدو ليم ،بأنيا السنة التي

أحرق فييا ياخدون ليم غمة أراضي شمش أدد (٘ٔ ٕٔٚٛ-ٔٛق.م) ،بما يمقي الضوء

عمى مظير عدائي ،بين شمش أدد األشوري ومممكة ماري(ٓ .)ٛوقد ورد في أحد
(ٔ)ٛ

نصوص -نص التأسيس

 -ياخدون ليم أنو قام بحممة عسكرية نحو الغرب وأخرى

ضد أمراء ممالك أواسط الفرات(ٕ.)ٛ

ولم يرد أي ذكر لمحرب التي نشبت بين ممك ماري وممك أشور ،والبد أن يكون توسيع

ياخدون ليم لنفوذه ،وتدعيمو لسمطتو في مناطق أواسط الفرات ،قد شكل السبب المباشر الندالع

الحرب بينيما ،وال نعرف عن تفاصيل ىذه الحرب؛ التي فقد ممك ماري في نيايتيا عرشو،

ونصب الممك األشوري ابنو يسمخ أدد نائباً لو عمى عرش ماري .وأما ابن يخدون ليم ،المدعو
زمري ليم فقد ىرب الجئاً إلى حمب ،عاصمة مممكة يمخاض(ٖ .)ٛوبيذا استطاع شمش أدد

األول فرض ىيبتو عمى أىم المدن التجارية ،في أواسط الفرات (ٗ.)ٛ

وتشير إحدى تسميات سنى حكم زمري ليم إلى ىذا الحدث" :صعود زمري ليم إلى

يمحاض" ،كما يشير أحد خطابات ماري إلى صعود زمري ليم إلى حمب ،والتي تعني ذىاب

زمري ليم الجئاً إلى يمحاض ،بعد مجئ االحتالل األشوري واقامة ممكو في ماري(٘. )ٛ
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وىناك نص من عيد زمري ليم ،يذكر ياريم ليم " ممكاً عمى حمب" ،وقد عاش زمري

ليم لفترة من الزمن في بالط ياريم ليم ،أي في حمب ،قبل أن يصبح ممكاً عمى ماري(.)ٛٙ

واستطاع ياريم ليم األول مساعدتو في طرد األشوريون عن عرش آبائو ،ومن ثم

نشأت عالقة طيبة بين يمحاض وماري ،في عصر زمري ليم( .)ٛٚوىذه العالقة الطيبة

بين ماري وحمب؛ ىي التي جعمت زمري ليم يمجأ إلى حمب ،وان كانت تمك العالقة تمتد

جذورىا إلى عيد سومو -ابوخ ممك يمحاض ،فنعمم من نص التأسيس أنو الممك الوحيد

الذي وقف بجانب يخدون ليم؛ في حممتو عمى أواسط الفرات(.)ٛٛ

وبفضل مؤازرة ياريم ليم لو؛ استطاع زمري ليم استعادة عرش ماري ،بعد طرد

ويقر زمري ليم في خطاب إلى ياريم ليم ":حقاً إن أبي (أي ياريم ليم،
يسمخ أدد األشوريُ .
صيره) ىو الذي جعمني أستعيد عرشي"( .)ٜٛواعترافاً منو بالفضل ،وامتناناً بعودة عرش

أبيو إليو ،أىدى تمثالو إلى حمب ،لينصب أمام إلو الطقس المحبوب والمبجل في حمب،
ليعبر عن جزيل امتنانو وعمق ارتباطو بصالة أزلية(ٓ.)ٜ

كما تشير النصوص وقت االحتالل األشوري -خالل القرن ٔٛق.م -لماري؛ إلى

ىروب الحرفيين وأطباء ونجارين ومغنين وحالقين و ُكتاب ،ويبدو أنيم توجيوا إلى أرض
حمب ،حيث أسرة سامو أبوخ ،التي كانت عمى عداء مع األشوريين ،والتي يمكن أن توفر

ليم ممجأ(ٔ .)ٜومن ثم فإنيم اختاروا ،بإرادتيم ،مكان منفاىم ولجوئيم ،والذي سيوفر ليم
حياة كريمة ،وىو نفس سبب لجوء زمري ليم إلييا.
ىروب إدريمي ممك األالخ :

في بداية القرن  ٔٙق.م؛ كانت حمب قد فقدت دورىا الميم في شمال سورية ،نتيجة
االحتالل الحثي بقيادة موشيمي األول(ٕٓ ٜٔ٘ٓ-ٔٙق.م) .ولكن بعد موت مورشيمي األول

مرت اإلمبراطورية الحثية بمرحمة من الضعف والفوضى ،نتيجة الصراعات الداخمية التي حمت
بيا .ثم استطاعت حمب خالل ىذه المرحمة استعادة استقالليا وقوتيا ،ودورىا الميم في

المنطقة ،وقام عمى حكميا المموك شا ار-إل وأبا-إل واليم-إليما والد إدريمي(ٕ.)ٜ
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وقد أدى الصراع الداخمي في مممكة موكيش (عند مصب نير العاصي) (ٖ .)ٜإلى
ىروب إدريمي إلى المنفى لفترة استمرت حوالي سبع سنوات(ٗ .)ٜوفيما يبدو أدى ىذا الصراع
إلى مقتل والد إدريمي ،واالستيالء عمى المدينة ،ومثل ىذه الصراعات الداخمية صورت في
مراسالت تل العمارنة (٘ ،)ٜنتيجة المصالح الداخمية بدعم من قوى أجنبية(.)ٜٙ
مما ال شك فيو أن الصراع ،أو التمرد ،الذي حدث في حمب كان بتأييد من مممكة
حوري -ميتاني( ،)ٜٚوأدى سقوط حمب وىرب أسرة إدريمي ،نتيجة التمرد الذي حدث فييا ،إلى
أن يمد باراتارنا ممك حوري -ميتاني نفوذه حتى سواحل البحر المتوسط (.)ٜٛ
ويعطي إدريمي بن إليم إليما ،في نقشو المدون عمى تمثالو  -الذي صيغ عمى
شكل" سيرة ذاتية" :تقري اًر عن األحداث التي يجب أن تكون ،قد جرت ،خالل النصف
األول من القرن الخامس عشر ق.م (.)ٜٜ
ويصنف  Snellنقش إدريمي كنص أدبي ،ويناقش سماتو األدبية ،وىو عمى
(ٓٓٔ)
 .وقصة يفتاح في سفر القضاة (:00
غرار قصة سنوىي ،وكذلك قصة الممك داود
 ،)ٔٓٔ( )0،6حيث تبدأ القصة بشكل غامض ،مثل قصة ىروب سنوىي الغامض ،حيث
يحدث عمل شرير في موطنو حمب ،يجبر إدريمي إلى اليروب إلى المنفى ،وكذلك العودة
إلى بمده بالنسبة لسنوىي أو إدريمي ،بنفس المكانة العالية(ٕٓٔ).
ففي بداية النص يقدم إدريمي نفسو ،ويذكر اسم والده ،ويذكر أن تمرداً حدث في حمب
مقر حكم أبيو ،وأرغمو ىو وأخواتو عمى اليرب إلى مدينة إيمار ،حيث يقيم أقرباء أمو(ٖٓٔ) .فيذكر
النقش " :أنا إدريمي بن اليم -أليما ،خادم تيشوب ،خيبات وشاوشكا سيدة أالالخ ،سيدتي .في حمب
بيت أبي .حدثت اضطرابات وىربنا (إلى) سادة إيمار أخوة أمي ،وسكنا في إيمار"(ٗٓٔ).
والجدير بالذكر أنو ال يرد في النص السابق تفاصيل ما حدث في حمب .والنص
ال يذكر شيئاً عن ىرب إلين -إليما والد إدريمي مع الياربين إلى إيمار ،فيمكن القول أنو
قتل خالل التمرد الذي حدث ،أو أن موتو الطبيعي كان دافعاً لمقيام بالتمرد  .وكانت
إيمار واقعة خارج منطقة نفوذ إليم -إليما ،وكانت في القرنين الثامن عشر والسابع عشر
قبل الميالد تحت سيطرة مموك يمحاض ،وكانت تقوم بينيا وبين األالخ عالقات
قوية(٘ٓٔ) .كما أن فكرة اليروب إلى األخوال تشبو ىروب يعقوب( ،)ٔٓٙوأبشالوم(.)ٔٓٚ
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وبعد فترة إقامة في إيمار غادرىا إدريمي متوجياً إلى أرض كنعان ،في جنوب
غرب سورية ،وذلك عبر بادية الشام .أما األسباب التي دعت إدريمي إلى التوجو إلى

أرض كنعان دون سواىا ،فكانت عمى ما يبدو قرب ىذه المنطقة من البحر ،ومن مناطق

النفوذ المصري في سورية ،مما يسيل االتصال مع المصريين ،وطمب العون منيم إذا

دعت الضرورة ،من أجل العودة مممكة أبيو .يضاف إلى ذلك أن أرض كنعان كانت ممجأ
لمعديد من سكان مممكة أليم-إليما( ،)ٔٓٛكما كان ىروب إدريمي إلى أرض كنعان يدل
عمى أنيا كانت منطقة متميزة ،ومنفصمة عن أرض ممكة أالالخ( . )ٜٔٓفيقول:

"رحمت والى أرض كنعان ،وصمت .في أرض كنعان (تقع) مدينة أميا سكن أناس

من حمب ،وأناس من أرض موكيش ،وأناس من أرض نيخي وأناس من أرض أمائي .ىم
سكنوا (ىناك) عندما رأوني (وتأكدوا) أنني ابن سيدىم فإنيم حولي تجمعوا .وىكذا عممت

كبي اًر وحكمت .ولدى جماعات الخابيرو .أقمت سبع سنوات"(ٓٔٔ).
فيما بعد توصل إدريمي ،كما يبدو ،إلى اتفاق مع باراتارنا ممك حوري -ميتاني،
وعاد إلى األالخ ليحكم فييا ،كممك تابع لمممكة حوري -ميتاني(ٔٔٔ).

" سبع سنين باراتارنا الممك القوي ممك الحوريين عاداني .في السنة السابعة إلى باراتارنا
الممك ممك الحوريين أرسمت أنواندا وتحدثت.عن جيود آبائي بأن آبائي كانوا قد خمدوا إلى

اليدوء وأجدادنا (كانوا) طيبين مع مموك الحوريين ،وأنيم فيما بينيم قسماً عظيماً ،أقسموا
 .الممك القوي سمع عن جيود أجدادنا وعن القسم فيما بينيم ،وخاف من عالمة القسم

ألجل محتوى القسم وألجل جيودنا قبل ىديتي الترحيبية ،وفي (شير) كينونو التالي قدمت
أضاحي كثيرة وأعدت إليو البيت اليارب في إنسانيتي ،في إخالص ،بشكل ودي أقسمت

لو .لذلك أصبحت ممكاً عمى األالخ" (ٕٔٔ) .وقد اتفق مع بارتارانا أن الياربين سوف يتم
تبادليم فقط بعد موافقة الممك الحوري (ٖٔٔ) .

وبالتـــالي أصـ ــبح إدريمـــي ممك ـ ـاً عمـ ــى أالالخ ،وفـ ــرض ىيمنت ــو عمـ ــى م ــوكيش ونوخاشـ ــي

ونيا( ،)003مـن جديـد ،بعـد أن أقسـم يمـين الـوالء لممـك ميتـاني ،والـذي يشـير إلـى عـداوة طويمـة (سـبع

سنوات) لباراتارنا ،والتي تتطابق مع " السنين السبع" من النفي التي عاشيا ،كما يشير إلى العالقات
الطيبة ،التي كانت قائمة سابقاً بين ميتاني والساللة الحاكمة في حمب(.)004
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كما يمكن أن يشير ىذا القسم إلى :أن توسع السيادة الميتانية لم يكن متطابقاً
مع زيادة مساحة دولة ميتاني ،بل كان في إخضاع مناطق أخرى ،عن طريق تأدية يمين
الخضوع من قبل السمطات المحمية  .ويبدو أن المناطق التابعة لمميتانيين ،كانت تقوم

عمى الخضوع الشخصي ،الذي يربط المناطق األخرى مع السيد األعمى ،أكثر من دمج
ىذه المناطق في تركيبة دولة ميتاني(.)ٔٔٙ

ومن المفترض ،أن تكون قد جرت اتصاالت مسبقة مع حوري -ميتاني،

فإدريمي نفسو يذكر أنو أرسل رسوالً ،إلى باراتارنا في السنة السابعة لنفيو ،بعرض جديد
لمخضوع وىدية مناسبة .وأخي اًر أقسم يمين الوالء لباراتارنا ،وعقد معو معاىدة لم يصمنا
نصيا ،وربما ظيرت عمى األقل في شكل جزئي في السيرة الذاتية ،ويشار إلى القسم
()ٔٔٚ

 .ومن األسباب المحتممة التي سيمت عودة إدريمي إلى شمال سورية :حممة

أيضاً
تحتمس األول عمى شمالي سوريا(.)ٔٔٛ
 -2هروب ألسباب اجحًاعية:

قضية ىروب ابنة السيدة العظيمة:
بعد حادثة نفي إخوة عميشتمرو الثاني ممك أوجاريت -سوف يتناوليا الباحث

الحقاً -كان مركزه السياسي ميزو اًز ،وكان البد من تقويتو بالمصاىرة مع مممكة أمورو،
فتزوج من بنت بينتشينا ممك أمورو.

والقضية التي تسمى " قضية ابنة السيدة العظيمة ،التي وصمتنا في صيغة تحكيمات

لتودخاليا الرابع واني تيشوب( ،)ٜٔٔوفي رسائل لـ شاوشجا مووا ممك أمورو ،وفي العديد من
االتفاقات بين ىذا الممك وعميشتمرو الثاني .تقول النصوص المتعمقة بذلك :ىربت " ابنة السيدة

العظيمة" إلى أخواتيا ( ربما أفراد من عشيرتيا أو قبيمتيا) .فأخبر شاوشجا مووا ممك أمورو بذلك،

فأرسل الياربة إلى المنفى ،ولم يسمميا إلى أوجاريت ،وأرسل رسالة ودية إلى عميشتمرو الثاني

ممك أوجاريت .وفشمت محاولة عميشتمرو الثاني الستعادة " ابنة السيدة العظيمة " بالقوة .وتدخل

تودخاليا ال اربع بمرسوم ،وترتب عمى شاوشجا مووا أن يرسل الياربة إلى أوجاريت ،وأن تحل
المشكمة باتفاق جديد مع أمورو(ٕٓٔ).
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في النصوص التي تناولت ىذه القضية لم تذكر ليا اسماً محددا ،ويمكن تعريف
ىذه السيدة بأنيا كانت ابنة بينيتشينا ممك أمورو ،وزوجة عميشتمرو الثاني ممك
أوجاريت(ٕٔٔ) .ومن المحتمل أنو أطمق عمييا لقب " ابنة السيدة العظيمة بنت ربعتي"،
ألنيا كانت ابنة بينتيشينا من زوجتو الممكية الحثية المدعوة ،)ٕٕٔ(Gashuliyawiya
وبالتالي ىي بنت أخت تودخاليا الرابع .وىي في نفس الوقت أخت لـ شاوشجا مووا؛ ممك
أمورو الذي خمف بينتشينا ،واقترح البعض تعريف زوجة عميشتمرو باسم .)ٕٖٔ(Piddu
أسباب اهلروب

طالق عميشتمرو الثّاني ،ممك أوجاريت ،وأميرة أمورو ،تمك فضيحة
النصوص
شف
َ
تَ ْك ُ
ُ

يمت
ركت األميرةُ عميشتمرو الثّاني ،التي اتّ ْ
ت القصور السوريةُ حولي ٕ٘ٗٔ ق.م .وتَ ْ
التي َىّز ْ
ضد ِ
الممك(ٕٗٔ) .فتصف أحد النصوص الحالة بأنيا " :بنت بينتشينا ،ممك
بإرتِكاب "المخالفة" ّ
أمورو ،زوجة عميشتمرو ،تسببت في مرض رأسو ،وىو تركيا لألبد"(ٕ٘ٔ) .وفي نص آخر "

اآلن بنت السيدة العظيمة ،زوجتك ارتكبت جريمة عظيمة ضدك"(.)ٕٔٙ

ويرجح البعض أن الذنب ،أو الجريمة العظيمة الذي ارتكبتيا ،والتي تسببت في مرض

رأس عميشتمرو كانت الزنا ،والتي كانت سبباً في الطالق( ،)ٕٔٚويستند أصحاب ىذا الرأي إلى

النصوص التي ظيرت فييا كممة الجريمة العظيمة ،أو الخطيئة الكبرى ،والتي ظيرت أربع مرات

في النصوص المصرية والتي تعني الزنا( .)ٕٔٛوظيرت حوالي خمس مرات في الكتاب المقدس،
ويقصد بيا الخيانة الزوجية ( الزنا) ،وتستخدم أيضاً في عبادة األصنام ،وىو أيضاً زنا روحي،
حيث الشعور بارتكاب الزنا ،وذلك باالنخراط في عبادة األصنام(.)ٕٜٔ

يقترح  Nougayrolأن سبب طالقيا ىو :وقوفيا إلى جانب المعارضة المؤيدة لمصر

في أوجاريت ضد الحثيين ،وىذا ما شجع الممك الحثي إزالتيا ىي وأبنائيا ،وىذا التخمين فقط
بسبب نقل بينتيشينا والءه من حاتي إلى مصر ،قبل معركة قادش(ٖٓٔ) .ويبدو أن تحميل

 Nougayrolيضع أسباب الطالق ضمن نطاق سياسي؛ أوسع مما يحتمل.

وىناك من يرى أنيا ارتكبت عمالً يستحق العقاب كتآمرىا عمى الممكة -األم والدة الممك

التي كانت تشارك ابنيا الحكم ،وتحول بينيا وبين دورىا كممكة وكأم لولي العيد(ٖٔٔ) .
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ويرجح الباحث أن سبب الطالق كان الخيانة الزوجية ،استناداً عمى مقتميا عمى

يد زوجيا ،وىذا العقاب (الموت) ىو عقاب الخيانة الزوجية في أغمب قوانين الشرق

القديم ،ففي قانون إشنونا " يوم يقبض عمييا في حضن آخر! يجب أن تموت ال تستمر عمى قيد

الحياة" ،وكذلك في المادة  ٕٜٔمن قانون حمورابي ،وكذلك في القوانين األشورية من
العيد اآلشوري الوسيط ٘ ٜٔٓ-ٖٔٙق.م " :إذا تركت زوجة رجل بيتيا وذىبت إلى
رجل آخر حيث يسكن ،فإذا ضاجعيا وىو يعرف أنيا زوجة رجل يقتمون الرجل

والمرأة"(ٕٖٔ) ،وكذلك في القوانين المصرية القديمة(ٖٖٔ) ،وكذلك في المادة ٜٔٛ ،ٜٔٚ
من القوانين الحثية ،وال شك ىناك تشابو في النظرة لممرأة الخائنة في عموم الشرق األدنى

القديم ،وذلك لممؤثرات االجتماعية وانتقاليا نتيجة وجود صالت اقتصادية ،منيا التجارة

التي ربطت بالد الرافدين وبالد الشام ،باإلضافة لمحمالت العسكرية(ٖٗٔ).

وتذكر النصوص أحداث ما بعد الطالق :ىربت بنت السيدة العظيمة من أوجاريت،

وعندما وصمت إلى أمورو قام أخوىا شاوشجا مووا ،ممك أمورو بنفييا بعيداً عنو ،ويبدو أنو فعل

ذلك ألسباب سياسية ،كما سيتضح من مراسالتو مع عميشتمرو الثاني:

"طارد عميشتمرو ممك أوجاريت بنت السيدة العظيمة ،زوجتو ،بنت بنيتشينا ،ممك

أمورو ،بعيداً عن بيتو وبمده ،حتى وصمت إلى أمورو ،شاوشجا مووا ،ممك أمورو ،أرسل
أختو بنت السيدة العظيمة ،بعيدا عن قصره في أمورو ،واسكنيا ،في مدينة أخرى"(ٖ٘ٔ).
جذخم املهك احلثي ويهك كركًيص:

كانت النزاعات التي تتعمق بيذا الطالق معاصرة لثالثة مموك من أوجاريت

وأمورو وكركميش .ووردت ىذه القضية في حوالي ٘ٔ رقيم ،وىذه النصوص تشمل
سمسمة من الق اررات اإلمبراطورية؛ أصدرت من قبل الممك تودخاليا الرابع ،وأني تيشوب،

ورسائل بين عميشتمرو الثاني وشاوشجا مووا ،والتي وضعت شروط طالقيا ،ثم المنفي
ثم التسميم ،ثم اإلعدام عمى يد عميشتمرو الثاني(.)ٖٔٙ
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وترجع أىمية ىذه القضية ،والتي أدت إلى التدخل الحثي ،ألنيا " بنت السيدة العظيمة"،
وأخواتيا أبناء السيدة العظيمة ،ولمكانتيا المرتفعة التي حصمت عمييا من خالل خاتوشيمي الثالث،

كأحفاد لو من ابنتو  Gashuliyawiyaفي أمورو .إن مستوى التدخل اإلمبراطوري يوضح منزلة

المرأة ،وكزوجة لعميشتمرو ،لذا كانت محل قمق اإلمبراطوري(.)ٖٔٚ

كما أن التدخل الحثي يعكس االىتمام بتعاقب المموك في أوجاريت ،ويعتبر تنفيذاً

فعمياً لممعاىدة التي عقدت بين خاتوشيمي الثالث وبينتشينا.
يرسوو جودخانيا انرابع:

يشيد المرسوم الحثي بزواج بنت بينتشينا من عميشتمرو ويصدق عمى طالقيا ومنفاىا،

ويممي نتائج الطالق من ناحية ممكييا  -وعالقتيا بابنيا عندما تترك أوجاريت بعد أن أخذت كل
المتعمقات التي جاءت بيا من أمورو -فقدىا كل ادعاء بعالقاتيا بأطفاليا الممكين(.)ٖٔٛ

فتبدأ األسطر (ٔ )ٖ-بألقاب الممك الحثي تودخاليا ،الممك العظيم ،ممك حاتي-ٗ( .

ٔٔ) األحداث الرئيسية التي أدت إلى ىذه الحالة )ٕٔ-ٕٔ( .يجب أن تترك بيت عميشتمرو
وتأخذ فقط ما جاءت بو من أمورو )ٕٗ-ٕٕ( .يتعمق موقع ابنيا كولي عيد وعالقتيا بو ،إذا

قرر أن يتبع أمو إلى أمورو؛ سيفقد ميراثو ومكانتو في أوجاريت ،واذا بقي في أوجاريت وحاول

إعادة أمو ،وتنصيبيا كممكة في أوجاريت بعد وفاة أبيو ،سيفقد موقعو وميراثو)٘ٓ-ٖٗ( .
تمنعيا من االتصال في المستقبل بأبنائيا اآلخرين من البنات(.)ٖٜٔ
يرسوو كركًيص:

ييتم فقط بأمالكيا التي حصمت عمييا أثناء إقامتيا في أوجاريت ،واشترط أن كل

ممكية حصمت عمييا في أوجاريت تعود إلى عميشتمرو(ٓٗٔ).

فيذكر النص " :في حضور أني تيشوب ،ممك كركميش ،شاوشجا موا ،ممك كركميش،

حفيد شاري كوشوخ ،ممك كركميش الشجاع ،كل شئ يعود إلى بنت بينتشينا ،ممك أمورو ،من

الفضة ،ذىب ،أو نحاس أو متعمقات برونزية أو منح رسمية أو ىدايا ،أو عبد أو جارية أو كساء
أو كتان ،والتي جاءت بيا بنت بينتشينا ممك أمورو ،كميا تعود إلى عميشتمرو ،ممك أوجاريت"" ،
اآلن  UtriSarrumaفي أوجاريت ،إذا قال  ":أنا سوف اتبع أمي".)ٔٗٔ(".....
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قائمة األشياء التي يجب أن تعود إلى ممك أوجاريت؛ تشير إلى غنى ومكانة ممكة

أوجاريت ،وما كانت تحصل عميو من ىدايا ،كما أن كتابة مرسوم من كركميش يشير إلى أن

الموضوع ليس مسألة داخمية .ولكنيا قضية تستحق تدخل السمطة الحثية.

ولم يغفل التحكيم التعرض لمصير األوالد واصدار القرار بشأنيم .وقد نص ىذا القرار

بأن تترك لألوالد ،أي لولي العيد وأخويو :حرية البقاء في أوجاريت ،أو االلتحاق بأميم وفقدان

حقوقيم ،ويبدو أن ولي العيد تخمى عن حقو في الممك (ٕٗٔ) .

وفيما يبدو أن تدخل أني تيشوب ممك كركميش ،واصدار مرسوم ،أدى في النياية إلى

تسميم المرأة إلى عميشتمرو الثاني ،فيذكر النص " :في ىذه األيام ،شاوشجا مووا ،ابن بينتشينا،

ممك أمورو ،أخذ بنت السيدة العظيمة ،وأعطاىا لعميشتمرو ،ابن نيقمبيا ،ممك أوجاريت"(ٖٗٔ) .

ومن المرجح أنو عندما أصدر الممك الحثي وممك كركميش المراسيم الخاصة بيذه

القضية ،وأثبتت الخطأ الكبير في حق عميشتمرو ،كل ذلك جعل شاوشجا مووا يوقن بأنو يجب

عميو تسميم أختو إلى عميشتمرو ،حتى ال يدخل في مشاكل سياسية مع أوجاريت ،فالتزم بقرار
مرسوم أنى تيشوب ،بل وحاول إقناع عميشتمرو بأنو معو في نفس الجانب ،وربما ىي محاولة

منو لتمطيف المشاعر القاسية التي أدت إلى الطالق(ٗٗٔ) .فأرسل إليو قائالً " :في ىذه األيام،
شاوشجا مووا ،بنت بينتشينا ،ممك ىكذا قال لعميشتمرو ابن نيقمبيا ،ممك أوجاريت ،اآلن بنت
السيدة العظيمة ،زوجتك ارتكبت جريمة عظيمة ضدك ،وأنا ،حتى متى سأبقى ،وأحرس التي

أجرمتك في حق ،اآلن بنت السيدة العظيمة  Rabitiالتي أجرمت ،خذىا أنت ،واذا أردت إقتميا،
واذا أردت إرميا في منتصف البحر ،ميما تمنيت ،افعمو مع بنت السيدة العظيمة ....عميشتمرو،

ابن نيقمبيا ،ممك أوجاريت ،يعطي ٓٓٗٔ شيكل من الذىب لشاوشجا مووا ،ابن بينتشينا ،ممك
أمورو ،لو شاوشجا مووا ،ابن بينتشينا ،ممك أمورو ،يذىب ،يقول لعميشتمرو ،ابن نيقمبيا ،ممك

أوجاريت ،ىذا الذىب غير كافي ،وأعطني ذىب أخر ،ىذا الموح شاىد ضده"(٘ٗٔ).

وقد بعث الممك عميشتمرو ألف شيكل من الذىب كدفعة أولية لشاوشجا مووا ،وفيما يبدو

أنيا أموال دفعيا عوضاً عن دم بنت السيدة العظيمة ،حيث قام الممك عميشتمرو بقتميا ،فيذكر
النص " :في ىذه األيام عميشتمرو ،ابن نيقمبيا ،ممك أوجاريت ،عمم أن بنت السيدة العظيمة ماتت،
ىو أعطى ،ألف شيكل من الذىب المصفى إلى شاوشجا مووا ،ابن بينتشينا ،ممك أمورو.)ٔٗٙ( "...
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كما اىت م مرسوم تودخاليا وأنى تيشوب بأحداث ما بعد قتميا ،حيث أكد عمى عدم
مقاضاة عميشتمرو من قبل شاوشجا مووا ،أو أي فرد من أفراد عائمتيا " :في المستقبل

شاوشجا مووا ،ابن بينتشينا ،ممك أمورو ،وأبناء السيدة العظيمة ،لن يقيموا أي نوع من
الدعوي ضد عميشتمرو ،ابن نيقمبيا ،ممك أوجاريت ،أو أبائو لألبد ،لو أنيم سعوا إلقامة

أي دعوى ،ىذا الموح شاىد عمييم"(.)ٔٗٚ

وىناك نص آخر يذكر أيضاً " :في المستقبل شاوشجا مووا ،ابن بينتشينا ،ممك

أمورو ،وأبناء السيدة العظيمة ،لن يقاضوا عميشتمرو ،ابن نيقمبيا ،ممك أوجاريت ،ولو
أنيم أقاموا أي دعوة وقالوا " ِ
أعط لنا تفويضاً لدم أختنا ،ىذا الموح شاىد عمييم"(.)ٔٗٛ
انرغبة يف احلرية:

تعرض رسالة من شمش أدد إلى ابنو :أن الطباخين الممكيين كان لدييم رغبة في اليروب

ألخذ حريتيم " :الخادمة )?(  ReSat-Ayaىربت ،ىذه الخادمة قُدم ليا المساعدة (؟) من قبل
طباخك الذي جمب السمك لي  ...إذا لم تعثر عمييا عند الطباخ ،الذي جمب لي السمك ،أرسل

لي" ،وىذا ليس من المستحيل فإن التطمع لمحرية جعل ىذا الطباخ يقدم ليا المساعدة(.)ٜٔٗ

وىناك رسالة من ممكة أوجاريت تكتب إلى شخص يدعى  Yarmihadduمن

أجل استرداد عبد  " :رسالة من الممكة إلى  ،Yarmihadduأخي ،أقول (فيما يتعمق)
بالرقيم (الذي قمت فيو)" لديك عبد من الذين أخذتيم  ...وأنا ،من ناحيتي ،أُعطي زوجتو

لك ،وان ىذا العبد بذل جيداً في مزرعتي ،ولكن ىذا العبد عاد لزوجتو في منزلك ،وأنت
سيد  ، ...لذا يجب أن يتم القبض عمى ىذا العبد ،وتسميمو لي .)ٔ٘ٓ( "...
 -3اهلروب ألسباب جُائية:

أ -ىروب مجموعة من المجرمين من مصر إلى أمورو:
في رسالة من الممك أمنحتب الرابع ،إلى عزيرو حاكم أمورو ،يطالبو فييا بتسميم مجموعة

من المصريين الذين أجرموا في حق الممك ،وتسميميم إلى مندوبو َخِّني مكبمين باألغالل " :انظر!

سيدك أسماء أعداء الممك في الخطاب ليد َخِّني رسول الممك فسمّميم إلى
لقد أرسل إليك الممكّ ،
سيدك ،وال تترك واحداً منيم .و(لتكن) قيود النحاس توضع عمى كواحميم ،انظر! (ىا ىم)
الممكّ ،
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مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

سيدكَ :شّرو(ٔ٘ٔ) مع جميع أبنائو ،تويا ،لِيا
الرجال الذين (يجب عميك أن) تسمّميم إلى الممكّ ،
(ٖ٘ٔ)
مانيا(ٗ٘ٔ) مع أبنائو (و) مع زوجاتو،
مع جميع أبنائو ،بِ ْشياري
مع جميع أبنائو ،االبن الشرعي لِ ْ

(ٕ٘ٔ)

(٘٘ٔ)

(و)

الضابط الذي اعتاد التدنيس (ىو) نفسو (الشخص) الغريب الذي سخر مني ،دا َشْرتي
ِ ِ ()ٔ٘ٙ
أمورو نفسيا .)ٔ٘ٚ( ".ويبدو أن
َب ْعموما (و) نمخي
المّص قاطع الطريق (الموجود) في بالد ّ
ىؤالء المجرمين من المصريين اتخذوا طريق اليرب إلى أمورو في مناطق الغابات( ،)ٔ٘ٛومنيا

االنضمام إلى جماعات الخابيرو.

وفيما يبدو أن الممك أمنحتب الرابع أرسل َخِّني عدة مرات ليتسمميم من أمورو ،ألىمية
ىذا الموضوع ،ولكن عزيرو ،كعادتو المراوغة ،كان يتيرب من لقاء َخِّني ،كما ورد في رسالتو

سيدي لي  ":لقد اختبأت
التي أرسميا إلى أمنحتب الرابع ،مدافعاً عن نفسو قائالً  " :واآلن ،يقول ّ

(كنت) مقيماً في مدينة تونيب.)ٜٔ٘( ".
ليتك والشمس يعرفون حقاً إذا ما
(إن) إ َ
ُ
من وجو خاني"ّ .
سيدك ّأنــك كتبت إلى الممك ما يمي" :ليت
وليذا أرسل أمنحتب قائالً  " :واآلن ،لقد سمع الممكّ ،

إلي َخِّني رسول الممك ثانيةً ،وليتني أسمّم أعداء الممك إلى عيدتو" .اآلن،
الممكّ ،
سيدي يرسل ّ
كما تقول سيأتي إليك ،فسمّميم وال تترك وحداً ،منيم.)ٔٙٓ(" .
الديـــــــــــــــــــن:
بَ -
في حاالت ىروب شخص مدين من بمد إلى آخر؛ كان يدفع الضامن كفالة كما

تشير أحد الوثائق  ،RS.15.128.161والتي تذكر أن أحد الضامنين دفع كفالة من أجل
 Matenuوالذي ىرب إلى بمد آخر ،وتذكر الوثيقة  RS19.66.116أنو في حالة

ىروب ك ٌل من  Plgnو  kliو Taldunaو  Tarrakanuتدفع كفالة لـ  Apsunaألف
شيكل من الفضة ،وفي حالة عدم دفعيا يتم بيعيم إلى مصر ،وتشير الوثيقة

الدين ،سواء إلى حمب أو إيمار(ٔ.)ٔٙ
 RS16.287.37وغيرىا إلى حاالت اليروب من ْ
وفي الوثيقة  " : RS4.449يتحدث  Ibiraىكذا :يقول نيقميبا ،فمتسمح لبعل أن تحمي

حياتك ،اآلن  ...ىربوا من عائمتي ،ويقيموا في  Aladxaاآلن إل ِ
ق القبض عمييم ،ولكن ىم

أخذوه بعيداً ،إنو مدين بميناً من الفضة ...وقد تسببوا في فقدان ثالثة خيول وىربوا .)ٕٔٙ( "..
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ومن األالخ  " : At.48في حضور الممك  Ilimi- Limmaو  Baaalayaالسماك،
استمم ٕٗ شيكل من الفضة ( وفقاً) ألوزان أالالخ ،من  Ilimi- Limmaابن  Tuttuمن
أجل ( Zamaturaزوجتو) و  Akiyaابنو  ...إذا ىرب  ، Baaalayaأو مات ،فإن زوجتو
وأوالده ،أو حد أفراد عائمتو ،سوف يدفع الدين" .ونفس الموضوع تناولتو وثيقة .)ٖٔٙ( At.49

جـ -التزييـــــــــــــــــف:

ذكرت إحدى وثائق أوجاريت :أنو يوجد في المدينة ثالثة أفراد ارتكبوا ذنباً عظيماً،
حيث زيفوا الختم الممكي وأصدروا وثائق مزيفة .ولم يعاقبيم الممك باإلعدام ،ولكن أبعدىم
من القصر ومن " أرض المدينة" (ٗ.)ٔٙ

ً
ثاَيا :انُفي :

أدو نيراري ممك نوخاشي وعائمتو إلى حاتي:
نفي ّ
كانت بالد نوخاشي متحالفة أو خاضعة لمميتانيين ،إال أن شوبيموليوما األول نجح في عقد
تحالف مع ممكيا شاروبشي ،أثناء إعداده لحممتو عمى سوريا ،فرد الممك الميتاني توشراتا عمى ذلك
بغزو مممكة شاروبشي ،فوجو شاروبشي نداء إلى شوبيموليوما طالباً العون ،ولسوء حظ شاروبشي تم
اغتيالو من أحد أفراد أسرتو ،قبل وصول المساعدة ،وأعادوا المممكة إلى تحالفيا السابق مع
الميتانيين ،تحت حكم ممك جديد وىو ّأدو نيراري ،وظل شوبيموليوما منشغالً بغزو أرض الميتانين،
ولم يكن لديو وقت لالىتمام بمشكمة نوخاشي ،حتى تمكن من اجتياح عاصمة الميتانيين واشوجاني
واالستيالء عمييا ،وعند عودتو إلى غرب الفرات غ از بالد نوخاشي(٘.)ٔٙ
ونفي الممك الحثي أسرة شاروبشي ممك نوخاشـي وممكيـا ّأدو نيـراري إلـى حـاتي( .)ٔٙٙوذلـك
بعــد حممتــو الناجحــة عمــى شــمال ســوريا ،والتــي يطمــق عمييــا حممــة العــام الواحــد( .)ٔٙٚل ـوالءه
ـي بخصــوص عقــد
الشــديد لمصــر ،كمــا تــذكر أحــد رســائل العمارنــة " وممـك بــالد حــاتّي كتــب إلـ ّ
لت خادم ممك بالد مصر"(.)ٔٙٛ
فضت ُّ
الرقُم والمواثيق ،وماز ُ
تحالف .سيدي ! لقد ر ُ
كما تم نفي أكي تيشوب حاكم نيا ،واألمير أكيا حاكم أراختي -وىي مركز إقميمي يقع
في مكان ما بين نيا وقطنة -وفرقيم من الماريانو إلى حاتي ،بسبب ثورتيم ضد الحثيين،
ومياجمتيم أرض أوجاريت ( ،)ٜٔٙوىم الذين أُطمق عمييم المبعدون  NAM.RAمن نيا ،والوارد
ذكرىم في معاىدة عزيرو ،كجزء من الغنيمة التي أخذىا الحثيون خالل ىذه الحممة(ٓ.)ٔٚ
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َفي ضوجاجارا يهك قادش:

خالل حممة الممك الحيثي شوبيموليوما عمى شمال سورية ،قام ممك قادش شوتاتا ار
بمياجمة الجيش الحثي ،ويؤكد شوبيموليوما ،في مقدمة المعاىدة مع شاتي ،وازا ،أنو لم يكن
ال ،نظ اًر لحقيقة أن ممك قادش كان تابعاً لمصر.
لديو نية بمحاربة حاكم قادش ،ويبدو ىذا معقو ً
ولم يرغب الحثيون في المغامرة بالدخول في حرب مفتوحة مع مصر ،في الوقت الذي كانت
فيو مممكة ميتاني ،ما تزال قوية ،وتقع عند مؤخرة الفرق الحثية .ونتج عن أعمال قادش
العدوانية ،نفى الممك شوتاتا ار وأيتاكاما إلى حاتي(ٔ .)ٔٚوتذكر رسائل العمارنة أيتاكاما فقط،
وتشير إحداىما(ٕ )ٔٚإلى حكم أيتاكاما في قادش ،بعد أن غادر الجيش الحثي سورية لممرة
الثانية وقبل حصار كركميش .ىذا يعني أن أيتاكاما ،كان قاد اًر عمى العودة إلى مدينتو وحكميا
بمفرده ،ذلك باالتفاق مع الحثيين .لذلك اعتبر ىذا األخير خائناً في نظر الممك المصري.
والجدير بالذكر أنو اغتيل من قبل أحد أوالده ،عندما فشمت الثورة ضد الحثيين(ٖ. )ٔٚ
ووفقاً لنص"مآثر" شوبيموليوما ،فإن مصر ردت عمى التيديدات الحيثية بإرسال
حممة إلى منطقة قادش ،خالل عيد الممك حورمحب(ٗ.)ٔٚ
َفي جيحي يهك َوخاضي:

من الراجح أن تيتي ىو حاكم نوخاشي الذي حكم بعد نفي أدو نيراري ،وعقد

معاىدة خضوع مع شوبيموليوما .التي ظيرت في الوثائق الحيثية(٘. )ٔٚ

لقد قامت ثورات في المدن السورية ضد الحثيين ،وفي نوخاشي المدعو تيتي ،فقد ألغى

معاىدتو مع شوبيمولوما( ،)ٔٚٙظناً منو أن الجيش المصري سيساعده ،وأن الوجود اآلشوري ،بالقرب
من منطقة الفرات األوسط ،سوف يقيد القوات الحيثية ىناك ،لكن اليجوم المصري فشل( .)ٔٚٚويبدو

أن ىذا قد حدث في الوقت الذي كانت فيو مصر ،تجدد نشاطاتيا في سورية ،بقيادة حورمحب .في
السنة التاسعة (نحو ٕٖٔٔ ق.م) ( .)ٔٚٛويبدو أن حور محب شجع التمرد السوري ضد

الحثيين(.)ٜٔٚ

ويشير مورشيمي الثاني إلى أحداث تمرد مموك أرض نوخاشي ،وممك أرض كن از

 ،Kinzaحيث كتب مرشيمي غاضباً لنظيره الممك المصري " :ثم ...أصبح عدوي ،وكتب تيتي
إلى رجل مصر قائالً :أرسل قوات وعربات و ..سوف ..لي فصاعداً وأنا سأنقمب (أعمن التمرد)
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وأأتي إلى مصر .أنا كتبت إلى  aAma'aقائالً ":منذ كان تيتي في خدمتي ،لماذا لم يرسل فرقك

وعرباتك بعيداً؟ إسمح لخدمي يعود لي aAma'a ،لم يسمح لو بالعودة لي " (ٓ.)ٔٛ

ويبدو أن ىذه الثورة قامت في العام السابع من حكم مورشيمي ،ووجد صعوبة

كبيرة في إخمادىا لمتدعيم المصري ليذه الثورة(ٔ ،)ٔٛوتذكر وثيقة برجا ( ربما تقع جنوب
حمب وشرق نير العاصي) أن الذي شجعو عمى التمرد :عممو بأن حممة مصرية بالقرب

من المنطقة ( األسطر  )ٜٔ-ٔٛوكان ذلك ىو الذي دفع مورشيمي إلى اتخاذ إجراءات
فورية ،ولكن فضل عدم الذىاب بنفسو(ٕ .)ٔٛفأرسل قائده  Kantuziliلمتعامل مع ىذه

الثورة ،وشاركو شاري كوشوخ (حاكم كركميش) في إخمادىا(ٖ ،)ٔٛومن المحتمل أن شاري
كوشوخ طمب قوات مساعدة من ممك أوجاريت نيقمبيا ،لمساعدتو ضد تيتي(ٗ .)ٔٛبينما
كان مورشيمي في مدينة  Zilunaينتظر األخبار ،والتي وصمت بأن المصريين تراجعوا،

وسمم إلى شاري كوشوخ ،والذي أطمق سراحو ،وبعد ذلك بقميل مات شاري
وتم أسر تيتي ُ
كوشوخ ،مما سمح لتيتي بالتمرد من جديد ،فأرسل مورشيمي قائده  ،Kuruntaفقام بتدمير

مخازن الحبوب ،ليخضع ىذا التمرد (٘.)ٔٛ

ويذكر مورشيمي الثاني ىذه األحداث ،في حولياتو لمعام السابع :أن أخوه – من المفترض

أن يكون شاري كوشوخ -الذي عيد إليو منفي نوخاشي ،والذي أتي بو ،منذ فت ةر طويمة مع زوجتو
وأطفالو لحاتي ،ولكن شار كوشوخ فشل في تنفيذ تعميماتو ،والذي كان من المفترض أن يصطحبو

إلى حاتي ،أعاده مرة أخرى ،فشارك في التمرد مع آخرين من نوخاشي(.)ٔٛٙ

ويبدو أن مرشيمي الثاني ،في عامو التاسع ،سحق ىذا التمرد ،وال توجد أي إشارة في

حوليات األعوام ٓٔ ٔٔ-وبداية ٕٔ عن تيتي ،مما يوحي أنو ىزم ولم يسمح لو بالبقاء في
عرش نوخاشي ،ويبدو أنو ىرب إلى مصر( ،)ٔٛٚكما يشير النص السابق عن مطالبة مرشيمي

ممك مصر  aAma'aوالذي يرحج  Millerأنو ىو حور محب( .)ٔٛٛلذلك يبدو أن ىذا
الوضع اإلقميمي في سوريا دفع مرشيمي الثاني إلى عقد معاىدة مع حورمحب(.)ٜٔٛ
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َفي بيُحطيُا حاكى أيورو:

تميز عيد بينتشينا ممك أمورو باشتداد النزاع المصري الحثي ،وقد حاول االستفادة من

موقع أمورو بين القوى المتصارعة ،كما فعل سمفو عزيرو ،لكن الوضع كان قد تغير(ٓ .)ٜٔوبمغ
الصراع المصري الحثي ،الذي تركز عمى وسط سورية ،ذروتو في معركة قادش ٘ ٕٔٚق.م

ففي سنة حكمو الرابعة ،قاد رعمسيس الثاني جيشو ،وسار بمحاذاة الساحل السوري إلى بالد
أمورو .وظير ،مرة أخرى ،في ىذه المنطقة ،في سنة حكمو الخامسة .وبما أنو ال يوجد دليل

عمى مقاومة أمورو ليذه العمميات المصرية ،فقد يدل عمى أن أمورو أبرمت اتفاقاً قبل ذلك مع
مصر(ٔ .)ٜٔومن المحتمل ،أن يكون تجديد العمميات العسكرية في سورية سبباً في إعادة تقوية

أمورو لروابطيا مع مصر .مما يعد خرقاً لبنود معاىدة دوبي تيشوب -أبو بينتشينا -وحسب
مقدمة معاىدة شاوشجا مووا – ابن بينتشينا -فإن سكان أمورو قرروا العودة إلى جانب رعمسيس

الثاني ،أي الثورة ضد موواتالي الثاني ممك الحثيين .ويشير النص نفسو إلى أنو :تبع ذلك صراع

بين حاتي ومصر من أجل أمورو ويمكن تأريخ النص السابق مباشرة لحممة رعمسيس الثاني

(معركة قادش) ،ويمكن أن نشير إلى احتمالين مختمفين لرد فعل أمورو (أي بينتشينا) عندما
وصمت معمومات عن اقتراب الحثيين ،وىما :المقاومة (وبالتالي اليزيمة) ،أو الخضوع المباشر

(وبالتالي البقاء عمى قيد الحياة) .كان بينتشينا واثقاً بأن المصريين سيكونون المنتصرين ،لذلك لم

يخضع لمحثيين .وربما تأثر موقفو ىذا بحقيقة أن قوات مصرية ،كانت ،قد وصمت ،وعسكرت في
(ٕ)ٜٔ

فقام بخمعو عن العرش(ٖ.)ٜٔ

ساحل أمورو .إال أنو ُىزم من موواتالي الثاني ،واحتل أمورو
واستبدلو بشخص يدعى شابيمي(ٗ ،)ٜٔويبدو أن شابيمي كان عمى عداء شديد مع بينتشينا ،وقد

أخذه موواتالي كالجئ ،لذلك عندما وجو بينتشينا والءه لمصر في معركة قادش ضد موواتالي،
تحرك األخير نحو بينتشينا وأزالو من العرش وأقام منافسو(٘.)ٜٔ

أقصي بينتشينا عن العرش وأخذ أسي اًر ،كما جاء في نصوص الحقـة ،ونفـي إلـى
حاتي .ىناك اعتنى خاتوشـيمي ،أخـو موواتـالي وقائـد القـوات ،خـالل الحممـة عمـى سـورية،
وأخذه إلى منطقة خاكميش أو  Hakpisالواقعة في شمالي األناضول ،تمك المنطقة التي
كانت تحكم مـن قبـل خاتوشـيمي ،وحصـل بينتشـينا ىنـاك عمـى مـا يقـيم أوده .ومـن المؤكـد
()085
.
أن خاتوشمي كان ينوي االستفادة من بينتيشينا في خططو السياسة الالحقة
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وبعد فت ةر نفي قضاىا في شمال األناضول :أعاده خاتوشيمي الثالث( .)ٜٔٚففي مقدمة المعاىدة

بين خاتوشيمي الثالث وبنيتشينا(ٔٔ" )ٔ٘-موواتمي أخي ....خمع بينتشينا ،ممك أمورو ،من عرش أمورو،
وأتى بو إلى حاتي ،أنا في ىذا الوقت ،أخذتو من موواتالي ،أخي ،وأخذتو إلى

خاجميششا  ،Haggamishshaوأعطيتو قص اًر ،ولم يحدث لو أذى من أحد ،وقمت عمى حراستو"(.)ٜٔٛ

كما يذكر خاتوشيمي في حولياتو ىذا النص  " :موواتالي ،سيدي ،خمع بينتشينا من ممكية

أمورو ،ووضع شابيمي ممك في أرض أمورو ،ولكن مورشيمي خمع شابيمي من ممكية أرض

أمورو ،وأعاد بينتشينا .)ٜٜٔ( "..

وعقدت معاىدة خضوع بين خاتوشيمي الثالث مع بينتشينا ،وىناك إشارات إلى عالقات

أسرية بين طرفي المعاىدة ،بسبب إقامة بينتشينا الطويمة نسبياً في األناضول ،وقربو المباشر من

خاتوشيمي ،وتظيرىا أيضاً بعض الرسائل الموجية من بينتشينا إلى الممك العظيم والممكة
بودوخيبا .والتي تؤكد زواج بينتيشينا من ابنة ىذين الزوجين الممكين المدعوة Gashuliyawiya
ثم صارت إحدى بنات بينتيشينا زوجة لـ  Nerikkailiابن خاتوشيمي .شريطة أن تصبح
 Gashuliyawiyaالممكة في أمورو ،كما ورد في المعاىدة(ٕٓٓ).
َفي يورضيهي انثانث ( أورخي جيطوب) إىل َوخاضي:

كان خاتوشيمي الثالث قد احتل ،في عيد أخيو موواتمي ،مكانة كبيرة ،حيث عينو قائداً
عمى إمارة حاكبيس ،ولم يكن مجاالً لمعجب أن يحاول مورشيمي الثالث ( أورخي تيشوب) بن
موواتمي الذي خمف أباه عمى العرش حوالي ٕ ٕٔٛق.م ،اختصار أمالكو ،ولعمو شك في أن
لعمو نوايا حول العرش ،ولكن ال نعمم أي شئ عن تفاصيل عيده القصير؛ إال بقدر ما ذكره

تقرير خاتوشيمي الثالث ،الذي يقص فيو أنو عاني من إىانات أورخي – تيشوب مدة سبع

سنوات ،ثم أعمن الحرب عميو وعزلو ،ونفاه إلى نوخاشي(ٕٔٓ) ،حيث أعطى مدناً محصنة ،مما قد
يشير إلى أن نوخاشي ،كانت تعتبر جزءاً وفياً من اإلمبراطورية الحثية(ٕٕٓ).

وىناك احتمال أن ىذا الممك قد نفي إلى أوجاريت ،استناداً إلى خاتم ممكي اكتشفو شيفر

ىناك ،وعميو رسوم مماثمة في شكميا وترتيبيا لمرموز المشاىدة عمى أختام بوغاز كوي ،والتي
فسرت عمى أنيا لمممك مورشيمي الثالث؛ الذي نفاه خاتوشيمي إلى بالد بالقرب من البحر(ٖٕٓ).
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وتوجد رسالة موجية من خاتوشيمي الثالث إلى " كادشمان -أنميل" يشكو فييا :من أن
األخير منذ أن تولى الحكم؛ قد توقف عن إرسال الرسل إلى حاتي – وربما كان ألروخي -تيشوب
المنفي يد في ذلك ،ألن خاتوشيمي يقص عمينا بأن أورخي -تيشوب عندما كان يقيم في نوخاشي
ضبط وىو يتآمر مع البابميين(ٕٗٓ) .كما أنو كتب إلى شممنصر األول ممك آشور ،وبرغم أنو لم
تتوفر لدينا أية معمومات عن الموضوعات التي فاوض حوليا البابميين أو األشوريين ،ولكنو بشكل
يقيني كان يبحث عن دعم من كال الممكين ،في مساعيو الستعادة عرشو ،ويبدو أن أورخي-
تيشوب رأي بإمكانو االعتماد مبدئياً عمى دعم األشوريين وتأيدىم .وخاصة بعد رسالة شممنصر
األشوري الموبخة لخاتوشيمي ،والتي قال لو فييا إنو ليس حتى تمك المحظة من عظماء المموك ،وانو
مجرد بديل الممك عظيم(ٕ٘ٓ) ،ولذلك نقل من نوخاشي وأرسل عمى انفراد إلى البحر؛ وتمك عبا ةر
غريبة قد تكون طريقة من طرق اإلشارة إلى جزيرة قبرص( .)ٕٓٙويبدو أن الممك المخموع فر من
منفاه إلى مصر بعد ذلك ،وكان موضوعاً لعدة خطابات عثر عمييا في أرشيف بوغاز كوي(.)ٕٓٚ
َفي اثُني يٍ أبُاء َيقًبيا يهك أوجاريث:

نعرف من مرسوم لتوتخاليا الرابع؛ الذي يتعمق بأبناء ممكة أوجاريت أخت ميمكي ،الذي

ربما صدر في بداية عيد عميشتمرو الثاني .كانت أخت ميمكي ،ابنة أر تيشوب ممك أمورو،

وزوجة نيقمبيا ممك أوجاريت ،وأما لعدد من األوالد (ثالثة عمى األقل) من بينيم عميشتمرو

الثاني ،ورد في النص :أن اثنين من أوالدىا ،ىما خيشمي شاروما وأرار شاروما ،نفيا إلى

قبرص( .)ٕٓٛبعد أن تسمما حصتيما من الميراث ،وذلك من أجل سالمة حكم عميشتمرو ،الذي
كان عمى األرجح :االبن األصغر ألخت ميمكي( .)ٕٜٓبعد أن أخطأوا ربما خططوا ضد

عميشتمرو وضد أميم أخت ميمكي ،واألم ىي التي نفتيم إلى قبرص(ٕٓٔ).

فقد ذكر المرسوم الحثي أبناء أخت ممكي وأخوات عميشتمرو ،أنيم ارتكبوا جريمة ضد أميم،

وأخييم الممك ،أميم الممكة أخت ممكيي أعطتيم حصتيم في الميراث الذي يتضمن فقد ممكيتيم

الخاصة المنقولة ،ويتوقف النص الحثي عند ىذه النقطة " :ارتكبا خيشمي شاروما وأرار شاروما
جريمة ضد أخت ميمكي (أميم) وضد عميشتمرو (أخوىم)" (ٕٔٔ) " .في حضور جاللتي ،تودخاليا،

الممك العظيم ،ممك حاتي ،ابن خاتوشيمي ،الممك العظيم ،حفيد مورشيمي ،الممك العظيم ،حفيد

شوبيمولوما ،خيشمي شاروما وأرار شاروما  ...ضد أخت مميكي وعميشتمرو ،ىم فعموا ،...سوياً ،مع
فضتيم ،وذىبيم ،وبرونزىم ،وأسرتيم ،ومناضدىم ،وحميرىم ،وخرافيم ،وكل شئ يعود إلييم.)ٕٕٔ( "..
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بينما يذكر نص كركميش :أن أخت ممكي نفت خيشمي شاروما وأرار شاروما إلى

قبرص ،وجعمتيم يؤدون يميناً أنيم ،وال أحفادىم ،سيتقدمون بأي طمبات أخرى ضد عميشتمرو
الثاني ،وجعمتيم يقسمون عمى ذلك(ٖٕٔ) .
قرار يهك كركًيص " :في حضور أني تيشوب ،ممك كركميش ،ابن شاوشجا مووا ،ممك

كركميش ،حفيد شاركوشوخ ،ممك كركميش ،الشجاع ،خيشمي شاروما وأرار شاروما ،ضد عميشتمرو،

ممك أوجاريت ارتكبا جرماً ،أخت مميكي ،أميم ،ممكة أوجاريت ،أعطتيم حصتيم من الميراث من
الفضة والذىب ،وأمالكيم من كل ما كان ليم ،وأرسمتيم إلى قبرص ،قبل أن يغادوروا جعمتيم
يقسمون :في المستقبل خيشمي شاروما وأرار شاروما أو أبناؤىم أو أبناء أبنائيم ،لن يتقدموا بأي شكوى
تتعمق بميراثيم ضد عميشتمرو ،ممك أوجاريت ،أو ضد أبناءه أو أبناء أبنائو "(ٕٗٔ).
َحائج انبحث:

ً
أوال  :اىتمت أغمب دول الشرق القديم بمسألة الياربين والالجئين ،وفقاً لمصالحيا ،ووفقًا
لمتوازنات الدولية ،ويمكن عرض الدول التي أىتمت بالشأن السوري كما يمي:

أ -مصر :اىتمت بتدعيم نفوذىا ودروىا ،واختبار مدى تأثير نفوذىا في سوريا ،وذلك من خالل
المطالبة بتسميم الياربين من المجرمين في حق القصر المصري ،كما يتضح ذلك من خالل

حرصيا عمى أن تتضمن معاىدتيا مع حاتي بندا يخص تسميم الياربين من أمورو إلى مصر.

ب -حاتي :كانت تستقبميم وترحب بيم ،وتوفر ليم مالذاً آمناً ،وذلك لخدمة مصالحيا السياسية،
فعمى سبيل المثال :استغمت حاتي أوضاع ميتاني بعد موت توشراتا ،والصراعات الداخمية
بين أفراد الساللة الحاكمة في قمب ميتاني ،التي أدت إلى ىرب شاتي وا از ابن المغدور

توشراتا ،إلى الممك الحثي ،األمر الذي جعل الحثيين يستعممونيا كمبرر لعمميم العسكري
ضد ميتاني(ٕ٘ٔ) .ىنا سنحت الفرصة إلنشاء دولة حاجزة ضد الخطر األشوري النامي،
وىي فرصة لم يتوان الممك الحثي الداىية في انتيازىا( .)ٕٔٙفقام بياشيمي ابن شوبيموليوما،

الذي نصبو ممكاً ممك كركميش ،وشاتي وا از ،باجتياح شمال بالد الرافدين بنجاح ،وأصبح
شاتي وا از ممكاً عمى ميتاني ،وصي اًر لشوبيمولوما ،مقيداً بمعاىدة اتجاه الممك العظيم .كان
ذلك بالنسبة لمحكام المحميين في شمال ووسط سورية :خسارة حميف محتمل ضد السيطرة

الحثية( ،)ٕٔٚىذا باإلضافة إلى العديد من المموك واألمراء السوريين ،الذين تناوليم البحث،
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واستطاعت حاتي االستفادة منيم ،واستخدمتيم كذريعة لمتدخل في الشئون السورية ،كمرحمة

مبدئية لفرض معاىدة إخضاع ،ومن ثم تدخل ضمن منطقة نفوذىا.

جـ -حمب :رحبت حمب بالياربين إلييا ،وخاصة من حمفائيا ،مثل زمري ليم ،والذي كان حميفاً
ميماً لياريم ليم األول.
د -كنعان :كانت منطقة ميمة الستقبال العديد من الياربين ،لكونيا قريبة من البحر ،ومن ثم
يسيل االنتقال منيا إلى مصر ،وليذا لجأ إلييا العديد من األمراء الياربين من النفوذ

الميتاني ،مثل إدريمي.

ىـ -أمورو :كانت أمورو مسار اىتمام القوى الدولية ،وخاصة مصر وحاتي ،ومن ثم شممتيا
نصوص المعاىدة المصرية الحثية ،بتكميف ممكيا بتسميم الياربين ،خاصة وأنيا كانت قريبة

من منطقة الغابات والجبال التي لجأ إلييا العديد من الياربين ،والذين كانوا ينضموا إلى
المصوص وفرق الخابيرو ،مثمما ذكرت المعاىدة الحثية مع عزيرو  CTH.49التي ذكرت

مبعدين ، NAM.RAوليذا حرصت حاتي عمى أال تتحول أمورو إلى منطقة عازلة،
وممجأ لممعارضة السورية ضد نفوذىم ،لذلك اىتمت المعاىدات المتتابعة مع أمورو بتسميم

الياربين :معاىدة عزيرو  ،CTH.49دوبي تيشوب  ،CTH.62بينتشينا ،CTH.92

شاوشجا موا .CTH.105
ً

ثاَيا :أسباب اختيار مكان النفي قائم عمى أسباب مختمفة أىميا :العالقات المباشرة أو

الخضوع ،أو منطقة آمنة مثل قبرص (حاالت النفي أورخي تيشوب -أبناء نيقمبيا) أو نوخاشي

(نفي فييا أورخي تيشوب) ،فاألولى خضعت لمحثيين ،وكانت عمى عالقات طيبة مع أوجاريت،

والثانية كانت تحتوي عمى مدن محصنة ،أو منطقة تقع عند أطراف المممكة الحثية ،مثل إما ةر

حاكبيس (نفي فييا بينيتشينا).
ً

ثانثا :كان النفي من ضمن العقوبات التي يعاقب بيا المزيفون في أوجاريت ( رأس الشمرا).
ً

رابعا :تمتع المنفي بحرية التنقل داخل البمد المنفي إلييا ،فأورخي تيشوب استطاع االتصال

بالبابميين أثناء إقامتو في نوخاشي ،لذلك تم إرسالو إلى مكان آمن وسط البحر (قبرص).
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ً

خايسا :تمتع المنفي بالعديد من الحقوق في أرض المنفى أىميا :تأمين حياتو ،وتوفير سبل

الراحة ،فعمى سيبل المثال :حصل بينتشينا عمى إقامة طيبة داخل قصر ،باإلضافة لمصاى ةر

خاتوشيمي الثالث.
ً

سادسا :كفمت مراسيم حاتي وكركميش حماية حقوق المنفيين ،سواء ألسباب سياسية أو

أخالقية ،مثمما كفمت ألبناء نيقمبيا ممك أوجاريت ميراثيم ،عندما تم نفييم إلى قبرص ،وكفمت

لعميشتمرو حقوقو ،عندما طمق ابنة السيدة العظيمة.
ً

سابعا :قرار الموافقة عمى استقبال الالجئين أو تسميميم يرجع إلى سياسة الدولة ،فعمى سبيل

المثال :رفضت بابل استقبال األمير الميتاني شاتي وازا ،وقتموا قائد العربة الميتاني ،وقام الممك
شاوشجا مووا بتسميم أختو حتى ال يدخل في أزمة سياسية مع أوجاريت .في المقابل رفضت دولة
حوري ميتاني تسميم ىاربين أرض إيسوو إلى حاتي ،عمى اعتبار أنيم أحرار ،وكان ليم حرية

االختيار.

ً

ثايُا :ال يجوز لالجئ العودة إلى بمده األصمي إال بموافقة ممك البمد التي ىرب إلييا ،واذا

عاد إلى بمده األصمي ،اعتبر من وجية نظر ىذه الدولة ىارباً ،ويحق ليا المطالبة بتسميمو ،مثمما

ورد في معاىدة عزيرو  ،CTH.49وتيتي .CTH.53
ً

جاسعا :اىتمت القوانين بتسميم الياربين من العبيد ،كما أجازت إمكان الحصول عمى

التعويض بدالً منيم ،كما شددت عمى عدم جواز مساعدة العبد اليارب ،بينما اىتمت المعاىدات
الدولية بمسألة الياربين من الطبقات العميا من األمراء والمموك ،كما شددت عمى عدم جواز قتميم،

ونالحظ أن معاىدات التبعية فرضت عمى التابع تسميم اليارب إذا
وفرضت تسميميم عمى الفورُ .
كان من حاتي ،وفي نفس الوقت لم تفرض ىذا األمر عمى السيد األعمى ،واذا كان اليارب من

مكان آخر ،غير حاتي ،يمكن أن يقوم السيد األعمى بتسميمو.
ً

عاضرا :كان يسمح لمسفراء في حالة رفض تسميم الياربين أو إخفائيم :مناقشة مموك المنطقة

التي ىرب إلييا ،مثمما حدث مع سفير زمري ليم عند ياريم ليم األول ممك حمب.
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اهلوايص:
)ٔ( عبد الوىاب الكيالي ،الموسوعة السياسية ،جـ٘ ،بيروت ،صٗٙٚ

)ٕ( تعني اليارب أو الذي ييرب ،وتقابل في السومرية  ، SA. GAZكما أن ليا العديد من المعاني األخرى مثل
البدو ،والغزاة ،والنيابين ،والنصوص لم تحدد ليم وطناً أو أرضاً أو بالداً باسم الخابيرو ،ولذا فإن تمك المجموعة
لم تشكل وحدة سياسية ،بل جماعات بدوية متنقمة ىامشية ،لممزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى :فيصل عبد
اهلل ،خبرو ( خا -بي -رو= )#a-b/pi-ruمشكمة حقيقة أم مفتعمة“ ،دراسات تاريخية ،جامعة البصرة ،العدد
ٖٔ ،)ٜٜٔٛ( ، ،ٖٕ/ص .ٔ٘ٛ ،ٔ٘ٚ
(3) Westbook.R., “Personal Exile in the Ancient Near East”, JAOS.128,
No. 2., 2008, p.319.
)ٗ( ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،المجمد ٘ ،دار صادر ،بيروت ،ٜٔٚٚ ،ص.ٕٜٚ

)٘( وفاء أحمد بدار”،موقف مصر من مسألة المجوء السياسي في الشرق األدنى القديم“ ،مجمة بحوث كمية اآلداب،
جامعة المنوفية ،العدد ٖ٘ ،)ٕٖٓٓ( ، ،ص ٕٗٗ.
“ (6) Goedicke.H., “The Route of Sinuhes Flight”,JEA. 43, 1957, pp.77-85; Goedicke.H.,
The Riddle of Sinuhe’s Flight”, RdE. 35, 1984, pp.95-103; Scott M..M., , “What Made
Sinuhe Run: Sinuhe’s Reasoned Flight”, JARCE 37, 2000,pp.187-198 .
(7) Claude.O., “Sinouhé l’égyptien et les raisons de son exil”, Le Muséon 112, 1999,
pp.207-271.

) (ٛوفاء أحمد بدار ،المرجع السابق ،صٕٗٗ.

(9) Westbook.R., JAOS.128, No. 2., 2008, p.317.
(10) Ibid, p.317.
)ٔٔ( ىاري ساكز ،عظمة بابل موجز حضا ةر وادي دجمة والفرات القديمة ،ترجمة وتعميق عامر سميمان ،بغداد،ٜٜٔٚ ،
ص ٕٖٓ-ٕٕٛ؛ عبد الكريم العموجي ،حموابي ،طٔ ،دار الكتاب العربي ،سوريا ،ٕٓٔٓ ،ص.ٕٔٛ
(12) Elgavish.D., “Extradition of Fugitives in International Relations in the Ancient Near
East”, Jewish Law Association Studies.14, 2003, p.33.
(13) Mendelsohn.I., Slavery in the Ancient Near East, Columbia, 1978, p.58.
(14) Beckman. G., 2003, “International Law in the Second Millennium: Late Bronze
Age ” , in A History of Ancient Near Eastern Law, Vol. 1 (ed. R. Westbrook and
G.M. Beckman; Handbook of Oriental Studies), Leiden: Brill, 2003, p.753.

(15) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, 2003, p.34.
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) (ٔٙأحمد أمين سميم ،حضارة العراق القديم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ٕٓٓٚ ،صٕٜٙ؛ أحالم سعد اهلل
الطالبي”،ارتكاب المحارم في قانون حمورابي -دراسة مقارنة“ ،مجمة التربية والعمم ،المجمد  ،ٔٚالعدد ٖ ،بغداد،
(ٕٓٔٓ) ،ص.ٜٔ
) (ٔٚأحمد أمين سميم وسوزان عباس :الجريمة والعقاب في الفكر المصري القديم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
 ،ٕٜٓٓص ٖ.ٔٚ
(18) Hoffner.A.H., The Laws of The Hittites, Unpublished PhD dissertation University
of Brandies, 1963, p.119.
(19) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), pp. 36-7.
(20) Westbook.R. 2000, International Law in the Amarna Age, in Amarana
Diplomacy: the Beginnings of International Relations (ed Raymond Cohen and
Raymond Westbook, Baltimore. The Johns Hopkins university press, (2000),
p.31.; Beckman. G., and Hoffner, A. H., Hittite Diplomatic Texts, 1999, p.66.
(21) Rowe, I.M., “Ḫalab in the XVI th and XV th Centuries B.C. A New Look at the
Alalaḫ Material”, WZKM.8, (1997), p.191.
)ٕٕ( من المرجح أن الممك الحادي عشر من أس ةر خيتا ،والتي كانت تحكم عيالم في مدينة أوان حوالي ٕٕٓ٘
ق.م ،ىو الذي وقع عمى المعاىدة من الجانب العيالمي مع نظيره األكدي ،وقد عثر عمى ىذه المعاىدة مدونة
عمى لوح من الطين في مدينة سوسة ،ودونت ىذه المعاىدة بالخط المسماري ،لممزيد من التفاصيل يمكن
الرجوع :عزة عمى أحمد :العالقات العراقية اإليرانية خالل األلف الثالث قبل الميالد ،رسالة ماجستير (غير
منشورة) ،كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،ٕٓٔٔ ،ص .ٙٔ-ٜ٘
(23)Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.37; Beckman. G.,
Hittite Treaties and the Development of the Cuneiform Treaty Tradition, Die
deuteronomistischen Geschichtswerke, ed. M. Witte et al., Berlin, 2006, p.292.
)ٕٗ( ىي كاتونيا في العصر الروماني ،والتي ربما كانت تشمل يومئذ الجزء الشرقي من سيول قيمقيمية ،يمكن الرجوع
إلى :أ .ر .جرني ،الحثيُّون ،ترجمة محمد عبد القادر محمد ،راجعو فيصل الوائمي ،القاىرة ،ٜٖٔٙ ،ص٘ٗ.
(25) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.39.
(26) CTH.26 = Laroche.E., Catalogues des textes Hittites, Paris, 1971.
(27) Knapp.A.B., “KBo 1 26: Alašiya and Ḫatti”, JCS.32, No.1, (1980), p.45.
(28) CTH.133.
(29) CTH.147.
(30) Luckenbill.D.D., “Hittite Treaties and Letters”, AJSLL.37/3, (1921), p.167.
(31) CTH.68.
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(32) Westbook.R., JAOS.128, No. 2., (2008), p.318.
(33) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.40.
)ٖٗ( ىورست كمينغل ،تاريخ سورية السياسي ٖٓٓٓ ٖٓٓ-ق.م ،ترجمة سيف الدين دياب ،تدقيق :عيد مرعي،
دمشق ،ٜٜٔٛ ،ص.ٕٔٚ
(35) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.40.
) (ٖٙيشير اصطالح أمورو أو األموريين إلى سكان من الشرق األدنى القديم ،وقد استوطن األموريين في سوريا
وفمسطين وبالد الرافدين ،وأسسوا دويالت منيا :مممكة ماري (تل الحريري) ،وىذا المصطمح غير محدد جغرافيا
حتى األلف الثاني ق.م ،وتقع تحديداً عمى طول الساحل الشمالي الشرقي لمبحر المتوسط إلى أعمى نير
العاصي ،وعاصمتيا حازور ،وأشير حكاميا عبدي عشيرتا الذي لم تتوقف طموحاتو عند السيط ةر عمى منطقة
الساحل السوري ،بل السيطرة عمى كل الداخل السوري خالل عيد الممك أمنحتب الثالث ،ومات خالل حصا هر
لمدينة جبيل ،وخمفو ابنو صاحب الدور المزدوج بين مصر وحاتي ،المدعو عزيرو ،لممزيد راجع :محي الدين
النادي أبو العز ،مدينة كبن ( جبيل) وعالقاتيا بمصر حتى نياية األلف الثاني ق.م ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة المنيا ،ٕٓٔٗ ،ص ٕٛٓ-ٕٜٚ؛ Singer, I. , ''A concise History of
Amurru '' Appendix III 1991, pp.35-95.
) (ٖٚالسيول السورية الواقعة شرق العاصي األوسط وجنوب حمب ،وىي مستنقعات وادي الغاب ،والتي تحدثت عنيا
نصوص حتشبسوت في الدير البحري ،عن اصطياد الفيمة ،راجع ىورست كمينغل ،المرجع السابق ،ص
.ٔٓٙ
) (ٖٛىورست كمينغل ،المرجع السابق ،ص ٓ.ٔٛٔ-ٔٛ
(39) Beckman.G., “New Joins to Hittite Treaties”, ZA.87, (1997), p.96
(40) CTH.49; Del Monte.G., Antologia Della Letterature Ittita, Pisa, 2003, p.62
(41)Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.42.
)ٕٗ( ىورست كمينغل ،المرجع السابق ،ص ٖ.ٔٛ
)ٖٗ( نفسو ،صٖ.ٔٛ
(44) Miller. L.J., “The rebellion of #atti’s Syrian vassals and Egypt’s meddling in
Amurru”, SMEA.49, (2007), p.543
(45) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.41.
) (ٗٙىورست كمينغل ،المرجع السابق ،ص ٖ٘ٔ.
(47) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.41.
ِ
أمورو.
) :mḪa-an-i (ٗٛاسم مصري ،يعني
"احن نفس َ
ك آلمون" .وربما كان مندوباً لمممك المصري في ّ
APN, p.72= Hess, Richard S., Amarna Personal Names, Eisenbrauns Winona
Lake , Indian, 1993.
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(49) EA.162= Moran.W.L.,The Amarna Letters, Baltimore-Londres, 1992.
.ٔٙٛ  ص، المرجع السابق:)ٓ٘( ىورست كمينغل
.ٜٔٗ-ٔٗٛ ص،)ٔ٘( نفسو
(52) CTH.66.
(53) PRU.4, 52= Nougayrol, J., Le Palais Royal d’Ugarit. Vol. IV: Textes Accadiens
des Archives Sud (Archives Internationales). Mission de Ras Shamra 9, edited
by Claude F.-A. Schaeffer. Paris: Imprimeries Nationale & Klincksieck, 1956;
RS 17.369A:8-18 = Ras Shamra.
 شوقي: راجع، في حين عرفيا المصريون باسم نيارينا،)ٗ٘( ىو االسم الذي أطمقو الميتانيون عمى سورية الشمالية
.ٔٔٙ  ص،ٜٔٛٚ . البصرة،ٕٙ/ٕ٘  العدد، مجمة دراسات تاريخية،") " مممكة يمحاض (حمب:شعث
(55)PRU.4, 96, RS 17.97+ 374; Beckman.G., “Foreigners in the Ancient Near East”,
JAOS.133.2, (2013), p.209
.ٔ٘ٗ  ص، المرجع السابق:٘( ىورست كمينغلٙ)
(57) PRU.4, 107, RS 17.238:2-19.
(58) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.46.
.ٖٓ  ص، المرجع السابق:٘( ىورست كمينغلٜ)
(60) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), p.37.
.ٖٔٓ  ص، المرجع السابق:( ىورست كمينغلٙٔ)
(62) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), pp.37-38.
(63) Ibid, p.38.
(64) Rowe, I.M., WZKM.8, (1997), p.191.
(65) Elgavish.D., Jewish Law Association Studies.14, (2003), pp.50-51.
(66) Rowe, I.M., WZKM.8, (1997), p.189.
(67) Ibid, p.195.
(68) Casana.J., “Alalakh and the Archaeological Landscape of Mukish: The Political
Geography and Population of a Late Bronze Age Kingdom”, BASOR.353,
(2009), p.18
 ثم- ً وليا منفذ عمى البحر المتوسط غربا،ً( كانت مممكة يمحاض ممتدة األطراف تتصل من األناضول شماالٜٙ)
 وىي مدينة مسكنة الحالية ميناء، حيث تضم مدينة إيمار،ً وتتعدى الفرات شرقا-ًإنيا متصمة بمممكة قطنة جنوبا
 " مموك حمب من الساللة العمورية في ابتداء األلف الثاني: صبحي الصواف:حمب القديم عمى الفرات راجع
.ٔٗٚ-ٔٗٙ  ص،ٜٔ٘ٚ  دمشق،ٚ  المجمد،ٕ ،ٔ  الجزء، مجمة الحوليات األثرية السورية،"م.ق
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(70) Sasson. M. J., “Yarim-Lim’s War Declaration,” in J.-M. Durand and J.-R.
Kupper, eds., Miscellanea Babylonica: Melanges offerts a Maurice Birot (Paris:
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(91) Sasson.M.J., “Instances of Mobility among Mari Artisans”, BASOR.190, (1968),
p.51.
)ٕ (ٜعيد مرعي ”،إدريمي ممك األالخ“ ،دراسات تاريخية ،العدد  ،)ٜٔٛٛ( ،ٖٓ-ٕٜص ٘ٓٔ.
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المعاصرة ،وتابع لمموك حاتي خاتوشيمي الثالث ووريثو تودخاليا الرابع ٕٓ٘ٔ ق.م ،وربما عثر عمى اسمو في
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)٘٘ٔ(  :mDa-a-šar-ti-iمعنى االسم غير مؤ ّكد ،قد يكون مصرياً بمعنى "لع ّل ال ّشخص الذي
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(189)
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.ٔٛٗ ص،ٔ( نفسوٜٖ)
.ٖٔٗ ص،ٔ( نفسوٜٗ)
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.Hoffner,A. H.: OpCit, p.101
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(198) CTH.92.
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)ٕٔٓ(
)ٕٕٓ(
)ٖٕٓ(
)ٕٗٓ(
)ٕ٘ٓ(
)(ٕٓٙ

أ .ر .جرني ،المرجع السابق ،ص .٘ٙ
ىورست كمينغل ،تاريخ سوريا السياسي ،صٓ.ٔٚ
كمود شيفر ،اكتشاف ختم لممك حثي في رأس الشم ار (أوغاريت) موسم عام ٓ٘ ،“ٜٔالحوليات
األثرية العربية السورية ،المجمد األول ،الجزء الثاني ،)ٜٔ٘ٓ( ،ص .ٕٚٙ
أ .ر .جرني ،المرجع السابق ،ص .٘ٛ
تريفور برايس ،المرجع السابق ،ص .ٖٖٜ
أ .ر .جرني ،المرجع السابق ،ص .٘ٛ

) (ٕٓٚلم يقم الباحث بتحميل مرحمة لجوئو إلى مصر ،حيث إنيا خارج موضوع البحث ،والذي يتناول
اليروب والنفي من والى سوريا ،ولممزيد من التفاصيل حول ىذه المرحمة (وفاء أحمد بدار ،المرجع
السابق ،ص ٕٗ٘.)ٕٕٙ-
) (ٕٓٛخالل القرن(ٗٔ ٖٔ-ق.م) ،استخدمت حاتي قبرص كمكان مبدئي لمنفي راجعHelft.S., :

Patterns of Exchange /Patterns of Power: A new Archaeology of the
Hittite Empire, Unpublished PhD dissertation University of Pennsylvania,
.2010, p.169.
) (ٕٜٓىورست كمينغل ،تاريخ سوريا السياسي ،صٓ٘ٔ.
(210) Liverani, M., “KarkemiŠ Nei Testi Di Ugarit”, Rivista degli Studi

Orientali. 35, (1960), p.140; Rainey. A. F., “The Kingdom of Ugarit”,
BA.28, No.4, 1965, p.111.

RS17.035:6-9.
RS17.035:10-16.
Thomas.N.C., Op.Cit, p.124.
PUR.4,121; RS17.352:4-11.
)ٕ٘ٔ( ىورست كمينغل ،تاريخ سوريا السياسي ،ص.ٕٔٙ
) (ٕٔٙأ .ر .جرني ،المرجع السابق ،ص ٕ٘.
) (ٕٔٚىورست كمينغل ،تاريخ سوريا السياسي ،ص.ٕٔٙ
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سوريا خالل األلف الثاني ق.م

نقالً عن:هورست كلينغل :تاريخ سوريا السياسي ،ص.672
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ْ
ميناء ِعصيــون جابـر (تل اخلليفـة)
( دراســـة تارخييـــة)

د /عمــاد عبد العظيم أبوطالب

مدرس تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم
 - eaa02@fayoum.edu.egكمية اآلداب – جامعة الفيوم

املوقع والتسمية:

تقع مدينة "تل الخميفة" عمى ُبعد ٓٓ٘ متر شمال خميج العقبة ،وعمى بعد أربعة
ويتوسط موقعيا بين مدينتي" :أم الرشراش" و"العقبة
كيمو مترات غرب مدينة العقبة(ٔ)،
ّ
الحالية"(ٕ) ،وكانت الثالث مناطق (أم الرشراش– العقبة -تل الخميفة) عمى اتصال
تاريخي ،حيث لم يوجد منافذ لممياه العذبة بين أم الرشراش وتل الخميفة ،ولذا كان يتم
إرسال الجمال لجمب المياه ،إما من آبار تل الخميفة ،أو من العقبة(ٖ) ،وأشار بعض
لسانا يمتد شرق سيناء(ٗ).
الباحثين إلى أن عصيون جابر كانت تُعد ً
وتشير التوراة إلى موقع عصيون جابر :أنو بجانب منطقة "أيمة" ،عمى شاطئ بحر
ُسوف ،في أرض أدوم(٘) ،وتشمل مساحتو حوالي ٗ دونم( ،)ٙويشكل تالً قميل االرتفاع،
حوالي ٗ متر عن األرض( ،)ٚوموقع عصيون جابر موقع استراتيجي ،من حيث وقوعو عمى
امتداد خميج العقبة عمى ساحل البحراألحمر ،وكان ممتقى الكثير من الطرق البرية والبحرية،
1

- Glueck, N., "The Topography and History of Ezion-geber and Elath",
BASOR, 72 (Dec., 1938), p. 2; Sellin, E., "Zur Lage von Ezion-Geber",
ZDPV 59, H. 1/2 (1936), p. 123; Köhler, L., "Zum Ortsnamen EzionGeber", ZDPV 59, H. 3/4 (1936), p. 193
2
- Pratico, G., "TellEl Kheleifeh", OEANE, 3, 1997, p. 293.
3
- Glueck, N., Op.Cit, p. 2.
4
- Robinson, J., The First Book of Kings, Cambridge Bible Commentary.
Cambridge: Cambridge University Press, 1972, p. 123.

٘
ٙ

 المموك أول.ٕٙ /ٜ : الدونم يعادل ٓٓٓٔ متر مربع (كيمو) ،وىو مصطمح شائع استعمالو أكثر من الكيمو فيبالد الشام.

- Glueck, N., "Albright, W., The First Campaign at Tell el-Kheleifeh (Eziongeber)", BASOR 71 (Oct., 1938), p. 5.
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وكان يربط بين عدة مناطق ،حيث يصل بين شبو الجزيرة العربية وبالد الشام ،عبر وادي
مطمعا لمكثير من الدول المجاورة (.)ٛ
عربة ،ونشطت بو التجارة ،جعل المنطقة
ً
وبدأت أولى الحفائر في عصيون ،عام  ،ٜٖٔٛعمى يد األثري األلماني "فريتز
فرانك  "Frank, F.,وىو الذي أشار إلى أن "تل الخميفة" ىو الموقع المقصود بعصيون
جابر ،الوارد في التوراة( ،)ٜثم تابع "نيسمون جموك  "Glueck, N.,الحفائر بيا في عام
ٜٖٔٛم ،وقام بثالثة مواسم حفائر فيو ،وأكد عمى أن موقع تل الخميفة الحالي ىو
عصيون جابر الوارد في التوراة (ٓٔ) (.أنظر أشكال  3 ،2 ،1التي توضح تطور الحفائر
في الموقع )
وفيما يخص األسماء التي أطمقت عمى الموقع :فقد وردت في نصوص الممك
"شاشانق األول" (ٖٔ ٜٔٓ -ٜق.م) ،عمى أنيا ميناء في منطقة أدوم(ٔٔ) ،وكتبت عمى
لوحتو باسم  ، ngbryوكانت المدينة رقم ٗ ،)ٕٔ( ٚويرى "سيمونس "Simons, S.
أنو عادة ما يحدث خمط بين  gو  ،)ٖٔ( xوأن النطق الصحيح ليا ىو" " xbry
وليس  ،gbryوان كان الباحث يرى أن  :من الصعب الخمط بين  xو ، gكما أن
" "xbryقد تشير إلى معنى "الخابيرو" أو "العابيرو".
جاء ذكرىا في التوراة في عدة مواضع ،أىميا :أنو مكان استقر بو جزء من
العبرانيين قبل وصوليم إلى برّية صين " قادش" ،حيث تشير التوراة ٖٖ( :ثم ْارتَ َحمُوا ِم ْن
8

- Malena, S., Fertile Crossroads The Growth and Influence of Interregional
Exchange in the Southern Levant's Iron Age I-II Transition, Examined
through Biblical, Epigraphic, and Archaeological Sources, PhD Thesis,
Published, California Univ. 2015, p. 153.
9
- Frank, F., "Aus der 'Araba. I. Reiseberichte", ZDPV 57, H. 3/4, 1934, p. 244.
10
- Glueck, N., "The Bible in the Light of Modern Archaeological
Discoveries", JES27, No. 8, Israel (Apr., 1954), p. 364.
11
- Moon, C., A political History of Edom in the light of recent Literary and
Archaeological research, PhD, published, Emory Univ., 1971, p. 111.
12
- Wilson, K., The Campaign of Pharaoh Shoshnq I into Palestine, PhD thesis
, John Hopkins Univ. Published, 2001, p. 179.
13
- Simons, S. J. Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists
Relating to Western Asia. Leiden: Brill. 1937, p. 184.
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ور ِ
ُح ِ
ونةَٖ٘ .ثم
اتٖٗ .ثم ْارتَ َحمُوا ِم ْن ُي ْ
الج ْد َج ِاد َوَن َزلُوا ِفي ُي ْ
ات َوَن َزلُوا ِفي َع ْب ُر َ
ط َب َ
ط َب َ
ِ ِ
ِ ِ
ون َجابِ َر َوَن َزلُوا ِفي
ْارتَ َحمُوا ِم ْن َع ْب ُر َ
صُي َ
صُي َ
ون َجابِ َرٖٙ .ثم ْارتَ َحمُوا م ْن ع ْ
ونةَ َوَن َزلُوا في ع ْ
ِّبري ِة ِ
صٍ
ش)(ٗٔ) .وجاء ذكرىا مرة أخرى في سفر التثنية باعتبارليا محطة
ين ( َوِى َي قَ ِاد ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
استقرار في طريق خروج العبرانيين من مصر حيث تذكر التوراة(ٛفَ َع َب ْرَنا َع ْن إ ْخ َوت َنا َبني
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين ِفي َس ِع َير َعمى طَ ِري ِ
ون ِِ َجابِ َر ثُم تَ َحو َلنا
صُي َ
يسو الساكن َ
الع َرَبة َعمى أَْيمةَ َو َعمى ع ْ
ق َ
ع ُ
ومررَنا ِفي طَ ِري ِ ِ
وآب)(٘ٔ).
ق َبِّرية ُم َ
َ ََ ْ
وورد ذكر عصيون جابر بعد ذلك في سفر المموك أول ،حيث كانت قاعدة
لؤلسطول والسفن التي بناىا الممك سميمان عميو السالم( ٜٕٗ -ٜٖٙق.م) ،ويذكر
ك سمَ ْيمان سفُناً ِفي ِعصيون جابِر التِي بِجانِ ِب أَْيمَةَ عمَى َش ِ
ِ
ِ
اط ِئ
َ
َ
السفر (َ ٕٙو َعم َل اْل َمم ُ ُ َ ُ ُ
ُْ َ َ َ
ِ
ِ
ٍ ِ
يدهُ النواتِي اْل َع ِارِف َ ِ
ِ
ِ
ين باْل َب ْح ِر َمعَ
َب ْح ِر ُسوف في أ َْرض أدومٕٚ .فَأ َْر َس َل ح َيرُام في السُّفُ ِن َعب َ َ
ِ ِ ٍ
ِ
ين َوْزَنةً،
َخ ُذوا ِم ْن ُى َن َ
انٕٛ ،فَأَتُوا إِلَى أُوِف َيرَ ،وأ َ
اك َذ َىباً أ َْرَب َع م َئة َوْزَنة َو ِع ْش ِر َ
َعبِيد ُسمَ ْي َم َ
ِِ
ان)(.)ٔٙ
َوأَتُوا بِيَا إِلَى اْل َممك ُسمَ ْي َم َ
ِ
ِ ٍِ
ون َجابِ َر َوِالَى
ثم ورد في سفر األخبار الثاني (ٔٚح َينئذ َذ َى َ
صُي َ
ب ُسمَ ْي َم ُ
ان إِلَى ع ْ
ِ ِِ
أَْيمَةَ عمَى َش ِ
اط ِئ اْل َب ْح ِر ِفي أ َْر ِ
ون
َ
ورُام بَِيد َعبِيده ُسفُناً َو َعبِيداً َي ْع ِرفُ َ
ض أدومَ ٔٛ .وأ َْر َس َل لَوُ ُح َ
اك أَربع ِم َئ ٍة و َخمسِ
ِ
ِ
ين وْزَنةَ َذ َىبٍ
ِ
ِ
ِ
ان إلَى أُوف َير َوأ َ
اْل َب ْح َر فَأَتُوا َم َع َعبيد ُسمَ ْي َم َ
َخ ُذوا م ْن ُى َن َ ْ َ َ
َ ْ َ َ
()ٔٚ
ِِ
ان)  .ثم جاء ذكره مع ممك ييوذا "ييوشافاط" واتحاده مع
َوأَتُوا بِيَا إِلَى اْل َممك ُسمَ ْي َم َ
أخزيا ممك إسرائيل إلنشاء السفن فيو ،حيث تذكر التوراة (ٖ٘ثُم َب ْع َد َذلِ َك ات َح َد َييُو َشافَاطُ
َخ ْزيا ممِ ِك إِسرائِ َ ِ
اء ِفي َع َممِ ِوٖٙ .فَات َح َد َم َعوُ ِفي َع َم ِل ُسفُ ٍن
َممِ ُ
َس َ
يل الذي أ َ
َْ
ك َييُوَذا َم َع أ َ َ َ
ِ ِ
تَ ِسير إِلَى تَرِش َ ِ
ون َجابِ َر)(.)ٔٛ
صُي َ
يش فَ َعمالَ السُّفُ َن في ع ْ
ْ
ُ
واستمرت عصيون جابر تُعرف بيذا االسم حتى القرن العاشر قبل الميالد ،ثم
استولى األدوميين عمييا مرة أخرى وأطمقوا عمييا اسم "أيمو" ،وأشار عزريا إلييا باسم
مسمى جديد ليصبح اسميا "إيالت /أيمو"( ،)ٜٔومن المرجح أن االسم
"أيمو" وأعاد بناءىا ب ّ
ٗٔ -سفر العدد.ٙ-ٖٖ /ٖٖ :
٘ٔ -سفر التثنية.ٛ /ٕ :
 - ٔٙسفر المموك أول.ٛ-ٕٙ /ٜ :
 -ٔٚسفر األخبار الثاني.ٛ-ٔٚ /ٛ :
 -ٔٛسفر األخبار الثاني.ٙ-ٖ٘ /ٕٓ :
19
- Glueck, N., "Ezion-Geber", BA 28, No. 3 (Sep., 1965), p. 85.
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"أيمو" مشتق من شخص يدعى "أياله" وىو أحد النبالء أو األمراء األدوميين(ٕٓ) .ثم أطمق
السكان المحميون عمييا اسم تل الخميفة" ليصبح االسم الحديث ليا.
عموما ،إلى مجموعة عصور أو فترات
ويقسم المؤرخون طبقات عصيون جابر األثرية،
ً
زمنية ،ترتبط بكل طبقة أثرية منيا :العصر األول وىو القرن العاشر قبل الميالد،
وتحديدا فترة سميمان عميو السالم ،والفترة الثانية في القرن التاسع وىي ما تعاصر فترة
ً
وتحديدا عصر ييوشافاط ،والفترة الثالثة تعاصر القرن الثامن قبل الميالد،
ييوذا،
ً
(ٕٔ)
والعصر الرابع الذي يشمل فترة القرن الثامن حتى القرن السادس قبل الميالد  ،أما
الطبقة الخامسة فتغطي الفترة من القرن السادس حتى أوائل القرن الخامس قبل الميالد.

األهمٌة التجارٌة لعصٌون جابر فً عصر األودومٌٌن:

كان الفينيقيون أول من استوطن عصيون جابر ،ثم األدوميون والمؤابيون(ٕٕ)،
ٖٕ
واستوطنيا بعد ذلك اآلراميون الذين وجدت ليم الكثير من نماذج الفخار واالستراكا( )،
وينسب
وبما أن عصيون جابر تقع في نطاق أدوم فكان األدوميون أكثر سكانياُ ،
األدوميون إلى أدوم ،وىو "عيسو بن اسحاق بن إبراىيم الخميل" ،وتطمق التوراة عمييم
"أدوم فقط" ،وىناك من يعتبرىم مشتركين في اليجرة اآلرامية ،ولكنيم سبقوا
اإلسرائيميين(ٕٗ) ،وكان موطنيم في أقصى جنوب بالد شرق األردن ،وجنوب وادي الحسا؛
الذي ينساب إلى الطرف الجنوبي من البحر الميت ،وىو اإلقميم المعروف في التوراة باسم
"سعير"(ٕ٘) ،واتخذوا من" سالع" عاصمة ليم ،والتي عرفت بعد ذلك باسم " البتراء"،
وباإلضافة إلى مدينتيم الميمة – البتراء -كانت ىناك مدن أخرى أنشأىا األدوميين مثل
تمناء ،و"عصيون جابر".
ٕٓ -انظر سفر التكوين ،ٗٔ /ٖٙ ،األخبار أولٕ٘ /ٔ ،
21
- Glueck, N., "The Third Season of Excavation at Tell el-Kheleifeh", BASOR
79, (Oct., 1940), p. 13.
22
- Gordon, C., "The Authenticity of the Phoenician Text from Parahyba",
Orientalia37, No. 1 (1968),p. 79.
23
- Rosenthal, F., "The Script of Ostracon No. 6043 from Ezion-Geber",
BASOR 85, (Feb., 1942), p. 9.
ٕٗ  -محمد بيومي ميران :الشرق األدنى القديم ( ،)ٛبالد الشام ،اإلسكندرية  ،ٜٜٔٓ ،ص .ٕٔٚ
ٕ٘  -تكوين  ،ٛ/ٖٙ ، ٖ/ٖ :يشوع  ،ٔٔ/ٕٗ :حزقيال ٖ٘. ٔ٘/ٚ ،ٖ/
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وكانت عصيون جابر منطقة زراعية خصبة ،قبل قدوم األدوميين إلييا ،وربما كانت
زراعتيا وخصوبة أرضيا ىي التي دفعت األدوميين إلى منع مرور العبرانيين منيا ،حتى
()ٕٙ
مبرر لمنع عبور العبرانين ،حيث إنيا
اً
ال يتم تدمير محاصيميا  ،وربما ذلك ليس سبباً
لم تكن وحدىا المنطقة الخصبة في جنوبي بالد الشام ،شرق وجنوب األردن ،ولكن ربما
يرجع منعيم إلى توتر العالقات بينيم وبين العبرانيين ،وقد استمرت سيطرة األدوميين
عمى أرض أدوم ومنيا "عصيون جابر" قبل قدوم العبرانيين أنفسيم()ٕٚ؛ ومثمت لؤلدوميين
ميما لمتجارة يربطيا بمناطق الشرق األدنى القديم ،السيما مصر وشبو الجزيرة
ً
ميناء ً
()ٕٛ
العربية ،وسوريا وفمسطين  ،وبجانب تمك األىمية التجارية :فقد مثّمت ليم أىمية
ٕٜ
ميما
عسكرية لحماية حدود مممكتيم ،وخاصة في العصر الحديدي  ،ولذا كانت ىدفًا ً
لداوود  ،فيما بعد ،يجب السيطرة عميو(ٖٓ).
وقام األدوميين بتعمير عصيون جابر وادارتو ،حتى سيطرة اإلسرائيميين عميو(ٖٔ)،
وتم العثور عمى الكثير من البقايا الفخارية التي ترجع إلى فترة األدوميين(ٕٖ) ،وكان
الفخار من النوع المميز ذى النقوش واألشكال اليندسية ،وربما ال يعود لؤلدوميين فقط،
المارة بعصيون جابر
ولكن من المحتمل أن بعضو كان من نواتج التجارة العابرة و ّ
(ٖٖ)
وتنوع ىذا الفخار بين أواني لمطبخ،
واستقرارىا لمتموين ،أو اعتبارىا كـ "ُن ُزل" مؤقت ّ .
26

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 9.
- Albright, W.F., "Ostracon No. 6043 from Ezion-geber", BASOR 82 (Apr.,
1941), p. 15.
28
- Lyon, D., A Study of the Ancient Edomite: An Examination of the
Civilization of the Nation of Edom and Its Relationship to Israel, M.S
Thesis, Published, Wilfred Laurier Univ., 1974, p. 38.
29
- Glueck, N., "The Civilization of the Edomites", BA 10, No. 4 (Dec., 1947),
p. 78.
30
- Lyon, D., Op. Cit, p. 50.
27

ٖٔ

حرم أرض أدوم عمى إسرائيل ،انظر :
 تجدر اإلشارة إلى أن التوراة `ذكرت أن الرب قد ّتثنية.ٙ-ٗ/ٕ :

32

- Mazar, E., "Edomite Pottery at the End of the Iron Age", IEJ 35, No. 4
(1985), p. 263.
33
- Dayton, J., Midianite and Edomite pottery, Proceedings of the Seminar for
Arabian Studies, Vol. 2, Proceedings of the Fifth Seminar for Arabian
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وكؤوس ،وأكواب ،وكسرات فخارية تعود لآلشوريين  -وخاصة في العصر اآلشوري
الحديث ،حيث توسعت سيطرتيم عمى شرق األردن ،وبعض مناطق شبو الجزيرة العربية-
(ٖٗ)
يدويا واآلخر عن طريق عجمة فخارية(ٖ٘)،
صنع بعضيا ً
واألدوميين والمديانيين  ،و ُ
وتميز كثير منو بأنو ذو نقوش ورسومات( ،)ٖٙوتم تأريخ كثير منو ويعود لمعصر الحديدي
الثاني( ،)ٖٚواختمط كثير من ىذا الفخار بالفخار القادم من مصر وبالد اليونان وبالد
العرب( ،)ٖٛوربما جاء ذلك نتيجة لمدور التجاري الميم؛ الذي كانت تمثمو عصيون جابر
في استيراد وتصدير البضائع التجارية ،والتي بالطبع كان منيا الفخار.
وقد تم العثور عمى ختم يحمل عبارة " :قوسانال خادم الممك" ،مكتوب بالعبرية،
ويؤرخ لمقرن الثامن قبل الميالد تقر ًيبا( ،)ٖٜوغير معروف من ىو الممك المشار إليو ،لكن
يرجح "جموك" أن مقطع "قوسانال"  "Qosanalيشير إلى اسم أدومي ،إذا قارناه باسم
مندوبا ،من ِقبل
"قاوس"  Qausمعبود المنطفة األدومي ،وربما كان قوسانال مبعوثًا أو
ً
(ٓٗ)
أيضا عمى
ممك ما ،وظيفتو متابعة عمميات شحن البضائع والتجارة  ،وتم العثور ً
كسرات فخارية شممت عدة حروف أرجعيا جموك إلى األدوميين(ٔٗ) (.شكل رقم .)4

Studies held at the Oriental Institute, Oxford 22nd and 23rd September,
1971 (1972), p.25.
34
- Pratico, G., "Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations at Tell el-Kheleifeh:
A Reappraisal", BASOR 259 (Summer, 1985), p. 24.
35
- Glueck, N., "Some Edomite Pottery from Tell el-Kheleifeh", BASOR 188
(Dec., 1967),p. 11.
36
- Ibid., p.13.
37
- Glueck, N., "Some Ezion-Geber: Elath Iron II Pottery", ErIsr 9, 1969, p.
53.
38
- Bienkowski, P., Steen, E., "Tribes, Trade, and Towns: A New Framework
for the Late Iron Age in Southern Jordan and the Negev", BASOR 323,
(Aug., 2001), p. 26.
39
- Moon, C., Op. Cit, p. 194.
40
- Glueck, N., "Ezion-Geber: Solomon's Naval Base on the Red Sea", BA 1,
No. 3 (Sep., 1938), p. 16.
41
- Glueck, N., "Some Edomite Pottery from Tell el-Kheleife", BASOR 188
"(Dec., 1967), p. 9; Thareani, Y., "The Spirit of Clay: "Edomite Pottery
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وتم العثور عمى بعض األسماء التي ربما كانت تخص بعض المعبودات عند
األدوميين(ٕٗ) .وقد استمرت السيطرة األدومية عمى عصيون جابر حتى قيام مممكة داوود
 ،وتوحيده لمعبرانيين ،وسيطرتو عمييا ،ولكن ذلك لم يمنع األدوميين من القيام بثورات
ضد اإلسرائيميين ،من حين آلخر.
الموحودة فً عصـري وداووود وسلٌمان علٌهما السالم :
عصٌون جابر خالل فترة المملكة
ّ
تولى داوود قيادة العبرانيين ،وتمكن من توحيدىم تحت سمطة واحدة ،بعدما
ّ
التفرق بدولة طالوت ،واتجو بعد ذلك إلى إخضاع الممالك المجاورة ،وبدأىا بمممكة
فتك ُ
(ٗٗ)
(ٖٗ)
نسبيا عن
مؤاب  ،ثم عمون بعد ذلك  ،ثم اتجيت قواتو إلى أدوم ،ورغم ُبعدىا
ً
مممكة داوود  ،إال أنيا كانت تمثل أىمية كبيرة لداوود  ،فيي تمكنو من الوصول
مباشرة إلى خميج العقبة ،عن طريق مينائيا الميم "عصيون جابر" ،وبالتالي ينفتح الطرق
عموما -كانت
أمامو لساحل البحر األحمر وتجارتو ،كما أن أدوم نفسيا – ووادي عربة
ً
تحتوي عمى الكثير من الرواسب المعدنية؛ التي كان أىميا النحاس والحديد ،الذي استغمو
كثير(٘ٗ).
داوودً ا
وكانت مخزونات النحاس والحديد قد استخرجت من أدوم ،واشتيرت في عيد
سميمان  بدرجة كبيرة ،ولعل أفضل ىذه المعامل من جية اإلعداد والبناء :ما وجد
في الطبقة " ط"؛ التي تحوي مخمفات أقدم الفترات الخمس الرئيسية لعمران ىذا
الموقع( ،)ٗٙوحرص داوود  عمى االىتمام بعصيون جابر كمركز تجاري ميم وعمل
عمى ربطيا بدمشق لمسيطرة عمى طرق التجارة(.)ٗٚ
and Social Awareness in the Late Iron Age", BASOR 359 (August 2010),
pp. 35 ff.
42
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 17.
ٖٗ  -صموئيل ثان . ٕ / ٛ
ٗٗ  -صموئيل ثان.٘-ٔ/ ٔٓ :
45
- Noth, M., the History of Israel, London, 1965, p. 196.
ويتوافق ذلك مع ما جاء في القرآن الكريم عن استخدام داوود  لمحديد ،وتسخير اهلل لو الحديد ،حيث
يد *أ ِ
اع َم ْل
ضال َيا ِجَبا ُل أ َِّوبِي َم َعوُ َوالط ْي َر َوأَلَنا لَوُ ا ْل َح ِد َ
َن ْ
(ولَقَ ْد آتَْيَنا َد ُاوَد ِمنا فَ ْ
تشير اآلية القرآنية َ
اعممُوا صالِحا إِِّني بِما تَعممُون ب ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ص ٌير) سورة سبأ اآلية ٓٔ.ٔٔ-
َ َْ َ َ
َ ً
َ ٗٙساب َغات َوقَ ِّد ْر في الس ْرد َو ْ َ
 محمد بيومي ميران :الشرق األدنى القديم ( ، )ٛبالد الشام  ،اإلسكندرية  ،ٜٜٔٓ ،ص ٔ.ٕٜ47
- Moon, C., Op. Cit, p. 151.
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ويبدو أن شيرة عصيون بالتعدين لم تكن منذ عصر داوود وسميمان عمييما السالم فقط،
عموما اشتيرت بتعدينيا ،وصير الحديد والنحاس وتصديره منذ أواخر
بل إن منطقة وادي عربة
ً
()ٗٛ
العصر البرونزي المتأخر ،وبدايات العصر الحديدي المبكر  ،وازدىرت بيا فئة الحدادين،
واشتير الكيينين" السكان األوائل لممنطقة" بصناعة الحديد(.)ٜٗ
صصت بعض فصائل العربات
وامتاز عصر الممك سميمان  بنشاط تجاري كبيرُ ،
وخ ّ
الحربية لخدمة الشأن التجاري ،عندما ال تكون ىذه العربات في حالة الدفاع عن الدولة،
ولذا عمل سميمان  عمى السيطرة عمى الطرق التجارية الميمة في سوريا وفمسطين،
والتي كانت قائمة منذ عصر أبيو داوود  ،واحتفظ بسيطرة كاممة عمى طرق القوافل
التي كانت تمر عبر أرض األدوميين ،واىتم بتأمين تمك الطرق والمراكز التجارية ،والتي
ودية مع
ودعم تمك السيطرة بإقامة عالقات ّ
كان أىميا :ما يمر عبر "تل الخميفة"ّ ،
المناطق المجاورة لتأمين تمك الطرق ،مثل تحسين العالقات مع ممك مصر ،وممك صور
"حيرام" الذي ساعد سميمان في حماية الطرق التجارية عبر المدن الفينيقية.
واتجو سميمان  نحو البحر؛ ليفتح لبالده أبواب التجارة مع البالد الواقعة عمى
سواحل البحار ،في الوقت الذي لم يألف فيو العبرانيين ركوب البحر ومالحتو ،لذا فقد
اتفق مع "حيرام" ممك صور :عمى إنشاء أسطول من السفن كان مركز صناعتو في
"عصيون جابر"" ،وقد تم العثورعمى مسامير كبيرة الحجم من الحديد والنحاس الممزوج
بالحديد ،وقطع حبال غميظة وكتل من القار" وبالفعل أرسل حيرام لو ثمانية آالف من
رجالو لبناء أسطول من عشرة سفن(ٓ٘).
تبعية ممكة
وأدرك سميمان  أىمية مممكة سبأ ،فبخالف المشيد الديني عن ّ
سبأ لسميمان ، وعبادتيا هلل وحده وترك عبادة الشمس(ٔ٘) ،فإن مممكة سبأ ،في حد
48

- Rothenbeir, B., "Ancient Copper Industries in the Western Arabah", PEQ
94, (1962), p. 56.
49
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 6.
ٓ٘  -محمد بيومي ميران :بالد الشام  ،ص .ٕٜٛ
ٔ٘  -يشير د .محمد بيومي ميران – رحمو اهلل -أن إسالم ممكة سبأ كان هلل تعالى وليس استسالم
ظمَم ُ ِ
ت َر ِّ
ت َم َع
لسميمان  ،وىذا ما عبرت عنو اآلية القرآنية الكريمة (قَالَ ْ
َسمَ ْم ُ
ت َن ْفسي َوأ ْ
ب إِِّني َ ْ
ِ
ان لِم ِو َر ِّ
ين) ،سورة سبأ ،اآلية ٗٗ .وىكذا اىتدى قمبيا واستنار ،وعرفت أن اإلسالم
ب ا ْل َعالَم َ
ُسمَْي َم َ
استسالما ألحد من خمقو ،حتى وان كان سميمان  ،النبي الممك ،صاحب
هلل وحده ليس
ً
يدعون بضم مممكة سبأ لممك سميمان إنما يخطئون فيم دعوة الرسل ،فيم ال
المعجزات ،وأن الذين ّ
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ذاتيا ،تعد مممكة تجارية؛ تمثل ُعقدة ميمة من ُعقَد طريق التجارة البري القادم من
الجنوب ،وىذا الموقع يسمح ليا أن تستقبل سمع جنوب شبو الجزيرة العربية ،وتمثمت قوة
مممكة سبأ تجارًيا في كمية األطياب والتوابل والذىب التي حممتيا ممكتيا لسميمان
 ،)ٕ٘)ويشير البعض إلى أن زيارة ممكة سبأ لسميمان  –بخالف استجابتيا لدعوتو
الدينية -قد يكون من باب الترويج لتجارة مممكتيا سبأ ،فالنشاط التجاري بين المممكتين
ئيسيا ،وبعد أن استقر الوضع لسميمان  ،بعد تحقيق الكثير من
يمثل نشاطًا ر ً
اإلنجازات عمى صعيد المشاريع المعمارية ،أو فيما يتعمق ببناء أسطولو في تل الخميفة
ليؤمن تجارتو البرية ،وفي المقابل ضمان مصالح
عمى البحر ،فيبدو أن الوقت قد حان ّ
(ٖ٘)
أيضا ،التي كانت التجارة تمثل عمودىا الفقري .
التجارة البرية لمممكة سبأ ً
ميناء تجارًيا فحسب ،ولكنيا كانت كذلك
ولم تكن "تل الخميفة" لسميمان 
ً
صناعيا ،وفي الواقع كان اختيار موقعيا موفقًا ،بين تالل أدوم من الشرق ،وتالل
مركز
ًا
ً
فمسطين من الغرب ،حيث يمكن االستفادة ،بأقصى حد ،من الريح التي تيب من الشمال،
إذ تبمغ أقصى سرعتيا في وسط وادي عربة ،وذلك لالنتفاع بيا في تأجج النار الالزمة
لمتعدين ،ىذا فضالً عن أن أدوم ،وكل المنطقة الواقعة بين البحر الميت وخميج العقبة،
غنية بالنحاس والحديد(ٗ٘) ،ونق أر في التوراة عن "أرض حجارتيا حديد ،ومن جباليا تحفر
مركز لصير
نحا ًسا "(٘٘) ،ومن ىنا عصيون جابر -باإلضافة إلى وادي عربة والنقب – ًا
الحديد والنحاس في عيد سميمان.)٘ٙ(
وتم العثور عمى الكثير من المعالق الحديدية والسنانير واألطباق المعدنية(،)٘ٚ
ويرى "جموك" أنيا بمنزلة مدينة ومجمع صناعي ميم( ،)٘ٛوكان يعمل بمصاىرىا

ٕ٘
ٖ٘
ٗ٘
٘٘

يريدون ممك الناس ودنياىم ،وانما يريدون ىدايتيم إلى عبادة اهلل وحده ،والى اإليمان بشرائعو ،
انظر  :محمد بيومي ميران  :بالد الشام ،ص ٖٓٓ.
 ىشام عبد العزيز ناشر :التجارة وأثرىا في تطور ممالك اليمن القديمة ،رسالة دكتوراة ،غيرمنشورة ،جامعة عدن ،ٕٜٓٓ ،ص ٖ.ٛ
 ىشام عبد العزيز ناشر :التجارة وأثرىا في تطور ممالك اليمن القديمة ،ص ٘.ٛ محمد بيومي ميران :بالد الشام  ،ص ٓ.ٕٜ تثنية .ٜ/ ٛ :56
- Hyatt, P., "Solomon in All His Glory", JBR 8, No. 1 (Feb., 1940), p. 29.
57
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 13.
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ومصانعيا الكثير من العبيد( ،)ٜ٘كما اشتيرت صناعة الغزل والنسيج ،وظير ذلك في
بقايا الحبال التي وجدت بيا ،باإلضافة لصناعة السالل والحصير(ٓ.)ٙ
ميما لصناعة السفن وانتاج النحاس والحديد(ٔ ،)ٙفقد
كانت عصيون جابر ً
مكانا ً
(ٕ)ٙ
ميناء تجارًيا  ،وقاعدة تنطمق منيا سفنو وأسطولو
جعل منيا الممك سميمان
ً
ورحالتو(ٖ ،)ٙوذكرت التوراة :أن سفن الممك سميمان عادت إلى عصيون جابر بعد
(ٗ)ٙ
ورجح بعض الباحثين أنو إذا كان ما ورد في التوراة
رحمة استمرت ثالث سنوات ّ ،
صحيحا ،فإن طول تمك الفترة ربما يشير إلى دوران ىذه السفن حول إفريقيا ،وعودتيا مرة
ً
أخرى لميناء عصيون جابر ،مستندين عمى خريطة من عام ٗٔٚٙم ،تشير إلى رحمة
أسطول الممك سميمان من عصيون جابر إلى أوفير(٘ )ٙومنيا إلى ترشيش التي
أشارت -أي الخريطة -إلى وقوعيا جنوب إسبانيا ؟ (.)ٙٙ
وتنوعت بعصيون جابر الكثير من الصناعات لتوريدىا لمخارج( ،)ٙٚوقامت بعدة
أدوار ميمة منيا :أنيا كحصن ،وكان ىذا الحصن كأنو حارس لحدود مممكة سميمان
58

- Glueck, N., "The Second Campaign at Tell el-Kheleifeh (Ezion-geber:
Elath)", BASOR75 (Oct., 1939), p. 10.
59
- Glueck, N., The Third Season, p. 4.
60
- Glueck, N., Albright, W.,The First, p. 13.
61
- Capelli, P., "L' Ideologia Del Mare E Del Porto Nell'Antico Testamento",
EVO 8 (1985), p. 120.
62
- Glidden, H., "A Comparative Study of the Arabic Nautical Vocabulary from
Al-'Aqabah, Transjordan", JAOS 62, No. 1 (Mar., 1942), p. 68.
63
- Avigad, N., "A Hebrew Seal Depicting a Sailing Ship", BASOR 246,
(Spring, 1982), p. 60 .; Glueck, N., Ezion-Geber: Solomon's Naval Base,
pp. 13-16.
ٗ - ٙمموك أول ، ٕٕ / ٔٓ :أخبار ثاني .ٕٔ / ٜ :
٘ٙ
وسميت أوفير نسبة إلى أوفير بن يقطان من نسل سام الذي
 وىي مدينة يقصد بيا بالد العرب ُسكن بين ميشا وجبل المشرق ،وأشار بطمميوس الجغرافي في وصفو لميمن أن أوفير عمى شاطئ
البحر اليندي(المحيط اليندي) في جنوب البالد العربية ،ويشير د .محمد بيومي ميران إلى أنيا
تقع في الحانب الحنوبي الغربي لشبو الحزيرة العربية ،محمد بيومي ميران :بنو إسرائيل ،جٕ ،ص
ٓٔ.ٚ
66
- Stieglitz, R., "Long-Distance Seafaring in the Ancient near East", BA 47,
No. 3 (Sep., 1984), p. 141.
67
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 12.
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 ،وحصن عصيون جابر ،بحالتو العسكرية ،يعود لعصر سميمان  ،وتم إنشاؤه
امنا مع إنشاء سميمان
فوق بعض التالل ،وتم إنشاء الميناء في عصيون جابر تز ً
ألسطولو فييا ،بمعاونة حيرام ممك صور( ،)ٙٛوىو اآلن عبارة عن كومة من التراب،
وموطنا لبعض الحاميات العسكرية( .)ٜٙوتميز بوفرة
وصناعيا،
مركز تجارًيا
ًا
بعدما كان
ً
ً
معادنو ،حتى إن البعض أسماه "منجم سميمان" ،وتم صير النحاس بيا ،وىذا ما يفسر
وجود بقايا بعض المداخن(ٓ ،)ٚوتشير بقايا تمك المداخن إلى أن عمميات الصير والتكرير
استمرت بيا لفترة كبيرة ،حتى إنو تم العثور عمى أجزاء من النحاس المنصير عمى سطح
األرض ،أثناء بداية الحفائر(ٔ ،)ٚولم تكن فقط عصيون جابر مركز تعدين لسميمان،
بل استغل مناطق التعدين في الكثير من المنطاق المجاورة مثل :تمناء شمال غرب
عصيون جابر(ٕ ،)ٚولكن تبقى عصيون جابر أكثرىا أىمية ،حتى إنيا أصبحت ال تقل
أىمية ،من حيث التجارة ،عن مدينة القدس(ٖ.)ٚ
وبجانب كونيا حصناً قوياً وقاعدة بحرية تجارية ميمة لمممك سميمان ،تم
استخدام أجزاء منيا "كمخازن وصوامع لمغالل" ،وبمغت مساحة منطقة المخازن حوالي
ووظّفت كمخزن لمحبوب ومؤونة لمجنود والقوافل التجارية التي تمر منو(ٗ،)ٚ
٘ٗ  ٗ٘xمُ ،
وىذه الصوامع ربما كانت خاصة بتموين الحاميات العسكرية المتمركزة في عصيون
جابر(.شكل رقم )5

- Blakely, J., Judahite Refortification of the Lachish Frontier, M.S Thesis,
Wilfred Laurier Univ., Published, 1981, p. 23.
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باإلضافة لكونيا مستودعاً أو "ُن ُزالً" الستقبال البخور والتوابل من المناطق
المختمفة ،واعادة تصديرىا لمناطق أخرى(٘ ،)ٚوكانت البضائع والسمع تأتي من مصر إلى
عصيون جابر ،ثم يتم تصديرىا إلى مناطق أوفير وأدوم وكنعان وشبو الجزيرة العربية،
وبالد الرافدين وصور( ،)ٚٙومن تمك السمع :الذىب والفضة والعاج ،وبعض أصناف
الزينة(.)ٚٚ
وقد استعان سميمان  بالكثير من األدوميين في العمل في ميناء عصيون جابر ،في
الصناعة والصير( ،)ٚٛمما دفع الكثير منيم لميرب من معسكرات العمل ،وانضموا لمممك
كثير ما يقوم بحمالت ضد سميمان  واإلسرائيميين،
"حدد" زعيم األدوميين ،والذي كان ا
()ٜٚ
وتمكن من إخراج بعض مناطق أدوم من سيطرة اإلسرائيميين .
تل الخلٌفة بعود عصر سلٌمان :
يبدو أن مموك ييوذا قد فطنوا إلى الموقع االستراتيجي لعصيون جابر ،عمى البحر فكانوا
يتركون فييا حامية عسكرية ،ولكن تم محاصرة المدينة من ِقبل األدوميين من جميع
الجيات ،مما دفع الحامية لالستسالم .وتم تدمير المدينة ،وقطعت االتصاالت بين ييوذا
وبين المدينة .وعمل ييوشافاط ( ٛٗٙ -ٛٙٚق.م) ،عمى تنمية النشاط البحري مع
منطقة أوفير ،فاستخدم عصيون جابر لموقعيا المتميز في عممية التصدير ،كما استغل
موقعيا البحري المتميز في إحياء التجارة مع المناطق العربية(ٓ ،)ٛولكن فشل مخطط
ييوشافاط في تنمية تمك التجارة ،واعادتيا كما كانت في عصر سميمان  ،بسبب
ضعف ييوذا نفسيا ،باإلضافة إلى ثورة أدوم في عصر يورام بن ييوشافاط(ٔ ، )ٛوعادت
عصيون جابر ،مرة أخرى ،إلى سيطرة األدوميين ،ولكن لم يتوفر ليم القدرة االقتصادية،

75

- Moon, C., A political History of Edom, p. 111.
- Ibid., p. 160.
77
- Ibid., p. 160.
78
- Mendelsohn, I., "State Slaveryin Ancient Palestine", BASOR 85 (Feb.,
1942), p. 17.
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- Moon, C., Op. Cit, p. 161.
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- Glueck, N., the Topography, p. 7.
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(ٕ)ٛ
شن أمصيا (ٜٚٚ-ٜٚٚ
وال العسكرية ،لجعميا مثمما كانت في عصرسميمان ، ثم ّ
ق.م) عدة حمالت عمى عصيون جابر وسالع ،وانتيت بخضوعيما التام لو(ٖ ،)ٛويشير
سفر المموك الثاني(ٗ )ٛوسفر األخبار الثاني(٘ )ٛإلى أن عزريا (٘ ٖٚٗ –ٚٛق.م) أعاد
أيضا إشارة إلى أن
بناء المدينة التي فقدت مرة أخرى عمى يد األدوميين ،وفي ذلك ً
عصيون جابر استمرت ،لفترة من الزمن ،تحت سيطرة األدوميين تارة ،وييوذا تارة أخرى،
ومن المؤكد أن السبب الرئيسي في الرغبة في السيطرة عمييا ىو :الموقع التجاري
والعسكري المتميز ليا ،عمى ساحل البحر األحمر وخميج العقبة(.)ٛٙ
واستمرت عصيون جابر تقوم بنفس الدور التجاري ،في عيد كل من عمري
( ٜٛٙ- ٛٚٙق.م) وأخاب ( ٛ٘ٓ -ٜٛٙق.م) في مممكة إسرائيل ،وكانت تستقبل
السمع والمواد التجارية من صور والمدن الفينيقية ،عبر المدن التي كانت تحتميا مممكة
إسرائيل ،وتصديرىا إلى أوفير وشبو الجزيرة العربية وغيرىا( ،)ٛٚبل إن الطريق التجاري
منافسا لمطريق التجاري (مصر -فينقيا)(،)ٛٛ
(فينيقيا -فمسطين -عصيون جابر) أصبح
ً
()ٜٛ
وأصبحت بوابة تجارية ومدخالً ومنف ًذا تجارًيا لشبو الجزيرة العربية  ،وان لم يكن
الوحيد ،حيث كان ىناك ميناء "قنأ" قرب عدن ،وميناء "الوجو" في أقصي شمال غرب
شبو الجزيرة العربية ،عمى الساحل الشرقي لمبحر األحمر(ٓ ،)ٜوتم العثور عمى الكثير من

ٗٛ
٘ٛ

- Glueck, N., Ezion-Geber, p. 84.
- Glueck, N., the Topography, p. 7.

 سفر المموك أول.ٕٕ /ٔٗ : -سفر األخبار الثاني.ٕ-ٔ/ٕٙ :
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- Glidden, H., A Comparative Study, p. 68.
- Yeivin, S., "Did the Kingdoms of Israel Have a Maritime Policy?", JQR 50,
No. 3 (Jan., 1960), p. 219.
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(unpublished
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EmoryUniversity, 1966), p. 196.
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النقوش العربية في عصيون جابر(ٔ ،)ٜكما حرص يربعام الثاني ( ٚٗٙ -ٚٛٙق.م)
عمى تطوير التجارة ،ومد الطرق التجارية ،بين حماة وعصيون جابر(ٕ ،)ٜوكانت عصيون
جابر بالنسبة لو :من أىم الموانئ البحرية التي تم استخداميا في أعمال الصيد ،وقام
مموك مممكة إسرائيل بيذا الدور عندما احتموا الميناء(ٖ ،)ٜوتم العثور عمى ختم ينتمي
(ٗ)ٜ
ألحد مموك ييودا وىو " يوثام" (.شكل رقم .)6

العالقات التجارٌة لتل الخلٌفة مع المناطق المجاورة والخارجٌة:
العالقات المرجحّ ة مع مصر :كانت األىمية االقتصادية والموقع االستراتيجي،
لعصيون جابر ،معروفاً لدى بعض قبائل سيناء ،وكانت بينيم عالقات تجارية ،وبالتأكيد
تمك العالقات التجارية تحت وصاية اإلدارة المصرية وبوساطة ،وتم العثور عمى مصاىر
النحاس في سيناء ،وكان يتم جمب بعض المواد الخام من سيناء ومناجميا لصير بعضيا
في عصيون جابر ،وازداد ىذا االتصال ،بدرجة كبيرة ،خالل عصر الدولة الوسطى(٘.)ٜ
كما تم العثور ،في عصيون جابر ،عمى أنواع من الفخار الذي يشير إلى طقوس الحج،
أو الزيارات إلى المناطق المقدسة ،وتشير تمك األواني الفخارية إلى :وجود تجارة رائجة
مركز تجاريا ميماً( ،)ٜٙباإلضافة إلى الكثير من
وواسعة مع شبو جزيرة سيناء ،بوصفيا
اً
()ٜٚ
نماذج العقيق والجمشت وبعض األختام .
وجاءت إشارات لؤلدوميين "كمنطقة" في نصوص الممك رعمسيس الثاني ،حيث
أشار إلى أنو " نَيَب جبل سعير"  ،وجبل سعير معروف أنو ضمن المناطق األدومية
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- Boneschi, P., "Les Monogrammes Sud-Arabes de la Grande Jarre de Tell
El-Ḫeleyfeh (Ezion-Geber)", RDSO, 36 (1961), pp. 213-23.
92
- Poulsen, O., The Samaria Region During the Israelite Period: An Urban
Study, M.S Thesis, published, Wilfrid Laurier Univ., 1986, p. 141.
93
- Capelli, P., L' Ideologia Del Mare, p. 119.
94
- Avigad, N., "The Jotham Seal from Elath", BASOR 163 (Oct., 1961), p. 19.
95
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 7.
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- Ibid., p. 15.
97
- Glueck, N., The Second Campaign, p. 20.
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الميمة ،ومدينة سعير مدينة أدومية وردت في بعض النصوص األكدية والسامية وتعني
"الشعر" ،وربما أطمق ذلك عمييا لكثرة غابتيا وأخشابيا(.)ٜٛ
ويرجح أن عصيون جابر كانت تحت السيطرة المصرية ،وخاصة في عصر
جابر ،ال يخفى عن عيون الفرعون
الدولة الحديثة ،فمكان تجاري ميم ،مثل عصيون 
المصري ،وما يدعم ذلك :وجود منطقة تسمى 



   في نصوص الممك سيتي
األول(ٖٗٔٔ ٖٔٓٗ-ق.م) ،ويرجح "جوتييو" أنيا منطقة عين الغديان شمال إيالت بـ
٘ٔ كم( ،)ٜٜومن المحتمل أن المقصود بيا "عصيون جابر" ،وعمل الممك سيتي األول
عمى استغالل مناجم النحاس بوادي عربة وعصيون جابر (أي قبل داود وسميمان عمييم
السالم بـ ٖٓٓ عام عمى األقل) فميس من المعقول أن يكون الفرعون عمى ُبعد
أيضا ،ما ورد في
كيمومترات قميمة من ىذه الموقع الميم وال يسيطر عميو! ويدعم ذلك ً
"بردية أنسطاسي ،"ٙحيث أشارت إلى سيطرة رعمسيس الثاني(ٖٗٓٔ ٕٖٔٚ-ق.م)

عمى بعض مناطق األدوميين(ٓٓٔ) ،وكتبت أدوم في بردية أنسطاسي بـ 
  
،
وأشار "جوتييو" إلى أنيا تُعني "أرض أدوم"(ٔٓٔ).
واستمرت السيطرة المصرية عمى مناطق أدوم أكثر في عصر رعمسيس الثالث،
وأشارت "بردية ىاريس" إلى أن رعمسيس الثالث قام "بتحطيم سكان سعير والقبائل

البدوية ،ودمّر خياميم وماشيتيم ،وأخذ منيم الجزية ،وأعطاىم التاسوع المقدس ،وجعميم
كالعبيد في منازليم"(ٕٓٔ) ،ونتج عن تمك الحمالت العسكرية المصرية ،عمى أدوم ،أن

الممحة لتأسيس نظام سياسي وعسكري؛ يدافع عنيم وقت اليجمات
ظيرت لدييم الحاجة
ّ
الخارجية ،وكانت وفاة رعمسيس الثالث فرصة مناسبة ليمممموا دولتيم ويؤسسوىا ،لتصبح
مممكة قوية بعد ذلك.
وأثناء حممة الممك "شاشانق األول" عمى فمسطين قام بتدمير مدينة عصيون
جابر ،ووردت في نصوص شاشانق األول عمى الكرنك(ٖٓٔ) عمى أنيا ميناء في منطقة
98
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أدوم(ٗٓٔ) ،وبعد تدميرىا تم قطع طرق التجارة الواصمة بينيا والبحر المتوسط ،مما أدى
إلى تراجع أىميتيا التجارية لوقت ما(٘ٓٔ) ،ثم بعد ذلك تم إنشاؤىا ،مرة أخرى ،واستخداميا
كحصن قوي ،وتم إنشاء أسواره وحوائطو من الطوب المبن(.)ٔٓٙ
ويشير البعض إلى العثور عمى الكثير من أواني النبيذ المستوردة من اليونان ،التي أخذت
طريقيا عبر عسقالن وغزة ثم عصيون جابر ،وتم العثور عمى كسرات فخارية حممت
بعض كتابات تشير إلى بعض المبالغ المالية؛ والشحن لتمك البضائع التي تم استالميا،
وتحديدا في إلفنتين(،)ٔٓٚ
ولكن صيغة كتابة تمك النصوص مشابيةُ لما وجد في مصر،
ً
وتؤرخ لمقرن الخامس قبل الميالد ،وىي نفس الفترة التي استوطن فيو اليونان مصر بصفة
واضحة ،ولذا فمن المرجح أن طريق التجارة لتمك األواني الفخارية لم يكن (بالد اليونان-
عسقالن -غزة -عصيون جابر)  ،بل من المرجح أنيا كانت قادمة من مصر عبر
مصدر رئيسيا لتصدير المواد الخام لعصيون
ا
سيناء ،وخاصة إذا عرفنا أن سيناء كانت
جابر نفسيا.
ازدىرت التجارة بين مصر وآسيا ،واتُخذ ميناء عصيون جابر كمنفذ تجاري ميم
لمصادرات المصرية؛ لشبو الجزيرة العربية ومنيا لمعراق وفمسطين ،باإلضافة لمساحل
السوري .ويدعم ذلك :وجود صالت تجارية بين ميناء القصير المصري ،عمى البحر
األحمر عصيون جابر في عصر سيطرة األنباط عمى أدوم( ،)ٔٓٛوباعتبار أن عصيون
جابر كانت تقع في طريق الحجاج ،ولذا من المؤكد أن دورىا كـ " ُنزل" أو " استراحة" أو
" مركز تموين"  -قد أعطاىا أىمية كبيرة في ىذا الدور( .)ٜٔٓوتم العثور عمى تماثيل
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لبعض المعبودات المصرية في عصيون جابر مثل المعبودة "باستت" ،وبعض التمائم
التي تحمل "عين حور"(ٓٔٔ).
عالقتها مع شبه الجزٌرة العربٌة:
قامت عالقات تجارية بين عصيون جابر و بالد العرب ،مستغمة مينائيا المتميز
في نقل التوابل والبخور(ٔٔٔ) ،وتم العثور فييا عمى َحرفين يعودان لمخط الجنوبي "المسند"
خط الجزيرة العربية المبكر ،ويؤرخان لمقرن الثامن قبل الميالد ،ويحمل أحدىما حرف
"ألف" واآلخر حرف "ص" .ويرى البعض أن تمك الحروف ربما ترجع لممعينيين ،الذي
المر والبخور والمَّبان،
كانوا عمى اتصال تام مع عصيون جابر ،وكانوا يحتكرون تجارة ُ
في جنوب الجزيرة العربية ،وربما كان الممثل ،أو المندوب التجاري ،لمعين يقيم في
عصيون جابر(ٕٔٔ) ،وذكر "بميني"(ٖٔٔ) و"سترابو"(ٗٔٔ) أن المعينيين أقدم من أقام عالقات
الم ّر.
تجارية في جنوب الجزيرة العربية ،واحتكروا تجارة البخور و ُ
ثم تصبح عصيون جابر ،بعد فترة ،ضمن مممكة األنباط ،وصارت تسمى أيمة/
وميناء ميماً(٘ٔٔ) ،واستغموا ىذا
وموطنا لؤلنباط ،جعموا منيا مدينة كبيرة
مقر
إيالت ،وكانت ًا
ً
ً
الميناء في تسيير أعمال التجارة الخاصة بيم ،فبعدما كانت تجارتيم برية ،أصبحت بفضل ىذا
الميناء تجارة بحرية ،بل صنعوا السفن التي تمكنيم من اإلبحار مع مختمف مناطق الشرق
القديم ،وخاصة مع الساحل السوري ،وساعدىم في ذلك قرب ىذا الميناء من حاضرتيم الميمة
"البتراء" ،بل توسعوا في السيطرة حتى استولوا عمى مناطق مؤاب(.)ٔٔٙ
ميما لمرور
واستغل األنباط الموقع الجغرافي الذي استوطنوا فيو ،حيث كان ً
التجارة الدولية ،بين جنوب الجزيرة العربية وبين بالد الشام وموانئيا ومصر ،واعتبر
في بداية أمرىم ،حماة لتمك التجارة ،مقابل مكافآت يدفعيا إلييم
األنباط أنفسيم،
أصحاب تمك التجارة ،ولكنيم فيما بعد تعمموا األساليب التجارية ،فانتقموا من وضع
110

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 13.
- Ibid., p. 8.
112
- Glueck, N., The Second Campaign, p. 19.
113
;)- Pliny, Nat. Hist., ed. Mayhoff, VI: 28 (32
114
- Strabo, Geography, XVI, IV, 2
115
- Retzleff, A., "A Nabataean and Roman Domestic Area at the Red Sea Port
of Aila", BASOR 331 (Aug., 2003), p. 45.
ٔٔٙ
عمان ،ٜٔٛٚ ،ص ٖٖ.
 إحسان عباس :تاريخ دولة األنباطّ ،111
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الحامي لمتجارة إلى وضع التاجر صاحب القافمة أو البضائع المتاجر فييا ،فانتقموا بذلك
باحا طائمة عادت
فدر ذلك عمييم أر ً
من حالة الوساطة والتنقل ،إلى المتاجرة بأنفسيمّ ،
بالنفع عمى حياتيم االقتصادية والسياسة ،وبسبب ىذا الوضع ذىب بعض الباحثين إلى
القول :بأن التجارة كانت عصب الكيان البشري النبطي ،وىذا ماجعل الباحثين يسعون
إلى تفسير كل شيء في حياتيم-أي األنباط -في ضوء التجارة(.)ٔٔٚ
عالقاتها مـع الٌونان:
تم العثور عمى العديد من األواني واألكواب التي يرجع أصميا إلى بالد اليونان،
ومن المؤكد أن ىذه األواني وجدت طريقيا عبر عسقالن ،ثم غزة ،ثم إلى أيمة عن طريق
التجارة( ،)ٔٔٛوربما كانت أيمو نفسيا مركز تصدير ليذه األواني إلى المناطق المختمفة
ومنيا شبو الجزيرة العربية ومصر ،مقابل تصدير سمع شبو الجزيرة العربية الثمينة مثل:
التوابل والبخور إلى مناطق تفتقر إلييا.

حصون عصٌون جابر:
كان لعصيون جابر مجموعة حصون خارجية لحمايتيا ،تالىا مجموعة بوابات تؤدي إلى
داخل المدينة( ،)ٜٔٔوأشارت التوراة إلى عصيون جابر باعتبارىا حصناً عسكرياً ميما ً،لو
عدة بوابات(ٕٓٔ) ،وتتشابو بواباتيا ،بشكل كبير مع بوابات مجدو ،وىذا يؤكد أن من قام بـ
(إعادة) بناء حصون عصيون جابر؛ ىو نفسو صاحب المباني بالطبقة الرابعة في
"مجدو" تل المتسمم" ،وىو الممك سميمان.
وكانت الحصون التي أُنشئت في عصر ييوذا ليا أىمية اقتصادية كبيرة ،بجانب
األىمية العسكرية ،ليس فقط في أمور التعدين ،ولكن في استيراد وتصدير الخامات
والمواد التجميمية وأغراض الزينة ،من الجزيرة العربية ،لممناطق المختمفة والعكس(ٕٔٔ)،
 - ٔٔٚشوقي شعث :مدن القوافل في شبو الجزيرة العربية وبالد الشام ،مجمة التراث العربي ،العدد ،ٜٙ
ٕٗٓٓ ،ص .ٔٗٛ
118
- Glueck, N., The Second Campaign, p. 19.
119
- Ibid., p. 13.
120
- Burrows, M., "How Archaeology Helps the Student of the Bible", BA 3,
No. 2 (May, 1940), p. 16.
121
- Aharoni, Y., "Forerunners of the Limes: Iron Age Fortresses in the Negev",
IEJ 17, No. 1 (1967), p. 1.
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ومع مناطق شرق إفريقيا(ٕٕٔ) ،وكانت عصيون جابر متحكمة ،بشكل كبير ،في تمك
الطرق التجارية ،أو عمى األقل ما يقابل المصطمح الحديث" ترانزيت" لمبضائع والتجارة،
وكانت من طرق التجارة اآلمنة بين القدس وايالت(ٖٕٔ) ،وبمغت درجة كبيرة من االزدىار
مزدحما بالسفن والتجار ،وقدر
التجاري ،حتى إن الميناء كان في كثير من الفترات
ً
الباحثين سكانيا بحوالي ٓٓٓٔ نسمة(ٕٗٔ).
ولحماية ىذا الموقع التجاري الميم ،فقد تم إحاطتو بعدة حوائط وجدران ،وتم تدعيم ىذه
الجدران بغرفات مالصقة لتمك الحوائط(ٕ٘ٔ) ،ومن المرجح أن تمك الغرف كانت خاصة
بالحرس ،أو الجنود المسئولون عن تأمين المدينة ،ومما يؤكد ذلك :وجود الكثير من
الفتحات بيا كانت تستخدم ألغراض عسكرية ،واستفاد منو اإلسرائيميين في حماية
حدودىم عمى تخوم األدوميين( ،)ٕٔٙووجدت ثالث غرف مربعة الشكل بجوار جدران
الحصن في الشمال ،وثالث غرف أخرى مستطيمة الشكل في الجنوب( ،)ٕٔٚباإلضافة إلى
وجود حجرات مشابية في الغرب والشرق( ، )ٕٔٛوبمغ متوسط مساحات بعض الغرف عمى
النحو التالي  ٕ3ٖٓ :مٕ  ٗ,ٚ٘xمٕ ٖ3ٙxٕ /مٕ ٕxٖ3ٗ / ٖ3ٚ٘xٕ3٘ /مٕ (،)ٕٜٔ
ووجدت بوابات ذات أربع غرف أدت نفس الدور في تدعيم وتحصين جدران المدينة،
ووجد ذلك النموذج في كثير من المدن اإلسرائيمية ،وتم توظيفو بوصفو حصناً لحماية
المدينة ،وتميز بقوتو ،وكان يتم إنشاؤه في مكان متميز في الموقع(ٖٓٔ) ،ووجدت ىذه

122

- Van Beek, G., "Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia", JAOS
78, 1958, p. 146.
123
- Aharoni, Y., Op. Cit, p. 2.
124
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 13.
125
- Aharoni, Y., Op. Cit, p. 9.
126
- Aharoni, Y., Op. Cit, p. 18.
127
-Blakely, J., Judahite Refortification of the Lachish Frontier, M.S Thesis,
Wilfred Laurier Univ., Published, 1981, p. 147.
128
- Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940, p. 13.
129
- Ibid., p. 14.
130
- Shiloh, Y., "The Four-Room House Its Situation and Function in the
Israelite City", IEJ 20, No. 3/4 (1970), pp. 180-190..
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تحديدا ،في تل الخميفة(ٖٔٔ) ،وبمغت أبعاد
البوابات ،ذات األربع غرف ،في الطبقة الرابعة
ً
البوابة ذات األربع غرف التي وجدت في عصيون :حوالي ٘ٔٙ,م لمحائط الشمالي،
٘ ٔ٘,م لمشرقي ٔٚ,٘ ،م لمجنوبي ،و  ٔٓ,ٙلمغربي(ٕٖٔ) وتشبو تمك التي وجدت في
أيضا ،في أمور تجارية،
يضا ،وكان يتم استخدام تمك الغرفً ،
"مجدو" في الطبقة الرابعة أ ً
ون ُزل.
ربما كاستراحات ُ
السمك واالرتفاع،
وتميزت بوابات حصن عصيون جابر بالضخامة ،من حيث ُ
وتتشابو بشكل كبير مع تمك البوابات التي وجدت في تل حمف وقرقميش ،في الطبقات
التي تعود لعصر سميمان  ،)ٖٖٔ(في إشارة واضحة إلى أن نظام بناء الحصون
والمباني ،في عصر سميمان كان متقارًبا ومتشابيًا بشكل كبير(ٖٗٔ) ،وكان يتم بناء
جدران الحصن من نماذج متفاوتو من الطوب(ٖ٘ٔ) ،ومتداخمو بعضيا مع بعض ،وبمغ
ارتفاع بعض جدران الحصن حوالي ٕٔ قدم(.)ٖٔٙ
وبتمك التحصينات :مثمت تل الخميفة حصن بريا وبحريا قويا ،لحماية الطرق
التجارية في ما بين شبو الجزيرة العربية وسيناء وفمسطين( .)ٖٔٚوكان المدخل والمنفذ
الرئيسي ،في عصيون جابر ،ما ىو الذي في الجنوب بمواجية البحر( ،)ٖٔٛومن يستطيع
السيطرة عمى عصيون جابر يمكنو السيطرة عمى مناطق أخرى في فمسطين خاصة،
مثمما فعل "شاشانق األول الذي استطاع أن يستولى عمى عصيون جابر( ،)ٖٜٔوتابع سيره
أيضا ،في التجارة في منطقة جبل الكرمل ،وتربط بين
إلى مدينة مجدو التي تتحكم ،ىي ً
جنوبا ،إلى سوريا شماالً ،ولعبت
وسط فمسطين والساحل ،وممتقى التجارة اآلتية من مصر ً
دور مشابيًا لعصيون جابر ،فقد كانت تقع وسط ىذا اليالل الذي يضم :سوريا وفمسطين
ًا
131

- Jang, D., The Iron Age II City Gates in Palestine: The Textual and
Archaeological Evidence, PhD, published, The Southern Baptist
Theological Seminary, Kentucky Univ., 2006, p. 82.
132
- Ibid., p. 98.
133
- Glueck, N., Ezion-Geber, p.84.
134
- Mashal, Z., "A Casemate-Wall at Etzion-Geber", BIES 25, 1961, pp.157
ff.
135
- Glueck, N., Ezion-Geber: Elath, p.53.
136
- Glueck, N., The Third Season, p. 4.
137
- Ibid., p. 5.
138
- Glueck, N., Ezion-Geber: Elath, p. 39.
139
- Glueck, N., The Third Season, p. 5.
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واألردن ومصر ،وبموقعيا المتميز الواقع عند مدخل وادي ع ار ،فكانت تُطل عمى جبل
الكرمل الذي ينفذ عمى البحر المتوسط(ٓٗٔ).
نتائج البحـث:
إن السيطرة المصرية عمى عصيون جابر – ذات الصمة التجارية مع سيناء -ربما لم
تكن لكونيا موقعاً تجارياً فحسب ،بل ربما نظر إلييا الفراعنة عمى أنيا امتداد طبيعي لؤلراضي
المصرية ،وكان ىناك ترابط دائم بين كل من سيناء وميناء القصير؛ وبين تل الخميفة ،وىذا ما
وتحديدا " أم الرشراش".
يدعم الحق التاريخي لمصر في منطقة إيالت ،ومجاورتيا؛
ً
دعمت مصر تواجدىا الكبير في منطقة أدوم وتمناء ومجاوراتيا ،بما فييا عصيون
جابر ،وظير ذلك في بناء معبد لممعبودة "حتحور" في وادي عربة بجوار مناجم النحاس ،مثل ما
كان يحدث في سيناء.
ربما فقدت مصر منطقة عصيون جابر مع ما فقدتو من أجزاء إمبراطوريتيا في
آسيا وفمسطين ،بداية من نياية األسرة العشرين وحتى العصر المتأخر ،وىذا ما ظير
بشكل واضح من وقوع فمسطين تحت سيطرة العبرانيين.
دور ٍ
لم تكن عصيون جابر وليدة عصر سميمان  ، بل قامت ب ٍ
ميم قبل
عصره ،واستغل األدوميين موقعيا في تنمية تجارتيم مع المناطق المختمفة.
ال يمكن إنكار أنيا شيدت فترة ازدىار في عصر سميمان  ، ولكنيا ليست
الفترة الوحيدة التي كانت فييا قوية ومزدىرة.
تنتيي عالقة عصيون جابر بالعبرانيين مع وفاة سميمان  ،الميم إال بعض النشاط –
غير المكتمل -لمممك ييوشافاط ،فمم تعد السيطرة اإلسرائيمية عمى أدوم قوية ،وىذا ما ظير في
الثورات المتعددة ضد اإلسرائميين ،حتى إن سيطرة "أمصيا" و"عزريا" لم تستمر طويالً ،بل إن
األدوميين استطاعوا االستقالل ،ولم يكتفوا بذلك ،بل قدموا الدعم لمممك البابمي "نبوخذ نصر
الثاني" ،أثناء حصاره لمقدس ،من باب االنتقام مما فعمو اإلسرائيميون بيم.
في فترات القوة "المبتسرة" التي كانت تمر بيا مصر ،في العصر المتأخر ،كانت
عصيون جابر ضمن اىتماماتيا ،وىذا ما ظير ،بشكل واضح ،في حممة شاشانق األول عمى
فمسطين ،حيث كانت عصيون جابر من ضمن المناطق التي ذكرىا واستولى عمييا ،وجاءت
أيضا بوضوح مع عصر الممك "نخاو الثاني"  -ثاني
عمى لوحتو المشيورة في فمسطين ،وظير ً
مموك األسرة السادسة والعشرون -الذي استولى عمييا واستفاد من موقعيا الجغرافي المتميز.
ٓٗٔ -عماد عبد العظيم أبوطالب :مدينة مجدو بفمسطين دراسة تاريخية حضارية ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة المنيا ،ٕٓٔٗ ،ص .ٔٗٛ
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حاول الكثير من القوى التي استولت عمى عصيون جابر حمايتيا وتحصينيا،
ألىمتييا التجارية ،ولكونيا مركز دعم لوجيستي وتموين لمتجارة المارة بيا .
وميناء تجارياً ،بل تم توظيفيا
لم تقتصر أىمية عصيون جابر عمى بكونيا موقعاً
ً
في بعض الفترات كحصن عسكري ،وتم تحصينيا بقوة ،من أجل حماية المدينة نفسيا
كممتقى تجاري ميم ،ومن أجل حماية حدود الدولة التي كانت تسيطر عمييا ،خاصة وأنيا
مباشر لمبحر.
ًا
تقع عمى أطراف البحر األحمر وخميج العقبة ،وتعد منف ًذا
ميما في إقامة
منحت كل تمك المزايا ،التجارية والعسكرية ،لعصيون جابر ًا
دور ً
تحديدا مع مصر وشبو الجزيرة العربية واليونان،
عالقات متميزة ،عمى المستوى التجاري،
ً
وبال شك مع مناطق ساحل البحر المتوسط.
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خريطة رقم ( )1ممالك شرق األردن وموقع تل الخميفة "عصيون جابر" نقلا عن:
MacDonald, B., "East of the Jorden", Territories and sites of the
Hebrew Scriptures, Boston, 1939, Fig. 8.
تعريب الباحث
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1331 ) هوقع تل الخليفة عام1( شكل رقن
Pratico, G., Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations at
Tell el-Kheleifeh:
A Reappraisal, BASOR 259 (Summer, 1985), p. 3.

1333 ) هوقع تل الخليفة عام2( شكل رقن
Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations
at Tell el-Kheleifeh, p. 4.

ٜٔٗٓ شكل رقم (ٖ) موقع تل الخميفة عام
Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations
77
at Tell el-Kheleifeh, p. 4.
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شكل رقن ( )4نواذج هن قطع فخار إدوهي هن تل الخليفة
Glueck, N., Some Edomite Pottery from Tell el-Kheleifeh, Fig. 2.

شكل رقم (٘) حوائط لصوامع غالل في عصيون جابر
Glueck, N., Ezion-Geber, p. 69

شكل رقم ( )ٙختم خاص بممك ييوذا " يوثام"

Fig. 1-3

Avigad, N., The Jotham Seal from Elath, ,
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) بوابة حصن تل الخميفة في العصر الحديديٚ( شكل رقم
Jang, D., The Iron Age II City Gates in Palestine, Fig. A 23.

) جزء من حائط حصن تل الخميفةٛ( شكل رقم
Glueck, N., The Third Season of Excavation at Tell el-Kheleifeh, Fig. 2.
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وظيفة الـ"جنوستري" يف مصر يف عصر الرومان

د.عبد اللطيف فايز علي

مدرس التاريخ اليوناني – الروماني
كمية اآلداب – جامعة الفيوم

الدراسات السابقة:

الدراسة الوحيدة التي تناولت "الجنوستير" ,ىي مقالة "ىانز شيفر" التي ُن ِش َرت

عام ٜٜٔٗم ,تحت عنوانHans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" :

Museum Helvèticum, 6 (1949), 49-55

وأُعيد نشرىا مرةً أخرى عام ٖٜٔٙم ,تحت نفس العنوان.

Schaefer Hans, “Gnoster kai egguetes” Probleme der Alten
Geschichte (Göttingen, 1963) pp. 178-185.

ويتناول ىانز شيفر من خالل مقالتو ىذه :مصطمح الجنوستير من خالل ما ورد من
إشارات عند بعض قدامى المؤرخين ,أمثال كسينوفون(ٔ) ( ٖ٘ٗ-ٖٗٓ()Xenophonق.م),
وبوليبيوس(ٕ) ( ٔٔٛ-ٕٓٓ()Polybiusق.م) ,وكيف َّ
أن ىذا المصطمح دخل مصر في العصر
البطممي عن طريق اليونانيين ,ودلل عمى ذلك من خالل ما ورد من إشارات عن المصطمح في
برديات زينون ,وخاصة البردية () ,)ٖ( )P.S.I., 4. 341. l. 9 (256/5 B Cثم أشار إلى
مستشيدا بإحدى برديات أوكسيرينخوس ( P. Oxy. 9.
استمرار المصطمح في العصر الروماني,
ً
 ,)1196, v. l. 20 (211-212 A. D).وأن الجنوستير خالل العصرين البطممي والروماني؛ كان
(ٗ)
يساعد في العديد من األعمال العامة المختمفة ,مثل عتق العبيد ,وطمبات الفحص.

)1( Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" Museum Helvèticum, 6 (1949),
pp. 49- 50, 52,54, 55.

)2( Ibid., p. 50.
)3( Ibid.

)4( Hans. Schaefer, Op. Cit., pp. 53-55.
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ٍ
خطاب لمممك
ولقد اقتصر حديث ىانز شيفر عمى الجنوستير كـ"مصطمح" ,منطمقًا من

الفارسي قورش الثاني ( ٖ٘ٓ-ٜ٘٘ق.م) الذي ورد عند كسينوفون في كتابو "تربية قورش"
( ,)Cyropaediaوالذي ورد بو مصطمحا "جنوستير" و " إنجويتيس" وىو كالتالي:

“εἰ δέ ηηο ρξεκάηωλ πξνζδεῖζζαη λνκίδεη εἰο ἐκπνιήλ, γλσστῆξαο
ἐκνὶ πξνζαγαγὼλ θαὶ ἐγγπετὰο ἦ κὴλ πνξεύζεζζαη ζὺλ ηῇ ζηξαηηᾷ,
ιακβαλέηω ὧλ ἡκεῖο ἔρνκελ. ἐγὼ κὲλδὴ ηαῦηα πξναγνξεύω: εἰ δέ ηίο
)ηη θαὶ ἄιιν δένλ ἐλνξᾷ, πξὸο ἐκὲ ζεκαηλέηω” (5
" لو َّ
أن أي تاجر يعتقد َّأنو في حاجة إلى مزيد من المال لشراء مؤن ,فميحضر

لي من األوراق مايثبت َّأنو جدير باالحترام وما يثبت ىويتو ,وشيودا ))γλωζηῆξεο
وضمناء ( )θαὶ ἐγγπεηὰοعمى ذىابو مع الجيش ,وسوف يحصل عمى مبمغ معين من

ما لدينا من اعتماد مالي"

كما قارن ىانز بين مصطمحي "الجنوستير" و"اإلنجويتيس" ,وبين مصطمح ثالث

()ٙ
أيضا الضامن.
ورد عن بوليبيوس  ,ىو مصطمح "بيبايوتيس" " "βεβαηωηήοويعني ً
وبينما انصب حديث "ىانز" في مقالتو عمى الجنوستير كـ "مصطمح" ,وتأصيمو ومقارنتو

بما يقابمو من مصطمحات أخرى ,من خالل كتابات "كسينوفون" و"بوليبيوس" ,وكيف

انتقل ىذا المصطمح إلى مصر في بداية العصر البطممي ,وكيف َّأنو انتقل بنفس
مستشيدا ببرديتين إحداىما في العصر البطممي,
المدلول ,بمعنى شاىد أو ضامن,
ً
واألخرى في العصر الروماني -كما أوضحنا عاليوَّ -
فإن ىذا البحث قد اىتم بالجنوستير
كـ" وظيفة" ظيرت في بدايات العصر البطممي ,من خالل برديات زينون ,واستمرت خالل

ط ُّور المصطمح ,واستخداماتو المتعددة ,وأشكالو
العصر الروماني .كما اىتم ىذا البحث بتَ َ

المختمفة كجنوستير الحي ,والقبيمة ,والمدينة ,واألشخاص الذين تولوه,ومدة شغل الوظيفة.
)5( Xenophon, Cyropaedia, 6. 2. 39.

)6( Polybius, Histories, II. 40, 2; IV. 40, 3.
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كما تناول ىذا البحث بالدراسة ظيور وظيفة جنوستير القرية (وىي الوظيفة التي لم يشر

إلييا ىانز ال من قريب وال من بعيد) ,في مطمع القرن الرابع وطبيعتيا وتطورىا,
واألشخاص الذين تولوىا ,والميام الموكمة إلييم ,وكيفية ترشحيم ليذا الوظيفة ,ومدة شغل

الوظيفة .فضالً عن َّ
أن ىذه الدراسة قد اعتمدت عمى جميع الوثائق البردية ,تقر ًيبا ,التي
ورد بيا إشارات إلى وظيفة الجنوستير ,مما أتاح لمباحث الوقوف عمى طبيعة ىذه
تطورىا.
الوظيفة ومراحل ِّ

وبعد ىذا العرض يمكننا القول َّ
أن الـ "جنوستير" ) (γλωζηήξىو الشخص الذي

يشيد عمى شئ ما ,أو الذي يعرف أو يضمن حقيقة شئ ما ,كما أنو ىو الشخص الذي

شخصا ما معرفة شخصية ,أو يحدد ىويتو ويتعرف عميو ,والـ"جنوستير" ىي اسم
يعرف
ً
الفاعل من الفعل "جيجنوسكو" ) (γηγλώζθωأي "أن يعرف"(.)ٚ

وقد ُوجد لفظ الجنوستير ,كـ"شاىد" ( )κάξηῦξνοأو كـ"ضامن" ()ἐγγπεηήο
منذ العصر البطممي ,حيث ذكر في وثائق زينون وكيل أعمال ضيعة أبولمونيوس
)(Apolloniusوزير مالية بطمميوس الثاني فيالدلفوس )(Ptolemy II Philadelphus
(ٕ ٕٗٙ-ٕٛق.م)( ,)ٛبينما جاء أول ذكر لمجنوستير ,في العصر الروماني ,من خالل

وثيقة مؤرخة بنياية القرن األول قبل الميالد (ربما يرجع تاريخيا الدقيق إلى عام ٕ٘

ق.م)( ,)ٜولكن فقدان الجزء السابق عمى كممة جنوستير ىو ما جعمنا ال نستوضح ماىية

المقب ,في ذلك الوقت المبكر من العصر الروماني ,كما َّأننا نجد أن الوثائق البردية منذ
)7( Liddell & Scott. Greek-English Lexicon, Oxford, 2001, p. 144.

تتطابق كممة " " γλωζηήξمع المصطمح الالتيني  cognitorوالتي تعني محام أو وكيل أو شاىد.
كما أن األسم "جنوسيس" " "γλῶζηοىو األسم الذي أتت منو تسمية مذىب الغنوسية (. )Gnosticism
)8( P.Cair.Zen.1. 59019, l. 9 (260-258 BC)= PSI. 4. 444; PSI. 4. 341. l. 9
(256/5 B C).

)9( P. Oxy. 12. 1479, l. 1 (Late 1st Cent. BC).
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بداية العصر الروماني (نياية القرن األول ق.م) ,وحتى بداية القرن الرابع الميالدي قد

خمت من أيَّة إشارة لمجنوستير في القرية ,وأن كل اإلشارات المتعمقة بالجنوستير تشير

إلى وجوده في المدينة(ٓٔ) ,كما سوف يتضح من خالل ما سنعرضو من وثائق.

لقد ارتبط الجنوستير في الوثائق البردية بظيوره كـ " شاىد" ( ,)κάξηῦξνοأو
ِ
صحة ٍ
شئ ما,
ص ِادق عمى
"ضامن" ( ,)ἐγγπεηήοأو "كفيل" ( ,)ἀζθάιεηνοأو ُم َ
(ٔٔ).
ضامنا لعتق مجموعة من العبيد في مجموعة من الوثائق البردية
حيث نجده
ً
)10( SB. 20. 14469, ll. 9-10 (AD 302- 306, Hermupolis Magna).

(ٔٔ) ومنيا بردية من أوكسيرينخوس مؤرخة بحكم اإلمبراطور دوميتيان (ٜٔٙ-ٛم) ,نجد فييا أن
الجنوستير ىو الضامن لعتق إحدى اإلماءP. Oxy. 38, 2843, ll. 25-26 (86 A. D, .
)Oxyrhynchus

-

أيضا بحكم اإلمبراطور دوميتيان ,نجد َّ
أن الجنوستير ىو الضامن لعتق إحدى
وفي وثيقة مؤرخة ً
أي من ذوييا لن ُيطالب بمبمغ الفدية ( )λύτραالذي ُد ِف َع ُمقابل
اإلماء ,و َّأنو يضمن َّأنيا أو ٍ
عتقيا( P. Oxy. 4. 722.ll. 31-34 (91 or 107 A. D Oxyrhynchus). .ىذه
إما َّأنيا مؤرخة بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور دوميتيان ,أي عام ٔ ٜميالدية ,أو
البردية َّ

َّأنيا مؤرخة بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور تراجان (ٔٔٚ-ٜٛم) أي عام  ٔٓٚميالدية,

وان كان محرر البردية يفضل تأريخيا بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور دوميتيان(Note, 1, .
))p. 202
-

وفي وثيقة ترجع إلى عيد اإلمبراطور تراجان نجد َّ
أن الجنوستير "ىارثونيس" ىو الضامن لعممية
عتق أحد العبيد P. Turner. 19. l. 7 (A.D 101 Oxyrhynchus

-

وفي وثيقة من أوكسيرينخوس ,تعود إلى عيد اإلمبراطور أنطونيوس بيوس ,نجد َّ
أن الجنوستير
سارابيون بن أسكميبياديس ىو الضامن لعممية عتق أمةP. Oxy. 4. 723. l. 4 (138-
161 A. D Oxyrhynchus).

-

وفي وثيقة تعود إلى عيد اإلمبراطور ماركوس أوريميوس (ٔٔٛٓ-ٔٙم) ,نجد َّ
أن الجنوستير
أبولمونيوس ىو الضامن لعممية عتق أمة P. Stras. 4. 238. l. 23 (A.D177/8,

)Arsinoites
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وفي بردية مؤرخة بعيد اإلمبراطور أنطونيوس بيوس (-ٖٔٛ( )Antonius Pious

عاما,
ٔٔٙم) ,نجد الجنوستير
ً
شاىدا عمى عقد شراء عبد يبمغ من العمر سبعة عشر ً
ُيدعى حربوقراط ( .)ٕٔ()Herpocratesوفي إحدى برديات أوكسيرينخوس(ٖٔ) ,وىي
عبارة عن عقد زواج بين سارابيون ( ,)Σαξαπίωλبن إيودايمون ( )Εὐδαίκνλوبين

ثايس ( )Θαίοابنة سارابيون ,نجد َّ
أن الجنوستير ديوجينيس ( )Δηνγέλεοبن ىيراكس

ومقر بصحة ما جاء فيو.
(ُ ,)Ἱέξαμمصادق عمى العقد أو شاىد عميوٌ ,
شيودا
وفي العديد من الوثائق البردية(ٗٔ) نجد "الجنوستيريس" ()γλωζηῆξεο
ً
عمى طمبات الفحص ( )ٔ٘()ἐπίθξηζηοالمقدمة من فئات محددة من سكان مصر ,حيث

-

وفي وثيقة تعود إلى عيد اإلمبراطور سبتيميوس سيفيروس (ٖٕٔٔ-ٜٔم) ,نجد َّ
أن الجنوستير ىيراكموس
ىو الضامن لعممية عتق أمة . P.Turner. 26. l. 16. (A.D 193-8 Arsinoites).

-

أيضا بعيد اإلمبراطور سبتيميوس سيفيروس ,نجد َّ
أن الجنوستير زينور بن
وفي وثيقة مؤرخة
ً
سارابيون ( )Ζήνωρ Σαραπίωνىو الضامن لعممية عتق أمة تدعى زوسيمي (.)Ζωςίμη
P. Freib. 2. 10 (A.D195/6 Ptolemais Euergetis (Arsinoites).

)12( SB. 5. 7555. ll. 14-15 (154 A. D).

)13( P. Oxy. 3, 496, l. 16 (127 A. D, Oxyrhynchus).

)14( P. Hamb. 31. ll. 20-22 (103 A. D Arsinoites) = P. Stras. 5. 340; P.
Diog. 5, ll. 17-19 (AD132/3, Arsinoites); P. Diog. 6, ll. 27-30 (A.D 142,
Arsinoites); P. Diog. 7, ll. 29-32 (A.D 142, Arsinoites); SB. 1. 5217, ll.

23-26 (A.D 148, Theadelphia); SB. 1. 5217, ll. 23-26 (A.D 148,
Theadelphia); SB. 4. 7427, ll. 8-15 (AD168/9 Karanis); BGU. 4. 1032, ll.
11-14 (AD173, Arsinoites); P. Oxy. 12. 1451, ll. 27-29 (175 A. D,
Oxyrhynchus); P. stras. 5. 385. l. 10 (187 A. D, Arsinoites); P. Oxy. 18.
(AD 272,

P.Mich. 14, 676,ll. 19-20
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أن ُمقَ ِّدم الطمب لم يستخدم أدلة زائفة ,و َّ
يشيد الجنوستيريس عمى َّ
أن كل البيانات الواردة
بالطمب صحيحة ,وكان عدد الشيود (الجنوستيريس) في الغالب ثالثة شيود ,ومثال عمى
رومانيا يدعى لوكيوس
اطنا
ذلك :أننا نجد في بردية مؤرخة بالعام ٖٓٔ ميالدية ,مو ً
ً
كورنيميوس أنتاس (  )Λνύθηνο Κνξλειίνο Ἀληᾶοيقدم طمب فحصو ىو وأبنائو

الثالثة ,و َّأنو قَ َّدم ثالثة شيود (جنوستيريس) ,ىم :كموديوس( ,)Κιαύδηνοواجناتيوس
نيجر ( ,)Ἰγλάηηνο Νίγεξويوليوس( ,)Ἰνύιηνοكي يشيدوا عمى صحة البيانات
الواردة في طمب الفحص ,وأن مقدمو لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة(.)ٔٙ

ونجد في بردية من أوكسيرينخوس ,مؤرخة بالعام  ٔٙٚميالدية ,عبارة عن

طمبات لمجموعة من الجنود ,ومجموعة من المواطنين إلجراء فحص ليم ولـ"عبيدىم"َّ ,
أن
ىؤالء ختموا طمباتيم بتقديم ثالثة شيود (جنوستيريس) لمتصديق عمى صحة البيانات التى

وردت في طمباتيم .ولقد وقع ىؤالء الشيود عمى الطمب بأسمائيم وأقسموا بالقسم الروماني

عمى عدم تزوير البيانات التي وردت فى طمب الفحص( .)ٔٚوفي بردية من أرسينوي,
مؤرخة بالعام ٖ ٔٚميالدية ,عبارة عن طمب فحص مقدم من أحد المواطنين ,شيد عمى

صحة البيانات الواردة في الطمب ,و َّ
أن مقدم الطمب لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة ,ثالثة من
الجنوستيريس ىم :جايوس فاليريوس فالينس ,و ماركوس فاليريوس بريموس ,يوليوس
ماريوس تيبيريانوس ,حيث جاء في نيايتيا(:)ٔٛ

(٘ٔ) الفحص :ىو عممية ابتكرىا الرومان لفحص فئات بعينيا من السكان ,مما استوجب أفراد ىذه

الفئات التقدم بطمبات إلجراء فحصيا ,وكان يترتب عمييا ,تحديد أوضاعيم القانونية والعسكرية,

ومنح المواطنة الرومانية ,وكذلك االنضمام لطبقة أو فئة بعينيا .أنظر :حسن اإلبياري ,تاريخ

مصر االجتماعي واالقتصادي في عصر الرومان ,دار العموم بالفيوم ,ٕٓٓٗ ,ص ص ٗ-ٙ
٘.ٚٙ ,ٙ

)16( P. Hamb. 1, 31, ll. 20-22 (103 A. D, Arsinoites) = P. Stras. 5. 340.
)17( PSI. 5. 447, ll. 23-25 (A.D 167 Oxyrhynchus).
)18( BGU. 4. 1032, ll. 11-14 (AD173, Arsinoites).
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“...γλσστῆξαο, Γάηνλ Οὐαιέξηνλ Οὐάιελτα, Μάξθνλ Οὐαιέξηνλ
Πξεῖκνλ, Ἰν ιηνλ Μάξηνλ Τηβ[εξ]εῖλν σπλρεηξνγξαυ[νῦ]λταο αὐτῇ
”κε ελὶ ἀιιντξίῳ θερξῆσζαη...
"...الشهود :جايوس فاليريوس فالينس ،و ماركوس فاليريوس بريموس ،يوليوس
ماريوس تيبيريانوس ،وقد كتبوا إعالن القسم ،و(شهدوا) َّأنه لم يستخدم أية أدلة زائفة

وفي بردية من اوكسيرينخوس ,مؤرخة بالعام ٘ ٔٚميالدية ,عبارة عن فحص قام بو

جوفينكوس فالنس ( )Ἰνπνπέλθνο Οὐάιελοقائد أسطول اإلسكندرية اإلمبراطوري,
نيابة عن والي مصر جايوس كالفيسيوس ( .)Γαίνο Καινπηζίνοكما تحتوي عمى

طمب مقدم من مواطنة رومانية تدعى ترونيا بريميمال (,)Τξνπλλία Πξεκηιια

لفحص ابنيا غير الشرعي لوكيوس ترونيوس ( ,)Λνύθηνο Τξνύλληνοوابنتيا ترونيا

ماركيمال ( ,)Τξνπλλία Μάξθειιαباإلضافة إلى ثالثة من عبيدىا ,نجد ثالثة من

الجنوستيريس يشيدون عمى َّ
أن لوكيوس ترونيوس أخو ترونيا ماركيمال .ولقد صرح
بأن مقدمة الطمب لم تستخدم أيَّة أدلة زائفة ,و َّ
ىؤالء الشيود متضامنين َّ
أن كل البيانات

الورادة بالطمب صحيحة(.)ٜٔ

وفي بردية من كرانيس ,مؤرخة بالعام  ٔٛٛميالدية ,عبارة عن طمب فحص

خاص بـ "لونجايوس روفوس" ,الوالي السابق ,أجراه نيابة عنو أليوس ىيرموالؤس ,قائد

فرقة تراجان الثانية .ولقد قدم صاحب الطمب ثالثة شيود من قدامى المحاربين شيدوا

عمى َّأنو لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة(ٕٓ).
“....ἔ σθελ θαὶ γλσστῆξαο, Μάξθνλ Αὐξήιηνλ Πετεσνῦρνλ,
Σεξῆλνλ Πετξώληνλ, Ἰν ιηνλ Γέκειινλ, τνὺο τξεῖο γ, νὐετξαλνὺο
”σπλρεηξνγξαυνῦλταο αὐτῷ κε ελὶ ἀιιντξίῳ θερξῆσζαη....

)19( P. Oxy. 12. 1451, ll. 27-29 (175 A. D, Oxyrhynchus ).
)20( SB. 4. 7362, ll. 16-20 (A.D 188, Karanis).
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أيضا ثالثة شهود هم :ماركوس أوريميوس بيتيسوخوس ،سيرينوس
"ولقد قدم ً
بيترونيوس ،يوليوس جميمموس ،ثالثتهم من قدامى المحاربين ،وقد كتبوا إعالن

القسم ،و(شهدوا) َّأنه لم يستخدم أي أدلة زائفة "

وفي إحدى البرديات المؤرخة بالعام ٕٕٚميالدية(ٕٔ) ,وىي عبارة عن طمب

فحص مقدم من فتى يدعى ماركوس أوريميوس ثونيس ( ,)Θῶληοبغرض االندماج في
طبقة المنتسبين إلى الجمنازيوم ,نجد ثالثة من الجنوستيريس ُي ْق ِسمون عمى صحة
البيانات الواردة في طمب الفحص ,ويشيدون عمى صحة نسب مقدم الطمب من ناحية
معا).
األب واألم (ربما إلثبات انحداره من أصول متروبوليتانية من ناحيتي األب واألم ً
حيث جاء بيا(ٕٕ):

“...παξέσρνλ ὲ τῆο ἐπηθξίσεσο γλσστῆξαο θαὶ ὀκλνίσ τὴλ
Αὐξειηαλνῦ Καίσαξνο τνῦ θπξίνπ Σεβαστνῦ τ ρελ ἀιεζῆ
”εἶλαη τὰ πξνγεγξακκέλα...

شهودا ( )γλσστῆξεοعمى الفحص ،أقسم بحظ أوريميوس قيصر،
"لقد أحضرت
ً
موالنا ،أغسطس ،أن ما ذكر آنفًا صحيح ".وفي نياية البردية تأتي توقيعات
الجنوستيريس

الثالثة

كالتالي(ٖٕ):

"أنا

أوريميوس

سارابيون،

ابن

أن ثونيس
ديوجينيس( ،)Γηνγέλεοأمه هي هيمين ( ،)Ἑιέλمن المدينة ،أشهد َّ

( )Θῶλεηοهو ابن كوبريوس ( )Κνπξένοوثيرموثيون ()Θεξκνπζείνλ
بالمولد ،كما هو موضح .أنا أوريميوس أمويس ( )Ἀκόηοابن أفونخيوس

( ،)Ἀυπλρίνοأمه هي أوليس ( ....)Ἀώιεοشاهد متضامن فيما يتعمق بـ "ثونيس"

)21( P.Mich. 14. 676 (A.D 272, Oxyrhynchos). Also, cf., P. Oxy. 18. 2186,
l.13 (260 A. D, Oxyrhynchos ).

)22( P.Mich. 14. 676, ll. 19-20 (A.D 272, Oxyrhynchos).
)23( P.Mich. 14. 676, ll. 29-34 (A.D 272, Oxyrhynchos).
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كما هو موضح .أنا أوريميوس يوستوس ( ،)Ἰνῦστνοابن هيراكالمون

( ،)Ἡξαθιάκκσλأمه هي إيزيس ( ،)Ἴσεηοشاهد متضامن فيما يتعمق بـ
"ثونيس" كما هو موضح".

شيودا عمى طمبات إجراء فحص ,بغرض تسجيل مواطنين في طائفة
أيضا
ً
كما نجدىم ً
الشبيبة ( )εθεβείαفي أنطينوبوليس(ٕٗ) ,حيث نجد في بردية من أنطينوبوليس (تم
العثور عمييا في كرانيس) ,مؤرخة بالعام ٜٔٙ-ٔٙٛميالدية ,عبارة عن طمب فحص

لمتسجيل في طائفة الشبيبة في أنطينوبوليسَّ :
أن صاحب الطمب

قدم ثالثة شيود

يشيدون عمى صحة البيانات الواردة في الطمب ,وعدم تزويرىا .جاء في نيايتيا:

(ٕ٘)

“...γλσστῆξεο, Γάτνο Οὐαιέξηνο Σεξῆλνο Νεξνπτάληνο ὁ θαὶ

Ἑστηαηε ο, Γάτνο Ἰν ιηνο Πξίσθνο Παπιείληνο ὁ θαὶ Ἰσί εηνο,
Λν θηνο Ἀθ ιηνο Πτνιεκαῖνο Ὀσεηξαλτηλόεηνο ὁ θαὶ
”Μειεητόξηνο...
"الشهود :جايوس فاليريوس سيرينوس ،من قبيمة نيرفا حي هستيوس ،جايوس
يوليوس برسكوس ،من قبيمة باولينيوس ،حي أيزيديوس،لوكيوس أكويميوس

بطوليمايوس من قبيمة أوسيرانتينوييس ،حي ميميتوريوس".

وفي مجموعة من الوثائق البردية؛ التي تعود إلى عيد اإلمبراطور كموديوس الثاني

"القوطي" )the gothian

ٕٚٓ-ٕٙٛ((Claudius IIم) واإلمبراطور أورليان

)24( P. Fam. Tebt. 32 (A.D145-6, Antinoopolis) = SB. 5. 7605 (P. L. Bat. 6.
32); SB. 16. 12744, ll. 4-8 (A.D 171 Antinoopolis).

)25( SB. 4. 7427, ll. 8-15 (AD168/9, Antinoopolis); Boak. A. E. R., “The

Epikrisis Record of an Ephebe of Antinoopolis Found at Karanis” JEA,
Vol. 13, No. 3/4 (Nov., 1927), pp. 151-154.

:9

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

)ٕٚ٘-ٕٚٓ((Aurelianم)()ٕٙ؛ تتعمق بتوزيع حصص من الحبوب كـ"إعانة" عمى

أن الجنوستيريس ىم من يؤكدون عمى َّ
مواطني أوكسيرينخوس :نجد َّ
أن الشخص المتقدم
لمحصول عمى اإلعانة ,ىو شخص قد تم فحصو ,ووتحديد ىويتو؛ ولو الحق في

الحصول عمى اإلعانة ,حيث جاء في نياية إحدى البرديات اآلتي(:)ٕٚ

l.29- Αὐξήιηνο Θέσλ γλσστήξ· νὗτόο ἐστηλ ὁ ηαθξηζείο, ὃλ
θαὶ γλσξίδσ.

l.30- Αὐξήιηνο Σαξ ο ὁ θαὶ Ἰσί σξνο γλσστήξ· νὗτόο ἐστηλ ὁ
ηαθξηζείο, ὃλ θαὶ γλσξίδσ.
"جنوستير أوريميوس ثيون ،هذا هو الشخص الذي تم فحصه ،والذي أحدد هويته

أيضا ،جنوستير أوريميوس ساراس ،المعروف بـ إيزيدوروس ،هذا هو الشخص الذي تم
ً
أيضا "
فحصه ،والذي أحدد هويته ً
وفي بردية أخرى جاء اآلتي(:)ٕٛ

;))26( P. Oxy. 40. 2892, Col. i. ll. 29-30, Col. ii. ll. 29-30 (AD269 Oxyrhynchus
P.Oxy.40.2895, ll. 25-31 (A.D 269- 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2914, Col. i,
ll. 18-20, Col. ii, ll. 17-19 (A.D 269 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2894 (AD 270
;)Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2908, Col. ii. ll. 44-47 verso. (A.D 270 Oxyrhynchus

P.Oxy.40.2927, ll. 13-14 (A.D 270-275Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2902, col. ii,
ll. 22-24 (A.D 272 Oxyrhynchus); P.Oxy. 40.2922, ll. 14-16 (A.D 271-272
Oxyrhynchus).

)27( P. Oxy. 40. 2892, Col. I. ll. 29-30; Col. ii. ll. 29-30 (AD269
Oxyrhynchus).

)28( P.Oxy.40.2902, col. ii, ll. 22-24 (A.D 272 Oxyrhynchus).
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“...Αὐξήιηνο Σηιβαλὸο γλσστήξ ,γλσξίδσ τὸλ πξνθείκελνλ
νὕτσο ἔρνλτα θαὶ αὐτόο ἐστηλ ὁ ηαθξηζεὶο θαὶ ἐπὶ τῆο
”ἀλαγνξίαο πήθνπσελ...
"جنوستير أوريميوس سيمبانوس ،أحدد هوية الشخص سالف الذكر ،وهو كما ِ
ف،
وص َ
وهو نفس الشخص الذي تم فحصه ،وأجاب باسمه من بين جموع الناس"

وفي العديد من الوثائق البردية المتعمقة بتسجيل شيادات الميالد ( :)ἀπαξραίنجد

شيودا عمى صحة البيانات الواردة في طمب التسجيل ,أو ضامنين
الجنوستيريس
ً
لصحتيا ,وكذلك عمى َّ
مقدمي الطمب ,بل
ابن لمقدم ,أو
أن المولود المراد تسجيمو ىو ٌ
ّ
ويشيدون عمى صحة سن المولود المذكور في طمب التسجيل(.)ٕٜ

ومثال ذلك ما ورد في بردية (ٖٓ) ,عبارة عن تسجيل شيادة ميالد ,حيث يقوم األب
جايوس يوليوس نيجر بتسجيل ابنو جايوس يوليوس لونجينوس ,البالغ من العمر عشرة

أشير وعشرة أيام ,ويشيد ثالثة جنوستيريس عمى أن جايوس يوليوس لونجينوس ىو ابنو
 .وعمى صحة ما ورد في طمب التسجيل ,ونص البردية كالتالي:
ὡο

«...Γάηνο Ἰν ιηνο Νίγεξ Ὀσηξαλτηλόεηνο ὁ θαὶ Ἑξκαηεὺο

ἐτῶλ κδ πὲξ πἱνῦ Γαίνπ Ἰνπ]ιίνπ Λνγγείλνπ κελῶλ η ἡκεξῶλ
έθα εἰο κῆλα Βνε ξνκηῶλα Παῦλη ζ τνῦ ἐλεστῶτνο ηε ἔτνπο
)29( P. Mich. Mchl. 1, ll. 4-7 (A.D155, Antinooupolis ); P. Diog. 2, ll. 6-12
(A.D 197, Antinoopolis) = P.Turner 29; P. Diog. 3, ll. 6-9 (A.D 209

Antinoopolis); P. Ant. 1. 37, l. 6 (AD209/10 Antinoopolis); P. Diog. 4,ll.
4-8 (A.D 212-217, Antinoopolis); P.Oxy.49.3476, l. 11 (A.D 260,
Antinoopolis).

;)30( P. Mich. Michl. 1, ll. 4-7 (A.D155, Antinooupolis )= SB 12 11103
Sijpesteijn, P. J., SB XII 11103-11130, ZPE, Bd. 34 (1979), pp. 125128.
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Ἀλτσλίλνπ Καίσαξνο τνῦ θπξίνπ. γλσστῆξεο, Γάηνο Γνκίττηνο
Κιήκεο Νεξνπηάλεηνο ὁ θαὶ Δἰξεληε ο, Μάξθνο Ἀλτώληνο
Μάμηκνο Νεξνπηάλεηνο ὁ θαὶ Πξνπατόξεηνο, …….νο Ἰν ιηνο
»Ἡξαθιαληαλὸο Ἁ ξηάληνο ὁ θαὶ Εήλεηνο..
" جايوس يوليوس نيجر ،من قبيمة أوسيرانتينوييوس ،حي هيرمايوس ،يبمغ من العمر

عاما ،نياب ًة عن ابنه جايوس يوليوس لونجينوس ،يبمغ من العمر عشرة أشهر و
ً 89
عشرة أيام ،التاسع من (شهر) بويدروميون ( )88وهو (شهر) بؤنة ،في العام الحالى
الثامن عشر من حكم أنطونيوس قيصر .الضامنون :جايوس دوميتيوس كميمينس ،من
قبيمة نيرفا ،حي إيريني .ماركوس أنطونيوس ماكسيموس ،من قبيمة ثيرميانوس ،حي

بروباتوريانوس؛ يوليوس هيراكميانوس من قبيمة هادريانوس ،حي زينيانوس" .......،

()88

( ٖٔ)  :Βνεδξνκηώλىو شير أثيني ,ويقابل شير بابة ( )Φαῶθηالمصري ,وشير سيباستوس
( )Σεβαζηóοالروماني ,ويمتد من ٕٛسبتمبر إلى  ٕٚأكتوبر ,ولكنو ال يقابل شير بؤونة
( )Παῦληحيث أن الشير األثيني الذي يقابل شير بؤونة ىو شير "ثارجيميون"
( .)Θαξγειηώλوىذا الخطأ ربما يكون مرجعو إما في قراءة الكممة في النص األصمي ,أو َّ
أن
كاتب النص اليوناني األصمي لم يكن عمى دراية كافية بالتقويم األثيني.

(ٕٖ) شيادات ميالد الجنود الرومان ىي إشيارات لمميالد وليست شيادات ميالد شرعية مثل شيادات
ميالد المواطنين المتمتعين بالمواطنة الرومانية ولذلك؛ لم يكن ُي َشترط فييا مادة " الثالثين
يوما"....كما أن ىذه البردية تتعمق بمواطنين غير رومان ( )Peregriniعمى الرغم من أنيم
ً
يحممون أسماء رومانية وىم بالفعل كانوا مواطنين رومان ولكنيم لم يكونوا رومان أصالء ,وانما
متجنسين حصموا عمييا نتيجة الخدمة في الجيش الروماني والتمتع بحق الزواج الكامل األىمية بعد
التسريح المشرف  ....وىؤالء فضموا التمتع بحقوق المواطنة في أنطينوبوليس ألنيا كانت تمنحيم

بعض اإلمتيازات .
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وفي بردية أخرى(ٖٖ) :عبارة عن إعالن مقدم إلى مجمس بولي مدينة أنطينوبوليس,

يتضمن قَ َسماً لتسجيل شيادة ميالد ( )ἀπαξρήطفمين توأم ,يقسم الوالدان من خاللو
يوما....ويضمن كل من
بتسجيل شيادة ميالد ابنييما المذين يبمغان من العمر ٕ٘ ً

أوريميوس سارابامون وأوريميوس......الجنوستيريس ما جاء في اإلعالن وأن الطفمين

يوما ,كما ذكر عاليو .ولقد جاء في نيايتيا:
يبمغان من العمر ٕ٘ ً
“Αὐξήιηνο Σαξαπάκκσλ
Ἀκκσλίνπ Νεξνπηάληνο ὁ θαὶ
Γελεάξρηνο
παῖ αο Αὐξειίνπο Αἰκηιηαλὸλ θαὶ Δὐ αίκνλα
ἡκεξῶλ θε ὡο πξόθηταη. Αὐξήιηνο Σαξα….Παπιίληνο ὁ θαὶ
”……Ὁκόγληνο παῖ αο Αὐξειίνπο Αἰκηιηαλὸλ
“أنا أوريميوس سارابامون...بن أمونيوس من قبيمة نيرفا حي جينيارخيوس..الطفمين أوريميوس إميميانوس
يوما ,كما ذكر عاليو .أنا ,أوريميوس سارا,.....من قبيمة
وأوريميوس إيودايمون يبمغان من العمر ٕ٘ ً

(ٖٗ)
شيودا
باولينيوس حي ىوموجنيوس ,الطفمين أوريميوس إميميانوس , "....كما أننا نجد الجنوستيريس ً

(ثالثة شيود) عمى عممية تسجيل قُصَّر كـ"مواطنين" في مدينة أنطينوبوليس (ٖ٘) ,وكذلك عمى تسجيل
بالغين كـ " مواطنين" في نفس المدينة(.)ٖٙ

)33( P.Oxy.49.3476, l. 11 (A.D 260, Antinoopolis).

نالحظ في ىذه الوثيقة أنيا تتضمن مواطنين يتمتعون بالجنسية المزدوجة الرومانية واالنطينونية )(34
بعد مرسوم كراكال (ٕٕٕٔٔٚ-م) الذي منح الجنسية لرعايا اإلمبراطورية والدليل عمى ذلك أوال :
حمل اسم أوريميوس (االسم الشخصي لإلمبراطور كراكال )  .وثانياً :تسجيل المواليد في اليوم
الخامس والعشرين ,وقبل مرور شير عمى الميالد وىو الشرط الذي كان ينص عميو القانون

الروماني فيما يتعمق بمواليد المواطنين الرومان .وثالثا :تسجيل المواليد في قبيمة نيرفا وحي
جينيارخيوس وىو شرط أساسي فقط لممتمتعين بحقوق المواطنة في انطينوبوليس.

)35( P. Fam. Tebt. 30 (A.D133, Antinoopolis) = SB. 5. 7603 (P. L. Bat. 6.
30); P. Fam. Tebt. 34 (A.D151, Antinoopolis) = SB. 5. 7604.

)36( SB. 16. 12743,ll. 7-12 (A.D 157, Antinoopolis).
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أخيرا ,في بردية ( )ٖٚعبارة عن طمب مقدم إلى حاكم أنطينوبوليس من ِقَبل شخص
و ً
يدعى ليسيماخوس بن ىيراكميديس لمحصول عمى اإلمتيازات الواجب منحيا لمولوده ,طبقًا

شيودا عمى صحة ما
لمرسوم ىادريان الخاص برعاية األطفال ,نجد ثالثة جنوستيريس
ً
جاء في الطمب ,وعمى أن مقدم الطمب ومولوده ُيقيمان في أنطينوبوليس .وعمى زواجو
وأبوتو لمطفل .حيث جاء بيا:

”“παξερόκελνο γλσστῆξαο τξεῖο τνῦ τε γάκνπ θαὶ τῆο παη νπνηείαο

"أقدم ثالثة شهود عمى زواجي و إنجابي لمطفل".
وبعد عرض المواضع التي ُذ ِكر بيا الجنوستير ,نأتي إلى سؤ ٍ
ال ىام :هل كان
َ
أن كل فرد كان عميه أن يعثر عمى شاهد
أن األمر لم يكن يتعدى َّ
الجنوستير موظفًا؟ أم َّ
أو ضامن شخصي ،وفي بعض األحيان اثنين أو ثالثة؟

إن ما ورد في بعض برديات أوكسيرينخوس(َّ ,)ٖٛ
َّ
بأن تحرير العقد تم أمام

األجورانوموي ( )ἀγνξαλóκνηربما يشير إلى َّ
تابعا
أن الجنوستير ربما كان موظفًا ً
لمكتب األجورانوميون ( ,)ἀγνξαλνκεῖνλفي مدينة أوكسيرنخوس ,والذي كان يشرف
عميو األجورانوموس ,حيث كان ىناك مكتب يسمى األجورانوميون في عواصم األقاليم

()ٖٜ
أيضا وصفو في بردية أخرى عمى َّأنو
يشرف عميو األجورانوموس  ,وربما يؤكد ذلك ً
كاتب(ٓٗ) ,حيث أن مكان العمل الطبيعي لمجرامتيوس ىو األجورانوميون.

)37( P. Fam. Tebt. 33, ll. 8-9 (A.D151, Antinoopolis) = SB. 5. 7602; also,
cf., SB. 16. 12742. ll. 12-13 (A.D157, Antinoopolis).

)38( P. Oxy. 38. 2843, l. 4 (86 A. D, Oxyrhynchus); P. Oxy. 4. 722, ll. 4-5
(91 or 107 A. D, Oxyrhynchus); P. Oxy. 4. 723. l. 2 (138-161 A. D,
Oxyrhynchus).

)39( Cockle, W.E.H., “State Archives in Graeco – Roman Egypt from 30 B.
C. to the Reign of Septimius Severus” JEA, (1984), p. 8.

)40( P. Oxy. 3. 496, l. 16 (127 A. D, Oxyrhynchus).
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“….γλσστὴξ ἀκυντέξσλ, Γηνγέλεο Ἱέξαθνο γξακκατεὺο ἀπὸ
”τῆο αὐτῆο πόιεσο ἐλ ἀγπηᾷ τῇ αὐτῇ….
"الم ِ
صادق نيابة عن الطرفين ،كاتب ،من نفس المدينة ،في نفس الشارع" .
ُ

وفي مجموعة الوثائق البردية ,سالفة الذكر ,والمتعمقة بتوزيع حصص من الحبوب
كـ"إعانة" عمى مواطني أوكسيرينخوس(ٔٗ)؛ نجد الجنوستيريس ُي ِق ُّرون َّ
بأن الشخص المتقدم
لمحصول عمى اإلعانة قد تم فحصو ( )ὁ δηαθξηζείοربما تشير إلى َّ
أن الجنوستير كان
أحد موظفي الدولة المضطمعين بدور ما حيال ىذا األمر(ربما كان يقوم بعمل التحريات

شيئا من ىذا القبيل) .ويذكر محرر ىذه
الالزمة إلثبات صحة البيانات بعد الفحص ,أو ً

المجموعة البرديةَّ :
أن الجنوستيريس كانوا نفس األشخاص الذين يضمنون أشخاصاً
مختمفين من نفس الحي ,و َّأنيم في الحقيقة موظفون (ٕٗ)..

ومما قد يوحي لناَّ ,
أن الجنوستير كان موظفًا ,وجود مصطمح " γλωζηήξ
 ,"ἀκθóδνπأي "جنوستير الحي" في أوكسيرينخوس ,ورد في بردية تحتوى عمى حساب
إمدادات عسكرية,

”ἀκυό νπ

γλσστῆξνο

" “Ἰση ώξνοأيزيدوروس

)41( P. Oxy. 40. 2892, Col. i. ll. 29-30, Col. ii. ll. 29-30 (AD269
;)Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2895, ll. 25-31 (A.D 269- 270 Oxyrhynchus
P.Oxy.40.2914, Col. i, ll. 18-20, Col. ii, ll. 17-19 (A.D 269

Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2894 (AD 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2908,
Col. ii. ll. 44-47 verso. (A.D 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2927, ll. 1314 (A.D 270-275Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2902, col. ii, ll. 22-24 (A.D
272 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2922, ll. 14-16 (A.D 271-272
Oxyrhynchus).

)42( P. Oxy. 40, p. 86.
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جنوستير الحي" (ٖٗ) ,وكذلك وجود مصطمح" "γλσστήξ υπιῆοأي "جنوستير القبيمة"

في ىيرموبوليس ,طبقًا لما جاء في برديتين من ىيرموبوليس
υπιῆο…” “Αὐξειίνο Νεηινο Ἄκκσλνο γλσστεξ
"أوريميوس نيموس أمون جنوستير القبيمة"....

()88

(٘ٗ)

بقولو" :كان

أيضا :تعميق محرر إحدى برديات أوكسيرينخوس
ويؤكد ذلك ً
هناك ،عمى األقل ،اثنان من الجنوستيريس لكل حي أو قبيمة" ,وىذه بردية عبارة عن

إعالن لـ"قَ َسم" قام بو شخص يدعى بتولالس ( )Πηνιιᾶοبن إيسيون ( ,)Ἰζίωλمرشح
مع أخرين من قبل كاتب الحى ( )ἀκθνδνγξακκαηέωοلتولى وظيفة "محصل
ضرائب الغالل" ( )πξαθηνξείο ζεηηηθῶλفي مدينة أوكسيرينخوس ,وعمى ظير
البردية وقع شخص يدعى أمونيوس ساراباس (  )Ἀκκώληνο Σαξαπᾶοكـ"شاىد"

وضامن لما جاء في اإلعالن( .)ٗٙوربما توحي لنا ىذه البردية َّ
بأن الجنوستير كان
أيضا
يضطمع بأعمال في الحي ,وربما كان من مرؤسئ كاتب الحي؛ كما َّأنيا توحى لنا ً

بأن الجنوستير كان يضطمع ٍ
بدور ما في عممية ترشيح المضطمعين بالخدمات اإللزامية,
"إن الجنوستيريس كانوا هم المسئولين
وىذه األخيرة قد تستقيم مع قول "ماير" (َّ )Meyer

عن الخدمات اإللزامية لمنطقة معينة" (.)ٗٚ

)43( P. Oxy. I. 43 Verso, Col. ii. l, 20 (295 A.D)= Chr.Wilck. 474.

)44( P. Lips. 1. 65, ll. 7-8 (A.D 390, Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck.
404; P. Lips. 1. 66, l. 21 (A.D 390 Hermoupolis Magna).

) لم تذكر صراحةً مصطمح جنوستير القبيمةP. Lips. 1. 66 ,وان كانت البردية الثانية (

-

.ولكنيا ذكرت نفس جنوستير الحي المذكور في البردية األولى وىو أوريميوس نيموس أمون

)45( P.Oxy. 40. 2914, (A.D 269, Oxyrhynchus)P. 74, Note. 17.
)46( P. Oxy. 9. 1196, v. l. 20 (211-212 A. D).
)47( P. Hamb. 1. 31, Note 20, p. 137.
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ولم يقتصر األمر عمى وجود جنوستير لمحي وأخر لمقبيمة ,ولكن ربما يوحي  -مما ممر بنا

من نصوص بردية  -بوجود جنوستير (بل ثالثة) لممدينة ,ويؤكد ذلك بردية

()ٗٛ

عبارة عن

إيصال مرسل إلى جنوستيريس "مدينة ممفيس" ,بخصوص تحصيل ضرائب ,جاء فييا:
γ

τῶλ

θαὶ

……τνῦ

Νεκεσηαλνῦ

θαὶ

Αὐξειίσλ

“παξὰ

”γλσστήξσλ τῆο Μέκυ[εσο….
"من أوريميوس ونيميسيانوس إلى.....و جنوستيريس ممفيس الثالثة"......
وجنوستير المدينة ,أو عاصمة اإلقميم ,ربما ىو من كان يعمل تحت إدارة األجورانوموس,
أيضا ,ولكن يبقى
في األجورانوميون ,وربما كان جنوستيريس االحياء والقبائل تابعين لو ً
ذلك مجرد احتمال ,طالما لم يقم عميو دلي ٌل مادي.

وربما يمكننا القول إ َّن الجنوستير خالل العصر البطممي ,وفترة غير قميمة من العصر
الروماني (ربما حتى نياية القرن الثاني ,مطمع القرن الثالث) كان مجرد شخص يتم االستعانة بو
كشاىد أو ضامن ألشخاص وثيق الصمة بيم ,ثم تحول بعد ذلك إلى موظف إداري في المدينة,
وذلك مع ظيور مصطمح "جنوستير المدينة في مطمع القرن الثالث ( ,)ٜٗومصطمحي" جنوستير
الحي" نياية القرن الثالث (ٓ٘) و"جنوستير القبيمة في نياية القرن الرابع(ٔ٘)"
ويبقى لنا أن نشير إلى َّ
أن الجنوستير كان يتم اختياره من بين المتعممين ,أو
عمى األقل من بين من ىم عمى دراية بالقراءة والكتابة ,ودليل ذلك :ورود ما يؤكد

معرفتيم بالقراءة والكتابة في الوثائق البردية التي تعرضنا ليا في مواضع سابقة ,مثل,

كتابتيم نيابة عن أشخاص أخرين ,أو ورود ذكرىم عمى َّأنيم جرامتيوس ,أو ضمانيم أو

شيادتيم عمى أشياء بعينيا ,تتطمب الشيادة عمييا معرفة ما ورد بيا.

)48( P. Leipz. 5, ll. 1-3 (AD 200 – 299, Memphis).
)49( P. Leipz. 5, ll. 1-3 (AD 200 – 299, Memphis).

(50) P. Oxy. I. 43 Verso, Col. ii. l, 20 (295 A.D)= Chr.Wilck. 474.

(51) P. Lips. 1. 65, ll. 7-8 (A.D 390, Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck.
404; P. Lips. 1. 66, l. 21 (A.D 390 Hermoupolis Magna).
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أما من ناحية ميام ما يمكن أن نطمق عميو جنوستير المدينة باعتبار أن القبيمة

والحي جزء من المدينة ,فباإلضافة لألعمال الكتابية ,والعمل كشيود وضمناء ,فيبدو أنيم

ٍ
بدور ما في تحصيل نوع من الضرائب (ٕ٘) ,وترشيح بعض المضطمعين
اضطمعوا
بالخدمة اإللزامية (ٖ٘) ,وربما بعض الميام اإلدارية األخرى.

أن الجنوستير كان يضمن األشخاص المضطمعين بالخدمة اإللزامية حيث
كما ّ
نجد في بردية(ٗ٘) تحتوي عمى قائمة باألشخاص الذين وقع عمييم عبء الخدمة اإللزامية,
من سكان أحد أحياء ىيرموبوليس ,أعدىا رئيس الحي "اإلمفودارخيس"

)(ἀκθνδάξρεοأسماء األشخاص المكمفين بالقيام بعبء الخدمة اإللزامية وكفالئيم أو
األشخاض الضامنين ( )ἐγγπεηαηلقياميم بيذا العبء ,ومن بين ىؤالء الضامنين نجد

اسم الجنوستير ىيراس

”“Ἀκκώληνο Πάκαμ, νὗ ἐλγπετὴο Ἡξ ο γλσστήξ
()88

"أمونيوس ابن باماكس ،ضامنه الجنوستير هيراس"

ومن خالل الوثائق البردية المتعمقة بطمبات الفحص نالحظ َّ
المقَ ِّدمة
أن بعض الطمبات ُ

من خالل الوالة السابقين ,أو َم ْن ينوب عنيم من القادة العسكريين ,أو المقدمة من الجنود
الم َس َّرحين ,تحتوى عمى شيود (جنوستيريس) من قدامى المحاربين ( .)٘ٙمما يدل عمى َّ
أن
ُ
أحيانا ,كان يتم اختيارىم من قدامى المحاربين.
بعضيم ,
ً

)52( P. Leipz. 5 (AD 200 – 299, Memphis).

)53( P. Oxy. 9. 1196, (211-212 A. D); P. Hamb. 1. 31, Note 20, p. 137; P.
Lips. 1. 65 (A.D 390 Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 404.

)54( P. Cairo. Preis. 20 (AD 356-357, Hermoupolis) = P. Cairo Cat. 10470.
))55( P. Cairo. Preis. 20, l. 17 (AD 356-357, Hermoupolis

)56( E. g., P. Diog. 5, l. 17 (AD132/3 Arsinoites); SB. 4. 7362, l. 19 (A.D 188 Karanis).
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أما فيما يتعمق بالمدة التى كان يشغميا الجنوستير في وظيفتو ,فميس لدينا دليل مباشر

عمييا ,ولكن يمكننا من خالل تكرار ذكر أسماء ثالثة من الجنوستيريس في برديتين

أحدىما مؤرخة بالعام  ٕٜٓميالدية ,واألخرى مؤرخة بفترة حكم اإلمبراطور كراكال ,أن
نستنتج أن مدة شغل الجنوستير لوظيفتو ىي أربع سنوات:
8

جايوس

8

لوكيوس

8

هيرمياس

أنوبيون

8

جايوس

يوليوس

أنطينوبوليس

8

لوكيوس

نونيوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 4

8

هيرمياس

أنوبيون

أنطينوبوليس

P. Diog. 4

نيناروس

إبيماخوس

أمونيوس
نيناروس

إبيماخوس

أمونيوس

يوليوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 3

209 A. D

نونيوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 3

209 A. D

أنطينوبوليس

P. Diog. 3

209 A. D

P. Diog. 4

212-217 A.
212-217 A.
212-217 A.

D
D
D

فإذا ما افترضنا َّ
أن البردية الثانية مؤرخة ببداية فترة حكم اإلمبراطور كراكال ,أي عام
ٕٕٔ ميالدية ,مع األخذ في اإلعتبار احتمالية أن ىؤالء الجنوستير قد تولوا الوظيفة

مرتين األولى عام  ٕٜٓم ,والثانية عام ٕٕٔ م ,وىذا احتمال ضعيف ,فمو كان َمن

تولى الوظيفة لمرتين شخص واحد لكان األمر محتمالً ,أما وأن يتولى الوظيفة نفس

األشخاص الثالثة لمرتين متباعدتين ,فيو أمر يبدو بعيد اإلحتمال ,لذا يبدو َّ
أن فترة
األربع سنوات ىي اإلحتمال األقرب.

;9

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

جنوستري القرية:

ذكر "باجنال" َّ
أن وظيفة "جنوستير القرية" ( )γλωζηήξ θώκεοظيرت عام ٕٖٓ
ميالدية()٘ٚ؛ ولكن من خالل بردية من ىيرموبوليس ,يتَبيَّن لنا َّ
أن أول ظيور لمصطمح
"جنوستير القرية" في الوثائق البردية كان في الفترة ما بين ٕٖٖٓٓٙ-ميالدية (,)٘ٛحيث

جاء بيا:

"Αὐξειίῳ Κνπξέᾳ γλσστῆξη Ἰβηῶλνο Χ σεσο τῆο αὐτῆο
"τνπαξρίαο

"....أوريميوس كوبرياس جنوستير (قرية) إبيون خوسيوس()Ἰβηὼλ Χύσεσο

التابعة لنفس التوبارخية (توبارخية باسكو ( ،"))τνπαξρία Πασθώإقميم
هيرموبوليس ماجنا".....

)57( Bagnall, R., Egypt in Late Antiquity, Princeton, (1993), p. 221, note, 65.
)58( SB. 20. 14469, ll. 9-10 (AD 302-6, Hermupolis Magna).

أيضا ,ربما عام ٕ٘ٛ
ومن المحتمل أن تكون وظيفة جنوستير القرية قد ظيرت قبل ذلك التاريخ ً
ميالدية ,إذا ما أفترضنا أن ما ورد في "أوستراكا" مؤرخة بيذا التاريخ ىو إشارة إلى وجود جنوستير
القرية حيث جاء بيا:
“ἐλ ζεσαπξῷ θώκεο Ἱεξ ο Νεηθνιάνπ γελήκατνο β ἔτνπο ὀλόκατνο
ηὰ Σπξστξά τνπο ὄλνη πέλτε, γίλνλταη σάθθνη

Σαταβνὺο γ λ σστῆξνο
”ἔτνπο β Χνίαθ η.

" من صومعة غالل قرية "هيي ار نيكوالؤس" ،من محصول العام الثاني ،باسم ساتابوس الجنوستير،
عن طريق سيروتراتوس ،سائق الحمار ،خمسة أكياس ،العام الثاني ،العاشر من (شهر) كيهك " من
المحتمل أن يكون ساتابوس المذكور في األوستراكا ىو جنوستير قرية ىيي ار نيكوالؤس التابعة لقسم

ىيراكميديس إقميم ارسينوي.

O. Mich. 1. 407 (285 A. D, Karanis).

;:

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

ويتضح لنا من خالل ىذه البردية َّ
أن القرية كانت تتبع التوبارخية في ذلك الوقت ,ولكن مع التغيرات
اإلدارية التي شيدتيا مصر في مطمع القرن الرابع الميالدي ,ظير نظام الباجوس (,)πάγνο

واختفى نظام التوبارخية من التقسيم اإلداري في مصر عام ٖٓٛ/ٖٓٚم( .)ٜ٘وكان الباجوس يتكون

كيانا إدارًيا مستقالً ,تحت إشراف حاكم الباجوس ( πξαηπνζίηνο
من عدة قرى يمثل كل منيا ً
 ,)πάγνπوفي كل قرية عدد من الموظفين منيم جنوستير القرية ,ولما كانت القرية تخضع
إلشراف الكومارخوس (عمدة القرية)؛ فقد أصبح الجنوستير أحد الموظفين الذين يساعدون

الكومارخوس في األعمال اإلشرافية والرقابية(ٓ .)ٙويؤكد ذلك قول الباحث "أورتيل"َّ :
بأن الجنوستير

مرؤوسا من الكومارخوس(ٔ .)ٙكما َّ
أن ىناك العديد من البرديات التي تؤكد عمل
كان موظفًا
ً
الجنوستير كـ "مساعد" لمكومارخوس(ٕ ,)ٙحتى إَّنو كان يقوم بالكتابة نيابةً عن بعض الكومارخوي

عمدتي )( θωκάξρνη
الذين ال يعرفون الكتابة(ٖ .)ٙويتضح لنا ذلك من خالل إقرار صادر من
ّ

(59) Derda. T., “Pagi in the Arsinoite Nome Astudy in the Administration of
;Fayum in the Early Byzantine Period”, JJP, 31, 2001, pp. 17, 19
Bagnall, R., Op. Cit., pp. 61-62.

)60( Lallemand, J., L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de

Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des
rapports entre l'Egypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle, 1964,
pp. 134, 137; Bagnall, R., Op. Cit., pp. 123, 133, 336.

)61( Oertel, F., Die Liturgie. Studien Zur Ptolemaischen und Kaiserlichen
Verwaltung Agyptens. Leipzig,(1917), pp. 176-177.

)62( P. Ryl. 4. 658 (Early fourth century. ); P. Stras. 8. 735. (324-5
Hermopolis); P. Lond. 3. 1248 (345 A. D Hermopolis); P. Amh.2.139
(AD 350 Hermoupolis Magna).

)63( P. Lond. 3. 1248 (345 A. D, Hermopolis); P. Amh.2.139 (AD 350
Hermoupolis Magna).
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قرية إبيون ) (Ἰβίωλإلى حاكم الباجوس (البرايبوسيتوس) الثاني عشر إلقميم ىيرموبوليس ,بشأن
ترشيح بعض األشخاص لشغل وظائف :الكومارخوي ,السيتولوجوي ) , (ζηηνινγνηومحصمو

ضريبة األنونا "اإلبيتيتاي ) ," (ἀπαηηεηαὶ ἀλλώλαηοكما نجد فيو َّ
أن الجنوستير كتب ىذا
اإلقرار نيابةً عن الكومارخوي؛ ألنيم ال يعرفون الكتابة .كما جاء في نياية البردية:

"Αὐξήιηνο Σαξαπίσλ γλσστὴξ ἔγξαςα πὲξ αὐτῶλ γξάκκατα
"κὴ εἰ ότσλ

"أوريميوس سارابيون الجنوستير ،كتب نياب ًة عنهما ألنهما ال يعرفان الكتابة" (ٗ.)ٙ

أما فيما يتعمق بمهام الجنوستير ,فيمكن إجماليا كاآلتي:

ٔ -كان الجنوستير يعمل كـ" كاتب" يكتب نيابة عن بعض المواطنين الذين ال يعرفون
الكتابة ,حيث نجد في إحدى البرديات َّ
أن الجنوستير "أوريميوس أبولمون" قد كتب
نيابة عن بعض رعاة قرية ماجدوال(٘ ,)ٙوفي بردية أخرى عبارة عن إقرار من قبل
شخص يدعى أوريميوس سيرينوس ,من قرية أالباسترين ( )Ἀιαβαζηξίλالتابعة

بأنو قد استأجر غرفة من سيدة تدعى أوريميا يوليانا من القرية
إلقميم أنطينوبوليسّ ,
من كتب نيابة عن المستأجر
نفسيا .ونجد في ىذه البردية أن الجنوستير ىو ْ

()ٙٙ
وي ْحتَمل َّ
أن
أوريميوس ,وكان
ً
شاىدا ( )καξηύξνοعمى ما جاء في اإلقرار ُ .
تطوعا.
ىذا األمر لم يكن من صمب وظيفتو ,وانَّو كان يقوم بو
ً

)64( P. Amh.2.139, l. 23 (AD 350, Hermoupolis Magna); also, Cf., P. Lond.
)3. 1248, ll. 28-29 (345 A. D Hermopolis

)65( P. Harrauer 45, ll. 8-10 (A.D316 Hermoupolis Magna)= P. Cairo Cat. 10464.
)66( SB. 22, ll. 17-20 15620 (A.D 424, Antinopolis ).
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ٕ -كان الجنوستير يقوم بتحصيل أنواع مختمفة من الضرائب لحساب الدولة ,ويتضح
لنا ذلك من خالل العديد من البرديات( ,)ٙٚمنيا بردية عبارة عن إعالن عن قسم
مرسل إلى أوريميوس ديوكميس برايبوسيتوس الباجوس الثاني عشر إلقميم
ىيرموبوليس ,من قبل ثالثة سيتولوجوي و جنوستير يقرون فيو بأن المبالغ المالية

التي قاموا بتحصيميا كـ"ضريبة" عمى بعض المناجم قد دفعوىا إلى بنك الدولة(,)ٙٛ

جاء فييا:

"إلى أوريميوس ديوكميس ( )Γηνθιεοابن ،..حاكم الباجوس الثاني عشر ،إلقميم

هيرموبوليس ،من أوريميوس كورنيميوس ( )Κνξλειίνοبن  ،...وديديموس ()Γη κνο

بن بيتينوس ( ،)Πητίλνοوديديموس بن أمونيوس ( ،)Ἀκκσλίνοثالثة سيتولوجوي،

وهاتريس ( )Ἁτξῆοبن بيويس ( ،)Πεπῆοجنوستير( ،)γλσστήξجميعهم من قرية

بناء عمى
سيسونخا ( ،)Σεσόγραفي الباجوس الخاضع لسمطتكً ،
ردا عمى طمبك الصادر ً
أمر سيدي صاحب السعادة ،الوالي فالفيوس( )Φι[ανπίνοستراتيجيوس)Στξατεγίνο( ،

بشأن الضرائب المقررة عمى كل أرو ار بالنسبة لممناجم ( )κετάιισλوأن المبالغ المالية

المحصمة قد ُدفعت إلى بنك الدولة"...

في ىذه البردية نجد َّ
أن ىاتريس بن بيويس جنوستير قرية سيسونخا التابعة لمباجوس

الثاني عشر ,يعمل كـ "محصل" لمضرائب المقررة عمى المناجم وتوريدىا إلى بنك الدولة.

)67( P.Charite. 15 (A.D 329. Hermopolis); P. Charite. 26 (A.D 341,
Hermopolis); P. Amh.2.140 (A.D 349, Hermoupolis Magna); P. Flor. 3.
344 (400-499 A. D, Hermopolis); P. Flor. 3. 346 (400-499 A. D,
Hermopolis); CPR. 5. 26, ll. 604-615 (Hermopolis, 450-499 A. D).

)68( P. Amh.2.140,ll. 1-9 (A.D 349, Hermoupolis Magna).
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وفي بردية أخرى نجد جنوستير ُيدعى أوريميوس فيكتور ,يقوم بتحصيل نوع غير محدد
من الضرائب النقدية ,لحساب الدولة في قسمو( ,)ٜٙحيث جاء بيا:

ρξπσνῦ λνκησκάτηα “Βίθτσξ γλσστῆξνο α κέξνπο θώκεο Σθάξ
π(ὲξ) λα ινπ ρξπσνῦ λνκησκάτηνλ α γίλεταη
” λνκησκάτηα ση

´ θαὶ

σζ

" فيكتور جنوستير القسم األول من قرية سكار 88; ¼ .سوليدي من الذهب ،ومن

أجل أجرة الشحن واحد سوليدي ،اإلجمالي 888 ¼،سوليدي"(.)98

ٖ -يبدو َّ
أن الجنوستير كان يقوم بدور ما فيما يتعمق بترشيح األفراد لمخدمة اإللزامية,

ويتضح لنا ذلك من خالل بردية(ٔ ,)ٚعبارة عن تقرير مرسل من "أوريميوس أبولمو"

جنوستير قرية بوييس التابعة إلقميم ىيرموبوليس ,إلى "فالفيوس أوليمبيودوروس"
حاكم الباجوس األول ,بأسماء المزارعين ( )γεωξγνίالمكمفين بالعمل كمحصمي

من يقوم بترشيح بعض المزارعين
ضرائب .في ىذه البردية نجد أن الجنوستير ىو ْ
المؤىمين لمخدمة اإللزامية لمعمل كـ"محصمين" لمضرائب في القرية ,وارسال أسمائيم

إلى حاكم الباجوس .وان كان "نفتالي لويس" يرى َّ
أن ما ورد في ىذه البردية ليس
)69( CPR. 5. 26, ll. 604-615 (Hermopolis, 450-499 A. D).
( ٓ )ٚلممزيد من الدراسات حول ىذه البردية انظر:

- Roger S. Bagnall and P. J. Sijpesteijn: “Currency in the Fourth Century

.and the Date of CPR V 26”, ZPE, Bd. 24 (1977), pp. 111-124

- Roger S. Bagnall, “Landholding in Late Roman Egypt: The Distribution of
(Wealth”, JRS, Vol. 82 (1992), pp. 128-149.يذكر أنيا ضريبة عمى مالك األراضي

الزراعية ص ٖٗٔ)

- H. Hauben, Review, Mnemosyne, Vol. 34, Fasc. 1/2 (1981), pp. 183-

( 185.يشير "ىاوبن" إلى أن الضريبة كانت عمى األراضي انظر ص ٗ)ٔٛ

)71( P. Lond. 3. 1249 (346 A. D, Hermopolis).
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رسميا لمقيام بعبء الخدمة اإللزامية؛ لكنو إعداد لقائمة موثَّقة باألشخاص
ترشيحا
ً
ً
المؤىمين لالضطالع بيذه الخدمة ,و َّ
أن جنوستير القرية ليس ىو الموظف المسئول
أعد القائمة نيابةً عن عمدة القرية الذي ال
عن الترشيح لمخدمة اإللزامية ,ولكنو فقط َ
يعرف الكتابة(ٕ .)ٚواستند في رأيو ىذا إلى ما ورد في برديتين متعمقتين بتقارير
مرفوعة من "كومارخوي" إلى حاكم الباجوس ,بشأن ترشيح أفراد لشغل وظائف عن

طريق الخدمة اإللزامية(ٖ ,)ٚثم ورد في نيايتيما َّ
من كتب نيابة
أن الجنوستير ىو ْ
عن الكومارخوي .ولكن في ىاتين البرديتين كان يذكر في مقدمة البردية صراحةً:
أن التقرير مرسل من الكومارخوس أو الكومارخوي إلى برايبوسيتوس الباجوس ,ثم

ذاكر َّأنو كتب نيابة عنو أو عنيم ألنيم ال يعرفون
يذيل التقرير بإمضاء الجنوستيرً ,ا
الكتابة ,أما في ىذه البردية فقد جاء في مقدمة البردية  -صراحةً  -جممة:

“Φιαπίῳ Ὀιπκπν ώξῳ τῷ θαὶ Ἀσπλθξητίῳ πξαηπνσίτῳ α
πάγνπ λνκνῦ Ἑξκνππνιείτνπ παξὰ Αὐξειίνπ Ἀπόιισλνο
”Ὡξίσλνο γλσστῆξνο θώκεο Πώεσο τνῦ αὐτνῦ πάγνπ
أيضا "أسينكريتيس برايبوسيتوس" الباجوس األول
"إلى فالفيوس أوليمبودوروس يدعى ً
التابع إلقميم هيرموبوليس ،من "أوريميوس أبولمونوس هوريون" جنوستير قرية بوييس

التابعة لنفس الباجوس"

من كان يناط بو ترشيح األفراد لموظائف التي يتم
والباحث ال ينكر أن الكومارخوس ىو ْ
شغميا عن طريق الخدمة اإللزامية ,ولكن يبدو َّ
أحيانا بين وظيفة
أن الجنوستير كان يجمع
ً

)72( Lews. N., “Ννεκαηα Λεγνληνο 66-79., ” BASP, 8, 1971, p. 15.

)73( P. Amh.2.139, l. 23 (AD 350, Hermoupolis Magna); P. Lond. 3. 1248
(345 A. D, Hermopolis).
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الجنوستير ووظيفة الكومارخوس ,حيث ورد في برديتين ما يشير إلى جمع الجنوستير ما

بين وظيفتو ووظيفة الكومارخوس(ٗ .)ٚولقد جاء في إحداىما:

”…“παξὰ Θενυαλίνπ θσκάξρῃ θαὶ γλσστῆξη θώκεο Ἰβηῶλνο

"من "ثيوفانيس" كومارخوس وجنوستير قرية إبيون"...

()98

فعميا بين الوظيفتين ,أم َّأنو كان يشغل منصب الكومارخوس
وسواء كان الجنوستير يجمع ً
فقط في فترة خمو المنصب لحين تعيين كومارخوس آخر ,يبدو أن الجنوستير كان يقوم

بترشيح األفراد لمخدمة اإللزامية عمى َّأنو كومارخوس .كما أننا نجد الجنوستير في إحدى
البرديات يرفع تقاريره مباشرة إلى البرايبوسيتوس باجوس( ,)ٚٙوفي أخرى إلى الـ"

استراتيجوس" أو الـ" إكزاكتور"( .)ٚٚوفي اعتقادي َّ
أن الجنوستير ما كان ليفعل ذلك
قائما
ً
متخطيا رئيسو المباشر ,الكومارخوس ,وفي وجوده ,إال إذا كان يؤدي وظيفتو أو ً
بأعمالو.
ٗ-

يبدو َّ
أن الجنوستير كانت تربطو عالقة ما بعممية قياس األرض ,و َّأنو كان يرفع

تقارير بيذا الشان إلى االستراتيجوس ,ويتضح لنا ذلك من خالل بردية عبارة عن :تقرير

مرسل إلى استراتيجوس أو إكزاكتور ىيرموبوليس ماجنا ,من قبل موظف قياس األراضي

العامة ( )δεκόζηνο γεωκέηξνπوجنوستير قرية سينابي (.)ٚٛ( )Σηλαπή

)74) P. Flor. 3. 344 (400-499 A. D, Hermopolis) ; P. Flor. 3. 346 (400-499
A. D, Hermopolis).

(75) P. Flor. 3. 344 (400-499 A. D, Hermopolis).

)76( P. Amh.2.140 (A.D 349, Hermoupolis Magna).

)77( P. Cairo. Preis 8 (321 A. D, Hermoupolis Magna)= CPR. 17. 1 22 (321 A. D).
)78( Ibid.
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ولقد كانت وظيفة جنوستير القرية تؤدى كـ"خدمة" إلزامية( ,)ٜٚومن خالل بردية(ٓ ,)ٛعبارة
ٍ
ٍ
شخص ُي ْدعى "ىيراكميديس ( )Herakleidesإلى
رسل من خالل
عن
ُ
خطاب ُمبيم ُم َ
آخر ُي ْدعى "سارابيون (ال ندري ما ىي وظيفتو عمى وجو التحديد)  -ربما نستنتج أن

الجنوستير كان يؤدي عممو كخدمة إلزامية ,طبقًا لقول مرسل الخطاب بأن الجنوستير قد
أدى ما عميو من أعباء في السنوات الماضية ,وربما كانت وظيفتو إحدى ىذه األعباء,
حيث جاء بيا:

“Γεκήτξηνο ὁ γλσστὴξ ἠμίσσέλ κε ιέγηλ σνη ὥστε αὐτὸλ
”ιππνλ γελέσζαη πὲξ τῶλ πξντέξσλ ἐτῶλ
أن أُخ ِب َر َك َّأنه (كان في خير
" ديميتريوس ( )Demetriosالــ" :جنوستير" يسألُني ْ
حال) أدى ما عميه من أعباء في السنوات الماضية ".......
أما فيما يتعمق بـ"فترة" والية جنوستير القرية ,يبدو َّأنيا تتطابقت مع فترة والية جنوستير
َّ
المدينة (أو الحي ,أو القبيمة) ,وىي أربع سنوات ,وربما يتسق ذلك مع قول "مايمر"

(َّ )Maehler
أن فترة والية جنوستير القرية كانت أربع سنوات عمى األقل(ٔ.)ٛ

ويبقى لنا أن نشير إلى ممحوظة أخيرة :وىي َّأنو قد مر بنا في بردية سابقة(ٕ ,)ٛذكر مصطمح
جنوستير القسم األول لقرية سكار (,)Βίθηωξ γλωζηῆξνο α κέξνπο θώκεο Σθάξ
وىذا ربما يشير إلى أن القرية كانت مقسمة إلى عدد من األقسام اإلدارية ,و َّ
أن ىناك جنوستير لكل
نظر َّ
قسم ,ولكن يبدو َّ
ألن ىذ المصطمح لم يرد في البرديات المؤرخة
أن ذلك قد تم في فترة متأخرةً ,ا
بالقرن الرابع ,أو حتى المؤرخة بأوائل القرن الخامس ,كما َّ
أن البردية التى نحن بصددىا اآلن
مؤرخة بالنصف األخير من القرن الخامس الميالدي.
)79( Jacqueline Lallemand., Op. Cit., p. 137.
)80( P. Oxy. 12. 1490, ll. 2-4 (320 A. D).

)81( Maehler. H., Review: P. Charite, The Classical Review, Vol. 34, No. 1
(1984), p. 118.

)82( CPR. 5. 26, ll. 604-605 (, 450-499 A. D, Hermopolis ).
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قائمة بأسماء الجنوستيريس
المكان

البردية

التاريخ

االسم

1

..بن بيتييسيس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 4.

91 or

2

هارثونيس

أوكسيرينخوس

P. Turner.

101 A.D

3

كموديوس

أرسينوي

P. Hamb. 1.

103 A. D

م

722
19

107 A. D

31

4

إجناتيوس نيجر

أرسينوي

P. Hamb. 1.

103 A. D

5

يوليوس

أرسينوي

P. Hamb. 1.

103 A. D

6

ديوجينيس بن هيراكس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 3.

127 A. D

31
31

496

7

يوليوس كريسبوس

أرسينوي

P. Diog. 5

132/3 A.

8

فاليريوس باولوس

أرسينوي

P. Diog. 5

132/3 A.

9

جميمميوس هيراكميديس

أنطينوبوليس

P. Fam.

133 A.D

 10سوخوس بطوليمايوس

أنطينوبوليس

P. Fam.

 11هيرون بطوليمايوس

أنطينوبوليس

P. Fam.

أرسينوي

P. Diog. 6

 12فاليريوس بيرينيكيانوس

D
D

Tebt. 30
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P. Diog. 7

133 A.D
133 A.D
142 A. D
142 A. D
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 13فالفيوس يوليانوس

أرسينوي

P. Diog. 6

142 A. D

 14بيترونيوس كيميراس

أرسينوي

P. Diog. 6

142 A. D

 15لوكريتيوس كرسبوس

أرسينوي

SB. I. 5217

148 A. D

 16يوليوس أنطونينوس

أرسينوي

SB. I. 5217

148 A. D

 17ماجيوس سابينوس

أرسينوي

SB. I. 5217

148 A. D

 18لوسانياس ابن ديديموس

أنطينوبوليس

P. Fam.

151 A. D

 19ديديموس ابن ديديموس

أنطينوبوليس

P. Fam.

 20بطوليمايوس بن هيراكميديس

أنطينوبوليس

P. Fam.

 21جايوس دوميتيوس

أنطينوبوليس

P. Mich.

P. Diog. 7
P. Diog. 7

Tebt. 34
Tebt. 34
Tebt. 34

142 A. D
142 A. D

151 A. D
151 A. D
155 A. D

Mchl.1

 22ماركوس أنطونيوس

أنطينوبوليس

P .Mich.

155 A. D

 23يوليوس هيراكميانوس

أنطينوبوليس

P. Mich.

155 A. D

 24أيزيدوروس هوريون

أنطينوبوليس

SB. 16.

157 A. D

Mchl.1
Mchl.1
12743

 25أمونيوس ليونيديس

أنطينوبوليس

SB. 16.

157 A. D

 26سوتير هيراكميوس

أنطينوبوليس

SB. 16.

157 A. D

 27سارابيون بن أسكميبياديس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 4.

138-161

889

12743
12743
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723.

A. D

 28أيزيدوروس امونيوس

انطينوبوليس

SB. 16.

171 A. D

 29فيالنتينوس امونيوس

انطينوبوليس

SB. 16.

171 A. D

 30كورنيميوس هيرمياس

12744
12744

انطينوبوليس

SB. 16.

171 A. D

 31جايوس فاليريوس فالينس

أرسينوي

B G U. 4.

173 A. D

 32ماركوس فاليريوس بريموس

أرسينوي

B G U. 4.

173 A. D

12744
1032
1032

 33يوليوس ماريوس تيبيريانوس

أرسينوي

B G U. 4.

173 A. D

 34أبولمونيوس

أرسينوي

P. Stras. 4.

177/8 A.

 35ماركوس أوريميوس بيتيسوخوس

أرسينوي

SB. 4. 7362

188 A. D

 36سيرينوس بيترونيوس

أرسينوي

SB. 4. 7362

188 A. D

 37يوليوس جميمموس

أرسينوي

SB. 4. 7362

188 A. D

 38هيراكموس

أرسينوي

P. Turner.

193-8 A.

 39زينور بن سارابيون

بطوليمايوس

P. Freib. 2.

195/6 A.

 40ماركوس يوليوس ديوجينيس

أنطينوبوليس

P. Diog. 2

197 A. D

 41ماركوس أنطونيوس فالينس

أنطينوبوليس

P. Diog. 2

197. A. D

 42جايوس لونجينوس ماركوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 2

197. A. D

يورجيتيس

88:

1032
238

26
10

D

D
D
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 43جايوس يوليوس نيناروس

أنطينوبوليس

P. Diog. 3

209 A. D

 44لوكيوس نونيوس إبيماخوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 3

209 A. D

 45هيرمياس أنوبيون أمونيوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 3

209 A. D

 46أمونيوس ساراباس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 9.

211-212

 47جايوس يوليوس نيناروس

أنطينوبوليس

P. Diog. 4

212-217

 48لوكيوس نونيوس إبيماخوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 4

212-217

 49هيرمياس أنوبيون أمونيوس

أنطينوبوليس

P. Diog. 4

212-217

 50ماركوس أوريميوس ماكرينوس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 18.

260 A. D

أيضا كيركيون
 51ليون يدعى ً

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 18.

260 A. D

1196

2186

A.D

A. D
A. D
A. D

2186

 52أوريميوس سارابامون

أنطينوبوليس

P. Oxy. 49.

260 A. D

 53أوريميوس سارا(بامون).............

أنطينوبوليس

P. Oxy. 49.

260 A. D

 54أوريميوس ثيون

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

269 A. D

3476
3476
2892

 55أوريميوس ساراس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

269 A. D

 56أوريميوس نيميسيانوس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

269 A. D

 57أوريميوس أريوس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

269 A. D

;88

2892
2914
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2914
 58أوريميوس ................

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

269-270

 59أوريميوس أنطونيوس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

270 A. D

2895

A. D

2894

 60أوريميوس سيرينوس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

270 A. D

 61أوريميوس سيمبانوس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 40.

272 A. D

 62أوريميوس سارابيون

أوكسيرينخوس

P.Mich. 14.

272 A. D

2908
2902

676

 63أوريميوس أمويس

أوكسيرينخوس

P.Mich. 14.

272 A. D

 64أوريميوس جوسنوس

أوكسيرينخوس

P.Mich. 14.

272 A. D

كرانيس

O. Mich. 1.

285 A. D

 65ساتابوس

676
676

407

Late 3rd

 66ديميتريوس.........................

أوكسيرينخوس

P. Oxy. 12.

 67إيزيدوروس

أوكسيرينخوس

P. Oxy. I.

295 A. D

 68أوريميوس كوبرياس

هيرموبوليس

SB. 20.

302-3 A.

 69أوريميوس أبولمون

هيرموبوليس

P. Harrauer.

316 A. D

ماجنا

45

1490

Cent. A.
D
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 70أوريميوس بوليس

هيرموبوليس

P. Charite.

A. D 329

 71أوريميوس بن بيساريون

هيرموبوليس

P. Lond. 3.

345 A. D

 72أوريميوس أبولمو

هيرموبوليس

P. Lond. 3.

346 A.D

 73هاتريس بن بيويس

هيرموبوليس

P. Amh. 2.

A. D 349

 74أوريميوس سارابيون

هيرموبوليس

P. Amh. 2.

350 A. D

 75هيراس......

هيرموبوليس

P. Cairo.

Preis. 20

356-357
A. D

 76أوريميوس نيموس أمون

هيرموبوليس

P. Lips. 1.

390 A. D

ماجنا

65; 66

 77أوريميوس أنطونينوس

هيرموبوليس

SB.

 78أوريميوس...........

أنطينوبوليس

SB. 22.

424 A. D

 79أوريميوس فيكتور

هيرموبوليس

CPR. 5. 26

450-499

 80ثيوفانيوس

هيرموبوليس

P. Flor. 3.

400-499

 81أوريميوس بالموس

هيرموبوليس

P. Flor. 3.

400-499

15

1248
1249
140
139

20.14586
15620

4 Cent.

A. D
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:قائمة اإلختصارات

-

J.E.A. = The Journal of Egyptian Archaeology.
J.J.P. = The Journal of Juristic Papyrology.

B.A.S.P. =The Bulletin of the American Society of Papyrologists
قائمة املصادر واملراجع

ً
: املصادر الربدية:أوال

- P. Amh = The Amherst Papyri, Being an Account of the Greek Papyri in
the Collection of the Right Hon. Lord Amherst of Hackney, F.S.A. at
Didlington Hall, Norfolk, ed. B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London.

- P. Ant = The Antinoopolis Papyri. London. I, ed. C.H. Roberts. 1950.
II, ed. J.W.B. Barns and H. Zilliacus. 1960. III, ed. J.W.B. Barns and H.
Zilliacus. 1967.

- BGU = Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen)
Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. Berlin.

- P. Cair.Cat = Greek Papyri, Catalogue général des antiquités
égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 10001—10869, ed. B.P. Grenfell
and A.S. Hunt. Oxford 1903.

- P. Cair. Preis = Griechische Urkunden des Aegyptischen Museums zu
Kairo,

ed.

F.

Preisigke.

Strassburg

1911.

(Schriften

Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Strassburg 8). Nos. 1-48.

der

- P. Cair. Zen. = Zenon Papyri, Catalogue général des antiquités
égyptiennes du Musée du Caire, ed. C.C. Edgar. Cairo.
888

م6102 مجلة المؤرخ العربى اكتوبر

- P. Charite. = Das Aurelia Charite Archiv, ed. K.A. Worp. Zutphen
1981. (Stud.Amst. XII). Nos. 1-41.

- CPR = Corpus Papyrorum Raineri. Vienna.

- P. Diog. = Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes

apparentés, ed. P. Schubert. Bonn 1990. (Pap.Texte Abh. XXXIX).
Nos. 1-68; nos. 1, 10-11 are Latin, the remainder Greek.

- P.Fam.Tebt. = A Family Archive from Tebtunis, ed. B.A. van
Groningen. Leiden 1950.

- P. Flor. =Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini (Supplementi
Filologico-Storici ai Monumenti Antichi). Milan.

- P.Freib. = Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung.

- P. Hamb. = Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats

und Universitätsbibliothek. I, ed. P.M. Meyer. Leipzig-Berlin 19111924. II mit einigen Stücken aus der Sammlung Hugo Ibscher, ed.

B. Snell and others. Hamburg 1954. III, ed. B. Kramer and D.
Hagedorn. Bonn 1984. IV, ed. B. Kramer and D. Hagedorn.
Stuttgart and Leipzig 1998.

- P.Harrauer. = Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag
von Hermann Harrauer, ed. B. Palme. Vienna 2001.
- P.Leipz.

=

Die

griechischen

Papyri

der

Universitätsbibliothek, ed. C. Wessely. Leipzig 1885.

888

Leipziger

م6102 مجلة المؤرخ العربى اكتوبر

- P.Lips. = Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu

Leipzig, I, ed. L. Mitteis. Leipzig 1906. II, ed. R. Duttenhöfer with a
note by R. Scholl. Munich/Leipzig 2002.

- P.Lond. = Greek Papyri in the British Museum. London. At
present 7 vols.

- P. Mich. Michigan Papyri, Papyri from Tebtunis, edited. By A. E.
R. Boak, E. M. Husselman, W. F. Edgar, Ann Arbor, 1933- 1944.

- P.Mich.Mchl. = A Critical Edition of Select Michigan Papyri, ed.
E.M. Michael. Diss. University of Michigan, Ann Arbor 1966.

- P. Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri. Published by the Egypt
Exploration Society in Graeco-Roman Memoirs. London.

- PSI. = Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per
la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto). Florence. The first
eleven volumes were edited by a number of persons under the

general direction of G. Vitelli and M. Norsa. A list of reeditions of
documentary texts is given by P. Pruneti in Pap.Flor. XIX.2, pp.
475-502.

- P. Ryl. = Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John

Rylands Library, Manchester. Manchester. I, Literary Texts, ed.
A.S. Hunt. 1911. II, Documents of the Ptolemaic and Roman
Periods, ed. J. de M. Johnson, V. Martin and A.S. Hunt. 1915. III,

Theological and Literary Texts, ed. C.H. Roberts. 1938. Nos. 457888
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551. IV, Documents of the Ptolemaic, Roman and Byzantine
Periods, ed. C.H. Roberts and E.G. Turner. 1952.

- SB = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten. (A
collection of documentary papyri, ostraca, inscriptions, mummy
tablets and related texts published in journals or unindexed
catalogues. Begun by F. Preisigke in 1915, continued by F.
Bilabel, E. Kiessling, and H.-A. Rupprecht).

- P. Stras. = Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitätsund Landes-bibliothek zu Strassburg, ed. F. Preisigke. Leipzig.

- P. Turner. = Papyri Greek and Egyptian Edited by Various Hands

in Honour of Eric Gardner Turner on the Occasion of his Seventieth
Birthday, ed. P.J. Parsons, J.R. Rea and others. London 1981.
(Egypt Exploration Society, Graeco-Roman Memoirs 68).

ً
: النقوش:ثانيا

- O. Mich. = Greek Ostraca in the University of Michigan Collection,
Part I, Texts, ed. L. Amundsen. Ann Arbor 1935. (Univ. of Mich.
Studies, Humanistic Series 34).

ً
: املراجع العربية:ثالثا

 دار, تاريخ مصر االجتماعي واالقتصادي في عصر الرومان:حسن اإلبياري

.ٕٓٓٗ ,العموم بالفيوم
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ً
: املراجع األجنبية:رابعا

- Bagnall, R : Egypt in Late Antiquity, Princeton, (1993).

- Boak. A. E. R: “The Epikrisis Record of an Ephebe of Antinoopolis
Found at Karanis” JEA, Vol. 13, No. 3/4 (Nov., 1927).

- Cockle, W.E.H: “State Archives in Graeco – Roman Egypt from 30 B.
C. to the Reign of Septimius Severus”, JEA, (1984).

- Derda. T: “Pagi in the Arsinoite Nome Astudy in the Administration of
Fayum in the Early Byzantine Period”, JJP, 31, (2001).

- Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" Museum Helvèticum, 6
(1949), 49-55.

- Lallemand. J: L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de
Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des
rapports entre l'Egypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle, (1964).
- Lews. N: “Ννεκαηα Λεγνληνο 66-79., ” BASP, 8, (1971)
- Liddell & Scott: Greek-English Lexicon, Oxford, (2001).

- Maehler. H: Review: P. Charite, The Classical Review, Vol. 34, No.
1 (1984).

- Oertel, F.: Die Liturgie. Studien Zur Ptolemaischen und Kaiserlichen
Verwaltung Agyptens. Leipzig,(1917).
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رستاق اسفراٌني يف القرنني الثانً والثالث اهلجرٌني
الثامن والتاسع املٍالدٌني

د.عالء محمد عبد الغني حسن

أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد

مقدمت البحث:

حظي رستاق اسفرايين بموقع

الجامعة العربية المفتوحة -الكويت

جغرافي متميز ،فيي من المدن الميمة التي تتبع

نيسابور بخاصة ،وخراسان بعامة ،باإلضافة إلى ما تمتعت بو من نشاط اقتصادي قامت

أركانو عمى الزراعة ،فقد تميزت اسفرايين بخصوبة أراضييا ووفرة محاصيميا ،وكفايتيا في
الغالب ألىميا ،وكذلك الصناعة والتجارة ،وأيضا تميز المجتمع االسفراييني بعناصر سكانية

مختمفة األجناس ،من حيث تنوع أطيافو وتعدد طبقاتو مع ما بينيا من انسجام وتالؤم.

ولعل من أفضل ما تميزت بو اسفرايين :العمماء ،فقد أخرجت العديد من العمماء الذين طافوا

العالم شرقا وغربا  ،وكان ليم إسيامات مميزة واضافات واضحة في صنوف العموم المختمفة ،من
خالل ما قاموا بو من تدريس ،وتأليف الكتب في مختمف العموم ،وىذا ما ستوضحو الدراسة.

وجدير بالذكر في ىذه المقدمة الموجزة :اإلشارة إلى مقدار الصعوبة التي تواجو من

يحاول دراسة ىذه المدينة ،من نواحييا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،نظ اًر لندرة

المصادر التي عنيت بيا وبالحديث عنيا ،وما تبقى من مصادر فحديثو ورد بصورة

مجممة ،في الغالب ،حاولنا جاىدين تطويعيا لخدمة مقتضيات البحث ،وابراز موضوعاتو

ومطالبو ،ولعل االعتراف بيذا من اإلنصاف الذي يجب أن يكون رائدنا ،في ىذه الدراسة

وغيرىا  ،وفيما يمي :التعريف برستاق اسفرايين ،ودورىا في الحقبة الزمنية محل الدراسة.
أوال التعرٌف برستاق اسفراٌني:

قبل الشروع في مادة البحث األصمية والحديث عن اسفرايين والنواحي المتعمقة بيا:
أرى أنو من متطمبات البحث ،بيان مدلول لفظة رستاق الواردة في العنوان ،اتساقاً مع
ضرورة أن يستيل الباحث بحثو بتعريف غريب مصطمحات العنوان ،وبيان مدلوليا،
فالرستاق كممة فارسية معربة ،الحقوه بقرطاس ،ويقال :رزداق ،ورسراق ،والجمع
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الرساتيق ،وىو السواد ،قال ابن ميادة :ىال اشتريت حنطة بالرستاق ،سمراء مما درس إن
محزاق )1(.ورستاق أيضاً ىي كورة كثيرة القرى بنيسابور( )2الرذداق  :لغة في الرسداق،
تعريب الرستاق  ،قال الجوىري الرزداق :السطر من النخل والصف من الناس ،وىو
معرب وأصمو بالفارسية (رستو) وقيل ىي بيوت مجمعة ( .)3وقال ياقوت :رستاق
بسمرقند ،بينيما سبعة فراسخ ،ولو قرى نزىو وبساتين كثيرة وأنيار جارية(.)4
وبعد االنتياء من التعريف بالرستاق ،آن لنا أن نتعرف عمى معاني اسفرايين ،حيث
()8
كتبت بأكثر من لفظ كالتالي :أسفرايين( )5وأسفرائين( )6وأسفراين( )7خطيا السيوطي بال ىمزة
من المدن اليامة في نيسابور( )9بخاصة وخراسان( )10بعامة ،فيي بميدة حصينة من نواحي
نيسابور عمى منتصف الطريق من جرجان( )11بينيا وبين نيسابور خمس مراحل( )12واسميا
القديم ميرجان ،سماىا بذلك بعض المموك لخضرتيا ونضارتيا ،وميرجان قرية من أعماليا،
أصميا من أسبرايين بالباء الموحدة ،وأسبر بالفارسية ىو الترس ،وايين ىو العادة ،فكأنيم
()13
عرفوا قديما بحمل الترس ،فسميت مدينتيم بذلك ،وقيل :إن الذي بنى اسفرايين اسفنديار
فسميت بو ،ثم غير لتطاول األيام ،وما زال اسما لقرية قرب المدينة الخربة )14(.ويصفيا
المقدسي بأنو رستاق( )15نفيس يشقو جادة جرجان ،مدينتو عمى ىذا االسم عامرة نفيسة ،ليس
في مدائن الرساتيق أجل منيا( )16وذكر ابن رستو أن "اسفرايين" ىي الرستاق الثالث من
()18
رساتيق نيسابور )17(.و تقع حالياً في جميورية إيران.
أما عن مساحة المدينة فقال المقدسي في وصفيا إنيا :مدينة متوسطة المقدار
متحضرة األىل )19(.وخالفو ياقوت مشي ار إلى صغر حجميا ،حيث عبر عنو بصيغة
التصغير قائالً :بميدة حصينة من نواحي نيسابور( )20وىذه الصيغة ،كما ىو معروف ،من
صيغ التصغير الدالة عمى قمة حجم وشأن من يوصف بيا.
وأما وصفو ليا بأنيا :حصينة ،فكممة حصينة في وصف ياقوت تطمق ويراد بيا أحد
شيئين :إما حصانة موقعيا الجغرافي ومناعتو ،وصعوبتو لكل ناىب  ،أو حصانة أسوارىا
وقالعيا ،بما يفيد في الجانب الحضاري الذي أتاح وجود وتوفر مثل ىذه األسوار والقالع ،أو
الصراع السياسي الذي صاحب تمك البقعة من األرض ،بما ينبئ عن كونيا مستيدفة لغيرىا.
21
وخالفيما الحميري واصفاً مساحتيا :إنيا مدينة كبيرة.
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ومما سبق يظير أمامنا ثالثة آراء في حجم ومساحة مدينة أسفرايين :تنحصر في
الكبر ،والتوسط ،والصغر ،ولعل الميل إلى أنيا متوسطة المقدار ىو الراجح.
وفي أسفرايين بعض المشاىد التي جذبت أنظار بعض من الرحالة ،لعل منيا ما أورده
المستوفي :من أنو كان في جامع أسفرايين وعاء عظيم من النحاس ،لم ير أعظم منو ،فإن محيط
()22
حافتو الخارجة كان اثتنى عشرة ذراعا ،وكان في شمال المدينة قمعة زر ،أي قمعة الذىب.
نواحً اسفراٌني وقراها :ضمت اسفرايين ونواحييا عدة قرى ،أوصميا البعض إلى
أربعمئة واحدى وخمسين قرية( .)23ومن أعماليا إحدى وخمسون قرية( )24ولعل ىذا العدد من
القرى ،الموجودة في رستاق اسفرايين ،مبالغ فيو  ،وفيما يمي إيراد أشير تمك القرى:
()25
 سنداسب :مدينة صغيرة عامرة ،ومنيا إلى أسفرايين مرحمة.
()26
 برمس :بضم أولو والميم ،من نواحي أسفرايين من أعمال نيسابور.
 ميرجان :معناه بالفارسية "فرح النفس" قد يسقط من الكورة المذكورة آنفا قذق
فيقال ميرجان فقط ،وميرجان قرية بأسفرايين لقبيا بذلك كسرى قباذ بن فيروز ،والد
كسرى أنو شروان ،لحسنيا وخضرتيا وصحة ىوائيا( )27وىي مدينة عامرة الديار
واألسواق ،كثيرة الخيرات واألرزاق جميمة ،ليا سور تراب وربض عامر ،وشرب أىميا من
()28
ماء يأتي إلييا جمبا ،ومن ميرجان إلى ديواره مرحمتان.
()29
 بزانة :قرية من قرى أسفرايين.
 بوازنة :بالزاي واأللف والنون ،قرية من قرى أسفرايين ،منيا "أبو محمد عبد اهلل بن
الحارث بن حفص بن الحارث بن عقبة القرشي الصنعاني ثم البوزاني" ،من أىل صنعاء وسكن
()30
بوزانة ،وكان وضاعا لمحديث عن األئمة ،مثل عبد الرزاق ،وأحمد بن حنبل وغيرىما:
 جوربذ :بسكون الواو والراء وفتح الباء الموحدة والذال معجمة ،من قرى أسفرايين
من أعمال نيسابور ،منيا "عبد اهلل بن محمد بن مسمم أبو بكر األسفرايين الجوربذي"(.)31
 الحوش :قرية من أعمال أسفرايين من نواحي نيسابور ،ينسب إلييا "بدل بن
محمد بن أحمد الحوشي" ،سمع أباه واسحاق بن راىويو(.)32
 خسروجرد :بضم أولو وجرد بالجيم المكسورة والراء الساكنة والدال ،وجيمو معربة عن
كاف ،ومعناه عمل خسرو ،ألن كرد بمعنى عمل مدينة ،وينسب إلييا "أبو يوسف يعقوب بن
أحمد بن محمد األزىري الخسروجردي" وغيره توفي في خسروجرد سنة  299وقيل سنة
300ىـ920 /م وكان مولده سنة  200ىـ820/م (.)33
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 الخشى والخوشى :واحد يقال لمبمدة (خش) بضم فتشديد و (خوش) بضم فواو
ساكنة فشين معجمة خفيفة ،من قرى أسفرايين ،وخوش بضم أولو وشين معجمة ،قرية من
نواحي أسفرايين ينسب إلييا "أبو عبد اهلل محمد بن أسد النيسابوري الخوشي" ،سمع ابن
عيينة والمبارك والفضيل بن عياض وغيرىم (.)34
 زرد :بفتح أولو وسكون ثانيو ودال ميممة ،ومعناه بالفارسية األصفر ،وىي من قرى
أسفرايين من أعمال نيسابور ،ينسب إلييا "أحمد بن محمد الزردي المغوي األديب" (.)35
 سمنقان :بفتح أولو وثانيو ونون ساكنة ثم قاف وآخره نون ،بمد بقرب جاجرم من
أعمال نيسابور ،وىي كورة بين جبمين تشتمل عمى عدة قرى ،أوليا متصل بحدود
أسفرايين وآخرىا متصل بحدود جرجان وجاجرم في غربييا ،والقصبة بميدة في لحف جبل
تسمى "سممقان" والمحدثون يكتبونيا بالنون(.)36
 شرمقان :بفتح أولو وسكون ثانيو وبعد الميم قاف وآخره نون ،والعجم يقولون
جرمقان ،بميدة بخراسان من نواحي أسفرايين في الجبال ،بينيا وبين نيسابور أربعة أيام،
وقد خرج منيا طائفة من العمماء منيم" :أبو الفضل الشرمقاني" ،كان أحد أعيان مشايخ
خراسان والعراقين والشام والجزيرة والحجاز ،سمع المسند الكبير واألميات ألبي بكر بن
أبي شيبة ،ثم توفي بالشرمقان خامس عشر جمادى اآلخرة سنة .)37(136
 كوران :بالضم وآخره نون من قرى أسفرايين (.)38
( ميكشان) :فعرب فقيل (مشيجان) ميشجان بالكسر ثم السكون وشين معجمة
مفتوحة وجيم وآخره نون ،من قرى أسفرايين.)39( .
()40
 خانقاه :بين أسفرايين وجرجان.
 التوث قرية بأسفرايين منيا" :أبو القاسم عمي بن طاىر" ،سمع ببغداد "أبا
محمد الجوحيري" توفي سنة  .480ىـ 1100/م (.)41
 ايالبستان :قرية بين أسفرايين وجرجان ،من عجائبيا ما ذكره صاحب تحفة
الغرائب :أن بيا مغارة يخرج منيا ماء كثير ينبع من عين فييا ،فربما ينقطع ذلك الماء
في بعض السنين أشيرا ،فإذا دام انقطاعو يخرج أىل القرية من الرجال بأحسن ثيابيم،
والدفوف والشبابات والمالىي إلى تمك العين ،ويرقصون عندىا ويمعبون ،فإن الماء ينبع
()42
من العين ويجري بعد ساعة ،وىو ماء كثير بقدر ما يدير رحى.
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 جاجرم :بعد األلف جيم أخرى مفتوحة وراء ساكنة وميم ،بمدة ليا كورة واقعة بين
نيسابور وجوين وجرجان ،تشتمل عمى قرى كثيرة وبمد حسن ،وبعض قراىا في الجبل
المشرف عمى أزاذوار قصبة جوين ،وىي مدينة بأرض خراسان مشيورة بقرب أسفرايين .بيا
عين تنبع قناة بين جاجرم وأسفرايين؛ وقيل :من غاص في ماء ىذه العين يزول جربو(.)43
 جوربك :قرية من قرى أسفرايين(.)44
 جورزك :قرية من قرى أسفرايين (.)45
 جربوقان من خطة أسفرايين(.)46
 جوش :بفتح الواو ،قريو من قرى أسفرايين(.)47
 جوسقان :بالفتح ثم السكون ،والسين ميممة مفتوحة ،وقاف ،وألف ،ونون :قرية
متصمة بأسفرايين حتى كأنيا محمة منيا ،يسمونيا كوسكان ،ينسب إلييا "أبو حامد محمد
بن عبد الممك الجوسقاني" إمام فاضل ،تفقو عمى "أبي حامد الغزالي" (.)48
وىذا العدد الكبير من القرى التابعة لمدينة أسفرايين ينبئ عن عظم ىذه المدينة،
وتواجدىا الحضاري والعمراني.
ثناء العلماء على أسفراٌني:

لعل األىمية الكبيرة لمدينة أسفرايين جعمت العمماء يخصونيا بالثناء في كتاباتيم،
ومنيم" :أبو الحسن عمي بن نصر الفندورجي" حيث قال يتشوق أسفرايين وأىميا:
سقى اهلل في أرض أسفرايين عصبتي فما
وجربت كل الناس

تنتيي

العمياء

إال

بعد فراقيم فما ازددت إال فرط ضن عمييم.

إلييم
()49

وذكر السمعاني أن "نسا" ( )50وأبيورد( .)51واسفرائين عرائس ينشزن عمى المبتدعين(.)52
ثانٍا :التطور السٍاسً السفراٌني خالل فرتة الدراست:

كان ألسفرايين نشاط سياسي ممحوظ ،فبعد استقرار اإلسالم في الجزيرة العربية،

بدأت الفتوحات اإلسالمية في جميع االتجاىات ،وكانت أسفرايين من المناطق األولى
التي وصل إلييا المسممون في صدر اإلسالم ،وقد اختمف المؤرخون حول توقيت فتح

أسفرايين ،فقيل :إنيا فتحت في عيد عمر بن الخطاب( .)53حيث كمف األحنف بن
()54

قيس

بالتوجو إلى خراسان بعد فرار يزدجرد الثالث ،آخر مموك الفرس ،إلييا ،عقب
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ىزيمتو في معركة نياوند عام 21ىـ641/م( .)55فدخل األحنف بن قيس يحمل نور
اإلسالم إلى ىذه البالد ،فدخل خراسان وأرسل أحد قواده وىو "عبد اهلل بن مطرب بن

الشخير" لفتح نيسابور ،فاتجو إلييا ،وحاصرىا ،واستولى عمييا بعد مقاومة كبيرة(.)56
والواضح أن أسفرايين فتحت مع نيسابور ،ألن المصادر لم تخصص وقتا لفتحيا يختمف
عن توقيت فتح نيسابور ،ولم تذكر أن ىناك مدنا من توابع نيسابور لم تفتح بعد.

ويترجح لدى الباحث أن أسفرايين فتحت قبل نيسابور ،إذ ال يمكن الوصول إلى

نيسابور إال بعد فتح أسفرايين ،لكونيا في الطريق الواصل إلى نيسابور.

وظمت أسفرايين ونيسابور في استقرار تام ،تابعة لمدولة اإلسالمية إلى نياية عيد عمر بن

الخطاب ،والعامين األولين من عيد عثمان بن عفان35 – 23 ،ىـ654 -642/م ،حيث ترك
أىل نيسابور ورساتيقيا اإلسالم ،عمى أثر الثورة التي قام بيا بني كناز أخوال كسرى ،ووصمت

األخبار إلى عثمان بن عفان ،فأرسل إلييم جيشا بقيادة عبد اهلل بن عامر بن كريز (.)57

وبعد فتح ابن كريز ألسفرايين توجو إلى نيسابور ،بعدما استولى عمى أعماليا

وافتتحيا ،فحاصر أىميا أشي اًر إلى أن طمبوا األمان ،عمى أن يدخل المسممون المدينة،
فأجيب إلى ذلك فأدخميم ليال ،ففتحوا الباب وتم الصمح عمي جميع نيسابور ،فصالحيم
عمى ألف ألف درىم(.)58

وبعد ىذا الفتح ظمت أسفرايين إلى نياية عيد الخمفاء الراشدين في أمن واستقرار ،أما

في عيد الدولة األموية فقد انتظمت أسفرايين مثميا مثل باقي رساتيق نيسابور .وفي آخر

عيد الدولة األموية :وظيور الدعوة العباسية س ار كانت أسفرايين ،من المدن التي أيدت أبا

مسمم الخراساني في دعوتو كبقية مدن خراسان( ،)59وظمت أسفرايين مثل باقي مدن نيسابور
وخراسان في ىدوء تام أثناء والية أبي مسمم الخراساني عمييا ،من قبل بني العباس ،فقد

كانت مصدر اىتمام مثل باقي رساتيق نيسابور ،وخصوصا أن أبا مسمم الخراساني كان
يقضي أغمب وقتو في نيسابور ،وبالتالي فقد اىتم بنيسابور ورساتيقيا فازدىرت وانتعشت

حضاريا ،ولكن الحال اختمف بعد مقتل أبي مسمم الخراساني عمي يد أبي جعفر المنصور،

158 -136ىـ775 -754/م( ،)60حيث حصل اضطراب سياسي ،قامت عمى أثره ثورة
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في نيسابور ،ضد الخميفة أبي جعفر المنصور ،والواضح أن ىذه الثورة طالت أسفرايين ،إال

أنيا لم تستمر طويال فقد استطاع أبو جعفر المنصور القضاء عمييا(.)61

ىذا وقد عانت نيسابور وأسفرايين ،وباقي رساتيق نيسابور ،معاناة شديدة من ظمم

"خطاب بن يزيد" الوالي عمى نيسابور من قبل الخالفة العباسية ،مما دفع الناس أن يشتكوا

إلى الخميفة أبي جعفر المنصور ،فأمر عاممو عمى خراسان "عبد الجبار بن عبد الرحمن"
بعزل خطاب بن يزيد عن نيسابور ،فبعد أن عزل بدأ أىميا يتنفسون الصعداء(.)62
()63

وما أن أصبحت خراسان وأقاليميا تحت حكم الدول المستقمة

إداريا ،تغير الحال

تماما في أسفرايين ،فبدأ االزدىار ييب عمى خراسان ،وينتعش اقتصادىا ففي عيد الدولة

الطاىرية( .)64تمتعت اسفرايين بالحرية ألن الطاىريين كانوا ميتمين برعاياىم ،فاصمحوا

أحوال البالد االقتصادية ،وأحس الرعية باألمان ،وظير ذلك عمى المواطن األسفراييني،
وعمى جميع المواطنين الذين ىم من رعاياىم ،وخصوصا أنيم اتخذوا من نيسابور

عاصمة ليم ،وأسفرايين كما بينا رستاق من رساتيق نيسابور ،إذا فيي أقرب لالىتمام من

قبل الدولة الطاىرية( ،)65فكان لمطاىريين مآثر طيبة

وأياد بيضاء عمى نيسابور

ورساتيقيا ،وعمى رأسيا أسفرايين ،فعمى سبيل المثال ما كتبو "عبد اهلل بن طاىر" إلى

جميع عمالو في مختمف أرجاء خراسان" :لقد أخذت الحجة عميكم حتى تستيقظوا من

سباتكم ،وتتخمصوا من الحيرة ،وتجدوا في صالح أنفسكم ،وتساندوا الفالح الذي صار

ضعيفا ،وامنحوه القوة ،فإن اهلل سبحانو وتعالى جعل الطعام من أيدييم ،والسالم من

ألسنتيم ،وحرم الظمم عمييم" ،وكان يقول أيضا " :يجب أن يعطى العمم ألىمو ،ولغير
أىمو أمنع من أن ينبت مع غير أىمو".

()66

إن المتأمل فيما كتبو "عبد اهلل بن طاىر" يجده أكثر انطباقا عمى أىل أسفرايين،

فيو رستاق تكثر فيو األراضي الزراعية والفالحون كذلك والعمماء ،ولعل ىذا مدعاة

لالىتمام بأسفرايين وأحوال رعيتيا.
وفي الربع األخير من القرن الثالث اليجري :انتقل الحكم إلى الدولة السامانية

()67

فقد

اشتيرت الدولة السامانية بالعدل واإلصالح ،وبمغت منزلة عالية ومكانة رفيعة في الحضارة
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والرقي والغنى والثروة ،وازدىرت في عيدىا العموم والمعارف( ،)68وبالتالي فإن ىذا االزدىار

والرقي الحضاري أحس بو رعايا السامانيين في اسفرايين ،وفي كل أنحاء خراسان.

ولعل من اإلنصاف أن نعترف أن المصادر ،سواء كانت فارسية أو عربية ،قد صمتت
عن الحديث عن أسفرايين من الناحية السياسية واألحداث الداخمية التي حدثت فييا ،فمن
البدىي أن يكون ىناك أمراء عمى أسفرايين كغيرىا من المدن وكذلك عمال وقضاة وغيرىا
من الوظائف ،وخصوصا أنيا كانت عاصمة الرستاق الثالث من رساتيق نيسابور ،وبالتالي
فقد كان من الصعوبة عمى الباحث أن يعرف ما جرى من أحداث في أسفرايين ،وانما كان
حديثنا السياسي مستقى من األحداث الخارجية في نيسابور وخراسان .وكذلك فيما ذكر عن
الدول المستقمة ،في معاممتيا لرعاياىا ،وما يقع في حوزتيا ،ومنيا أسفرايين.
ثالثا :النشاط االقتصادي يف رستاق اسفراٌني :

يعد االزدىار االقتصادي أساس تقدم حضارات الشعوب ،وىو قائم في أصمو عمى

عدة مقومات :اساسيا الزراعة والصناعة والتجارة ،وفي األسطر التالية سنتحدث عن كل

منيا بالتفصيل ،وأثره في رخاء الحياة في أسفرايين:

تعد الزراعت عصب الحياة ،فقد تميزت اسفرايين بخصوبة أراضييا وتقدميا من

الناحية الزراعية ،فأول ما يواجينا في حديثنا عن الزراعة :ممكية األراضي ،فمم تكن ىناك
مشكمة في موضوع ممكية األراضي في اسفرايين ،بل كانت كغيرىا من مدن نيسابور
وخراسان ،فمم أجد في المصادر ما يبين أن أسفرايين تميزت بالنسبة لممكية األراضي عن

مدن نيسابور ،فاألرض في أسفرايين ،منذ بداية الفتح اإلسالمي ،بقيت عمى ما كانت
عميو قبل الفتح اإلسالمي ليا ،فالغالبية العظمى من األراضي الزراعية بقيت بيد

أصحابيا ،لقاء ما يدفعونو من خراج معين لمفاتحين( .)69فبقيت الممكية الخاصة بحوزة

األىالي ،فكانت عبارة عن :ممكية تممك ووضع يد ،كان متعارفا عمييا بين الناس

قديما ،ألن نظام تممك األرض ،بالمعنى المعيود ،لم يظير إال بعد فترة متأخرة خالل

القرن الرابع اليجري( ،)70وبعد الفتح اإلسالمي كانت ىناك أراض قد أحياىا المسممون
بعد أن تركيا أصحابيا ،فاىتموا بيا وقاموا عمى رعايتيا ،فأصبحت ممكا خاصا ليم ،وال
يدفع عمييا خراج( .ألن من أحيا أرض الموات فيي لو) ،فكان المسممون مالكا ليذه
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األراضي الشاسعة يبذلون كل الجيد في زراعتيا ،ومن ىذه األراضي أرض "يزيد بن

الميمب بن أبي صفرة"( ،)71والتي كانت منتشرة في أنحاء خراسان ،وآلت ممكيتيا إلى

"قتيبة بن مسمم الباىمي"( .)72وأيضا مالك األراضي العشرية ،وىي األرض التي بقي
عمييا أصحابيا بعد إسالميم ،فيم أحق بإدارتيا وال يوجد عمييا خراج (.)73

أما عن المياه التي تسقي األرض الزراعية في اسفرايين :فقال عنيا الحميري :إن

مياىيا جارية.

()74

وماء البمد يأتي من نير يمر من أسفل التل الذي عميو القمعة،)75(.

وفي المستنقعات يخرج منيا "نير أتراك" فيجري إلى الغرب ،ثم ينعطف باتجاه معاكس

لمجراه األول ،أي إلى الشرق ،ويخرج أيضا نير المشيد (.)76

أما عن النشاط الزراعً يف أسفراٌني :فقد عرفت أسفرايين قبل اإلسالم باالىتمام

بالزراعة ،ولما فتحيا المسممون زاد اىتماميم بالزراعة ،وعمموا عمى تطويرىا ،وظير ذلك
من خالل ما كتبتو المصادر الجغرافية من معمومات قيمة؛ تبين طبيعة أرض اسفرايين

وخصوبتيا ،فرستاق اسفرايين من أشير رساتيق نيسابور في الزراعة ،وبخاصة مزارع

األرز الكثيرة واألعناب الجيدة ،فال غرابة أن سميت بالميرجان ،ألنو أطيب أوقات
الفصول( .)77وسيل أسفرايين العظيم ،قال عنو المقدسي :إن بو مزارع األرز الكثيرة
واألعناب ،ومدينتو عمى اسمو ،عامرة .وكانت تكثر في رساتيقيا أشجار الجوز .وىواؤىا

رطب ،ويكثر فييا األعناب والقمح (.)78

إن الناظر في أمر الزراعة ،في أسفرايين ،يجد أن أسفرايين بمدة زراعية ذات أرض

تميزت بخصوبتيا ،والذي جعل الزراعة تزدىر في أسفرايين :أن مياه الري كانت متوفرة
لكثرة األنيار ،وخصوصا أنو يكثر فييا زراعة األرز ،واألرز كما نعمم يحتاج إلى الماء

الوفير ،ففييا أنيار جارية تخدم الزراعة ،وبيذا فإن الزراعة كانت مصد ار من المصادر

اليامة لالقتصاد في أسفرايين.

تعد الصناعت من األركان األساسية في ازدىار االقتصاد ،فقد اشتيرت اسفرايين
()79

بصناعة األواني الصفرية

وبيعيا(.)80

وىذه ىي الصناعة الوحيدة التي اشتيرت بيا أسفرايين ،فمم تتكمم المصادر العربية

والفارسية عن أي صناعة أخرى اشتيرت بيا أسفرايين.
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أما عن التجارة :فقد نشطت الحركة التجارية في الدولة اإلسالمية ،نشاطًا ممحوظاً منذ
ظيور اإلسالم ،فقد شجع اإلسالم عمى التجارة ،ومما ساعد عمى ازدىار التجارة :اىتمام

الخمفاء بيا ،ولعل من أىم ما اىتموا بو األسواق ،فاألسواق تمثل بؤرة النشاط االقتصادي في

أسفرايين،

إال أن

المصادر صمتت عن أسماء األسواق في أسفرايين ،وكذلك عن
()82( )81

مساحتيا ،فقال الحميري عن اسفرايين :إنيا مدينة كبيرة فييا أسواق وخانات

.

وقال

المقدسي :إنيا ذات أسواق وخصائص عدة( ،)83وقال عنيا أيضا ياقوت :ذات أسواق حسنة

وتحوى الكثير من العنب واألرز( ،)84وقال اإلدريسي :إن أسفرايين مدينة متوسطة المقدار،
()85

متحضرة األىل ،وبيا متاجر وأرزاق.

وعمينا أن نسمم أن األسواق دائما حول المسجد
()86

الجامع ،حيث يالحظ في معظم مدن خراسان االرتباط بين السوق والمسجد .
أما الرقابة عمى األسواق :فقد خضعت أسواق أسفرايين ،كغيرىا من أسواق مدن

خراسان ،لرقابة المحتسب ،والذي كان بدوره يقوم باإلشراف عمى مراقبة الموازيين
والمكاييل ومنع الغش والتدليس في البيع ،وضبط األسعار ومراقبتيا ،وكان يأمر

بالمعروف وينيى عن المنكر ،والحفاظ عمى األمن والنظام داخل السوق ،وترتيب
الصنائع ،فجعل كل حرفة في موضع معموم ،ومن كانت صناعتو تحتاج إلى وقود نار،
كالخباز والطباخ والحداد ،فكان المحتسب يبعد حوانيتيم عن العطارين والب اززين ،لعدم

المجانسة بينيم ،ومنعا لحصول األضرار،

()87

وطارد المحتسب ،بكل حزم ،المنكرات

داخل السوق ،مثل بيع الخمور وسائر المحرمات( ،)88كما كان يراقب كل ما يجمب من
األطراف مراقبة شديدة ،ليتأكد من سالمة البضائع الواردة( ،)89ويقوم المحتسب بالختم
عمى الموازين والمكاييل ،بختم وطابع معروف بين العامة ،ال يتم التعامل إال بو ،واذا شك
في موازين أىل السوق ومكاييميم عميو أن يختبرىا ويعايرىا ،ويأمر أصحاب الموازين
بمسحيا وتنظيفيا من األدىان واألوساخ ،وعميو المحافظة عمى شكل السوق ،فيجب أن

تكون في االرتفاع واالتساع بشكل مناسب ،وأن تكون عمى جانبي السوق ممرات يمشى
عمييا الناس ،وعميو أن يمنع أي أحد أن يخرج مسطبة دكانو عن سمت أركان السقائف

والممر األصمي ،ألن ىذا عدوان عمى المارة(.)90
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والظاىر أن المحتسب ،في أسواق أسفرايين ،كان يقوم بدوره عمى أكمل وجو،
واتضح ذلك من خالل وصف الرحالة السابق ليا :أنيا ذات أسواق حسنة ،والحسن
إطالق عام يشمل حسن الترتيب ونظافة المكان وجودتو ،ومما يدلل عمى نظافة األسواق
وترتيبيا وحسن االىتمام بيا ،ولفظة حسنة تدل عمى حسن المكان وحسن النظام ،فمو
تأخر أحد الوصفين ما صح إطالق لفظ الحسن كما ىو معموم.
وقد ساعد عمى ازدىار التجارة في أسفرايين :كونيا واقعة في خراسان والتي كانت
تتميز بأنيا واقعة في مركز الطرق الرئيسة لعبور القوافل بينيا وبين الدول المجاورة ،فأدى
ذلك إلى رواج التجارة ،مما جعل ذلك ينعكس عمى األسواق ،باإلضافة إلى ما تمتعت بو
خراسان من شبكة طرق عظيمة ،ربطت بين كل مدنيا( )91وىذه الطرق ىى:
 الطريق التجاري من شمال روسيا إلى الشرق :عن طريق بحر قزوين ومنو إلى
مرو وبمخ وبخارى وسمرقند وبالد ما وراء النير ،ومنيا إلى الصين ،وازدادت أىمية ىذا
الطريق بعد دخول أىل "البمغار" اإلسالم في أوائل القرن الرابع اليجري ،وعقدوا مع
الواليات اإلسالمية ،وخاصة خراسان ،عقودا تجارية ىامة ،ولقد حافظ الحكام منذ
العصر الساماني عمى ىذا الطريق الذى اعتبره السمطان "محمود الغزنوي" وخمفاؤه :أىم
شريان تجارى بين العالم اإلسالمي واليند(.)92
 طريق يبدأ من بغداد إلى الصين :وىو طريق خراسان ،ويبدأ من بغداد إلى
ىمذان وقزوين والري ونيسابور ،ومرو وبخارى وسمرقند ،حيث يتشعب إلى طريقين:
شماال يتجو إلى خوارزم ،وشرقا يذىب إلى الصين(.)93
واضافة إلى الطرق الرئيسة السابقة كانت ىناك طرق فرعية تتفرع من ىذه الطرق؛
يستطيع أىل أسفرايين وتجارىا أن يصموا إلى أغراضيم بواسطة ىذه الطرق ،باإلضافة
إلى ذلك :ارتباط أسفرايين بمدن خراسان األخرى بطرق ىي :
 الطريق من نسا إلى نيسابور :فمن مدينة نسا إلى مدينة أسفرايين  -التي من عمالة
نيسابور غربا  -أربع مراحل وبينيما قرى وعمارات ،ومن أسفرايين إلى طوس( )94ست مراحل،
وبينيما مدينة راوينج وبين راوينج( )95وفراوه( )96أربع مراحل ،ومن راوينج جنوبا إلى ميرجان:
مرحمتان ،ومن ميرجان إلى نيسابور مرحمتان وكذلك من أسفرايين إلى ميرجان :خمس مراحل
خفاف ،وأيضا من مدينة خان روان إلى ميرجان مرحمة ،ومن خان روان إلى نيسابور مرحمة(.)97
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 الطريق من جرجان إلى خراسان ،فمن جرجان إلى دينارزارى مرحمة ،ومنيا إلى اممواتموا

مرحمة ،ومن اممواتموا إلى اجغ مرحمة ،ومنيا إلى سنداسب مرحمة ،ومن سنداسب إلى أسفرايين
مرحمة( ،)98ومن نيسابور إلى اسفرايين ،وىو آخر عمل نيسابور ،خمس مراحل (.)99

وىكذا فقد ساعدت ىذه الطرق عمى اتساع النشاط التجاري من والى أسفرايين ،وكان

ليا أبمغ األثر في ذلك.

رابعا األوضاع االجتماعٍت:

يالحظ المتأمل في المجتمعات اإلنسانية عناصر مختمفة ،يفصل بين كل عنصر من

ىذه العناصر حدود ،كل منيا لو عاداتو وتقاليده التي تختمف عن عادات وتقاليد العنصر

الثاني ،ولكن بعد اإلسالم وفتوح الدول واألمم األخرى ،أصبح المجتمع اإلسالمي يضم

عناصر متعددة مختمفة ،يعيشون في بيئة واحدة ،وينصيرون في مجتمع واحد ،يؤثرون
ويتأثرون بعضيم ببعض ،وكل ىذه العناصر عبارة عن طبقات متعددة متفاوتة ،وىذا ما

توضحو األسطر القادمة بالتفصيل عن عناصر وطبقات المجتمع في مدينة أسفرايين.

عناصر اجملتمع :ضم المجتمع األسفراييني عنصرين ىامين ،أسيم كل منيما في

تكوين مظاىر الحضارة وىما الفرس والعرب ،وأكد عمى ذلك اليعقوبي( ،)100ووصف

اإلدريسي سكان أسفرايين بقولو :مدينة متوسطة المقدار متحضرة األىل( ،)101ويفيم من

قولو متحضرة األىل بعد أىميا عن البداوة ،ومظاىرىا المرتبط في أغمب األحيان بيا،
حيث التخمف الحضاري ،والعصبيات الغالبة ،وقمة األرزاق في أغمب األحيان ،وشدة

وحدة الطبع المعروف عند أىل البادية  ،وفيما يمي بيان عنصري السكان بالتفصيل:

العنصر الفارسً :يمثل العنصر الفارسي غالبية سكان أسفرايين ،وىم أصحاب
البمد األصميون ،فيم قد ورثوا مدينة قديمة ،وليم قدرة فائقة عمى تنظيم الحكم ،والمام كبير
بالوسائل التي تزيد الثروة ( ،)102وكان الفرس من أىالي أسفرايين جزءا من أىل خراسان
الذين اعتمد عمييم العباسيون في أواخر العصر األموي ،النتزاع الحكم ،من األمويين،
فاىتم خمفاء بني العباس بالفرس ،حيث قال "أبو جعفر المنصور" مخاطبا أىل خراسان:
يا أىل خراسان أنتم شعبنا وأنصارنا وأىل دعوتنا( .)103وبالتالي فإن ىذا التكريم الذي
حظي بو أىل خراسان ،في العصر العباسي األول ،يشمل أىالي أسفرايين ( ،)104وظير
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العنصر الفارسي عمى الساحة منذ بداية القرن الثالث اليجري ،حيث كون دوال مستقمة،
وكانت أولى ىذه الدول :الدولة الطاىرية التي قامت 205ىـ820/م ،واتخذت من نيسابور
عاصمة ليا ( ،)105ولم يكن توجو الدولة الطاىرية توجيا فارسيا ،وساعد عمى ذلك "عبد
اهلل بن طاىر" الذي مكث في إدارة الدولة مدة طويمة ،حتى قيل :إنو لم يعرف حرفا واحدا
من الفارسية( ،)106وبالتالي اختفت المغة الفارسية أمام المغة العربية ،وظمت الدولة
الطاىرية عمى ىذا النيج إلى أن انتيت عمى يد الدولة الصفارية ،سنة 259ىـ874/م،
والتي كانت عمى النقيض تماما من الدولة الطاىرية ،فبدأ "يعقوب بن الميث الصفار"
بإحياء المغة الفارسية ،حيث كان يشجع عمى النطق بيا ،ويغضب لمن يكممو بالمغة
العربية ،ويقرب الشعراء الذين كانوا يمدحونو بالفارسية )107(.وفي الربع األخير من القرن
الثالث اليجري ظيرت عمى الساحة :الدولة السامانية والتي كانت فارسية األصل ،إال
أنيا كانت متوازنة ،فمم تكن كسابقتيا ،حيث شجعت المغة الفارسية ،ووازنت بينيا وبين
المغة العربية ،فقد ترجمت بعض الكتب العربية إلى الفارسية ،وكانوا أيضا يشجعون
الشعراء الفرس الذين كانوا يقرضون الشعر بالمغة الفارسية (.)108
ومن خالل ما سبق :يظير أن العنصر الفارسي كان ميمشا منذ دخول اإلسالم ،فقد
كانت اإلمارة والوظائف العميا في الدولة وأصحاب القرار بيد العرب ،إال أن األحوال قد
تغيرت في عيد الدول المستقمة ،حيث أصبح العنصر الفارسي صاحب اإلدارة العميا في
البالد ،ولكن التوازن كان ظاى ار بين العناصر الموجودة ،والوالء التام لمخالفة العباسية.
العنصر العربً :يعد العرب ىم العنصر الثاني من عناصر السكان في أسفرايين ،منذ
بداية الفتح اإلسالمي ،فقد قامت عمى أكتافيم أمور جسام ،حيث كان يتوجب عمييم تعميم أىل
أسفرايين اإلسالم ،وىو األمر الذي دفعيم لمخروج من شبو الجزيرة العربية ،وساعدىم عمى ذلك
الوازع الديني عند األىالي ،فتعمم المغة العربية عندىم ضرورة يتعبدون بيا ويقرؤون القرآن الكريم،
وأكد عمى ذلك "ابن رستو" حيث قال :إن األىالي أخالط من العرب والعجم ( ،)109وما ىي إال
سنوات قميمة ،وتحول المجتمع إلى مجتمع عربي المسان عربي الثقافة ،فصنفت الكتب بالمغة
العربية في جميع العموم والمعارف( ،)110وساعد عمى انتشار اإلسالم في أسفرايين بخاصة
وخراسان بعامة :أن أغمب الذين تولوا إمارة خراسان ،طوال عصر الراشدين واألمويين ،كانوا
عربا ،أما في العصر العباسي فقد اشترك مع العرب الفرس ،حتى قيام الدولة الطاىرية
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205ميـ820/م ،فمنذ استقالل الدولة الطاىرية أصبحت أمور الحكم بيد العنصر الفارسي(،)111
وتفاعل العرب مع أىالي البالد األصميين وىم من الفرس ،واندمجوا معيم وقمدوىم وشاركوىم في
االحتفال بأعيادىم الفارسية ،وىذه ىي طبيعة العربي أينما حط :يتفاعل مع المجتمع الذي يعيش
فيو ،فالجنود العرب في خراسان كانوا يتكممون المغة الفارسية بقدر ما يتكممون العربية(.)112
ولعل أكبر دليل عمى تفاعل العنصر العربي ،والدور البارز الذي قام بو في
المجتمع األسفراييني :الحركة العممية التي نبتت في أسفرايين ،والمؤلفات القيمة التي ألفيا
عمماء أسفرايين في مختمف المجاالت ،والتي لم تتوقف عند حدود أسفرايين ،بل أثرت في
العالم اإلسالمي ككل(.)113
طبقاث اجملتمع :التعاون في األشكال واألرزاق من مقتضيات سنن أي مجتمع من
المجتمعات ،البد وأن ينقسم إلى طبقات ،كل طبقة من ىذه الطبقات ليا عادات وتقاليد
تختمف عن عادات وتقاليد الطبقة االخرى ،فالمجتمع األسفراييني ليس عن ىذا ببعيد ،فقد
ضم العديد من الطبقات ،وىي :
طبقت الدهاقني :)114(:كانوا عمى رأس الطبقات االجتماعية في أسفرايين ،وىم مالك
األراضي الزراعية ،والظاىر أنو كان عمى رأس رستاق أسفرايين حاكم إلقرار األمور في
أسفرايين ،كغيرىا من رساتيق نيسابور ،والعجيب أن كتب التاريخ والتراجم لم تتكمم عن حكام
أسفرايين ،وليس معنى ذلك أن ييمل األمر وال يذكر ،بل ال بد من اإلشارة ،وان كان قد ضعف
نفوذىم السياسي ،إال أنيم احتفظوا ألنفسيم بوضع اجتماعي خاص بصفتيم من االقطاعيين،
وفي نفس الوقت ممثمون لمحكومة في جمع وتحصيل الضرائب المختمفة من المزارعين وصغار
المالك ( ،)115واتسمت عيشتيم بالنعومة والترف بسبب الغنى والثراء الفاحش.
طبقت العلماء :كان ليذه الطبقة دورىا البارز في مجتمع أسفراييني ،فقد عرف ليذه
الطبقة دورىا العظيم ،ليس في أسفرايين فحسب ،بل في مختمف أنحاء العالم اإلسالمي،
بل كانوا قمبو النابض ولسانو المعبر ،فمم ينفصل العمماء عن المجتمع ،وىذا الذي أقره
وحث عميو اإلسالم(.)116
فعمماء أسفرايين ظير صداىم في العالم اإلسالمي ككل ،فكانوا يجوبون العالم اإلسالمي
من مشرقو إلى مغربو ،بحثا عن العمم ،يعممون ويتعممون ،وتعقد ليم المجالس العممية ،ويعودون
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إلى أسفرايين فينعكس ذلك عمى المجتمع ،ودليل ذلك أن أسفرايين كانت عمى المذىب الحنفي ،ثم
تحولت إلى المذىب الشافعي ( ،)117وخرج من ىذه الطائفة الفقياء والقضاة.

طبقت التجار :تعد طبقة التجار من أىم الطبقات في المجتمع االسفراييني ،فقد
استطاع التجار أن يحققوا مكاسب مالية من خالل بيعيم لممواد االستيالكية ،لسد حاجات
الناس اليومية ،ومن ثم أصبحت ليم عالقة باألسواق( ,)118ولم يقتصر تجار اسفرايين
عمى العمل التجاري داخل اسفرايين فحسب ،بل خرجوا بتجارتيم إلى مدن خراسان،
اء ،وجعل عيشتيم مترفة ،وليس ىذا مقصو اًر عمى كبار التجار،
وغيرىا ،مما أكسبيم ثر ً
بل كان أيضاً صغار التجار يتمتعون بكل ضرورات الحياة ،كما كان لبعض التجار ثقافة
عالية استمدوىا من اختالطيم بالعمماء( ،)119وبذلك استطاعت طبقة التجار أن تكون ليا
مكانة مرموقة في المجتمع االسفراييني ،خالل القرنيين الثاني والثالث اليجريين.
طبقت الزراع :الزراع ىم عامة المجتمع األسفراييني ،وكانوا يسكنون أسفرايين والقرى

التابعة ليا ،وقد اىتمت الدولة اإلسالمية بعد الفتح بالقرى الفارسية عموما ،وبالزراعة

وبحال الفالح ،ألن تقدم الزراعة مرىون بالفالح( ،)120أما عن وضع الفالح في أسفرايين:
فكان يعمل إما في أمالكو الخاصة أو عند كبار المالك في أراضييم ( ،)121فكان

الفالحون يتعرضون لحياة قاسية شاقة في زراعة األرض ورييا ،باإلضافة إلى أداء
الضريبة القاسية التي ربما ال تبقي ليم ما يكفييم ،أضف إلى ذلك :ما يتعرضون لو من

قسوة عمال الخراج في جباية ضريبة األرض ،والدولة ال تعنى بمشاكميم ،وظموا عمى ىذا

الوضع إلى نياية القرن الثاني اليجري( ،)122ولكن مع بداية القرن الثالث اليجري ،وفي
بعض الفترات منو أثناء حكم الدولة الطاىرية ،كان يختمف الوضع تماما ،حيث تحسنت

أوضاع الفالح ،وازداد ىذا التحسن في عيد الدولة السامانية ،فقد ظير رخاء الفالح،
وبين ذلك ابن حوقل حيث قال :السامانيون ال يرىقون عماليم في خراسان ،وأسفرايين

رستاق نفيس من رساتيق نيسابور التابع لخراسان (.)123
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خامسا :احلٍاة الثقافٍت:

وفي ميدان العمم برزت مكانة أسفرايين بوضوح ،في مختمف فروعو ،فكانت ممجأ

لكثير من العمماء من جميع أنحاء العالم اإلسالمي ،وىذا ما أقر بو السمعاني ،حيث قال
()124

واصفا أسفرايين :خرج منيا جماعة من العمماء في كل فن قديماً وحديثاً.

وقال في موضع آخر :كان منيا جماعة من العمماء عددىم يفوت اإلحصاء(.)125
وقال ياقوت في وصف اسفرايين :وينسب إلييا خمق كثير من أعيان األئمة(.)126

وساعد أيضا عمى تطور العمم :تنقل عمماء أسفرايين بين أرجاء العالم الواسعة ،طمبا
لمعمم والمعرفة ،فطافوا في ديار اإلسالم حيث الدراسة وطمب العمم ،وقام البعض منيم
بالتدريس ،أما عن أماكن ودور العمم في أسفرايين فتدور بين المسجد ،والكتاب ،فيما رافدان

من الروافد اليامة لمعمم في أسفرايين ،وفي األسطر التالية سنتحدث عن كمييما بإيجاز:

الكتاتٍب :بدأت الكتاتيب في أسفرايين كمرحمة عممية ،قبل الجموس في حمقات

العمم في المسجد ،وكان التعميم فييا يقوم عمى حفظ القرآن الكريم وتعميم مبادئ الدين

اإلسالمي ،ومبادئ القراءة والكتابة ( ،)127وكانت عادة الكتاتيب أن تبدأ يوميا الدراسي في

الصباح الباكر ،ويستمر حتى الظير ،وبعدىا يذىب األوالد إلى منازليم لتناول الغداء ،ثم

يعودون بعد ذلك لمواصمة الدرس إلى صالة العصر ،وينتيي اليوم الدراسي( .)128ولم

تبين المصادر أسماء الكتاتيب التي كانت موجودة في أسفرايين وال أماكنيا.

املساجد :ترجع أىمية المسجد إلى بداية الدعوة اإلسالمية ،فيو مصمى المسممين

ومدرستيم ،فكان المسجد مركز الخطبة والدعاء لألمراء ،ابتداء من الخميفة ،وفي عيد الدولة

العباسية أصبح موطن الدعاء لمخميفة العباسي وأمراء الدول المستقمة( ،)129فكان المسجد،

باإلضافة إلى أنو مؤسسة دينية  -يكثر فيو حمقات العمم ،فيو شبيو بالجامعة في الوقت

الحاضر ،فكان العمماء سواء من أسفرايين أو غيرىا ،تعقد ليم حمقات العمم في المسجد ،فينيل

طالب العمم من عموميم في تمك الحمقات( ،)130وقد شجعت الدولة اإلسالمية عمى العمم،

واتسمت أسفرايين بالتقدم العممي فسادت فييا حركة عممية منقطعة النظير ،لدرجة أن الثعالبي:

(يصفيا بأوصاف عظيمة فيقول عن طبقة أسفرايين :سقت إلى بحارىم السفائن ،فعاين من
132
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محاسنيا ما شئت أن تعاين ،تجدىا أمالء األفكار والسرائر ،طالع األبصار والطالئع).

وأيضا ىي مخصوصة بإخراج األفراد كأنوشروان ،والذي قال عنو النبي صمى اهلل عميو وسمم:
(ولدت في زمن الممك العادل) فيو أفضل مموك العجم وأعدليم باإلجماع ،وان كانت ألردشير

فضيمة السبق .ومسقط رأس أنو شروان مشيور بإسفرائين(.)132

وكان نتيجة ىذه الجيود المتواصمة أن برز عمماء أسفرايين في الحركة العممية ،من

خالل ما قاموا بو من تأليف الكتب في مختمف العموم ،كعمم الحديث ،وعمم المغة واألدب،
وعمم الفقو ،وسنبين في األسطر التالية كل عمم عمى حده:

علم احلدٌث :ىو أحد العموم التي تفردت بيا األمة اإلسالمية .وىو منيج لتحديد

صحة األحاديث ،واآلثار المروية عن النبي محمد عميو الصالة والسالم أو الصحابة.
ويقوم بتقسيميا إلى الصحيح أو الحسن أو الضعيف أو الموضوع .ويدور العمم عمى

دراسة أقوال النبي محمد أو الصحابي أو التابعي ،واألفعال والتقريرات والصفات وروايتيا
وضبطيا وتحرير ألفاظيا ،فيو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن

الكريم ،ولذا فقد اىتم بو عمماء المسممين ومنيم عمماء أسفرايين وفيما يمي ذكر بعض
أعالم المحدثين في أسفرايين حسب مكانتيم وانتاجيم العممي :

 رجاء بن السندي ،أبو محمد األسفراييني ( :ت 841- 221م ) من كبار

أصحاب الحديث ،لكنو مات قبل أن ينتشر ذكره .وقد حدث عن أيوب بن النجار ،وأبي
خالد األحمر ،وعبد اهلل بن وىب ،وطائفة كبيرة.

وحدث عنو :أحمد بن حنبل ،وأبو عبد اهلل البخاري ،ومحمد بن محمد بن رجاء بن السندي

حفيده ،وجماعة ،وليس لو شيء في الكتب الستة ، .وقال أبو حاتم :صدوق ،كتبت عنو.

()133

وذكره السمعاني عازيا إياه إلى عمماء تمك الناحية بقولو :كان منيا جماعة من العمماء يفوت
()134

اإلحصاء ولو لم يكن غير رجاء بن السندي وبنيو وأعقابيم فإن فييم كثرة.

 رجاء بن السندي النيسابوري أبو محمد األسفراييني (ت 221ىـ 841/م ) :جد

أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء من عمماء الحديث ،روى عن الكثير منيم ،فقد روى
عن أبي بكر بن عياش ،وابن المبارك ،وابن عيينة ،وابن إدريس ،وحفص بن غياث
133
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وغيرىم ،والبخاري فيما ذكر صاحب الكمال ،قال المزي :ولم أجد لو ذك ار في الصحيح،
وحفيده أبو بكر محمد بن رجاء ،وابن أبي الدنيا ،وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ،

وروى عنو من أقرانو أحمد بن حنبل ،وابراىيم بن موسى الرازي ،وبكر بن خمف ختن

المقري .قال أبو حاتم :صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الحاكم :ركن من أركان
الحديث ،وفي أعقابو حفاظ محدثون ،وقال بكر بن خمف :ما رأيت أفصح منو ،وقال أبو
بكر :توفي في شوال سنة " ."221قمت وممن روى عنو أيضا :أبو حاتم ،والجوزجاني،

ذكره الحاكم .وروى عنو :أحمد وابن أبي الدنيا وآخرون ،وأورده النباني فقال قال :أحمد
بن حنبل قد كتبت عنو ببغداد ،وبمغني عنو شيء ولم يصح عنو ،بعد ذكره البستي ،وثقو

أبو حاتم وغيره ،وقيل إن البخاري روى عنو (.)135

 عبد اهلل بن محمد بن مسمم الحافظ الحجة المجود أبو بكر األسفراييني (– 239

318ىـ921-842/م) :اإلمام الحافظ الناقد المتقن األوحد ،أبو بكر ،عبد اهلل بن محمد

بن مسمم األسفراييني ،ويقال لو :الجوربذي أحد الرحالين ، ،وجمع وصنف .ولد سنة تسع

وثالثين ومئتين ،ومات في سنة ثماني عشرة وثالثمئة ،أرخو الحاكم أبو عبد اهلل وقال:

ىو ختن بديل األسفراييني ،من األثبات المجودين في أقطار األرض .سمع :يونس بن

عبد األعمى ،والحسن بن محمد الزعفراني ،ومحمد بن يحيى ،وأبا زرعة ،والعباس بن

الوليد البيروتي ،وأبا بكر الصغاني ،وطبقتيم ، .وحدث عنو :أبو عبد اهلل بن األخرم،

وأبو عمي النيسابوري ،وأبو أحمد الحاكم ،وأبو طاىر محمد بن الفضل بن خزيمة ،وأبو

أحمد بن عدي ،وأبو بكر بن ميران المقرئ ،وآخرون .ولقي بمنبج حاجب بن سميمان.
وجمع وصنف .ووصف بأنو :لين الحديث (.)136

 الخوشي اإلمام الحافظ البارع ،شيخ خراسان ،أبو عبد اهلل ،محمد بن أسد

األسفراييني (ت230ىـ850/م) :الخوشي بواو .ويقال :الخشي . .أحد األعالم إمام،

رحال ،سمع :الفضيل بن عياض ،وعبد اهلل بن المبارك ،وسفيان بن عيينة ،وبقية بن
الوليد ،واسماعيل بن عمية ،والوليد بن مسمم ،ومروان بن معاوية الفزاري ،وطبقتيم.
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وحدث عنو :أبو حاتم الرازي ،وابراىيم الحربي ،وأبو أحمد محمد بن عبد الوىاب،

ومحمد بن إسحاق الصاغاني ،وأبو محمد الدارمي ،ويحيى بن الذىمي ،وأبو لبيد محمد
بن إدريس السرخسي ،وآخرون.

قال ابن أبي حاتم :سمع منو أبي بمكة في سنة ست عشرة ومئتين ،وسئل عنو،

فقال :مصنف صدوق ،وقال أبو أحمد الحاكم :كان أحد أركان الحديث ،ولما بمغ إسحاق
بن راىويو موتو ،دخل عمى بن طاىر األمير ،فقال :آجرك اهلل في نصف خ ارسان .وقال

الخطيب وغيره :كان ثقة جيد الفيم ،وقال أبو عوانة الحافظ :كتبوا عنو ببغداد ولو خمس
وعشرون سنة ،قمت :مات بعيد سنة ثالثين ومئتين أو فييا.

()137

 أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ميدي الميرجاني النيسابوري ،نسبة إلى ميرجان

وميرجان كما بينا سابقا قرية من قرى اسفرايين ،سمع محمد بن يحيى الذىمي ،ومحمد بن

رجاء ،وعمر بن شبة ،وأبا سعيد األشج وغيرىم ،روى عنو أبو عمي الحافظ وغيره (،)138
ولم تذكر المصادر سنة مولده ووفاتو ،والدليل عمى أنو في فترة الدراسة :ذكر سابقا أنو

سمع محمد بن يحي الذىمي ،وقد توفي الذىمي سنة 258ىـ878/م(.)139

 أبو عبد اهلل محمد بن يحيى بن موسى اإلسفرايني (ت 259ىـ 879/م) :الحافظ

المجود ،يمقب حيويو من عمماء الحديث ،سمع أبا اليمان ،وأبا جعفر محمد بن الصمت،
روى عنو ابن خزيمة ،وأبو حامد بن الشرقي ،قرأت عمى أبي القاسم زاىر بن طاىر عن
أبي بكر البييقي :أنا أبو عبد اهلل الحافظ ،قال سمعت أبا محمد عبد اهلل بن أحمد بن

سعد الحافظ البزار ،وىو عندي حجة ثبت ،كان أىل اسفرايين إذا ذكرنا محمد بن يحيى
يقابمونا بمحمد بن حيوية ،لفضمو ونبمو وكثرة حديثو ،روى عن خمق .وكان الحافظ أبو
عوانة يفتخر بو ،يقول :محمد بن يحيانا ،ومحمد ابن يحياكم يعني :الذىمي ،وقيل :إن

حيويو لقب ألبيو يحيى .مات أبو عبد اهلل األسفراييني يوم التروية من ذي الحجة سنة
()140

تسع وخمسين ومئتين عن نيف وسبعين سنة.

األسفرييني الحافظ ،محدث اسفرايين ،تخرج الحافظ أبو عوانة
ا
 محمد بن يحيى

عمى يديو توفي سنة  259ىـ.)141( .
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 مدكور بن سميمان أبو نصر القصباني المخرمي (263ىـ883/م) :حدث عن

خالد بن مخمد ،وزكريا بن عدي ،روى عنو محمد بن مخمد الدوري ،وعبد اهلل بن محمد
بن مسمم األسفراييني ،ذكر محمد بن مخمد فيما قرأت بخطو :أن مدكور بن سميمان مات

في صفر سنة ثالث وستين ومئتين (.)142

 أبو يعقوب األسفراييني (ت284ىـ904/م) :ىو إسحاق بن أبي عمران اإلمام،

الفقيو ،سمع :بخراسان :قتيبة بن سعيد ،وابراىيم بن يوسف ،واسحاق بن راىويو ،وعمي بن
حجر وأقرانيم ،وبالجبال :محمد بن مقاتل ،وابن أحمد وطائفة ،وببغداد :منصور بن أبي

مزاحم ،ومحمد بن بكار ،وعبيد اهلل القواريري ،وأحمد بن عمران األخنسي ،وأبا مسمم الواقدي،

وبالبصرة :عبد األعمى بن حماد النرسي ،وعبد اهلل بن معاوية ،وبندارا ،وأبا موسى ،وبالكوفة:

عثمان بن أبي شيبة وأخاه القاسم ،وجبارة بن المغمس وأبا كريب ،وعبد اهلل بن عمر بن أبان.
وبالحجاز :إبراىيم بن محمد الشافعي ،وابراىيم بن المنذر ،وأبا مصعب ،ويعقوب بن حميد،

وعدة ،وبالشام :ىشام بن عمار ،ودحيما ،وأحمد بن أبي الحواري ،وطبقتيم .وبمصر :محمد

بن رمح ،وعيسى بن حماد ،وحرممة ،وأبا الطاىر بن السرح ،وطبقتيم.

وحدث عنو :أبو عمرو الحيري ،وأبو عوانة األسفراييني ،ومؤمل بن الحسن ،ومحمد بن

عبدك وغيرىم ،وأبو عبد اهلل محمد بن يعقوب الشيباني .قال الحافظ :شيخ خراسان ،وقال

الحاكم :ىو أحد أئمة الشافعية ،والرحالة في طمب الحديث ،من رستاق أسفرايين ،تفقو عند
أبي إبراىيم المزني ،وكتب الحديث بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام .قال :ولو
مصنفات كثيرة .توفي أبو يعقوب األسفراييني بيا ،في شير رمضان ،سنة أربع وثمانين

ومئتين ،وعاش ابن أبى عمران ىذا نحوا من سبعين سنة ،وكان من االئمة االثبات (.)143

 محمد بن محمد بن رجاء بن السندي (ت 286ىـ899/م) :اإلمام ،الحافظ ،أبو

بكر األسفراييني ،مصنف "الصحيح" المخرج عمى كتاب مسمم . .كان كثير الترحال ،وبرع

في ىذا الشأن .حدث عنو :الحافظ أبو عوانة ،وآخرون .ذكره الحاكم ،فقال :كان دينا ،ثبتا،
مقدما في عصره ،سمع من جده رجاء بن السندي  ...ثم سمى طائفة ،قال بشر بن أحمد

األسفراييني :مات أبو بكر في سنة ست وثمانين ومئتين ،وكان من أبناء الثمانين.
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 محمد بن رجاء بن السندي (ت920/290م) :أبو عبيد اهلل النيسابوري والد محمد

بن محمد ،وىو من اسفرايين رستاق نيسابور ،قدم بغداد حاجا وحدث بيا ،فروى عنو من
أىميا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي ،وأحمد بن بشر المرثدي .كان الحافظ يقول :رجاء

بن السندي وابنو أبو عبد اهلل وابنو أبو بكر ثالثتيم ثقات إثبات ،سئل عنو الدار قطني

فقال :ىو خراساني ثقة حافظ وىو وأبوه ثقة.)145( .

 أبو الفضل العباس بن إبراىيم بن العباس الكوراني( :ت300ىـ920/م ) :الكوراني

بضم أوليا وسكون الواو وفتح الراء وبعد األلف نون ،ىذه النسبة إلى "كوران" من قرى
اسفرايين ،من عمماء الحديث ،كان يروي عن محمد بن حيوة األسفراييني وغيرىما ،روى عنو

أبو الحسين محمد ابن محمد بن يعقوب الحجاجي وغيره ،وتوفي في حدود الثالثمئة (.)146

 الميشجانى( :ت300ىـ920/م) ىو أبو عبد اهلل محمد بن عمى بن الحسين

النيسابورى الميشجانى ،نسبة إلى ميشگان ،فعرب فقيل «ميشجان» ،عمى طريق

أسفرايين ،من أىل نيسابور ،سمع أبا قدامة السرخسي ،ومحمد بن رافع ،واسحاق ابن
منصور ،وعمى بن سممة المبقي ،وىو اروية محمد بن يحيى الزىري ،روى عنو أبو عمى
الحافظ ومحمد بن صالح بن ىانئ ،قال الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ :وقد نظرت في جممة

من أصولو فوجدتيا أصول ضابط متقن محصل ،وتوفى سنة تسع وثالثمئة(.)147

 أبو عوانة (ت316ىـ936/م) :اإلمام الحافظ الكبير الجوال ،يعقوب بن إسحاق

بن إبراىيم بن يزيد النيسابوري األصل ،األسفراييني ،فيو من أكابر حفاظ الحديث .كما
كان فقييا نعتو ياقوت بأحد حفاظ الدنيا .طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجزيرة

واليمن وبالد فارس ،في طمب الحديث ،واستقر في أسفرايين فتوفي بيا ،صاحب "المسند
الصحيح" الذي خرجو عمى "صحيح مسمم" وزاد أحاديث قميمة في أواخر األبواب .لم تحدد

سنة والدتو فقيل :سمع من الكثيرين ،منيم :يونس بن عبد األعمى ،وعمي بن حرب

الطائي ،ومحمد بن يحيى الذىمي ،وأحمد بن عبد الرحمن بن وىب ،وشعيب بن حرب
الضبعي ،وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي ،وسعد بن مسعود المروزي ،وسعدان بن
نصر ،وعمر بن شبة ،وعيسى بن أحمد البمخي ،وعمي بن إشكاب ،وعبد السالم بن أبي
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فروة النصيبي -صاحبا البن عيينة -وعطية بن بقية بن الوليد ،وأبا ثور عمرو بن سعد
بن عمرو الشعباني -صاحبا البن وىب -ومحمد بن سميمان بن بنت مطر ،وأبا زرعة

الرازي ،وأبا جعفر بن المنادي ،ومحمد بن عقيل النيسابوري ،ومحمد بن إسماعيل

األحمسي ،ومحمد بن عبد اهلل بن ميمون اإلسكندراني ،وموسى بن نصر الرازي ،وأبا
سممة المسمم بن محمد بن المسمم بن عفان الصنعاني الفقيو.

وحدث عنو الكثيرون منيم :أحمد بن عمي الرازي الحافظ ،وأبو عمي النيسابوري الحافظ،

ويحيى بن منصور ،وسميمان بن أحمد الطبراني ،وأبو أحمد بن عدي ،وأبو بكر اإلسماعيمي،

وحسينك بن عمي التميمي ،وولده؛ أبو مصعب محمد بن أبي عوانة ،وأبو أحمد محمد بن

أحمد الغطريفي ،وجماعة ،خاتمتيم :ابن أختو أبو نعيم عبد الممك بن الحسن .مولده بعد
الثالثين ومئتين ،قال أبو عبد اهلل الحاكم :أبو عوانة من عمماء الحديث وأثباتيم ،سمعت ابنو
محمدا يقول :إنو توفي سنة ست عشرة ثالثمئة .وقيل :بني عمى قبر أبي عوانة مشيد

بأسفرايين يزار ،عمى يسار الداخل من باب نيسابور ،وكان رحمو اهلل أول من أدخل إلى

أسفرايين مذىب الشافعي.

()148

()149

قبر أبي عوانة بأسفرايين مزار العالم ،ومتبرك الخمق،

وىذا وصف حال العوام وصنيعيم ،وان كانت وفاتو في القرن الرابع اليجري ،إال أن أغمب

حياتو كانت في القرن الثالث اليجري ،ولذا فقد ذكرناه ىنا.

 بدل بن محمد بن أسد الحوشي األسفراييني ،سمع أباه واسحاق بن إبراىيم

الحنظمي ،وبشر بن عبد الممك البصري ،روى عنو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ
()150

األسفرايينى

لم تذكر المصادر سنة مولده وال وفاتو ،وانما الذي يظير أنو في فترة

الدراسة ،والدليل عمى ذلك ما قيل أن أبا عوانة روى عنو ،أي أنو كانت وفاتو قبل أبي
عوانة ،ومن الممكن أن يكون عاصره أو يكون قد توفى قبل وفاة أبي عوانو .

 أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن مسمم األسفراييني( :ت318ىـ938/م) الحافظ

المصنف ،توفى ولو ثمانون سنة .روى عن الحسن بن محمد الزعفراني ،وطبقتيما ورحل
الكثير ،وكان ثبتا مجودا (.)151
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 محمد بن شريك بن محمد أبو بكر األسفراييني (ت326ىـ946/م) :من الثقات

في عمم الحديث ،كان كثير الترحال ،فقد رحل إلى بغداد ومكة والبصرة ،سمع :الحسين
بن الفضل البجمي ،وطبقتو بنيسابور .وورد بغداد ،فكتب بيا عن :الحارث بن أبي أسامة
ونحوه ،وخرج إلى البصرة فسمع بيا من :إبراىيم بن فيد الساجي وأقرانو .وحج فكتب

بمكة عن محمد بن عمي بن زيد الصائغ ،وكان يكثر المقام بنيسابور ،وقدم بغداد وحدث

بيا ،فروى عنو من أىميا :أبو الحسين بن البواب المقرئ .وكان كثير المقام في نيسابور،

توفي ليمة األحد لخمس وعشرين خمت من المحرم سنة ست وعشرين وثالثمئة ،قمت
()152

وكانت وفاتو بنيسابور ،وحمل إلى أسفرايين فدفن بيا.

إن الناظر فيما سبق :يجد براعة عمماء أسفرايين في مجال الحديث النبوي الشريف ،فقد

رحموا في مشارق العالم اإلسالمي ومغاربو ،واستقوا من العمماء وأخذوا عنيم حتى صاروا من

الثقات ،في عمم الحديث ،مما دفع طالب العمم إلى السعي إلييم ،واألخذ عنيم ،والرواية
عنيم ،وظير ذلك من خالل ما قاموا بو من تأليف الكتب والمصادر التي أثرت المكتبة

العممية بنفائس الكتب ،وبالتالي فكان لعمماء أسفرايين السبق في مجال العموم المختمفة.

الفقو :يعرف العمماء الفقو بأنو العمم باألحكام الشرعية العممية المكتسبة من أدلتيا

التفصيمية ،لتحصيل السعادة األخروية( ،)153ويعد المذىبان الحنفي والشافعي أكثر المذاىب
انتشا ار في المشرق اإلسالمي ،فكانت أسفرايين في البداية عمى المذىب الحنفي إلى أن أدخل

أبو عوانة المذىب الشافعي( ،)154ولعل السبب في قبول أىل أسفرايين لممذىب الشافعي يرجع
إلى ما قالو بعض فقياء الشافعية :إنيم اتبعوا المذىب الشافعي دون غيره ،ألنيم وجدوا قولو

أصح األقوال وليس تقميدا لو( ،)155وكان في أسفرايين بعض الفقياء منيم:

 أبو عوانة اإلمام الحافظ الكبير الجوال ،يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم بن يزيد

النيسابوري االصل ،األسفراييني ،من أكابر حفاظ الحديث سبق الحديث عنو في الجزء
الخاص من الحديث في ىذه الدراسة ،كما كان فقييا ذىب إلى مصر ليأخذ المذىب

الشافعي من الربيع بن سميمان المرادي والمزني ،ثم عاد إلى أسفرايين ،وكان أول من أدخل

المذىب الشافعي ألسفرايين ،سبق الحديث عنو في القسم الخاص بعمم الحديث ص.)156(12
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عمم المغة واألدب :انتشرت عموم المغة العربية في بمدان المشرق اإلسالمي ،واىتموا بيا

بالغ االىتمام ،وذلك التصاليا بعموم القرآن الكريم ،وانخرط بعض عمماء اسفرايين في التعرف
عمييا ،وكان البعض منيم اىتم بيا وبرز فييا ومن ىؤالء العمماء (.)157

 أبو يعقوب األسفراييني (ت284ىـ904/م) :ىو إسحاق بن أبي عمران اإلمام،

الفقيو ،الحافظ ،شيخ خراسان .،قال الحاكم :ىو أحد أئمة الشافعية ،تفقو عند أبي إبراىيم
المزني ،سبق الحديث عنو في القسم الخاص بعمم الحديث ص.)158( 13

 أحمد بن محمد ،بن عبد اهلل الزردي المغوي ،العالمة النيسابوري ،أبو عمر الزردي:

( 338ىـ 958/م ) من قرى اسفرايين ،ذكره الحاكم ،وقال :مات أبو عمرو الزردي في
شعبان ،سنة ثمان وثالثين وثالثمئة ،وكان واحدا في ىذه الديار في عصره ،بالغة وبراعة،
وتقدما في معرفة أصول األدب ،وكان رجال ضعيف البنية ،يركب حما ار ضعيفا ،ثم إذ اتكمم،

تحير العمماء في براعتو ،سمع الحديث الكثير من أبي عبد اهلل محمد ابن المسيب االرغياني،
وأبي عوانة يعقوب بن إسحاق ،وأقرانيما .قال الحاكم :سمعت األستاذ أبا عمرو الزردي في

منزلنا يقول :إن اهلل إذا فوض سياسة خمقو إلى واحد يخصو ليا منيم ،وفقو لسداد السيرة،
وأعانو بإليامو ،من حيث رحمتو تسع كل شيء ،ولمثل ذلك ،كان يقول ابن المقفع :تفقدوا

كالم مموككم ،إذ ىم موفقون لمحكمة ،ميسرون لإلجابة ،فإن لم تحظ بو عقولكم في الحال،

فإن تحت كالميم حيات فواغر ،وبدائع جواىر ،وكان بعضيم يقول :ليس لكالم سبيل أولى
من قبول ذلك ،فإن ألسنتيم ميازيب الحكمة واإلصابة .قال :وسمعت أبا عمر الزردي يقول:

العمم عممان :عمم مسموع ،وعمم ممنوح.

()159

ومما تقدم يظير دور عمماء اسفرايين في إثراء الحياة الثقافية ،واسياماتيم في بناء

الحضارة اإلسالمية ،تمك الحضارة التي ازدىرت واشتيرت بكثرة عممائيا الذين قدموا لإلنسانية
منافع وعموم كثيرة ،فقد تميزوا بوفرة إنتاجيم الحضاري ،فكان منيم ،كما سبق :المحدث
والفقيو والمغوي .
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الخاتمة
أثبتت الدراسة أن رستاق اسفرايين من المدن اليامة في نيسابور بخاصة ،وفي

خراسان بعامة ،وقد استطاعت كغيرىا من مدن خراسان مساندة الدولة العباسية ،ودانت

ليا بالوالء ،ولكن تغير الحال بعد تولي الدول المستقمة حكم خراسان ،فانتعشت أسفرايين
وزاد االىتمام بيا ،وخصوصا أن الطاىريين جعموا من نيسابور عاصمة ليم.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعمقة بمدينة أسفرايين محل

الدراسة ،لعل من أىميا ما يمي:

 موقعيا الجغرافي وتوسطيا ،حيث كانت لؤلؤة في نيسابور وخراسان.
 ازدىار النشاط الزراعي في اسفرايين بسبب خصوبة األرض ووفرة المياه.

 تقدمت الصناعة في اسفرايين أثناء فترة الدراسة ،ومن أىم الصناعات بيا :صناعة
األواني الصفرية.

 تنوع عناصر سكانيا ،وتعدد طبقاتيم ،وتناغميم في آن واحد.

 نبغ العديد من أبناء اسفرايين في مختمف العموم ،وخاصة عموم الحديث والفقو والمغة
واألدب.

وفي نياية المطاف :يوصي الباحث بضرورة البحث والتنقيب في المخطوطات

والوثائق الفارسية وغيرىا ،بغية الحصول عمى مخطوطات تسد الثغرة العممية التاريخية

الناتجة عن ندرة المصادر التي عنيت بيذه المدينة.
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احلـــواشــً
1

2
3
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6

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممقب بمرتضى ،الزبيدي (المتوفى1205 :ىـ)  :تاج
العروس من جواىر القاموس المحقق :مجموعة من المحققين الناشر :دار اليداية بدون تاريخ -343/25 .
محمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى:
711ىـ)  :لسان العرب الناشر :دار صادر – بيروت الطبعة :الثالثة  1414 -ىـ  -116/10أبو نصر
إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي (المتوفى393 :ىـ)  :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية تحقيق :أحمد
عبد الغفور عطار الناشر :دار العمم لمماليين – بيروت الطبعة الرابعة  1407ىـ  1987 -م.1481/4
تاج العروس .421/4
لسان العرب .116/10
تاج العروس .259/35
أسفرايين بالفتح ثم السكون وفتح الفاء وراء وألف وياء مكسو ةر وياء أخرى ساكنة ونون بميدة  :ياقوت بن عبد اهلل
الحموي أبو عبد اهلل  :معجم البمدان الناشر  :دار الفكر بيروت  - 246 -178 -177 / 1عبد الكريم بن
محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :ىـ)  :األنساب تحقيق  :عبد الرحمن بن
يحيى المعممي اليماني وغي هر الناشر :مجمس دائ ةر المعارف العثمانية ،حيدر آباد الطبعة :األولى 1382 ،ىـ -
 1962م  - 246 -223/1أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري 555ىـ630 /ىـ :
المباب في تيذيب األنساب دار صادر بيروت  1400ىـ 1980 -م – 55/ 1أحمد بن إسحاق (أبي
يعقوب) بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي (المتوفى :بعد 292ىـ)  :البمدان الناشر :دار الكتب العممية،
بيروت الطبعة :األولى 1422 ،ىـ ص - 278شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز
الذىبي (المتوفى 748 :ىـ)  :سير أعالم النبالء تحقيق  :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
الناشر  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :الثالثة  1405 ،ىـ  1985 /م  - . 157 / 13خير الدين بن محمود بن
محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي الدمشقي (المتوفى1396 :ىـ)  :األعالم الناشر :دار العمم لمماليين الطبعة:
الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م  - 3047 / 1من الظاىر أن أغمب كتب التراجم والطبقات والبمدان
والمغة قد كتبوىا بالطريقة السابقة إال أن البعض اختمط عمييم األمر فكتبوىا م ةر اسفرايين وم ةر ثانية اسفرائين وم ةر
ثالثة اسفراين ومن المؤلفين الذين كتبوىا بيذه الطريقة عمى سبيل المثال ال الحصر الذىبي في كتابة تاريخ
اإلسالم فقد كتبيا باأللفاظ الثالث فكتبيا اسفريين  222/27وكتبيا اسفرائين في  319 /17وكتبيا اسفراين في
 319/17أما الزركمي فقد كتبيا أيضا باأللفاظ الثالثة فإسفرايين في  61/1واسفرائين  48/4واسفراين في 65/1
وأيضا السمعاني في كتابو األنساب فقد كتبيا اسفرايين  223/1وكتبيا اسفرائين  280/6واسفراين في 65/1
وليس ىذا بإحصاء وانما ما توفر لدينا من مصادر وذكرنا ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر.
أما اسفرائين باليمزة عمى ياء بدل الياء فقط فقد وردت في المصادر التالية أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن
عمي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب ،الممك المؤيد ،صاحب حماة (المتوفى732 :ىـ):
المختصر في أخبار البشر الناشر :المطبعة الحسينية المصرية الطبعة :األولى  -145/2شمس الدين أبو
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عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ)  :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير
واألعالم تحقيق  :عمر عبد السالم التدمري الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت الطبعة :الثانية 1413 ،ىـ -
 1993م  – 319/17أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن نعيم بن الحكم الضبي
الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :ىـ)  :تمخيص تاريخ نيسابور تمخيص :أحمد بن
محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري الناشر :كتابخانة ابن سينا – طيران عربو عن
الفارسية :د /بيمن كريمي ـ طيران  – 58/1 :عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي
(المتوفى429 :ىـ)  :يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر تحقيق :د .مفيد محمد قمحية الناشر :دار الكتب
العممية  -بيروت/لبنان الطبعة :األولى1403 ،ىـ1983م – 504 /4شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد
اهلل الرومي الحموي (المتوفى626 :ىـ)  :معجم األدباء المحقق :إحسان عباس الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
بيروت الطبعة :األولى 1414 ،ىـ  1993 -م  -463 /1شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ)  :ميزان االعتدال في نقد الرجال تحقيق :عمي محمد البجاوي
الناشر :دار المعرفة لمطباعة والنشر ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1382 ،ىـ  1963 -م -45/2
السمعاني  :األنساب  – 280 /6أبو اسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري ،المعروف بالكرخي
(المتوفى346 :ىـ)  : :المسالك والممالك الناشر :دار صادر ،بيروت  2004م  -2/7أبو بكر محمد بن
موسى بن عثمان الحازمي اليمداني ،زين الدين (المتوفى584 :ىـ)  :األماكن ما اتفق لفظو وافترق مسماه
تحقيق :حمد بن محمد الجاسر  :دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر 1415 :ىـ  -352 /1مصطفى بن
عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة (المتوفى1067 :ىـ) :كشف
الظنون عن أسامي الكتب والفنون مكتبة المثنى  -بغداد 1941م  1845/2وقد اختمط عمى المؤلفين بين
كتابتيا اسفرائين واسفراين حيث كتبيا الحاكم في كتابو تمخيص تاريخ نيسابور  58 /1وكتبيا اسفراين /1
–25وأيضا ياقوت الحموي في كتابو معجم األدباء كتبيا اسفرائين  463 /1وكتبيا اسفراين .252/6
أما اسفراين بحذف الياء وبقاء ياء واحدة فقط فقد كتبت في بعض المصادر مثل  :جمال الدين أبو الفرج عبد
الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :ىـ)  :المنتظم في تاريخ المموك واألمم تحقيق  :محمد عبد
القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا  :دار الكتب العممية ،بيروت الطبعة :األولى 1412 ،ىـ  1992 -م
 – 36 /18الذىبي  :تاريخ اإلسالم  ،355 /26أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم
الدمشقي (المتوفى774 :ىـ)  :البداية والنياية  :دار الفكر  1407ىـ  1986 -م  – 30/12عبد الرحمن بن
محمد بن محمد ،ابن خمدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي (المتوفى808 :ىـ)  :ديوان المبتدأ والخبر
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر تحقيق :خميل شحادة  :دار الفكر ،بيروت الطبعة:
الثانية 1408 ،ىـ  1988 -م  -80 /1يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي ،أبو المحاسن،
جمال الدين (المتوفى874 :ىـ)  :النجوم الزاى ةر في تاريخ مموك مصر والقاى ةر  :و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار
الكتب ،مصر  – 228/3أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر (المتوفى571 :ىـ) :
تاريخ دمشق تحقيق  :عمرو بن غرامة العمروي الناشر :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  1415 :ىـ -
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 1995م  -199 /5أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي
(المتوفى681 :ىـ)  :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المحقق :إحسان عباس الناشر :دار صادر  -بيروت /1
 – 28الذىبي  :سير أعالم النبالء  -521/12تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :ىـ)
 :طبقات الشافعية الكبرى المحقق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمو الناشر :ىجر لمطباعة
والنشر والتوزيع الطبعة :الثانية1413 ،ىـ  – 257/4أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (المتوفى852 :ىـ)  :لسان الميزان المحقق :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :دار البشائر اإلسالمية الطبعة:
األولى 2002 ،م  -269/3أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القمقشندي ثم القاىري (المتوفى821 :ىـ)  :صبح
األعشى في صناعة األنشاء الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت  -390/4ابن األثير :المباب في تيذيب
األنساب  -55 /1أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم دار صادر،
بيروت  -295 /1مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى817 :ىـ)  :القاموس المحيط
تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :محمد نعيم العرقسوسي الناشر :مؤسسة الرسالة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان الطبعة :الثامنة 1426 ،ىـ  2005 -م  -881/1عمي بن الحسن بن
عمي بن أبي الطيب الباخرزي ،أبو الحسن (المتوفى467 :ىـ)  :دمية القصر وعص ةر أىل العصر الناشر :دار
الجيل ،بيروت الطبعة :األولى 1414 ،ىـ .1168/2
عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :ىـ)  :لب المباب في تحرير األنساب الناشر:
دار صادر – بيروت ص.13
نيسابور :بفتح أولو ،والعامة يسمونو نشاوور :وىي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضالء ومنبع
العمماء يقول ياقوت :لم أر فيما طوفت من البالد مدينة مثميا ،واختمف في تسميتيا بيذا االسم فقال بعضيم:
إنما سميت بذلك ألن سابور مر بيا وفييا قصب كثير فقال :يصمح أن يكون ىينا مدينة ،فقيل ليا نيسابور،
ومن أسماء نيسابور أبرشير وبعضيم يقول إيرانشير ،والصحيح أن إيرانشير ىي ما بين جيحون إلى القادسية،
وأكثر شرب أىل نيسابور من قني تجري تحت األرض ينزل إلييا في سراديب مييأة لذلك فيوجد الماء تحت
األرض وليس بصادق الحالوة ،وىي كثيرة الفواكو والخيرات ،وبيا ريباس ليس في الدنيا مثمو  ،وفتحيا
المسممون في أيام عثمان بن عفان ،رضي اهلل عنو ،عمى يد األمير عبد اهلل بن عامر بن كريز في سنة 31
ىـ 651/م صمحا وبنى بيا جامعا ،وقيل إنيا فتحت في أيام عمر ،رضي اهلل عنو ،عمى يد األحنف بن قيس
وانما انتقضت في أيام عثمان وأعيد فتحيا  ( .ياقوت :معجم البمدان ) .331 /5
خراسان: :بالد واسعة ،أول حدودىا مما يمي العراق أزاذوار قصبة جوين وبييق ،وآخر حدودىا مما يمي اليند
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ،وليس ذلك منيا إنما ىو أطراف حدودىا ،وتشتمل عمى أميات من
البالد منيا نيسابور وىراة ومرو ،و كانت قصبتيا ،وبمخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخمل ذلك من
المدن التي دون نير جيحون ،ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فييا ويعد ما وراء النير منيا وليس األمر
كذلك ،وقد فتحت أكثر ىذه البالد عنوة وصمحا ،وذلك في سنة  31ىـ 651/م في أيام عثمان ،رضي اهلل
عنو ،بإمارة عبد اهلل بن عامر ابن كريز ،وقد اختمف في تسميتيا بذلك  ،خرج خراسان وىيطل ابنا عالم بن
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سام بن نوح ،عمييما السالم ،لما تبمبمت األلسن ببابل فنزل كل واحد منيما في البمد المنسوب إليو ،يريد أن
ىيطل نزل في البمد المعروف باليياطمة ،وىو ما وراء نير جيحون ،ونزل خراسان في ىذه البالد التي ذكرناىا
دون النير فسميت كل بقعة بالذي نزليا ،وقيل :خر اسم لمشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنو أصل الشيء
ومكانو ،وقيل :معناه كل سيال ألن معنى خر كل وأسان سيل ( ياقوت الحموي  :معجم البمدان )350 /2
جرجان  :مدينة عظيمة مشيو ةر بقرب طبرستان .بناىا يزيد بن الميمب بن أبي صفرة ،وىي أقل ندى ومط ار من
طبرستان ،يجري بينيما نير تجري فيو السفن ،بيا فواكو الصرود والجروم ،وىي بين السيل والجبل والبر والبحر (.زكريا
بن محمد بن محمود القزويني (ت682 :ىـ) :آثار البالد وأخبار العباد الناشر :دار صادر  -بيروت ص)348 :
المرحمة  :تساوي ( )10 -7فراسخ ،والفرسخ يساوي  6كيمومتر تقريبا أي أن المرحمة تساوي (  )60 -42كيمو
متر تقريبا ( حصبال شاكر  :رواد الجغرافية العربية  ،مجمة االستشراق بغداد 1990م العدد 4ص51
ىامش  .8وانظر :ابن حوقل ،صورة األرض.453 /2 ،
ىو إسفنديار بن وشتاسب بن ليراسب بن فنوخي بن كيمنثر بن كيفاشين بن كنابيو بن كيقباد بن زاب بن
نودكان بن مايسو بن نوذر بن منوجير الممك ،واسمو عامر ،ويقال بنيمين بن ييودا بن يعقوب بن إسحاق بن
إبراىيم عميو السالم حكم االرض مدة طويمة من الزمن .فيو أحد مموك الفرس في العيد األسطوري ( أبو
الحسن ظيير الدين عمي بن زيد بن محمد بن الحسين البييقي ،الشيير بابن فندمو (المتوفى565 :ىـ) :تاريخ
بييقدار اقرأ ،دمشق الطبعة :األولى 1425 ،ىـص ).138
ياقوت الحموي :معجم البمدان  - 246 -178 -177 / 1السمعاني  :األنساب  -246 -223/1ابن األثير:
المباب  - 55/1اليعقوبي :البمدان ص - 278البشاري :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص -300 :أبو
الفداء :تقويم البمدان ص -449الذىبي  :سير أعالم النبالء  -.157 / 13محمد بن محمد بن عبد الرزاق
الحسيني  ،أبو الفيض  ،الممقب بمرتضى  ،الزبيدي :تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من
المحققين الناشر دار اليداية  -192- 191 / 35الزركمي :األعالم . 304 / 1
الرستاق :ىو فيما ذكره حمزة بن الحسن مشتق من روذه فستا .وروذه اسم لمسطر والصف والسماط ،وفستا اسم
لمحال ،والمعنى أنو عمى التسطير والنظام ،قمت :الذي عرفناه وشاىدناه في زماننا في بالد الفرس أنيم يعنون
بالرستاق كل موضع فيو مزارع وقرى وال يقال ذلك لممدن كالبصرة وبغداد ،فيو عند الفرس بمنزلة السواد عند
أىل بغداد ،وىو أخص من الكورة واألستان .ياقوت :معجم البمدان (.)38 /1
المقدسي :أحسن التقاسيم ص308
ابن رستو ( أبي عمي أحمد بن عمر بن رستو )  :المجمد السابع من كتاب األعالق النفيسة طبع في مدينة
ليدن المحروسة ابريل 1892م ص . 171
أبو الطيب نايف بن صالح بن عمي المنصوري :السمسبيل النقي في تراجم شيوخ البييقي قدم لو :األستاذ
الدكتور أحمد معبد عبد الكريم والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السميماني دار العاصمة لمنشر
والتوزيع ،المممكة العربية السعودية الطبعة :األولى 1432 ،ىـ  2011 -م ص55 -54 :
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 19محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ،المعروف بالشريف االدريسي (المتوفى560 :ىـ) :
نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب ،بيروت الطبعة :األولى 1409 ،ىـ )690 /2 - 224/1
 20ياقوت الحموي :معجم البمدان .246 -178 -177 / 1
 21محمد بن عبد المنعم الحميري  :الروض المعطار في خبر األقطار تحقيق إحسان عباس ،مؤسسة
ناصر لمثقافة  -بيروت  -طبع عمى مطابع دار السراج الطبعة الثانية  1980 -م .57 /1
 22المقدسي  :أحسن التقاسيم  -318ياقوت :معجم البمدان  -246/1كي لسترنج  :بمدان الخالفة الشرقية ص.434
 23ياقوت الحموي :معجم البمدان  -246 -178 -177 / 1السمعاني :األنساب  -246 -223/1ابن األثير:
المباب  - 55/1اليعقوبي :البمدان ص -278البشاري :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص - 300 :أبو
الفداء :تقويم البمدان ص - 449الذىبي  :سير أعالم النبالء  -. 157 / 13محمد بن محمد بن عبد الرزاق
الحسيني ،أبو الفيض ،الممقب بمرتضى ،الزبيدي :تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من
المحققين الناشر دار اليداية  -192- 191 / 35الزركمي  :األعالم . 304 / 1
 24المقدسي :أحسن التقاسيم -318ياقوت :معجم البمدان  -246/1كي لسترنج  :بمدان الخالفة الشرقية نقمو
لمعربية بشير فرانسيس وكوريس عواد مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية  1405ىـ1985/م ص.434
 25محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ،المعروف بالشريف االدريسي (المتوفى:
560ىـ) :نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب ،بيروت الطبعة :األولى 1409 ،ىـ
)690 /2 - 224/1
 26ياقوت :معجم البمدان -40 /1الزبيدي :تاج العروس .3857 / 1
 27ياقوت :معجم البمدان .233 / 5
 28اإلدريسي :نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق .225 / 1
 29ياقوت :معجم البمدان -409 / 1عبد المؤمن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبمي
صفي الدين ( ت  739ىـ)  :مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع الطبعة األولى 1412ىـ
دار الجبل بيروت .192 /1
 30ياقوت :معجم البمدان )506 / 1
 31ياقوت :معجم البمدان  -180 / 2ابن عساكر  :تاريخ دمشق  – 342 /22الذىبي :سير أعالم
النبالء  -147 / 14المباب في تيذيب األنساب .306 / 1
 32ياقوت :معجم البمدان  –319 / 2ابن عساكر :تاريخ دمشق  -41/52السمعاني  :األنساب )288 /2
 33ياقوت :معجم البمدان  370 / 2اإلدريسي  :نزىة المشتاق في اختراق األفاق .222/1
 34ياقوت :معجم البمدان  - 373 -406 /2عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال :اإلكمال في رفع
االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى :دار الكتب العممية– بيروت الطبعة األولى،
 1411ىـ  - 265 / 3ابن عساكر :تاريخ دمشق  - 41 /52السمعاني  :األنساب 375 / 2
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ت ياقوت :معجم البدان تاريخ دمشق  -254 /1 7المباب في تيذيب األنساب  -64 / 2صالح
الدين خميل بن أيبك الصفدي :،الوافي بالوفيات دار إحياء التراث -بيروت1420 -ىـ2000 /-م،
تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى  - 21 / 8أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي
الشيبي الدمشقي ،تقي الدين ابن قاضي شيبة (المتوفى851:ىـ) :طبقات الشافعية المحقق :د .الحافظ
عبد العميم خان دار النشر :عالم الكتب – بيروت الطبعة :األولى 1407 ،ىـ .387 -386/ 1
ياقوت :معجم البمدان  / 3ص .254
ياقوت :معجم البمدان  -.338 / 3الذىبي :سير أعالم النبالء  - 402 / 17المباب في تيذيب
األنساب . 194 /2
ياقوت :معجم البمدان  -489/ 4الزبيدي :تاج العروس .80 / 14
ياقوت :معجم البمدان  -243 / 5محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  ،أبو الفيض  ،الممقب
بمرتضى  ،الزبيدي :تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار
اليداية  - 261 / 6السمعاني  :األنساب  - 432 / 5المباب في تيذيب األنساب .282 / 3
الزبيدي :تاج العروس من جواىر القاموس .270 / 25
الزبيدي  :تاج العروس  -180 /5التحبير في المعجم الكبير .385 / 2
القزويني :آثار البالد وأخبار العباد .122 / 1
ياقوت  :معجم البمدان  - 92 / 2القزويني :آثار البالد وأخبار العباد .138 / 1
تاريخ دمشق )234 /22
المباب في تيذيب األنساب .306 /1
عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي ،كمال الدين ابن العديم (المتوفى660 :ىـ)  :بغية
الطمب في تاريخ حمب المحقق :د .سييل زكار الناشر :دار الفكر .264 / 2
ياقوت :معجم البمدان .186 /2
ياقوت :معجم البمدان .184 /2
ياقوت الحموي :معجم البمدان  -246 -178 -177 / 1السمعاني  :األنساب  -246-223/1ابن األثير:
المباب  - 55/1اليعقوبي :البمدان ص -278الذىبي :سير أعالم النبالء  -157 / 13محمد بن محمد بن عبد
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممقب بمرتضى ،الزبيدي :تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من
المحققين الناشر دار اليداية  -192- 191 / 35الزركمي :األعالم . 304 / 1
مدينة عمى سفح جبل ،تقع بين الجبل والمفازة .ذات خيرات وفيرة وىواء رديء ومياه جارية( .مجيول (توفي :بعد
372ىـ)  :حدود العالم من المشرق الى المغرب محقق ومترجم الكتاب (عن الفارسية)  :السيد يوسف اليادي
الناشر :الدار الثقافية لمنشر ،القاى ةر الطبعة 1423 :ىـ (ص)115 :
أبيورد : :بفتح أولو وكسر ثانيو وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال ميممة :ذكرت الفرس في أخبارىا أن
الممك كيكاووس أقطع باورد بن جودرز أرضا بخراسان ،فبنى بيا مدينة وسماىا باسمو فيي :أبيورد ،مدينة
بخراسان بين سرخس ونسا ،وبئة ،رديئة الماء ،يكثر فييا خروج العرق ( ياقوت  :معجم البمدان ()86 / 1
السمعاني :األنساب  – 223/1ابن األثير  :المباب . 55/1
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54

55

56

57

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري (المتوفى279 :ىـ)  :فتوح البمدان مراجعة وتعميق
رضوان محمد رضوان  ،دار الكتب العممية بيروت  1412ىـ 1991 /م ص.394
األحنف بن قيس  :أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة ابن
عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي المعروف باألحنف ،وقيل
اسمو صخر ،وىو الذي يضرب بو المثل في الحمم كان من سادات التابعين رضي اهلل عنيم؛ أدرك عيد
النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يصحبو وشيد بعض الفتوحات  ،ولما أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم بني
تميم يدعوىم إلى اإلسالم كان األحنف فييم ،ليم :إنو ليدعوكم إلى مكارم األخالق وينياكم عن مالئميا،
فأسمموا وأسمم األحنف ولم يفد عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،وكان سيد قومو ،موصوفا بالعقل
والدىاء والعمم والحمم ،روى عن عمر وعثمان وعمي رضي اهلل عنيم ،وروى عنو الحسن البصري وأىل
البصرة ،وشيد مع عمي رضي اهلل عنو وقعة صفين ،ولم يشيد وقعة الجمل مع أحد الفريقين ،وشيد
بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعثمان ،رضي اهلل عنيما .توفي بالكوفة سنة  67ىجرية ( أبو
عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى:
230ىـ)  :الطبقات الكبرى ،القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم المحقق :زياد محمد منصور
الناشر :مكتبة العموم والحكم  -المدينة المنورة الطبعة :الثانية 1408 ،بن خمكان  :وفيات األعيان /2
 -499أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:
463ىـ) :االستيعاب في معرفة األصحاب المحقق :عمي محمد البجاوي الناشر :دار الجيل ،بيروت
الطبعة :األولى 1412 ،ىـ  1992 -م. ) 145 /1 .
معركة نياوند  :قامت بين المسممين والفرس الساسانيين ،سنة  21ىـ 641 /م وانتيت بنصر
عظيم لممسممين ،وىزيمة ساحقة لمفرس ،وقد سمى المؤرخون المسممون ىذا النصر «فتح الفتوح»،
ألن الفرس قد تفرقت كممتيم ،وانفرط عقد دولتيم بيذا النصر( .محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي
بالوالء ،المدني (المتوفى151 :ىـ)  :سيرة ابن إسحاق تحقيق :سييل زكار الناشر :دار الفكر –
بيروت الطبعة :األولى 1398ىـ 1978/م ).66/1
محمد بن جرير الطبري  :تاريخ الرسل والمموك تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم دار الكتب
العممية بيروت لبنان دار الريان لمتراث الطبعة الثانية 1988م .166/4
عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي ابن خال عثمان
بن عفان ولد عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم ،وأتي بو إليو وىو صغير ،فقال« :ىذا شبيينا» وجعل
يتفل عميو ،ويعوذه ،فجعل يبتمع ريق النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم ،فقال النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم« :إنو
لمستقي»  .،وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم ،وكان عبد اهلل جوادا شجاعا ميمونا ،واله عثمان
البصرة بعد أبي موسى األشعري سنة تسع وعشرين ،وضم إليو فارس بعد عثمان بن أبي العاص .فافتتح خراسان
كميا ،وأطراف فارس ،وسجستان ،وكرمان ،وغيرىا ،وفي إمارتو قتل يزدجرد آخر مموك فارس ، ،وقتل عثمان وىو
عمى البصرة ،فسار بما كان عنده من األموال إلى مكة ،فوافى أبا طمحة والزبير فرجع بيم إلى البصرة ،فشيد
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60
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معيم وقعة الجمل ،ولم يحضر صفين ،وواله معاوية البصرة ثالث سنين بعد اجتماع الناس عميو ،ثم صرفو
عنيا ،فأقام بالمدينة .ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين ( ،ابن سعد  :الطبقات  -44/5أبو الفضل أحمد بن
عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىـ)  :اإلصابة في تمييز الصحابة تحقيق :عادل
أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض الناشر :دار الكتب العممية – بيروت الطبعة :األولى  1415 -ىـ 15/5
 الذىبي  :سير أعالم النبالء  – 18/3االستيعاب في معرفة األصحاب )931/3ابن األثير :الكامل في التاريخ .246 / 7
أبو حنيفة الدينوري :األخبار الطوال تحقيق عبد المنعم عامر مراجعة جمال الدين الشيال و ازرة
الثقافة الطبعة األولى دار إحياء الكتب العربية القاىرة 1960م ص. 360
محمد الخضري  :تاريخ األمم اإلسالمية ( الدولة العباسية ) تحقيق وتعميق إبراىيم أمين محمد
المكتبة التوفيقية ص71
اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي دار صادر بيروت .66/2
أبو سعيد عبد الحي بن محمود الضحاك الكرديزي ت  433ىـ  :زين األخبار ترجمة عفاف السيد
زيدان المجمس العممى لمثقافة القاىرة 2006م ص.197
الدول المستقلة :هي دول استقلت عن الخالفة العباسية في المشرق اإلسالمي وأولى هذه الدول الدولة الطاهرية في
خراسان عام 205هـ020/مـ وتبعتها الدولة الصفارية عام 254هـ068/م ،ثم غلبت على المنطقة الدول السامانية التي
تأسست عام 204هـ018/م في بالد ما وراء النهر ثم امتد نفوذها لتشمل جميع البالد التي كانت تتبع للدولة الصفارية،
وكان نفوذ الخالفة العباسية يتحول من سلطة سياسية إدارية روحية إلى سلطة روحية فقط ،ولم يبق للخليفة سوى ذكر
اسمه في خطب الجمعة متبوعا باسم السلطان الغالب على البالد ،ويعود السبب الرئيسي في ضعف الخالفة العباسية
وتالشي سلطتها (علي محمد محمد الصالبي :المغول [التتار] بين االنتشار واالنكسار الناشر :األندلس الجديدة،
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مصر الطبعة :األولى 1430 ،هـ ( 2008 -ص.)210 :

الدولة الطاىرية ظيرت ىذه الدولة بخراسان في الفترة  259 - 205ىـ 872 - 820/م منذ أن
عين المأمون قائده العسكري المظفر طاىر بن الحسين أمي ار لخراسان سنة  205ىـ 825 /م مكافأة
لو عمى جيوده العسكرية الجبارة .فاستمرت اإلمارة في ذريتو إلى سنة  259ىـ879 / .م حيث
استقموا بإماراتيم دون أن يعمنوا انخالعيم وخروجيم عمى الخميفة ،حتى أزاحيم يعقوب الصفار.
وقامت عمى أنقاضيم الدولة الصفارية (.أحمد معمور العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي :منذ عيد
آدم عميو السالم (تاريخ ما قبل اإلسالم) إلى عصرنا الحاضر  1417ىـ 97 - 96/م الناشر :غير
معروف الطبعة :األولى 1417 ،ىـ  1996 -م (ص)219 :
الطبري  :تاريخ الرسل والمموك .507/9
الكرديزي :زين األخبار ص.218
الدولة السامانية  :من أقوى الدول اإلسالمية المستقمة في المشرق اإلسالمي فقد استمر قياميا في ما وراء
النير وخراسان من سنة  279ىـ 389 /ىـ 999/892 /م) وتنسب إلى سامان وىو فارسي األصل
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72

واتخذت من بخارى عاصمة ليا أما عن عالقتيا بالدولة العباسية فكانت عالقة والء من الدرجة األولى قامت
ىذه الدولة عمى أنقاض الدولة الصفارية بعد أن قضت عمييا ( كرستين (اثر) ايران في عيد الساسانيين ترجمة
يحي الخشاب مراجعة عبد الوىاب عزام القاىرة 1957م ص.)104
عبد العزيز جنكيز خان  :تركستان قمب أسيا مصر 1945م ص37
قحطان الحديثي  :دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان  :أوال الزراعة مجمة الخميج العربي
– المجمد التاسع العدد 1978 1م ص – 65فيصل سيد طو  :الحالة االقتصادية والمظاىر
االجتماعية في نيسابور منذ مستيل القرن الثالث اليجري حتى قيام الدولة الغزنوية من ( – 307
389ىـ 999 -822 /م ) رسالة ماجستير غير منشورة 2003م ص.104
فيصل سيد طو  :الحالة االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابورص.105
يزيد بن الميمب  102 - 35( :ىـ =  720 - 673م) ىو يزيد بن الميمب بن أبي صفرة األزدي،
أبو خالد :أمير ،من القادة الشجعان األجواد .ولي خراسان بعد وفاة أبيو (سنة  83ىـ 703 /م )
فمكث نحوا من ست سنين ،وعزلو عبد الممك بن مروان برأي الحجاج بن يوسف الثقفي (أمير
العراقين في ذلك العيد) وكان الحجاج يخشى بأسو ،فمما تم عزلو حبسو ،فيرب يزيد إلى الشام .ولما
أفضت الخالفة إلى سميمان ابن عبد الممك ،واله العراق ثم خراسان ،فعاد إلييا ،وافتتح جرجان
وطبرستان .ثم نقل إلى إمارة البصرة ،فأقام فييا إلى أن استخمف عمر بن عبد العزيز ،فعزلو،
وطمبو ،فجئ بو إلى الشام ،فحبسو بحمب .ولما توفي عمر بن عبد العزيز ىجم غممان يزيد عمى
السجن فأخرجوه منو  .،وسار إلى البصرة فدخميا واستولى عمييا (سنة  101ىـ 721 /م ) ثم
نشبت حروب بينو وبين أمير العراقين مسممة بن عبد الممك ،انتيت بمقتل يزيد (خير الدين بن
محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي الدمشقي (المتوفى1396 :ىـ)  :األعالم الناشر :دار
العمم لمماليين الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م ()189 /8
قتيبة بن مسمم  :أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسمم بن عمرو بن الحصن بن ربيعة بن خالد بن
أسيد الخير بن قضاعي بن ىالل بن سالمة بن ثعمبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد
بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،الباىمي أمير خراسان زمن عبد الممك بن
مروان افتتح خوارزم وسمرقند وبخارى ،ثم فتح قتيبة فرغانة في سنة خمس وتسعين في أواخر أيام
الوليد بن عبد الممك وبعد وفاتو تولى أخوه سميمان بن عبد الممك وكان يكره قتيبة ألمر يطول
شرحو ،فخاف منو قتيبة وخمع بيعة سميمان وخرج عميو وأظير الخالف ،فمم يوافقو عمى ذلك أكثر
الناس ،وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان بن [قيس بن يوسف بن كمب بن عوف بن مالك بن
غدانة واسم غدانة أشرس] وكنيو وكيع أبو المطرف الغداني عن رياسة بني تميم ،فحقد وكيع عميو
وسعى في تأليب الجند س ار وتقاعد عن قتيبة متمارضا ،ثم خرج عميو وىو بفرغانة فقتمو مع أحد
عشر من أىمو ،وذلك في ذي الحجة سنة ست وتسعين لميجرة ،وقيل سنة سبع وتسعين .ومولده سنة
تسع وأربعين ،وتولى خراسان تسع سنين وسبعة أشير ( ابن خمكان  :وفيات األعيان )86 /4
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أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشيير بالماوردي (المتوفى:
450ىـ)  :األحكام السمطانية الناشر :دار الحديث  -القاىرة ص - 181فيصل سيد طو  :الحالة
االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابورص.107
محمد بن عبد المنعم الحميري  :الروض المعطار في خبر األقطار تحقيق إحسان عباس مؤسسة
ناصر لمثقافة  -بيروت  -طبع عمى مطابع دار السراج الطبعة الثانية  1980 -م .57 /1
المقدسي  :أحسن التقاسيم  -318ياقوت :معجم البمدان  -246/1المستوفي  - 186كي
لسترنج  :بمدان الخالفة ص.434
كي لسترنج  :بمدان الخالفة الشرقية ص.435
ابن األثير  :المباب  -55/1أبو الفداء :تقويم البمدان ص - 449المقدسي :أحسن التقاسيم ص
 – 320- 318ياقوت :البمدان . 246/1
المقدسي  -318ياقوت  -246/1المستوفي  - 186كي لسترنج  :بمدان الخالفة الشرقية
ص.434
األواني الصفرية ىي األواني النحاسية ،المصنوعة من الصفر (بضم الصاد) ،وىو النحاس الجيد.
والصفر ما يتخذ من النحاس الجيد والصفر النحاس الجيد وقيل الصفر ضرب من النحاس وقيل ىو
ما صفر منو واحدتو صفرة ابن منظور  :لسان العرب دار صادر بيروت .460/4
السمعاني :األنساب ص -353ابن األثير  :المباب . 243 /2
الخانات :الخان كممة فارسية األصل وتعنى الحانوت والدكان والمخدع والماخور ( ،السيد أدى شير:
كتاب األلفاظ الفارسية المعربة ،ط ،2دار العرب لمبستانى ،القاىرة1988 ،م ،ص ) 58ىى لفظة
تركية تعنى دار العمل والتجارة وجمعيا خانات( ،قاموس اخترى كبير ،تأليف مصطفى شمس الدين
الشيير بالخترى ،المطبعة العامرية1310 ،ىـ ،جـ 1مادة خان ،دائرة المعارف اإلسالمية مادة خان).
وأىتمت الدولة بأمور التجارة حيث تم توفير المأوى والمؤن لممسافرين ونصبت الخيم الكبيرة عمى
طول الطرق التجارية وىى ماعرفت باسم كاروانسرا ،كاروانسرا :خيمة كبيرة تنصب داخل المدينة أو
بين محطات القوافل التجارية( .محمد التونجى :المعجم الذىبى ،الطبعة الثانية ،دار العمم لمماليين،
بيروت ،1980 ،ص ،453أحمد مجدى عطوة :الحياة السياسية والحضارية فى مدينة ىراة ،رسالة
ماجستير ،آداب عين شمس ،2007 ،ص .140ولذلك نعم التجار باألمن والراحة وقاموا
بتعامالتيم التجارية دون مشاكل ،والخانات تسمى أيضا الفنادق والوكاالت وىى المبانى المخصصة
لمأوى المسافرين والقوافل ،وكانت الخانات ذات مداخل ضخمة مشيدة من األبراج والعقود الشاىقة،
وكان لمخان صحن تربط فيو الدواب ،وفى الدور األرضى غرفا وحواصل مفتوحة عمى الصحن
توضع فييا المتاجر واألخرى تطل عمى الشارع وتؤجر حوانيت لمتجار ،أما األدوار العموية فيي
مخصصة لمسكن واقامة المسافرين ( مصطفى مسعد وسامية مصطفى مسعد :الحضارة اإلسالمية
في المشرف اإلسالمي ،كمية اآلداب ،جامعة الزقازيق2006 ،م ،ص.143
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 82محمد بن عبد المنعم الحميري  :الروض المعطار في خبر األقطار .57 /1
 83أحسن التقاسيم ص308
 84المقدسي  :أحسن التقاسيم  -318ياقوت :معجم البمدان  -246/1كي لسترنج  :بمدان الخالفة
الشرقية ص.434
 85محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ،المعروف بالشريف االدريسي (المتوفى560 :ىـ) :نزىة
المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب ،بيروت الطبعة :األولى 1409 ،ىـ )690 /2 - 224/1
 86المقدسى :أحسن التقاسيم ،ص.319
 87ناصر خسرو :سفر نامة ،ص.7
 88عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل ،أبو النجيب ،جالل الدين العدوي الشيزري الشافعي (المتوفى:
نحو  590ىـ)  :نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة الناشر :مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر  ،ص.12،11
 89الحسن بن عمي بن إسحاق الطوسي ،أبو عمي ،الممقب بقوام الدين ،نظام الممك (المتوفى485 :ىـ) :
سياسة نامة المحقق :يوسف حسين بكار الناشر :دار الثقافة – قطر الطبعة :الثانية ، 1407 ،ص80
 90المؤلف :محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن األخوة ،القرشي ،ضياء الدين (المتوفى729 :ىـ) :
معالم القربة في طمب الحسبة الناشر :دار الفنون «كمبردج .ص.102
 91االصطخري  :المسالك والممالك ص -279المقدسي  :أحسن التقاسيم ص.296
 92جمال سرور :تاريخ الحضارة اإلسالمية في المشرق ،ص.149
 93عبد العزيز الدوري :تاريخ العراق االقتصادي بغداد 1948م ص.151
 94طوس : :بمد فيو مدن أمثال طوران ونوقانبزديغرورايكان وبنواده .وىي بين الجبال .وفي جباليا معادن
الفيروزج والنحاس والرصاص .يرتفع منيا الكحل والشبو والقدور الصخرية .والدىنج والسراويل
والجوارب (.حدود العالم من المشرق الى المغرب ص)115 :
 95مدينة بين طوس وريموند ( ابن حوقل  :صورة األرض .428 /2
 96ف اروة : :بالفتح ،وبعد األلف واو مفتوحة :وىي بميدة من أعمال نسا بينيا وبين دىستان وخوارزم ،خرج منيا
جماعة من أىل العمم ،ويقال ليا رباط ف اروة ،بناىا عبد اهلل بن طاىر في خالفة المأمون ،وممن نسب إلييا
أبو نعيم محمد بن القاسم الفراوي صاحب الرباط بف اروة ( ياقوت :معجم البمدان .)245 /4
 97اإلدريسي  :نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق )225 / 1
 98محمد بن حوقل البغدادي الموصمي ،أبو القاسم (المتوفى :بعد 367ىـ)  :صورة األرض دار صادر،
أفست ليدن ،بيروت  1938م )385 /2
 99ابن حوقل  :صورة األرض .453 /2
 100اليعقوبي  :البمدان .96/1
 101اإلدريسي  :نزىة المشتاق .690/2
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117

محمد جمال الدين سرور  :الحضارة اإلسالمية في الشرق ص.167
الطبري :تاريخ الرسل والمموك .129 /9
فيصل سيد  :الحياة االقتصادية في نيسابور ص.206
محمد جمال الدين سرور  :الحضارة اإلسالمية في الشرق ص.166
فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص.207
فتحي أبو سيف  :خراسان تاريخيا السياسي والحضاري ص.101
فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص.207
ابن رستو  :األعالق النفيسة ص.278
فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص.207
محمد جمال الدين سرور  :الحضارة اإلسالمية في الشرق ص.170
فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص. 210
الحديث بالتفصيل عن الحركة العممية في الجزء الخاص بالحياة العممية في الدراسة.
مفردىا دىقان ،وىو لفظ فارسي بمعنى رئيس القرية أو رئيس الفالحين إليو فالدىقان كان أشبو بالعمدة في
الوقت الحاضر( ،محمد بن أحمد بن يوسف ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البمخي الخوارزمي (المتوفى387 :ىـ) :
مفاتيح العموم المحقق :إبراىيم األبياري الناشر :دار الكتاب العربي الطبعة :الثانية ص.53
بارتولد :تاريخ الحضارة اإلسالمية ص -134فيصل سيد طو المرجع السابق ص.220
طو ندا :فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية ص.35
السمعاني  :االنساب ، 33 :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان:
وفيات األعيان :تحقيق إحسان عباس دار صادر – بيروت 1900م  ،393- 394 / 6 -أبو
محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان اليافعي (المتوفى768 :ىـ)  :مرآة
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان وضع حواشيو :خميل المنصور
الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1417 ،ىـ -269 / 2 1997 -
 ، 270تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :ىـ)  :طبقات الشافعية
الكبرى المحقق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمو الناشر :ىجر لمطباعة
والنشر والتوزيع الطبعة :الثانية1413 ،ىـ ، 488 -487 / 3 :أبو بكر بن أحمد بن محمد بن
عمر بن قاضي شيبة  :طبقات الشافعية عالم الكتب  -بيروت  1407 -ىـ الطبعة  :األولى
تحقيق  :د .الحافظ عبد العميم خان  ، - 104 / 1ابن كثير  :البداية والنياية ،159 / 11 :أبو
الفداء  :المختصر في أخبار البشر ،73 / 2 :ابن تغري بردي  :النجوم الزاىرة،222 / 3 :
عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :ىـ)  :طبقات الحفاظ الناشر:
دار الكتب العممية – بيروت الطبعة :األولى ،327 :1403 ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن
العماد العكري الحنبمي ،أبو الفالح (المتوفى1089 :ىـ)  :شذرات الذىب في أخبار من ذىب
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110
118
120
121
122
123

124
125
126
127

128
129
130
131

132
133
134

حققو :محمود األرناؤوط خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤوط الناشر :دار ابن كثير ،دمشق –
بيروت الطبعة :األولى 1406 ،ىـ  1986 -م  ،274 / 2الذىبي  :سير أعالم النبالء /14
 - 422 – 421 – 420 – 419 – 418 -417شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ) :تذكرة الحفاظ دراسة وتحقيق :زكريا عميرات
الناشر :دار الكتب العممية بيروت-لبنان الطبعة األولى 1419ىـ1998 -م  - 3 / 3عمر
بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى1408 :ىـ)  :معجم المؤلفين
الناشر :مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت  -242 / 13الزركمي :
األعالم .) 196 /8
فيصل سيد طو :الحالة االقتصادية ومظاىر االجتماعية في نيسابور ص.227
فتحي أبو سيف :خراسان تاريخيا السياسي والحضاري ص -224فيصل سيد طو :الحالة
االقتصادية ومظاىر االجتماعية في نيسابور ص.227
آدم متز :الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري .197/1
ابن حوقل  :صورة األرض ص -243آدم متز :الحضارة اإلسالمية .33/1
عصام الدين عبد الرؤوف الفقي :تاريخ الفكر اإلسالمي ص -156فيصل سيد الحياة االقتصادية
في نيسابور ص230
ابن حوقل  :صورة األرض ص.143
السمعاني :األنساب.223/1 ،
السمعاني :األنساب.495/12 ،
ياقوت الحموي :معجم البمدان.177/1 ،
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خمدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي (المتوفى:
808ىـ)  :المقدمة تحقيق  :محمد بن تاويت الطنجي الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت –
لبنان الطبعة :األولى 1425 ،ىـ  2004 -م ص.203
المقدسي  :أحسن التقاسيم .323
فيصل سيد طو  :الحياة االقتصادية واالجتماعية في نيسابور ص.285
المقدسي  :أحسن التقاسيم .388
عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (429 :ىـ)  :يتيمة الدىر المحقق :د.
مفيد محمد قمحية دار الكتب العممية  -بيروت/لبنان الطبعة :األولى1403 ،ىـ1983م /4
 - )505 - 504الباخرزي  :دمية القصر وعصرة أىل العصر .180 / 1
الثعالبي :يتيمة الدىر )505 - 504 /4
الذىبي  :تاريخ اإلسالم .570 /5
السمعاني :األنساب.495/12 ،
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135

136

137

138
139
140
141
142
143

144
145

146
147
148

149

عياش يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي  :تيذيب الكمال مؤسسة الرسالة – بيروت
الطبعة األولى  1980 – 1400 ،تحقيق  :د .بشار عواد معروف  -)163 / 9أبو الفضل
أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىـ) :تيذيب التيذيب
الناشر :مطبعة دائرة المعارف النظامية ،اليند الطبعة :الطبعة األولى1326 ،ىـ .268/3
سير أعالم النبالء  -548 -547 /14معجم البمدان ،180/ 2 :المباب ،306 / 1 :ابن عساكر :تاريخ
دمشق  ،234 /22الذىبي :تذكرة الحفاظ ،792 793 :النجوم الزاىرة ،228 /3 :ابن األثير :المباب في
تيذيب األنساب .306/ 1الذىبي :طبقات الحفاظ ،331 :شذرات الذىب.279 / 2 :
الذىبي  :سير أعالم النبالء  - 656 -655 / 10السمعاني  :األنساب  -375 / 2الذىبي :
تاريخ اإلسالم ت تدمري. 310 – 309 /17
ياقوت :معجم البمدان .233 / 5
الذىبي  :تذكرة الحفاظ .87/2
ابن عساكر :تاريخ دمشق  -.234 /56الذىبي  :سير أعالم النبالء 360 / 12
الذىبي :العبر في خبر من غبر .372 / 1
تاريخ بغداد .268 / 13
الذىبي  :سير أعالم النبالء  - 458 – 457 – 456 / 13مختصر تاريخ دمشق .64 / 2
السبكي :طبقات الشافعية  -.258 /2السير.456 /13 :
الذىبي  :سير أعالم النبالء  -492 – 492 / 13معجم المؤلفين .217 / 11
البغدادي :تاريخ بغداد  -276/5السمعاني  :األنساب  – 415 – 414 / 5المباب في تيذيب
األنساب .274 /3
المباب في تيذيب األنساب .117 / 3
المباب في تيذيب األنساب 282 / 3
السمعاني  :االنساب / 33 :ب ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان:
وفيات االعيان :تحقيق إحسان عباس دار صادر – بيروت 1900م  / 6 -الذىبي  :تذكرة
الحفاظ ، 779 780 / 3 :مرآة الجنان ،269 270 / 2 :السبكي  :طبقات الشافعية / 3 :
 – 487 488ابن قاضي شيبة  :طبقات الشافعية  ، - 104 / 1ابن كثير  :البداية والنياية:
 ،159 / 11أبو الفداء  :المختصر في أخبار البشر ،73 / 2 :ابن تغري بردي  :النجوم
الزاىرة ، ،222 / 3 :شذرات الذىب ،274 / 2 :الذىبي  :سير أعالم النبالء 418 -417 /14
–  - - 422 – 421 – 420 – 419الذىبى  :تذكرة الحفاظ  - 3 / 3عمر رضا كحالة:
معجم المؤلفين  -242 / 13الزركمي  :األعالم . 196 /8
ابن خمكان :وفيات األعيان 394 /6
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150

151
152

153

154
155
156
157
158

المباب في تيذيب األنساب  – )401 / 1السمعاني األنساب  - 307/4شمس الدين أبو عبد اهلل
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ)  :المقتنى في سرد الكنى المحقق:
محمد صالح عبد العزيز المراد الناشر :المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة،
المممكة العربية السعودية الطبعة :األولى1408 ،ىـ .359/1
ابن العماد  :شذرات الذىب في أخبار من ذىب .89 /4
أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :ىـ)  :تاريخ
بغداد المحقق :الدكتور بشار عواد معروف الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت الطبعة:
األولى1422 ،ىـ  2002 -م  / 5ص .355
الموسوعة الفقيية الكويتية  :صادر عن :و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت الطبعة( :من
 1427 - 1404ىـ) . 9/1
وضحنا ذلك أثناء ترجمتنا إلبي عوانو في عمم الحديث .
أبو زىرة  :الشافعي حياتو وعصره أرائو وفقو الطبعة الثانية مصر 1948م دار الحماس لمطباعة .357
ابن خمكان :وفيات األعيان 394 /6
سبق الحديث عنيا في الحياة االجتماعية.
الذىبي  :سير أعالم النبالء  - 458 – 457 – 456 / 13مختصر تاريخ دمشق -.64 / 2
السبكي :طبقات الشافعية  -.258 /2السير.456 /13 :
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أوال املصادر:

املصادر واملراجع



أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري ،المعروف بالكرخي (المتوفى346 :ىـ)  :المسالك



أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشيبي الدمشقي ،تقي الدين ابن قاضي شيبة

والممالك الناشر :دار صادر ،بيروت  2004م .

(المتوفى851 :ىـ)  :طبقات الشافعية المحقق :د .الحافظ عبد العميم خان دار النشر :عالم الكتب
– بيروت الطبعة :األولى 1407 ،ىـ.


أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي اليمداني ،زين الدين (المتوفى584 :ىـ)  :األماكن ما اتفق لفظو



أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشيير بالماوردي (المتوفى:

وافترق مسماه تحقيق :حمد بن محمد الجاسر  :دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر 1415 :ىـ .
450ىـ)  :األحكام السمطانية الناشر :دار الحديث – القاىرة بدون تاريخ.


أبو الحسن ظيير الدين عمي بن زيد بن محمد بن الحسين البييقي ،الشيير بابن فندمو (المتوفى:



أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري 555ىـ630 /ىـ  :المباب في

565ىـ) :تاريخ بييقدار اقرأ ،دمشق الطبعة :األولى 1425 ،ىـ.

تيذيب األنساب ،دار صادر بيروت  1400ىـ 1980 -م .


أبو حنيفة الدينوري :األخبار الطوال ،تحقيق عبد المنعم عامر ،مراجعة جمال الدين الشيال ،و ازرة
الثقافة الطبعة األولى دار إحياء الكتب العربية القاىرة 1960م .



أبو سعيد عبد الحي بن محمود الضحاك الكرديزي ت  433ىـ  :زين األخبار ،ترجمة عفاف السيد

زيدان المجمس األعمى لمثقافة القاىرة 2006م.


أبو الطيب نايف بن صالح بن عمي المنصوري :السمسبيل النقي في تراجم شيوخ البييقي ،قدم لو:
األستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ،والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السميماني ،دار
العاصمة لمنشر والتوزيع ،المممكة العربية السعودية الطبعة :األولى 1432 ،ىـ  2011 -م .



أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي (المتوفى681 :ىـ)
 :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المحقق :إحسان عباس الناشر :دار صادر  -بيروت 1900م.



أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن نعيم بن الحكم الضبي الطيماني

النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :ىـ)  :تمخيص تاريخ نيسابور تمخيص :أحمد بن
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محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري الناشر :كتابخانة ابن سينا – طيران عربو
عن الفرسية :د /بيمن كريمي ـ طيران بدون تاريخ.



أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد
(المتوفى230 :ىـ) :

ا الطبقات الكبرى ،القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم ،المحقق:

زياد محمد منصور الناشر :مكتبة العموم والحكم  -المدينة المنورة الطبعة :الثانية. 1408 ،


أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  ،مكتبة مدبولي



أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى463 :ىـ):

القاىرة الطبعة الثالثة 1991م 1411/ىـ .

االستيعاب في معرفة األصحاب ،المحقق :عمي محمد البجاوي الناشر :دار الجيل ،بيروت الطبعة:
األولى 1412 ،ىـ  1992 -م.


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :ىـ)  :البداية

والنياية  :دار الفكر  1407ىـ  1986 -م .


أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب،
الممك المؤيد ،صاحب حماة (المتوفى732 :ىـ)  :المختصر في أخبار البشر ،الناشر :المطبعة
الحسينية المصرية ،الطبعة األولى بدون تاريخ.



أ بو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىـ)  :لسان

الميزان ،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية الطبعة :األولى 2002 ،م .


أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىـ)  :اإلصابة في
تمييز الصحابة ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،وعمى محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العممية
– بيروت الطبعة :األولى  1415 -ىـ.



أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر (المتوفى571 :ىـ)  :تاريخ دمشق تحقيق  :عمرو
بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  1415 :ىـ  1995 -م .



أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان اليافعي (المتوفى768 :ىـ)  :مرآة

الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،وضع حواشيو :خميل المنصور،
الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1417 ،ىـ 1997 -م.
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أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي (المتوفى :بعد 292ىـ) :
البمدان ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت الطبعة :األولى 1422 ،ىـ .



أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القمقشندي ثم القاىري (المتوفى821 :ىـ)  :صبح األعشى في

صناعة اإلنشاء ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت بدون تاريخ.


أحمد بن محمد األدنو  :طبقات المفسرين تحقيق  :سميمان بن صالح الخزي الناشر  :مكتبة العموم
والحكم  -المدينة المنورة الطبعة األولى 1997 ،م.



أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري (المتوفى279 :ىـ)  :فتوح البمدان ،مراجعة وتعميق

رضوان محمد رضوان  ،دار الكتب العممية بيروت  1412ىـ 1991 /م.


برى ان الدين الحمبي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي الشافعي سبط ابن العجمي
(المتوفى841 :ىـ) :الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،المحقق :صبحي السامرائي ،الناشر:
عالم الكتب  ،مكتبة النيضة العربية – بيروت الطبعة :األولى1987 – 1407 ،م.



تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :ىـ)  :طبقات الشافعية الكبرى ،المحقق:
د .محمود محمد الطناحي ،د .عبد الفتاح محمد الحمو ،الناشر :ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة :الثانية1413 ،ىـ.



تقي الدين أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الصيرفيني 582ىـ641 /ىـ  :المنتخب من كتاب السياق



جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف القفطي (المتوفى646 :ىـ)  :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة،

لتاريخ نيسابور ،تحقيق خالد حيدر ،الناشر دار الفكر لمطباعة والنشر التوزيع بيروت 1414ىـ.

تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،الناشر :دار الفكر العربي  -القاىرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية –
بيروت الطبعة :األولى 1406 ،ىـ 1982 -م.


جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :ىـ)  :المنتظم في

تاريخ المموك واألمم ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا  :دار الكتب
العممية ،بيروت الطبعة :األولى 1412 ،ىـ  1992 -م .


الحسن بن عمي بن إسحاق الطوسي ،أبو عمي ،الممقب بقوام الدين ،نظام الممك (المتوفى485 :ىـ):



خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي الدمشقي (المتوفى1396 :ىـ) :

سياسة نامة ،المحقق :يوسف حسين بكار الناشر :دار الثقافة – قطر الطبعة :الثانية.1407 ،
األعالم ،الناشر :دار العمم لمماليين الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م .
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ابن رستة :شياب الدين أحمد بن عمر بن محمد ت295ىـ :األعالق النفيسة  ،ليدن1892م.



زكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت682 :ىـ) :آثار البالد وأخبار العباد الناشر :دار صادر



شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى 748 :ىـ)  :سير

بيروت بدون تاريخ.

أعالم النبالء ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الناشر  :مؤسسة
الرسالة الطبعة  :الثالثة  1405 ،ىـ.



شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ)  :تاريخ
اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،تحقيق  :عمر عبد السالم التدمري ،الناشر :دار الكتاب
العربي ،بيروت الطبعة :الثانية 1413 ،ىـ  1993 -م .



شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ)  :ميزان

االعتدال في نقد الرجال ،تحقيق :عمي محمد البجاوي الناشر :دار المعرفة لمطباعة والنشر ،بيروت
– لبنان الطبعة :األولى 1382 ،ىـ  1963 -م .


شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي (المتوفى626 :ىـ)  :معجم األدباء ،المحقق:
إحسان عباس الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت الطبعة :األولى 1414 ،ىـ 1993 -م.



شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ) :تذكرة الحفاظ ،دراسة



شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل التركماني أبو عبد اهلل الذىبي 673ىـ748 /ىـ :المقتنى

وتحقيق :زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العممية بيروت-لبنان الطبعة األولى 1419ىـ1998 -م.
في سرد الكنى ،تحقيق :محمد صالح عبد العزيز المراد ،الناشر الجامعة اإلسالمية بالمدينة سنة 1408ىـ .


صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي :،الوافي بالوفيات  ،تحقيق :أحمد األرناؤوط ،وتركي مصطفى،



عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خمدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي (المتوفى:

دار إحياء التراث  -بيروت 1420 -ىـ2000 /-م.

808ىـ)  :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر،
تحقيق :خميل شحادة  :دار الفكر ،بيروت الطبعة :الثانية 1408 ،ىـ  1988 -م .


عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خمدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي (المتوفى:

808ىـ) :المقدمة ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى1425 ،ىـ2004-م.
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عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :ىـ) :
األنساب ،تحقيق  :عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره ،الناشر :مجمس دائرة المعارف
العثمانية ،حيدر آباد الطبعة :األولى 1382 ،ىـ  1962 -م .



عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :ىـ)  :التحبير
في المعجم الكبير ،المحقق :منيرة ناجي سالم ،الناشر :رئاسة ديوان األوقاف – بغداد الطبعة:
األولى1395 ،ىـ1975 -م.



عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل ،أبو النجيب ،جالل الدين العدوي الشيزري الشافعي (المتوفى590 :ىـ):
نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة ،الناشر :مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.



عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى429 :ىـ)  :يتمة الدىر في محاسن أىل العصر
تحقيق :د .مفيد محمد قمحية الناشر :دار الكتب العممية  -بيروت/لبنان الطبعة :األولى1403 ،ىـ1983م.



عبد المؤمن عبد الحق بن شمائل العقيمي البغدادي الحنبمي صفي الدين ( ت  739ىـ)  :مراصد

االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ،الطبعة األولى دار الجبل بيروت 1412ىـ.


عمي بن الحسن بن عمي بن أبي الطيب الباخرزي ،أبو الحسن (المتوفى467 :ىـ)  :دمية القصر
وعصرة أىل العصر ،الناشر :دار الجيل ،بيروت الطبعة :األولى 1414 ،ىـ .



عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال :اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في



عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي ،كمال الدين ابن العديم (المتوفى660 :ىـ)  :بغية

األسماء والكنى  :دار الكتب العممية – بيروت الطبعة األولى  1411 ،ىـ.

الطمب في تاريخ حمب ،المحقق :د .سييل زكار الناشر :دار الفكر بدون تاريخ.


عياش يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي  :تيذيب الكمال تحقيق  :د .بشار عواد



مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى817 :ىـ)  :القاموس المحيط ،تحقيق:

معروف ،مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة األولى  1400 ،ىـ–  1980م .

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :محمد نعيم العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان الطبعة :الثامنة 1426 ،ىـ  2005 -م .



مجيول (توفي :بعد 372ىـ)  :حدود العالم من المشرق الى المغرب ،محقق ومترجم الكتاب (عن
الفارسية)  :السيد يوسف اليادي ،الناشر :الدار الثقافية لمنشر ،القاىرة  1423ىـ.
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محمد بن أحمد بن يوسف ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البمخي الخوارزمي (المتوفى387 :ىـ)  :مفاتيح
العموم ،المحقق :إبراىيم األبياري الطبعة الثانية الناشر :دار الكتاب العربي بدون تاريخ .



محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي بالوالء ،المدني (المتوفى151 :ىـ)  :سيرة ابن إسحاق ،تحقيق:

سييل زكار الناشر :دار الفكر – بيروت الطبعة األولى 1398ىـ 1978/م .


محمد بن جرير الطبري  :تاريخ الرسل والمموك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الكتب العممية
بيروت لبنان ،دار الريان لمتراث الطبعة الثانية 1988م



محمد بن حوقل البغدادي الموصمي ،أبو القاسم (المتوفى :بعد 367ىـ)  :صورة األرض ،دار

صادر ،أفست ليدن ،بيروت  1938م.


محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البستي
(المتوفى354 :ىـ)  :المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،المحقق :محمود إبراىيم زايد
الناشر :دار الوعي – حمب الطبعة :األولى1396 ،ىـ .



محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن األخوة ،القرشي ،ضياء الدين (المتوفى729 :ىـ)  :معالم
القربة في طمب الحسبة ،الناشر :دار الفنون «كمبردج بدون تاريخ.



محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  ،أبو الفيض  ،الممقب بمرتضى  ،الزبيدي :تاج العروس
من جواىر القاموس ،تحقيق مجموعة من المحققين ،الناشر دار اليداية بدون تاريخ.



محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ،المعروف بالشريف اإلدريسي (المتوفى:

560ىـ)  :نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،عالم الكتب ،بيروت الطبعة :األولى 1409 ،ىـ .


مصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة
(المتوفى1067 :ىـ)  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة المثنى  -بغداد 1941م .



أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (المتوفى481 :ىـ) ،المحقق :د .يحيى

الخشاب الناشر :دار الكتاب الجديد – بيروت الطبعة :الثالثة 1983 ،م.


ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل :معجم البمدان ،الناشر :دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 1995م.



يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي ،أبو المحاسن ،جمال الدين (المتوفى874 :ىـ) :النجوم الزاى ةر



اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،دار صادر بيروت بدون تاريخ.

في تاريخ مموك مصر والقاى ةر  :و از ةر الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر بدون تاريخ.
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ثانٍا املراجع :



أحمد معمور العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم عميو السالم (تاريخ ما قبل اإلسالم)
إلى عصرنا الحاضر  1417ه،ـ الناشر :غير معروف الطبعة :األولى 1417 ،ىـ  1996 -م.



آدم متز :الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري ،ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،دار



بارتولد :تاريخ الحضارة اإلسالمية ،ترجمة حمزة طاىر ،الناشر عين لمبحوث والدراسات

الكتاب العربي بيروت الطبعة الخامسة بدون تاريخ .
االجتماعية الطبعة األولى بدون تاريخ .


إدى شير :كتاب األلفاظ الفارسية المعربة ،ط ،2دار العرب لمبستانى ،القاىرة1988 ،م.



طو ندا :فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية ،الطبعة األولى  ،دار النيضة العربية لمطباعة



عبد العزيز جنكيز خان  :تركستان قمب أسيا  ،مصر 1945م .



عبد العزيز الدوري :تاريخ العراق االقتصادي ،بغداد 1948م.



عصام الدين عبد الرؤوف الفقي :تاريخ الفكر اإلسالمي الناشر دار الفكر العربي 1997م.

والنشر 1976م.



عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى1408 :ىـ)  :معجم

المؤلفين الناشر :مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ.


مصطفى شمس الدين الشيير بالخترى  :قاموس اخترى كبير ، ،المطبعة العامرية ، ،دائرة
المعارف اإلسالمية 1310ىـ .



كي لسترنج  :بمدان الخالفة الشرقية ،نقمو لمعربية بشير فرانسيس وكوريس عواد ،مؤسسة الرسالة

الطبعة الثانية 1405ىـ1985/م.


كرستين (اثر) ايران في عيد الساسانيين ،ترجمة يحي الخشاب مراجعة عبد الوىاب عزام القاىرة
1957م.



فتحي أبو سيف  :خراسان تاريخيا السياسي والحضاري من سقوط الدولة الطاىرية إلى بداية



محمد بن عبد المنعم الحميري :الروض المعطار في خبر األقطار ،تحقيق إحسان عباس،

الدولة الغزنوية ،الطبعة األولى ،الناشر المجمع الثقافي المصري بدون تاريخ.

مؤسسة ناصر لمثقافة  -بيروت  -طبع عمى مطابع دار السراج الطبعة الثانية  1980 -م .


محمد التونجى :المعجم الذىبي ،الطبعة الثانية ،دار العمم لمماليين ،بيروت.1980 ،
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محمد جمال الدين سرور :تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق  ،الطبعة الرابعة  ،القاىرة
( 1396ىجرية 1976 /م .



محمد الخضري  :تاريخ األمم اإلسالمية ( الدولة العباسية ) تحقيق وتعميق إبراىيم أمين محمد

المكتبة التوفيقية بدون تاريخ.


و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية  :الموسوعة الفقيية الكويتية– الكويت الطبعة من - 1404
 1427ىـ



مصطفى مسعد وسامية مصطفى مسعد :الحضارة اإلسالمية في المشرف اإلسالمي ،كمية

اآلداب ،جامعة الزقازيق2006 ،م.


ثالثا الرسائل الجامعية :



فيصل سيد طو  :الحالة االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابور منذ مستيل القرن الثالث

اليجري حتى قيام الدولة الغزنوية من ( 389 – 307ىـ 999 -822 /م ) رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية اآلداب جامعة القاىرة – فرع بني سويف 2003م.


أحمد مجدى عطوة :الحياة السياسية والحضارية فى مدينة ى ارة ،رسالة ماجستير ،آداب عين
شمس.2007،



رابعا الدوريات:



حصبال شاكر  :رواد الجغرافية العربية  ،مجمة االستشراق العدد ( ) 4بغداد 1990م.



قحطان الحديثي  :دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان  :أوال الزراعة مجمة الخميج العربي
– المجمد التاسع العدد (1978 )1م .

 محمود عرفو محمود  :الحركات المناوئة لمدولة الصفارية  ،وأىمية النقود التي ضربيا زعماء ىذه
الحركات ،في تحقيق بعض النواحي التاريخية ليذه الدولة ،مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة العدد

(1992 )56م.
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َّ
الصراع اإلسالمً البٍزنطً يف السري الشعبٍت العربٍت
قراءة يف كتاب "فتىح مصر احملروست على ٌِـذ

سٍذي عمرو بن العاص رضً اهلل عنه"

(ُ)

د .عمرو عبد العزيز منير*

()2

متهٍذ:
كثير ما كنت أتساءؿ عف سر خمك فترة الفتح اإلسالمي لمصر مف قصص شعبية تسجؿ
نا
البطكالت كالمعارؾ التي خاضيا أصحاب الدعكة الجديدة ،كىـ يكاجيكف في مصر أىـ معاقؿ
الركـ(ّ)(بيزنطة) ثانية القكتيف العالمتيف المتيف كانتا تسيطراف عمى العالـ المعركؼ آنذاؾ ػ لقد سجؿ

األدب الشعبي معارؾ العرب مع الفرس في سيرة "حمزة البيمكاف" ،كفي سيرة "عنترة بف شداد" ،كفي

(ْ)
أيضا معارؾ العرب مع
سيرة "الممؾ البدر نار بف النيركاف بف طيبكش بف قيبكش" كما سجؿ ن
الركـ (بيزنطة)(ٓ) في المشرؽ في سيرة "األميرة ذات اليمة" .كسجؿ معارؾ العرب مع األحباش في

سيرة "سيؼ بف ذم يزف" ،كما سجؿ معارؾ العرب مع الصميبييف في سيرة "الظاىر بيبرس" ،كلكف

ىذه المعارؾ المسجمة في ىذه السيَّر الشعبية ليست معارؾ الفتح ،كانما ىى انعكاسات لممعارؾ

ُ  -اعتمدت في دراستي عمى مخطكطات عدة لمكتاب كاف كانت بعناكيف مختمفة  ..كقمت بتحقيقيا (تحت الطبع
بييئة قصكر الثقافة المصرية ) .

ِ  -مدرس تاريخ العصكر الكسطى بكمية اآلداب جامعة جنكب الكادم .

ّ " -الركـ" تسمية أطمقيا بعض المؤرخيف عمى البيزنطييف أكال ثـ انسحبت في اآلداب الشعبية عمى الصميبييف
قكيا في حكايات ألؼ ليمة كليمة التي أطمقت مسمى "الركـ "عمى الصميبييف  -كاف كانكا يعرفكا
كظير صداىا ن
ظنا منيـ أف الحكايات تتناكؿ "الركـ" أما سيرة
أيضا  -كلـ تستطع العديد مف الكتابات أف تربط بينيا ن
بالفرنج ن
الب ٍيىن ىسا" فقد تناكلت المصطمح عمى اآلخر المسيحي دكف فرؽ كبير
"فتكح مصر المحركسة"  ،كسيرة "فتكح ى
بيف البيزنطي ك الكاثكليكي الغربي.

ْ  -مف النصكص الشعبية المجيكلة في تراثنا العربي كذاكرتنا التاريخية (سيرة الممؾ البدرنار ابف النيركاف ابف
طيبكش ابف قيبكش ) لمؤلؼ مجيكؿ في اثني عشر جزنءا  .لـ نستدؿ إال عمى اسـ الناسخ الحاج أحمد
الرباط الحمبي الشافعي الذم كاف حيان ما بيف القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر اليجرييف  /الثامف عشر

اميا لحرب قكمية  ،تقكـ عمى صراع عتيؽ بيف القكمية العربية
كالتاسع عشر الميالدييف .كىى تؤرخ در ن
اإلسالمية كالقكمية الفارسية  ،كقد انتييت مف تحقيؽ األجزاء الستة األكلى .

ٓ  -داـ الصراع اإلسالمي البيزنطي مف ِٖٔـٖ /ىػ حتى فتح القسطنطينية في ُّْٓـٖٕٓ /ىػ.
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المريرة الطكيمة بيف العرب كالشعكب المجاكرة ليـ ،ثـ بيف الدكلة اإلسالمية كالدكؿ الطامعة فييا،
كالمقاكمة لتكسعاتيا كفتكحاتيا المستمرة ،كلعؿ األمر أف كتب السي ةر النبكية ،ككتب المغازل ،ككتب

التاريخ اإلسالمي ،قد كفت ىذه المعارؾ حقيا ،أك أف ركايات الصحابة عف تجاربيـ في جياد الفتح
اإلسالمي قد أغنت الكجداف الشعبي ،فتبنى ىذه الركايات ،كاكتفى بيا ،ناىيؾ عف القداسة التي

أحاطت بيذه المعارؾ ،كبمف خاضكىا مف الصحابة ،كالتي عقمت جناح الخياؿ الشعبي فمـ يحمؽ
بحرية في ىذه المجاالت ،ناىيؾ عف أف المثؿ اإلسالمي األكؿ كىك :الرسكؿ عميو السالـ ،قد

استحكذ بكؿ الخياؿ الشعبي ،فانصرؼ يتغنى بصفاتو كأعمالو في المالحـ النبكية المتعددة؛ التي
حازت مكاف القداسة عند الكثيريف مف المتصكفة كعامة المسمميف ،كبردة البكصيرم كالمعارضات

الكثيرة ليا كالمتنكعة(ٔ).
كبرغـ ىذا ،ظيرت عدة أعماؿ شعبية حكؿ الفتكحات اإلسالمية ،امتزج فييا الخياؿ

الشعبي بالحقائؽ ،كحارب فييا األبطا يؿ العرب الكثير مف األعداء كالمردة كالشياطيف كالكائنات
حبيسة الفكلكمكر الخيالية ،أبرزىا ما دار حكؿ فتح اليمف ،إذ ظيرت سيرتاف منفصمتاف ،كاف كاف

أيضا(ٕ) .كما حظيت فتكح الشاـ كالعراؽ بعمؿ اختمط فيو
احدا ،كالمؤلؼ فييما ك ن
البطؿ فييما ك ن
احدا ن
الحدث التاريخي بالخياؿ الشعبي كىك (فتكح الشاـ) المنسكب لمكاقدم(ٖ) ،ككؿ ىذا ال يخالؼ

ٔ  -فاركؽ خكرشيد :معادف الجكىر جكلة في التراث( ،سمسمة مكتبة األسرة ،القاىرة ُٗٗٗـ) ،ص ٔٗ ؛

الب ٍيىن ىسا الغراء ،القاىرة َُِِـ ،ص ُٗ.
عمرك عبد العزيز منير :مقدمة تحقيؽ كتاب فتكح ى
ٕ  -القصتاف ىما ( :فتكح اليمف الكبرل الشيير برأس الغكؿ ،كما جرل لإلماـ عمى الفارس الكرار كالبطؿ
أيضا سيرة ( اإلماـ عمى بف أبي طالب
المغكار كرـ اهلل كجيو مع عدك اهلل رأس الغكؿ كالبطؿ الميكؿ) ك ن

كرـ اهلل كجيو كرضي اهلل تعالى عنو كسيرهي إلى اليضاـ بف الجحاؼ بف عكف بف غانـ الباىمي ممؾ الجاف
الممقب بمراة المكت ،كقطعو الحصكف السبعة حتى كصؿ إليو كنصره اهلل عميو كما جرل في ذلؾ مف أنكاع
الطعف كالضرب كاظيار البسالة في ميداف الحرب) ،كالمؤلؼ الذم تنسباف إليو كتركياف عنو ىك (أبك
الحسف أحمد بف عبد اهلل بف محمد البكرل) .كلعؿ الراكم أك الركاة ،أرادكا أف يضفي عمى ركايتو المصداقية

كالجدية التي تتميز بيا المؤلفات التاريخية التقميدية ،بقصد التأثير عمى السامعيف  ،خاصة كأف الركاة

اعتادكا استخداـ أسماء مؤرخيف حقيقييف لإليياـ بصدؽ ما ييركل.

ٖ  -قدـ لنا الكاقدم "سيرة فتكح الشاـ مسجالن بطكالت أبي عبيدة بف الجراح ،كعمرك بف العاص ،كخالد بف الكليد ،كالزبير بف
كخصكصا خكلة بنت األزكر .
العكاـ كغيرىـ مف الصحابة ،كمشرنكا المرأة في ىذه البطكالت
ن
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النصكص التاريخية المعركفة ،كانما يزيد عمييا كيضيؼ(ٗ) ،كيجرل خيالو في تعميؽ األخبار تعميقنا
اميا ،لتتحكؿ إلى أحداث قصصية ،فييا الحكار ،االنفعاؿ ،كفييا المنكلكج الداخمي ،كتحظى
در ن
ببعض الحيمة ،كببعض الحبكة كاإلثارة الركائية ،كمف ىنا خرجت مف عباءة التاريخ لتدخؿ في إطار

الرؤية الشعبية لمحدث التاريخي ،أك ما يمكف أف نسميو البعد الثالث لمدراسات التاريخية (َُ).

قائما عن اختفاء مثل ىذا الجيد الشعبي في تسجيل فتح العرب
وظل السؤال ً
لمصر()55؟! ككنا نؤكؿ األمر بأف مصر – كما ذكرت المصادر كالمراجع التاريخية – قد فتحت
ٗ  -لـ تزؿ الدراسات التاريخية في كطننا العربي في معزؿ عف السير الشعبية ،كينظر الكثير مف المؤرخيف
الحديثيف بالكثير مف التشكؾ إلى المالحـ الشعبية باعتبارىا مصد ار تاريخيان بما تعنيو ىذه الكممة مف معنى،
األمر الذم دفع غالبيتيـ لتجاىؿ ىذه المالحـ ،كترؾ المجاؿ لمباحثيف في األدب الشعبي لدراسة تمؾ

المالحـ مف منظكر مختمؼ .كعمى أية حاؿ بدأ د .قاسـ عبده قاسـ اتجاىا جديدا لمنظر في األدب الشعبي
كامكانية اعتباره مصد انر تاريخيا يعكس صكت العامة كأحالميـ ،كطمكحيـ كتصكرىـ لألحداث التاريخية.
كقد قدمت نبيمة إبراىيـ دراسة رائدة – مف منظكر األدب الشعبي -عف سيرة األميرة ذات اليمة ،مع
مقارنتيا ببعض السير البيزنطية خاصة السيرة المعركفة ديجنيس أكريتاس؛ انظر :قاسـ عبده قاسـ :بيف

التاريخ كالفمكمكر ،طِ ،القاىرة ََُِـ؛ نبيمة إبراىيـ :سيرة األميرة ذات اليمة ،دراسة مقارنة ،طٓ ،المكتبة
األكاديمية ،القاىرة ُْٗٗـ ،أما عف المستشرقيف األجانب فيتفرد ماريكس كنار Marius Canard

بدراساتو الرائدة عف ممحمة ذات اليمة ،كالتي خصيا بثالثة مف أبحاثو ،كما أف  Henri Grégoireقد

تعرض لسيرة ذات اليمة ضمف عدد مف األبحاث عف الحقائؽ التاريخية في المالحـ الشعبية في العصر

الكسيط.انظر /األميف أبك سعدة  :بيزنطة في المالحـ العربية (ضمف كتاب دراسات في تاريخ العصكر

الكسطى ،تحرير حاتـ الطحاكم ،دار عيف ،القاىرة ََِّـ)  ،ص َُٕ.

َُ  -البعد الثالث لمدراسات التاريخية  :أم التفسير النفسي كالكجداني كرؤية الجماعة اإلنسانية لذاتيا كلمككف
كالظكاىر كاألحداث مف حكليا  .لممزيد انظر /عمرك عبد العزيز :األساطير المتعمقة بمصر في كتابات

المؤرخيف المسمميف (مكتبة األسرة ،القاىرة َُِِـ) ،ص ُُ.

ُُ  -مصر غنية بحكايات البطكلة الشعبية إذ نجدىا أرض سيرة سيؼ بف ذم يزف في حركبو مع األحباش
انعكاسا لمصراع المصرم الحبشي أياـ المماليؾ كالذم تزامف مع الحركب الصميبية
السترداد كتاب النيؿ
ن
كأنو قكة ضاغطة إلضعاؼ قكة المكاجية العربية تجاه الغرب المتستر في حركبو االستعمارية برداء الديف

أيضا أف تشارؾ في ىذه الحركب .ككما أف مصر
كخرج بالسيؼ مف اإلنجيؿ ليدفع الحبشة باسـ الديف ن
كانت أرض سيرة الظاىر بيبرس لتسجؿ حركب الصراع المباشر بيف العرب كالغزاة الذيف يرفعكف أماـ

سيكفيـ شعار الصميب .فدكر مصر في الجياد اإلسالمي أك كفاح الحضارة اإلسالمية ضد الغزاة أبرزه

الكعي الشعبي في سيرتيف مف أىـ المكركث العربي الشعبي مف السير .كلكف فترة الفتح نفسيا لـ تحظ بما

حظيت بو فتكحات الشاـ عمى يد أبي عبيدة ،كفتكحات فمسطيف عمى يد عمرك بف العاص ،كفتكحات
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صمحا ،بعد أف عدد لنا ابف عبد الحكـ في ( فتكح مصر كالمغرب) اآلراء التي اختمفت حكؿ فتح
ن
(ُِ)

ما

صمحا
صمحا؟ أـ فتحت عنكة؟  .كالثابت أف مصر في غالبيا فتحت
مصر ،ىؿ فتحت
ن
ن
عدا بعض القرل مثؿ قرية (بمييب)(ُّ) ،كقرية (خيس) كقرية (بمطيس) ،ككذلؾ فتحت

صمحا .كمف ىنا فقد كاف مجاؿ
اإلسكندرية في المرة الثانية عنكةُْ ،أما باقي مصر فقد فتحت
ن
المعارؾ الحربية أقؿ بكثير مما تتيحو معارؾ الشاـ كالعراؽ(ُٓ).
سا
َ
الب ْي َن َ

ككاف ىذا ىك التصكر الراسخ في أذىاننا إلى أف جاء كتاب (سيرة فتوح

()56

الغراء عمى أيدي الصحابة والشيداء)

(ُٕ)

الذم قدـ الرؤية الشعبية لمفتح

العراؽ عمى يد خالد بف الكليد ،كفتكحات اليمف عمى يد اإلماـ عمى بف إبي طالب الذم تحكؿ فييا إلى

بطؿ شعبي مف الطراز األكؿ .انظر /عمرك عبد العزيز منير  :الفتح اإلسالمي لصعيد مصر في الكعي

المصرم الشعبي قراءة في مخطكط فتكح البينسا الغراء ( ضمف أبحاث مؤتمر التاريخ الحربي عبر
العصكر  ،اتحاد المؤرخيف العرب  ،القاىرة َُِِـ)  ،ص ُٔ – َٗ.

ُِ " -قاؿ ابف عبد الحكـ :حدثني عثماف بف صالح ،أخبرنا الميث ،قاؿ :كاف يزيد بف أبي حبيب يقكؿ :مصر

كميا صمح إال اإلسكندرية ،فإنيا فيتحت عنكة" .انظر  /السيكطي  :حسف المحاضرة ُ.ُِٓ /
يب  :بالفتح ثـ السككف ،ككسر الياء ،كياء ساكنة ،كباء مكحدة :مف قرل مصر ،كاف عمرك بف العاص
ُّ  -ىب ٍم ًي ي

حيث قدـ مصر لفتحيا صالح أىؿ بمييب عمى الخراج كالجزية كتكجو إلى اإلسكندرية ،فكاف أىؿ مصر

أعكانا لو عمى أىؿ اإلسكندرية ٌإال أىؿ بمييب كخيس كسمطيس كقرطسا كسخا ،فإنيـ أعانكا الركـ عمى
فردىـ عمر بف
المسمميف ،فمما فتح عمرك اإلسكندرية سبى أىؿ ىذه القرل كحمميـ إلى المدينة كغيرىاٌ ،

كصيرىـ كجميع القبط عمى ذمة .انظر /ياقكت الحمكم ( شياب الديف
الخطاب ،رضي اهلل عنو ،إلى قراىـ
ٌ
أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي)  :معجـ البمداف (طِ  ،دار صادر  ،بيركت ُٓٗٗـ) .ِْٗ/ُ ،

ُْ  -لممزيد راجع  /ألفريد بتمر  :فتح العرب لمصر  ( ،ترجمة محمد فريد أبك حديد  ،ط ِ  ،لجنة التأليؼ ،
القاىرة ُْٔٗـ)  ،ص ِٖٖ.َِْ-

الب ٍيىن ىسا.ّّ ،ِّ ،
ُٓ  -فاركؽ خكرشيد :مرجع سابؽ ،ص ٓٗ ؛ عمرك عبد العزيز مقدمة تحقيؽ فتكح ى
الب ٍيىن ىسا بمدة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا  ،تقع بيف بحر يكسؼ  ،كسفكح التالؿ مف سمسمة الجباؿ
ُٔ  -ى

كيمكمتر
نا
متر غربي بني مزار  ،كىى محطة لمسكة الحديدية عمى بعد ُٖٗ
الميبية  ،عمى مسيرة ُٓ كيمك نا
جنكب القاىرة  ،كاسميا تصحيؼ لمفظ مصرم قديـ "بمادا" ككانت قديمان عاصمة اإلقميـ التاسع عشر مف

كمركز لتقديس المعبكد "ست" .محمد رمزم  :القامكس الجغرافي  ،ؽ ِ  ،ج ّ  ،ص
نا
أقاليـ الصعيد ،
ُُِ ؛ عمرك عبد العزيز  :مقدمة تحقيؽ البينسا  ،ص ٕٔ.
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وح
العميا) ؛ ثـ تبعو كتاب – نحف بصدده  -بعنكاف "فُتُ ُ
اإلسالمي لصعيد مصر (مصر ي
اص ر ِ
ِمصر الم ْحروس ِة عمَى يـِـد ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُو" كالذم يعد أكؿ رؤية
س ِّيدي َع ْم ِرو بن َ
َْ َ ُ َ َ َ َ
الع ِ َ
كركاية شعبية لمفتح اإلسالمي لموجو البحري (مصر السفمى) ،كليرد كؿ منيما عمى

شعبيا يتناكؿ فتح العرب لمصر تناكالن يمزج بيف
نصا
ن
العديد مف التساؤالت ،كيقدماف ن
الحقيقة كالخياؿ ،ليحرراه مف قيكد التاريخ كصرامتو ،كانطالقو في رحاب اإلبداع

الفكلكمكرم بشكؿ كاضح كصريح ،وىو عمى كل حال يؤكد أن فتوح مصر لم تمر عمى

الوعي الشعبي دون استجابة يقظة ,وانتباه واع ,بدور الشعب في تسجيل بطوالت ىذا

الحدث كيساعد في تصكر السياؽ العاـ لمحدث التاريخي ،كيسد الفجكة الناتجة عف عجز
المصادر التاريخية التقميدية عف سدىا ،كبعث الحياة في الييكؿ العظمي لمحقائؽ
التاريخية الجافة ،التي تحمميا المصادر ،عف أحداث كتفاصيؿ الفتح.

(ُٖ)

كعمى عكس المالحـ العربية األخرل :يدور محورىا األساسي كبعداىا الزماني

كالمكاني حكؿ دائرة المعارؾ اإلسالمية البيزنطية في شماؿ مصر(ُٗ) ،كما أنيا سيرة قصصية

كتاريخية؛ تكاد تككف مجيكلة عند كثير مف الباحثيف فى التاريخ كاآلداب الشعبية الذيف لـ يمتفتكا
إلييا ،كلـ يدققكا نصكصيا ،أك يبحثكا مكضكعيا باستفاضة؛ لتشعب كتعقد أحداث السيرة .كاذا
الب ٍيىن ىسا ىذا ا ٍل ًكتىاب حكاية لغزكة مف أعز الغزكات اإلسالمية ىكقصة فتح مبيف
ُٕ  -العنكاف الكامؿ لمسيرة "قصة ى
لمصحابة المحمدية عمييـ رضكاف اهلل الصمدية ىكفييا نكادر غريبة ىككقائع عجيبة ىكما ىكقع ًفي أرض
الب ٍيىن ىسا" أما عف الخمفية التاريخية لمممحمة فتدكر القصة بصفة أساسية حكؿ فتح أحد أقاليـ مصر
ى
الكسطى ،تبمكرت رؤية شعبية مصرية بما حكتو مف نبكءات (جاءت بأثر رجعي بعد حدكث الفتح)،

جسر عمى الفجكة بيف ما حدث بالفعؿ ،كبيف الركايات الجزئية
نا
كحكايات أسطكرية تشرح كتفسر كتقيـ
لممؤرخيف كالكثائؽ (التي تشكؿ جزنءا مف التاريخ كلكنيا ليست التاريخ كمو) .كقد حممت ىذه الرؤية أك
القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لصعيد مصر فقط .كقد قمت بتحقيقو  ،كتـ نشره ضمف األعماؿ

الفائزة بجائزة تحقيؽ التراث بييئة قصكر الثقافة المصرية بالقاىرة عاـ َُِِـ.

ُٖ  -كمف ىنا تبرز أىمية اعتماد المؤرخ عمى "المكركث الشعبي" إلى جانب مصادره التقميدية؛ ذلؾ أف المزاكجة
بيف ىذيف النكعيف مف المصادر يساعد المؤرخ عمى استيعاب الظاىرة التاريخية كرسـ صكرة كمية ليا

.لممزيد انظر  /قاسـ عبده قاسـ :بيف التاريخ كالفكلكمكر  ،صْْ.

ُٗ  -تشترؾ سيرة األميرة ذات اليمة مع سيرة فتكح ا ىلب ٍيىن ىسا في مكتيؼ الصراع البيزنطي اإلسالمي.
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حكمنا بعدد عناوين المخطوطات والروايات المختمفة لمرواية التي بقيت مف الكتاب بعناكينو
(َِ)

المتعددة ؛ (فتكح مصر المحركسة)

أك (فتكح مصر كأعماليا)(ُِ) ،أك (فتكح مصر كالفيكـ

كاإلسكندرية كدمياط كغيرىا مف الجزاير كالبالد)(ِِ) يمكف القكؿ :إف صاحبيا كاف مؤلفا شعبيا،
كقد ماؿ نفر مف الدارسيف إلى معالجة تحفتو السردية باعتبارىا عمال في التاريخ ال قصة
تاريخية(ِّ) ،كعمى الرغـ مف أف األستاذ "ىنريك آرند ىمقر" نشر ىذه السيرة بركاية مشابية سنة
ُِٖٓـ  .بعنكاف "كتاب فتوح مصر واإلسكندرية"(ِْ) ،كنسبيا إلى أبي عبد اهلل محمد بف عمر بف
مصدر أصيال ،كميما مف مصادر التاريخ التي تروي قصة الفتح
نا
كاقد الكاقدم المدني كاعتبره

اإلسالمي لمصر ،فإننا ال نتفؽ معو في الشطر األكؿ مف رؤيتو ،بينما نكافقو الرأم عمى أنو يدخؿ
(ِٓ)
مميما ل ػػ"ألفريد بتمر" في كتابو "فتح العرب لمصر"
ضمف "القصة التاريخية" فقد كاف النص ن
ككضعو في مقدمة الكتب الميمة التي استفاد منيا في تأليفو لكتابو عف الفتح ،كأشاد بقيمة الكاقدم

قدر الكاقدم (ْٕٕ ِّٖ-لمميالد) ،كقد ضاع
بقكلو ":فقد كاف مف أكؿ مؤرخي العرب كأعظميـ نا

كتابو كلـ يبؽ منو إال المقتبسات الكثيرة كاإلشارات العديدة التي بقيت في كتب المؤرخيف اآلخريف".
َِ  -مخطكطة بعنكاف ( كتاب فتكح مصر المحركسة عمى يد سيدم عمرك بف العاص) كمتاحة بدار الكتب
الحسينى).
كالكثائؽ المصرية تحت رقـ ( ََُ ي

ُِ  -مخطكط مصكر بدار الكتب بالقاىرة برقـ َُٖٓتاريخ تيمكر ؛ كمخطكط آخر بعنكاف ىذا كتاب فتكح
مصر كأعماليا لمشيخ اإلماـ ابف إسحؽ األمكم نفعنا اهلل بو كببركاتو في الدنيا كاآلخرة آميف" متاح بدار

الكتب كالكثائؽ المصرية تحت رقـ ( َُِْ زكية).

ِِ  -مخطكط بعنكاف "فتكح مصر كالفيكـ كاإلسكندرية كدمياط كغيرىـ مف الجزائر كالبالد تأليؼ العالـ العالمة
الكاقدم رضي اهلل عنو كأرضاه"  ،بدار الكتب كالكثائؽ المصرية برقـ ُْٖٕتاريخ تيمكر.

ِّ  -حكؿ أبعاد العالقة بيف التاريخ كالقصة التاريخية راجع  /ركبرت إركيف  :ابف زنبؿ كقصة التاريخ  ،ص ِٔ
كما بعدىا .

ِْ  -نشرىا ىنريؾ آرند ىمقر في ليدف سنة ُِٖٓـ بركاية مختمفة بعنكاف (فتكح مصر كاإلسكندرية ) المنسكب
إلى المؤلؼ  ،الشيخ أبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم المدني.

ِٓ  -ركبرت إركيف  :ابف زنبؿ كقصة التاريخ ( ضمف كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى
آفاؽ المسمـ  ،تحرير  :جكليا برام  ،ترجمة  :عبد المقصكد عبد الكريـ  ،إصدارات المركز القكمي لمترجمة

 ،العدد ُِٗٔ ،طُ ،القاىرة َُِٓـ)  ،صٗٔ.
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كأشار بتمر إلى ىذا الكتاب الذم نحف بصدده كأكد أنو منسكب لمكاقدم ":كأما تمؾ الكتب التي

تحمؿ اسمو مثؿ كتاب" فتكح مصر" فإنيا تنسب إليو خطأ كلكنيا في العادة تذكر منسكبة إلى

المدعي بأنو الكاقدم"(ِٔ).
اسمو تسييال في القكؿ ،بدؿ أف يقاؿ إنيا تأليؼ " ٌ

القراءة األكلى لمنص تشي بأنو كاف محال لمركاية الشفكية عمى نطاؽ كاسع ،تمبية

لحاجة اجتماعية :مثؿ التأكيد عمى حؽ القبائؿ كأحفاد مف شارككا بالفتكح ،بعد أف شعر
أحفاد الفاتحيف األصمييف أنيـ ميمشكف كمستبعدكف عما كانكا يركف أنو مكافآتيـ

العادلة(ِٕ) .أك تمبية لحاجة ثقافية عند الجميكر الذم كاف تكاقنا إلى معرفة كقائع النياية
كالبداية :نياية الركـ المسيحييف (البيزنطييف) في مصر كبداية العرب المسمميف ،كزاد الركاة
فييا ،بؿ كاختمقكا فييا لخدمة أغراض جديدة ،كلتبرير مزاعـ الحؽ في الحصكؿ عمى
الركاتب ،أك حقكؽ التمتع بعمميات فرض الضرائب؛ فالرجاؿ الذيف استطاعكا البرىنة عمى
أف أسالفيـ قد شارككا في الفتكح الباكرة؛ كانكا يشعركف بأف مف حقيـ الحصكؿ عمى

ركاتب مف بيت الماؿ ،أما سكاف المدف فربما كانكا يأممكف في تخفيؼ الضرائب عنيـ،

صمحا لمجيكش المسممة ،كباختصار فقد تـ حفظ قصص الفتكح ،ليس
كأنيـ قد استسممكا
ن
بسبب االىتماـ بإنتاج سرد تاريخي كاضح فقط ،كلكف ألنو كاف ىناؾ شعكر بأف ذلؾ أمر

مفيد ،كمف ثـ فإف المادة التي لـ تكف مفيدة ،مثؿ التأريخ التتابعي المضبكط لألحداث،

اىتماما ببعض جكانب الفتكح ،ككانكا أقؿ
كانت تيمقي في زكايا النسياف(ِٖ) .كأبدل الركاة
ن
اىتماما بجكانب أخرل قد تبدك في عيكننا اليكـ أكثر أىمية(ِٗ).
ن
مما أعطى سمةن أخرل في ىذه السيرة تتمثؿ في :اليكس بمعرفة المشاركيف في

الفتح اإلسالمي بأسمائيـ ،كبطبيعة الحاؿ ،ال ينطبؽ ىذا سكل عمى المشاركيف مف
ِٔ  -ألفرد  .ج .بتمر  :فتح العرب لمصر  ،صِّ.

ِٕ  -ىيك كينيدم  :الفتكح اإلسالمية كيؼ غير انتشار اإلسالـ العالـ الذم نعيش فيو ( ترجمة :قاسـ عبده قاسـ،
دار عيف لمدراسات  ،القاىرة َُِٓىػ) ،ص ّٗ .َْ ،

ِٖ  -ىيك كينيدم  :الفتكح اإلسالمية  ،ص ِٔ.
ِٗ  -المرجع السابؽ  ،صَْ.
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العرب المسمميف ،كتقدـ لنا في الكقت ذاتو صياغات عربية ألسماء أىـ قادة جيكش

أعدائيـ ،كلكنيا تتعامؿ مع ىذه الجيكش ككأنيا جميرة مف األسماء المجيكلة ،كيتـ إعداد

قكائـ األسماء العربية بعناية كدقة دافعيا الحب ،كاثبات مشاركة القبائؿ في الفتكح
ألغراض اقتصادية ،كىى قكائـ كثي ار ما تتناقض كؿ منيا مع األخرل ،أك تأتي بصيغ

متعددة بتعدد المخطكطات الحاممة لمقصة(َّ).

مع األخذ في االعتبار :اإلشارات التي تفيد تداول مخطوطات ىذه النصوص منذ فترة

باكرة حتى القرف التاسع اليجرم(ُّ) ،كما كصمت لنا نسخ أخرل مف القرف الثالث عشر
بعضا منيا يحمؿ
اليجرم ،مع كجكد اختالؼ بيف النسخ كاختالؼ نسبتيا إلى مؤلفييا ،كأف ن
ركايات يغمفيا الخياؿ؛ كىى مف لكازـ الحكاية الشعبية ،ال سيما إذا كانت تدكر حكؿ حدث
تاريخي حقيقي  ،كمف الطبيعي أف ينطبؽ ىذا عمى المخطكط الذم يحمؿ حكاية مثؿ حكاية

سقكط حكـ الركـ البيزنطييف كبداية حكـ العرب المسمميف.

في الكقت نفسو :ليس مف المقبكؿ ،عمميا أك منيجيا ،المقارنة بين نص ىذا الكتاب

(فتوح مصر المحروسة ) ونص كتاب " فتوح مصر وأخبارىا" البف عبد الحكـ ،عمى الرغـ
مف أف النصيف يدكراف حكؿ حدث تاريخي كاحد :سقكط الحكـ البيزنطي كبداية الحكـ
اإلسالمي ،بعد الصداـ العسكرم كالسياسي بينيما ،إذ إف كال مف الكتابيف ينتمي إلى نمط

مف الكتابة يختمؼ عف النمط الذم ينتمي إليو الكتاب اآلخر  .كما كاف ابف عبد الحكـ
مؤرخا؛ ميمتو أف يبحث عف الحقيقة كيسجميا ،كاف تسربت إلى ركايتو بعض الحكايات
ن
()33
(ِّ)
الشعبية  ،كلكنيا في أغمبيا اقتصرت عمى ما يتعمؽ بفضائؿ مصر كتاريخيا القديـ .
َّ  -المرجع السابؽ  ،ص َّ.

ُّ  -بمكتبة أحمد الثالث تكجد مخطكطة يرجع تاريخ نسخيا إلى القرف التاسع اليجرم ( 899ىػ  ُْٕٖ /ـ)
برقـ "أحمد الثالث َِٖٗ" .منسكبة إلى الكاقدم بعنكاف " فتكح مصر" .

ِّ -إبراىيـ أحمد العدكم ،ابف عبد الحكـ رائد المؤرخيف العرب (،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ُّٔٗـ) ،صػ ٗٔ

ّّ -ابف عبد الحكـ ،فتكح مصر كالمغرب( تحقيؽ :عمي عمر ،الطبعة األكلى ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة
ََِْـ) ،صػ ِٖ  ،كما بعدىا .
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عمى حيف كاف الراكم في "فتكح مصر المحركسة" يدخؿ إلى تاريخ الفتح اإلسالمي لمصر

مف بكابات الخياؿ كالحبكة الدرامية الكاضحة في ركايتو(ّْ) ،كال بأس في أف نكرد مثاال ،في
ىذه الدراسة ،عمى الرغـ مف أف نص "فتكح مصر المحركسة" يحفؿ بأمثمة عديدة ال تكاد

تخمك منيا صفحة كاحدة مف صفحات الكتاب؛ فنجده يسرد ما تعرض لو بعض الجنكد
(ّٓ)

المسمميف في األسر ،ككيؼ تـ تحريرىـ عمى يد "رينا أخت مارية"

كفي سياؽ ىذا نجد

الذىنية الشعبية تبحث عف السطكر المفقكدة في حياة مارية القبطية (التي تسرل بيا النبي
صمى اهلل عميو كسمـ) كتنقب عف الشخصيات الثانكية كي تكتمؿ الحبكة الدرامية لدييا؛ ألف

الق ارءة الشعبية لتاريخ مارية القبطية ،كانت تحتكم في عناصرىا عمي مسائؿ أخرل شغمت
الضمير الجمعي ،ككجدتيا فرصة ألف تطرحيا في إطار رؤيتيا الشعبية لألحداث في سياؽ
بحثيا المستميت عف العناصر المنسية كالناقصة كالقمقة في الحدث التاريخي(ّٔ).

فيورد النص التالي :
ِ
ِ ِ
ِ
ارةَّ،
" ثُمََّّ َوك ََّلَّبِ ِهمََّّ َجا ِريَةََّّمنََّّ َج َوا ِرهََّ َّ،كا ََّنَّاس ُم َهاَّ« ِرينَا»َّبَع َد َماَّ َحط ُهمََّّفيَّبَيتََّّ ُمظلمََّّفيَّ َدا َِّرَّ َ
اإلم َ
ل َّ َعلَي ِهم َّبِ َما َّيُ َق ِّوتُ ُهمَّ َّ ِمنَّ َّ َمأ ُكولَّ َّ َوَمش ُروب؛َّ
اح َّالبَ يتَ َّ ،وأ ََم َرَىا َّأَنَّ َّتَد ُخ ََّ
َوأ َََّم َرَىا َّبِ ِحف ِظ ِهمَ َّ ،وأَسلَ ََّم َّإلَي َها َّ ِمفتَ ََّ
اللََّتَ َعالَىَّ
فَامتَثَلَتَّ َّ َما َّأ ََم َرَىا َّبِوَ َّ ...َّ .و َد َخلَتَّ َّ َعلَى َّيُوقَ نَا َّ َوأَص َحابِوَ َّ ،وقَالَتَّ :ال َّ َخوفَّ َّ َعلَي ُكمَ َّ ،واعَّلَ ُموا َّأَنَّ َّ َّ
ِ ِِ ِ
كمَ َّ،وإنِّيَّإذَاَّ
الم َقوقِ َُّ
الملِ َُّ
أَل َقىَّ َرح َمتَ ُكمََّّفِيَّقَ لبِيَ َّ،واعلَ ُمواَّأَنِّيَّأَنَاَّأُخ َُّ
سَّلِنَبِيِّ ُ
كَّ ُ
تَّ َما ِريََّةََّالقبطي َّةَّالتيَّأَى َد َاىاَّ َ
َخلصتُ ُكمَّ َّأُ ِري َُّد َّ ِمن ُكمَّ َّأَن َّتُ ِ
كمَّ َّ ِمنََّّ
وصلُونِي َّإلَى َّ َم ِدينََِّة َّنَبِيِّ َُّكمَّ َّل ََعلِّي َّأ ََرى َّأُختِيَ َّ ،وإنِّي َّقَدَّ َّ َع َزم َُّ
َحل ُ
ت َّ َعلَى َّأَنَّ َّأ ُ
37
ِ
الم َّةََّ َحربِ ُكمَّ".
ُسلِّ ََّمَّإلَي ُكمََّّ َ
ِوثَاق ُكمَ َّ،وأ َ
خاضعا لشروط
نصا
ن
ىذا النص كغيره مف النصكص الكاردة في السيرة ال يمكف أف يككف ن

الكتابة التاريخية؛ التي خضع ليا النص الذم كتبو المؤرخ ابف عبد الحكـ ،أك غيره مف مؤرخي

مصر اإلسالمية ،عمى الرغـ مف صحة اإلطار العاـ لمحدث التاريخي كاألشخاص التاريخييف،
ّْ  -قاسـ عبده قاسـ  :كاقعة السمطاف الغكرم  ،ص ِْ  ِٓ ،بتصرؼ ؛ كانظر نص السيرة تحقيؽ عمرك
عبد العزيز منير ( القاىرة َُِٓ).

ّٓ  -انظر السيرة  ،ؽُُك.

ّٔ  -عمرك عبد العزيز منير  :األساطير  ،ص ُِِ؛ محمد عبد اهلل عناف :مؤرخك مصر اإلسالمية  ،صػ ُُ.
ّٕ  -المخطكط ؽ ِْك.
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فضال عف المسرح الجغرافي الذم دارت عميو كقائع الحدث ،كالمثاؿ األخير عمى ىذه الخصائص
التي تقرب نص "فتكح مصر المحركسة" مف الحكاية الشعبية ،بقدر ما تبعده عف الكتابة
التاريخية(ّٖ) :نص طكيؿ احتؿ عدة صفحات تتناكؿ المشاىد كالحكارات التي تخيؿ الراكم أنيا
كقعت منذ لحظة كقكع الجند المسمميف في األسر حتى تحريرىـ .كعمى الرغـ مف التصكير الدرامي

الرائع فيما كتبو راكم سيرة فتكح مصر المحركسة ،فإف النص ينتمي ،دكنما شؾ ،إلى ذلؾ النمط

الباكر مف "الركاية التاريخية"؛ الذم تختمط فيو حقائؽ األحداث التاريخية مع تفاصيؿ خياؿ

المؤلؼ ،بشكؿ يصعب تحديد مداه .
كيبدك أف النص الشفاىي لسيرة "فتوح مصر المحروسة" كان واسع االنتشار؛ ألف
الحكاية التي يحمميا كانت حكاية النياية لدكلة الركـ المسيحية في مصر ،كبداية عيد جديد
تـ استدعاؤه في ظؿ ظركؼ تاريخية قاسية ،كتحت كطأة الضربات المكجعة مف الغرب

المسيحي ،كالتي استطاعت أف تؤسس إمارات في جسد األرض العربية في فمسطيف كالشاـ،
كتيدد البقاع المقدسة في الحجاز ،ككاف الحكي كالقص الشعبي مف أىـ ما استقكل بو الناس

اقتصاديا(ّٗ) كقد ظمت ىذه الراكية ،مع ما يشابييا مف
ضد كاقع مرير سياسيا كاجتماعيا ك
ن

ركايات شعبية أخرل ،تحظى باالىتماـ ،كتمقى الركاج؛ بدليؿ كصكؿ نسخ مخطكطة لو إلى

القرف الثالث عشر اليجرم/التاسع عشر الميالدم .كما يجب أف نضع في اعتبارنا أف
مجتمع ذلؾ الزماف كاف بحاجة إلى كؿ مف المؤرخ كالراكم الشعبي (القصاص) بسبب
الظركؼ التاريخية السائدة في المجتمع آنذاؾ.

كعمى الرغـ مف أف الكتاب المنسوب إلى كل من "الواقدي" أو إلى من ٌيدعى
"ابن اسحق األُموي"(َْ) يبدك في شكمو ككأنو مف نمط الكتب التاريخية التي تـ تأليفيا حكؿ
حدث بعينو ،كالتي اصطمح المؤرخكف عمى تسميتيا "الرسائؿ التاريخية" ذات المكضكع

ّٖ  -قاسـ عبده قاسـ  :كاقعة السمطاف  ،ص ِٔ بتصرؼ.
ّٗ  -كاقعة السمطاف  ،ص ِٕ بتصرؼ.

َْ  -انظر /يكسؼ ىكركفقس  :المغازم األكلى كمؤلفكىا  ( ،ترجمة  :حسيف نصار  ،طبعة البابي الحمبي ،

القاىرة ُْٗٗـ)  ،ص ٕٓ  ،ما بعدىا ؛ صالح الديف عاككر  :الركاية الشفكية كأىميتيا في حفظ التاريخ

 ( ،مجمة المؤرخ العربي  ،اتحاد المؤرخيف العرب  ،القاىرة ُٗٗٗـ)  ،ص ُٕ.
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الكاحد ،التي كاف كؿ منيا استجابة لحاجة ثقافية/اجتماعية فرضتيا الظركؼ التاريخية(ُْ)،
كمع أف المؤلؼ كاف يتحدث عف حدث تاريخي حقيقي ،كأكرد أسماء حقيقية لألشخاص
الذيف أسيمكا في ىذا الحدث ،كما ذكر أسماء األماكف كالبقاع التي دارت فييا أحداث
الحكاية التي يحكييا ،فإف استخداـ لغة الحكار بيف شخصيات الحكاية ،في معظـ أجزاء
الكتاب  ،كحديثو عف األفكار كالمشاعر التي تختمج في نفكس أبطاؿ حكايتو ،عمى الجانبيف
اإلسالمي كالبيزنطي  ،يكشؼ لنا بكضكح عف طبيعة وأسموب الكتاب الذي يفتقر إلى
الكثير من مقومات الكتابة التاريخية التي مارسيا مؤرخك مصر اإلسالمية(ِْ).
فالراكم الذم يصكر في خيالو أجكاء المداكالت التي تتـ في المعسكر البيزنطي أك في قصر
المقكقس ،كطرؽ اختيار الرسؿ كالتراجمة ،كالكقكع في غراـ األبطاؿ المسمميف أك التعاطؼ معيـ،
(ّْ)
الحا ًجب
كنص الحكار الذم دار بيف أٍىرىم يانكسَّة كرسؿ المسمميف أك بينيا كبيف جنكدىا أك ى
ً
ثميالطيكس(ْْ) ،كما أف الحديث عف تفاصيؿ المناظرات بيف البطاركة كالجنكد المسمميف أك كصؼ
ًً
ً
ًً
َّاب ىبٍي ىف ىي ىدٍي ًو ،ىكىم ىم ًالي يكوي ىع ٍف ىي ًمينً ًو ىك ًش ىمالً ًو ًقىي هاـ،
الحج ي
يس ىك يى ىك ىجال هس ىعمىى ىسًر ًير يمٍمكو ،ىك ي
"الممؾ أًىر ٍسطيكلً ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ِّ
َّعةي بًأٍىن ىكا ًع
ص
ر
الم
ؽ
اط
ن
الم
ـ
ي
اط
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ىك
أ
ي
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ى
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ع
ـ
ي
ي
د
ىكأٍىي
ىى ى ى
يي
ى ى ىٍ ٍ ى ي ى ً ي ىَّ ى ٍ ى ي ى ى ي ي ى ى
ً
اىًر ،كبًأٍىيًدي ًيـ أىس ًاك ةري َّ
ص ً
الذ ىىب ،)ْٓ(".كالحديث عف الجماؿ كحسف الينداـ الذم يقصد بو
كص ى
في ي
ى ى
الج ىك ى
إبيار الخصـ ،كأنو مف حكايات "ألؼ ليمة كليمة" أك السير الشعبية العربية مثؿ "سي ةر فتكح البينسا
الغراء"" ،األمي ةر ذات اليمة" ،أك "الظاىر بيبرس" كغيرىـ مف السير الشعبية العربية التي كانت تركل في
تمؾ العصكر(ْٔ) .
ُْ  -قاسـ عبده قاسـ  :في تطكر الفكر التاريخي  ( ،عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية  ،القاىرة ََِْـ)  ،ص ُِٔ.

ِْ  -قاسـ عبده قاسـ  :في تطكر الفكر التاريخي  ،ص ُِٕ ؛ محمد عبد اهلل عناف :مؤرخك مصر اإلسالمية

كمصادر التاريخ المصرم (مكتبة األسرة ،القاىرة ُٗٗٗـ) ،صػ ُِ  ،كما بعدىا .
س ً ً
كسةى ىى زكجة الممًؾ قيسطىٍن ًطيف ٍبف ًىرٍق ىؿ كٍابىن ًة ً ً
كىا قى ٍد ىجيىَّزىىا
ّْ  -في السي ةر تظير أٍىرىم يان َّ
اف أىبي ى
صىر ،ىكىك ى
صاح ًب م ٍ
ٍ
المقىٍكًق ً ى
ى ى ى
الممؾ ي
ى
ى
بًأىمكالًيا كجكًارييا إلىى بًٍمبًيس ،عمىى أَّىنيا تى ًسير إلىى ىزك ًجيا قيس ى ً
يف ٍب ًف ًىىرٍق ىؿ .انظر /سي ةر فتكح مصر ؽُّ.
ى
طٍنط ى
ٍ ى ٍ
ى ي
ٍى ى ى ىى ى
ْْ  -سيرة فتكح مصر المحركسة  ،ؽُّ  ،ؽُْ  ،ؽُٓ  ،ؽُٔ  ،ؽُٕ ،ؽُٖ.
ْٓ  -سيرة فتكح مصر المحركسة  ،ؽ ِٓ ،ؽ ِٔ  ،ؽّّ  ،ؽّْ ،ؽّٕ.

ْٔ  -انكر ابف الحاج في المدخؿ إلى اشرع الشريؼ  ،كغيره مف رجاؿ الديف ىذه القصص التي كانت تركل

لمعامة  ،لممزيد انظر /ابف الحاج " أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرل الفاسى كالمالكى" "تّٕٕىػ/

ُّْٕـ"  :المدخؿ إلى الشرع الشريؼ ( ،دار التراث  ،القاىرة د.ت) ،جْ ،صَٖ  .بف األخكة " محمد
بف محمد بف أحمد بف أبي زيد القرشي " "ت ِٕٗىػ"  :معالـ القربة في طمب الحسبة ( ،تحقيؽ :إبراىيـ

شمس الديف ،دار الكتب العممية  ،بيركت ََُِـ)  ،ص َُٗ.
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ً
كس ًة ىعمىى
أما عن عنوان السيرة واشكالية المؤلف :العنكاف الكامؿ لمسي ةر "فيتيكيح م ٍ
الم ٍحير ى
صىر ى
اص ر ً
ً ً
ض ىي اهللي ىعٍنوي" ،يعد العنكاف مف أىـ العتبات الداللية التي تكجو القارئ
ىيػػد ىسيِّدم ىع ٍمًرك بف ى
الع ً ى
إلى استكناه مضاميف النص الشعبي /التاريخي ،كتفكيؾ شفراتو كاستكناه محمكالتو الداللية ،بما يعطيو
مف انطباع أكلي عف المحتكل(ْٕ) .كالكاضح مف عنكاف السي ةر :أف البطكلة في ىذا العمؿ مقصكدة

لممكاف ،كىك مصر ،فيك المعني بيذا الكتاب كىك محكره ،كذكر حكاياتيا مع الفتح اإلسالمي.
اص ر ِ
ينسب كتاب " فُتُوح ِمصر الم ْحروس ِة عمَى يـِـد ِ
الع ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُو"
ي
سِّيدي َع ْم ِرو بن َ
ُ َْ َ ُ َ َ َ َ
َ
(ْٗ)
إلى اثنيف مف المؤلفيف كىما الواقدي(ْٖ) (َُّ َِٕ -ىػ) ،ومحمد بن اسحق األُموي
كبمناقشة الجكانب المختمفة المتعمقة بإشكالية المؤلؼ ،كلغة السيرة كمصطمحاتيا ،نخمص إلى عدـ
ْٕ  -أحمد فرشكخ ،جمالية النص الركائي ،مقارنة تحميمية لركاية "لعبة النسياف" ( ،د ار األماف لمنشر كالتكزيع،
الرباط ،طُ 1996،ـ) ،ص ِِ؛ محمد فكرم الجزار  :العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي  ( ،سمسمة
دراسات أدبية  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة ُٖٗٗـ)  ،ص ٖ .

ْٖ  -الكاقدم ( َُّ  ) َِٕ -أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد ( األسممي مكالىـ ) الكاقدم المدني  -مكلى
بني ىاشـ قاضي بغداد ،ككانت امو مف أحفاد سائب خائر الذم كاف أكؿ مف غنى قصائد عربية في
المدينة ،كالذم حضر كالده مف فارس إلى المدينة أسير حرب ،كلذلؾ يجرم في عركؽ الكاقدم بعض الدـ
غير العربي ،كيعد مف أقدـ مؤرخي اإلسالـ كاف مكلده بالمدينة كاتصؿ ببني العباس عاـ َُٖىػ.
فاستقضاه الرشيد كالمأمكف زمنا طكيال  -صنؼ كتبا كثيرة عددىا صاحب كتاب الفيرست منيا كتاب
المغازم منيا كتاب في فتكح األمصار ذكره البالذرم كالمسعكدم كىك تأليؼ أخذتو يد الضياع قاؿ ابف
خمكاف في ترجمة الكاقدم :كضعفكه في الحديث كتكممكا فيو ككذلؾ أبك جعفر الطبرم يغمطو في مكاطف
كثيرة كفي أحاديث عديدة السيما في تاريخ الكقائع كفتكح البمداف .قاؿ احمد بف عبد اهلل بف صالح :ما رأيت
أحدا احفظ لمحديث منو كقيؿ فيو ىك كذاب ليس بثقة كال يكتب حديثو .كفي الفيرست :قاؿ محمد بف
اسحؽ قرأت بخط عتيؽ قاؿ :خمؼ الكاقدم بعد كفاتو ستمائة قمطر كتبا كؿ قمطر منيا حمؿ رجميف ككاف
لو غالماف مممككاف يكتباف الميؿ كالنيار كقبؿ ذلؾ بيع لو كتب بالفي دينار قاؿ الذىبي :مات الكاقدم كىك
عمى القضاء سنة سبع كمائتيف في ذم الحجة كاستقر اإلجماع عمى كىف الكاقدم اىػدفف بمقابر الخيزراف
ببغداد في الجانب الغربي .نقالن عف  /الياف سركيس :معجـ المطبكعات العربية ( مطبعة سركيس ،القاىرة
ُِٖٗـ) ؛ يكسؼ ىكركفقس :المغازم األكلى كمؤلفكىا  ،ص َُُ.
ْٗ  -نجد محاكلة مف الراكم لمخمط بيف اسـ (محمد ابف إسحؽ األمكم)  ،كبيف ( محمد بف إسحاؽ بف يسار
المدني ) الذم يعرؼ باىتمامو البالغ في عمـ المغازم  ،حتى كاف أكؿ مف جمع المغازم في مصنؼ كامؿ

 ،كىك مؤلفو الذم اشتير بو – كلـ نقؼ لو عمى غيره – يعرؼ بػ " المغازم " ،كلـ يظير حتى اآلف كامال
 ،كانما طبع قسـ منو بتحقيؽ الدكتكر محمد حميد اهلل  ،كطبع أيضا القسـ نفسو بتحقيؽ الدكتكر سييؿ
زكار  ،غير أف الكتاب حفظ لنا مف خالؿ اختصار ابف ىشاـ لو  ،فيما يعرؼ بػ " السيرة النبكية " البف

ىشاـ الذم ركل مغازم ابف إسحاؽ عف تمميذ ابف إسحاؽ زياد البكائي المتكفى سنة ُّٖىػ.

576

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

اص ر ً
ً ً
نسبة سيرة "فيتيكح ًمصر الم ٍحر ً
الع ً
ض ىي اهللي ىعٍنوي" إلى الكاقدم
كسة ىعمىى ىيػػد ىسيِّدم ىع ٍمًرك بف ى
ي ٍى ى ي ى
ى
ألسباب منيا :أف طبعة كتاب "فتكح الشاـ"(َٓ) التي كرد بيا أخبار عف فتكح مصر كالبينسا(ُٓ).
اقتصرت عمى ذكر فتح العرب لصعيد مصر ،كلـ تتطرؽ إلى اإلسكندرية أك دمياط أك شماؿ الدلتا
 ،كما أف النص المتعمؽ بفتكح البينسا حكلو العديد مف الشككؾ يعضدىا الشكاىد كمنيا :أنو قد كرد
فييا أسماء ألماكف عديدة في صعيد مصر بمسميات لـ تكف قد استحدثت زمف الكاقدم (المتكفي:
َِٕىػِِٖ/ىػ) إذ نجد عند الكاقدم ذكر لػػ"قرية الجرنكس(ِٓ) "في فتكح الشاـ ،ثـ في سيرة فتكح
البينسا .كىذا المسمى لـ يكف قد أيطمؽ عمى القرية إال فيما بعد(ّٓ) .كالشكاىد عديدة حكؿ عدـ نسبة
َٓ  -الكاقدم "محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء ،المدني ،أبك عبد اهلل "ت َِٕىػ"  :فتكح الشاـ
"دار الكتب العممية  ،بيركت ُٕٗٗـ " .

ُٓ  -الراجح أف الركاية المتعمقة بالبينسا في فتكح الشاـ منسكبة إلى الكاقدم في عصر متأخر إذ نجده يدخؿ
الب ٍيىن ىسا بخالؼ التسمسؿ الزمني كالمكاني الذم اعتمده في سياؽ حديثو عف بمداف
مباشرة في الحديث عف ى
الشاـ ،فمـ يذكر فتكح القاىرة اإلسكندرية كتمييد طبيعي لمحديث عف فتكح الصعيد كالفيكـ كالبينسا.

ِٓ  -عند ياقكت " :إًٍرىجَّن ٍك يس :بالكسر ثـ السككف ،كفتح الجيـ ،كتشديد النكف كفتحيا ،كسككف الكاك ،كسيف ميممة :قرية
الب ٍيىن ىسا ،بيا كنيسة بظاىرىا ،فييا
بالصعيد مف ككرة البينسا ".كعند المقريزم " ذكر إر ٌ
جنكس ىذه المدينة مف جممة عمؿ ى
بئر يقاؿ ليا بئر سيرس صغيرة ،ليا عيد يعمؿ في اليكـ الخامس كالعشريف مف بشنس أحد شيكر القبط ،فيفكر بيا
الماء ،عند مضي ست ساعات مف النيار حتى يطفك ،ثـ يعكد إلى ما كاف عميو ،كيستدؿ النصارل عمى زيادة النيؿ

أف األمر في النيؿ كزيادتو يككف مكافقا لذلؾ" ياقكت  :معجـ
في كؿ سنة ،بقدر ما عال الماء مف األرض ،فيزعمكف ٌ
البمداف ُ ُْْ/؛ المقريزم :المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار (دار الكتب العممية ،بيركت ُُْٖىػ).ّٕٔ/ُ.

الب ٍيىن ىسا،
تفاصيؿ إشكالية المؤلؼ كما دار حكلو مف مناقشات راجع عمرك عبد العزيز :مقدمة تحقيؽ كتاب فتكح ى
(القاىرة َُِِـ)  ،ص ِٕ.ّٕ، ِٗ ،ِٖ ،

ّٓ  -كلـ ترد تمؾ التسمية عند ياقكت الحمكم في معجـ البمداف (المتكفىِٔٔ :ىػ 875/ـ) .كال عند "محمد بف إبراىيـ بف

يحيى الكتبي المعركؼ بالكطكاط" (المتكفى ُٖٕىػ 1318/ـ ) ،كال عند المقريزم (المتكفىْٖٓ :ىػ1441/ـ ) .كانما
جميعا باسـ " إًٍرىجَّن ٍك يس " كما كردت في قكانيف ابف مماتي ،كفي تحفة اإلرشاد ،كفي التحفة مف أعماؿ
كردت عندىـ
ن
البينساكية ،كفي تاريخ سنة ُِّٔىػ 1820/ـ "األرجنكس" ،ثـ يخففت في النطؽ باسميا الحالي ،الذم كرددت بو مف
سنة ُِٗٓىػ 1843/ـ ...كالشكاىد عديدة حكؿ عد نسبة السيرة ألم مف المؤرخيف السابقيف كفي ظنى كتقديرم أنو

شفاىا
مجيكؿ ؛ فالركاية نفسيا تتككف مف طبقات أدبية تشبو تمؾ الطبقات الجيكلكجية بسبب أف الركاة الذيف تناقمكىا ن
كانكا باستمرار يعدلكف كيزيدكف أك يحذفكف مف الراكية األصمية تمبية لحاجة جميكر المستمعيف  ،حتى تـ تسجيؿ الركاية
في أحد أشكاليا عمى صفحات المخطكط الذم لـ يمبث أف طبعت منو عدة نسخ تكشؼ كؿ منيا عف صحة ما ذىبنا

إليو .كالشكاىد عديدة فيما يتعمؽ بثبت األماكف المستحدث اسميا .إضافة إلى أف المعمكمات األثرية المثبتة عمى شكاىد

الب ٍيىن ىسا كالتي كرد ذكرىـ في السيرة تؤكد ىذا الرأم .مثاؿ ذلؾ شاىد ضريح الشيخ
أضرحة عدد مف المدفكنيف في ى
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نسبة السيرة لممؤرخ الكاقدم ،بما فييا الجزء المتعمؽ بفتكح الصعيد كالبينسا ،كفي ظنى كتقديرم أنو
مجيكؿ؛ فالركاية نفسيا تتككف مف طبقات أدبية تشبو تمؾ الطبقات الجيكلكجية ،بسبب أف الركاة
شفاىا كانكا باستمرار يعدلكف كيزيدكف أك يحذفكف مف الراكية األصمية ،تمبية لحاجة
الذيف تناقمكىا ن
جميكر المستمعيف ،حتى تـ تسجيؿ الركاية في أحد أشكاليا ،عمى صفحات النسخ المتعددة
لممخطكط ،الذم لـ يمبث أف طبعت منو عدة نسخ؛ تكشؼ كؿ منيا عف صحة ما ذىبنا إليو.
األمر الذم يدعكنا ،دكف حذر شديد ،مف التحقؽ بعدـ نسبة الكتاب لمكاقدم
(َُّىػْٕٕ/ـ َِٕ -ىػِِٖ/ـ) ،إذ كاف مف األحرل أف ترد أسماء األماكف بمسمياتيا

أيضا  -العديد مف
التي كانت عمييا في حياتو ،فضال عف نقؿ راكم سيرة فتكح مصر  -ن
النقكؿ عف الكاقدم ،كعف مف لقبو بابف إسحؽ األيمكم مستيال بقكلو  ":قاؿ الك ًاقًد ُّ ً
م ىرح ىموي
ى
م رحمو اهلل "ْٓ.
اؽ األ ىيم ًك ُّ
اهللي تى ىعالىى"  " ،قى ى
إس ىح ى
اؿ يم ىح َّم هد ٍب يف ٍ

أما عف الخمفية التاريخية لمممحمة :كالكاضح مف سػػرد أحداث السيرة :أف سيرة "فُتُو ُح
ِمصر الم ْحر ِ
سا الغراء"  ،كقصة تاريخية
وسة " تتشابو تماما مع اإلطار العام لسيرة "فتوح َ
الب ْيَن َ
َْ َ ُ َ
قصد بيا إذكاء الركح الجيادية في سامعييا ،كقد مزج الراكم بيف حقائؽ التاريخ كالخياؿ ،ليصنع
الب ٍيىن ىسا كسيرة عنترة بف شداد
قصة تتقد بالحماسة كالحث عمى الجياد .كيرل "نكريس" أف فتكح ى
تعكداف إلى العصكر الكسطى(ٓٓ) ،كاألسمكب في كمييما يشي بذلؾ ،كىك ما ينسحب بالضرك ةر
ً
كس ًة"(ٔٓ) ،التي تدكر قصتيا بصفة أساسية حكؿ فتح مصر
عمى سيرة "فيتيكيح م ٍ
الم ٍحير ى
صىر ى
كاإلسكندرية كالثغكر المصرية الميمة ،كدمياط كرشيد كتنيس كاإلسكندرية ،ككانت التيمة العامة
الصالح عبداهلل التكركر الذم كانت كفاتو في "السابع كالعشريف مف صفر سنة أربع كسبعيف كستمائة انظر  /محمد

رمزم :القامكس الجغرافي ؽِ ،جّ (الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ُْٗٗ ـ) ،ص ُِّ ؛ أحمد عبد القكم:
الب ٍيىن ىسا (،سمسمة التراث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ََِٓ ـ) ،ص ْٔ.
آثار ىكفنكف ى

ْٓ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ْ  ،ؽ ُِ  ،ؽُٗ.

ٓٓ  -أشار ابف الحاج إلى ركاج سيرة البطاؿ  ،كسيرة عنترة كغيرىا مف السير الشعبية في عصره ( تكفى ّٕٕىػ)
انظر /ابف الحاج  :المدخؿ  ،جْ  ،صَٖ.

56 - Norris, H. T.: The futuh al – Bahnsa and its relaton to pseudo maghazi and

futuh literature ,arabic siyar and Westera chanson de geste in the middle ages.

الب ٍيىن ىسا كعالقتيا بالمغازم الزائفة كأدب الفتكح كالسير العربية كأنشكدة البطكلة
نكريس ،ىػ .ت :فتكح ى
الب ٍيىن ىسا الغراء"  ،كتاب مف كتب المغازم
الغربية في العصكر الكسطى .؛ إبراىيـ كامؿ احمد" :فتكح ى

اإلسالمية "مجمة الفنكف الشعبية عدد ْٔ يناير– مارس ُٓٗٗ ـ" ،صٕٓ  ،ص ُْٓ.
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تعبير عف مشيئة اهلل ،كمكافأتو ليـ العتناقيـ اإلسالـ،
كاضحة؛ كاف انتصار المسمميف في مصر نا
كعقابا ليـ عمى التكفيؽ بيف كحدانية اهلل
ككانت ىزيمة البيزنطييف كذلؾ جزنءا مف الخطة الربانية ،ن
كايمانيـ بالثالثكت ،كعمى حكميـ الظالـ ،كتتجمى ىذه التيمة باستمرار في :غ ازرة التبادؿ بالرسائؿ أك
الخطب بيف العماؿ المسمميف كالبيزنطييف(ٕٓ) ،ثمة خيط آخر منسكج مع الراكية ،كىك القكل
العسكرية اإلسالمية كالمآثر البطكلية ،كيعكس بناء الشخصيات الحبكة كيعززىا ،حيث تجسد
الشخصيات الرئيسية :عمرك بف العاص ،كخالد بف الكليد ،كأبك عبيدة بف الجراح ،كالشخصيات
األخرل المساندة ليـ في السيرة :الفضيمة الركحية كالعسكرية بالتتابع ،كتصؿ شجاعة المسمميف
دائما باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية،
كقكاتيـ نا
قدر ن
دائما ،لكنيـ يكاسكف أنفسيـ ن
خياليا؛ إنيـ قمة ن
العرب ال يخكنكف كال يكذبكف ،كالعالقات بينيـ طيبة ،كمفعمة باإلحساس بالعدؿ ،كىـ نماذج مطمقة
لمفضيمة ،لكنيـ قبؿ كؿ شئ أتقياء ،كيمتزمكف بصرامة باآلخ ةر كالثقة في النصر أك الشيادة ،بينما
تماما(ٖٓ) .كنجد النبكءات عف قرب ظيكر البطؿ المخمص
أعداؤىـ المسيحيكف عمى العكس ن
جسر عمى الفجكة بيف ما حدث بالفعؿ ،كبيف الركايات الجزئية
لمصر؛ كحكايات تشرح كتفسر كتقيـ نا
لإلخبارييف كالمؤرخيف كالكثائؽ (التي تشكؿ جزنءا مف التاريخ كلكنيا ليست التاريخ كمو) .كقد حممت
ىذه الرؤية القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لمصر(ٗٓ).
كيســــــتيل الــــــراوي ســــــيرتو ببدايــــــة المشــــــاورات والمراســــــالت بــــــين عمــــــرو بــــــن
العـــــاص وعمـــــر بـــــن الخطـــــاب حـــــول ضـــــرورة فـــــتح مصـــــر ،كلكن ػ ػػو ف ػ ػػى الطري ػ ػػؽ ي ػ ػػأبى إال
الم ػ ػ ػػركر بمحاكل ػ ػ ػػة التق ػ ػ ػػرب م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػذات ،كذل ػ ػ ػػؾ ح ػ ػ ػػيف يع ػ ػ ػػرض – الػ ػ ػ ػراكم -م ػ ػ ػػا يج ػ ػ ػػب كم ػ ػ ػػا
ال يجػ ػ ػ ػػب ،ح ػ ػ ػ ػػيف يتعػ ػ ػ ػػرض لحكاي ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف حامػ ػ ػ ػػؿ الرس ػ ػ ػ ػػالة ،كي ػ ػ ػ ػػؼ حالػ ػ ػ ػػو ككي ػ ػ ػ ػػؼ يكجي ػ ػ ػ ػػو
ٕٓ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ٖٕ  ،ؽ ٕٗ  ،ؽَٖ .

58 - Paret,Ruidi (1970), Die legendare Futuh – Literatur, ein arabisches
Volkseposp La poesia epica e la sua formazione, Accademia Nazionale dei
Lincei, Atti 139,pp.742-3.

كانظر /ركبرت ج.ىكالند  :التاريخ كالقصة كالتأليؼ في القركف األكلى مف اإلسالـ ( ضمف كتاب الكتابة

كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى آفاؽ المسمـ  ،تحرير  :جكليا برام  ،ترجمة  :عبد المقصكد

عبد الكريـ  ،إصدارات المركز القكمي لمترجمة  ،العدد ُِٗٔ ،طُ ،القاىرة َُِٓـ)  ،ص ٖٔ .ٔٗ ،

ٗٓ  -قارف السمات المماثمة في سيرة فتكح البينسا الغراء  ،كفتكح الشاـ  .لممزيد /عبد المنعـ شميس  :قصة
البينسا " مجمة الفنكف الشعبية  ،العدد األكؿ  ،القاىرة )  ،ص ّْ ّٖ -؛ إبراىيـ كامؿ احمد " :فتكح

الب ٍيىن ىسا الغراء"  ،ص ُّٕ – ُْٓ.
ى
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"ىػ ػ ػ ػ ًػذًه ِّ
الحًريػ ػ ػ ػ يػر
عم ػ ػ ػػر بػػ ػ ػػف الخطػػ ػ ػػاب لضػػ ػ ػػركرة االلتػػ ػ ػػزاـ ب ػ ػ ػػاألخالؽ الدينيػ ػ ػ ػػة قػ ػ ػ ػػائالن :ى
اج ػ ػ ػ ػةي ى
الد ىيب ى
الرىجػ ػ ػ ػ ً
ػاؿ"(َٔ) .إذ ينقػ ػ ػ ػػؿ األخالقيػ ػ ػ ػػات الدينيػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػػى مقػ ػ ػ ػػاـ
ػؾ ،ليٍب يسػ ػ ػ ػػيىا ىحػ ػ ػ ػ ىػرهاـ ىعمىػ ػ ػ ػػى ِّ
الَّتًػ ػ ػ ػػي ىعمىٍيػ ػ ػ ػ ى
الثقاف ػ ػ ػػة ،كرس ػ ػ ػػالو من ػ ػ ػػو إل ػ ػ ػػى الح ػ ػ ػػاكـ كالمحك ػ ػ ػػكـ؛ تعط ػ ػ ػػى بع ػ ػ ػػدان ع ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػدل تص ػ ػ ػػكر ال ػ ػ ػػذات
كارتباطي ػ ػ ػ ػػا الكثي ػ ػ ػ ػػؽ باألخالقي ػ ػ ػ ػػات الديني ػ ػ ػ ػػة ،كض ػ ػ ػ ػػركرة الع ػ ػ ػ ػػكدة لمزى ػ ػ ػ ػػد كت ػ ػ ػ ػػرؾ الت ػ ػ ػ ػػرؼ ال ػ ػ ػ ػػذم
يعيش ػ ػ ػػو مجتم ػ ػ ػػع الػ ػ ػ ػراكم .بم ػ ػ ػػا يؤي ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػؽ الس ػ ػ ػػيرة الش ػ ػ ػػعبية ،كغناى ػ ػ ػػا الكاض ػ ػ ػػح بم ػ ػ ػػا يعب ػ ػ ػػر
عف حاؿ المجتمع الذم يتمقاىا فى لحظة تاريخية مأزكمة.
ثم يستعرض بداية سير المعارك التي دارت وقائعيا بين العرب والبيزنطيين في مصر

السفمى ،كيأتي عمى رسالة مف عمرك بف العاص إلى عمر بف الخطاب ،كلعؿ الحديث عف ىذه

كتابا ،فإف أدركو قبؿ
الرسالة يذكرنا بما تناكلو المؤرخكف مف أف يع ىمىر أخبر ان
عمر أنو مرسؿ إليو ن
عمر
دخكلو أرض مصر فميعد مف حيث أتى ،كاف أدركو بعد دخكليا فميمض عمى بركة اهلل ،كأف نا

قد أدركو ىذا الكتاب كىك ال يزاؿ في فمسطيف ،فمـ يق أر الكتاب إال بعد أف تأكد مف أنو في أرض
(ُٔ)
ً
اح ،حيف يأذف فيو إلى
الجَّر ً
مصر  .كبدأ تصاعد أحداث السيرة بعد رسالة عمر إلى ىعام ًر ٍب ًف ى
عمرك بف العاص بالمسير إلى مصر ،ثـ نجد تتابع النجدات كانضماـ العديد مف القادة التاريخييف

الذيف تـ استدعائيـ مف ذمة التاريخ إلى جيش عمرك :أبرزىـ "خالد بف الكليد" ،كمضت القصة
تركل تحركات الجيش العربي ،لنجد صكرة مغايرة لخالد بف الكليد؛ جعمتو كبطؿ مك واز لمبطؿ

دكر في بناء السيرة
الرئيسي في السيرة كىك "عمرك بف العاص" الذم كاف لو أعداء لدكديف ،لعبكا نا

دكر ال يقؿ أىمية ،مف حيث جكىر فعمو،
كتطكر المعارؾ الحربية ،كجعمت لخالد بف الكليد نا
كيتساكل مع األمير عمرك ،كيدعـ كجكده عمى مدل السيرة ،برغـ أف الثابت تاريخيا كفاة خالد بف
الكليد بالشاـ في غضكف أقؿ مف أربع سنكات مف عزلو ،عاـ ُِىػِْٔ/ـ ،كدفف في حمص،

حيث كاف يعيش منذ يعزؿ .كلعؿ كجكد خالد في سيرة فتكح مصر المحركسة ككذلؾ كجكده
كبطؿ رئيس في سيرة فتكح البينسا الغراء  -صدل لحب الناس كتحدثيـ بفعاؿ كبطكالت خالد

تغنى الشعراء بفعالو ،فكىبيـ خالد مف
في أرمينية ،كانبيارىـ بانتصاراتو في الشاـ كالعراؽ ،حيث ٌ

مالو كأغدؽ عمييـ ،كرسـ في مخيمتيـ النمكذج األعمى لمبطؿ؛ إنيا المخيمة الشعبية ،التي ال

ديا
تتغنى بيزائميا ،كلكنيا تشرئب بأبصارىا إلى عصكر البطكلة العربية اإلسالمية ،تجترىا سر ن
َٔ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ِ.

ُٔ -ابف عبد الحكـ ،فتكح مصر كالمغرب  ،صٕٕ.

581

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

داخميا
حميا ،إنو اليركب إلى ماض ذىبي ،مف حاضر جارح ،محبط ،متشرذـ ،منيزـ
ن
كمم ن
جيا عمى السكاء ،كمف عدك تاريخي يتربص بيا الدكائر ،سكاء أجاء مف الشرؽ المجكسي أك
كخار ن
ِٔ

التترم ،أـ جاء مف الغرب البيزنطي أك الصميبي.
كفي ضكء ذلؾ :فإف الكجداف الشعبي يتسـ بالصدامية مع أم رقابة تاريخية أك
أخالقية أك أدبية؛ قد تعكؽ تجسيده بالشكؿ األمثؿ الذم يرنك إليو الكعي الشعبي .ولذلك
فإن الراوي يأتي بشخصياتو وأحداثو من ثنايا التاريخ  ,ويبقى الفرق بين القصص

اضحا "فاألول ينشد ما يجب أن يكون  ,والثاني يفتش عما كان"(,)63
الشعبي والتاريخ و ً
فيختار الراوي من التاريخ من يحقق لو .حممو  /حمم جميوره .كيركم بشكؿ أدبي

مستعينا بالمادة التاريخية ،كمحمال إياىا ىمكـ الشعب كآمالو(ْٔ)،
تطمعاتو كأمانيو،
ن
كيصبح في حالة تصادـ دائـ مع أم حدث تاريخي ال يخدـ الفكرة الرئيسية المنشكدة.

ككسيمتو في ذلؾ خيالو ،كايمانو المطمؽ بعدالة حممو(ٓٔ) .كعمى الرغـ مف أف السيرة
ً
كس ًة" تحقؽ النصر العسكرم الساحؽ ألبطاليا عمى البيزنطييف،
الشعبية "فيتيك يح م ٍ
الم ٍح ير ى
ص ىر ى
يجا مف الكاقع التاريخي كالخياؿ القصصي ،عمى نحك ما
فإف ىذا االنتصار/الحمـ يبقى مز ن
تعبير عف أحالـ الضمير الجمعي كآمالو(ٔٔ).
يعالجو أك يراه المتخيؿ السردم – نا

ِٔ -محمد رجب النجار  :األدب الممحمي في التراث الشعبي ( سمسمة الدراسات الشعبية  ،العدد َُُ  ،ىيئة
قصكر الثقافة  ،القاىرة ََِٕـ)  ،ص ٓٗ.

ّٔ  -عبد الحميد يكنس  :الظاىر بيبرس في القصص الشعبي ( دار القمـ  ،القاى ةر د.ت)  ،ص ٓ ؛ طالؿ حرب بنية السي ةر الشعبية
كخطابيا الممحمي في عصر المماليؾ  ( ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركت ُٗٗٗـ)  ،ص ُُ.

ْٔ  -أحمد محمد عطية  :مدخؿ لدراسة شخصية البطؿ الثكرم في الركاية العربية  ( ،مجمة األقالـ  ،العدد ٗ
ُٕٓٗـ)  ،ص ُٓ ؛ طالؿ حرب  :بنية السيرة الشعبية  ،ص ُُ .

ٓٔ  -يكسؼ إسماعيؿ :الرؤيا الشعبية في الخطاب الممحمي عند العرب ( منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشؽ
ََِْـ) ،ص ُِٔ؛ عالي سرحاف القرشي :العالقة بيف الراكية كالتاريخ (استنطاؽ  ،اختراؽ  ،تككيف)،

(ضمف أبحاث ممتقى القاىرة الثالث لإلبداع الركائي العربي  ،الجزء الثاني  ،الراكية كالتاريخ  ،المجمس
األعمى لمثقافة  ،القاىرة ََِٓـ) ،ص ُُ.ِِ-

ٔٔ  -عبد المجيد عابديف :لمحات مف تاريخ الحياة الفكرية المصرية ( ،مطبعة الشبكشي  ،القاىرة ُْٔٗـ) ،
صُِِ .ُِّ ،بتصرؼ.
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قدمت السيرة بعض األنواع المختمفة لألسمحة المستخدمة في القتال كطرؽ

تعبئة الجيكش ،أما أسمحتيـ فكانت في معظميا :أسمحة القتاؿ المتالحـ مف سيكؼ كدرؽ
كأعمدة كرماح ككرابيج ،إلى جانب القسى كالنشاب لمرمي عف بعد ،كدبابيس(ٕٔ) .ككميا

أمكر تتفؽ مع أسمحة تشكيالت المشاة في الجيش البيزنطي كالمككف مف فرؽ تستخدـ
كعكبا غميظة كم ازريؽ طكيمة كحرابا ،ميمتيـ مكاجية ىجمات الفرساف الثقيمة حيث كاف
في كؿ كحدة مشاة مككنة مف ألؼ رجؿ ،ك ًمئة جندم مجيزيف جيدا .إلى جانب أربعمئة

مف حممة الحراب كثالثمئة مف حممة السياـ كمئتيف مف المشاة الخفيفة مسمحكف بالمقاليع
كالم ازريؽ الصغيرةٖٔ .

كما يكضح النشاط االستخباراتي الحربي ,الذم قاـ بو جيش العرب ضد البيزنطييف ،كما
قاـ بو الجيش البيزنطي ضد العرب ،كآلية تعامؿ كؿ منيما مع اآلخر ،كيعرض لطرؽ األكمنة التي
ً
ً
اخ يدكا
يسؾ ىي ٍ
البَّر ىحتَّى ٍتب ىع ٍ
صٍم ى
ت إلىى السَّاح ًؿ ال تىٍنًزًؿ ى
ت ىجىكاس ى
اعتاد البيزنطيكف نصبيا لمعرب "..إ ىذا ىك ى
(َٕ)
(ٗٔ)
ً
ت أٍىرىم يان َّ
كسةي
ىخىبير ى
العىرب ،فى ىحٍي ي
ث أٍ
لى ىؾ أ ٍ
كؾ بًيىا ىنا لىزة فىاتٍيرٍكييٍـ إلىى المٍَّيؿ" ، "...ىفمى َّما ىس ًم ىع ٍ
ىخىب ىار ىحاؿ ى
اس ً
ىذلً ىؾ ًمف جك ً
ب ًفي ىقٍمبًيىا"(ُٕ) ،ناىيؾ عف األبكاب السرية(ِٕ) كالطرؽ المجيكلة لمعديد
يسيىا ىد ىخ ىؿ ُّ
الرٍع ي
ٍ ىى
(ّٕ)
مف حصكف البيزنطييف ،كالتي كانت تستخدـ في األكقات الطارئة  .بؿ إف الجكاسيس يستطيعكف
ً
ام ًع مف ح ًد ويد ك ىغيره  ،كقد جاء ًفى قىك ًؿ لىًق ً
ابيس  ،لممقى ً
الدبُّكس  :ك ً
اح يد َّ
الدىب ً
يط ً
ى
ٕٔ  َّ -ي
بف يزىرىارةى  :لى ٍك ىسم يعكا ىكٍقعى
ٍ
ى
ى
ى ى
ى
َّ
الدبابً ً
يس ىككأَّىنوي يم ىعرَّب ىدبُّكز  .تاج العركس ُٔ ، . ْٗ/ىكالدبكس  :عصا مف الخشب أك الحديد ًفى رأسيا
شئ كالكرة  ،ىكىى ًفى العادة لمفرساف يحممكنيا ًفى سركجيـ  ،ىكيتقاتمكف بيا عند االقتراب  ،ىكىى كممة
فارسية  :دبكس  Topouzىكىى ىدىبسة بالعامية  .انظر  /محمد أحمد دىماف  :معجـ األلفاظ التاريخية ًفى
العصر المممككي ( دار الفكر  ،دمشؽ َُٗٗـ)  ،صّٕ؛ كتاب األلفاظ الفارسية المعربة  ،ص َٔ؛
عبد الرءكؼ عكف  :الفف الحربي ًفى صدر اإلسالـ  ،ص ُْٓ.
ٖٔ  -جكف ىالدكف  :بيزنطة في حرب ََٔ – ُّْٓـ (ترجمة كتعميؽ  :فتحي عبد العزيز محمد  ،دار ناشرم
 ،الككيت َُُِـ)  ،ص ْٕ.

ٗٔ -يريد «حتى ترسؿ جكاسيسؾ يأخذكف لؾ» ،ككاضح أنو أصاغيا بالميجة الدارجة.
َٕ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽٗٔ.

ُٕ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ُٔ .

ِٕ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ٔٓ  ،ؽ ِٔ.
ّٕ  -عبد الرءكؼ عكف  :الفف الحربي ًفى صدر اإلسالـ  ،ص ُْٓ.
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نقؿ الخطط السرية كمحاكرات قادة الركـ مع كبار رجاؿ دكلتيـ ،كيجيد ىؤالء الجكاسيس المغة القبطية
ً
ات لًيستىع ًممي ً
ً
اجتً ًي ٍـ إلىٍييىا"(ْٕ) .كما كردت
كاليكنانية إجادة تامة " :ىك يانكا ىي ٍحفىظيكف أى ٍكثىىر المُّ ىغ ى ٍ ٍ ى
كىا في ىكٍقت ىح ى
إشارات عف الدكر الدبمكماسي كالثقافي الذم قاـ بو التراجمة ،في مجتمع السي ةر ،كتزايد الحاجة إلييـ،
كىك ما نجد لو صدل في الكاقع التاريخي لػممجتمع في العصر المممككي(ٕٓ) ،إضافة إلى إشارات تفيد
عف مستكل التعميـ كاالىتماـ بالمغات؛ الذم كاف يتمقاه األمراء كالممكؾ كالسالطيف في الكاقع التاريخي،
كمعرفتيـ ألكثر مف لغة(ٕٔ).
ً
كس ًة "عالقة بالد النوبة مع مصر المتمثمة في :رابطة
كما عكست سيرة "فيتيكيح م ٍ
الم ٍحير ى
صىر ى
الجكار كرابطة الكنيسة ،كخاصة بعد إخفاؽ محاكلة عمرك بف العاص ،سنة ِْٔـ ،فتح النكبة
عمى يد عقبة بف نافع ،ثـ محاكلة عبد اهلل بف أبي السرح ،كتكالي غارات أىؿ النكبة عمى مصر،
في عصر اإلخشيدييف كالفاطمييف ،إلى أف أتت الحركب الصميبية لتزيد مف مظاىر العداء بيف
مصر كمممكة النكبة المسيحية :مياجمة أسكاف سنة ُِِٕـ كأسرىـ العديد مف أىؿ أسكاف
كعيذاب ،كتصدم الظاىر بيبرس ليـ(ٕٕ)" فعند ىذلً ىؾ ىكثب مكسكج ممؾ البجاه(ٖٕ) ،ىكعميؽ ممؾ
النكبة ،ىكجمعا ما حكليما مف العساكر ،ىكالجنكد مف أرض النكبة ،ىكالبجاه ،ىكالبربر ،كأتكا إًلىى
أسكاف"(ٕٗ) .كتكاد تتشابو الصك ةر النمطية لمبجاه في سيرتي "فتكح مصر المحركسة" مع "سي ةر فتكح
البينسا الغراء بػػقكؿ الراكم :ى"كطمطمت السكداف ،ىككفركا بالرحمف ،ىكثار العجاج ،ىكىميمت كزمجر
ىؤالء األعالج السكد ،ىكحميت الحركب ،ىكعظمت الباليا ىكالكركب ،ىككادت األجساد تذكب ،ىكسالت
سكاقي الدماء كاألنبكب ،ىكركيت بدمائيـ األرض ،ىكماجت أىميا بالطكؿ ىكالعرض ،ىكامتألت ما ىبٍي ىف
الحماـ عمى الكفرة المئاـ"(َٖ).
صريع ىكطريح ،ىكقتيؿ جريح ،حاـ
ي
ْٕ  -السيرة  ،ؽ َُُ.

ٕٓ  -لممزيد  /عمى السيد عمى  :التراجمة في عصر سالطيف المماليؾ ( ضمف كتاب بحكث في التاريخ
االجتماعي مف العصر المممككي  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،القاىرة َُِْـ)  ،ص َِٓ – ِِّ.

ٕٔ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ُٓ  ،ؽ ُٔ.

ٕٕ  -انظر  /سعيد عبد الفتاح عاشكر  :الظاىر بيبرس ( الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة ََُِـ)  ،صُِْ.

البجاكية
بالنكبة ،بيا إبؿ فرىة كالييا تنسب اإلبؿ
الب ىج ىاكةي :بفتح الكاك ،قاؿ الزمخشرم :بجاكة أرض ٌ
ٌ
ٖٕ  -ى
منسكبة إًلىى البجاء ،كىـ أمـ عظيمة ىب ٍي ىف العرب كالحبش كالنكبة  ،كالبجاء :قكـ سكد أشد سكادا مف
الحبشة  .ياقكت :معجـ البمداف ْ.ّٖٖ/

ٕٗ  -انظر  /سيرة فتكح مصر المحركسة ؽ ُْ.

َٖ -فتكح البينسا  ،ص َُِ.
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أصحاب األفياؿ ألفيف مف السكداف
اف ًفى
ى
كيصؼ مالمحيم الجسدية بقكلو  ":ك ىك ى
ىكالبربر مف أعمى بر سكاكف األقصى ،سكداف يعرفكف بالقكاد ،شفة أحدىـ العميا مشقكقة
اف ىكقت الحرب ال يخرجكف تًٍم ىؾ القكاد إً َّال إًذاى حمى الحرب
ىكفييا خزاـ مف نحاس ،فًإذاى ىك ى
سكدا طكاالن ،كؿ ىكاحد ًم ٍنيي ٍـ طيكلو ىع ٍش ىرة أذرع ،فًإذاى أرادكا
ىكاشتد األمر ىككثر القتؿ...ك ىك يانكا ن
الحرب يجعؿ كؿ ىكاحد ًم ٍنيي ٍـ سمسمة ًفى ىذلً ىؾ الخزاـ ىكىي طكيمة مشقكقة نصفيف ،فيمسؾ
كؿ ىكاحد ًم ٍنيي ٍـ بطرفيا ىكاآلخر بالطرؼ الثاني فًإذاى زحفكا قدمكا تًٍم ىؾ القكاد ًع ٍن ىد شدة
الحرب ،فيكبر ىذلً ىؾ ىكيعظـ ًع ٍن ىد النَّاس. ..طكاال فيضربكف الفارس ىكالفرس معا فيقتمكنيما
(ُٖ)

 ،ىكمنيـ مف يركب األفياؿ ىكيقاتؿ عمييا".
لتكشؼ السيرة عف تفاصيل جسدية لمسودان ،إنيـ عمالقة إلى درجة أف اآلخريف مف
مثير لمدىشة مف جانب ،كمكظفنا مف جانب آخر،
صغار ،فيبدك لنا الخياؿ نا
نا
البشر يبدكف أماميـ
ِّ
مبرر .كما نعايش
معا نا
كي يقنعنا بأف فكرة أف قياـ العمالؽ األسكد بقتؿ كال مف الفارس كالفرس ن
الرعب الجمعي مف السكداف البجاة الساكنيف أعمى بر سكاكف األقصى ،ذكم الشفاة المشقكقة،
كأف الراكم يريد أف يكسب تعاطؼ المتمقي ،فيندفع مع أبطالو في كيؿ السباب ليـ ،كيمحؽ بيـ
كؿ صفات المعف كالكفر ،ليتحكؿ أسكد المكف إلى أسكد الفعاؿ .كاختار الراكم صفات جسدية
تنسجـ مع ىذه الفعاؿ ،كعمد إلى الخياؿ الذم يشكه مالمح كجيو ،فيجتمع سكاد البشرة مع
البشاعة الشكمية كالخمقية ،كالمبالغة في رسـ شفتيو ىكفييا خزاـ مف نحاس ،إلى درجة تثير
العجب ،حتى قكة العبيد السكد التي قد تحمؿ داللة إيجابية ،لحؽ بيا تشبيو منفر ال يتفؽ كركح
األخكة بيف البشر التي دعا إلييا الديف اإلسالمي" :إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ"(ِٖ) كيبدك لنا
المجتمع اإلسالمي في السيرة قد خضع لنسقو الثقافي العاـ أكثر مف نسقو الديني ،فقد كاف
أسير لما احتفظت بو الذاكرة الجماعية مف حركب كعالقات صراعية مع األسكد الحبشي قبؿ
نا
اإلسالـ (أبرىو الحبشي) ،ثـ العالقات غير الكدية بيف مصر كبالد النكبة كالحبشة في العصكر
لكنا
الكسطى ،ليذا تـ النظر لألسكد بكصفو ذلؾ اآلخر المفرط في مغايرتو لمذات العربية :ن
كدينا كلغة (في كصفو لكالميـ بطمطمة السكداف) ،كأمعنت المخيمة في
كعرنقا كىيئة كثقافة ن
تجسيد بطشيـ كبمثؿ ىذا التعبير بدا لنا جزؤ مف عممية تمثيؿ الذات ،كاستعراضيا أماـ نفسيا
ُٖ -فتكح البينسا ،ص ُِْ ؛ سيرة فتكح مصر المحركسة  ،ؽ ّْ.
ِٖ -سكرة الحجرات  ،اآلية ُّ.
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كاف قىٍب ىؿ يد يخكلً ًو ًفي
كأماـ اآلخر كأماـ العالـّٖ  ،كحديث السيرة عف أعداد العبيد السكد " :ى
ؼ مممي و
الـ يرىك ٍ ً ً
ً
ُّكد ً
اف ًشىراء ىمالًو"(ْٖ) ،يعكس حقيقة الكاقع
كؾ ًم ىف الس ى
ٍ
اإلس ى ٍ
ب ليريككبًو اثٍىني ىع ىشىر أىٍل ى ى ٍ
في مجتمع العصر المممككي ،كما تميز بو مف كثرة اقتناء السالطيف كاألمراء كالعامة لمعبيد
السكد ،كؿ حسب سعتو كمكانتو االجتماعية كمركزه المالي(ٖٓ).
كعمى جانب آخر :أكضحت السيرة شعارات وشارات الجيش اإلسالمي( )86كطرؽ
التكاصؿ بيف الجنكد في المعارؾ .كالمعركؼ أف الجيش اإلسالمي كاف يبنى عمى أساس
قبمي ،ككاف ليذه القبائؿ شعار تتميز بو ،كيتعارؼ بو أفرادىا ،كصيحات خاصة يتنادكف
بيا كيتعارفكف ًفى الظالـ ،كعند االختالط ،بحيث تككف عندىـ معركفة ،كعند غيرىـ

مجيكلة باإلضافة إلى شعارىـ العاـ كىك التكبير(ٕٖ) ،الذل كاف شعار كؿ مسمـ(ٖٖ)،
كالذم يتفؽ مع الحقائؽ التاريخية المتعمقة بشارات المسمميف في معاركيـ الحربية .

وبأسموب المالحم العربية :يصف حمية القتال ,وشجاعة الفرسان ,من الجانبين

العربي والبيزنطي .كعمى الرغـ مف أف المؤرخيف المسمميف يعترفكف بشجاعة المقاتؿ "البيزنطي"،

فإف راكم السيرة ينزع ىذه الصفة عف جنكد أعدائو ،كيمعف في انتقامو منيـ ،كال يعترؼ ليـ بيذه
نادر ،كيمحؽ ىػﺫه ﺍلصفاﺕ بأم قائد يمتاز بصعكبة التغمب عميو ،في محاكلة
الشجاعة إال نا
إلظيار شجاعة المحارب المسمـ الذم تصدم لمكاجية المحاربيف األقكياء في صفكؼ العدك.

ّٖ -نادر كاظـ  :تمثيالت اآلخر  ،صكرة األسكد في المتخيؿ العربي الكسيط  ( ،المؤسسة العربية لمدراسات

كالنشر  ،طُ  ،بيركت ََِْـ)  ،ص ْٕ ؛ ماجدة حمكد  :صكرة اآلخر في التراث العربي  ( ،الدار

العربية لمعمكـ ناشركف  ،بيركت ََُِ ـ)  ،ص ُِْ.

ْٖ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ْٔ  ،ؽ ٕٔ.

ٖٓ  -عمى السيد عمى  :الرعاية االجتماعية لمجكارم كالعبيد السكد في العصر المممككي ( ضمف كتاب بحكث في
التاريخ االجتماعي مف العصر المممككي  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،القاىرة َُِْـ)  ،صِّّ.ِّْ -

ٖٔ  -انظر سيرة البينسا صِّّ ؛ سيرة فتكح مصر  ،ؽ َٓ .
ٕٖ  -سيرة فتكح المحركسة  ،ؽ ِٓ ؛ ؽ ٔٓ . ٕٓ ،

ٖٖ  -الشعار قسماف  :شعار فعمي كىك الشارات لمفرد كالجماعة  ،كشعار قكلى كىك ألفاظ خاصة كانكا
يتصايحكف بيا عند القتاؿ  ،كيتعارفكف بيا ًفى المعارؾ  ،كتقكـ مقاـ (كممة السر ) ًفى الجيكش الحديثة
التي يعرؼ الجندل أخاه  .انظر /عبد الرؤكؼ عكف  :الفف الحربي  ،ص ِِْٓٓٓ ،
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كحيف نتأمؿ صكرة المرأة في ىذه السيرة الشعبية :نجدىا صكرة متكازنة ليا صكت
معا(ٖٗ)؛ فمف ناحية الكـ
تماما ،كدكر الفت لمنظر تقكـ بو المرأة مف ناحية الكـ كالكيؼ ن
الذككرم ن
تزدحـ السير الشعبية العربية بنماذج مف البطكالت النسائية ،كمف ناحية الكيؼ :فإف ىذه النماذج
تتأرجح درجة بطكالتيا بيف أدنى درجات البطكلة حتى أعالىا ،كعندىا تتساكل مع النماذج
البطكلية لمرجاؿ(َٗ) .كىك نمكذج لممرأة المسممة البطؿ التي تتقف فف القتاؿ كتمارسو مف أجؿ
كثير ما يرد في كصؼ المسمميف عبر تاريخ
المصمحة التي تحددىا الجماعة ،كمثؿ ىذا النمكذج نا
اإلسالـ .كنجد دكرىا البطكلي دكما إلى جانب المقاتميف مف العرب" :كقاتمت النساء باألعمدة
كالسيكؼ ،فممو در "غفيرة بنت غفار الحميرية" ،ك"سممى بنت زاىر" كنظائرىما مف النساء ،لقد
شديدا حتى ساؿ الدـ عمى كجكىيف ،يقمف اهلل يا بنات العرب قاتمكا عف أنفسكـ كاال
قاتمف قتاالن ن
صرتـ مم نكا لمسكداف كاألعالج فقاتمف قتاؿ المكت"ُٗ.
أما عف صكرة المرأة البيزنطية ،فإلى جانب تمؾ الصكرة السابقة التي تتجاكز اإلطار
المألكؼ؛ تحشر المرأة ،ما دامت تعبر عف اآلخر ،في صكرة نمطية تبرز التشكه الذم كبؿ
حياتيا ،كحاصرىا بنظرة دكنية ،في استجابة مف الراكم ىنا لمنسؽ الثقافي العربي ،فيضع الممكة
أرمانكسةِٗ في مرتبة الخيانة كالمكر كاالحتياؿ في أبشع صكرىا ،حيف تحاكؿ اإليقاع بيكقنا الذم
متأثر بالمعتقد الديني ،كفي
أسمـ كبقادة العرب ،كالدفاع عف بمدىا ،كيرسـ ليا الراكم صكرة سمبية نا
ْٗ
الكقت نفسو يعترؼ بجماؿ الجكارم الحساف(ّٗ) ،كمنيف مف يضربف عمى جميع اآلالت كالغناء
كما تتحمى بو مف زينة ،كما تمتمكو مف جكارم كأمكاؿ.
إنسانيا مع اآلخر المسيحي المسالم ,حتى
لكف كمف جية أخرل :نممس تعاطفنا
ن
ٖٗ  -ماجدة حمكد  :صكرة اآلخر  ،ص ِْٔ.

َٗ  -نبيمة إبراىيـ  :مف نماذج البطكلة الشعبية ؼ الكعي الشعبي ( ،سمسمة معارؼ إنسانية  ،العدد ٓ  ،طُ ،
دبيُّٗٗـ)  ،ص ُْٓ .

ُٗ  -سيرة فتكح البينسا  ،ص ّٖٖ؛ سيرة فتكح مصر ؽ َٕ  ،كما بعدىا .
ِٗ -سيرة فتكح مصر المحركسة  ،ؽ ُّ .ّّ ، ِّ ،

93- El-Cheikh, N. M. ‘Describing the other to get at the self: Byzantine women in
the Arabic sources (8th.-11th. Centuries)’, JESHO 40,2 (1997) 240-250.

ْٗ  -نجد ليف نظير في سيرة األميرة ذات اليمة انظر عمى سبيؿ المثاؿ قصة األميرة البيزنطية "أفتكنا" التي

تجيد الغناء بالعربية ،كتستطيع في الكقت نفسو أف تبارز الفرساف .السيرة ،ج ُ ،ص ِٕٗ .ُّٕ-نقال

عف األميف أبك سعدة  :المالحـ  ،ىامش ٖٔ.
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لك كاف ينتمي إلى األعداء ،ال تمنعو مف تقديـ صكرة إيجابية ليـ ":ر ً
ب ًم ٍنييـ ىكبً هير
اى ه
ى
الر ً
احب ًعٍموـ كع ٍقؿ"(ٓٗ)ً َّ ،
ً
ً ً
اىب،
اف تًٍم ًمي نذا لً ىب ًح ىيرةى َّ
ىى
ص ي
":الراى ًب « ىم ىناخ» ،ىك ىك ى
يمكر ،ى
ىخب هير باأل ي
ك ىكاف مؤ ًمنا بً ً
اهلل ىع َّز ىك ىج َّؿ ًكبًأ ٍىنبًىيائًو"(ٔٗ) .مثؿ ىذه الصكرة اإليجابية لمراىب كجدناىا في
ى ى ي ن
كتب التراث اإلسالمي ،فكاف مثاؿ رجؿ الديف الذم يقترف اإليماف لديو بالسمكؾ
اإلنساني ،كىذا ما لمسناه لدل أبي حياف التكحيدم الذم جسد لنا ،عبر كتبو ،لحظات

مشرقة في الحضارة اإلسالمية(ٕٗ) .إذ يمكننا القكؿ مع تييرم ىنتش :بأف التعايش بيف

اإلسالـ كالمسيحية يشكؿ جزنءا مف اإلرث في الفكر اإلسالمي(ٖٗ) ،ويصف أيضاً أساليب
المعاممة الكريمة من العرب لألسرى برغـ رغبة بعض الجنكد الفتؾ بيـ ،إال أف القادة

نيركىـ عف ىذا اإلثـ ،في أكثر مف مكضع مف مكاضع السيرة " ،ىن ٍح يف يرٍى ىباف ،ىكىنبًُّي يك ٍـ ىنيىى
(ٗٗ)
يب
ىع ٍف قى ٍت ًؿ ُّ
":كاألى ٍس ىرل قى ًر ه
الرٍى ىباف"  .إضافة إلى تنكع ككثرة األسرل في مجتمع السيرة ى
ًمف األىٍلفىٍيف"(ََُ) كاسالـ بعضيـ كبقاء البعض عمى دينو" :كعرض اإلسالـ عمىى ب ًقي ً
َّة
ٍ ى ى ى
ى ىى ى
ى
الج ٍزي ًة ًمف ع ً
ً
ً ً
ً
ً
ام ًي يـ
ىسمى ىـ ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىبق ىي ىعمىى دينو؛ فىأىقىَّريى ٍـ ىعمىى أ ىىداء ً ى ٍ ى
ىس ىرل؛ فىم ٍنيي ٍـ ىم ٍف أ ٍ
األ ٍ
الم ٍقبًؿ"(َُُ) ،يجد ما يماثمو في المصادر التاريخية التي تحدثت عف الفترات السابقة لحكـ
ي

المماليؾ ،كعف كجكد سجف لألسرل مف الفرنج  ،كالذيف ذابكا كسط المجتمع المصرم،
نتيجة إلسالـ الكثير منيـ(َُِ) .كيستمر في كصؼ التالقي بيف الجانبيف كظيكر

ٓٗ -فتكح مصر المحركسة  ،ؽ ٓٗ.

ٔٗ -فتكح مصر المحركسة  ،ؽُِْ.

ٕٗ -انظر /البصائر كالذخائر  ،المجمد الثالث  ،ألبي حياف التكحيدم  ( ،تحقيؽ  :إبراىيـ كيالني  ،دار أطمس ،
de

دمشؽ د.ت) ؛ ماجدة حمكد  :صكرة اآلخر  ،ص ِِْ.
politiqueoccidentale

vision

La

'L'orientimaginaire:

-ThirryHentsch

l'estmediterraneen", arguments les editions de minuit, paris, 1988,pp.103-104.
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ٗٗ -سيرة فتكح مصر المحركسة  ،ؽ ٕٕ ؛ قارف الركاية منقكلة بتصرؼ عف فتكح الشاـ المنسكب لمكاقدمِ.ُٕ/

ََُ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽْٕ .

َُُ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ َُٔ  ،ؽ َُٕ.

َُِ  -عمى السيد عمى  :دكر األسرل األجانب في المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ ( ضمف كتاب بحكث في
التاريخ االجتماعي مف العصر المممككي  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،القاى ةر َُِْـ)  ،صَٕ كما بعدىا .
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األبطاؿ .كيكضح أخالقيات الجيش اإلسالمي في الحرب كااللتزاـ بعدـ التعرض لمكنائس

كاألديرة كالنساء كاألطفاؿ كالشيكخ كالرىباف ،لكف ميزة ىذه السيرة :أنيا بدت مخمصة

المعاش في بعض كجكىيا ،إذ ال نجد البيزنطييف كحدىـ يقعكف في األسر ،بؿ
لمكاقع ي
كجدنا المسمميف يقعكف أيضا" :كأىسركا ً
يختىوي ىخ ىكلىة"(َُّ).
ض ىرىار ٍب ىف األ ٍىزىكًر ىكأ ٍ
ن ى ىي
كتحمؿ السيرة أصداء التأثيرات التي تركتيا المواجية العسكرية والحضارية
البيزنطية/اإلسالمية( )514عمى المجتمع العربي ،فنجد في السيرة صدى لقراءة "ثأرية
لمتاريخ" تسترجع معيا مشاىد الصراع اإلسالمي البيزنطي ،كتستحضر فييا المكاقؼ
الحاسمة ،كاليزائـ التي ألحقتيا الجيكش اإلسالمية بقكات اإلمبراطكرية
"البيزنطية/المسيحية" ،تحت قيادة اإلمبراطكر ىرقؿ ،كمعركة اليرمكؾ (ّٔٔـُّ/ىػ)،
كانتصارات المسمميف في خضـ الفتكح ،استحضا انر لمحظة حضارية تحطـ المسافة الكىمية
بيف العقؿ كالمشاعر ككىف الكاقع .لنق أر ما يمكف أف نسميو بالتاريخ الكجداني ليذه الفترة.
ركزت السيرة أكال ،في أكثر مف مشيد ،عمى الجدل الديني بين المسممين
والبيزنطيين /الروم(َُٓ) ،كنممح عمى امتداد السيرة الكثير مف عناصر ىذا الجدل
والمناظرات الدينية التقميدية ،فألكىية المسيح ،كنسب األبكة هلل ،مع إنكارىا لمبطمكس أك
البطريؽ،؟ تكاد تتشابو مع مناظرات أبي بكر بف الطيب المعركؼ بػ (الباقالني
(َُٔ)
كيمـ الراكم ببعض عناصر
تَُُّـَّْ/ىػ) ،مع رجاؿ الديف البيزنطييف  .ي
كفرعيات الجدؿ اإلسالمي البيزنطي ،فمعظـ النقاط المحكرية في الكتابات اإلسالمية
الجدلية ،ضد بيزنطة ،تظير بشكؿ متفرؽ في أجزاء كثيرة مف السيرة ،كتكاد تككف أىـ
َُّ -فتكح مصر  ،ؽ ُٔ.

َُْ  -ىذا الصراع استمر مف ِٖٔـٖ/ىػ حتى فتح القسطنطينية في ُّْٓـٖٕٓ/ىػ

َُٓ " -الركـ" تسمية أطمقيا الكعي الشعبي في المنطقة العربية عمى البيزنطييف أكال ثـ انسحبت في اآلداب
قكيا في حكايات ألؼ ليمة كليمة التي أطمقت مسمى "الركـ"عمى
الشعبية عمى الصميبييف كظير صداىا ن
ظنا منيـ أف
أيضا  -كلـ تستطع العديد مف الكتابات أف تربط بينيا ن
الصميبييف  -كاف كانكا يعرفكا بالفرنج ن
الحكايات تتناكؿ"الركـ" أما سيرة "فتكح مصر المحركسة" فقد تناكلت المصطمح عمى اآلخر المسيحي دكف

فرؽ كبير بيف البيزنطي ك الكاثكليكي الغربي.

َُٔ  -محمد الخضيرم :المناظرة العجيبة ،كقائع مناظرة اإلماـ الباقالني لمنصارل بحضرة ممكيـ (دار الكطف
لمنشر ،الرياض َََِـ).
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أيضا – ىي :مشكمة تأليو
ىذه النقاط في السيرة – كفي الجدؿ اإلسالمي البيزنطي ن
َُٕ
المسيح ،فالراكم يعرض بشكؿ متكرر لكجية النظر اإلسالمية في تأليو كمكانة المسيح
َُٕ
أيضا :إلمامو ببعض تفصيالت الحياة الدينية داخؿ
المسيح كيحسب لراكم السيرة ن
َّ ً
يف ىعمىى ىغ ٍي ًر
المسيحية ،كاالختالفات المذىبية المسيحية حكؿ تأليو المسيح  ":ىك ىى ىذا المع ي
ىم ٍذ ىىبًىنا ،ىكًفي يك ِّؿ ىي ٍكوـ يي ىكفِّيرىنا ألَّىنوي ىن ٍسطي ً
م(َُٖ) ىكىن ٍح يف ىي ىع ًاق ىبة(َُٗ)"(َُُ).
كر ُّ
أما ميداف القتاؿ؛ فإف اليوية الدينية كالحرص الشديد عمى التمييز بيف المسمميف
جميا في كؿ كصؼ تقر نيبا لممعارؾ الحربية ،فالتيميؿ كالتكبير كاألعالـ
كالمسيحييف ،يبدك ن
كالرايات المحمدية ىي :عالمات الجيش اإلسالمي ،إضافة إلى الصمباف الذىبية كالدركع

كالدركؽ ،كما تطمؽ عميو السيرة "طمطمة الركـ" ،فتصاحب الجيكش البيزنطية
بضخامتيا ،كتعدد العناصر المشاركة فييا كالمساعدة ليا(ُُُ).

كال تخمك معركة في السيرة مف رجال الدين ,مف البطارقة كالقساكسة كالرىباف،

يبارككف الجيكش قبؿ القتاؿ ،كيصمكف لمفرساف قبؿ المبارزة ،كفي كؿ المعارؾ يظير

سفير إلى المسمميف في
البطريؽ ككاحد مف الحاشية ،أك كمتحدث رسمي ،كما أنو كاف نا
وبارز ,لمكنيسة كرجاليا ،في
ًا
ور ميما
معظـ الحاالت قبيؿ المعركة .كتعطي السيرة د ًا
تأجيج نار العداء لممسمميف ،كحث البيزنطييف (أك الركـ بحسب تكصيؼ راكم السيرة)

عمى المثابرة في القتاؿ ضد المسمميف.

وتحظى الطقوس والعادات المسيحية عامة باىتماـ خاص مف مؤلؼ السيرة ،كىك

يصؼ عاداتيـ في الممبس كالمأكؿ كالصالة كالصياـ كالزكاج كالتطير كالمكاريث كالمجالس
َُٕ  -األميف أبك سعدة :بيزنطة في المالحـ  ،ص َُٕ.

َُٖ -النسطكرية  :Nestorianismمذىب مسيحي يصنؼ بالنسبة لممذاىب المسيحية الكاثكليكية كاألرثكذكسية
كمعظـ الكنائس البركتستانتية ضمف اليرطقات كالبدع.لممزيد عف ديانات كمذاىب أىؿ الذمة في مصر اإلسالمية

 ،راجع  .سيدة إسماعيؿ كاشؼ  :مصر اإلسالمية كأىؿ الذمة  ( ،سمسمة تاريخ المصرييف  ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب  ،القاىرة ُّٗٗـ) .ُٔ -ُٓ ،

َُٗ -مصطمح «اليعاقبة» نسبة إلى القديس يعقكب البرادعي بطريرؾ انطاكية .

َُُ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ْٗ.

ُُُ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽُ  ،ؽ ْْ  ،ؽ ِٓ  ،ؽ َُْ  ،ؽ َُٓ كما بعدىما .
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(ُُّ)

الخاصة ليـ(ُُِ) إلى النظاـ الكنسي لدييـ ،كطبقات رجاؿ الديف الكنسي كتسمسميـ الكظيفي

إضافة إلى الصكرة التقميدية لمنقد اإلسالمي ضد القسيسيف كالرىباف بشكؿ خاص ،كيجمع الراكم

شفكيا بيف المسمميف
عناصر مشتتة مف الكتابات الدينية الجدلية العربية ،أك لعميا كانت متداكلة ن
آنذاؾ ،كالتي ال تزاؿ بعض آثارىا مكجكدة إلى يكمنا ىذا!.
كما أف قضية التطير لمصالة وال ٌغسل من الجنابة ,وطقوس القداس الكنسي

كما يصاحبو مف تناكؿ ،كانت مف المحاكر التي أشار إلييا الراكم كأفرغ ليا مالحظات
اف يم ٍذ ىن ىشأى ىما أى ىك ىؿ لى ٍح ىـ ًخ ٍن ًز و
ب ىخ ٍم نار ىكال
ير ىكال ىش ًر ى
ساخرة حكؿ الرىباف كالقسيسييف :ى"ك ىك ى
(ُُْ)
َّؿ ً
ً
أعمىـ أف
اما"  .كفي سيرة البينسا ":ى"كأنا ٍ
صم نيبا ىكال ٍارتى ىك ى
كروة ىكال قىب ى ى
ىس ىج ىد ل ي
صى
ب ىح ىر ن
القسيسيف ىكالرىباف ال قمكب ليـ ،ألنيـ ليس ليـ إً َّال أكؿ العدس ىكالزيت ىكاألشياء الرديئة،
ىكال يعرفكف المحـ ،فألجؿ ىذلً ىؾ ضعفت قمكبيـ فجبنكا عف الحرب ىكالقتاؿ(ُُٓ)" .
كما ينقؿ الراكم معمكمات تيشير إلى كصكؿ بعض تفاصيل الحياة والطقوس
اليومية لمكنائس المسيحية؛ التي كانت مقر اجتماع القادة مع الجيش كالمحاربيف ،كقدـ

كصفنا ليا كانسحب ذلؾ عمى باقي تفاصيؿ الحياة الكنسية ،بشكؿ عاـ ،مف الداخؿ،
كتفاصيؿ عماراتيا كمحتكياتيا كذخائرىا كطرؽ حياتيـ داخؿ الكنائس ،كيتضح ذلؾ في

سياؽ كصفو لكنائس مصر القديمة ،كخاصة الكنيسة المعمقة(ُُٔ).

أم ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػف صـــــــورة الرىبنـــــــة والديريـــــــة فـــــــي الســـــــيرة :لع ػ ػ ػػؿ أجم ػ ػ ػػؿ ص ػ ػ ػػكرة
َّ ً
ػار ىعمى ػ ػ ػ ػػى
رس ػ ػ ػ ػػمتيا الس ػ ػ ػ ػػيرة ل خ ػ ػ ػ ػػر ى ػ ػ ػ ػػى :ص ػ ػ ػ ػػكرة ال ارى ػ ػ ػ ػػب المس ػ ػ ػ ػػيحي" :ال ػ ػ ػ ػػذم أى ىش ػ ػ ػ ػ ى
ض عمىػ ػ ػ ػ ػػى ً
الرٍى ىبػ ػ ػ ػ ػ ً
يس"(ُُٕ) .كيب ػ ػ ػ ػ ػدل إعجابػ ػ ػ ػ ػػو بشػ ػ ػ ػ ػػجاعة خالػ ػ ػ ػ ػػد
القػ ػ ػ ػ ػ ِّ
ُّ
ػاف بً ػ ػ ػ ػ ػالقى ٍب ً ى
ػس يبػ ػ ػ ػ ػػكلً ى
بػ ػ ػ ػػف الكليػ ػ ػ ػػد ،كيػ ػ ػ ػػتـ بفض ػ ػ ػ ػمو حقػ ػ ػ ػػف دمػ ػ ػ ػػاء المسػ ػ ػ ػػيحييف كالمسػ ػ ػ ػػمميف ،كتػ ػ ػ ػػزداد الصػ ػ ػ ػػكرة

ُُِ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ٕٓ  ٕٔ ،؛ سيرة فتكح البينسا  ،ص ُٓٓ .ُٕٓ ، ُٓٔ ،
ُُّ  -سيرة البينسا  ،ص ُٓٓ.

ُُْ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ّٗ .
ُُٓ  -سيرة البينسا  ،ص ُّْ.
ُُٔ -السيرة  ،ؽ ُٖٕ.

ُُٕ -فتكح مصر  ،ؽ ٕٗ .
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ػكحا حػ ػ ػ ػ ػ ػػيف نػ ػ ػ ػ ػ ػػرل الرىبػ ػ ػ ػ ػ ػػاف يخرجػ ػ ػ ػ ػ ػػكف لممسػ ػ ػ ػ ػ ػػمميفً " :مػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ىد ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػرًى يـ
المش ػ ػ ػ ػ ػ ػرقة كضػ ػ ػ ػ ػ ػ ن
َّ
العميكفىػ ػ ػ ػ ػ ػػة" كيػ ػ ػ ػ ػ ػػأكمكف كيعمفػ ػ ػ ػ ػ ػػكف خيػ ػ ػ ػ ػ ػػكليـ كينػ ػ ػ ػ ػ ػػامكف فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ػػدير ط ػ ػ ػ ػ ػ ػكاؿ
ػاـ ىك ى
الط ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

الميػ ػ ػ ػ ػػؿ(ُُٖ) ،كىػ ػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػ ػػا نجػ ػ ػ ػ ػػده فػ ػ ػ ػ ػػي الكاقػ ػ ػ ػ ػػع التػ ػ ػ ػ ػػاريخي مػ ػ ػ ػ ػػف مجيػ ػ ػ ػ ػػئ رىبػ ػ ػ ػ ػػاف كادم
النطػ ػ ػ ػ ػػركف إلػ ػ ػ ػ ػػى عمػ ػ ػ ػ ػػرك بػ ػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػ ػػاص ،يظيػ ػ ػ ػ ػػركف لػ ػ ػ ػ ػػو الطاعػ ػ ػ ػ ػػة ،كأعطػ ػ ػ ػ ػػى عيػ ػ ػ ػ ػػد
أم ػ ػ ػ ػػاف لي ػ ػ ػ ػػـ كلبني ػ ػ ػ ػػاميف فع ػ ػ ػ ػػاد م ػ ػ ػ ػػف مخبئ ػ ػ ػ ػػو ،كدخ ػ ػ ػ ػػؿ اإلس ػ ػ ػ ػػكندرية ،ككص ػ ػ ػ ػػفو عم ػ ػ ػ ػػرك

يكمػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي بمػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػبالد التػ ػ ػ ػػي فتحيػ ػ ػ ػػا اهلل
بػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػػاص بقكلػ ػ ػ ػػو" :إننػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػػـ أر ن
عمينػ ػ ػ ػػا رجػ ػ ػ ػػال مثػ ػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػ ػػذا بػ ػ ػ ػػيف رجػ ػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػ ػػديف"(ُُٗ) .كالعـــــــــين ال تخطـــــــــ النظـــــــــرة
اإلســـــــــالمية المزدوجـــــــــة (لبخـــــــــر) الرىبنـــــــــة والرىبـــــــــان ،كالتػ ػ ػ ػػي تت ػ ػ ػ ػراكح مػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػيف

التق ػ ػ ػ ػػدير كاالحتػ ػ ػ ػ ػراـ لم ػ ػ ػ ػػف تفرغػ ػ ػ ػ ػكا لمعب ػ ػ ػ ػػادة كانف ػ ػ ػ ػػردكا بأنفس ػ ػ ػ ػػيـ بعي ػ ػ ػ ػ نػدا ع ػ ػ ػ ػػف الع ػ ػ ػ ػػالـ،
حتػ ػ ػ ػ ػ ػػى لػ ػ ػ ػ ػ ػػك كػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ذلػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ تػ ػ ػ ػ ػ ػػدينان فػ ػ ػ ػ ػ ػػي االتجػ ػ ػ ػ ػ ػػاه الخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطئ ،م ػ ػ ػ ػ ػػف كجي ػ ػ ػ ػ ػػة النظػ ػ ػ ػ ػ ػػر

اإلسػ ػ ػ ػػالمية.

(َُِ)

كنالحػ ػ ػ ػػظ رغبػ ػ ػ ػػة الــــــــراوي المســــــــمم فــــــــي ممارســــــــة دور الداعيــــــــة

الــــــــديني ،مم ػ ػ ػػا يػػ ػ ػػؤثر عمػػ ػ ػػى صػػ ػ ػػكرة مكضػػ ػ ػػكعية ل خ ػ ػ ػػر ،لي ػ ػ ػػذا عم ػ ػ ػػد إلػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػػرض
اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الرىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كاستع ارضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمعج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزات النبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ ،ليكتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
إيم ػ ػ ػ ػػانيـ ،كف ػ ػ ػ ػػي الكق ػ ػ ػ ػػت نفس ػ ػ ػ ػػو ىن ػ ػ ػ ػػاؾ العدي ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػف األمثم ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف الرىب ػ ػ ػ ػػاف ال ػ ػ ػ ػػذيف

أس ػ ػ ػ ػ ػػممكا ،أك ك ػ ػ ػ ػ ػػانكا مس ػ ػ ػ ػ ػػمميف ف ػ ػ ػ ػ ػػي األص ػ ػ ػ ػ ػػؿ كلك ػ ػ ػ ػ ػػنيـ كتم ػ ػ ػ ػ ػػكا إس ػ ػ ػ ػ ػػالميـ ،كعاشػ ػ ػ ػ ػ ػكا
متخفػ ػ ػ ػ ػػيف ضػ ػ ػ ػ ػػمف المجتمػ ػ ػ ػ ػػع الػ ػ ػ ػ ػػديرل البيزنطػ ػ ػ ػ ػػي ،حتػ ػ ػ ػ ػػى ال ينكشػ ػ ػ ػ ػػؼ سػ ػ ػ ػ ػػرىـ عنػ ػ ػ ػ ػػد
مس ػ ػ ػ ػػاعدتيـ ألبط ػ ػ ػ ػػاؿ الس ػ ػ ػ ػػيرة ف ػ ػ ػ ػػي المكاق ػ ػ ػ ػػؼ المختمف ػ ػ ػ ػػة.

(ُُِ)

كال ػ ػ ػ ػػبعض اآلخ ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػف

رىبػ ػ ػ ػ ػػاف من ػ ػ ػ ػ ػػاطؽ الح ػ ػ ػ ػ ػػدكد :نممػ ػ ػ ػ ػػس حرص ػ ػ ػ ػ ػػيـ الش ػ ػ ػ ػ ػػديد عمػ ػ ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػ ػ ػػدـ الت ػ ػ ػ ػ ػػكرط ف ػ ػ ػ ػ ػػي
ُُٖ -المصدر السابؽ  ،ص ٕٗ . ٖٗ ،

ُُٗ  -ألفريد ج .بتمر  :فتح العرب لمصر  ،ص ْٕٓ .

َُِ -عف نظرة اإلسالـ لمرىبنة في المالحـ انظر :األميف أبك سعدة  :بيزنطة في المالحـ  ،ص ُُُ ؛ كعف
نظرة اإلسالـ لمرىبنة انظر:

Sviri, S., ‘Wa-rahbābāniyatanibtada‘ūhā: an analysis of traditions concerning the
origin and evaluation of the Christian monasticism’, JSAI 13 (1990) pp. 195-208.

ُُِ -السيرة :ص َُٗ .َُِ ، ََِ ،
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الص ػ ػ ػ ػ ػراع العسػ ػ ػ ػ ػػكرم القريػ ػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػ ػػنيـ ،لتجنػ ػ ػ ػ ػػب تبعػ ػ ػ ػ ػػات ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ ،فأصػ ػ ػ ػ ػػبحت أدي ػ ػ ػ ػ ػرتيـ
محط ػ ػ ػ ػػات اس ػ ػ ػ ػػتراحة كدي ػ ػ ػ ػػة لم ػ ػ ػ ػػف يم ػ ػ ػ ػػركف بي ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػف المس ػ ػ ػ ػػمميف كالبيػ ػ ػ ػ ػزنطييف عم ػ ػ ػ ػػى

ح ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػكاء(ُِِ) .أم ػ ػ ػ ػػا داخ ػ ػ ػ ػػؿ بيزنط ػ ػ ػ ػػة نفس ػ ػ ػ ػػيا :فم ػ ػ ػ ػػـ ت ػ ػ ػ ػػذكر المص ػ ػ ػ ػػادر إال القمي ػ ػ ػ ػػؿ
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف النمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذج البيزنطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممت ،أك مالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت لإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ كالمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمميف،

كلعبػ ػ ػ ػػت دك انر فػ ػ ػ ػػي الص ػ ػ ػ ػراع العسػ ػ ػ ػػكرم بػ ػ ػ ػػيف الجػ ػ ػ ػػانبيف .كتقػ ػ ػ ػػدـ لنػ ػ ػ ػػا السػ ػ ػ ػػيرة نمكذج ػ ػ ػ ػان

ليػ ػ ػ ػ ػ ػؤالء البيػ ػ ػ ػ ػ ػزنطييف المس ػ ػ ػ ػ ػػمميف؛ عب ػ ػ ػ ػ ػػر ص ػ ػ ػ ػ ػػفحات الس ػ ػ ػ ػ ػػيرة :ى ػ ػ ػ ػ ػػك "يكقن ػ ػ ػ ػ ػػا" ال ػ ػ ػ ػ ػػذم

ار كثي ػ ػ ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي خدمػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجػ ػ ػ ػ ػ ػػيش اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػػالمي ،كتكضػ ػ ػ ػ ػ ػػح السػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة شػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
لعػ ػ ػ ػ ػ ػػب أدك اي

"أرمانكسػ ػ ػ ػ ػػة" فيػ ػ ػ ػ ػػو كف ػ ػ ػ ػ ػػي انتمائػ ػ ػ ػ ػػو لإلسػ ػ ػ ػ ػػالـ كالمس ػ ػ ػ ػ ػػمميف.

(ُِّ)

كعمػ ػ ػ ػ ػػى أرض الكاق ػ ػ ػ ػ ػػع

الت ػ ػ ػ ػ ػػاريخي فإنن ػ ػ ػ ػ ػػا ال نج ػ ػ ػ ػ ػػد نمكذج ػ ػ ػ ػ ػػا يماث ػ ػ ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػ ػ ػػاتيف الشخص ػ ػ ػ ػ ػػيتيف ،المي ػ ػ ػ ػ ػػـ س ػ ػ ػ ػ ػػكل

شخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامكناس  Samonasالخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي البيزنطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ذك األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ،
الػ ػ ػ ػػذم تػ ػ ػ ػػركل المصػ ػ ػ ػػادر البيزنطيػ ػ ػ ػػة ،ذل أنػ ػ ػ ػػو حػ ػ ػ ػػاكؿ تحػ ػ ػ ػػذير سػ ػ ػ ػػفير مسػ ػ ػ ػػمـ ،رشػ ػ ػ ػػاه

الػ ػ ػ ػػركـ لحمػ ػ ػ ػػؿ رسػ ػ ػ ػػالة س ػ ػ ػ ػرية إلػ ػ ػ ػػى ثػ ػ ػ ػػائر بيزنطػ ػ ػ ػػي الجػ ػ ػ ػػئ فػ ػ ػ ػػي بغػ ػ ػ ػػداد ،ثػ ػ ػ ػػـ قهػ ػ ػ ػػبض
عميو أثناء محاكلتو اليرب لممسمميف(ُِْ).

كيعمػ ػ ػػف ال ػ ػ ػراكم تفـــــــوق بعـــــــض الرىبـــــــان عمـــــــى المـــــــؤمنين مـــــــن ديانـــــــات

تعريضـــــــــا بالمســـــــــممين الػ ػ ػ ػػذيف ينتمػ ػ ػ ػػي إلػ ػ ػ ػػييـ ال ػ ػ ػ ػراكم
أخـــــــــرى ،ككأننػ ػ ػ ػػا نممػ ػ ػ ػػح ىنػ ػ ػ ػػا
ً
ُِِ -األميف أبك سعدة :بيزنطة في المالحـ  ،ص ُُٓ.
ُِّ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ُْ  ،ؽُٓ ،ؽ ُٔ .

- Vita Euthymii, p. 55; G. Monachus, pp. 867-868; John Skylitzes, Synopsis Historiarum,
;p. 184, German trans., Hans Thurn, pp. 220- 221; Theophanes Cont., pp. 369-370
Symeon Magistri, p. 708; Cedrenus, Compendium historiarum, II, 264, 270 See Jenkins,

‘The flight of Samonas’, p. 232; P. Karlin-Hayter, ‘The revolt of Andronicus Ducas’, no.
VI in idem, Studies in the Byzantine political history. C.f., R. Jenkins, ‘The flight of

Samonas’, no. X in idem, Studies on Byzantine history, p. 221-222; L. Rydén, ‘The
portrait of Arab Samonas in Byzantine literature’, Graeco-Arabic, 3 (1984) 101-108.

؛ األميف أبك سعدة  :بيزنطة في المالحـ  ،ص َُُ.
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نفس ػ ػ ػ ػػو .كق ػ ػ ػ ػػد ازدادت ص ػ ػ ػ ػػكرتيـ إشػ ػ ػ ػ ػ ارقنا ،ح ػ ػ ػ ػػيف ق ػ ػ ػ ػػامكا بمس ػ ػ ػ ػػاعدة خال ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف الكلي ػ ػ ػ ػػد
في التنكر بمالبسيـ كصمبانيـ ليفتح مصر(ُِٓ).

يعكس الراوي االنطباع اإلسالمي العام الناقد لمفكر الكنسي والرىبنة ,كاف كاف،

في الكقت ذاتو ،يكضح المكانة التي كاف يتمتع بيا رجاؿ الديف المسيحي ،في المجتمع
البيزنطي ،بشكؿ عاـ ،كخضكع الممكؾ ليـ كلرأييـ ،كما امتمكتو األديرة كالكنائس مف

ثركات كنفائس ،ككذلؾ العديد مف أىؿ الذمة الذيف أحرزكا ثركات ىائمة(ُِٔ) ،األمر الذم
لفت نظر محاربي المسمميف "فىرًكب ً
الج ىنايًب ىب ٍي ىف أ ٍىيًدي ًيـ
الم ىمالً ى
الق ٍبطي ًفي ًز ىينتً ًيـ ،ىكقى ي
يؾ ى
ى ى
ادكا ى
)
ُِٕ
(
كص الجك ً
اخرًة كالسُّرك ًج المرص ً
ً
بً ِّ ً
ً َّ
ص ً
الب ىرًاق ًع
اى ًر ىكالمُّ يجًـ
الم ىحالة بًالذ ىى ًب ىك ى
َّعة بًفي ي
يى ى
الز ىينة الفى ى ى ي
ي
ىى
الم ٍحيبك ىك ًة بًالمُّ ٍؤليؤ"(ُِٖ).
ى
إضافة لمصكرة التقميدية لمالمح البالط البيزنطي التي رآىا رسؿ التفاكض بيف الجانبيف،

حيث سرداؽ البطريؽ أك "بطمكس" الركـ كما بو مف فرش كصمباف ذىبية تمفت نظر كاتب السي ةر

أكثر مف مرة ،ككأنى بو يعكس صكرة االنبيار بالبيزنطييف(ُِٗ) ،كما كانكا عميو مف مراسـ كزينة

كبياء شاعت أصداؤىا في كتب المؤرخيف المسمميف(َُّ) ،عف غنائـ فتكح بالد الشاـ ،كما غنمكه
ُِٓ -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ٕٗ .

ُِٔ ػ ميكؿ كنتر  :المجتمع المصرم تحت الحكـ العثماني ( ترجمة إبراىيـ محمد إبراىيـ  ،الييئة المصرية
لمكتاب  ،القاىرة ََِٕـ) ،صُٔ.

ُِٕ -الميجـ :جمع "لجاـ".

ُِٖ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽِٓ.

ُِٗ  -عف عرش أباطرة بيزنطة انظر كصؼ شاىد عياف لمسفير الالتيني ليكدبراند مف كريمكنا Liudprand of
 Cremonaالذم سافر إلى القسطنطينية حكالي عاـ ُٕٗـ كسفير لإلمبراطكر أكتك األكؿ Otto I

(ِّٕٔٗٗ-ـ):

The works of Liudpran of Cremona: Tit for tat, English trans. by F. A. Wright,

(London 1930) p. 207. Cf. also, Brett, G. “The automata in the Byzantine [Throne of
Solomon]” Speculum, vol. 29, issue 3 (Jul. 1954), pp. 477.487.

 -130انظر البمكم :سيرة أحمد بف طكلكف ،تحقيؽ ،محمد كرد عمى ،القاىرة ُٗٗٗـ ،ص ّٔ؛ األميف أبك
سعدة :بيزنطة في المالحـ العربية  ،ص َُٗ .
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مف معاركيـ مع الركـ  ،كما قد يعكس رغبة الوجدان الشعبي في كسر حاجز أسرار الكنائس ،كما
يدكر فييا ،كالكشؼ عف أدؽ تفاصيميا كما يجرم فييا ،في محاكلة لمتعرؼ عمى اآلخر ،كعاداتو

في الطقكس الكنسية كالجنائزية .

نجد في السيرة ىيمنة الدين اإلسالمي عمى المعتقدات األخرى! ال بد لمف

يعتنقو مف الفكز ،كلمف يرفضو مف العقاب! كتظير مالمح األنا المتفكقة حيف تجسد
انتصار عمى أعدائيا،
نا
السيرة الصراع بيف األنا كاآلخ ػػر ،فتحقؽ ،في أغمب األحياف ،األنا
سياسيا) كفي
فر
كافر ( ُك ا
غالبا ما يككف نا
ً
كتفرض شركطيا عمى اآلخػػر المسيحي ،الذم ن
كىا ،أىف ال تىٍرىكيبكا ىد َّابةن،
قراءة النص التالي مف السيرة  ":ىكىن ٍش يرطي ىعمى ٍي يك ٍـ يش يركطنا تى ٍقىبمي ى
ُّ
كر المسمً ًميف ،كال تىرفىعكا أىصكاتى يكـ عمىٍي ًيـ ،كال تىٍبينكا ًفي اإلس ً
الـ ىب ٍي ىعةن
ٍى ٍ ى
ٍ
كريك ٍـ ىعمىى يد ً ي ٍ
ى ٍ ي
تي ىعمكا يد ى
ى
ىد ٍيرا ،كال تيج ِّد يدكا ما ٍان ىدثىر ًمف رس ً ً ً
يعتً يكـ.)ُُّ("... ،
ن ى ى
كـ دين يك ٍـ ىك ىش ًر ى
ى ٍ يي
ى

ىكال
ىكال

نجد الراكم ىنا يفرض رؤيتو كشركطو عمى اآلخر الذمي ،كيكجو لو رسالة بعدـ

ارتفاع صكتو أثناء قراءة اإلنجيؿ ،بينما يسمح لنفسو أف يجير بصكتو في قراءة القرآف.

متخميا عف ركح الديف ،
إنو صكت القكة المنتصرة التي تريد أف تفرض عمى اآلخر دينيا،
ن
كتناسكا أكامر اهلل تعالى لنبيو ٍ ":ادعي إًلىى سبً ً
ظ ًة اٍل ىح ىس ىن ًة ىك ىج ًادٍليي ٍـ
ِّؾ بًاٍل ًح ٍك ىم ًة ىكاٍل ىم ٍك ًع ى
يؿ ىرب ى
ى
(ُِّ)
ً
ً
ً
يف" .
ىح ىس يف إً َّف ىرب ى
ض َّؿ ىع ٍف ىسبًيمو ىك يى ىك أ ٍ
َّؾ يى ىك أ ٍ
بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
ىعمى يـ بً ىم ٍف ى
ىعمى يـ بًاٍل يم ٍيتىد ى
تبدك لنا األنا المتفوقة ,لدى الراوي المسمـ ،مندفعة لتطبيؽ تعاليـ اإلسالـ
كطقكسو ،كمف ىنا نجد اآلخر غير المسمـ ما إف يسمع بيذا الديف كيرل أخالؽ أبنائو حتى
يسارع لإليماف بو ،كالالفت لمنظر أننا كجدنا مدحا لو في سياؽ أحداث السيرة كحكاراتيا
الرٍح ىمةى ًفي
المطكلة ،فنجد البطريؽ أك الحكيـ المسيحي ،يقكؿ عمى الديف اإلسالمي ":ىكا َّف َّ
يقميكبً ًيـ ،كما عاى يدكا عي ندا فى ىخ يانكا ،كال حمىفيكا ي ًم نينا فىحىنثيكا ،كىق ٍد بمى ىغ ىؾ ما ىـ ًف ً
الد ً
يو ًم ىف ِّ
ِّي ىان ًة
يف ىكالصى
ى ى
ى
ى ى
ىى ى ى ى ٍ
ى يٍ
ِّد ً
ؽ ىكاأل ىىم ىانة" ،كبذلؾ نعايش في السيرة ىوية األنا ،فتبدك لنا صكرتيا عمى حقيقتيا بعيدة
ىكالص ٍ
طا في المجاؿ
عف الزيؼ كالتجميؿ ،كىى تعيش في لحظة تاريخية مأزومة ،إذ تعاني انحطا ن
ُُّ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ٖٕ.

ُِّ  ( -القرآف الكريـ  ،سكرة النحؿ  ،اآلية ُِٓ).
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ثقافيا ! .ليذا ليس مستغرنبا أف تجسد السيرة (األنا)
السياسي كاالقتصادم ،كلكنيا تعيش از نا
دىار ن
العربية اإلسالمية في لحظة قير ،بسبب ما تعانيو مف ككارث كغزك استبداد ،فتبدك مؤرقة

بأمجادىا الحضارية ،تسعى الستردادىا عبر الحمـ ،ما داـ الكاقع محبطنا(ُّّ) ،ليذا كاف عصر

الفتكحات اإلسالمية أبرز العصكر التي شكمت الفضاء الزمني لسيرة فتكح مصر المحركسة،
كمف بعدىا سيرة فتكح البينسا الغراء.

ليذا فإف الركاية ،ميما استغرقت فى حبكتيا الدرامية التى تبغى حصرىا فى

إطار زمانى ،ال تستطيع إال أف تفمت مف عقاليا كتتناكؿ قضاياىا الراىنة ،ككاقعيا القريب

الذل كاف باعثان فى األساس إلى ظيكرىا ،فتظير لنا أصداء ىذا الكاقع؛ كيتضح أف سيرة
"فتكح مصر المحركسة تعد "أحد إف ارزات ىذه الحروب والمواجية لشحذ اليمم ضد

"الصميبييف" الذيف حمكا محؿ البيزنطييف في العداء ،كنممح ظالن مف الحقيقة تاريخية عف

الحركب الصميبية ،كسط الحبكة الدرامية لمراكم ،في سياؽ حديثو عف فتح دمياط،

كمحاكلتو اختالؽ األحاديث المتعمقة بيذا الثغر الميـ ،في القرنيف السادس كالسابع
ًً
ً
الج ٍزًء الثَّالث ىع ىش ىر ٍ
":ك ىس ىن ٍذ يك ير في ي
إف ىش ى
اء اهللي
اليجرييف ،كىك ما نجده في قكؿ الراكم ى
ً ً
ً
ً
الع يد ِّك ىك يج ٍنًده ،ىكأ َّ
المالي ىكة ًم ٍف
ضايًؿ ًد ٍم ىيا ى
تى ىعالىى في فى ى
ط ىك ىسال ىمتيىا م ىف ى
ىف اهللى تى ىعالىى ىي يم ُّد ىىا ب ى
اؿ :قىا ىؿ رسك يؿ ً
اهلل صمَّى اهلل عمىٍي ًو كسمَّـ« :ستي ٍفتىح عمىى أ َّ ً ً
صر ،فىاٍل ىزيمكا
ًع ٍنًده .قى ى
ى ي ى
يمتي م ٍ
ى
ىي
ي ى ىىى
ُّْ
ً
ً
الب ٍح ًر الَّتًي تي ىس َّمى ًد ٍم ىياط»"
ضا ىعمىى ىشاط ًئ ى
الب ٍي ى
المد ىينةى ى
ى
الراوي تأثر بتاريخ ىجمات الروم والصميبيين البحرية عمى شواط مصر,
وخاصة دمياط التي كانت الي ػػدؼ األكؿ لمتحالؼ الصميػبي ػ البيزنطي ،كقياـ
اإلمبراطكرية البيزنطية بتييئة أسطكؿ ضخـ بقيادة (الكسيكس ككنتك ستيفانكس) ،فغادر

ُّّ  -ماجدة حمكد :صكرة اآلخر في التراث العربي (الدار العربية لمعمكـ ،بيركت ََُِـ)،ُٗٗ ،ُٖٗ ،
ََِ َُِ ،بتصرؼ.

ُّْ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ َُٕ  ،ؽ َُٖ .
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ىذا األسطكؿ مياه الدردنيؿ (البسفكر) سنة (ٓٔٓىػُُٔٗ/ـ) باتجاه مصر( ,)535إضافة

إلى اإلسكندرية ,طوال فترة العصكر الكسطى(ُّٔ) ،التي طالما تعرضت ليا الثغكر

المصرية لعؿ أشيرىا :ذلؾ اليجكـ الكحشي المفاجئ الذم شنو "بطرس األكؿ لكزنياف"

(ُّٕ)
ركحا مف الكراىية
ممؾ قبرص الصميبي عمى مدينة اإلسكندرية ،سنة ُّٓٔـ  ،أكجد ن
كعدـ الثقة المتبادلة بيف المسمميف كالمسيحييف ،كاستطاعت االتصاالت ،ذات الطابع

السممي ،مف جانب القكل المسيحية أف تخفؼ مف االحتقاف ،كالتي تشكمت مف اتصاالت
كؿ مف :اإلمبراطكرية البيزنطية ،كممكؾ أرغكنة " "Aragonكأباطرة الحبشة(ُّٖ).

كاىتـ الراكم بقصة دمياط في الفتح اإلسالمي العربي فنجد ثالث مدف تقاكـ

مقاكمة عنيفة ،فال تخضع إال بعد جياد مرير ،كمعرفتنا بأخبار دمياط التفصيمية نجدىا
اعتمادا كامال فيما يتعمؽ بأخبار فتح دمياط
في ىذه السيرة التي اعتمد عمييا "ألفريد بتمر"
ن
كاخنا كبمييب كالبرلس كتنيس كشطا كما حكليا مف مدف كقرل في شماؿ الدلتا(ُّٗ) ،فقد
كجو الجيش العربي – بعد استيالئو عمى حصف بابميكف  -فرقنا منو بقيادة البطؿ العربي
ُّٓ  -الذىبي،شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز:سير أعالـ النبالء،تحقيؽ،شعيب
األرنؤكط كمحمد نعيـ العرقسكسي (،مؤسسة الرسالة،طٗ ،بيركت ُُّْىػ ) جِ،صُْٔ؛ ابف شداد،بياء
الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافع بف تميـ :النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية(،تحقيؽ ،جماؿ الديف

الشياؿ ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ،القاىرة ُْٔٗـ)  ،ص ُْ ؛ الصكرم  ،كليـ ّٖٓ" :

ىػُُٖٓ/ـ"  :تأريخ الحركب الصميبية (األعماؿ المنجزة فيما كراء البحار ،ترجمة  ،سييؿ زكار  ،دار

الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،بيركتََِّـ ) ،جِ،ص ّٔٗ ؛ رنسيماف ،ستيفف :تأريخ الحركب
الصميػبية (،ترجمة :السيد الباز العريني  ،دار الثقافة  ،بيركت/د.ت)،ج ّ،صِْٔ.

136 - Stevenson , W . W . B : The Crusaders in the east , a brief history of the

wars of Islam with the Latin in Sysia During the twelfth and thirtenth Centuries ,
Cambridge University . Printed in Lebanon by Slim press , Beirut , 1968 . p.196.

ُّٕ  -المقريزم :السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ (تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية بيرككت
ُٕٗٗـ) ،جّ ،ؽُ ،صُُِكما بعدىا.

ُّٖ  -قاسـ عبده قاسـ :أىؿ الذمة في مصر في العصكر الكسطى دراسة كثائقية (دار المعارؼ ،القاىرة
ُٕٕٗـ) ،ص ُٗ.ّٗ -

ُّٗ  -انظر بتمر  :فتح العرب لمصر  ،ص ُِْ – ِِٔ.
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"المقداد بف األسكد" إلخضاع مدف الشاطئ الشرقي ،كتقكؿ السيرة :إف المدينة كقت الفتح
كاف يحيط بيا سكر قكم ،كأف جندىا بقى يقاكـ مدة طكيمة داخؿ ىذا السكر ،فمما طاؿ

الحصار جمع (اليامكؾ) حاكـ المدينة أصحابو كشاكرىـ في األمر ،فنصحو سكادىـ
بالتسميـ ،كلكنو خالفيـ كظؿ يقاكـ ،ككاف لو ابف يسمى "شطا" ،فخرج إلى المسمميف في

الميؿ كدليـ عمى عكرات البمد ،فمـ يشعر "اليامكؾ" إال كالمسممكف يكبركف عمى سكر
المدينة كيدخمكنيا ،ثـ سار الجيش العربي إلى تنيس ،فمقى مف حصانة مكقعيا – كجزيرة
تحيط بيا المياه – كمف حاميتيا نضاال أشد كأعنؼ ،كتعكد الركاية في السيرة فتذكر أنو

عندما اشتد النضاؿ لالستيالء عمى تنيس :تقدـ شطا لمساعدة العرب – كمعو ألفاف مف

الجند – فأعمف إسالمو كاشترؾ في قتاؿ أىؿ تنيس فأبمى بالء حسنا ،إلى أف استشيد

في ليمة الجمعة النصؼ مف شعباف سنة ُِق ،فقبر حيث ىك اآلف خارج دمياط(َُْ).

كىذه الركاية ال تقؼ طكيال أماـ النقد التاريخي ،فإف مدينة شطا – التي يقاؿ

إنيا سميت باسـ ىذا القائد المدفكف بيا – كانت مكجكدة كمعركفة بيذا االسـ قبؿ الفتح،

أيضا ،كقد ذكر المؤرخ "حنا النقيكسي" أنو
كما أف حاكـ دمياط في ذلؾ الكقت معركؼ ن
كاف يسمى (حنا) ال (شطا) ،كال (اليامكؾ) ،غير أننا مع ىذا ال نستطيع أف نتجاىؿ

بعض الحقائؽ الثابتة المتصمة بيذا الحادث ،فالمؤرخكف العرب يذكركف أف ىذا البطؿ قد

استشيد يكـ الجمعة النصؼ مف شعباف سنة ُِىػ ،كىك العاـ الذم تـ فيو فتح ىذه

المنطقة ،كما أف التقاكيـ تثبت أف ىذا اليكـ كاف يكـ جمعة حقنا ،فإذا قارنا ىاتيف
الحقيقتيف بحقيقة ثالثة ،كىى كجكد قبر خاص في قرية شطا ال يزاؿ قائما ،كال يزاؿ أىالي
دمياط يحتفمكف بذكرل صاحبو ،في النصؼ مف شعباف مف كؿ سنة ،حتى اليكـ،
استطعنا أف نصؿ إلى أف قائدا ركمانيا انضـ إلى العرب فعال؛ أثناء حربيـ لدمياط

كتنيس ،كأنو استشيد في ىذا التػػاريخ ،كدفف في ىذا المكاف ،أما اسمو الحقيقي فمسنا

َُْ  -السيرة  ،ؽ َُٗ  ،كما بعدىا .
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نعرفو ،كلكف ىذا االسـ لـ يكف "شطا" عمى كؿ حاؿ(ُُْ) ،كاذا كاف كذلؾ؛ فإنو لـ يكف

قطعا حاكما لدمياط أك ابنا لحاكميا(ُِْ).

كخمصت مصر لمعرب بعد إتماـ فتحيا ،كلـ تنس الدكلة البيزنطية أنيا قد فقدت

قركنا طكيمة تغير عمى شكاطئ مصر
–بخركجيا مف مصر – خير أمالكيا ،فظمت
ن
الشمالية بأساطيميا ،عساىا تستطيع استردادىا(ُّْ) .كخاصة مع ظيكر خطر أكربي جديد
أخذ يظير في األفؽ ،ييدد دمياط كسكاحؿ مصر ،كاف ممثال في أساطيل النورمانديين

في صقمية ،كأساطيؿ الصميبييف في سكاحؿ الشاـ؛ بعد استيالئيـ عمييا في أعقاب
الحممة الصميبية األكلى ،في أكاخر القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميالدم.
كازدادت كطأة الغرات الصميبية عمى دمياط ،في القرنيف السادس كالسابع اليجرييف ،كلكف

دمياط صمدت ليذه الغارات ،كدافعتيا كدفعتيا في شجاعة كبطكلة(ُْْ).

فالشؾ في أن الدمار الذي حاق بالمدينة قد ترك آثاره السمبية في الوعي

الشعبي ,كنتيجة لعجز حكامنا عف تقديـ المبرر المقبكؿ لما حدث ،كنتيجة معاناة الناس
مف الحدث نفسو؛ نجد العالقة بيف بعض أحداث السيرة كالحركب الصميبية كذيكليا ،ال
سيما أف المصادر التاريخية تشير إلى كثرة اعتداء القراصنة عمى ميناء اإلسكندرية

كدمياط ،في الشطر األخير مف عصر سالطيف المماليؾ ،كعمى المعاناة التي نجمت عف
نكعا مف العجز عف التفسير المنطقي
تمؾ الحكادث ،كما حاؽ بالمدينة مف خراب أنتج ن
لمحدث ،كعندما تصادـ ىذا العجز مع الرغبة في الثأر؛ لجأ الخياؿ الشعبي في سيرة
"فتكح مصر" إلى الثأر بشكؿ تعكيضي يتكافؽ مع النفسية ،كما تعانيو أك تتطمع إليو في

أمؿ ،ككجد الخياؿ الشعبي الحؿ الذم يناسبو ،بغض النظر عف المنطؽ التاريخي.

ُُْ  -انظر /ألفريد بتمر  :فتح العرب  ،ص َِٔ ُِٔ ،؛ جماؿ الديف الشياؿ  :مجمؿ تاريخ دمياط سياسيا
كاقتصاديا ( ط ُ  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة َََِـ)  ،ص ٖ .

ُِْ  -جماؿ الديف الشياؿ  :مجمؿ تاريخ دمياط  ،ص ٗ .
ُّْ  -جماؿ الديف الشياؿ  :تاريخ دمياط  ،ص ُُ.ُِ ،
ُْْ  -مجمؿ تاريخ دمياط  ،ص ُٕ.
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فالحروب الصميبية التي ازدىرت معيا العديد من السير الشعبية العربية لتعزيز مشاعر

أيضا عمى الجانب الغربي –
الجياد في نفكس سامعييا ،عمى الجانب العربي كاإلسالمي ،أدت ن
خاصة بعد نجاح الحممة الصميبية األكلى – إلى سيادة مشاعر الزىك باالنتصار كاالحتقار ،مف
جانب الفرنج الصميبييف ،تجاه المسمميف ،كأدل نجاح الحممة إلى تكريس صكرة سمبية لإلسالـ،

نتاجا لمحكايات
كلنبي اإلسالـ ،في أثناء السنكات األربعيف األكلى مف القرف الثاني عشر ،كانت ن
الشعبية لممحاربيف الصميبييف العائديف إلى أكربا ،كالمبالغات الخيالية التي حممتيا "أغاني الحركب

الصميبية" ،كقد اخذ األكربيكف ىذه األساطير كالخياؿ الشرير عمى أنيا الحقيقة المطمقة .إذ إف كؿ

ما كاف أبناء الغرب الكاثكليكي يعرفكنو آنذاؾ ،عف حياة نبي اإلسالـ ،عبارة عف شذرات متناث ةر

نقميا الكتاب الغربيكف عف الكتاب البيزنطييف.

كعمى الجانب المسمـ :كانت الصكرة التي رسميا الخياؿ الشعبي عف "اآلخر"

كبير مف التخيؿ العدكاني ،ككذلؾ كاف الحاؿ عمى الجانب األكربي ،بيد أف
قدر نا
تحمؿ نا
الرغبة في المعرفة حفزت كال الطرفيف عمى البحث عف الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ ىذه
المعرفة ،ككانت الفرصة متاحة ألبناء المنطقة العربية ،مف خالؿ الكياف الصميبي الذم

تعرؼ عميو المسممكف ،بطريقة مباشرة ،عمى النحك الذم كشفت عنو كتابات أسامة بف

منقذ(ُْٓ) ،كالكتابات التاريخية التقميدية التي تناقمت محتكاىا ،كأضافت عمييا السير

الشعبية العربية التي كانت تنشد أك تركل بيف الطبقات الشعبية المختمفة.

جدير بالذكر -عمى عكس المصادر التاريخية التقميدية – أف تتفؽ سيرة فتكح

الب ٍي ىن ىسا الغراء" كمع سيرة "األميرة ذات اليمة" في أنيـ
"مصر المحركسة" مع سيرة "فتكح ى
دكر فاعال لمعرب المتنصرة في الصراع البيزنطي اإلسالمي( ,)546كالذيف انضمكا
يقدمكف نا
ُْٓ  -قاسـ عبده :مرجع السابؽ ،ص ُْٓ.

ُْٔ  -في سيرة فتكح مصر تجعؿ منيـ ستمائة ألؼ  ،سيرة فتكح مصر  ،ؽ ّْ  ،ؽْْ  ،ؽ ْٓ  ،ؽ ْٔ ؛
سيرة فتكح البينسا  ،ص ِِِ  ،ص ِِّ  ،أما سيرة األميرة ذات اليمة " تجعؿ مف العرب المتنصرة

أربعيف ألفا كتأحذ أسالب القتمى مف كؿ مف قتؿ مف المسمميف  ...كيككف معيـ الرماح كالعدد كيمبسكا

العمائـ كيرخكا ليـ الذكائب عمى زم بني كالب" السيرة :جّ ،ص ِّٕ .قارف السيرة :ج ْ ،ص

ُِْ؛ ج ٕ ،ص ُّٕ.
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إلى الجيكش البيزنطية ،كشارككا بفاعمية في الحرب ضد المسمميف ،ككذلؾ استغمت
ً
يح المِّ ىس ً
الع ىربًيَّة"(ُْٕ) كاستغمكا مظيرىـ
كف فىص ى
المٍم يع ي
أسماؤىـ كلغتيـ العربية " ىك ىك ى
اف بً ى
اف ى
َّاف"(ُْٖ) في خداع المحاربيف المسمميف ،مف خالؿ أحداث
العربي "كيي ٍشبًوي ًزيُّيـ ًز َّ
م ىغس ى
انعكاسا لما قاـ بو "بنك حبيب" المرتدكف في الحرب ضد
السير ،كىك األمر الذم قد يككف
َّ
ن

صدر
نا
المسمميف ،في القرف العاشر الميالدم ،ككانكا زىاء عشرة آالؼ فارس ،ككجدكا
رحبا مف السمطات البيزنطية ،كاستغمكا – حسب المصادر اإلسالمية – معرفتيـ السابقة
ن
أيضا بدركب األرض اإلسالمية؛ في إلحاؽ أشد درجات
بالعربية ،كبطرؽ قتاؿ العرب ،ك ن
األذل بالمسمميف ،كما كاتبكا – بتشجيع السمطات البيزنطية – إلى أقربائيـ في بالد
المسمميف يحثكنيـ عمى االلتحاؽ بيـ في بالد الركـ(ُْٗ) ،كيذكركف ليـ ما يتمتعكف بو

كثير عف مكقؼ األقباط المصرييف المقيميف تحت
مف رعاية بيزنطية ،كىك مكقؼ يختمؼ نا
الحكـ البيزنطي ،كاف بدا دكرىـ باىتنا ،إال عند الحديث عف بعض المساعدة السرية مف
الرىباف األقباط لمعرب(َُٓ) .فال نكاد نممس أم ليجة عداء ضدىـ عمى اإلطالؽ.

ُْٕ  -سيرة فتكح مصر  ،ؽ ْٕ .
ُْٖ  -فتكح مصر  ،ؽ ْٖ .

ُْٗ  -األميف أبك سعدة :بيزنطة ًفى المالحـ  ،ص َِّ

َُٓ  -لممزيد حكؿ مساعد األقباط كالرىباف لممسمميف  ،انظر  /بتمر  :فتح العرب لمصر  ،الفصؿ السابع
كالعشركف  ،صْْٓ – ُْٔ.

211

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

امــــا:
وختــــ ً

إف السير الشعبية كىي تعيد إنتاج تاريخ الصراع اإلسالمي البيزنطي ،أثناء

كثير بحقائؽ الحكادث كاألماكف ،كالشخصيات التاريخية،
الفتح اإلسالمي لمصر ،لـ تيتـ نا
كالتتابع الزمنى في سياقيا التاريخي الفعمي ،كانما كظفت ذلؾ كمو في خدمة ىدفيا الفني
بمضامينو االجتماعية/الثقافية ،بحيث تبرز دكر العامة في إعادة تشكيؿ تاريخيـ ،كىك

الدكر الذم أىممو المؤرخكف التقميديكف لحساب الحكاـ.

كما أنيا تكشؼ ،كبشكؿ مثير ،عف كيفية كركد أحداث الصراع اإلسالمي

البيزنطي ،أثناء الفتح اإلسالمي لمصر ،إلى الذاكرة ،كماىية رؤيتيا لبدايات المجتمع
المسمـ الباكر في مصر ،كالمجتمع الذم عاش في رحابو ركاة السير الشعبية ،كأنيا تمثؿ
طا مف أنماط الذاكرة االجتماعية .كسيرة فتكح مصر المحركسة في حقيقة أمرىا :سيرة
نم ن

تنير السبيؿ أمامنا لمتعرؼ عمى المكاقؼ الكجدانية كالشعكرية الحقيقية لمشعب إزاء

الشخصيات كاألحداث التاريخية ،كمف ثـ فإف الدراسة لـ تستيدؼ كشؼ األبعاد التاريخية

التقميدية ألبطاؿ كأحداث كأماكف صراع الفتح العربي لمصر في تمؾ الفترة مف تاريخنا،
بقدر الحرص عمى رسـ صكرة عامة كتقريبية لمكقؼ العامة مف مفردات التاريخ

ضكءا ،مفعما بالخياؿ الخصب ،عمى بؤر جديدة لـ تنتبو إلييا
كأبطالو(ُُٓ) .كما ألقت
ن
مصادرنا التاريخية .عكست رؤية الكجداف الشعبي الجماعي لصكرة اآلخر (البيزنطي) مف
(ُِٓ)

المنظكر الديني

كما أنيا قدمت ،في الكقت نفسو ،الكثير مف المعمكمات التي مرت

بيا المصادر التاريخية التقميدية المعاصرة عرضان ،أك تجاىمتيا تمامان ،كقدمت معمكمات

أمكف تأكيدىا مف المصادر اإلسالمية كالبيزنطية.

نصا يقع
كمف ىنا تأتي أىمية دراسة ىذا العمؿ "فتكح مصر المحركسة " الذم يعد ن

في منطقة الحدكد بيف التاريخ كاألدب الشعبي – كالحكاية الشعبية عمى كجو التحديد –
ُُٓ  -لممزيد عف الرؤية الشعبية لألحداث التاريخية انظر  /قاسـ عبده قاسـ  :بيف التاريخ كالفكلكمكر  ،ص
َُُ ُِٔ -؛ عمرك عبد العزيز منير :مقدمة قصة البينسا  ،ص ٓ.ٗٓ -
ُِٓ  -األميف أبك سعدة  ،المالحـ  ،ص َُّ.
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نصا تاريخيا ،أما األشعار كاألمثاؿ كالحكارات الكثيرة بيف أبطاؿ الحكاية التي
كليس باعتباره ن

كانت مف لكازـ الحكي الشعبي  -كال تزاؿ حتى اآلف  -فإنيا ليست مف العيكب التي قد يظف

البعض أنيا تشكب نص "فتكح مصر المحركسة" ،كلكنيا مف خصائص ىذا النص الفريد؛
الذم يمزج بيف التاريخ كالحكاية الشعبية ،كيؤدم كظيفة ميمة في خدمة الباحثيف في مجاؿ

الدراسات التاريخية ،كالباحثيف في مجاؿ األدب الشعبي عمى السكاء(ُّٓ) ،مع األخذ في
مصدر لكتابة كقراءة التاريخ ،إضافة إلى المصادر
نا
االعتبار أف السير الشعبية تمثؿ
فالسير الشعبية ال تنشأ مف فراغ  ،بؿ تعبر عف كاقع مجتمعي ،كاتفاقيا أك تناقضيا
األخرل،
َّ
– في بعض األحياف – ال يقمؿ مف ىذه الميزة – التعبير عف الكاقع(ُْٓ) ،إذ كاف الركاة

الشعبيكف كاعيف إلى درجة كبيرة بحقائؽ عصرىـ المؤلمة ،كمدركيف ليامش التحرؾ الذم
يمكنيـ أف يتحرككا فيو ،كباختيارىـ ليؤالء األبطاؿ التاريخييف برىنكا لمطبقات الشعبية أف

عظاما؛ حققكا انتصارات باىرة عمى البيزنطييف ،أم أف البطؿ المنقذ
أسالفيـ عرفكا رجاال
ن
الذم تنشده الطبقات الشعبية قد يظير لمكاجية العدكاف الجديد البيزنطي/الصميبي ،ما داـ قد

ظير في السابؽ ،كاالنتصار الذم يحمـ بو الجميع مف الممكف أف يتحقؽ ،ما داـ قد تحقؽ
ذات يكـ .كعاشت السير الشعبية؛ ألنيا كانت ىي التاريخ الذم يصدقو آالؼ كآالؼ مف
الناس – عامة كخاصة – كالذم عاش كال يزاؿ يعيش عميو الكثير ممف يفكقكف قراء الكتب
العممية عددان كايمانان بصدؽ التاريخ.

ُّٓ  -قاسـ عبده قاسـ  :كاقعة السمطاف الغكرم مع سميـ العثماني نياية المماليؾ بيف التاريخ كالحكي الشعبي (

دار عيف لمدراسات كالبحكث  ،القاىرة َُِْـ)  ،ص ِّ ؛ ركبرت إركيف  :ابف زنبؿ كقصة التاريخ  ،ص ِٓ
– ْْ.

مصدر لدراسة التاريخ  ( ،دار عيف لمدراسات  ،القاىرة ََِّـ) ،
نا
ُْٓ  -محمد رفعت عبد العزيز  :األمثاؿ
ص ّٗ بتصرؼ.
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قائمت املصادر واملراجع
أوال  :املخطىطاث و املصادر العربٍت .
ُ .ابف األخكة" ،محمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد القرشي" "ت ِٕٗىػ"  :معالـ القربة في
طمب الحسبة( ،تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية  ،بيركت ََُِـ)

ِ .ابف الحاج  " ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرم الفاسي كالمالكي" "تّٕٕىػُّْٕ /ـ"
 :المدخؿ إلى الشرع الشريؼ ( ،دار التراث  ،القاىرة د.ت)
ّ .ابف شداد " ،بياء الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافع بف تميـ"  :النكادر السمطانية كالمحاسف
اليكسفية( ،تحقيؽ ،جماؿ الديف الشياؿ ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ،القاىرة ُْٔٗـ)

ْ .ابف عبد الحكـ " ،عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي عثماف عبد الحكـ بف أعيف بف الميث بف
رافع""تِٕٓىػ"  :فتكح مصر كالمغرب( ،تحقيؽ  :عمى عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ََِْـ).
ٓ .أبك حياف" ،عمي بف محمد بف العباس التكحيدم البغدادم  ،ت ُْْىػ"  :البصائر كالذخائر
 ،المجمد الثالث (تحقيؽ  :إبراىيـ كيالني  ،دار أطمس  ،دمشؽ د.ت)

ٔ .البمكم" أبك محمد عبد اهلل بف محمد المديني (ت ؽْ)  :سيرة أحمد بف طكلكف ،تحقيؽ،
محمد كرد عمى( ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة ُٗٗٗـ)

ٕ .الذىبي" ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد" :تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات المشاىير
عكاد معركؼ  ،طُ ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ََِّـ.
ىكاألعالـ "تحقيؽ بشار ٌ
ٖ .الذىبي ،سير أعالـ النبالء" ،مجمكعة محققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط  ،بيركت ،د.ت"
ٗ .السيكطي" ،جالؿ الديف عبد الرحمف أبك بكر الشافعي" "تُُٗىػ"  :حسف المحاضرة في
أخبار مصر كالقاىرة( ،جزآف ،المكتبة التجارية بمصر ،القاىرة َُٖٗـ)

َُ.الصكرم ،كليـ ّٖٓ" :ىػُُٖٓ/ـ"  :تأريخ الحركب الصميبية (األعماؿ المنجزة فيما كراء
البحار ،ترجمة ،سييؿ زكار ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركتََِّـ )

ُُ.مجيكؿ :سيرة فتكح البينسا الغراء( ،تحقيؽ :عمرك عبد العزيز منير ،طُ ،سمسمة الجكائز،
ىيئة قصكر الثقافة ،القاىرة َُِِـ) .

ُِ.مجيكؿ :فتكح مصر (منسكب ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم المدني ،
مخطكط بمكتبة أحمد الثالث برقـ "أحمد الثالث َِٖٗ(
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ُّ .مجيكؿ :فتكح مصر كأعماليا (مخطكط مصكر بدار الكتب بالقاى ةر برقـ َُٖٓ تاريخ تيمكر)

ُْ.مجيكؿ :فتكح مصر كأعماليا( ،منسكب لمشيخ اإلماـ ابف إسحؽ األمكم)( ،مخطكط بدار
الكتب كالكثائؽ المصرية تحت رقـ َُِْ زكية).

ُٓ .مجيكؿ :فتكح مصر كاإلسكندرية( ،منسكب ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم
المدني ،تحقيؽ :ىنريؾ آرند ىمقر ،طُ ،ليدف سنة ُِٖٓـ)

ُٔ.مجيكؿ :فتكح مصر كالفيكـ كاإلسكندرية كدمياط كغيرىـ مف الجزائر كالبالد( ،منسكب تأليفو
لمعالـ العالمة الكاقدم رضي اهلل عنو كأرضاه)( ،مخطكط بدار الكتب كالكثائؽ المصرية
برقـ ُْٖٕتاريخ تيمكر)

ُٕ .مجيكؿ  :كتاب فتكح مصر المحركسة عمى يد سيدم عمرك بف العاص (مخطكط بدار
الحسينى).
الكتب كالكثائؽ المصرية  ،تحت رقـ ََُ ي

ُٖ .المقريزم  ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ (تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية
بيرككت ُٕٗٗـ)
ُٗ .المقريزم" ،أحمد بف عمي بف عبد القادر ،أبك العباس الحسيني العبيدم ،تقي الديف "المتكفىْٖٓ :ىػ":
المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثارْ"،أجزاء ،طُ ،دار الكتب العممية ،بيركت ُُْٖ ىػ"

َِ .الكاقدم " ،محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء ،المدني ،أبك عبد اهلل "ت
َِٕىػ"  :فتكح الشاـ ( دار الكتب العممية  ،بيركت ُٕٗٗـ )
ُِ.ياقكت الحمكم( شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي) :معجـ البمداف (طِ،
دار صادر  ،بيركت ُٓٗٗـ)

ً
ثانٍا  :املراجع العربٍت واملعربت .
ُ .إبراىيـ  ،نبيمة  :مف نماذج البطكلة الشعبية ؼ الكعي الشعبي ( ،سمسمة معارؼ إنسانية ،
العدد ٓ  ،طُ  ،دبيُّٗٗـ)

ِ .إبراىيـ ،نبيمة :سيرة األميرة ذات اليمة ،دراسة مقارنة(،طٓ ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة ُْٗٗـ)
ّ .أبك سعدة  ،األميف :بيزنطة في المالحـ العربية (ضمف كتاب دراسات في تاريخ العصكر
الكسطى ،تحرير حاتـ الطحاكم ،دار عيف ،القاىرة ََِّـ)
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الب ٍيىن ىسا الغراء"  ،كتاب مف كتب المغازم اإلسالمية (مجمة
ْ .احمد  ،إبراىيـ كامؿ" :فتكح ى
الفنكف الشعبية ،عدد ْٔ يناير– مارس ُٓٗٗ ـ)
ٓ .إركيف  ،ركبرت :ابف زنبؿ كقصة التاريخ ( ضمف كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ
القركف الكسطى ،آفاؽ المسمـ  ،تحرير  :جكليا برام  ،ترجمة  :عبد المقصكد عبد الكريـ ،
إصدارات المركز القكمي لمترجمة  ،العدد ُِٗٔ ،طُ ،القاىرة َُِٓـ)

ٔ .إسماعيؿ  ،يكسؼ  :الرؤيا الشعبية في الخطاب الممحمي عند العرب ( منشكرات اتحاد
الكتاب العرب  ،دمشؽ ََِْـ)
ٕ .بتمر ،ألفريد :فتح العرب لمصر ( ،ترجمة محمد فريد أبك حديد ،ط ِ  ،لجنة التأليؼ ،القاى ةر ُْٔٗـ)

ٖ .الجزار  ،محمد فكرم  :العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي ( ،سمسمة دراسات أدبية  ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة ُٖٗٗـ)

ٗ .حرب ،طالؿ :بنية السيرة الشعبية كخطابيا الممحمي في عصر المماليؾ  ( ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات كالنشر ،بيركت ُٗٗٗـ)
َُ .حمكد ،ماجدة :صكرة اآلخر في التراث العربي( ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت ََُِ ـ)

ُُ .الخضيرم  ،محمد  :المناظرة العجيبة ،كقائع مناظرة اإلماـ الباقالني لمنصارل بحضرة
ممكيـ (دار الكطف لمنشر ،الرياض َََِـ).

ُِ .خكرشيد ،فاركؽ :معادف الجكىر جكلة في التراث(،ط ِ ،سمسمة مكتبة األسرة ،القاىرة ُٗٗٗـ)
ُّ .دىماف  ،محمد أحمد  :معجـ األلفاظ التاريخية ًفى العصر المممككي ( دار الفكر  ،دمشؽ َُٗٗـ).

ُْ .رمزم ،محمد :القامكس الجغرافي "ؽِ  ،جّ ،جْ  (،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ُْٗٗـ).
ُٓ .رنسيماف ،ستيفف :تأريخ الحركب الصميػبية(،ترجمة:السيدالباز العريني ،دارالثقافة ،بيركت/د.ت).
ُٔ .سركيس  ،الياف  :معجـ المطبكعات العربية ( مطبعة سركيس ،القاىرة ُِٖٗـ).

ُٕ.شميس  ،عبد المنعـ :قصة البينسا " مجمة الفنكف الشعبية  ،العدد األكؿ  ،القاىرة ).
ُٖ.الشياؿ ،جماؿ الديف :مجمؿ تاريخ دمياط سياسيا كاقتصاديا ( ط ُ  ،مكتبة الثقافة الدينية ،
القاىرة َََِـ).

ُٗ.شيرٌ ،ادم :كتاب األلفاظ الفارسية المعربة ( طِ  ،دار العرب لمبستاني  ،القاىرة ُٖٖٗـ).

َِ .عابديف ،عبد المجيد :لمحات مف تاريخ الحياة الفكرية المصرية ( ،مطبعة الشبكشي  ،القاى ةر ُْٔٗـ).

ُِ .عاشكر ،سعيد عبد الفتاح :الظاىر بيبرس (الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ََُِـ).
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ِِ.عاكك ،صالح الديف :الركاية الشفكية كأىميتيا في حفظ التاريخ  ( ،مجمة المؤرخ العربي ،
اتحاد المؤرخيف العرب  ،القاىرة ُٗٗٗـ)

مصدر لدراسة التاريخ( ،دار عيف لمدراسات ،القاىرة ََِّـ)
نا
ِّ .عبدالعزيز ،محمد رفعت :األمثاؿ

الب ٍيىن ىسا(،سمسمة التراث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ََِٓ ـ)
ِْ .عبد القكم ،أحمد :آثار ىكفنكف ى

ِٓ .العدكم ،إبراىيـ أحمد :ابف عبد الحكـ رائد المؤرخيف العرب (،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ُّٔٗـ)

ِٔ .عطية أحمد محمد :مدخؿ لدراسة شخصية البطؿ الثكرم في الركاية العربية  ( ،مجمة
األقالـ ،العدد ٗ ُٕٓٗـ)
ِٕ.عمى  ،عمى السيد  :التراجمة في عصر سالطيف المماليؾ ( ضمف كتاب بحكث في التاريخ
االجتماعي مف العصر المممككي  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،القاىرة َُِْـ).

ِٖ .عمى ،عمى السيد :الرعاية االجتماعية لمجكارم كالعبيد السكد في العصر المممككي ( ضمف كتاب بحكث
في التاريخ االجتماعي مف العصر المممككي ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة َُِْـ)

ِٗ .عمى ،عمى السيد :دكر األسرل األجانب في المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ (ضمف
كتاب بحكث في التاريخ االجتماعي مف العصر المممككي ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة َُِْـ)

َّ .عناف ،محمدعبد اهلل :مؤرخك مصر اإلسالمية كمصادر التاريخ المصرم (مكتبة األسرة ،القاى ةر ُٗٗٗـ)
ُّ.عكف  ،عبد الرءكؼ  :الفف الحربي في صدر اإلسالـ ( دار المعارؼ ،القاىرة ُُٔٗـ)
ِّ.فرشكخ ،أحمد :جمالية النص الركائي ،مقارنة تحميمية لركاية "لعبة النسياف" ( ،د ار األماف
لمنشر كالتكزيع ،الرباط ،طُ 1996،ـ)

ّّ.قاسـ ،قاسـ عبده :أىؿ الذمة في مصر في العصكر الكسطى دراسة كثائقية (دار المعارؼ،
القاىرة ُٕٕٗـ)،
ّْ.قاسـ  ،قاسـ عبده  :بيف التاريخ كالفمكمكر(،طِ ،عيف لمدراسات كالبحكث  ،القاىرة ََُِـ)

ّٓ .قاسـ ،قاسـ عبده  :في تطكر الفكر التاريخي ( ،عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية ،القاىرة ََِْـ)

ّٔ .قاسـ  ،قاسـ عبده :كاقعة السمطاف الغكرم مع سميـ العثماني نياية المماليؾ بيف التاريخ
كالحكي الشعبي (دار عيف لمدراسات كالبحكث  ،القاىرة َُِْـ)

ّٕ.القرشي ،عالي سرحاف :العالقة بيف الراكية كالتاريخ (استنطاؽ ،اختراؽ ،تككيف)( ،ضمف
أبحاث ممتقى القاىرة الثالث لإلبداع الركائي العربي ،الجزء الثاني ،الراكية كالتاريخ ،المجمس
األعمى لمثقافة  ،القاىرة ََِٓـ)
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ّٖ .كاشؼ  ،سيدة إسماعيؿ  :مصر اإلسالمية كأىؿ الذمة  ( ،سمسمة تاريخ المصرييف  ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة ُّٗٗـ)
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 ،سمسمة مكتبة األسرة ،القاىرة َُِِـ)

ِْ .منير  ،عمرك عبد العزيز  :الفتح اإلسالمي لصعيد مصر في الكعي المصرم الشعبي قراءة
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الب ٍيىن ىسا الغراء(،طُ  ،سمسمة الجكائز ،
ّْ .منير  ،عمرك عبد العزيز :مقدمة تحقيؽ كتاب فتكح ى
ىيئة قصكر الثقافة  ،القاىرة َُِِـ)
ْْ.النجار  ،محمد رجب  :األدب الممحمي في التراث الشعبي ( سمسمة الدراسات الشعبية ،
العدد َُُ  ،ىيئة قصكر الثقافة  ،القاىرة ََِٕـ)
ْٓ .ىالدكف ،جكف :بيزنطة في حرب ََٔ – ُّْٓـ (ترجمة كتعميؽ  :فتحي عبد العزيز
محمد ،دار ناشرم ،الككيت َُُِـ)

ْٔ .ىكركفقس  ،يكسؼ  :المغازم األكلى كمؤلفكىا  ( ،ترجمة  :حسيف نصار  ،طبعة البابي
الحمبي  ،القاىرة ُْٗٗـ)
ْٕ .ىكالند  ،ركبرت ج : .التاريخ كالقصة كالتأليؼ في القركف األكلى مف اإلسالـ ( ضمف

كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى آفاؽ المسمـ  ،تحرير  :جكليا برام ،
ترجمة  :عبد المقصكد عبد الكريـ  ،إصدارات المركز القكمي لمترجمة  ،العدد ُِٗٔ ،طُ،

القاىرة َُِٓـ)

ْٖ .كنتر  ،ميكؿ  :المجتمع المصرم تحت الحكـ العثماني ( ترجمة :إبراىيـ محمد إبراىيـ ،
الييئة المصرية لمكتاب  ،القاىرة ََِٕـ) .

ْٗ .يكنس  ،عبد الحميد :الظاىر بيبرس في القصص الشعبي ( دار القمـ  ،القاىرة د.ت)
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الـــــــزواج فـــي األنـــدلــــس
( دراسة وثائقية يف كتب النوازل )

د.أحمد صالح محمد عبد الغنى

مدرس التاريخ والحضارة اإلسالمية
كمية اآلداب ـ جامعة حموان

إف الزكاج شرعية إلييو كسنة ككنية ،لضماف استمرار الحياة كعمارة الككف ،كال يمكف

بأم حاؿ مف األح كاؿ أف تككف ىناؾ ثمة حياة في أل بقعة مف بقاع األرض؛ إال إذا

كجد الزكاج كاالقتراف .

كمف ىذا المنظكر نظر المجتمع األندلس إلى الزكاج عمى أنو قضية مصيرية

كحتمية ،ال غنى عنيا لترسيخ الركابط االجتماعية  ،كتثبيت كياف المجتمع بقدر ما اتخذ

منو مكقؼ الحيطة كالحذر  ،بؿ تحكؿ األمر إلى أزمة في اإلقباؿ عمى الزكاج ،كذلؾ

ألسباب عدة :مادية كنفسية كاجتماعية كىى:

أولا  :قمة أعداد الرجاؿ بالمقارنة بعدد النساء ،بسبب الحركب الكثيرة التى دارت بيف
المسمميف كالممالؾ األسبانية (النصرانية) طيمة ثمانية قركف ،كىى عمر الدكلة
اإلسالمية في األندلس (ُ) .

ثاني ا  :المغاالة في الميكر كالنفقات عند بعض األسر األندلسية  .كقد تناكلت األمثاؿ
الشعبية األندلسية ىذا الكاقع المرير  ،الذل تعيشو بالد األندلس  ،فقد نظر إلى
الزكاج أحيانان عمى أنو شبح ،بسبب التكاليؼ الباىظة التى تؤدل أحيانان إلى الفقر
كاإلمالؽ ،كإلسراؼ النساء في مطالبيف  ،فقالكا " :ما أطيب العرس لكال النفقة "
ك" زكجكه حكجكه " كقالكا أيضان" :مف زكج حكج" (ِ)

كىذه الحالة مف المغاالة في الميكر  ،كتكاليؼ الزكاج الباىظة  ،دفعت بعض

األسر الفقيرة ،في األندلس ،ممف ال يتحممكف أعباء كنفقات الزكاج ،إلى تأخير زكاج
أبنائيا ،بؿ إلى العزكبية  ،كقد ذكر ابف قزماف بعض الرجاؿ المتحسريف عمى عدـ

الزكاج ،بسبب كثرة النفقات قائالن (ّ):
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صرت عازب ككاف لعمرل صكاب

لس نزكج حتى يشيب الغراب

ال رياسة غير المعب بالزجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاج

كالمبيت بره كالطعاـ كالشراب

أنا شايب يا لس نفكز ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزكاج

كال حمكة كال عركسة بتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاج

لذا انتشر الزكاج بيف الرجاؿ العجائز  ،كقد سخرت األمثاؿ الشعبية مف زكاج الرجؿ

العجكز بالفتاة الصغيرة قائالن" :إذا أزكج الشيخ لصبي يفرح صبياف لقكل"  ،ككما كصفت
األمثاؿ الزكجة الصغيرة بقكليـ " :زكجة الشيخ مدلؿ"  ،ككذلؾ سخرت مف زكاج المرأة

العجكز برجؿ يصغرىا بأعكاـ كثيرة  ،فقالت " :كىؿ يصمح العطار ما أفسد الدىر" (ْ).

ثالثان :الخكؼ مف مسئكليات الزكاج كأعبائو  .يبدك أف كثي انر مف األندلسييف كانكا يفشمكف
في زكاجيـ ،حتى بدأ الناس ينفركف مف الزكاج خشية الفشؿ فيو ،ككثرة مسئكلياتيـ
كأعبائيـ ،فكاف الكاحد منيـ ال يضمف النجاح كالتكفيؽ في زكاجو ،كأف يككف بختو أك

نصيبو فيو حسنان .كقد حفمت كتب األمثاؿ العامية بالعديد مف األمثاؿ التى تعبر عف ىذا
الصنؼ مف الرجاؿ مثؿ " :زكجنى كاضمف لى بخت" (ٓ) .

كبرغـ ذلؾ نظر البعض لمزكاج عمى أنو باب مف أبكاب الرزؽ  ،مصداق نا لقكؿ
الرسكؿ (صؿ اهلل عميو كسمـ)" :أطمبكا الرزؽ في النكاح" (ٔ) ،فقالكا في أمثاليـ " :أزكج
يفتح اهلل عميؾ ،قاؿ :يفتح ؟ ! قاؿ :يفتح ؟! كحندؾ " أل كماذا بعد ذلؾ (ٕ) ،كىنا يظير

البعد اإلسالمي في األمثاؿ الشعبية ،لكجكد طائفة متدينة تثؽ في مقدكر اهلل ،كتصدؽ

مكعكد رسكؿ اهلل بفتح أبكاب الرزؽ كسعة العيش ،في طمب الزكاج كالعفاؼ ،كلكف برغـ

ذلؾ ،فإف الكثير كاف ييصر عمى النفكر مف الزكاج ،خشية الفشؿ كما أشرنا .كنظ انر
لضيؽ العيش برغـ نصيحة األخرييف لو بالزكاج ،طمبان لمرزؽ كالفرج كتحسيف كضع
أزكج يفتح اهلل عميؾ " عمى ما ذكرنا (ٖ) .
المعيشة ،قالكا في أمثاليـَّ " :
الزواج المبكر:

حرص اآلباء في المجتمع األندلسي عمى تزكيج بناتيـ في حياتيـ ،كاالطمئناف عمييف

فيقكؿ المثؿ " :هم البنات لمممات "(ٗ) ك" وى عمى من مات وخمى سبع بنات"(َُ) ليذا
نراىـ يزكجكف أبنائيـ في سف مبكرة لمغاية ،سكاء لمبنت أك لمكلد  ،فكانكا يزكج البنت منذ
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صغرىا ،كيفضمكف تزكيجيا ألكؿ خاطب حتى لك كاف المتقدـ مف أراذؿ الناس ،كقد عبرت

األمثاؿ الشعبية عف رغبة اآلباء كحرصيـ عمى قبكؿ الخطاب دكف تردد ،كيقكؿ المثؿ " :إذا
قالت البنت دد  ،فكر ليا في مخد "  " ،كاف رفعت القدح لفميا تحتاج ما تحتاج أميا "،

ك"زكج سك خير مف فقد" ،ك" زكج مف عكد خير مف قعكد" (ُُ) ،ك"مف خطبؾ أزكاج " أل
زكج  ،ك مثؿ أخر " :مف كثكر بنات كيف الكالب اختينكا " (ُِ) أل مف كثر بناتو صارت

الكالب أخكتو ،أل اضطر إلى مصاىرة أراذؿ الناس كشرارىـ ،كما سخركا مف المرأة غير
المتزكجة " عازبه بيانة .رأت قول الرجل وقالت :اش ذاك الكنانة ؟؟ " (ُّ) .

كيتضح مف الكثائؽ األندلسية ىذا األمر ،فقد يسئؿ ابف رشد في رجؿ تزكج امرأة
يتيمة ليا مف العمر خمسة عشرة عامان ،أنكحاىا عـ ليا(ُْ)  ،كما ذكر ابف حزـ أف أخكه
أبك بكر تزكج في الرابعة عشر مف عمره ،ككانت زكجتو في مثؿ سنو تقريبان ،كقد تكفى
في الطاعكف الذل اجتاح قرطبة في شير يكنيو عاـ َُُُـ في الثانية كالعشريف مف

عمره ،بعد زكاج استمر ثمانية أعكاـ (ُٓ) .

أما اليتيمات مف النساء فقد اشترط الفقياء بمكغيف قبؿ الزكاج  ،فقد ذكر ابف

العطار أنو ال يجكز نكاح البنت اليتيمة قبؿ بمكغيا  ،إال أف يككف األب جعؿ لمكصى

إنكاح بناتو األصاغر قبؿ البمكغ كبعده (ُٔ) .

كاف مف نتاج ىذه الظاىرة ػ أال كىى الزكاج المبكر ػ أف اضطر اآلباء ،في كثير

مف األحياف ،تحمؿ أعباء كنفقات الزكاج عف عاتؽ أكالدىـ كبناتيـ  ،فكاف األب يدفع

البنو المقدـ عمى الزكاج نفقات الزكاج مف أمكاؿ كمتاع  ،كما كاف كالد البنت يتحمؿ

الكثير مف النفقات ،تيسي انر عمى عاتؽ الشخص المقدـ عمى زكاج ابنتو .كيتضح مف
الكثائؽ األندلسية أف بعض اآلباء كانكا يقكمكف بحبس الجناف كالبساتيف كالعقارات عمى
بناتيـ ،لتكفير حياة كريمة لبناتيـ بعد مماتيـ ،فإما اف تستعيف بعائدىا عمى المعيشة ،أك
تجييز نفسيا عند الزكاج في حالة كفاة األب .

كقد يعرضت مسائؿ مف ىذا النكع عمى قاضى الجماعة ابف رشد  ،فقد يسئؿ في
رجؿ زكج ابنان لو صغي انر مف يتيمة بكر بالغ بمير معجؿ كمؤخر ،كالتزـ األب دفع
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المعجؿ عف ابنو  ،كرجؿ أخر كىب ابنو عند زكاجو ثمث أمالكو  ،كرجؿ ثالث يدعى

.كسئؿ ابف رشد
كحيكف بف عبد اهلل ،كىب ابنو جعفر عند عقد نكاحو ثمث أمالكو (ُٕ) ي
أيضان عف رجؿ زكج ابنتو مف رجؿ كتحمؿ األب عنو النقد كاليدية إلى أجؿ معمكـ  ،كما

يسئؿ فى رجؿ كافؽ لزكج ابنتو ،عند عقد الزكاج ،أف يسكف معو في دار سكناه ،لعدـ
استطاعتو تكفير بيت الزكجية (ُٖ) .
كعمى الرغـ مف حرص أىؿ األندلس عمى تزكيج بناتيـ ألكؿ خاطب  ،رغبة منيـ

في ستر بناتيـ ،إال أف ذلؾ لـ يمنعيـ مف اختيار الزكج المناسب لبناتيـ  ،كينصحكف
بحسف االختيار فيما بينيـ  ،فيقكلكف في أمثاليـ " :مف ال يختار ،ال يفقد عار" (ُٗ).

إجراءات الزواج في األندلس :
ِ –1
الخطبة

 -2العقد

 -3الزفاف

أولا ِ :
الخطبة :
تبدأ إجراءات الزكاج في المجتمع األندلسي ،طبقان لمشريعة اإلسالمية الحنفاء،
ً
بالخطبة ،كىى طمب المرأة لمزكاج بيا  ،كىى مقدمة ضركرية لعقد ميـ ىك عقد الزكاج،
كلما كاف الزكاج عقدان دائمان تترتب عميو اآلثار الخطيرة بيف الطرفيف ،كيتعدل الضرر فيو
إلى غير طرفيو مف األبناء كالذرية ،لذلؾ سكغ الشارع الكريـ ،لكؿ مف طرفى ىذا العقد،

أف يتعرؼ عمى األخر تمامان قبؿ اإلقداـ عمى عقد خطير كيذا ،آلف الرعكنة أك عدـ
التبصر في ىذا المكضكع؛ قد تؤدل إلى تعاسة دائمة ،كحتى إذا عكلجت فيما بعد،

فيمكف أف تظؿ أثارىا باقية تؤلـ كالن مف الطرفيف ،حيف يرل أكالده مف الطرؼ األخر،
فكانت ً
الخطبة لذلؾ مقدمة ضركرية ليذا العقد ،حتى إذا رأل كؿ كاحد منيما ما يدعكه
إلى االرتباط باألخر أقدـ عمى العقد كىك مطمئف ،فيقكـ الزكاج بينيما عمى أمتف األسس

كأقكل المبادئ ،لتحقيؽ الحكمة مف كرائو ،أال كىى أف يككف كؿ مف الزكجيف سكنان
لألخر ،كيككف بينيما مف المكدة كالرحمة ما يساعد عمى تككيف أسرة سعيدة ،كما قاؿ اهلل
تعالى في كتابو العزيز " :كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا ،كجعؿ

بينكـ مكدة كرحمة  ،إف في ذلؾ آليات لقكـ يتفكركف " (َِ) .
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الخطكبة ال تتـ عادة بيف الطرفيف إال مف خالؿ حمقة كصؿ بينيما ،أال كىى
كانت ي

الخاطبة ،كقد عرؼ األندلسيكف الخاطبة ،ككانت الماشطة تنيض بدكر كبير في إتماـ

الخطكبة أيضان ،حيث كانت تذىب لمنساء في بيكتيف كتمر عمييف كتطرؽ األبكاب
ميمة ي
بصفة يكمية ،كتعرض خدماتيا ليف الخاصة بتزييف النساء كتجميميف ،كبيع الطيب
كالبخكر ،كغير ذلؾ مف لكازـ النساء  .كبذلؾ يتاح ليا دخكؿ البيكت كاإلطالع عمى

أسرار الحريـ  ،فتستطيع أف تأتى لمعريس بالعركس التى تتفؽ مع ميكلو كرغباتو (ُِ).

كغالبان ما كانت الخاطبات ك الماشطات مف العجائز ذكات السف  ،كاشترط الفقياء أف
تككف مسممة ،ألنيا تطمع عمى المرأة كمفاتنيا  ،كأف تككف غير جميمة  ،كغير مظيرة

لمزينة كالتبرج (ِِ)  .فيى تذلؿ العكائؽ كتحمؿ الرسائؿ كتحفظ السر،كأحب األعماؿ إلييا
سعييا في تزكيج األيتاـ (ِّ) .

كأحيانان يقكـ بيذا الدكر األصدقاء (ِْ)  ،كقد اعتبر األندلسيكف يكـ الجمعة اليكـ
المفضؿ ليذه المناسبة (ِٓ) .
ككانت المرأة في األندلس صاحبة الرأل في زكاجيا ،فكانت النساء فى األندلس

أكثر تحر انر منيف في بقية البمداف اإلسالمية  ،فمـ يكف أسيرات العادات كالتقاليد الشرقية
القديمة ،بؿ تمتعت بالحرية الكاممة في التعبير عف مشاعرىف كأرائيف (ِٔ) .فقد ذكر

(ابف حزـ) أف جارية جميمة كانت ممكان لسعيدبف منذر(صاحب الصالة) في جامع قرطبة،
في أياـ الحكـ المستنصر ،كقد أحبيا كتعمؽ بيا ،كعرض عمييا أف يعتقيا كيتزكجيا،

فطمبت منو ساخرة أف يخفؼ مف لحيتو قائمة " :إف لحيتؾ استبشع عظميا  ،فاف حذفت
منيا كاف ما ترغبو " ،فأعمؿ فييا الجمميف عمى حد تعبير ابف حزـ ،حتى لطفت ثـ دعا
بجماعة أشيدىـ عمى عتقيا  ،ثـ خطبيا لنفسو فمـ ترض بو  ،ككاف في جممة مف حضر

أخكه حكـ بف منذر ،فأسر إلى كاحد في المجمس أف يعرض عمييا رغبتو في خطبتيا
لنفسو  ،فرضيت بو كتزكجتو في ذلؾ المجمس بعينو  ،ككره أىؿ قرطبة ىذا المكقؼ مف

الحكـ عمى نسكو ككرعو كاجتياده  ،كلكف الجارية أنفذت رأييا ،كما كانت تستطيع ،لك لـ
يكف ذلؾ حقان مقر انر ليا  ،كلـ ينميا أل أذل في استعماؿ حقيا (ِٕ) .
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كقد ذكر(المقرل) في نفح الطيب :أف الشاعرة األديبة "عائشة بنت أحمد القرطبية" ،ماتت
عذراء في سنة أربعمائة  ،كقد خطبيا بعض الشعراء ممف لـ ترضو ،فكتبت إليو :ػ
أنا لبؤة لكننى ال أرتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى
كلك أننى أختار ذلؾ لـ أجب

نفسى مناخان طكؿ دىرل مف أحػد
كمبان كلـ غمقت سمعى عف أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد

(ِٖ).

كذلؾ "نزىكف بنت القالعى الغرناطية " ،رفضت رجالن قبيحان تقدـ لخطبتيا  ،كلـ
يستيكىا  ،فكتبت إليو شع انر تيجكه فيو (ِٗ) .

كقد ذكر ( الحميدل ) في جذكتو :أف الشاعر يحيي بف الحكـ المعركؼ بالغزاؿ،

أنشد شع انر عف فتاة خيرىا أبكىا بيف رجميف :أحدىما شيخ كبير السف ،لكنو غنى كثير
الماؿ ،كشاب فقير قائالن (َّ):
خيرىا أبكىا بيف شي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخ

فقالت خطتان خسؼ كما أف
كلكف إف عزمت فكؿ ش ػئ
ألف المرء بعد الفقر يث ػ ػرل

كثير الماؿ أك حدث فقي ػ ػر

أرل مف خطكة لممستخي ػ ػر

أحب الى مف كجو الكبير
كىذا ال يعكد إلى صغيػ ػ ػ ػر

كقد اشترط الكنشريسى كابف العطار أف تسمع مكافقة المرأة عالنية بالنطؽ ،سكاء

كانت بك انر أك ثيبان ،حرة أك جارية (ُّ) ،كاف كاف ابف عبد الرؤكؼ يكتفي باستئذانيا
كاذنيا صمتيا  ،فإف صمتت يزكجت ،كاف أنكرت بالقكؿ أك البكاء ،أك ما يظير عمييا ما

يدؿ عمى الرفض لـ تيزكج (ِّ) كاال ستككف مصيبة تحؿ بالزكج كالزكجة ككلييا ،إذا
يغصبت أك أكرىت المرأة عمى الزكاج بدكف مكافقتيا كاذنيا  ،بؿ أضاؼ (ابف العطار)
يجب أخذ رأل المرأة حتى لك كانت جارية (ّّ) .

كيبدك أف الخاطب كاف ال يرل مخطكبتو ،بؿ يكتفي بمعرفة رأييا عف طريؽ كلييا،

أك العرض عمييا ،دكف أف يراىا رؤية العيف ،برغـ أف الشريعة اإلسالمية أباحت ذلؾ

(الخشنى) أف ىناؾ رجاالن كانكا ييصركف عمى رؤية زكجاتيـ في فترة
(ّْ) .كقد ذكر ي
الخطكبة ،كقبؿ البناء بيف كالعقد عمييف ،فذكر اف زياد بف عبد الرحمف قد خطب ابنة
ي
القاضى معاكية بف صالح (في عيد عبد الرحمف الداخؿ) ،كقد رغب أف ينظر إلى
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خطيبتو في بيت أبييا ،عمى ما يفعمو بعض الناس  ،فدبر أمره مع نساء البيت ،فدخؿ

متخفيان مع النساء إلى البيت في الميؿ ،كجمس مع حيكانات الدار في اإلسطكاف
(الحظيرة) ،فنفرت منو الدكاب كصاحت ،فسمعيا القاضى معاكية كىك خارج إلى صالة

العشاء ،فجاء بالمصباح لينظر في األمر  ،فكجد زياد في بعض زكايا اإلسطكاف ،فما زاد
أف قاؿ  :استكصكا  .....بكـ خي انر  ،ثـ خرج لمصالة (ّٓ) .
كقد شيدت بالد األندلس ،في بعض األحياف عمى غير العادة ،أف يقكـ الرجؿ كالد

المرأة بعرض ابنتو عمى شاب ليتزكجيا دكف حرج ،عندما يرل فيو الصالح كالتقكل،

بمعنى أف يخطب البنتو (ّٔ) .فقد ذكر ( ابف عبد الممؾ) أف أسماء بنت داكد مكلى

أمير المؤمنيف (ىشاـ المؤيد) كىى مف مدينة بمنسية ،قد زكجيا أبكىا مف أحمد بف

محرز ،فتى كاف يق أر عميو ،كذلؾ لما كجده فيو مف فضؿ كعقؿ  ،فأعجبو فقاؿ لو يكمان:
أتحب أف أيزكجؾ ابنتي ؟ فخجؿ الفتى ،كذكر لو حاجتو في ذلؾ  ،فزكجيا منو ،كنذر ليا
دا انر  ،كزفيا إليو (ّٕ) .

ككاف رجاؿ األندلس يتيافتكف عمى خطبة بنات مدينة غرناطة  ،كالسبب في ذلؾ

عمى ما ذكره (ابف الخطيب) أف غرناطة حافمة بالجميالت أكلئؾ الالئي كصفيف قائالن:
"جميالت ساحرات ،ناعمات األجساـ ،مرسالت الشعكر ،نقيات الثغكر،طيبات النشر،
خفيفات الحركة ،نبيالت الكالـ ،حسناكات المحاكرة ،العنصر الغالب بيف نساء األندلس
عمى ما يبدك"(ّٖ) ،كقالكا في أمثاليـ " :أزكاج في غرناطة كمت في يبمَّيش" (ّٗ) ،ككاف
أبناء الطبقة العميا في األندلس يفضمكف البنات الشقركات ،ككانت (نعـ) صاحبة ابف حزـ

شقراء المكف )َْ(،بؿ كاف أمراء األندلس كخمفائيا مجبكليف عمى تفضيؿ الشق اركات (ُْ).

الخطكبة جاء دكر عقد الزكاج .
فإذا انتيت مرحمة ي

ثانيا  :عقد الزواج (النكاح) (:)42

كضع الفقياء شركطان عدة إلتماـ عقد النكاح  ،ما بيف شركط االنعقاد كالنفاذ
كالمزكـ كالصحة (ّْ)  ،إذ ال يصح عقد النكاح إال بكلي كصداؽ كشيكد (ْْ) .
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ىذا إلى جانب عدة اعتبارات اجتماعية ،البد أف تتكفر لعقد النكاح ،يأتى عمى أرسيا

التكافؤ االجتماعى بيف الطرفيف  ،إذ يؤثر أبناء كؿ طبقة مف طبقات المجتمع؛ أف

يتزكجكا مف فتيات ينتسبف إلى طبقتيـ نفسيا  ،فيؤثر أبناء الطبقة العميا الزكاج مف بنات

األسر الثرية كالعائالت الكبيرة ،بما يتناسب مع مستكاىـ االجتماعى  ،ككذلؾ أبناء الطبقة

الدنيا مف العكاـ ،ال يخرجكف عف بنات طبقتيـ  .كاذا حاد أبناء ىذه الطبقة أك تمؾ عف
التقاليد االجتماعية تتدخؿ األسرة في صكرة األب أك األـ ،لمحد مف ذلؾ ،فيحكى لنا (ابف

حزـ) أف يحيي بف عمر بف عبده  ،أحد أبناء الطبقة العميا ،كمف بيت عريؽ في قرطبة،
أراد أف يتزكج مف جارية كانت في بيتيـ  ،فمما عممت أمو باعتيا عمى غير إرادتو ،
كأرادت أف تزكجو مف أحدل بنات العامريات  ،ذكات النسب كالجاه  ،ففقد عقمو  ،كأصيب

بالجنكف (ْٓ) .

كمع ذلؾ لـ يخؿ التاريخ األندلسي مف بعض الحاالت التى زالت فييا الفكارؽ

الطبقية بيف الطرفيف  ،فقد ذكر (ابف حزـ) نفسو أف عبد الممؾ بف أبى عامر ،أحب امرأة
تسمى (كاجد) بنت رجؿ مف الجنانييف (جناف أل بستانى)  ،كقد حممو حبيا عمى أف

يتزكجيا برغـ الفكارؽ االجتماعية الشاسعة بينيما (ْٔ) .

كقد اشترط (ابف العطار) في عقد النكاح أف يككف الزكج كفأن لزكجتو ،بؿ يجكز أف

تفسخ الزكجة عقد النكاح  ،إذا ثبت ليا أف الزكج ليس كفئان ليا (ْٕ) .

شروط صحة عقد النكاح :

1ـ الولي :

اشترط الفقياء ،كما ذكرنا  ،أنو ال زكاج إال بكلي  ،كمف لـ يكف ليا كلي ،أك كالييا

غائب يزكجيا القاضى  ،فقد ذكر الكنشريسى اف امرأةن مف سفاقس كحيده ليس ليا أحد،
جاءت إلى القاضى كطمبت منو أف يأذف ليا في تزكجيا كىى ضعيفة (ْٖ) .كذكر أيضان
أف رجالن مف القيركاف سافر إلى صقمية كترؾ بنتان بك انر ،فأرادت أف تتزكج  ،فذىبت إلى
القاضى طالبة أف يزكجيا ،فكتب القاضى إلى أبييا إما اف يأتى  ،كاما أف يككؿ ،أك

يزكجيا القاضى (ْٗ) .
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كيكصى الفقياء كلي المرأة أك كصييا ،إذا كانت لو ابنتاف ،أال يزكج الكبيرة عمى أنيا

الصغيرة  ،كال الصغيرة عمى أنيا الكبيرة  ،كذلؾ إذا كانت إحداىف تذكر بالجماؿ (َٓ) .

2ـ الصداق ( المهر).)51( :

يقصد بالصداؽ أك المير  :الماؿ الذل تستحقو الزكجة عمى زكجيا ،بالعقد عمييا،

أك الدخكؿ بيا (ِٓ) .كقد جرت العادة في بالد األندلس أف يدفع الزكج مي انر قدره خمسكف

دينا انر ذىبيان ،كفي بعض األحياف  ،لمتباىى كالتفاخر أماـ الناس ،كاف الزكج يقكـ بإعطاء
كالد الزكجة مئتى دينار ،كيعمف ذلؾ أماـ الناس ،عمى أف يعطيو كلى المرأة بعد ذلؾ مئة
كخمسيف دينا انر (ّٓ) .

كىذه العادة في األندلس لـ تمنع بعض األسر األندلسية،الغنية كالعريقة ،مف المغاالة في

ميكر بناتيا ،نظ انر لمكانتيـ االجتماعية ،كالمكاف كالبيئة التى يعيشكف فييا .فأحيانا كاف الزكج

يعطى زكجتو كؿ ما يمتمكو أك نصفو ،مي انر ليا ،كأحياننا أخرل ما يستجد بينيما بعد الزكاج
يككف مناصفة بينيما(ْٓ) .كقد ذكر (ابف رشد) أف رجالن مف مدينة شمب أعطى زكجتو
نصؼ أرضو ،عمى أف يبنييا بنيانان اتفقا عميو  ،كتككف مناصفة بينيما (ٓٓ).

كقد ذكر (الكنشريسى) أف امرأة مصمكدية تزكجيا رجؿ مصمكدل ،في بالد

األندلس ،فقدر ليا صداؽ عمى عادة بالد األندلس الذل انعقد فييا النكاح (ٔٓ) .

ككاف مير المرأة يدفع نقدان أك عينان أك نقدان كعينان ،عمى جزئيف :مقدـ كمؤخر ،كقد
حفمت كتب النكازؿ بأمثاؿ عدة عف المير كمقداره كنكعو كأقسامو .فقد ذكر (الكنشريسى)

أف رجالن تزكج إمرأة أعطاىا النقد خمسة كعشريف دينا انر ذىبية ،كالمؤخر عشرة مف الصؼ
كخادـ كنصؼ أمالكو (ٕٓ) .

أما الصداؽ العينى فذكر (الكنشريسى) أيضان أف رجالن أعطى زكجتو صداقان عينان،
فكساىا كاشترل ليا حميان (ٖٓ)  .كذكر ( ابف رشد ) أف رجالن كتب صداؽ المرأتو نصؼ
أمالكو (ٗٓ)  ،كرجالن أخر تزكج امرأة عمى عدد معيف مف المكاشى مف أرضو (َٔ).
كرجالن أعطى امرأتو صداؽ خالخؿ الفضة قيمتيا عشرة دنانير ذىبان  ،كأقراص ذىب مف
ديناريف ،كعقد جكىر قيمتو ستة دنانير ذىبية  ،كشقو كتاف بمدية العمؿ  ،كفضمو خاـ ،
كدقاية شرب مف نصؼ رطؿ ،ككنبكش حرير ،كثكب زردخاف ،كممحفة قطف كطعاـ
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(ُٔ) .كعرض عمى ابف كرد أف رجالن أعطى المرأة سكارل فضة بقيمة عشريف دينار ،كلـ
يذكر كزنيا (ِٔ) .
ككاف العامة مف الفالحيف ،في قرطبة  ،يسكقكف لزكجاتيـ جزءان مف الحقؿ الذل
يممككنو ،كيكتبكف ذلؾ في عقد الزكاج  ،كعرضت مسائؿ كثيرة مثؿ المسألة التى عرضت
عمى ابف كرد لعاقد قاؿ في كثيقة زكاجو :إنو ساؽ المرأتو نصؼ الحقؿ الفالنى إلى
ناحية كذا بشرقو كغربو ( ّٔ).
كذكر ( الكنشريسى ) أف عادة أىؿ قصكر حفصة أف الصداؽ يككف بدنانير ،ماالن
يدفع قبؿ الدخكؿ ،لكف عادة أىؿ األندلس أف الدنانير النقد التى تدفع قبؿ الدخكؿ؛ ال
تقبضيا المرأة كال أبكىا كال كلييا دنانير ،كانما يأتى الزكج بكسكة كحمى كذىب  ،فيحسب
ىذا مف الصداؽ النقد (ْٔ) .
الصداؽ نقدان كعينان :ذكر (ابف رشد) أف رجالن كتب لزكجتو صداقان ماالن كدا انر (ٓٔ).
كفي بعض األحياف كاف كالد الزكج يتحمؿ عف ابنو مقدـ الصداؽ  ،عمى أف يمتزـ االبف بدفع
مؤخر الصداؽ .فقد ذكر(ابف رشد) أف رجالن زكج ابنان لو صغي انر مف يتيمة بكر بالغ ،فزكجيا
ابف عميا ،كقد التزـ األب بدفع المعجؿ منو عف ابنو ،كحدد أجالن لممؤخر(ٔٔ).
كفي أحيانان أخرل كاف كلى المرأة يتنازؿ عف الصداؽ لزكج ابنتو قبؿ الدخكؿ .فذكر
ابف رشد أف عبد الرحمف بف بزيع كالد (عزيزة) أسقط عف زكجيا محمد بف عيسي الصداؽ
قبؿ الدخكؿ بزكجتو ،ككاف الصداؽ أربعيف مثقاالن ،رفقان بو كاحسانان إليو ،كىى بكر ،ثـ تكفيت
عنو ككرثيا ،ثـ تكفى ىك بعدىا ،فأرادت بنتيا مريـ أخذ صداؽ أميا (ٕٔ) .
كقد جرت العادة في بالد األندلس :أف مقدـ المير ال يأخذه األب أك كلى المرأة لنفسو،
بؿ بنفقو في تجييز العركس ،فيما يعرؼ بالجياز أك الشكار ،فيشترل كلى المرأة ما تحتاجو
العركس في بيت الزكجية ،مف مالبس كأثاث كأكاني كأدكات المعيشة (ٖٔ) .كقد أشتكى رجؿ
لشيكخ قرطبة كلى زكجتو بأنو دفع مقدـ المير نقدان ،كلـ يجيز بو عركسو (ٗٔ) .كىذا الجياز
ممؾ لممرأة كليس مف حؽ الزكج التصرؼ فيو  ،كاذا ماتت يككف ميراث الزكجة (َٕ) ،ككاف
الزكج يضمف جياز زكجتو ،كيشترط عميو عدـ تمفو (ُٕ) .
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أما عف اليدايا فكانت متبادلة بيف الطرفيف ،فكاف الخاطب ييدل خطيبتو ،كالمخطكبة

تيدل خاطبيا قبؿ البناء ،فكاف الخاطب ييدل خطيبتو ىدايا مف الذىب كالفضة تقدي انر
ليا  ،ككاف العامة ييدكف الفضة ألزكاجيف عند العقد (ِٕ) ،ككذلؾ ىدايا مف الصابكف

كالحناء كالفاكية (ّٕ) ،كالذبائح مف الكباش كالثيراف في المناسبات كاألعياد (ْٕ) .

كذلؾ جرت العادة اف األب ييب ابنتو ،المقبمة عمى الزكاج ،مف اليدايا كاألشياء

الكثيرة التى تحتاجيا في جيازىا ،كذلؾ إما ألف الصداؽ ال يكفى جياز ابنتو ،كالزكج

غير قادر عمى دفع المزيد مف األمكاؿ (ٕٓ) ،فقد هسئؿ قاضى الجماعة ابف بشتغير في
رجؿ جيز ابنتو بثكب كذا كحمى  ،كرجؿ أخر جيز ابنتو كتصدؽ عمييا بنصؼ داره

(ٕٔ) .كما كانت عجائز األندلس مف النساء ييديف بنات الفق ارء عند الزكاج الثياب

كالحمى (ٕٕ) .كاما عمى سبيؿ التفاخر كالتباىى أماـ الناس ،عمى اف ترد مرة أخرل بعد

إتماـ الزكاج  ،كىذا األمر يؤدل إلى مشاكؿ عديدة بسبب طمع الزكج بما في يديو ،كعدـ

اعترافو برد تمؾ األشياء كاليدايا التى أىداىا األب عمى سبيؿ التفاخر كالتباىى(ٖٕ).
كقد ذكر المقرل أف محمد بف أفمح (مكلى الحكـ المستنصر) ضاؽ بجياز ابنتو كحمؿ

ماال يطيؽ ،عمى سيبؿ التفاخر كالتباىى  ،حتى لـ يبؽ معو سكل لجاـ محمى بالذىب ،

فذىب بو إلى المنصكر بف أبي عامر ،ككاف صاحب ضرب العممة في ذلؾ الكقت  ،كأعممو
بحاجتو ،فأعطاه دراىـ كزف المجاـ بحديده كسكاره  ،ففرح فرحان عظيمان (ٕٗ) .

كقد يسئؿ ابف رشد أف رجالن أىدل ابنتو في جيازىا غفارة كمحشك كقميص كسراكيؿ ،كبعد
أف لبسيا الزكج بأياـ طمب األب ردىا إليو  ،فأجاب ابف رشد إف كاف ىذا األمر عرؼ

البمد ،فال ترد  ،كأال يسأؿ األب ىؿ عمى سبيؿ التزيف أك أنيا عارية ترد (َٖ) .

ككاف مف عادة أىؿ شمب أف الرجؿ إذا أىدل عركسو جزءان مف أمالكو ،عمى األب
أف ييب ابنتو بنفس مقدار ما أىداه الرجؿ لعركسو  ،كىذه عادة قديمة كمتكارثة كمستمرة،

كال تتخمؼ حتى يككف الزكجيف متكافئيف (ُٖ) ،كفي بعض األحياف تيدل الجدة لزكج

حفيدتيا ربع أمالكيا كيدية زكاج (ِٖ) .
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ككاف مؤخر الصداؽ بمنزلة ديف عمى الزكج عميو أداؤه  ،كالبد أف يحدد بكقت معمكـ

عمى الزكج رده فيو (ّٖ) ،كىذا األمر كاف يحدث مشاكؿ عدة بيف الطرفيف بعد البناء،

بسبب رفض الزكج دفع المؤخر لزكجتو في ميعاده  .فقد يسئؿ ابف رشد في رجؿ طمب مؤخر

صداؽ ابنتو مف زكجيا ،فأجب ابف رشد ليس ألبييا عمييا شئ إذا ثبت رشدىا(ْٖ) .

ككذلؾ ذكر الكنشريسى أف شيكخ قرطبة يسألكا عف أب طالب زكج ابنتو مؤخر
صداقيا ،كالزكج يقكؿ إف زكجتو ال تطمبو ،فأجاب ابف المبانة إف طاؿ زمف الزكاج عف

سبع أك ثماف سنيف؛ فال متكمـ لألب إال بتككيميا (ٖٓ) .

كفي كثير مف األحياف :كانت المرأة تتنازؿ عف مؤخر صداقيا الذل كتب في عقد

زكاجيا ،كحؿ أجمو  ،لدكاـ العشرة كبيت الزكجية  ،فقد ذكر ابف العطار أف امرأة تنازلت
عف مؤخر صداقيا بعدما تخاصمت مع زكجيا  ،كرفعت األمر لمقاضى ثـ تصالحت معو

(ٖٔ) ،كأخرل تصالحت مع زكجيا عمى أف يدفع ليا ثكب كتاف صفتو كذا ككذا ككذا،
كأكياالن مف القمح (ٕٖ) ،كامرأة ثالثة تنازلت عف مؤخر صداقيا قبؿ حمكؿ أجمو برغبتيا
كطيب خاطرىا (ٖٖ) .

شروط عقد النكاح :

اتفؽ الفقياء عمى أف شركط عقد النكاح ألبد أف تككف كاضحة كمحددة ،كممزمة

لمطرفيف ،كال يمتزـ أحد أطراؼ عقد الزكاج بشركط لـ تدكف في ىذا العقد عند قاضى

المناكح (ٖٗ).

ككاف بعض األزكاج يتحايمكف بعدـ كتابة الشركط في عقد النكاح ،ليتنصمكا منيا

بعد ذلؾ (َٗ) ،كأتضح مف كتب النكازؿ أف ىناؾ شركطان لمرجؿ كشركطان أخرل لممرأة،
ككانت شركط المرأة أكثر بكثير مف شركط الرجؿ ،كذلؾ لخكؼ المرأة الشديد مف تالعب
كغدر الزكج بيا ،أك ألف الطالؽ حؽ مطمؽ في يد الرجؿ ،فأرادت المرأة أف تحمى نفسيا

بيذه الشركط .
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شروط المرأة :

ُ .أف تككف العصمة في يدىا ،أل أف تمتمؾ المرأة أمرىا كحريتيا ،كليا حرية تطميؽ
نفسيا (ُٗ).

ِ .أال يتزكج عمييا زكجيا  ،كال يتسرل كال يتخذ أـ كلد (ِٗ) ،فقد كردت مسألة لمقاضى ابف
كرد في قرطبة في عيد األمير عمى بف يكسؼ ابف تاشفيف ،في امرأة كاف ليا شرط أف
تطمؽ نفسيا ،إذا تزكج عمييا زكجيا ،فتزكج عمييا ،فطمقت نفسيا (ّٗ) ،كفي بعض

األحياف تسمى الزكجة امرأة بعينيا ،فتقكؿ " :إف تزكجت فالنة فأنا طالؽ" (ْٗ).

ّ .أف يحسف معاممتيا جسديان كماليان كمعنكيان ،فال يضربيا كال يبخؿ عمييا (ٓٗ) .
ْ .حرية المرأة في التصرؼ في ممتمكاتيا ،كعدـ تدخؿ الزكج في ماليا إال برضاىا
كمكافقتيا " ،فإف شاءت في ماليا باعت ،كاف شاءت كىبت كتصدقت" (ٔٗ) .

ٓ .أال يتغيب عنيا زكجيا غيبة ،متصمة قريبة أك بعيدة ،أكثر مف ستة أشير ،إال في

أداء فريضة الحج عف نفسو ،فمو مغيب ثالثة أعكاـ ،فمتى زاد عمى ىذيف األجميف أك

أحدىما فأمرىا بيدىا (ٕٗ).

ٔ .ال يجبرىا الزكج عمى االنتقاؿ مف بيت الزكجية في المدينة التى تعيش فييا ؛إلى بيت
أخر في مدينة أخرل إال برضاىا ،فإف أكرىيا فأمرىا بيدىا  .كقد ذكر ( الكنشريسى)

أف امرأة اشترطت عمى زكجيا :أال ينقميا مف مدينة بمش إال بإذنيا أك برضاىا ،فإف

أكرىيا فأمرىا بيدىا (ٖٗ) .

ٕ .كفي بعض األحياف يشترط بعض اآلباء أف تسكف ابنتو معو في داره طكاؿ فترة الزكاج
(ٗٗ).

ٖٖ .ػ أف يسمح ليا بزيارة جميع أىميا كأقاربيا مف النساء ،كذكل محارميا مف الرجاؿ،
فإف منعيا فيى حرة (ََُ) .

ٗ .إذا كانت المرأة تنتمي إلى أسرة ثرية ذات نفكذ ،تشترط عمى زكجيا في عقد النكاح
شراء خادمة تخدميا (َُُ) .
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شروط الرجل :

أشترط الرجؿ أف تككف المرأة بك انر (َُِ) بالغان (َُّ) .كفي بعض األحياف يشترط
صحة العقؿ كالبدف مف الطرفيف  ،كاف كاف فييما عيكب يعدد كؿ طرؼ ما بو مف عيكب

 ،فإف كجد الزكج بزكجتو عيكبان  ،تعرض المرأة عمى النساء لرؤيتيا ،كيخير الزكج بيف
اإلمساؾ بيا أك تركيا  ،فإف أ ارد الطالؽ أخذ ميره مف كلى المرأة ،كقد عد ابف

عبدالرؤكؼ مف العيكب أف تككف سكداء أك قرعاء (َُْ) .كذلؾ إذا كجدت المرأة عيبان
في زكجيا ؛يعرض الرجؿ عمى الرجاؿ لرؤيتو (َُٓ) كقد اشتكى رج يؿ لمقاضى أنو تزكج

بك انر فمما دخؿ بيا كجدىا ثيبان ،فأجاب القاضى بأف تعرض المرأة عمى النساء ،فإف كاف
القطع جديدان لـ يقبؿ منو الشككل  ،كاف كاف قديما يرد لمزكج صداقو (َُٔ) .

قاضى المناكح ( المأذون ) :

ذكر ابف رشد أف قاضى كؿ مدينة ،مف مدف األندلس ،يختار رجالن يتكلى عقكد
الزكاج ،يعرؼ باسـ ( صاحب المناكح ) ،كيكتب لو سكان بذلؾ ،كأف يعمف حاكـ المدينة
بيذا األمر  ،فيتكلى عقكد الزكاج  ،كجميع أحكاميا كالطالؽ (َُٕ) .

كنظ انر ألىمية ىذا المنصب كاف البد أف تتكفر في صاحبو عدة أمكر :أىميا أف يككف
فقييان عالمان بأحكاـ الزكاج كالطالؽ  ،كغنيان ككرعان ككبير السف كال يككف شابان (َُٖ)،
كيظؿ في منصبو طكاؿ حياة القاضى الذل عينو  ،حتى يعزلو القاضى الجديد (َُٗ).

كجرت العادة أف يقكـ الفقيو بعقد الزكاج في األماكف التى ليس بيا قاض ،أك لبعد

المسافة بيف القاضى كاألىالي (َُُ) .

أجر عمى عقد النكاح مف طرفى العقد ،ألف ذلؾ
ككاف صاحب المناكح ال يتقاضى ان
مف صميـ عممو  ،كيأخذ عميو راتبان مف بيت الماؿ  ،كاف أخذ صاحب المناكح ماالن مف

طرفي العقد ،تعتبر رشكة ،أما إف تكلى عقد الزكاج الفقيو :جاز لو الحصكؿ عمى أجر،
يدفعيا الطرفاف مناصفة أك احدىما حسب االتفاؽ بينيما(ُُُ) .

كىناؾ إجراءات محددة عمى القاضى اتخاذىا قبؿ إتماـ عقد الزكاج ،كال يصح

الزكاج إال بعد إثبات ىذه اإلجراءات ،كتتمثؿ في.)ُُِ( :
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 :أف يتأكد القاضى أف المرأة ليس ليا زكج  ،أك في أياـ عدة مف زكج أخر .

أولا
ثانيـــــ ا  :أف يتأكد القاضى أف ليا كليان ،فيرسؿ في طمبو ،اك ليس ليا كلى ،أك أف كلييا غائب.
ثالثـــــا  :أف الزكج كفؤ ليا .
رابعــــ ا  :أف الزكج دفع ليا صداقيا .
خامسا :أف المرأة بكر أك ثيب أك يتيمة .
بعد تأكد القاضى مف صحة كسالمة إجراءات الزكاج يتفؽ الطرفاف عمى مكعد

محدد لكتابة العقد كاحضار الشيكد (ُُّ) .

عقود النكاح :

كانت عقكد الزكاج في األندلس ،بصفة خاصة ،تبدأ بالبسممة كالصالة عمى رسكؿ اهلل

( صمى اهلل عميو كسمـ) ،كبياف أىمية الزكاج ،باالسترشاد بأية مف القرآف الكريـ ،ثـ اسـ

الزكج كالزكجة ،كىؿ ىى بكر أـ ثيب ؟ ،كمقدار الصداؽ المتفؽ عميو بيف الطرفيف :مقدمو
كمؤخره ،كيؤديو في شير كذا مف سنة كذا ،ثـ أسماء الشيكد ،شاىد مف طرؼ الزكج كشاىد

مف طرؼ الزكجة ،كفي النياية تاريخ العقد في شير كذا مف سنة كذا (ُُْ) .

كفي بعض األحياف يككف الزكاج شفاىة بدكف عقد مكتكب  ،لكف البد أف تتكفر فيو

الشركط السابقة  :مف كجكد كلي المرأة كالشيكد كالصداؽ  ،كاذا مات الزكج أك الزكجة

قبؿ البناء ترثو  ،كيرثيا ىك أيضان (ُُٓ) .
كقد فضؿ كثيركف مف أىؿ األندلس عقد النكاح في المسجد طمبان لمبركة ،فيتجمعكف
كمعيـ المباخر المفضضة التى يحرقكف فييا البخكر ،كتعمك صيحات الفرح كالسركر ،بؿ

يرقصكف فرحان بالنكاح .كقد أنكر ذلؾ الفقياء ،كأكصكا أف تينزه المساجد عف ىذه األفعاؿ،
ألنيا بيكت اهلل  ،كما جعمت إال لمطاعات كالعبادات (ُُٔ) .
ثـ ينصرؼ الجميع في حفؿ كبير إلى بيت العركس ،إلعداد الجياز كنقمو إلى بيت

الزكجية ،كيتناسب الجياز كنقمو مع مكانة أصحاب العرس كمدل ثرائيـ .ففى أفراح الخمفاء

كاألمراء :تحمؿ الجياز قكافؿ الدكاب كالجماؿ كمئات الحماليف (ُُٕ) ،أما في أفراح العامة،

فإنو يحتفؿ بنقؿ الشكار في حفؿ يشترؾ فيو األقارب كالمعارؼ كالجيراف (ُُٖ) .
223

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

ثالث ا  :حفل الزفاف :

كانت الميمة التى تسبؽ عيد النيركز أفضؿ ليمة لمزفاؼ في األندلس ،ككانكا يعدكف
الفطائر عمى شكؿ مدف األندلس ،ابتياجان بالعرس (ُُٗ) .ككاف أىؿ األندلس يتبادلكف
اليدايا فيما بينيـ  ،فإذا أقيـ العرس ييدل البعض لصاحب العرس ىدايا عديدة :مثؿ
الشاة أك نحكىا ،كدراىـ كغير ذلؾ .كقد عرضت قضايا مف ىذا الشأف عمى قاضى
الجماعة ابف بشتغير ،فأفتى بضركرة رد ىذه اليدايا في األعراس األخرل (َُِ) .
العرس ،
كتقاـ في ىذه الميمة كليمة كبيرة لألىؿ كاألصدقاء كالجيراف  ،تسمي كليمة ي
كىى في الكاقع كليمتاف  :أحدىما لمنساء  ،كتقاـ في بيت العركس  ،كاألخرل لمرجاؿ في
بيت العريس  ،كربما أقيمت الكليمتاف في بيت كاحد (ُُِ) .
كقد جرت العادة ،في بالد األندلس ،أف يرسؿ العريس لعركسو في ليمة الزفاؼ ىدية
العرس ،كىى عبارة عف الطيب كالصباغ كالحناء ،ككذلؾ كراء كحمى
العرس ،أك حؽ ي
ي
(ُِِ) ،كبعض الفقراء ييدل خفيف كجكربيف ( ُِّ) ،ككذلؾ يرسؿ ثك انر أك ثكريف أك
أكثر ،إلقامة كليمة ال يعرس في بيت العركس (ُِْ) .كقد ذكر الكنشريسي أف بنتان يتيمة
العرس فصنع بيا طعامان في داره ،كليس في
اشتكت ككيميا (ابف عميا) الذل أخذ ىدية ي
بيت العركس التى كانت في دار خاليا ،فمـ ترض بذلؾ  ،فأجاب القاضى أف يغرـ ابف
عميا  ،ألنو لـ يصنعو في الصفة المطمكبة (ُِٓ) .ككاف العريس يستعيف في كليمتو
بطباخ في ليمة العرس ،كذكر ابف عبدكف :أنو يجب عمى الطباخ أال يأخذ مف الطعاـ
العرس ،كاال تعتبر
شيئان ،إال باتفاؽ معمكـ بينو كبيف العريس ،أك ىدية ييبيا لو صاحب ي
سرقة كخيانة (ُِٔ).
كما تقكـ العركس ،أك كلييا ،بإحضار الماشطة التى تقكـ بتزيف العركس كتجميميا،
كذلؾ بتجميؿ الخدكد كتنعيـ الشفتيف ،كتفميج األسناف كاخفاء العيكب الظاىرة في البشرة
أك الكجو أك الشعر؛ بأدكات التجميؿ التى برفقتيا (ُِٕ) ،كما أنيا تأتى في اليكـ السابع
مف الزفاؼ ،لتمشيط العركس كتزيف خدكدىا بالحمرة ،كتخضيب األيدل كاألرجؿ بحناء
قاتمة المكف  ،مع رسكـ جميمة غير دائمة (ُِٖ)  .كمف الغريب في العصكر الكسطى:
أف الرجاؿ زاحمكا النساء في ىذه المينة ،فظير المزيف الرجؿ الذل يتكلى تزيف
العركس ليمة الزفاؼ ،مما أثار استياء ابف عبد الرؤكؼ الذل نبو عمى ضركرة كجكد ذل
محرـ مع العركس كالمزيف (ُِٗ) .
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كقد أتفؽ الفقياء عمى :أف أجرة الماشطة عمى عاتؽ العركس ككلييا ،كال تدخؿ
العرس،
في نفقة العريس (َُّ) ،كما كانت الماشطة تحصؿ عمى نصيب مف كليمة ي
كأحيانان تحظى أيضان ببعض األمكاؿ مف أقارب العركس (ُُّ) .
ثـ يخرج العريس ،في أحسف ثياب ،قاصدان بيت العركس في مككب كبير ،يحؼ بو
األىؿ كاألصدقاء كالجيراف  ،كبكصكؿ العريس الى منزؿ عركسو ؛ يبدأ حفؿ الزفاؼ الذل
يحييو عدد كبير مف الراقصات الالئى ينيكف عف كشؼ كجكىيف (ُِّ) ،كالمغنييف
كالمغنيات الذيف يطمقكف حناجرىـ بالغناء ابتياجان بتمؾ المناسبة السعيدة  ،فيختمط فيو
الغناء بضرب الدفكؼ كدؽ الطبكؿ كعزؼ المزامير  ،ككاف العامة مف المدعكيف يحممكف
البكؽ كالكير كالمزىر كالطنبكر كالعكد (ُّّ)  .كيختمط الرجاؿ بالنساء  ،كيجتمع المارة
كالعاطمكف كالفساؽ ،ثـ يخرجكا في مكضع كاسع فيجمبكف الخمكر ليشربكنيا  ،كيأتكف
بالعاىرات كالنساء الزكانى حيث يجتمعف .كيسجؿ الكنشريسى اف العاىرات يتخفيف في
مالبس الرجاؿ ،أك أف الرجاؿ يرتدكف مالبس النساء ،حتى ال يكتشؼ أمرىـ (ُّْ)،
كيحدث كؿ ىذا المنكر تحت نظر كبصر قائد الشرطة (الحرس) كال يتحرؾ خكفان مف
العرس (ُّٓ) .كقد أكصى ابف عبدكف بضركرة أخذ سالح الشباب عند
شرىـ ،حتى يتـ ي
إقباليـ عمى العرس  ،كضركرة خركج عدد مف األعكاف لحراسة العرس (ُّٔ).
ككاف ىذا المنكر مكضع استنكار مف الفقياء الذيف أكصكا بتأسي سنة الرسكؿ
(صمى اهلل عميو كسمـ) في األفراح :مف الضرب بالدؼ فقط (ُّٕ) .بيد أف أىؿ العركس
كانكا ييصركف عمى إقامة حفؿ العرس كاستدعاء الراقصات كالمغنيف  ،كيضغطكف عمى
العرس في دارؾ" (ُّٖ) .
العريس قائميف " :ال بذلؾ مف فعؿ ىذا ،كاال ما ترل ي
كيصؼ لنا الحميدل في جذكتو  ،كصفان دقيقان  ،لعرس أقيـ في أحد شكارع قرطبة فيقكؿ:
الن يككرل الزامر قاعد في كسط الحفؿ  ،كفي رأسو قمنسكة كشئ كعميو ثكب خز عب،
"كى
كفرسو بالحمية المحالة يمسكو غالمو  ،كىك يزمر في البكؽ كيقكؿ :
ق أسمـ ،ىذا الرش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
أسممنى في ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
يصيب بيا مف يش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
غزاؿ لو مقمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
سيس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأؿ عما كشى
كشى بيننا حاس ػ ػ ػ ػد
عمى الكصؿ يركحى ارتشى
لك شاء أف يرتشى
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كمعو مغف أخر يسامره فييا  ،ككاف النككرل مشيك انر في قرطبة ،فكاف يغنى كيزمر
لمخميفة عبد الرحمف الناصر (ُّٗ) .
العرس فقاؿ ابف خفاجة.)َُْ( :
كقد عبر الشعر األندلسي عف حفالت ي
تدار
أراكة ضربت سماء فكقن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
تندل كافالؾ الككؤس ي
نثرت عميو بخدىا األزىاري
حفت بدكحتيا مجرة جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدكؿ
حسناء شد بخصرىا يزنػ ػ ػ ػ يار
فكأنيا ككأف جدكؿ مائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
نثار
زؼ الجناح بيا عركس مدامػ ػة
تجمس كنكار الغصكف ي
كتجسمت نك ار بيا األنػ ػ ػ ػك يار
في ركضة جنح الدجى ظال بيا
العطار
فييا كيفتؽ مسكو
غناء ينثر كشيو الب اززلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى
ي
كيصؼ ابف زيدكف يعرس المعتضد بف عباد كيينئو بزكاجو قائالن :
تجمك لعيف المجتمى سيماك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
بدار زمانؾ البسان ديباجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
لككاف كصفان كاف بعض يحالكا
دنيا لزىرتيا سقاع مذى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب
عممان بأنى فيو ليس أراكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
أسبكع أنس كيحدث لى كحشو
ثقة بأنؾ ناعـ فيناكا (ُُْ) .
فأنا المعذب غير أنى مشعػ ػ ػ ػ ػر
ثـ تخرح العركس مف بيت أىميا إلى بيت زكجيا ،كىى مرتدية ثكبان خاصان ليذه
العرس  ،في مككب مييب يتقدمو الحكاة إلى بيت
المناسبة السعيدة ،كعمى رأسو تاج ي
الزكجية (ُِْ) .كقد نيى ابف عبدكف عف استخداـ الحكاة في مككب الزفاؼ قائالن" :أنيـ
زناة كممعكنكف مف اهلل كمف الناس أجمعيف" (ُّْ) .
كقد كصؼ لنا ابف بساـ زفاؼ العركس كخركجيا إلى بيت الزكجية ،كمشيد الحفؿ،
حيث يككف محؿ إعجاب الحاضريف مف المدعكيف قائالن.)ُْْ( :
سكرل تجر ذيكليا تتبختر
كاليكيا مثؿ العركس زففتيا
عذ انر التأخر ليت لـ أتأخر
عذراء إال اننى حممتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
كيستمر الحفؿ أسبكعان كامالن في الشكارع عمى ىذا الحاؿ ،فيتكمؼ الحفؿ نفقات طائمة
(ُْٓ) ،كلذلؾ يتفؽ الطرفاف عمى أف تككف نفقات حفؿ الزفاؼ مناصفة بينيما (ُْٔ) .
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ككاف عرس المنصكر بف أبي عامر مف أسماء بنت غالب الناصرل (صاحب
مدينة سالـ) في عيد المستنصر" أعظـ عرس في األندلس" (ُْٕ) .كمف ىذه العبارة يتضح
لنا مبمغ الترؼ كالبذخ الذل كاف في ىذا العرس  ،بالرغـ مف عدـ كركد تفاصيؿ عنو .

زواج الثيب :

لـ يجد بعض الرجاؿ حرجان في الزكاج بالمرأة الثيب (التى سبؽ ليا الزكاج) ،كذلؾ
إما طمعان في أمكاليا أك مكانتيا االجتماعية ،بعد التغالى في الميكر كالتكاليؼ الباىظة
لزكاج البنت البكر ،األمر الذل يجعؿ البعض يفضؿ المرأة الثيب ،بؿ كحتى حياة
العزكبية عمى ما ذكرنا .كقد أشار ابف قزماف في أزجالو إلى شخص تكبد في زكاجو
تكاليؼ باىظة جدان؛ جعمتو يندـ عمى زكاجو ،كيندب حظو ،كيتيـ نفسو بالعمى ،كينصح
غيره بعدـ خكض تجربة الزكاج قائالا (ُْٖ) :
كجأتنى الماللة كخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت
أنفقت في زكاجى كأرفيت
مما حيت لس تخمطيا ماعو
صداعو
إذ قد كفانى اهلل ي
أنا رأيت مف ىمو ما رأي ػ ػ ػ ػت
زاعؽ ىك ذا الزكاج بطباعو
أش ذا العمى يا مف ماع عنيف؟ أياؾ تغرؾ الغمظ كالزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف
ويوصى الشباب قائالا :
باهلل يا أخى غاية ما أبقيت
أفجر فإف ماعؾ مفاخر
يا زينة شباب المحاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ
يا حر يا شريؼ الفعايؿ
جمعت كؿ خصمة فينػ ػ ػيت
ىنيان ذا العال كالفضايؿ

الزواج المختمط :

ىك زكاج الرجؿ المسمـ مف نساء أىؿ الكتاب ،مف الييكد كالنصارل .كقد أنعكس
االمتزاج بيف المسمميف كالنصارل في األندلس عمى أرض الكاقع :في أمر الزكاج
كالعالقات االجتماعية بينيما .بؿ أصبح الزكاج مف األسبانيات تقميدان شائعان عند أىؿ
األندلس  ،بكافة طكائفيا مف األمراء كالخمفاء كالخاصة كالعامة .
كقد بدأت المصاىرات بيف المسمميف كالنصارل في كقت مبكر .فما كاد فاتحكا
األندلس مف العرب كالبربر يستريحكف مف عناء الفتح كالحرب؛ حتى بدأت الزيجات بيف
الطرفيف ،كىذا دليؿ عمى سياسة التسامح التى اتبعيا المسممكف منذ األياـ األكلى لفتح
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االندلس ،ككاف أكؿ ىؤالء أمير األندلس عبد العزيز ابف مكسى بف نصير ،الذل تزكج
مف (ايخيمكنا) أرممة لذريؽ التى عرفت في المصادر العربية باسـ ( أـ عاصـ) (ُْٗ).
كقد حذا حذكه العديد مف رجاؿ العرب  ،كأمراء بنى أمية ،في األندلس ،الذيف
تزكجكا مف نساء البشكنس كالجاللقة ،ممف يقعف في أيدييـ سبيان ،بسبب الحركب
المتكاصمة كالغزكات المتتابعة .فأـ األمير ىشاـ الرضا ،ابف عبد الرحمف الداخؿ  ،كانت
جارية أسبانية اسميا ( جكرا) ،كأـ الحكـ الربضى كانت أـ كلد اسميا (زخرؼ) أىديت لو
(َُٓ) أمثمة أخر عديدة ال يتسع المجاؿ لذكرىا تكضح مدل اإلمتزاج بيف طرفي
المجتمع األندلسي .
كلـ يقتصر األمر عمى زكاج المسمميف مف اسبانيات مسيحيات ،بؿ تعدل ذلؾ إلى
زكاج مسممات برجاؿ مسيحيف ،رغـ تحريـ اإلسالـ لذلؾ (ُُٓ) .كينحصر ىذا النكع مف
الزيجات في أسرة بنى قسي المكلديف ،أصحاب الثغر األعمى في مدينة تيطيمة ،كمف أمثمة
ذلؾ :زكاج أكرية (  ) Oriaبنت مكسى بف مكسى بف فرتكف مف غرسيو ممؾ نبره ،كما
أف مكسى زكج بنات أخيو (لب) ألكالد كنقة بف شانجة حاكـ بمبمكنة (ُِٓ) .
أما عف صيغة عقد زكاج الكتابية  ،فمـ تختمؼ عف عقد زكاج المسممة ،فإف كاف
ليا كلي ذكر في نص العقد (ُّٓ) ،كاف لـ يكف ليا كلى عقد زكاجيا أساقفة أىؿ دينيا،
كأكدت التشريعات الفقيية عمى أنو اليعقد زكاج المسيحية كالييكدية أمير مسمـ ،فأكلياؤىا
أحؽ بالعقد إال أف يأبكا فيقعد الزكاج األمير المسمـ (ُْٓ) .
كقد سئؿ القاضى ابف بشتغير في امرأة تريد الزكاج يمنعيا أىؿ دينيا ؟ فأفتى ابف
بشتغير بأف يجبرىـ السمطاف المسمـ عمى زكاجيا ألف ىذا مف الظمـ ،كلك ذىبت إلى
زكاج مسمـ كأبى أىؿ دينيا(ُٓٓ) .

تعدد الزوجات :

حظيت المرأة في األندلس بحظ أفضؿ مف بقية نساء المسمميف ،كذلؾ ألف تعدد
الزكاجات لـ يكف أم انر شائعاي ،أك عمى نطاؽ كاسع ،بسبب كثرة اإلماء كالجكارل في
األندلس ،ككذلؾ قكة شخصية المرأة األندلسية؛ التى ال تقبؿ أف تككف ضره لزكجة أخرل،
كتؤثر المكت عمى ذلؾ  ،بقكؿ المثؿ " :مشيه لمحفرة ول مشيه لبيت أخرى " (ُٔٓ) .
كما كاف المجتمع يسخر مف الرجؿ ذل الزكجتيف قائميف ":خروف بين شاتين" (ُٕٓ).
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كلذلؾ فقد اشترطت المرأة األندلسية في عقد زكاجيا أف ال يتزكج عمييا ،كال يتخذ
الجكارل ،ألنيا إذا كلدت لو أصبحت حرة .
كاف أىؿ الطبقة الكسطى يكتفكف بزكجة كاحدة  ،ككاف أبك العالء المعرل ينصح
الرجؿ أال يتزكج بأكثر مف امرأة قائالن (ُٖٓ) :
فقد أخطأت في الرأل التريؾ
متى تشرؾ مع امرأة سكاىا
لما كاف اإللو بال شري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ
فمك يرجى مف الشركاء خير
أما طبقة العامة في األندلس ،فكاف تعدد الزكاجات بينيـ ناد انر ،فمنيـ مف تزكج
امرأتيف كثالث كأربع نسكة ،كقد يسئؿ ابف رشد في زكج تزكج أربع نسكة كفي عصمتو،
كمنيـ مف تزكج خمسة كأبقى في عصمتو أربعة (ُٗٓ) .
كلـ يعترض العمماء عمى تعدد الزكجات ،لكنيـ كضعكا لو شركطان منيا :المساكاة
بيف الزكجات في الممبس كالطعاـ كالمبيت ،كال يفضؿ كاحدة عمى صاحبتيا ،إال ما ال
يستطيع العدؿ فيو ،مثؿ الجماع كالمحبة (َُٔ).

زواج المتعة :

ىك نكاح ال يراد بو دكاـ الزكاج كاستق ارره طمبان لمذرية ،أك السكف إلى المرأة طمبان
لممكدة كالرحمة ،إنما غاية ما يراد بو المتعة بالمرأة فترة معينة ،كشير أك سنة ،أك انقضاء
المكسـ كقدكـ الحج كنحك ذلؾ (ُُٔ) .
كقد عرفت األندلس زكاج المتعة الذل كجد فيو بعض طمبة العمـ كسيمة لتجنب
الزنا ،ككاف الزكجاف يتفقاف معان ،كيحدداف مدتو حسب رغبتيما ،كيعقد عقد الزكاج في
ىذه الحالة دكف كلي المرأة ،كال يتجاكز المير في ىذا النكع نصؼ درىـ (ُِٔ).
كقد أفتى ابف رشد بعدـ جكاز زكاج المتعة شرعان ،ككجكب إقامة الحد عمى فاعميو،
كذلؾ لككنو ال ميراث فيو كال عدة كال كفاة كال طالؽ (ُّٔ) ،غير أف الكاقع العيانى في
األندلس تجاكز المحاذير الفقيية .

التسرى :

كاف بعض رجاؿ األندلس يفضؿ التسرل ،أل اتخاذ الجكارل عمى الزكاج ،نظ انر لكفرة
اإلماء كالجكارل ،كما ذكرناه مف المغاالة في الميكر ،ككثرة تكاليؼ كنفقات الزكاج (ُْٔ).
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كفي عيد المنصكر بف أبي عامر ،نظ انر لكثرة الحمالت التى خاضيا ضد الممالؾ
األسبانية في الشماؿ ،أف امتأل األندلس ببنات الركـ كأكالىـ كنسائيـ ،كنظ انر لتغالى أىؿ
األندلس في الميكر ،كتجييز البنات مف الثياب كالحمى كالدكر  ،كرخص أثماف بنات الركـ ،
دفع الرجاؿ إلى التسرل ببنات الركـ ،فما كانت تساكل أغمى بنت مف بنات الركـ عشريف
دينا انر عامرية .فمما مات المنصكر فرح الناس صائحيف كخاصة البنات" :مات الجالب مات
الجالب" أل الذل غمر األندلس بالسبايا كالنساء المسيحيات مف غزكاتو (ُٓٔ) .
ككاف أىؿ األندلس يصنفكف الجكارل أصنافان حسب صكرىـ كأخالقيـ ،كما يصمح لو
كؿ نكع منيـ ،فقالكا" :الخادمة البربرية لمذة ،كالركمية لجمع الماؿ كالخزانة ،كالتركية لإلنجاب،
كالزنجية لمرضاع ،كالمكية لمغناء ،كالمدنية لمشكؿ ،كالعراقية لمطرب كاالنكسار" (ُٔٔ).
ككاف أبناء الطبقة العميا يكثركف مف اتخاذ الجكارل كاإلماء لالستمتاع بيف ،كيذكر
الجاحظ أف السبب في كثرة التسرل بالجكارل عند الرجاؿ ىك أف الرجؿ قبؿ أف يمتمؾ
األمة ؛ قد تأمؿ كؿ شئ فييا كعرفو  ،فأقبؿ عمى شرائيا بعد كقكعيا في نفسو ،أما الحرة
فإنو في أغمب األحياف ال يراىا ،كال يعرؼ أىي جميمة أـ ال ،كيعتمد في ذلؾ عمى
استشارة بعض النساء (ُٕٔ).
كقد حكى السقطى ،في قصة طكيمة ،عف رجؿ مف أىؿ البيرة :حمؼ عمى ترؾ
الزكاج باألندلس  ،فمـ يجد مخرجان فتكجو إلى قرطبة  ،كاشترل بيا جارية رائعة الجماؿ،
فأركبيا بغمتو كألبسيا ثكب حرير مطرز ،كال يفيـ كالميا فظنيا عجمية ،كعاد إلى البيرة
كقمبو يتألأل فرحان كسرك انر ،حتى عرؼ انيا مف بنات الميؿ كليست أعجمية ،فتبدد فرحو
كأخذىا لممرية كباعيا بضعؼ ما دفع في شرائئيا (ُٖٔ) .
ككانت عادة التسرم كاتخاذ الجكارل كاإلماء ،إلى جانب الزكجة ،شائعان كمكجكدان
في األندلس ،ألف ابف حزـ حيف أراد أف يثنى عمى الحياة الزكجية ألخيو فقاؿ :لـ يكف لو
قبميا كال معيا امرأة غيرىا  ،كىك رد فعؿ طبيعى ،في العصكر الكسطى ،أف الرجؿ حيف
ال يقنع بزكجة؛ كال يخمص لحياة أسرية سعيدة ،أف يمد رغبتو إلى الجكارل (ُٗٔ) .
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نتائج البحث :

 نظرة المجتمع األندلسي إلى الزكاج عمى أنو قضية مصيرية لترسيخ الركابط
االجتماعية بقدر ما اتخذ منو مكقؼ الحيطة كالحذر ،بؿ تحكؿ األمر إلى أزمة في

اإلقباؿ عمى الزكاج كذلؾ ألسباب عدة مادية كنفسية كاجتماعية.

 تأخر سف الزكاج عند بعض األسر األندلسية بسبب المغاالة في الميكر ككثرة نفقات الزكاج.
 ػ حرص اآلباء عمى تزكيج بناتيـ كأكالدىـ في سف مبكرة إلطمئناف عمييـ  ،مما
اضطرىـ لتحمؿ أعباء كنفقات الزكاج .

 عرؼ األندلسيكف الخاطبة التى كانت تنيض بدكر كبير في إتماـ ميمة الخطكبة كأمر
الزكاج .

 تمتعت المرأة األندلسية بالحرية الكاممة في اختيار شريؾ حياتيا.

 ال تختمؼ عقكد الزكاج األندلسية عف العقكد الحالية  :مف ضركرة كجكد الكلى
كالصداؽ كالشيكد  ،إلى جانب التكافؤ االجتماعى بيف الطرفيف.

 كاف صداؽ المرأة األندلسية خمسيف دينا انر ذىبياي  ،كاف كانت بعض األسر األندلسية
تبيع ما تممؾ لمتباىى كالتفاخر أماـ الناس.
 لجكء المرأة األندلسية لفرض شركطيا عمى الرجؿ ،لخكفيا مف تالعب الزكج بيا.

 يتكلى قاضى المناكح كالفقيو كتابة عقكد الزكاج األندلسية  ،كال يتـ عقد الزكاج إال بعد
تأكد القاضى مف إجراءات الزكاج.

 كانت حفالت الزفاؼ األندلسية مميئة بالمنكرات كالمحرمات التى أنكرىا الفقياء ،
كحذركا مف تكرارىا.

 ضربت بالد األندلس مثالن فريدنا لمتسامح كالمحبة بيف المسمميف كالنصارل ،في الزكاج
كالعالقات االجتماعية ،بؿ تعدل ذلؾ إلى زكاج مسممات بنصارل برغـ تحريـ اإلسالـ لذلؾ.
 ػكانت عادة التسرم كاتخاذ الجكارل كاإلماء ،إلى جانب الزكجة ،أم انر شائعان كمكجكدان
في األندلس  ،كخاصة بيف أبناء الطبقة العميا.
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الهوامش :

تصكرىا األمثاؿ الشعبية ،ص ُّْ.
(ُ) محمد عمى دبكر :مالمح المجتمع األندلسي كما
ٍ

(ِ) الزجالى :أمثاؿ العكاـ  ،تحقيؽ محمد بف شريفو ،فاسُٕٗٓ ،ـ  ،ص ِِْ ،أمثاؿ
رقـ ( َُّٓ) .

(ّ) ابف قزماف  :ديكاف ابف قزماف  ،ص ٖٗ . َٗ ،

(ْ) المخمى  :المدخؿ إلى تقكيـ المساف  ،تحقيؽ حاتـ صالح الضامف ،

دار البشائر اإلسالمية ََِّ ،ـ  ،ص َّٓ  ،سامية عامر  :صكر مف المجتمع

األندلسي  ،ص ّٖ .

(ٓ) محمد عمى دبكر  :المرجع السابؽ  ،ص ُّٓ .

(ٔ) كفي ىذا المعنى ركل اإلماـ الثعمبي في تفسيره عف ابف عباس

(رضى اهلل عنو) قاؿ رسكؿ اهلل ( صؿ اهلل عميو كسمـ) " :التمسكا الرزؽ في
النكاح" كىك حديث ضعيؼ كاف كاف معناه صحيحان .
الثعمبي  :الكشؼ كالبياف  ،جػٕ  ،دار احياء التراث العربي ََِِ ،ـ  ،ص ٓٗ .

(ٕ) محمد عمى دبكر  :المرجع السابؽ  ،ص ُّٓ.
(ٖ) محمد عمى دبكر  :المرجع نفسو  ،ص ُّٓ.

(ٗ) الزجالى :أمثاؿ العكاـ  ،مثاؿ رقـ (ٕٕٗ) ،كرقـ (ُٓٔٗ) ،)ََُٕ ( ،صُُِ.

(َُ) الزجالى :المصدر نفسو  ،مثاؿ رقـ ( ََُٕ)  ،ص ِٕ ،مارية ج فيغي ار :أصمح
المعالى ( عف المنزلة االجتماعية لنساء األندلس ) ( ،الحضارة العربية اإلسالمية

في األندلس )  ،جػ ِ  ،بيركت ُٖٗٗ ،ـ  ،ص ََُٓ.

(ُُ) المخمى :المصدر السابؽ ،ص ّٔٓ ،سامية عامر :المرجع السابؽ ،ص ّٖ.
(ُِ) المخمى  :المصدر نفسو  ،ص ّٔٓ.

(ُّ) مارية ج فيغي ار  :المرجع السابؽ  ،ص ََُٓ.

(ُْ) محمد محمكد إدريس  :الحياة االجتماعية لطبقة العامة في قرطبة في القرف
السادس اليجرم  /الثاني عشر الميالدم  ،ص َُُ.
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(ُٓ) ابف حزـ :طكؽ الحمامة ،تحقيؽ الطاىر أحمد مكى ،مكتبة كىبوُٕٕٗ ،ـ ،صُِٔ.

(ُٔ) ابف العطار :الكثائؽ كالسجالت  ،تحقيؽ بدرك شالميتا كككرينطى ،المعيد األسبانى
العربي لمثقافة ،مدريد ُّٖٗ ،ـ  ،ص ُِ.

(ُٕ) ابف حزـ:المصدر السابؽ ،صُِٔ ،محمد محمكد إدريس :المرجع السابؽ ،صَُُ.
(ُٖ) محمد محمكد إدريس  :المرجع نفسو  ،ص ََُ.
(ُٗ) محمد محمكد إدريس  :المرجع نفسو  ،ص ٕٗ .
(َِ) القرآف الكريـ  :سكرة الركـ األية ( ُِ) .
(ُِ) سعيد عاشكر:

الحياة االجتماعية في الدكلة اإلسالمية ،دراسات في التاريخ

كالحضارة اإلسالمية ،ذات السالسؿ ،الككيتُٖٗٔ ،ـ ،صِّٕ ،نجالء سامى

النبراكل :نماذج مف العمالة النسائية الحرة في األندلس ،مجمة التاريخ كالمستقبؿ،
آداب المنيا ،يكليك ََِٗـ ،ص ِّٕ.

(ِِ) ابف الحاج :المدخؿ الى الشرع الشريؼ عمى المذىب ،دار التراث ،القاىرة،

ُِٗٗـ ،الطاىرمكى :دراسات أندلسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة ،دار المعارؼ،
القاىرةَُٖٗ ،ـ  ،صُِٔ ،نجالء سامى النبراكل :المرجع نفسو ،ص ِّٕ.

(ِّ) الطاىر مكى  :المرجع نفسو  ،ص ُِٔ.

(ِْ) راكية عبد الحميد شافع :المرأة في المجتمع األندلسى ،دار عيف ،القاىرةََِْ ،ـ ،صٓٗ.
(ِٓ) راكية عبد الحميد شافع  :المرجع نفسو  ،ص ٓٗ.
(ِٔ) مارية ج فيغي ار  :المرجع السابؽ  ،ص َََُ.

(ِٕ) ابف حزـ :المصدر السابؽ  ،صُٕ ،ِٕ ،الطير مكى :المرجع السابؽ ،ص ِِٔ،
;)Barroso ( Isabel Cobanillas

Las Mujer en Al-andalus , ( IV Congreso Virtual sobre Historia
de la Mujeres ( de la 5 al 11de Octubre del 2012), p 17.

(ِٖ) المقرل :نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ إحساف عباس ،دار
بيركت ،صادرُٖٔٗـ ،جػ ْ ،صَِٗ ،راكية عبد الحميد:المرجع السابؽ ،صٕٗ.
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(ِٗ) راكية عبد الحميد :نفسو ،ص ٕٗ.

(َّ) الحميدل :جذكة المقتبس في ذكر بالد األندلس ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة،
ُٖٗٗـ ،ترجمة ( ٖٖٖ) ،ص ّْٕ.ّٕٓ ،

(ُّ) ابف العطار :المصدر السابؽ ،صِ ،الكنشريسى :المعيار المغرب ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت ُُٖٗ ،ـ ،جػ ّ .ُُّ ،َُّ ،

(ِّ) ابف عبد الرؤكؼ  :في آداب الحسبة كالمحتسب ،ضمف ثالث رسائؿ في الحسبة

نشرىا ليفى بركفنساؿ ،المعيد الفرنسي ،القاىرةُٗٓٓ ،ـ ،صَٖ ،الكنشريسى:

المصدر نفسو ،جػّ ،ص ُّٗ ،راكية عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص ٕٗ.

(ّّ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ِ.

(ّْ) أباحت الشريعة اإلسالمية لمخاطب أف ينظر إلى مخطكبتو ،فقد نص الفقياء عمى اف

مف أراد أف يتزكج امرأة فمو أف ينظر إلييا مف غير أف يخمك بيا ،كقاؿ ابف قدامة في

المغنى :ال نعمـ بيف أىؿ العمـ خالفان في إباحة النظر إلى المرأة لمف أراد انكاحيا  .كقد
ركل عف جابر بف عبد اهلل (رضى اهلل عنو) أف رسكؿ اهلل (ص) قاؿ( :إذا خطب

أحدكـ ا مرأة فإذا استطاع أف ينظر منيا ما يدعكه إلى نكاحيا فميفعؿ) قاؿ جابر:

فخطبت جارية فكنت أتخبأ ليا حتى أريت ما دعانى إلى نكاحيا فتزكجتيا) .أحكاـ

األسرة في فقو اإلسالمي ،ك ازرة األكقاؼ ( ،د .ت) ،ص ُْ .

الخشنى  :قضاة قرطبة  ،الييئة العامة لمكتاب  ،القاىرة ُٖٗٗ ،ـ  ،ص ُٖ.
(ّٓ) ي
(ّٔ) كالمثاؿ المصرل  ( :أخطب لبنتؾ كال تخطب ألبنؾ ) .

(ّٕ) ابف عبد الممؾ :الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،تحقيؽ محمد بف شريفو،
مطبعة المعارؼ الجديدة ،الرباطُْٖٗ ،ـ  ،جػ ِ ،ترجمة( ِّٔ) ،ص ْْٖ.

(ّٖ) الطاىر أحمد مكى :دراسات أندلسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة ،دار المعارؼ،
القاىرةَُٖٗ ،ـ  ،ص ٔٗ.

(ّٗ) محمد عمى دبكر :المرجع السابؽ ،ص ُّْ ،الطاىر أحمد مكى :دراسات عف
ابف حزـ ،ص ِِٔ.
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(َْ) الطاىر مكى :دراسات عف ابف حزـ  ،ص ِِٔ ،

Parsons (Timothy . H ) ;The Rule of Empire ,oxford

university , 2010, p 102.

(ُْ) الطاىر مكى  :دراسات عف ابف حزـ  ،ص ِِٔ،

Parsons ( Timothy . H ) ;Ibid , p 102.

(ِْ) يعرؼ عقد النكاح عبد المغكيكف بأنو األزدكاج كاالقتراف ،فيقاؿ زكج الشئ بالشئ
كزكجو إليو إذا قرنو بو كفيو قكلو تعالى" :كزكجناىـ بحكر عيف" أل قرناىـ ،ككؿ

شيئيف اقترف أحدىما باألخر فيما زكجاف .أما تعريؼ الزكاج في االصطالح فيك
يترادؼ مع النكاح ،كىك عبارة عف عقد يتضمف إباحة االستمتاع بالمرأة .أحكاـ

األسرة ،صِٗ. َّ ،

(ّْ) أحكاـ األسرة  ،ص ْٓ .ٓٔ ،ٓٓ ،

(ْْ) ابف عبد الركؤؼ  :المصدر السابؽ  ،ص َٖ  ،ُٖ ،ابف سيؿ  :ديكاف األحكاـ
الكبرل  ،دار الحديث  ،القاىرة ََِٕ ،ـ  ،ص ُٕٓ.

Zomeno(Amalia); The Islamic Marriage Contract in Indalus,

;)Cambridge, 2008 , p 140, Barroso ( Isabel Cobanillas

Op cit , p 17 .

(ْٓ) ابف حزـ :المصدر السابؽ ،ص ٖٗ ،الطاىر مكى :دراسات عف ابف حزـ ،ص
ُِٔ.ِِٔ ،

(ْٔ) ابف حزـ  :المصدر نفسو  ،ص ِٗ.

(ْٕ) ابف العطار :المصدر السابؽ  ،ص ُِ.

(ْٖ) الكنشريسى :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ُُّ.

(ْٗ) الكنشريسي :المصدر نفسو ،جػّ ،ص ُِْ ،ابف سيؿ :المصدر السابؽ ،ص ُٕٕ.
(َٓ) ابف عبد الركؤؼ  :المصدر السابؽ  ،ص ِٖ.
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(ُٓ) لمصداؽ أسماء كثيرة أكصميا البعض إلى عشرة أسماء ىى" :مير ،صداؽ أك
طكؿ ،نكاح " ،كيجب المير
صدقة ،نحمة ،أجر ،فريضة ،حباء ،عقر ،عالئؽ ٍ ،
عمى الرجؿ دكف المرأة ،إما بالعقد أك الدخكؿ بيا ،كذلؾ لقكلو تعالى " :كأتكا

النساء صدقاتيف نحمة " أل عطية مف اهلل ،كقاؿ تعالى " :كأتكىف أجكرىف" .كمف
السنة الشريفة أف النبي (ص) ما أنكح أحدان مف نسائو كال أنكح أحدان مف بناتو إال
بصداؽ ،كعف أبى سممة قاؿ سألت عائشة (رضى اهلل عنيا) عف صداؽ الرسكؿ
ليا فقالت :ثنتا عشرة أكقية كنش ،فقمت  :ما نش ؟ قالت :نصؼ أكقية .أبك داكد:

مسند ،جػّ  ،ص ْٔ  ،أحكاـ األسرة  ،ص ِِٕػ َِّ.

(ِٓ) أحكاـ األسرة  ،ص ِِٕ.

(ّٓ) الكنشريسي :المصدرالسابؽ ،جػّ ،صُِٗ ،ابف سيؿ :المصدر السابؽ ،ص ُّٖ.
(ْٓ) ابف رشد  :فتاكل ابف رشد  ،تحقيؽ المختار بف الطاىر التميمى  ،دار
الغرب اإلسالمي ُٖٕٗ ،ـ  ،جػ ُ ،ص ِِْ.

(ٓٓ) ابف رشد  :المصدر نفسو  ،جػِ ،ص َُّّ.

(ٔٓ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ ،جػّ  ،ص ُّٖ.
(ٕٓ) الكنشريسي  :المصدر نفسو ،جػ ّ ،ص ُْٕ،
; ) Marian ( Manlela

Women and Gender in Medieval Europe , An Encyclopedia ,

2006 ,p 527.

(ٖٓ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػ ّ .ِّٔ ،

(ٗٓ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ  ،ص َٖٔ.
(َٔ) ابف رشد  :نفسو ،جػ ُ  ،ص َٖٔ.

(ُٔ)الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ  ،ص َُُ.
(ِٔ) ابف كرد  :نكازؿ  ،مسألة رقـ ( ٖٖ)  ،ص ِٔ.

(ّٔ) ابف كرد  :المصدر نفسو  ،مسألة رقـ ( ّّ)  ،ص ُُ.
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(ْٔ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػّ ،ص ِِّ.ِٔٔ ،ِِْ ،
(ٓٔ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ ،ص ّٖٖ.
(ٔٔ) ابف رشد  :المصدر نفسو  ،جػ ُ ،ص َُٖ.

(ٕٔ) ابف رشد  :نفسو  ،جػ ِ  ،ص ُُّٕ.ُُّٖ ،

(ٖٔ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ  ،ص ُُٕ ،

Barroso ( Isabel Cobanillas);op cit , p 18.

(ٗٔ) الكنشريسى  :المصدر نفسو  ،جػ ّ ،ص ُِٓ.

(َٕ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ُُٖٓ.
(ُٕ) ابف رشد  :المصدر نفسو  ،جػ ّ .ُُٖٓ ،

(ِٕ) ابف كرد  :المصدر السابؽ  ،مسألة ( ٖٖ)  ،ص ِٔ.
(ّٕ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ٔٗ،
Zomeno(Amalia);op cit, p 142.

(ْٕ) الكنشريسى  :المصدر نفسو  ،جػّ  ،ص ْٔ،
Zomeno(Amalia);op cit, p142.

(ٕٓ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػِ  ،ص ُٕٓٓ .ُٖٓٓ ،

(ٕٔ) ابف بشتغير :المصدر السابؽ ،ص ْٔ ،ٔٓ ،ابف رشد :المصدر نفسو ،جػ ّ،
ص ُٖٗٓ.

(ٕٕ) الطاىر مكى  :دراسات عف ابف حزـ  ،ص ُِٔ.

(ٖٕ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػّ  ،ص ُِّ.ُْٓ ،ُِٔ ،ُِٓ ،ُُٕ،
(ٕٗ) المقرل  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ٖٖ.

(َٖ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػّ  ،ص ُٖٓٓ.ُٓٓٗ ،
(ُٖ) ابف رشد  :المصدر نفسو  ،جػ ِ ،ص ُُْٖ.ُُْٗ ،
(ِٖ) ابف رشد  :نفسو  ،جػ ِ .ُُٓٓ ،

(ّٖ) ابف عبد الرؤكؼ  :المصدر السابؽ  ،ص ُٖ .
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(ْٖ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ْ  ،ص ُٕٗٓ.ُٖٓٗ ،
(ٖٓ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ُِٕ.
(ٖٔ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ّْْ.

(ٕٖ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػّ  ،ص ُْْ.
(ٖٖ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػ ّ  ،ص ّْٔ.
(ٖٗ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػ ّ . َُُ ،

(َٗ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػ ّ  ،ص ُُٓ .ُُٔ ،

(ُٗ) أحمد الشامى  :التطكر التاريخى لعقكد الزكاج في اإلسالـ  ،القاىرة ُِٖٗ ،ـ ،
ص ِٓ ،راكية عبد الحميد  :المرجع السابؽ  ،ص ٔٗ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144.

(ِٗ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ٕ. ٖ ،
(ّٗ) ابف كرد  :المصدر السابؽ  ،مسألة ٕٔ ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Barroso ( Isabel
Cobanillas);po cit , p 18 .

(ْٗ) ابف رشد :المصدر السابؽ ،جػُ ،ص ُّٕ ،الكنشريسى :المصدر السابؽ ،جػ ّ،
ص ْٗ Zomeno (Almalia); op cit , p 144. ،

(ٓٗ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ٖ  ،أحمد الشامى  :المرجع السابؽ  ،ص
ِٕ ،راكية عبد الحميد  :المرجع السابؽ  ،ص ٔٗ ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Barroso ( Isabel

Cobanillas);po cit , p 18 .

(ٔٗ) أحمد الشامى  :المرجع نفسو  ،ص ِٕ  ،راكية عبد الحميد  :المرجع نفسو ،ٗٔ ،
Zomeno (Almalia); op cit , p 144,

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 .
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(ٕٗ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ٖ  ،ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ،
ص ٖٕٓ ،ابف سيؿ  :المصدر السابؽ  ،ص ُُِ،

Zomeno

(Almalia); op cit , p 144., Marian ( Manlela ) ; op cit , p 527 .

(ٖٗ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ  ،ص ِّٔ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Marian ( Manlela ) ;ibid, p 527.

(ٗٗ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ  ،ص ُٕٔ،ُٕٕ ،
Zomeno (Almalia); op cit , p 144.

(ََُ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ٖ ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144.

(َُُ) ابف العطار  :نفسو  ،ص ٖ ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144.

(َُِ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ِ  ،ص َُّٖ ، َُّٗ ،
Zomeno (Almalia); op cit , p 144.

(َُّ) ابف رشد  :نفسو  ،جػ ُ  ،ص ِٓٗ،

Zomeno (Almalia); op cit , p 144.

(َُْ) ابف عبد الركؤؼ  :المصدر السابؽ  ،ص ُٖ.

(َُٓ) ابف فرحكف  :تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ  ،دار الكتب،
بيركت ُٗٗٓ ،ـ  ،جػ ِ  ،ص ُٔٓ.

(َُٔ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػّ  ،ص ِٔٓ.

(َُٕ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ  ،ص ُِٖ  ،ُّٖ،ابف سيؿ :المصدر
السابؽ ،ص ُّٖ.

(َُٖ) ابف عبدكف  :رسالة في القضاء كالحسبة  ،تحقيؽ ليفى بركفنساؿ ،
المعيد الفرنسي لألثار الشرقية ُٗٓٓ ،ـ  ،ص ُّ.

(َُٗ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ . ُّٖ ، ُِٖ ،
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(َُُ) الكنشريسى :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ُٖٗ.

(ُُُ) الكنشريسى :نفسو ،جػ ّ ،ُُُ ،ابف رشد :المصدر السابؽ ،جػِ ،ص ُُٕٔ.
(ُُِ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػّ  ،ص ُُُ.
(ُُّ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػّ .ُُُ ،

(ُُْ) ابف العطار :المصدرالسابؽ ،ص ٖ  ،ٗ ،راكية عبد الحميد :المرجع السابؽ ،صْٗ.
(ُُٓ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػّ ،ُٖٔ ،
Zomeno(Amalia);op cit , p 140.

(ُُٔ) الكنشريسى :نفسو ،جػّ ،ص ِِٓ ،سعيد عاشكر :المرجع السابؽ ،ص ِّٕ.
(ُُٕ) سعيد عاشكر  :نفسو .ِْٕ ،

(ُُٖ) سعيد عاشكر  :نفسو  ،ص ِْٕ.

(ُُٗ) فيرناندك دل الثر انخا :االحتفاالت بأعياد مسيحية في االندلس ،دراسات أندلسية
كمكريسكية  ،المركز القكمى لمترجمة  ،القاىرة ََِٖ ،ـ  ،ص ُٕٖٖ،
Barroso ( Isabel Cobanillas);op cit , p 18 .

(َُِ) ابف بشتغير :المصدر السابؽ ،ص ٓٓ ،محمد محمكد إدريس :المرجع السابؽ،
ص َُِ.

(ُُِ) ابف لب الغرناطي :تقريب االمؿ البعيد في نكازؿ أبي سعيد ،تحقيؽ حسيف

مختارل ،ىشاـ الرامي  ،دار الكتب العممية ،بيركت ََِْ ،ـ  ،جػ ِ ،ص ٕ،
سعيد عاشكر :المرجع السابؽ  ،ص ِْٕ.

(ُِِ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ ،ص ُٔٓ.
(ُِّ) ابف سيؿ  :المصدر السابؽ  ،ص ُٓٗ.

(ُِْ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػّ  ،ص َِٓ.ُِٓ ،
(ُِٓ) الكنشريسى  :نفسو  ،جػ ّ  ،ص ُِٗ.

(ُِٔ) ابف عبدكف  :المصدر السابؽ  ،ص ِٓ.

(ُِٕ) نجالء النبراكل :المرجع السابؽ  ،ص ِّٕ.
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(ُِٖ) ليك األفريقى :كصؼ إفريقيا ،ترجمة محمد حجى ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت،
ُّٖٗـ  ،جػ ُ ،ص ِٔٓ ،نجالء النبراكل :المرجع نفسو ،ص َّٕ.

(ُِٗ) ابف عبد الركؤؼ :المصدر السابؽ ،صّٖ  ،نجالء النبراكل :نفسو ،صِّٕ.
(َُّ) نجالء النبراكل  :نفسو  ،ص ُّٕ.

(ُُّ) ليكاألفريقي :المصدر السابؽ ،جػُ ،صِٔٓ ،نجالء النبراكل :نفسو ،صَّٕ.
(ُِّ) ابف عبدكف  :المصدر السابؽ  ،ص ُٓ.

(ُّّ) الجرسفى :المصدر السابؽ ،صُُِ ،سامية عامر :المرجع السابؽ ،ص ٕٗ.

(ُّْ) الكنشريسى :المصدر السابؽ  ،جػّ  ،ص ُِٓ ،َِٓ،ابف المناصؼ :تنبيو
األحكاـ ،دار التركى  ،تكنس ُٖٖٗ ،ـ  ،ص ُّْ .ُّٓ ،

(ُّٓ) ابف حزـ  :المصدر السابؽ ،ص ،ابف عبد الركؤؼ :المصدر السابؽ ،ص ّٖ،
الكنشريسى :المصدر نفسو  ،جػ ّ  ،ص َِٓ.

(ُّٔ) ابف عبدكف  :المصدر السابؽ  ،ص ّٓ.ْٓ ،
(ُّٕ) ابف عبد الركؤؼ  :المصدر نفسو  ،ص ّٖ .

(ُّٖ) الكنشريسى  :المصدر السابؽ  ،جػ ّ  ،ص َِٓ .ُِٓ ،

(ُّٗ) الحميدل  :المصدر السابؽ  ،ترجمة ( ِْْ)  ،ص ُّْ.

(َُْ) ابف خفاجة :ديكاف ابف خفاجة ،تحقيؽ مصطفى غازل ،منشأة اإلسكندرية،
َُٔٗـ .ُّٓ ،

(ُُْ) ابف زيدكف :ديكاف ابف زيدكف ،دار صادر ،بيركت ( ،د .ت) ،ص ِٔٔ.ِٕٔ ،
(ُِْ) ابف حزـ  :المصدر السابؽ.

(ُّْ) ابف عبدكف :المصدر السابؽ ،ص ُٓ.

(ُْْ) ابف بساـ  :الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة  ،دار الثقافة ،
ص ٔٗٓ  ،سامية عامر  :المرجع السابؽ  ،ص َٖ.

(ُْٓ) ابف حزـ المصدر السابؽ  ،ص

،

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 .
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(ُْٔ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ  ،ص َْٔ.

(ُْٕ) المقرل  :المصدر السابؽ ،جػ ُ  ،ُٖٕ ،حسيف يكسؼ دكيدار :المجتمع األندلسي في
العصر األمكم ،مطبعة الحسيف اإلسالمية ،القاىرة ُْٗٗ ،ـ  ،ص َُّ.

(ُْٖ) ابف قزماف  :المصدر السابؽ  ،ص ٕٓ.ٕٕ ، ٕٔ ،

(ُْٗ) سحر عبد العزيز سالـ  :الزكاج المختمط في األندلس ،الندكة العممية الدكلية،
الرباط ُْٗٗ ،ـ ،ص ُBarroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 17 . ،

(َُٓ) سحر سالـ  :المرجع نفسو ،صُ،

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 17 .

(ُُٓ) حرـ اإلسالـ زكاج المرأة المسممة مف غير المسمـ ميما كانت ديانتو ،كقاؿ

القرطبي :أجمعت االمة عمى أف المشرؾ ال يطأ المؤمنو بكجو ،لما في ذلؾ مف
نكحكٍا اٍلم ٍش ًرىك ً
ً
ات ىحتَّى يي ٍؤ ًم َّف
الغضاضة عمى اإلسالـ كذلؾ لقكلو تعالى " :ىكالى تى ي
ي
ً ً
ً
يف ىحتَّى يي ٍؤ ًمينكٍا
ىكأل ىىمةه ُّم ٍؤ ًم ىنةه ىخ ٍيهر ِّمف ُّم ٍش ًرىك وة ىكلى ٍك أ ٍ
ىع ىج ىبتٍ يك ٍـ ىكالى تينك يحكٍا اٍل يمش ًرك ى
ً
كف إًلىى َّ
الن ًار ىكالمٌوي ىي ٍد يع ىك
ىكلى ىع ٍب هد ُّم ٍؤ ًم هف ىخ ٍيهر ِّمف ُّم ٍش ًروؾ ىكلى ٍك أ ٍ
ىع ىج ىب يك ٍـ أ ٍيكلىئ ىؾ ىي ٍد يع ى
ًً
ً
ً
ِّف ىآياتً ًو لً َّمن ً
اس لى ىعمَّيي ٍـ ىيتى ىذ َّك يرك ىف" (سكرة البقرة ُِِ)
إًلىى اٍل ىجَّنة ىكاٍل ىم ٍغف ىرًة بًًإ ٍذنو ىكيي ىبي ي
القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ،جػ ّ ،مطبعة دار الكتب المصرية  ،القاىرة ،
ُّٔٗـ  ،ص ِٕ.

(ُِٓ) ابف حياف  :المقتبس ( السفر الثاني ) ،تحقيؽ محمكد عمي مكي ،مكتبة الممؾ

فيصؿ  ،الرياض  ََِّ ،ـ  ،ص ِٔٓ  ،ِٕٓ ،حاشية (ٕٔ  ،)ٖٔ ،ابف

حزـ :جميرة أنساب العرب ،تحقيؽ ليفي بركفنساؿ ،دار المعارؼ  ،القاىرة ،
ُْٖٗ ـ  ،جػ ُ  ،ص َِٓ ،عبد الرحمف الحجي :أندلسيات ،دار اإلرشاد ،

بيركت ُٗٔٗ ،ـ ،ص ِٖ .

Documentos , Historis de Espana Primera Porte , Madrid ,

Cadiz , 1978,p151.

(ُّٓ) ابف العطار  :المصدر السابؽ  ،ص ٕ .
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(ُْٓ) إبراىيـ القادرم بكتشيش  :مباحث في التاريخ اإلجتماعى لممغرب كاألندلس خالؿ
عصر المرابطيف  ،دار الطميعة  ،بيركت ُٕٗٗ ،ـ  ،ص ُِٖ.

(ُٓٓ) ابف بشتغير :المصدر السابؽ ،ص ُٔ ،محمد محمكد إدريس :المرجع السابؽ،
ص َُّ.

(ُٔٓ) الزجالى  :المصدر السابؽ  ،مثاؿ رقـ ( ِّٕ )َُّٓ ،ص َُِ،ُُِ ،
سامية عامر  :المرجع السابؽ  ،ص ّٖ،

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 ,
Marian ( Manlela ) ;op cit , p 527.

(ُٕٓ) محمد محمكد إدريس  :المرجع السابؽ  ،ص ُُٓ.
(ُٖٓ) أدـ متز  :المرجع السابؽ  ،جػ ِ  ،ص ُْٔ.

(ُٗٓ) ابف رشد  :المصدر السابؽ  ،جػ ُ  ،صِْٓ،

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 .

(َُٔ) ابف عبد الركؤؼ  :المصدر السابؽ ،ص ّٖ.
(ُُٔ) أحكاـ األسرة في الفقو اإلسالمي  ،ص ُٕ .

(ُِٔ) ابراىيـ القادرل بكتشيش :المرجع السابؽ ،ص ُٗ ،راكية عبد الحميد :المرجع
السابؽ ،ص ٓٗ.

(ُّٔ) ابف عبد الركؤؼ  :المصدر السابؽ  ،ص ُٖ.

(ُْٔ) Marian ( Manlela ) ; op cit , p 528 .

(ُٓٔ) أحمد مختار العبادل :في تاريخ المغرب كاألندلس ،دار النيضة العربية ،بيركت،
( د  .ت ) ،ص ِّّ.

(ُٔٔ) السقطى  :المصدر السابؽ  ،ص ْٗ.َٓ ،

(ُٕٔ) أدـ متز  :المرجع السابؽ  ،جػ ِ ،ص ُْٕ.

(ُٖٔ) السقطى  :المصدر السابؽ  ،ص ْٓ . ٓٓ ،

(ُٗٔ) الطاىر مكى  :دراسات عف ابف حزـ  ،ص ِِٔ.
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قائمة المصادر والمراجع

أولا  :قائمة المصادر:
ُ .ابف بساـ  :أبك الحسف عمى بف بساـ الشنترينى ت ِْٓىػ ُُْٕ /ـ) :الذخيرة في
محاسف أىؿ الجزيرة  ،دار الثقافة  ،بيركت ُٕٗٗ،ـ .

ِ .ابف بشتغير (:أبكالعباس أحمد بف سعيد بف بشتغير المكرقى االندلسي ت ُٖٓىػ /
ُُِْـ ) :النكازؿ  ،مخطكط بالمكتبة الحسنية بالرباط رقـ ( ُُٓٗٔز).

ّ .ابف الحاج  :أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرل ت ّٕٕىػُّْٕ/ـ :مدخؿ الشرع
الشريؼ عمى المذىب  ،دار التراث  ،القاىرة ُِٗٗ ،ـ.

ْ .ابف حزـ :أبك محمد عمى بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي( ت ْٔٓىػ/
َُّٔـ) :طكؽ الحمامة مكتبة كىبو ،القاىرة ُٕٕٗ ،ـ .جميرة أنساب العرب،
تحقيؽ ليفي بركفنساؿ  ،دار المعارؼ  ،القاىرة  ُْٖٗ ،ـ .

ٓ .ابف حياف :أبك مركاف حياف بف خمؼ بف حسف بف حياف بف محمد(ْٗٔىػ /

َُٕٔـ) :المقتبس (السفر الثاني) ،تحقيؽ محمكد عمي مكي ،مكتبة الممؾ فيصؿ،

الرياض  ََِّ ،ـ.

ٔ .ابف خفاجة ( :أبك اسحاؽ ابراىيـ بف خفاجة االندلسي ُْٓػ ّّٓىػ) :ديكاف ابف
خفاجة  ،تحقيؽ مصطفى غازل ،منشأة إلسكندرية َُٗٔ ،ـ.

ٕ .ابف رشد :أبى الكليد محمد بف أحمد بف أحمد بف رشد القرطبي (ت َِٓىػ ُُِٔ /ـ):
فتاكل ابف رشد ،تحقيؽ المختار بف الطاىر التميمى ،دارالغرب اإلسالميُٖٕٗ ،ـ .

ٖ .ابف زيدكف :أحمد بف عبد اهلل بف غالب :ديكاف ابف زيدكف  ،دار صادر ،بيركت( ،د .ت) .

ٗٗ .ػ ابف سيؿ :أبي األصبغ عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدل الجيانى (ُّْ ػ
ْٕٔىػ) :ديكاف األحكاـ الكبرل ،تحقيؽ يحيي مراد ،دار الحديث ،القاىرةََِٕ ،ـ.

َُ .ابف عبدالرؤكؼ  :أحمد بف عبد اهلل بف عبدالرؤكؼ القرفٔىػ :في آداب الحسبة
كالمحتسب ،ضمف ثالث رسائؿ في الحسبة نشرىا ليفى بركفنساؿ  ،المعيد

الفرنسي ،القاىرة ُٗٓٓ ،ـ .
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ُُ .ابف عبد الممؾ المراكشى :أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ المراكشى (ت
َّٕىػ َُّْ /ـ ) :الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،تحقيؽ محمد بف

شريفو ،مطبعة المعارؼ الجديدة  ،الرباط ُْٖٗ،ـ .

ُِ .ابف عبدكف  :محمد بف أحمد بف عبدكف القرف ٔىػ :رسالة في القضاء كالحسبة،
تحقيؽ ليفى بركفنساؿ  ،المعيد الفرنسي لألثار الشرقية ُٗٓٓ ،ـ .

ُّ .ابف العطار ( :محمد بف أحمد األمكل َّّ ػ ّٗٗىػ) :الكثائؽ كالسجالت ،تحقيؽ
بدرك شالميتا كككرينطى ،المعيد األسبانى العربي لمثقافة  ،مدريد ُّٖٗ ،ـ.

ُْ .ابف فرحكف  :برىاف الديف بف عمى (ت ٕٗٗىػ ُّٖٗ /ـ) :تبصرة الحكاـ في

أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،دار الكتب  ،بيركت ُٗٗٓ ،ـ .
ُٓ .ابف قزماف:محمد بف عيسى بف عبد الممؾ بف عيسى ُّ
القرطبي (ت ٓٓٓىػ):
الزىرم
ُّ
ديكاف ابف قزماف القرطبي (إصابة األغراض في ذكر األعراض) ،تحقيؽ فيديريكك

ككرينتى ،المجمس األعمى لمثقافة  ،القاىرة ُٗٗٓ ،ـ .

ُٔ .ابف لب الغرناطي  :أبك سعيد بف لب الغرناطى ( ت ِٖٕىػ ) :تقريب االمؿ البعيد
في نكازؿ أبي سعيد  ،تحقيؽ حسيف مختارل  ،ىشاـ الرامي  ،دار الكتب العممية ،

بيركت ََِْ ،ـ

ُٕ .ابف المناصؼ  :محمد بف عيسى بف محمد بف أصبغ ،أبك عبد اهلل بف المناصؼ
األزدم القرطبي (ت َِٔىػ ) :تنبيو األحكاـ  ،دار التركى  ،تكنس ُٖٖٗ ،ـ .

ُٖ .الثعمبي  :أبك اسحاؽ أحمد المعركؼ باإلماـ الثعمبي ( ت ِْٕىػ ) :الكشؼ كالبياف

المعركؼ بتفسير الثعمبي ،تحقيؽ أبك محمد بف عاشكر ،دار احياء التراث العربي،
بيركت ََِِ ،ـ .

ُٗ .الجرسفى :في آداب الحسبة كالمحتسب ،تحقيؽ ليفى بركفنساؿ ،القاىرةُٗٓٓ ،ـ.

َِ .الحميدل :أبك عبد اهلل محمد بف أبى نصر فتكح بف عبد اهلل األزدل ت ْٖٖىػ /

َُٓٗـ :جذكة المقتبس في ذكر بالد األندلس ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة،
ُٖٗٗـ .
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ُِ .الخشنى( :أبك عبد اهلل محمد بف حارث بف أسد القيركانى تُّٕىػ) :قضاة قرطبة،
الييئة العامة لمكتاب  ،القاىرة ُٖٗٗ ،ـ.

ِِ .الزجالى  :أبك يحيي عبيد اهلل بف أحمد الزجالى القرطبي ُٕٔػ ْٗٔىػ  :أمثاؿ

العكاـ في األندلس  ،تحقيؽ محمد بف شريفو  ،ك ازرة الدكلة لمشئكف الثقافية ،فاس،

ُٕٓٗـ .

ِّ .السقطى  ( :أبك عبد اهلل محمد بف أبي محمد السقطى) :في آداب الحسبة ،تحقيؽ
ككالف  ،كليفى بركفنساؿ  ،باريس  ( ،د .ت ).

ِْ .المقرل  ( :أحمد بف محمد المقرل التممسانى ت َُُْىػ ) :نفح الطيب مف غصف
األندلس الرطيب  ،تحقيؽ إحساف عباس  ،دار صادر  ،بيركت ُٖٗٔ ،ـ .

ِٓ .الكنشريسى :أحمد بف يحيي الكنشريسى ( ت ُْٗىػ َُٖٓ /ـ ) :المعيار المغرب

كالجامع المغرب عف فتاكل عمماء إفريقية ك األندلس كالمغرب  ،دار الغرب

اإلسالمي  ،بيركت ُُٖٗ ،ـ .

ِٔ .المخمى  ( :ابف عبد اهلل محمد بف أحمد بف ىشاـ المخمى اإلشبيمي) :المدخؿ إلى
تقكيـ المساف  ،تحقيؽ حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر اإلسالميةََِّ ،ـ.

ِٕ .ليك اإلفريقي :كصؼ إفريقيا ،ترجمة محمد حجى ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت،
ُّٖٗـ .

ثانيا  :المصادر األسبانية :

Documentos ; Historis de Espana Primera Porte , Madrid , Cadi
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ثالثا  :قائمة المراجع :

ُ .إبراىيـ القادرل بكتشيش  :مباحث في التاريخ اإلجتماعى لممغرب كاألندلس خالؿ
عصر المرابطيف ،دار الطميعة  ،بيركتُٕٗٗ ،ـ .

ِ .أحمد الطاىرل  :التاريخ األندلسي مف خالؿ النصكص ،شركة المدارس ،الدار
البيضاء ُُٗٗ ،ـ .

ّ .أحمد الشامى  :التطكر التاريخى لعقكد الزكاج في اإلسالـ  ،القاىرة ُِٖٗ ،ـ .

ْ .أحمد مختار العبادل :في تاريخ المغرب كاألندلس دار النيضة العربية ،بيركت ( ،د .ت).

ٓ .الطاىر أحمد مكى :دراسات أندلسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة ،دار المعارؼ،
القاىرةَُٖٗ ،ـ .

ٔ .الطاىر أحمد مكى :دراسات عف ابف حزـ ككتابو طكؽ الحمامة ،مكتبة كىبة،
القاىرة ُٕٕٗ ،ـ .

ٕ .حسيف يكسؼ دكيدار  :المجتمع األندلسي في العصر األمكم  ،مطبعة الحسيف
اإلسالمية  ،القاىرة ُْٗٗ ،ـ

ٖ .راكية عبد الحميد شافع :المرأة في المجتمع األندلسى ،دار عيف ،القاىرةََِْ ،ـ.
ٗ .سامية عامر :صكر مف المجتمع األندلسي ،دار عيف  ،القاىرة ََِٗ ،ـ .

َُ .سحر عبد العزيز سالـ :الزكاج المختمط في األندلس ،الندكة العممية الدكلية ،الرباط،
ُْٗٗـ .

ُُ .سعيد عبد الفتاح عاشكر  :الحياة االجتماعية في الدكلة اإلسالمية  ،دراسات في
التاريخ كالحضارة اإلسالمية  ،ذات السالسؿ ،الككيتُٖٗٔ ،ـ .

ُِ .عبد الرحمف عمي الحجى :أندلسيات  ،دار اإلرشاد  ،بيركتُٗٔٗ ،ـ.

ُّ .فيرناندك دل الثر انخا :االحتفاالت بأعياد مسيحية في األندلس ،دراسات أندلسية
كمكريسكية ،المركز القكمى لمترجمة  ،القاىرة ََِٖ ،ـ .

ُْ .مارية ج فيغيرا :أصمح لممعالى (عف المنزلة االجتماعية لنساء األندلس)( ،الحضارة
العربية االسالمية في األندلس)  ،بيركت ُٖٗٗ ،ـ .
247

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

ُٓ .محمد عمى دبكر :مالمح المجتمع األندلسي كما تصكرىا األمثاؿ األندلسية .

ُٔ .محمد محمكد إدريس :الحياة االجتماعية لطبقة العامة في قرطبة في القرف ٔىػ /
ُِـ ،المطبعة التجارية الحديثةُِٗٗ ،ـ .

ُٕ .مجمكعة  :أحكاـ األسرة في الفقو اإلسالمي ،ك ازرة األكقاؼ( ،د .ت) .

ُٖ .نجالء سامى النبراكل :نماذج مف العمالة النسائية الحرة في األندلس ،مجمة التاريخ
كالمستقبؿ  ،كمية اآلداب  ،المنيا  ،يكليك ََِٗـ .

رابعاُ  :المراجع األجنبية :

; -Al-andalus

Muwallads ( spain Thenadnow .com).

;)-Barroso ( Isabel Cobanillas

Las Mujer en Al-andalus , ( IV Congreso Virtual sobre

Historia de la Mujeres ( de la 5 al 11de Octubre del 2012).
; ) - Marian ( Manlela

Women and Gender in Medieval Europe , An Encyclopedia ,
)2006 .( books,google .com
; ) -Parsons ( Timothy . H

The Rule of Empire , oxford university , 2010.
;)- Zomeno(Amalia

The Islamic Marriage Contract in Indalus, Cambridge, 2008.
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الفن احلربي اململوكي وأثره علي الفن احلربي للحبشة.
د  /محمد أحمد محمد عمي بينساوي
ره اسا ال ا درفااا درحسب ا
تتناال ه ا ا درا دس ا م ض ا ع درفااا درحسب ا ( )1درممل ا
رلحبش  ،رقا سؤى را يتم اسضه فا هثها را الم سيي اي بحياا يتنال درق ام دة نبا
تلسيخي ا اااا درا ر ا درممل ي ا بمفااس ،ف ا حاايا يتناال درق اام درهاالن طااسا دنتقاال درفااا
حرا ا درحبشا ا  ،رم اال درق اام درهلر ااا فيتن اال ت ف ااي داا ا درف ااا درحسبا ا
درحسبا ا درمملا ا
:
مظلهس تأهس درفا درحسب درحبش بلرفا درحسب درممل
درممل
أ -نبذة تاريخية عن الدولة الممموكية بمصر :
جاال ا ر ا درمملريااص ف ا مفااس (993-648ه اا1517-1951/م) د ااتم دس دس را ر ا
بن ا ري ا (648-567( )9ه اا1951-1171/م) بلاتبلسهاال حف ا دس د يل اايلد ا ا سيلد رل دا ا
درتاالسيخ درا ن االا يليشااه درلاالرم دإل ااثم آنا دص ،حيااا االا درفاالرا نجاام درااايا ريا
(647-637ها1949-1941/م) حسيفلد ال يلا ااا مملري اه درتاسص ماا بايا درقبليا
 - 1يقفا بلرفا درحسب بفف الم درخط دة ل در ن تس مه ا دس دس درقلا ما تخطيط تنفي رلق داا درحسبي
درل سي د ال درم ت ى دال تسدتيج رم درت تي  ،تلتبس نظسي فا درحس ما درم ض ال درهلم درت ال
ما طسا رش ل دةامل درقتلري الى درم ت يل لف
غنى انهل رادس درلل م درحسبي  ،ه تلتن با دس
تطبيا خ ض درمللسص رهم ملتهل ر س درتنظيم درتاسي درتسبي ف درق د درل سي  ،شس ط درتجهي
رلمللسص درقيلم بهل .ال شص را ملسف تلسيخ فا درحس (رن ملسف تلسيخ نشأ تط س درق د درل سي ر لري
خ ض درمللسص طسا ر لري درتاسي درل سن) ما شأنه را يؤان حر فهم راما ر دا درفا درحسب درمللفس
آفلا تط اس ف درم تقب  .رلم يا رنظس ث فتيس :اا درحس  ،تحقيا ليم دةملم  ،درمؤ درلسبي رلا دس ل
درنشس ،بيس  ،1997،ص ص ،149-139فثح درايا لم در يا  :ر س تحايا تحايا مبلائ درحس
ران درمادسس درل سي درتقلياي دإل ثمي تلييا رن بهل رلق د درم لح درمفسي  -ا دس مقلسنه ،س لر ا ت سدا
غيس منش سا ،ر لايمي نلفس رللل م درل سي 1996 ،م ،ص ص .15-9
 - 9لا دةي بي ا رفحل درلس ش درفغيس درمتنلف يشتس ا درمملريص فغل دس ف ا درطف را ماا تجالس درساياا،
يلهااا ا حر ا مااا يللمهاام درلسبي ا يلقاانهم مباالائ درااايا دإل ااثم  ،هاام يتاااسب ا ال ا درحياال درل ا سي بحيااا
ااناد رااه ف ا
يضاامن ا رهاام اااا دس الري الد مااا در فاال درل ا سي در ا ال درشخف ا ر ااياهم ،به ا د ي ن ا ا ا ا
درفسدال درمنلف ل درادخلي بيا ربنل دة س دةي بيا  ،ما د ايالا رااادا درمملرياص فا جيا ش ر رياص درح الم
ما نلحي  ،تفلاا رهميتهم ف درحيل در يل ي دةي بي ما نلحي رخسن ،بس رهمياتهم فا ا دياس درح ام فا
مفااس درشاالم بشا مطااسا منا رخسياال د رقااسا در االاس درهجااسن( درهلرااا اشااس درماايثان) .رلم يااا رنظااس دباا
دف  :مفسج در س ف دخبلس بن ريا  ،دةجا د ماا  3-1تحقياا جمال دراايا درشايل  ،درقالهس -1953،
درل ا سن)
1961م،ج ،9ص  ،134ال م ابا ال م ،ال در يا ال  :دةي بي ا درمملريص (درتلسيخ در يل
ايا رلا دس ل دربح ا دإلن لني  ،درجي  ،ا  ، .ص.195
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درت د ت رى اليهل درمغ ف رهنل غ هم ربثا درشسا درشمل درقفجلا( ،)1ا منهم
حس ه درخلص ،الش د ف نفه سدفق ا ف حمثته درل سي لن ه نتهم درل سي ف
الل ج يس درس ض الا درنيا  ،ااا رطلاا الايهم درفالرا ر ام درمملرياص دربحسيا ( )9درتا
رفاابح ه ا درلما ا ا درفقااسن رلج اايش ،راايس را ال ا ر ااص مااا دش اات دس هم ف ا درمل االسص
درسيي ااي رلجاايش درمملا  ،ففا ملس ا درمنفا س ااالم 647هاا1949/م االا رها ا درفااسا
دريا درلليل ف درنفس ،ظ درمملريص دربحسي يتفلخس ا به د درلم يق ر ا "نحا خلفانل
مفس درشلم ب ي فنل ما درفسنج"( ،)3ما هنل يم ا درق را درا ر درممل ي الم ال
ر الس رنهال ا را ا ا سي ابا ا شا  ،با يم اا درقا بأنهال مؤ ا ا ا سي فا مااا
االا رلق ا درل ا سي درااا س دة بااس ف ا ح اام مفااليس درح االم درمح ا ميا ،ه ا د فقااا باااد
فس االا درمملري ااص يتق ااام ا ت اااسيجيلد حت ااى ف االس جا ا اهم مسدافا الد رلقا ا درل ا ا سي درق اااس
در يل ي رلا ر (.)4
رقااا رهااتم درمملريااص ال ا رس ااهم درظاالهس بيبااسس(676-658ه اا1977-1961/م)
بش دس درمملريص فلشتسدهم ما بن جن اه "ح د ملرا درجن اي حرا درجن اي " -الا حاا اا
 - 1بثا درقفجلا (بثا مل دس درنهس) :ه بثا درقبجلا ر درقفجلا ر درقبشلا تلس ريضل بإ م درقبيل
در هبي  ،ه حاليم بح ض نهس درف رجل بلرجن
رهله ما درتسص،

لن ره ح

درشسا ما س يل درحلري

تسحل الى الا دربا

شمل دربحس دة ا درق ال ،

ف ضيا ما درليش ،بثاهم لن فسض

الد اظيم رلسايا درمملريص درتسص .دنظس ليا ابا درفتلح الش س ،دةي بي ا درمملريص ف مفس درشلم،

ادس درنهض درلسبي  ،درقلهس ،1993 ،ص ص .178 -176

 - 9درمقسي ا ن  :در اال ص رملسف ا ا
درتا اأري

درمل ا ص ،درج ا درهاالن  ،نش اسا محمااا مفااطف

ياالا  ،م تب ا رجن ا

درتسجما ا  ،درق االهس  ،1969 ،دةجا ا د  4-3تحقي ااا االيا اب ااا درفت االح الشا ا س ،درق االهس ،

1971،1973م ،ج ،1ص ص ،341-339درقلقشا ااناى ،ف ا اابا دةاشا ااى فاا ا فا اانلا دةنشا اال،
درهيي درللم رقف س درهقلف  14،ج  ،درقلهس 9114،م.ج ،4ص.16

 - 3درمقسي ن :در ل ص،ج،1ص.356-355

 - 4درطبسن ( :ابا درسحما درشلفل با درح يا،
فا درسما

498ها1114/م) ( يشص ف ن به حريه) ،در دضا

درنشاال  ،م تبا دة هااس ،مخط طا تحما سااام  ،7975ساا  ،3رحمااا مختاالس درلباالان:

تالسيخ دةيا بييا درمملرياص ،ادس درنهضا درلسبيا  ،بياس 1995 ،م ،ص ص ،136-197ر ام
غنيم  :درا ر دةي بي درفليبي ا ،ادس درملسف درجلمل  ،جلمل دإل ناسي 1991 ،م.

651

مجمة المؤرخ العربى اكتوبر 6106م

درقلقشااناى -ال ا درسغب ا ف ا دال اات هلس مااا درقفجاالا "حتااى رفاابح مفااس بهاام رهل ا
درملالرم ،محميا درج دنا  ،مانهم اماال جي شاهل ،اظماال رسضاهل ،حمااا دإل اثم ما افهم
ف حملي درايا حتى رنهم جلها د ف دهلل رهليهم"(.)1
رق ااا جلا ا ها اؤال درتت االس مله اام هقلف اال جاي ااا االا ره اال ر ب ااس دةه ااس فا ا در اانظم
درممل ي باري ا درمقسي ن "هم هس در دفاي ريلم درملاص درظالهس بيباسس ،فغطا رسض
مفااس درشاالم بط دي ا درمغ ا "( )9ماال دنتشااس ريض الد ااالادتهم ط اسديقهم ،دمتااا درتااأهيس
درلايا ماا دة الح
بفف الم  ،فقا رخ درجيش درممل
درمغ ر ف درجيش درممل
()3
دراس ع ،درمثبس درل سي درت لا يستايهل الا رما دس جناا درجايش درمغا ر  ،حتاى
ف ا مللس ااه درمختلف ا ( ،)4درق ا دنيا
درت تي اال درل ا سي درت ا د ااتخامهل درجاايش درممل ا
درت لن تحاا درلثال بيا درقلا درجنا ف درجيش  .بملن رخس فيم ا درق بتاأهس
فا درحس درقتل انا درمملرياص بفاا درحاس درقتال راان درمغا الا درنحا درا ن ر اتاه
درمفلاس درممل ي درمغ ري بش فسيا (.)5

 - 1درقلقشناى  :فبا دةاشى،ج ،4ص.458

 - 9درم داظ دالاتبلس ب س درخطط دآلهلس ف
(درملس

بلرخطط درمقسي ي )  ،ادس فلاس  ،بيس

مفس درقلهس درني

مل يتللا بهل ما دالخبلس

( با ا تلسيخ) ،ج ،9ص ص.991-991
تقايم ،ابا درسحما فهما محماا ،درهييا

 - 3مليس  :درمثبس درممل ي  ،تسجم فلرا درشيت  ،مسدجل

درمف ا اسي درللم ا ا رل تا اال  ،درقا االهس  ،1959 ،ص ص ،56 ،49 ،41-34،39-33رحما ااا ما اال درا ااايا

حلم  :در ثجق ف درتلسيخ درحضلس  ،ادس در ث

 ،در ي 1986 ،م ،ص .63

 - 4درمقسي ن  :درخطط ،ج ،9ص ،991-991دبا تغسان بسان :درنج م در دهس ف
درقلهس  ،تحقيا ا.جمل

محما محس  ،فهيم محما شلت

مل ص مفس

 ،ج ،14درهيي درمفسي درللم رلتأري

درنشس1391 ،ها1971/م ،،ج ،6ص ص.969-968
-5اسفا

ها ا درقا دنيا راان درمغا

بل ام "دريل ال" ها درقا دنيا درخلفا بلرضا دبط ر درتنظيماال

درل سي رلجي ش درمغ ري  ،ه تلا دة لس در ن بن اليه درمملريص رنظمتهم اليهال خلفا ماا
درنلحيتيا درل سي در يل ي

رص من اها بيباسس" غلرا

فثح درايا محما ن دس  ،درط دي

رح لماه ماا رماس دريل ال" رلم ياا رنظاس

درمغ ري ف مفس تأهيسدتهل درل سي در يل اي دالجتملايا

درلغ ي ا درلمسدني ا ف ا افااس ا ر ا درمملريااص دربحسي ا (783-685ه اا1381-1961/م)  ،منشااأ
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ب -طرق انتقال الفن الحربي الممموكي إلي الحبشة:
الااى درااسغم مااا بلااا درم االف باايا مفااس درحبش ا ف ا اف ا س راام تلااس مااا االي
ى درا د در فا ،فاإا هنالص س دباط ااياا ا يا سبطا ها يا دربلاايا منا
درم دفث
را اام درلف ا س ،ح رهبت ا ح ا داا درتاالسيخ را هناالص اثااال متلاااا درج دن ا سبط ا باايا
دربلايا .د د لن درلثاال دراينيا ها رحاا رباس ها ا درج دنا  ،حال رنهال رفاس تاأهي دس
اايا بيا دربلايا فث ي لا ي س تلسيخ درحبش در يل ا ر درااين فا درلفا س در اطى
حال دستبط بش ر بآخس بتلسيخ مفس( .)1فطبيل درنظم در يل ي درايني درل ا سي فا
دربلايا لنا تباا متشالبهه ،مال تشالبه ريضالد رشا ل درفاسدال ر ابل درحاس فا
دربلايا دا دختلف رطسدفهل ،فف در ا در ن الن فياه م الم درحبشا ماا درمثحقا
درم ااتمس دالضااطهلا دراااديم مااا ابا دةباالطس درم اايحييا ،فقااا الاااى راباالط مفااس مللملا
مملهل -ف بلض دةحيلا -ما اب ثطينهل درمملرياص درم الميا ،د د لنا درحبشا ااا
رلب ا ا س درق ا درم اايحي در بااسى ف ا شااسا درقاالس در اام دس  ،فااإا مفااس لن ا ف ا اهااا
ااثطيا درمملري ااص ا ا رص اا ا الرميا ا ح ااثمي اظما ا ( .)9ا ااث الا ا را اص فلق ااا لنا ا
درمفلرا در يل ي دالاتفلاي درايني رلحبش تحتم اليهل ماا شاب اثالتهال رتلتقا ما

درمل االس  ،دإل ا ا ناسي 1996 ،م ،ص ص  ،59-51االا درغلم ااا ،دريل اال ،مجلا ا
جلمل دإل ناسي  ،مجلا  ،37ص ص.84-78

 - 1ح

ج س درلثال

درلفس درمملري
ص.958-953

بيا درحبش

درمملريص ف

ليا ا دآلاد

–

ه ا درمسحل  .دنظس ليا ابا درفتلح الش س:

ف مفس درشلم ،ادس درنهض درلسبي  ،درقلهس  ،درطبل درهلني 1976 ،م ،ص
رص

- Huntingford G.W.B.: The Wealth of the kings and the end of the

zague dynasty , in Bulletin of the school of Oriental and African
Studies, Vol.XXVIII,London,1965, p. 134.
 - 9درطسدبل

(الجيا با ابا دهلل در هب درحل م ،

بلرمياالايا ،مي ااس فيلم مف ا س بملهااا درمخط طاال

738هاا1337/م) :تحفا درمجلهاايا فا درلما
درلسبياا سااام مااا  16-11فن ا ا حسبياا  ،سااا

،11رحم ااا اسدج  :درمملري ااص دإلفا اسنج فا ا درق ااسا درتل ا ا درهج ااسن -درخ االمس اش ااس درم اايثان ،ادس
درف س درلسب  ،درقلهس 1961،م ،ص ص .54-49
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االا يلتبااس نف ااه م ااي الد اااا

درمفاالرا درمف اسي  ،خلف ا ف ا ظ ا را حمب دسط ا س درحبش ا
حملي دةابلط ف مفس(.)1
الطن درمملرياص
ي ضا درج درتلر رهم مللبس دالتفل بيا درممل درحبشاي
حرا
ف مفس ،درت يلتقا رنهل لهم بش ر بأخس ف دنتقل درفا درحسب درممل
درحبش :

 -0نظام الرسل والسفارات :
داتما دالتفلال درم دس اث فا تلاص درلفا س بفاف ر ل اي الاى نظالم درس ا
در اافل دس  ،ال ا درااسغم مااا تلاااا رغ اسدض ه ا ا در اافل دس ماال باايا رغ اسدض دجتملاي ا ر
داتفالاي ر يل اي  ،فاإا در اافل دس درتا نشاأ بايا مفااس درحبشا دتخا فا مجملهاال
طلبللد اينيلد( ،)9ف هي دس مل رس ربلطس درحبش در فل دس حر مفس حمل رطل مطاسدا ،دمال

 - 1االيا ابااا درفتاالح الشا س :بلااض رضا د جايااا الا درلثااال باايا مفااس درحبش ا ف ا درلف ا س
در ط  ،درمجال درتلسيخي درمفسي  ،درمجالا درسدب  ،درلاا درهلن  ،ملي 1959م ،ص ،1ال م اباا
ال اام  ،اثاا ا مفااس بلرحبشا ا ف ا اف ااس ااثطيا درمملري ااص(1517-1951م) ن ااا درل ااس فا ا
رفسيقيل ،درج س درتلسيخي در دا درمللفس ،ادس درهقلف درلسبي 1417 ،ها1987/م ،ص.58
 - 9االا مااا رغ اسدض ه ا ا در اافل دس ريض الد در ااملح رلحباالش درت جااه حرااى بي ا درمقاااس ،خلف ا را دةحباالش
فضاال د طسيااا مفااس انااا هاالبهم حر ا بي ا درمقاااس رلحااج ،رااص ةا مفااس سفل ا ااانهم ض اسيب درخفااس
درمقااسس ال ا درحجاالج درم اايحييا مقلب ا ح دس ااتهم ،ر ا رص لن ا رااااداهم بيااس انااامل يقفااا ا درحااج ،فقااا
رس ا يجيباال فااي ا ااالم 689هاا1989/م حرا در االطلا اااث ا ،رس ا ربناال انج ا ااالم 999ه اا1516 ،م
حرا در االطلا درغا سن بها د درغااسض .دنظااس دبااا ابااا درظاالهس (محي ا درااايا ابااا دهلل درج ا دم درمفااسن،
699ها ا 1999 /م) تشا اسي دةي االم درلفا ا س فا ا اايس درمل ااص درمنفا ا س ،تحقي ااا ا .ما اسدا لما ا  ،درق االهس،
1961م ،ص ص ،173-171دب ااا حي االس (ربا ا دربس اال محم ااا رحم ااا931 . ،ه ا ا1594 /م)  ،ب ااادي
در ها س ف ا ااالي دراااه س ،تحقيااا محمااا مفااطف  ،درج ا درهاالن  ،درهيي ا درمف اسي درللم ا رل تاال  ،درقاالهس،
1984م،ج ا ،3ص ص ،9-7حلمااا اماالس ،درلثااال باايا مفااس درااا
م تب درادس درلسبي رل تل  ،درقلهس1996 ،م ،ص .157

دإلفسيقي ا ف ا درلف ا س در ااط ،

- Manfred Kropp : Die Geschichte Des Lebna-Dengel, Claudius Und
Minas, Scriptores Aethiopoci, Tomus 84, Vol 83,84, Lovanii in Aedibus
E. Peeters, 1988, p.36.
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رما يا درل ا ةابلط مفس( .)1مل رخا ها ا در افل دس رحيلنالد طالب درتهاياا حمال بمللملا
م االم درحبش ا مللمل ا مملهل ا دماال بقط ا مياالا درني ا اااا مفااس( ،)9ال ا دنااه ال يم ااا
حغف اال ريضا الد بل ااض در اافل دس درتا ا د ااتهاف درتج ااس دا رخفا ا ها ا د درغ ااسض غي ااس
حقيقي (.)3
تلس رغسدض رخسى مللن ر نهل ري
درس م تح
مهماال ي ااا مااا رمااس فلقااا نقل ا ه ا ا در اافل دس حرااى درحبش ا هي ا دس مااا ج دن ا درحي اال
درمفسي بفف الم مل يتللا منهال بالةم س درل ا سي بفاف خلفا  ،رقاا الاا الا دنتقال
ه ا دةم س اا ا دم ما رهمهل ط فتس بقل راضل ه ا در افل دس فا مفاس ب اب مشاق
انل در افس "ةا بثاهام بلياا حتاى ايا حا ماا در افس حا در ت ال رشاهس"( ،)4بلإلضالف حرا
حسص درمملريص ف مفس الى حالم م دس م دال تقبل درس م رهؤال در ف دس (.)5
 -6التجـــــارة :
مل لهم درتجلس ف دنتقل درمؤه دس درمفاسي حرا درحبشا  ،فلقاا سباط بايا مفاس
درحبش ا طسي ااا دربحااس دةحم ااس ،رااص درطسي ااا درتج االسن درهاالم دراا ن ظ ا طا ا د درلفا ا س
درتلسيخيا ا يا اسبط ب اايا ب ااثا ش ااسا رفسيقيا ا جنا ا ر اايل م ااا نلحيا ا  ،ب ااثا حا ا ض دربح ااس
درمت ط ما نلحي رخسى ،بنلد ال رص فقا الم اثال تجلسي بايا مفاس درحبشا
من ا راااام درلف ا س( ،)6را الم ا ه ا ا درلثااال بش ا سيي ا م ا ماال يلااس حلري الد باابثا
 - 1لن ا

درحبش ا مااا ر هااس درق ا ى درخلسجي ا درمادفل ا بحمل ا اااا حملي ا دةاباالط ف ا مفااس ،نظ ا دس

رللثاا در هيقا باايا در ني ا درمف اسي درحبشااي  .دنظااس جاسجااس فاالم ميخليي ا  :در االطلا جاامقما حلرااه
مفس ف افسا ( 1453-1438م) س لر ملجا تيس غيس منش س بآاد

درقلهس 1969 ،م ،ص.59

 - 9درمقسي ن  :در ل ص ،جا ،9ص.971
 - 3من

حبسدهيم ابا درسحما :در فل دس

ملجا تيس غيس منش س بآاد

دةجانبي ف

مفس ال

درقلهس 1395،ها1975 -م ،ص.34

 - 4دبا حيلس :بادي در ه س ف

افس ثطيا درمملريص ،س لر

الي دراه س ،جا ،5ص.11

5 - Franisco Alvarez : The Prester John of the Indies translated by C.F. Beckingham
and G.W.B Huntingford , Cambridge ; Hakluyt Society, 1961,p. 214.
6 -Andrewc Ethenkreutz : Strategic Implications of the State Trade between
Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half of the Thirteenth Century, in :
A.L.Udawitch (ed) . The Islamic Middle East,700-1900, Studies in Economic
and Social History, The Darwin Press, Princeton, 1981, p.14.
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درفا ا مل درتا ا لنا ا فا ا مختلا ا افا ا س درت االسيخ درق ااايم در اايط جا ا د متمما الد ر اابثا
درحبشا ا  ،حي ااا لنا ا بل ااض درم اااا درحبش ااي –مها ا ا ااا  -م دس ا تجلسيا ا هلما ا  ،بح اام
م الهال درمت ااط بايا بااثا جنا ر ايل شاساهل ماا نلحيا  ،بااثا دربحاس دةحمااس خلفا
مف ااس م ااا نلحيا ا رخ ااسى( .)1خلفا ا را درتج االس لنا ا بلرن ااب رلم االميا فا ا درحبشا ا
دة اال درسيي ا – حا راام ي ااا در حيااا -رل ا درحياال ف ا تلااص درلف ا س ،نظ ا دس رفقااس
دربيي ا مااا نلحي ا  ،اااام ااملح دةحباالش درم اايحييا إلخ ا دنهم درم االميا بت ا ر در ظاالي
درللم مملس هيس ما دةامل ما نلحي رخسى ،يؤيا درقلقشاناى راص ماا را الطن
ا ا تض ااس  ،با ا
ر ف اال راملره اال االن د ي ااتخام ا درلملا ا درمفا اسي " ر اايس بأ ف اال
مللمثتهم بانلنيس مفس ادسهمل در دفل حريهل فحب درتجلس"(.)9
تؤ ا درم دسجا درتلسيخيا رهميا درتجالس فا نقا درماؤه دس درحضالسي بفاف الما
ما مفس حرى درحبش  ،خلف فا ظا حالما درتجالس دةحبالش ة اال ط يلا بمفاس .
رقا فل رهمي درتجلس بيا دربلايا حر حا مشلس ربلطس درحبش رنف هم بأم درهم فا
ه ا ا درتجاالس ،فقااا رس ا دإلمب دسط ا س س يلق ا (873-838ها ا 1468-1434 /م) فاااد
حر ااى مف ااس ا االم 848ها اا1444/م فا ا اه ااا در االطلا جمقم ااا(857-849ه ا ا-1438 /
1453م) ،حيااا االا يفااح ها د در فااا تاالجس درسايااا ابااا درااسحما درا ن االا ملااه ر هااس
ما مليت سرس منهم( ،)4مل دتب خلفه دإلمبسدط س ربنال انجا (947-964ه ا -1518 /
()3

 - 1ليا ابا درفتلح الش س  :بلض رض د جايا  ،ص.19
 - 9درقلقشناى  :فبا دةاشى ،جا ،5ص.331
 - 3حيا لا هؤال درتجلس يقيم ا ف درحبش ف م د م درتجلس ،ي طا ا فلتهم بلر امل  ،يلمل ا ف
نفس در ا

ال نشس دإل ثم رلم يا دنظس ح ا حبسدهيم ح ا ،دنتشلس دإل ثم ف درقلس دإلفسيقي  ،م تب

درنهض درمفسي  ،درطبل درهلره  ،درقلهس،1984 ،ص،171سج

محما ابا درحليم ،درلس ب

دإل ثم ف

رفسيقيل درشساي حتى اا م دربستغلرييا ،ادس درنهض درلسبي  ،درقلهس1999 ،م ،ص ص.31-99
 - 4درمقسي ن  :دإلرمالم بأخبالس ماا باأسض درحبشا ماا ملا ص دإل اثم ،مطبلا درتاأري  ،درقالهس1958 ،م ،ص
ص ص ،8-7در خل ن ( :شمس دراايا محماا باا اباا دراسحما درمفاسن درشالفل ،
درم ب ص ف

919ه ا 1496/م) درتباس

ي در ل ص ،م تب در ليل دة هسي  ،درقلهس1315 ،ها ،ص ص .71-67
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1541م) نف ااس دة اال
درم لميا(.)1

ما ا مملر ااص در يلا ا دإل ااثمي حي ااا االا يت االجس ما ا درتج االس

رقا تحاا دبا تغسان بساى ف شأا ا س درتجلس ف دنتقل بلاض فنا ا درحاس
مااا مفااس حر ا درحبش ا اااا طسيااا تاالجس يااااى ن ا س درااايا ال ا بااا محمااا بااا ي ا
درتبسي ن –درفلس دةف  -فقا ن ح ه د درتلجس حرا باثا درحبشا حياا د اهاس تجلستاه،
تقاس حرا حمب دسطا س درحبشا حيااا اااام رااه درتحا درهاااديل ،ف هااا بااه دس االره حرا مفااس
فا ا ا اه ا ااا در ا االطلا بس ا اابلن (841-895ه ا ا ا1438-149/م) ،يقا ا ا ريضا ا الد را ال ا ااى
درتبسي ا ن ااالم بش ا دس ا ماال يحتاالج حريااه بااثط درحبش ا مااا نفااليس مفااس ،فض اثد اااا دنااه
رشتسن إلمبسدط س درحبش مل يحتلج حريه جيشه ما ر لح خي ( ،)9مل تؤ ا در هيس ماا
درمفلاس درمسدج درلسبي غيس درلسبي حف ربلطس درحبش الا دة الح ماا درتجالس
درم لميا درت جلب هل اا طسيا مفس(.)3

 - 1اس فقيه( :شهل

درايا رحماا باا اباا درقالاس باا الرم باا اهمالا درجي دنا  ،درشاهيس بلاس فقياه،

الش ف درقسا در لاس اشاس درمايثان) :تحفا در مالا فتا ح درحبشا  ،نشاسا سينياه بل اي  ،تحقياا محماا
شاالت

 ،درقاالهس  ،درهييا درمف اسي درللم ا رل تاال 1394 ،ه ا1974 -م ،ص ص ،35-34سج ا

ابا درحليم ،درلثال

در يل ي بيا م لم در يلا

درلسبيا ا  ،درق االهس  ،مطبلا ا جا االمل درق االهس در ت اال

محمااا

نفالسى درحبشا فا درلفا س در اط  ،ادس درنهضا

درجا االمل 1415 ،ه ا ا 1985 /م ،ص ص، 51-51

در اايا فا اؤدا ش ا ا س دهلل  :ربن اال انجا ا ا حمب دسطا ا س رهي بيا اال ،ابلا ا م غيا ااس منشا ا س بملها ااا دربحا ا ا درا دس ا اال
دإلفسيقي ،درقلهس 1961 ،م ،ص .93

 - 9درنج م در دهس  ،ص ص .396-394

3 -Budge ( E . A . W ) : A History Of Ethiopia , Nubia & Abyssinia ,
London ,1928, p.321
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 -2نزوح األقباط المصريين إلي الحبشة :
ران ت ا تس درلثااال باايا مفااس درحبش ا ف ا افااس درحااس درفااليبي  ،ماال
فلح رص ما سغب ثطيا درمملرياص فا درظها س بمظهاس حمال دراايا رتااايم مس ا هم
فا نظاس درم االميا ،حرا تلاسض درم اايحييا فا مفااس رشا ماا دالضااطهلا ،فا مقلبا
رااص فلقااا فااتا رباالطس درحبش ا رب ا دبهم رلاباالط درناال حيا مااا مفااس ف ا دس دس مااا دالضااطهلا،
االطن درمملريااص الا ها د دةج ا دس بففا درم اايحييا درا يا يشااغل ا ظاالي
حيااا سا
س اامي فا دراااي دا در االطلن  ،االا الا سرس هاؤال فخااس درا را در لتا درا ن نا ح حرا
درحبش ا فسحا ا ب ااه دإلمب دسطا ا س ح ااحلا (833-817ها اا1431-1414/م)( )9راخل ااه فا ا
خامته(.)3
()1

 - 1رخ

درلثال

درفت س خلف ف

بيا دربلايا ف

درنف

درهلن

ما درقسا درتل

درخلمس اشس درميثان ،حيا لا ثطيا مفس ال يحتفل ا هي دس بقا م س

درهجسن/
درحبش  ،فقا

د تقبلهم در لطلا درغ سن الم 999ها1516 /م بم بلد "ما غيس شلش ال املش" ،مل يثحظ
دنقطلع س

درحبش اا مفس ف درفتس بيا الم 886ها1481/م999 ،ها1516/م رلم يا

دنظس دبا ديلس ،بادي

در ه س ،ج ،5ص ،11-11سج

محما ابا درحليم ،درلثال

در يل ي ،ص.44-43
 - 9دإلمبسدط س ح حلا با ا دا  :رحا رشهس ربلطس افس دة س در ليملني دة  ،دتخ رنف ه رق
(جب دس م هقل درسدب ) ،لا سجثد اط فلد محب ب دل ما سايته ةنه ر هس ما بنل در نليس ،مل الم

بأ

حفثح ملر ف تلسيخ درحبش ح الم بتا يا درا د يا رب دبهل بفض خبس رحا درمفسييا،

مل الم بتاسي

جيشه ال درقتل

محلسب درم لميا م تخاملد ثح درنلس دةغسيقي در ن م نه

ما ه يمتهم ر هس ما مس  ،حال رنه ات ف

رحان ه ا درمللسص .درجايس بلر س رنه يلا ر

دمبسدط س حبش يقت ف مللس ه م درم لميا ف تلسيخ دة س در ليملني  .رم يا رنظس:
- Edward Ullendorff : The Ethiopians an introduction to country and people

, London, oxford university ,Press Newyork.toronto,1965, pp.24-28,
 -3سج

محما ابا درحليم :درلثال

در يل ي  ،ص ،41-39ب رس م لا ،درحبش ف منقل

درمطبل درلفسي  ،درقلهس 1935 ،م ،ص ص.33-39

تلسيخهال،

- Ayalon, David : Gun Powder and fire Arms in the Mamluk Kingdom,
London, 1956, p.36.
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رم يلبا فخس درا ر را االم بتنظايم ايا دا دإلمب دسطا س ح احلا الا نماط درااي دا
در االطلن بلرقاالهس ،ض ا ا داااا جايااا رجبلي ا دةم ا د درض اسدي  ،بفض ا ه ا ا دراانظم
درت ا دنتقل ا م اا مفااس ،فاالس إلمب دسط ا س درحبش ا –ال ا حااا ا ا درمقسي ا ن" -مل الد رااه
االطلا اي ا دا ،بلااا را لن ا ممل تااه ممل ا آبليااه همج الد ،ال اي ا دا رهاال ال تستي ا ال
ااالن ا .فلنضاابط اناااا دةم ا س"( .)1ال ا يااا فخااس درا ر ا ريض الد رمتااا درتااأهيس درممل ا
ريضالد الا درمثباس درل ا سي رلجايش درحبشا  ،فقاا رسجا درمقسيا ن ريضالد فا ناص يؤ اا
الا مثباس درجايش درحبشا ا د لنا
بمل ال ياع مجلالد رلشص ماان درتاأهيس درمملا
مثب ااس درق االا ر درجن ااا ر حمب دسطا ا س درحبشا ا نف ااه حي ااا "تميا ا ا ااا سايت ااه ب االرمثبس
درفلخس  ،بلا را لا رب ا اد ا باا رسااا يخاسج اسيلنال"( )9مال اس درلاياا ماا دربالحهيا را
مثباس دةحبالش درل ا سي لنا ب ايط فا ر ديا اهااا دة اس در اليملني  ،حال رنااه ااا تاام
حاخل بلض درتط دس اليهل(.)3
لجوء بعض أمراء المماليك المسممين إلي الحبشة:
-4
بلض رم دس درمملريص درم لميا حر رج
را درخثفل درادخلي بيا در لطلا درممل
ه اؤال دةم ا دس حر ا بااثا درحبش ا  ،االا ال ا سرس ه اؤال درثجياايا دةميااس درطنبغاال حاال م
اا ص فا اهااا در االطلا درمؤيااا شاايخ (894-815هاا1491-1419 /م) ،حيااا ااالم ها د
دةميس بتاسي دةحبلش ال د تخادم درنالس دإلغسيقيا  ،درسما بلرنشال  ،درللا بالرسما،
درضس بلر ي  .اث ال رص فقا رشلس درمقسي ن حر فاسدس رحاا درمملرياص در سا لشاي
– راام يا س د اامه -مااا مفااس ريضالد ،حيااا رجااأ حرا بااثا درحبشا اهااا حرا دإلمب دسطا س

 - 1درلين (باس درايا محم ا)  :اقا درجمللا ف تلسيخ ره در ملا ،تحقيا محما محما رميا ،درهيي
درمفسي درللم رل تل 1419 ،ها1999 /م  ،ج،3ص.315
 - 9درمقسي ن  :دإلرملم ،ص.4

3 - Mordechai Abir : Ethiopia and The Red Sea The Rise and Decline Of
The Solomonic Dynasty and Muslim – European Rivalry in the Region,
Gainsborough House, London, E11.Rs, England, 1980,. P.42
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فايلنتهل الا نفاس نماط ا س

ح حلا بلم " ساخلنل اظيم " رن ادس رفن دة الح
فنلا دة لح درممل ي بمفس(.)1
دور المطارنة المصريين:
-5
يؤ اا بلااض دربالحهيا را درمطلسنا درمفاسييا اااا رلبا د ا دس باالر دةهميا فا نقا
بلض فن ا درلملس ما مفس حر درحبش  ،ف هي دس ما در نليس درت شيا بلرحبش خث
درلفا س در ااط تشاايه فا تفااميمهل ط دس هاال هنا ااتهل خلسفهاال ر اال بناال در نااليس
درمفسي درمللفس رهل ،ممل يشيس حر دحتمال ايالم مهنا ايا امال مفاسييا بتشايياهل،
دةمااس در ا ن يم ااا ملااه دالاااال ا رص بلحتماالال اااام داتفاالس ا س درمطلسن ا ال ا نق ا
درفن ا درململسي فقط حر درحبش  ،ب تلان رص حر نق در هياس ماا درماؤه دس درحضالسي
دةخسى ف شت درمجلال منهل درفن ا درحسبي (.)9
موسم الحج وتوافد األحباش إلي األزىر الشريف-:
-6
هم ا مجاال رخااس رتباالا درمااؤه دس درحضاالسي باايا درم االميا بفااف الم ا  ،باايا
م لم مفس درحبش بفف خلف رال ه م م درحاج ،راص را م الم درحبشا الن د
يلتق ا بإخ دنهم درمفسييا خثره ،لن مفس تحت م لن خلفا فا درلالرم دإل اثم
خلف بلامل تم رحيل درخثف درلبل ي فيهل الم 658ها 1961 /م ،مل ن ح حرا مفاس
هي دس ما ر لت درللم طثبه ما مختل درللرم دإل اثم  ،لنا هنالص ن اب بياس ماا
م االم درحبش ا در ا يا فاالس رهاام رس ا ا بلة هسدرش اسي ( ،)3فمااا ر ريااص دةحباالش در ا يا
جا اال د با االة هس با ااس د ف ا ا ميا ااادا درللا اام ،درشا اايخ جما اال درا ااايا ابا ااا دهلل درمت ا ا فى اا االم
695ه ا اا1361/م ،درشا اايخ دإلما االم در يلل ا ا فخا ااس درا ااايا اهما االا ،شا االسح در ن ا ا درمت ا ا فى
الم743ها1349/م ،غيسهم در هياس درا يا االا د حرا بثاهام بلاا حتمالم ا دس اتهم ،هنالص
 - 1درمقسي ا ن  :دإلرماالم ،ص ،4سغ ااا درسفاالا  :درب االس ا دربنااي ا  ،در ااثح درن االسن دة  ،مجل ا درااافلع
درخليج  ،درلاا درهلن  ،ينليس 1993م.

 - 9ليا الشا س :بلاض رضا د جاياا  ،ص ، 14حباسدهيم الا طسخالا  :دإل اثم درمملراص دإل اثمي
بلرحبش ف درلف س در ط  ،بحا بلرمجال درتلسيخي درمفسي  ،درقلهس  ،درمجالا درهلما،1959،

رص

-Roland Oliver : The Middle Age Of African History , Oxford
1968,p.72
3 - Trimingham J S : Islam In Ethiopia , oxford, 1952,,p.62
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دحتاسدم ،نقلا د مال س دا فا درقالهس ماا ماؤه دس

نظس حريهم حخ دنهم درم لم ا نظاس حجاث
حضلسي (.)1
ج -مظاىر تأثر الفن الحربي الحبشي بالفن الحربي الممموكي :
بمفااس بفااف خلف ا تاام
يتناال ه ا د درق اام ت فاايفلد ر دا ا درفااا درحسب ا درممل ا
درتس ي ال درج دن درتلري -:
 -0النشأة العسكرية :
دهتم ا ا ر ا درمملريااص بلرنشااأ درتللاايم رلمملريااص درمجل ا بيا مااا درمناالطا درمختلف ا ب ااب
ا سهاام درحسب ا  ،فلقااا دتفااف ت اسبيتهم نشااأتهم درل ا سي ب هيااس مااا درملاالرم درممي ا  ،فااإ د
دشتسى در لطلا اااد ما درمملريص رس لهم ر الد رفحفهم رلتأ ا ماا اثم رج المهم حتاى
ح د هب رنهم فا فاح جياا رنا مانهم طبقا جن اه تقالس م طناه( ،)9بحياا ال تجما
درطبقا در دحااا ا ى درمملريااص ن دةف ا درمشااتسص ر درمجل ا بيا مااا بلااا دحااا ريتلق ا د
درتلليم دراين درحسب فا ا دنيا خلف ( ،)3فلناي يت لمه درط دش درمقام ال درطبق ،
هؤال درط دشي "درخفيلا"( )4هام درم اي ر ا ااا تسبيا درمملرياص فا درطبالا( ،)5لنا
ها ا درطباالا ب االح دإليا دا بلرقللا  ،لنا ا طبقا منهاال تحتا ن الااى اااا م اال ا اااا
يفا دت االاهل حراى ررا مملا ص ،ا رص الا ر ا طبالا فقيااه ر ماؤا فقيااه يتاساا الاايهم
رتلليمهم درقسآا درخاط رح الم دراايا آاد درشاسيل بلإلضالف حرا درللا م دةخاسى( ،)6رمال
يلتما الى درفس ي درت لن دة لس رلفا درحسبا فا درلفا س
لا درجيش درممل
 - 1مسدا لم  :ف بثا درنجلش  ،ادس درمللس  ،درقلهس 1949 ،م ،ص ص ،45-35ليا الش س،
درمسج در لبا ،ص ،8سج

محما ابا درحليم ،درلثال

در يل ي  ،ص.95

 - 9دبا تغسان بسان :درنج م در دهس  ،جا ،6ص ص.969-968
- 3اسف

ه ا درق دنيا راى درمغ

بل م "دريل ل" ه

درق دنيا درخلف بلرض دبط ر درتنظيمل

درل سي رلجي ش درمغ ري  ،ه تلا دة لس در ن بنى اليه درمملريص رنظمتهم اليهل خلف ما
درنلحيتيا درل سي

در يل ي

رص من اها بيبسس" غلر

رح لمه ما رمس دريل ل" رلم يا دنظس

 .فثح درايا محما ن دس ،درمسج در لبا ،ص  ،59-51لا درغلما ،درمسج در لبا ،ص.78
 - 4درمقسي ن :درم داظ دالاتبلس ،جا ،9ص ص.991-991
 - 5درقلقشناى :فبا دةاشى ،جا،4ص ،18دبا تغسان بسان ،درنج م ،جا ،8ص.988
 - 6دبا حيلس  :بادي در ه س ،جا ،3ص ،347درمقسي ن ،درم داظ دالاتبلس  ،جا ،9ص.413
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در ااط  ،فقااا االا درمملا ص يااتللم فا ها ا درطباالا فااا درفس ااي  .درجااايس بلرا س دهتماالم
ثطيا درمملريص رنف هم بلإلش دس الى مملري هم حشسدفلد مبلش دس فسداب د حس التهم ا نلهم
الاب د درخلسج ال دآلاد اق ب فلسم (.)1
رقا لن درا دس فا درطبالا ت اتغسا رسبلا اشاس ر خم ا اشاس شاه دس ،رحيلنالد لنا
تمتااا حرااى اااا اان د  ،فااإ د دنتها درا دس ا راتااا درمملا ص ،حيااا يقاالم رااه دحتفاال خاالص
يحضاسا در االطلا دةما دس  ،ي االم درمملا ص ااثحلد فس اال ربل اال خلفالد داطلاالد يبقا رااه
ط ا د حيلتااه حيني ا ي اام اتيق الد ر ملتق الد بل اام ر ااتل ا( ،)9االا درمملريااص درمتخسج ا ا
يق اام ا حرا جملااال  ،ر ا جملاا ماانهم باالش ر نقيا  ،رماال درا يا يفاال ا حرااى دإلماالس
ها مستبا تهيا رل ظالي در باسى درحل ما فا درابثط درجايش ر حتاى رل الطن نف اهل،
االا م ااا درمف ااس ض را درمملا ا ص ال يحفا ا الا ا دإلم االس حال بل ااا را ينتقا ا م ااا مستبا ا
ةخااسى فااث يليهاال حال اااا ته ا ب رخثاااه فاابغ آادبااه بااس ح دإل ااثم بااسع ف ا فن ا ا
درقتل  ،م رص لا منهم ما يلم بلا رص ف مستبه فقيه ر راي ر هس الماه( .)3ااا
الش درمملريص ف مفس طبق منففل اا درمجتم درمفسن حياا رام ي امح د ةهالر
مفس بلالنخسدط ف فف فهم ،حيا منل د درمفسييا مهمل اظم شاأنهم ماا دالنخاسدط فا
درجيش جنا محلسبيا(.)4
اا د اتفلا دةحبالش ماا تلاص درنشاأ حياا تشالبه ر اس ها ا درنشاأ فا ا ماا دربلاايا
حر حا بيس .مل دتبل نفس دإلج دس د رضمهم حر درجيش ،فقب را ينضام هاؤال حرا
درجيش لا يتم ت ليمهم حر م ي درجيش ريتم فحفهم ر الد رلتأ ا ما ثم رج لمهم،
اب را ي ما رهم بلالختثط م درجنا در لبقيا( ،حيا لا يتم ه د دةمس الى درمل ف
 - 1دبا حيلس  :بادي در ه س ،جا،3ص ،414دبا تغسان بسان ،ح داا دراه س ،ص.83
 - 9دبااا حياالس  :بااادي در ه ا س ،جا ا ،1ص ،151در اايا درباال درلسين ا  ،درفس ااي ف ا مفااس ف ا افااس
ثطيا درمملريص (1517-1951م) ،ادس درنهض درلسبي رلطبلا درنشس ،بيس  ،ص.134

 - 3حب اسدهيم الااى طسخاالا  ،مفااس ف ا اهااا ا ر ا درمملريااص درج دس ا 1517-1389م ،م تب ا درنهض ا
درمفسي  ،درقلهس 1961،م ،ص.68
 - 4مجه

(يشص ف ن به حر درطسدبل

) :درفس ي بس م درجهلا ،مل راا دهلل رلمجلهايا ما درلبلا ،مي س فيلم

مي س فيلم مف س بسام  ، 37فن ا حسبي  ،ملها درمخط طل درلسبي  ،ساا  ،19دباا حيالس  :باادي در ها س،
جا ،1ص ، 191ليا ابا درفتلح الش س ،دةي بي ا درمملريص ف مفس درشلم ،ص.394
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ر ا دا درسايااا ف ا مفااس) حتااى ح د هب ا رنهاام ف ا فااح جيااا رن ا ماانهم طبق ا جن ااه
داليما ااه ر تقا االس م طنا ااه ،بحيا ااا ال تجم ا ا درطبق ا ا در دحا ااا ا ا ى درجنا ااا ن دةف ا ا
درمش ااتسص ر درمجلا ا بيا م ااا بل ااا دح ااا ريتلقا ا د درتلل اايم درحسبا ا  ،ر ينض اام د حرا ا درج اايش
درحبش دإلمبسدط سن(.)1
 -6األسمحة الممموكية:
تن ا دة لح درت د تخامهل درمملرياص فا درقتال درتااسي مال بايا ر الح هج ميا
م ا ا ا ااا رهمه ا ا ا اال :در ا ا ا ااي در ا ا ا ااسما درخنج ا ا ا ااس درطب ا ا ا ااس( )9دربلطا ا ا ا ا ( )3درف ا ا ا ااأس در ا ا ا اانفط
()9
درم لح ( )4دربنلاا درمادف ( ،)5درمقثع( )1دراب س ،ر لح افلاي فما رهمهل دةا دس
 -1فثح درايا لم در يا :درمسج در لبا ،ص 345

رص

-Taddesse Tamrat : Church and State in Ethiopia (1270-1527), Oxford,
Clarendon press, 1972, p .99.
 - 9درطبس ر درطبس يا ه
درحايا ر درخش
درممل

ثح يشبه ٍ
درفأس ر دربلط بسرس نف

م تايس يس

درمتيا .محم ا نايم رحما فهيم  :درفا درحسب

ف اضي

رلجايش درمفسن ف

ما

درلفس

دربحسن (783-648ها 1383-1951 /م) درهيي درمفسي درللم رل تل  ،درقلهس ،

1983م  ،ص.39
 - 3دربلط

ثح ما حاياا مس ا

ه

فا االيم ماا درخشا  ،ي ا ا نفاله مااببلد ماا نلحيا سايقالد ماا

رخسى ي ا سايقلد  ،دنظس محم ا شي

خطل

 :درل سي درلسبي دإل ثمي  ،درطبلا دة راى ،ادس

درشس ا ،درقلهس  ،1983 ،ص ،117محما مفطفى يلا  ،نهليا در اثطيا درمملرياص فا مفاس،
درمجل درتلسيخي درمفسي  ،درقلهس  ،ملي 1951م ،ص.914

 - 4درم لح ا
لنا

ه ا ضااما دة االح درنلسي ا درت ا تشاابه درمااادف

تفاان ااالا مااا درنحاالس ر درحايااا،

بأحجالم مختلفا  ،ها الااى نا ايا ،نا ع يحما الاى اجا تتاص تجسبتاه فا درها د درطلااا،

دةخس لن

تتم تجسبته ال

فا ف نهاس درنيا اناا طاسا دنظاس دباا حيالس ،باادي در ها س ،ج ا،4

ص ص ، 915 ،149مس ا درملااص فيف ا رلبح ا ا درا دس اال
در ي

دإل ااثمي  ،دة االح دإل ااثمي ،

دراس ع ،درسيلض ،نلسض مقلم ف الا درفا دإل ثم 1411 ،ها ،محما ا ناايم ،درمسجا

در لبا ،ص.181
 - 5االا د ااتخادم درمااادف ف ا افااس درمملريااص محااا اد رلغلي ا  ،خف ف الد ف ا افااس ا رااتهم دة رااى

د تمس دةماس ا رص فاى افاس ا راتهم درهلنيا  ،حال را دةماس باار يتغياس منا اهاا در الطلا خشاقام
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()9
دةا دس در هلم دراس ع درتس س درنشل  .مل د تللا درمملرياص فا حاس بهم ريضالد
بلرلايااا مااا دةا د درحسبي ا مه ا درمنجنيااا( )1درابلب ا ( )9درفاانب س( )3در اابش( )4درقااثع
درمتحس (.)5

در ا ا ن جا ااس اا االم 868ه ا اا1463/م م حل ا ا جا اال ما ااان حجسها اال( 4691سدع حايا ااا) دا دهتما االم
در لطلا اليتبلى ما بلاا به د در ثح ،حيا راخا

حاا جاياا رسمال دربنااا( حملا دربنالاا) فا

درجيش د تطلع به د در ثح ما ه يم دةتسدص درلهملنييا الم 895ها1491/م ،ر اا دبناه رجباس
الااى ح ا ه ا ا در حااا اف ا حيلتااه همن الد ر ا رص ةا ه ا ا در حااا لن ا
رمسديه اال ،م اال لنا ا

يتطلا

سدهيا ا درمملري ااص ال ااتخادم دربن اااايل

تجااساهم مااا دة االح درتقليايا درمت دسها

جا3ص ،476-474ابا درسحما

لنا ا

خط ا دس الااى نظاالم درفس ااي

دض ااح  ،ةا د ااتخادمهل االا

رلم يااا دنظااس دبااا تغااسان بااساى ،حا داا دراااه س،

 ،در ثح ف دإل ثم ،درجملي درمل ي رلا دس ال

ادس درملا ا االس  ،مفا ا ااس1951 ،م ،ص ،115-114مفا ا ااطفى نجي ا ا ا  ،دال ا ا ااتلاداد
رل االطن درممل يا ا فا ا اه ااا در االطلا درغا ا سن 1516-1511م ،مجلا ا

درقلهس  ،ص.391

درتلسيخيا ،
درل ا ا ا سي

ليا ا دآله االس ،درل اااا ،4

 - 1المقـ ع :اباالس اااا فااه مااا درجلااا ر درقماالش ،حماال بيضاال ي ر م ااتايس رهاال طسفاالا فا دة
هثه ف درهلني

ر

ر

تسبط ما طس فا در فاه يتاسص درهالن مس اث ،طسيقا د اتلملره ها را يجلا

حب اس ااد حب

دحا يظ متس لد يم اص بلةفالب فتفايس در فاه مللقا هام يلقا طاس

867هاا1463/م)  :دةنياا فا

درحب ما دةفب فينطلا درحجس دنظس در سا لش (دبا رسنبغل،

درمجاالنيا ،تحقيااا حح االا هنااان ،منش ا دس جلمل ا حل ا 1415،ه اا1985/م .مخط ط ا مف ا س

ال مي س فيلم بملها درمخط طل

درلسبي تحا

ساام  /4فنا ا حسبيا  ،ساا  ، 37،38درقلقشاناى

 :فبا دةاشى ،جا ،9ص.137
 - 9لن

دةا دس درتتسي ملس ف

جا،14ص.919

م تخام ف درجيش درممل

 - 3د تخام درمملريص در هلم درخطليي ه

هلم اظلم يسمى بهل اا ا

يسم انهل فت لا تخسا درحجس يقل حا ه ا در هلم لن
ال درلا تلس

دنظس دبا تغسان بسان ،درنج م،
اظلم ت تس بل ر

ت ض سؤ هل ت محتسا

يجس بهل
تق

دس هل خطلد نلسيلد رلم يا دنظس دبا درشحن  ،درباس در دهس ف نفس درملص درنلفس

محما با اليتبلن ،تحقيا ا .امس درتامسن ،ادس در تل

درلسب  ،بيس  ،درطبل

دة ر 1413،ها1983/م ،ص  ،78 ،73درقلقشنان  ،فبا دةاشى،جا،9ص.144
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 - 1المنجنيق :ه

ثح ي تخام ف درسم بلرحجلس الى م لف ط يل  ،فيحطم درحف ا دةبسدج
ا ا ،درفا درحسب

يهام درمل دس  ،ابا درس

درقلهس ،درطبل دة ر 1961،م ،ص،156
دإل ثمي حتى

ف

فاس دال ثم ،ادس درمللس ،

ى ربلظ محما ح ا ،در ادني ا ف جيش مفس

ق ط درا ر درفلطمي

درحيل در يل ي

ا سهم ف

س لر ملج تيس غيس منش س بملها دربح ا درا دس ل
مهب

 - 9الدبابة  :ه ابلس اا ه اج ما درخش

دالاتفلاي

دالجتملاي ،

دةفسيقي  ،درقلهس 1989 ،م ،ص.87

ال الاا خشبي تحملهل اجاث

ما ا باآال

دةااد  ،حتى ح د مل درتفق د بلة دس رخ د يلمل ا الى هامهل ر ححادا تغي دس

فيهل ر حشغل

رضااس دة ا دس ،ياااخ درمحاالسب ا ف ا ج فهاال انااا درملس ا يااافل نهل رماالمهم متقاايا بهاال ااهلم
درني اسدا فيهاال نتيج ا اهااا دةخشاال

باالرنفط  .رلم يااا رنظااس ،ابااا درااس

ا ا ا ،درفااا درحسب ا ف ا

فاس دإل ثم ،ص.168
 -3ه

درمغطى بلرجلا ي ماا فيهال درمهالجم ا يقسبا ا رلحفاا،

لرابلب تقسيبلد يفن ما درخش

فيقلتل ا رهله هم فيه يلس بلر يلس درماسا دنظس جسج

ا .ح يا مؤنس ،ادس درهث  ،درقلهس (ا .

) ،جا ،1ص ص.144-143

 - 4الكبش  :ابلس اا حجس فغيس مس ب ال اج
ر جل ا منق ا ف درخ

يللا ف

قفهل

ث

يادا ،تلسيخ درتماا دإل اثم  ،تقاايم

مفن ا ما درخش

درمح م مغلف بلرلب ا

بادخلهل درجنا در يا يحس نهل بافلهل حيا ال ي جا بهل رسضي  ،اا

يسبط فيهل ام ا رفق

درحفا ر درقلل حيا يلم درسجل ف

نهليته سرس در بش ،تقس

دة دس رنقبهل رمل بآال

دةر حر

ر دس

اناهم ر ب د ط در بش،

رص بتحسي هل حت تفطام بحليط در س ،دنظس محم ا نايم  ،درمسج در لبا ،ص ، 149ربا

دسنبغل در سا لش :دةنيا ف درمنجنيا ،سا .88 ،89
 - 5ه ربسدج ما درخش

مستفل مغلق بالرلب ا درجلا ا مها در ابش ،تاادس حس تهال ب د اط ر درا

مشاالاص ياااف بهاال رت االااهل مااا ر ااف

يتف بلضه ببلض بلضثع ماا درخشا

ه ا ضاايق مااا داثهاال ف ا ر اافلهل ب ااس مس ا

ر

اليااه،

فياأت درسجا بلرمشالاص فيااخلهل بايا تلاص درخشا  ،هام

يقيمهل بافل ا ي فتنحاس تجسن ب ه ر  ،يفالا درسجال حراى راثهال ااا اباس حا رهم در اتليس،
يحما ا ال ااى ها ا ا درق ااثع درمنجنيق اال

درف ااغيس  ،حت ااى يش ااس درسم اال الا ا رم اال ا درمحفا ا سيا،

ت تلم ه ا درقثع ح رم ي ا هنلص ر مه ر مستف يم ا داتثؤا بلرمنجلنيا .دنظس محم ا نايم،
درمسج در لبا ،ص 149نقثد اا ربا رسنبغل در سا لش ،دةنيا ف درمجنيا ،ا.88 ،89
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لنا ا ها ا ا دة االح الا ا دخ ااتث رن داه اال تحف ااظ فا ا ادس رطل ااا اليه اال د اام
"در ساخلناالا ر در ااثح خلناالا" رن بيا ا در ااثح تحت ا ن ها ا ا در ااادس ال ا مختلا ا رنا ا دع
دة لح  ،تحم حريهل ا االم مال يفان ماا دة الح ماا مختلا درجهال ( .)1مال الا
ر رميس ما دةم دس ساخلنلا خلفا باه بجنا اا حياا لنا فا س مفاغس ماا خ ينا
درقللا  ،يلما فيهاال جملاا مااا درفاانلع يخااتص ا ماانهم بنا ع ملاايا مااا رنا دع در ااثح
يلهااا حريااه بااأمس فاانله مهم ا حفااثحه ح د رف االبه تل ا يطلااا الااى ا ماانهم ر اام
"در سا لش" ،لن خ ديا در ثح ت جا ف رمل ا رخسى غيس درقالهس مها افاس در اثح
ف دإل ناسي (.)9
اا ااا دنتقل ا ا بلا ااض رن ا ا دع دة ا االح درمف ا اسي حرا ااى درحبش ا ا حيا ااا د ا ااتخامهل دةحبا االش
درم يحي ا فا حاس بهم ضاا درم الميا .فا ها د درفااا ت جاا ااا حشال دس تلسيخيا حراى
د تخادم دةحبلش رل ي درمفسي  ،حيا يف اس فقيه رنه انا د تلادا دإلمبسدط س
ربناال انجا راااخ رحاااى درملاالسص ما درم االميا بقياالا دإلماالم رحمااا ،رخااسج خ دينااه منهاال
"در ااي درمف اسي " حيااا ااالم بت يلهاال الااى بطلساتااه ا اال سا( .)3اااث الااى رااص فلقااا
جااا ريض الد ن ا ع مااا درتشاالبه باايا بلااض دة االح دةخااسى درم ااتخام ف ا ا مااا مفااس
درطنبغال بتااسي دةحبالش
درحبش  ،خلفا درسمالح درنشال  ،حياا االم دةمياس درمملا
ال د تخادم ه ا دة لح ف دةغسدض درحسبي (.)4
 -2م بس القتال:
تن ا مثبس درمملريص بفف الما بالختث درم داا درمنل ابل  ،فهنالص هيال خلفا
بلرخاما ا در االطلني رخ ااسى تتلل ااا بلر اافس ،هلرها ا بلر ااسحل درلي ااا حر ااى غي ااس ر ااص م ااا

 - 1درقلقشناى  :فبا دةاش  ،جا ،4ص ،11دبا درف دس  ،تلسيخ درا

درمل ص ،تحقيا ا طنطيا

سيا ،طبل بيس  ،1949،جا ،7ص.147
 - 9درمفاس در لبا ،ص ص.19-11

 - 3درمفاس در لبا ،ص ص.67-66

رص

- Manfred Kropp :op,cit, p.31.
 - 4سيتش االسا ها ا
رلا دس ل

 :حمبسدط سي اال

درسي االح درم اامي  ،تسجما ا

لما ا ي ا ا

ح اايا ،مس ا ا دةم اال دس

دربح ا دال تسدتيجي  ،درطبل دة ر 1999 ،م ،درمقسي ن  :دإلرملم ،ص.19
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درمنل اابل ( .)1فيماال يتللااا بمثبااس درقتاال  ،فإنااه ح د ماال اا ا درجن ا ا حر ا درقتاال دستااا د
مثبس درحس درت لن تختل لي اا مثب هم درللاي ف ر ال در لم .رقا حلفظ
درمملريص بفف الم درجن ا منهم بفف خلف الى ربلس دراسرس درا ن دتخا ا ماا ريالم
ا رص در ليناااد ( )3حيااا االا رهاال شااأا اظاايم مااا
ه ا در ل تااه( )9درفااف دس
بن ا ري ا
درنلحي ا درس اامي  ،ماال رفاابا راابس درلمااليم رم ا دس شااليللد حتااى فاالس ن اهاال ر تغييسهاال مااا
درللس ،مل دستاى درمملريص ريضلد درشسب ش حيا لن ره درم لنا دة راى ح يلتباس بفاف
()5
خلف درطلب درمميا بطبقا دةما دس ( )4يفافه درمقسيا ن بأناه "مها شا يشابه درتالج" .
ما اال دستا اااى درمملريا ااص ريض ا الد درط ا ا دا درت ا ا تشا اابه در في ا ا اا ااا رب ا ااهل درسجا اال درن ا اال
درل سي ا ما جمي درطبقال ( ،)6هنالص ربالس سرس آخاس ها "درا نط"( ،)7يا س بلاض
بلض درمؤسخيا را ى درمملريص دختل ما طليف ةخسى حتى بل درملي (.)8
رماال ال ا رج االاهم فقااا دستاااى درمملريااص دراااس ع( ،)9حيااا لن ا رهاال ر اامل متلاااا
رغلبهل فلس ي مه سايل ه تغط درج م له ،اساث ر دغناد ر ب لب ها
لهاال ر اامل اس ع سبم ال ت ا ا مبطن ا  ،هناالص ا رص درج ا ش ه ا اباالس اااا فاااس بغيااس
ظهس ،ه د بلإلضلف حر رنهم لن د يضل ا "درمضمضم" ه خ م ا ر الا ماؤخس
 - 1المقريزي  :درخطط ،جا ،9ص.111
 - 9الكموتات :جم

ل ته ها طلايا فاغيس ماا درفا

مخل طا بالرقطا دنظاس ،دباا تغاسان باسان،

درنج م در دهس  ،جا،7ص ،33دبا شادا ،درن داس در الطلني درمحل اا دري افي ( ايس فاثح دراايا
دةي ب ) ،تحقيا جمل درايا درشيل  ،درقلهس 1964،م،ص.198

 - 3الكمينــدات  :ها رباالس رلسابا تشاا در ل تااه درتا فا ا درشاالس تمنلهاال ماا در ااق ط ر درحس ا درمقسيا ن ،
درخطط،جا،9ص.98

 - 4ماير :درمسج در لبا ،ص.59
 - 5المقريزي :درخطط ،جا ،9ص.99

 - 6ابن إياس  :بادي در ه س ،جا،3ص.439
 - 7الزنط  :ه ابلس اا املش ي تلم

غطل رلسرس.

 - 8القمقشندى  :فبا دةاشى ،جا ،4ص ص.41-39
 - 9لا ي جا هثه رن دع ما دراس ع لن

م تلمل ف درلفس درممل

ه اميص در سا ،دراسع

درساليا درملاني ر دربسيجلنايا  .دنظس ربا حيلس ،بادي در ه س ،جا ،4ص ص.361-359
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خلفالد

سرس درمحاالس ر نيااه ر اليا درلنااا ،يبااا را راابس دراااس ع فا درمجتما درمملا
بلةس تقسدطي درل سي (.)1
اا ر تفلا دةحبلش د تفلاا بيس ماا مثباس درمملرياص فا تلاص درفتاس فللا ياا
ال ا درمثبااس درل ا سي رلجاايش درحبش ا  ،فقااا رسج ا
فخااس درا ر ا رمتااا درتااأهيس درممل ا
الااى مثبااس
درمقسي ا ن ف ا نااص يؤ ااا بماال ال ياااع مجاالالد رلشااص مااان درتااأهيس درممل ا
درجاايش درحبشا ا ا ا د لنا ا مثب ااس درقاالا رم درجن ااا رم حمب دسطا ا س درحبشا ا نف ااه ح ا اال
درمقسي ن دنه "تمي اا سايته بلرمثبس درفلخس "(.)9
ال ا دنااه يبااا را درمثبااس درحسبي ا درحبشااي بفااف الم ا لن ا خليط الد مااا ر ياال ر
مثبااس متن اا بتنا ع درمفاالاس درتا رخا منهاال دةحباالش خااث ها ا درفتااس مثب ااهم ،دا
لا ما درمسجا را ه ا درمثبس درحسبي بفف الم لا يغل اليهل درطلب درممل ،
ر اايس را الا ا ر ااص م ااا د ااتخادم درجنا ا ا دةحب االش ر اابغض درمثب ااس درممل يا ا فا ا
مقامتهل در مط( ،)3ه ربلس رلسرس د تخامه درقلا دةحبلش خلف دةبلطس (.)4
ماال ااالم فخااس درا را بتنظاايم اي ا دا دإلمب دسطا س ح ااحلا ال ا نمااط دراااي دا در االطلن
بلرقلهس  ،ض ا دااا جاياا رجبليا دةما د درضاسدي  ،بفضا ها ا درانظم درتا دنتقلا
ما مفس ،فلس إلمبسدط س درحبش –الى حاا اا درمقسيا ن" -مل الد راه الطلا ايا دا،
بلاا را لنا ممل تااه ممل ا آبليااه همجالد ،ال ايا دا رهال ال تستيا ال ااالن ا .فلنضاابط
اناا دةم س"(.)5
-4تكوين الجيش :
مااا هااثا فااسا ر ل ااي  ،درفساا دة را اباالس اااا طليفا
ت ا ا درجاايش درمملا
درمملريااص در االطلني رى مملريااص در االطلا درقااليم ف ا درح اام درت ا رطلااا اليهاال (دالجااث
 - 1محم ا نايم  :درمسج در لبا ،ص ص.51-49
 - 9دإلرملم ،ص.4

 - 3مل د ه د درلفظ يطلا الى رحاى اط در ى درل سن درمفسن ف در ا
رفظ طفي

درحلضس م دختث

فيطلا اليه " نطلد" ه ابلس اا تس ملتفا بهل غطل رلسرس  .رلم يا دنظس:

مفطفى نجي  ،دال تلاداد

درل سي  ،ص.319

 - 4مليس :درمسج در لبا،ص ص.61-58
 - 5درلين  :درمفاس در لبا  ،جا ،3ص.315
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درجلبلا) ،اا ففهم درقلقشناى بأنهم "راظام دةجنالا شاأنلد ،رسفلهام ااا دس ،رشااهم اسبالد،
ر فااسهم داطلا الد ،ماانهم تااؤمس ستبااه بلااا ستبااه"( ،)1رماال درفسا ا درهلني ا فه ا طليف ا مملريااص
اسجته ستبته حيا تلها دةم دس بسالي
ال ح
دةم دس  ،رن در يا دشتسدهم دةم دس
هاؤال درجنا ا نا د مانهم در حااد درحسبيا درتا ت دسفاا در الطلا فا حس باه ،لنا ا
حااا تتااأر مااا رميااس ال ا سرس مملري ااه ،رخي ا دس تااأت درفسا ا درهلره ا ه ا طليف ا رجناالا
درحلق ا درت ا حشاامل ال ا مملريااص در ااثطيا دةم ا دس در االبقيا ر الاهاام در ا يا رحتسف ا د
درجناي  ،فلس د بمهلبا جايش هلبا رلا را ال يتغياس د بتغياس در الطلا ،يشاس الا ا
رر ا ماانهم ف ا ا ا درحااس رميااس ملي ا مقااام رر ا  ،رن رميااس رااه درحااا ف ا دمااتثص ملي ا
ممل ص رنف ه يق ا ف ا درحس رر جنان ما رجنلا درحلق (.)9
د د لن ا درفااسا درهثه ا در االبق تلااا بمهلب ا دةامااا درسيي ااي رلجاايش ،فلقااا جااا حر ا
جلن رص فسا رخسن تت ا ما سجل در ي درمقطلايا ،حياا تضام ها ا درفاسا درلسبالا
الطن درمملرياص فا مفاس،
درتس ملا دة اسدا ،درا يا يتس ا املهام فا حمليا رطا دس
رااص نظيااس ماال يحفاال ا
اااث الا مشاالس تهم بفس االنهم فا درجاايش فا ر ااال درحااس
ال ما راطلال (.)3
رماال اااا اياالا ه ا ا درفااسا فلقااا االا در االطلا ال ا سرس ه ا ا درقياالاد  ،بلاتباالسا در اسييس
دةالااى رل االطن ااايم رما دس درمملريااص ،يلا در االطلا ستبا ت اام رتلبااص درل اال س( ،)4هاام
ي ااأت درق االا (دةما ا دس ) ،االا در فا ا حرا ا حم ااس ج اايش درمملري ااص ي ااتم م ااا خ ااث درتساا ا
تاسيجيلد ما رميس خم ه( )5حر رميس اشس ( )1حر رميس طبلخلنلا( )9ر رميس رسبليا(( )3رى
 - 1القمقشندى :فبا دةاش ،ج ،4ص.15

 - 9المقريزي  :در ل ص ،ج ،4ص ،469محما مفطف

يلا  :نهلي در ثطيا درمملريص ف مفس ،ص914

 - 3درمفاس در لبا ،ص.461
 - 4أتابك  :ملنلهل دةميس دة
رم دس درمملريص

هم فلس تلن اليا درجيش ال داتبلس دنه رب درل ل س ،ه

لا شليللد را يخل

در لطلا ف

بيس

درلسش  .دنظس دبا درف دس  ،تلسيخ درا

درمل ص ،ج ،7ص.147
 - 5أمراء الخمسات :

لن د ال ف مفس ،سبمل لا ر هسهم ما ر الا دةم دس در يا ت ف د منا دةبنل

دةبنل ه ا درستب سالي آلبليهم رنظس ال م ابا ال م ،ال در يا ال  ،درمسج در لبا ،ص.35
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ي فا رشا دس ر ح اتخادم رسبلايا
(رى را دةميس در ن يحا حاطلاالد فا درجايش درمملا
ممل الد) هاام درتسا ا بلااا رااص حر ا رميااس ملي ا ( . )4ال ا رااص فااإا ر االس ه ا د درتاااسج ف ا
درستا ا درل ا ا سي ها ا را ااادا درجن ااا درم جا ا ايا تحا ا حم ااس درقلي ااا را ااادا درمملري ااص درا ا يا
يمتل هم(. )5
رقا لا ما درمتب اب خ ض درمللسص ،را يتم اقا مجلس حس بسيل در لطلا
اضا ي رتلبااص درل اال س درخليف ا درقضاال دةسبل ا رما دس درمياايا ،رااص بغااسض درمش ا س
ابا دإلاااادم الا درحااس  ،فااإ د مال تاام حاااثا درحاس ر دتخاال ااسدس بشانهل ،يااأمس در االطلا
 - 1أمراء العشرة :
ر نه يظ

در ظلي

منهم حمس اشس ما درفس لا ،سبمل لا رل دحا منهم اشس ا فلس لد

ي ار

ما مهلهم ما رسبل

ما رم دس درلش دس  .ما ه ا درفي ي ا فغل دس در ال

درفغسن رنظس ال م ابا ال م ،ال در يا ال  ،درمسج در لبا ،ص.35

 - 9الطبمخاناه  :لم فلس ي ما ج يييا  ،طب
درت تاا ال رب د

دةم دس

خلنلا ،ملنلا بي

ن درست

ف درمخل ا ف در فس ف درحس

تح

درطب

يقفا به درطب

دةب دا

درللر  ،يت رى رمسهل رميس اشس ي ا م ي الد انهل

نلفخ درنفيس(درب ا)

ياا اااد ما ضلسب درطب

ضلسب درفن ج غيسهم  .دنظس درقلقشناى ،فبا دالاش  ،ج ،4ص.13
 - 3أمير األربعين  :تلن را اا
درلاا حر

رسبليا فلس لد  ،سبمل لا ما حقه را ي يا ه د

منهم ف درغلر

هملنيا فلس لد ،ر ا ه ا درستب ال تلط

درطليف ما دةم دس ت ا درستب درهلني ما رسبل

رباد ةا ما رسبليا فلس لد .ما ه ا

در ظلي

در شل

بلةالريم ،ر لبس در ال .

دنظس درقلقشناى ،فبا دةاشى ج ،4ص .37-14
 - 4أمير المئين مقدمو األلوف  :اا

منهم مليا فالسس ،رن را ا مانهم يحاا راه را ي ا ا جيشالد

ما مملري ه ف حا ا ملي فلسس ما درفس لا هقيل درلا  ،سبمل دا ال

فلس لد .ما نلحي رخسن ي ا ره حا ايلا رر

دةم دس  ،رفحل
در ظلي

رص اشس ر اشسيا

فلسس -ما غياس مملري اه -مماا هام ا ناه ماا

اس هام رالا رما دس درمملرياص ااا دس ،مانهم ي ا ا رفاحل
ها ا درستبا ماا دةم د

در باسى نا د

در الطلا .دنظاس درلماسن (شاهل

دراايا رحماا باا يحيا باا فضا دهلل ،

749ها 1348/م)  :م لرص دةبفلس ف مملراص دةمفالس ،درجا در دسبا  ،تحقياا محماا اباا
ي اا

رحم ااا بنا ا يل اايا ،مس ا ا

درق االاس خسي اال

اف االم مف ااطف ه ديما ا

درتلسيخ ،دةمل دس

درلسبي درمتحا  ،درطبل ة ر 9111 ،م ،ص.91

 - 5ال م ابا ال م ،ال در يا ال  ،درمسج در لبا ،ص.35-34
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بل ااتاال درجن ا ا مااا مختل ا رسجاال دراابثا ،هاام يق اام دةم ا دس يماايا درطلا ا در ا ال ف ا
حض ااس در االطلا ،يت االم ا م اال يلا ا مهم م ااا ات االا درح ااس م ااا خ دنا ا در ااثح ،ه اام يب ااار
درتجهي رلحس بإاادا درخطاط درل ا سي تجهيا درملااد درحسبيا  ،يقا م در الطلا بتفقاا
رح د درجنا ر لحتهم ملادتهم ،هم يح ا دختيلس رسض درملس م تهافلد تحقيا انفاس
شللس حمل درنفس ر درشهلا (.)1
درمفلجأ رخ درلا ال غس  ،سدفللد د
ن ااتنتج م ااا خ ااث ا دس ااتنل رت االسيخ درنظااالم درحسبا ا فا ا درحبشا ا فا ا درلف ا ا س
ما مفس درحبش  ،ح رنق م درجيش درحبشا حرا
در ط ( )9مان درتشلبه در بيس ف
هثها ا ف ااسا ر ل ااي ها ا  :درفساا ا دة را ا تت ا ا ا م ااا درج اايش درمس اا ن دإلمب دسطا ا سن ها ا
درجاايش درنظاالم درهلب ا درمخااتص بسالي ا مفاالرا درا ر ا درااافلع انهاال بش ا ادياام ،ه ا
يش درق درهج مي درمؤهس ف درا ر  ،لن ه ا درق تتأر ما درغلملا درلبيا ر سن
درحس ( .)3لن طسيق درحف ال هؤال درغلمالا ها درشا دس درس ا م درمقاسس الا
ح االم درمقلطلاال درمختلفا ( )4حيااا دتخا ها ا درس ا م اااا رشا ل منهاال درحفا الا
()6
()5
ااا مليا ما درسايا  .رمل درفسا درهلني ف لن فسا جن د درشا د درتا رلبا ا دس هلمالد
 -1دبا نب  :آخس درمملريص ،تحقيا ابا درمنلم المس ،درقلهس 1969 ،م ،ص ،194محم ا نايم :
درمسج در لبا ،ص.171-169

 - 9محما رحما محما ال بهن ل ن  :در لط

درمجتم درحبش ف اها دة س در ليملني (-838

947ها1541-1434/م) ،س لر ا ت دسا غيس منش س  ،ملها دربح ا درا دس ل

دةفسيقي  ،جلمل

درقلهس 9119 ،م ،ص ص .134-117

6

3 - Roland Oliver Anthony Atmore : Medieval Africa,1250-1800,
university of Cambridge, england,press,2001, pp. 115-6.
4- Mordechai Abir : Ethiopia and The Red Sea. p.54.
5 - Roland Oliver Anthony Atmore : op. cit., p. 116.
 الشـــوا  :تطل ااا ها ا ا در لما ا فا ا درمف االاس درحبش ااي الا ا درجنا ا ا ر درفساا ا درل ا ا سي  ،ه اام درجنا ا ادرتلبل ا رلمبسدط س ف درمقلطلل  ،مل لا يطلا ال

اايم ا فساا رفاظ " تشا د" ،ر نهال تاا

فا دةمهسيا حلريالد الا " درشااخص ن درمن را دالجتملاي ا درسفيل ا " دا االا ملنلهاال درلاالم يقلبا
رفظ درمملريص دا لن

طبيل املهم تؤ ا رنهم رتبلع درملص  .دنظاس مجاان اباا درا دس ا اليملا :

درنص درمل ا فا تالسيخ درحبشا خاث افاسن دإلمب دسطا سيا س يلقا
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هلم الد ف ا تااأهيس تي اايس مجسياال دةم ا س ف ا درممل ا درحبشااي  ،حيااا تلاااا مه الم ه ا ا
درفسا درل سي ف درممل  ،مل ااا درنف ص درحبشي مهلم ه ا درفسا ،ر اا تاأميا
شخفي دإلمبسدط س درممل در ليملني الا رحاا رهام ها ا درمهالم ،حتا رهنال دالمتاه فا
افسا حيا يق م ا بلرط ح درقفس ما ادخ در س حلمليا ر لحتهم ضا ا ماا
يحل ر د دإلمب دسطا س( .)1رمال درفساا درهلرها دةخياس ف لنا اا د ح الم درمقلطلال درتا
ش ا ل ج ا د بي ا دس مااا درق ا د درملتحق ا باالرجيش درنظاالم درحبش ا  ،بلااا را تلهااا ه اؤال
()9
درح لم باام درجيش درنظلم رلا ر درحبشي حيا تم د نلا مهم ح م درمقلطلل رهام .
اا لا حل م درمقلطل يحتفظ بق اديم بلإلضلف حر درق دالحتيلطي درتا ي اتاا
رفسداهل ف ا درحس (.)3
بلإلضلف حر ا د ح لم درمقلطلل درت لن تنضم رلجيش درحبش دنضم ريضالد
درف ااسا درتلبلا ا ةف ااحل دإلاط االع ،درتا ا تتب االيا را اااداهل بتب االيا ا اااا دإلفا اسدا درت االبليا
رفلح دإلاطلع ،حال رنهل فاى درغلرا لنا راا ااااد ماا تلاص درقا د درتا جلبهال ح الم
درمقلطلل  .اا داتما درح م درمل ا باسجا بياس الا ها ا درقا د سغام درشاص فا اليهال
(نظ دس رقيلم در هيس ما رفسداهل ببلض درها دس )( ،)4رقاا الا اا دم ها ا درقا د فا درغلرا
مااا رهاالر درمقلطلاال درمختلف ا درمتمهل ا ف ا درقبلي ا درمختلف ا ف ا درااايا درلغ ا  ،حيااا
حاليم بخفليفهل درمحلي تشتسص ف درحس ف شا فاسا متلااا ،
دحتفظ ا د
()5
مه فسا درتيجسن -ال تل  -دمه دس – ش د .
بياا ملسيالم ( )1478-1468تسجما

ا دس ا تحليليا  ،س الر ا تا دس غياس منشا س – ليا دآلاد -

جلمل درقلهس 1998،م ،ص 16

1 - Perruchon :Les chroniques de Zar’a Ya’qob et de Ba’eda – Maryam,
pp . 35-36.
 - 9ب رس م لا  :درمسج در لبا ،ص.36

3 -O.G.S.Cra
Wford:
Ethiopians
itineraries
Circa
14001524,Cambridge,1985, p. 52, Richard Pankhurst, The Ethiopians ,
Blackwell, Cambridge , London ,1968, p.63.
4 - Mordechai Abir : op.cit., pp.70-79, Taddesse tamrat : op.cit., pp.8990.
 - 5ابا درسحما

 :دإل ثم درم لم ا ف شسا رفسيقيل ،ادس مطبل ي
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مل لا هنلص درلايا ما درلنلفس درحبشي درت تشتسص م درجيش درحبشا بطسياا غياس
مبلشس ،ما ه ا درلنلفس افلبل درشفتل( )1درت د تللا بهل بلض دةبلطس ف رحيالا
هيس رضس درم لميا دةغلس اليهم سا رم درهم م دشيهم ،فقا رشلس ااس فقياه حرا
هيا ااس ما ااا ه ا ا ا دةغا اال دس غل ا ا مقلطلا اال درم ا االميا درت ا ا ر ا ااتهاف حها االس درفا ااتا ف ا ا
بثاهاام( .)9ماال ر ااتخادم رباالطس درحبش ا ريض الد درسايااا حيااا رشااتسدص بلضااهم بلااا تاسيبااه
ا ا سيلد جن ا ا ف ا درحااسس درمل ا  ،ماال ر ااتغ دراابلض دةخااس ق ا نقلر ا رحم ا درمااؤا
درم تل مل درحسبيا درمختلفا  ،فقاا اما رلفس الا درنابث بأفاطحل ابيااهم رملال نتهم
رهناال درحااس  ،حت ا ح د رفااي رحاااهم يم ااا را يق ا م خامااه ر ابياااا بم االااته ةنقاال
حيلته(.)3
درلف ص اطلع درطسا در يا دنتشس د بلرممل

 - 1الشفتا  :رطلا ه د درتلبيس ال افلبل

درحبشي

بادي ما درقسا درسدب درميثان ف اها درملص اي دنل ،د تمس د بهل ط د اها دة س در ليملني .
رقا تخفف

درسجل
رم د
لن

رفحل
-

درن ل
درق دف

ه ا درلفلبل

ف دإلغلس ال درقسى درماا درق دف درتجلسي  ،الم

دةطفل ربيلهم ف ر دا درسايا درمختلف ادخ
درتجلسي

ه ا درلفلبل

بضليلهل ،مل لن
ف

دص در ا

ت تر

ال تتساا ف ات

درم دش درت ي تهاف نهل رلم يا رنظس -:

ريضلد ال

خلسج درحبش
رم د

بلختطل

دال تيث ال

م دش

ما يتفاى رهم ما دةهلر

لا درقسى
درسال

من اال اب ااا درفت االح محما ا ا اب ااا دهلل  :در اانص درمل ا ا فا ا ت االسيخ درحبشا ا فا ا اف ااس دإلمب دسطا ا س
جث ايا ا س (1559-1541م) تسجما ا

ا دس ا ا تحليليا ا  ،س االر ملج ااتيس غي ااس منشا ا س – ليا ا

دآلاد –جلمل ا درقاالهس 1418 ،ه اا1998/م،ص ،6دهااس سياالض :درشاافتل ف ا رهي بياال ف ا درلف ا س
در ااط

ره ااسهم فا ا ت االسيخ در اابثا در يل ا ا

دالاتف االان ،بح ااا فا ا مجا اال

درقلهس  ،درمجلا ، 19درلاا درهلن  ،اي مبس ،1957،طبل 1961م ،ص.915

ليا ا دآلاد

جا االمل

- Paul E.le Roy : Slavery In The Horn Of Africa . " Horn Of Africa" ,
Vol 2 ,N3, July, September 1979,p.24 see also Francisco
Alvarez : op.cit., pp.277-279 .
 - 9اس فقيه  :درمفاس در لبا ،ص ، 94

رص

Taddesse tamrat : op.cit., p. 114 .
3 -K.Ingham: Foreign Relation Of African States, Butterworths ,London
,1974.pp79-80& Mordechai Abir : Ethiopia and The Red Sea ,p .23.
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-5التشكي ت العسكرية:
لنا درتشا يث درل ا سي فا اهااا درمملريااص تقا م الااى ر االس تستيا درجنااا الااى هييا
فف متسدف " رنهم يق م ا هثه فف  ،يضاسب ا فافل دس فا يتسجلا ا ماا
خي رهم"( )1لن ه ا درفف تشتم الى درقل درميمن درمي س  ،فضثد ااا درمقاما
درمؤخس  .لا م ا درقليا درللم رلق د االا فا الا درجايش ،رحيلنالد فا مقامتاه ريهياس
س ح دإلاادم درشجلا بيا درجن ا ،ريس را الى ف درتش يث درل سي درممل ي
مم اال ا اسا درمقسيا ا ن ان ااا حايه ااه ا ااا خ ااس ج در االطلا درنلف ااس محم ااا رقت اال درتت االس ا االم
719ه اا1319/م ف ا اهااا االطنته درهلني ا "را دةم ا دس دة االبس ظل ا د ط ا درلي ا ادي اسيا
الى دةجنلا يسف نهم يستب نهم ،ي هس ا ما درتأ يا اليهم ف درتيقظ رخا دةهبا فلمال
طلا فجاس يا م دةحاا االا ااا دجتما شام ا اال س در الطلا اا ا دحااا فا مفاالفه
م رفحلبه"(.)9
رقااا االا مااا درمتب ا اب ا خ ا ض درملاالسص ،را يااتم اقااا مجلااس حااس بسيل ا
در الطلا اضا ي رتلبااص درل ال س درخليفا درقضال دةسبلا رما دس درمياايا ،راص بغااسض
درمشا س ابا دإلاااادم الااى درحااس  ،فااإ د ماال تاام حاااثا درحااس ر دتخاال ااسدس بشاانهل ،يااأمس
در لطلا بل تاال درجن ا ما مختل رسجل دربثا ،هم يق م دةما دس يمايا درطلاا درا ال
فا حضااس در االطلا ،يت االم ا ماال يل ا مهم مااا اتاالا درحااس مااا خ دن ا در ااثح ،هاام يبااار
درتجهي رلحس بإاادا درخطاط درل ا سي تجهيا درملااد درحسبيا  ،يقا م در الطلا بتفقاا
رح د درجنا ر لحتهم ملادتهم ،هم يح ا دختيلس رسض درملس م تهافلد تحقيا انفاس
درمفلجأ رخ درلا الى غس  ،سدفللد شللس درنفس ر درشهلا (.)3
 - 1دبا من ل ( :محما با محما ا من لا درنلفاسن،
درحسبيا  ،مي ااس فيلم مفا س بملهااا درمخط طاال

خلا ا(ابا درسحما با محما درمغسب ،
درلا ا ااس

778هاا1376/م) :دةارا درس امي فا درتلالب
درلسبي ا تحا

سااام  1فنا ا حسبي ا  ،سا ا  ،15دبااا

818ها1416/م) :درلبس اي دا درمبتار درخبس ف ريالم

درلجا ا اام دربسبا ا ااس ما ا ااا الفا ا ااسهم ما ا ااا ن در ا ا االطلا دة با ا ااس ،ادس در ت ا ا ال

درلبنا ا االن ،

بيس 1388،ها1968/م ،ص ص.58 -56
 - 9درمقسي ن  :در ل ص،جا ،1ص.993
 - 3دبا نب

 :آخس درمملريص ،ص ،194محم ا نايم  ،درمسج در لبا ،ص ص.171-169
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رق ااا راسص درمملري ااص رهميا ا درخيا ا فا ا درتشا ا ي درقت االر  ،فا ا تحقي ااا درقا اسدس درل ا ا سن،
درجااايس بلر ا س ف ا ه ا د درمقاالم را درمملريااص االن د فس االنلد اب ا رن داتباالس آخااس ،داتمااا
يتاأر ر ل الد ماا
نظلمهم درل ا سن بفاف سيي اي الاى درفس اي ف الا درجايش درمملا
درفس االا ،دةمااس در ا ن ران حر ا دهتماالمهم بلرخي ا دهتملم الد بلرغ الد ،فلين ا د باالس درم ا ظفيا
رلش ا دس اليهاال ال ا را دتهاال االرلجم در ااس ج غيسهاال ،ماال رنفق ا د دةنفاالا ب ااخل ال ا
دةفطبث درخلف بهل(.)1
اث ال مل با فقا د تخام درمملريص در لي درمسيي درف تي درمتلحا لفا
ف ا رااص در ا ا ف ا درتش ا يث درل ا سي  ،حيااا لن ا درم اايق تفااح درجاايش ا ا
درقتاال  ،لن ا درفسا ا درم اايقي تنتشااس ف ا رنحاال درمل ا دس درحسبي ا لف ا  ،االا ر ا
رمياس طبلاه درخالص " تحما درطبا الاى اشاسيا بغاثد ،يلتماا اليهال فا تنظايم درحس ا
داطاال دإلشاال دس ببااا درقتاال "( ،)9لن ا درفسا ا درم اايقي تفاااس رنغلم الد متلاااا اااال
اأا د دتفال بايا درجنا ا االاتهم،
دفطثحي ممل يا الى د تخادم درمملريص رلطب
االا يشااس رميااس ااالم ال ا شااي ا درم اايق  .بلإلضاالف حر ا رااص فلقااا اااس درمملريااص
د ااتخادم دةاااثم در دسياال ف ا درتش ا يث درل اا سي  ،حيااا لن ا تتقااام درجاايش يلتا ا
ا م ما را لمه(.)3
ح رهل
رمل اا تأهس درجايش درحبشا بلرتشا يث درل ا سي درممل يا  ،فلام يقتفاس تاأهيس
رج ا ا رم ا ا دس درمملريا ااص حرا ااى درحبش ا ا ال ا ا مجا ااسا درتا اااس ال ا ا بلا ااض دة ا االح دنشا اال
اااا تلااان رااص حر ا نق ا بلااض درتش ا يث درقتلري ا
در ساخلناال  ،ب ا را درتااأهيس درممل ا
 -1نبي

محما ابا درل ي  :درخي

سيلضيتهل ف

افس

ثطيا درمملريص ،م تب

دإلنجل

درمفسي  ،1975،ص.9

9
3

 درقلقشناى  :فبا دالاش ،جا ،3ص.475 -االا رل االطلا درممل ا

اليااه ررقاال

مااا دةاااثم هثه ا رحاااهمل مااا درحسيااس دةفاافس درمطااس بلر ا ه  ،ياانقش

در الطلا ر اامه ،درهاالن

ابلس اا سدي فف دس فغيس ،

لن

بيااس رباايض تللااا اليااه خفاال مااا درشاالس ،رماال درللاام درهلرااا فها

ه ا درسديل

ت تخام ف جمي

حاد

درجيش درممل

سم رناه

يتبا ا درج اايش درمف ااسن .دنظ ااس االيا الشا ا س  :دةي بيا ا ا درمملري ااص ،ص ،396محما ا ا ن ااايم ،درمسجا ا
در االبا ،ص ،163درهسهم ا  ،مختفااس يل ا درحااس  ،تحقيااا ،ابااا درااسؤ
درللم رلتأري

درتسجم درطبلا درنشس ،درقلهس 1964 ،م ،سا .11
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درممل يا حرا درحبشا خلفا طسيقا درقتال فا فااف  ،بلاا را داتفاس طسيقا ت ا يا
درجيش درحبش اب درتأهس بلرمملريص ال مجم ا ماا درجنا ا يقالتل ا فا جما ع فاغيس
مااا خااث درااتثحم باابلض دة االح درتقلياي ا مااا ا ا تش ا ي ال تلبي ا بحيااا رخ ا ش ا
درقتل تل دحا متسدف  ،بلا را لا جيش درم لميا ال تلاا حس باه نهال ر هاس ماا
ح ا ااس درلف ا االبل درتا ا ا يغلا ا ا اليه ا اال املي ا اال در ا ااس درف ا ااس ال يح مه ا اال نظ ا االم هلبا ا ا
( .)1درجايس بلر س رنه الى درسغم ما را درمملريص لا رايهم ر هس ما طسيقا رلتشا يث
درقتلري ( ،)9حال دنه رم ينق منهل حرى درحبش ن طسيق اتل درفف (.)2
 -6اإلقطاع العسكري:
رم دس ال يلتس بحقا ا درمل يا  ،مال ال يخضا
لا دإلاطلع ف درلس درممل
ةح لم در سده  ،لا درمقط يح فا دإلاطالع محا در الطلا ،الا دإلاطالع ياؤ حرا
در لطلا بمجسا دنتهل درما درمتفا اليهال ،ر بمجاسا فال درمقطا ح د الا دإلاطالع ماان
درحيال ( .)4اااا ا ام رسض مفااس در سدايا خااث ها ا درفتاس حرا رسبلا اشاسيا اي دسطالد،
رختص در لطلا منهل بأسبل ا دسسيط ،دةم دس بلشس ،مل تبق خفص رلجنلا(.)5
1- Paul B . Henze : Layers Of Time A history Of Ethiopia , Hurst ,
Company, London , 2000, p.43, Thomas P. Ofcansky and Laverle Berry,
Ethiopia A Country Study, Federal Research Division Library of
Congress,2004,p.63.
 - 9رلم يا ما درتفلفي اا رن دع درتش يث

درقتلري درتلبي ف اها درمملريص  ،دنظاس محما ا ناايم:

درمسج در لبا ،ص ص.163-151
- 9

ليا الش س :بلض رض د جايا  ،ص ،14مسدا لم  ،ف بثا درنجلش  ،ص ص،45-35
ليا الش س ،درمسج در لبا ،ص، 8

رص

- Harold G.Marcus :A History of Ethiopia , unversity of California,

press,2002,p 62, Roland Oliver , The Middle Age Of African History
,p.72
 - 4درمقسي ن  :در ل ص ،ج ،1ص ، 411حبسدهيم الى طسخلا ،درنظم دإلاطلاي ف درشاسا دة اط فا
درلف س در ط  ،درقلهس 1968 ،م ،ص .39
 - 5ل ا دإلاطلع در ن يمنا رلميس يحاا منه رلميس هلهه ،دةجنلا درتلبليا ره درهلهلا ،رم ي ا
رلميس ر ةحا ما رتبلاه را يطل

حر رحا دةجنلا درتنل
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درجااايس بلرا س را نظاالم تق اايم دةسض درملما بااه فا اهااا درمملريااص راام ي دساا
ت اال ن دإلاطلااال مااا حيااا درم االح ر اسجا خفا ب دةسض ،ب ا تفاال
رااص تفل ت الد
بي ا دس ،غيااس رنااه اااا رجسي ا اااا تلااايث ال ا ه ا د درنظاالم ف ا تق اايم دةسض رااص ف ا
افاس ااثطيا درمملرياص ،لنا ها ا درلمليا درتا اسفا بأ اام درااس ص ال تاتم بلااا م ااا
دة دسضا ا در سدايا ا فا ا در اابثا ،مه اال ر ااص در ااس ص درا ا ن ت اام فا ا اه ااا در االطلا ةج اايا
697ها1998/م ،درس ص در ن تم ف اها درنلفس محما با اث ا 715ها1315/م(.)1
بلإلضلف حر مل با فلقا لا مقس دس رلم دس درملينيا ف خام در الطلا حفا
ماا درس دتا در الطلني مااا درلحام درت دبا درللياا در يا در ا درشام  ،رجنالا درحلقا
حفا ا مملهل ا ا ما ااا ها ا ا درس دت ا ا يمنحها اال رها اام در االطلا دا تفل ت ا ا مقلايسها اال يا االا ر
نقفلد( .)9درجايس بلر س را ه ا درس دت درت لا يحف اليهال هاؤال دةما دس درمملرياص
دةجنلا رم ت ا رتؤهس ال حفتهم ما رسدض دإلاطلع ،دنمل لا يمنحهل رهم در الطلا
ال بي درفق (.)3
رقا رستبط نظلم دإلاطلع ف اها ثطيا درمملريص دستبلطلد ا يالد بااي دا درجايش،
ريس را ال رص ما رنه اا رطلا الاى ها د درااي دا ر ام ايا دا دةاطالع ،الا ايا دا
رميس را ال يفف رحا ما رجنلاا ما غيس را يلسض رمسا ال نلي

ال

در لطن ف درقلهس

ر الد ،فإا سرن مل ي تاا دخسدجه ما حلشي دةميس درتلب ره ،رمس بإخسدجه ايا ما يح محله ف
خام

رص دةميس ،يبا را ه د دةج دس اا رتب

دةم دس حر

فلس

أنه الن ا رضملا اام درتجل رحا ما

طسا رجنلاا بقفا يلا نفيبه ما دإلاطلع درمخفص ره ،دنظس درمقسي ن :درخطط

،ج ،9ص ،915دبا ديلس ،بادي در ه س،ج ،3ص.16

 - 1لا هنلص بلض دةم دس ر درجن ا ما طبق درمملريص در يا ال ي تطلي ا درقتل ر بس نهم ر
ضل

ااستهم في م

ما درمل

ه مل يلس بلرجلم ي درمقسي ن :درخطط ،ج9ص ،915درطسخلا :ه در ملح رشخص

بلإلالم حيا يشل
ال درلم

در دحا منهم طسخلنلد هؤال ال يت لم ا داطلالد ر ايم داطلع ،دنمل مبلغلد

تمنا درطسخلني رلم دس ر دةجنلا بخلف انا بس نهم ضل

تاسيبهم

اج هم اا درخام در لطلني  .دنظس درقلقشناى  ،فبا دةاش ،ج ،13ص.48

 9حبسدهيم طسخلا :درنظم دالاطلاي ف

درشسا دة ط ف

ص.918 ،159
- 3درقلقشناى :فبا دالاش ،ج ،4ص ص.51-51
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دإلاطاالع ه ا د ه ا درمشااس ال ا شااي ا درجاايش ،حيااا االا ي رس ااه ناالظس درجاايش يلل نااه
بلض بلس درم ظفيا مه "م ت ف درجيش" (" )1م ات ف دراس ا"( " )9نقيا درجايش"
ماال رختيااس رم االاادتهم اااااد مااا در تاال درشااه ا مااا ن درخبااس ( )4ف ا ه ا د دراااي دا
تحفاظ دة سدا درخلفا بأ امل درجنا ا دةما دس االا مس ا ها د درااي دا اللا درجبا ها
يلااا " ر بااس درااا د يا درمختفااه بلرشااي ا دةادسي ا " راام ت ااا ر اامل درجن ا ا ت ااج باااي دا
درجيش حال اا طسيا رمسديهم(.)5
ر مل ال درجلن درمقلب فقا داتما دإلمبسدط س درحبش ال درنظسي در ليا درت تق
بأنه درملرص در حيا ر رسدض درممل  ،ال رص يسج نظلم نشأ دإلاطلع بفف الم
حر اف س لبق ال افس دة س در ليملني ( ،)6ح رفسط هؤال دةبلطس ف تقايم منا
درجيش بلس سجل دربثط ،رص نتيج درت
درجل بخلف حر در نليس مؤ
()7
 .ر رص فقا تط س نظلم دإلاطلع ف
درل سن در بيس ضم رسدض جايا حر درممل
يل ي ملين  ،يأت ف
تلص درفتس سا فل طبيل رسغب درمل ص ف تحقيا رهاد

()3

 - 1يق م بتحايا درس دت

ش

درت تفس رلجنا ت جيلهل ف

خلف

رص بم لاا م ظ

يطلا

اليه م ت ف دةاطلال .
 - 9ه درم ظ

در ن يشس ال فس درمستبل

 - 3ه ي لاا نلظس درجيش
درم

رلجنلا رس داهم .

لا يلها حريه رمس ح دس

در لطلا رهنل

 ،يق م بأ تاال ما يطلبه در لطلا ما دةم دس ر رجنلا درحلق

رهنل اسضهم،
در ظلي

لا ما رختفلفلته ريضلد درح م ف

فسا ر حيا خس جه ف
يشس ال درجنا ف

دةم س درب يط  ،رلم يا ح

ها

رنظس ،درقلقشنان ،فبا دةاش ،ج،5ص ،456ربا تغسان بسان ،ح داا دراه س،

ص.455
 - 4دةشسدف  :بغي درسدم

غلي درمسدم

بسام  5فن ا حسبي  ،ملها درمخط طل

(ف درسم

بلرق س درنشل

دربنااي ) ،مي س فيلم مف س

درلسبي  ،سا  ،136ليا ابا درفتلح الش س ،دةي بي ا

درمملريص ف مفس درشلم ،ص.394
 - 5درقلقشناى  :فبا دةاش ،ج ،13ص.153حبسدهيم الى طسخلا  :درنظم دةاطلاي  ،ص.119

6 - Donald Crummey : Land and Society in the Christian Kingdom of
Ethiopia, university of Illino, press, 2000, p.34.
7- Taddesse Tamrat : op, cit , p.99.
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مقام ه ا دةهاد حلج دةبلطس حر تأييا درمؤ ل درايني درل سي حر ح مهم(،)1
دةبلطس ف منا دإلاطلع رل نليس لا
ح رشلس درمفلاس درحبشي حر را ت
()9
ة بل تتللا بلإليملا دراين بلرسغب درجلمح ف تق ي را لم درجيش درمختلف .
اس بنظ االم دإلاط االع الما ا دإلاط االع درل ا ا سن
دهتملم اال بي ا دد
اااا ر را ا دةب االطس دةحب االش
د
خلف  ،داتبس ا الاا رق درلسش درمل ف درحبش خلف فا درقاسنيا درهالما درتل ا
درهج اسييا /در دسب ا اشااس درخاالمس اشااس درميثاياايا ،ماال رشاالس تلاي ا تاالم دس حر ا را
درا يا منحا د دإلاطالع د ادا م االنتهم دالجتملايا فا درممل ا ( . )3فقااا لنا دإلاطلااال
درل ا سي ه ا رهاام رس دا مستباال درجنااا درحبش ا  ،اااا ا ا ر دسض ا دإلاطلااال ال ا
درجنا ،لم حرا ا مقطا اسيا ر راا ر ر هاس ا الا اااس طلاتاه طلاتاه( .)4رمال
دة اابل درتااى ااا دةباالطس حرااى درت ا فااى ماانا درجلا رلمؤ ا درل ا سي فقااا لن ا
تتمهاا ف ااى درسغبا ا فا ا ت ا ا نظ االم درج اايش درفس االا ريجللا ا د من ااه اا ا فللرا ا فا ا مي ااادا
يتطل نفقل ضخم إلاادا مل يحتلج حريه درجنان ما فاسس
درحس  ،ح لا ه د درت
اسع ااثح مثبااس ،فض اثد اااا را ه اؤال درجن ا ا يج ا را يت ا دفس رهاام م ا دسا يليش ا ا
منهاال حتا يتفسغا د رشااي ا درحااس درقتاال ( )5را رص سغا درملا ص فا ياالا ر دسضااى درا را
بلال تيث الى رسدض دإلمل دس دإل ثمي در هني درمجل س رهم(.)6
اا د تغ دإلمبسدط س ح حلا تلص درتط دس درتأهي دس درممل ي درت حاه ف
اهاااا ف ا درتن ي ا بلرم االميا ،فااأن بهاام ربش ا رر ا دا دالضااطهلا دالنتقاالم ،ماال االا يللاام
بنج االح االطلا مف ااس دةش ااس بس اابلن فا ا غا ا ج ي ااس اب ااسص ر ااس مل ه اال ج االن س

 - 1ر رص فقا دضطس مؤ س ه ا دة س -ي ن رمثص -حر منا هلا رسدض درا ر حر درمؤ ل
ر

درايني

اليهل فضثد اا درهاديل درمختلف ما مملتل لته درشخفي حر ايس درقايس لا تيفا.

2 - Merid Wolde Aregay : Southern Ethiopia and The Christian
Kingdom, 1508-1708,With Special Reference to The Galla Migrations
and Their Consequences ,London, 1971, p.32.
3 -Taddesse Tamrat : Church and State in Ethiopia, p .98.
4 - L. Dudley Stamp : Africa Astudy In Tropical Development , John
Wiley , sons, 1nc,New york1948 , p. 356 .
5 - Taddesse Tamrat : op, cit , pp . 98-99.
6- C.H. Walker, O.B.E : The Abyssinian at Home, London,1933, pp.187-189
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ر جنلا 899ها1496 -م ،حتى دشتا غضبه( ،)1فأس حراى "ملا ص دإلفاسنج يحاههم الاى
اثالتااه إل درا ا را دإل ااثم دااااهم الااى رااص "( )9مبااايلد د ااتلادادا رلهجا م الااى مفااس
ب ا دس مااا نلحي ا درجن ا  ،ف ا در ا ا در ا ن تق ا م فيااه درجي ا ش دة سبي ا بغ هاال مااا نلحي ا
درشمل (. )3
رهاسا الا درفاا درحسبا
رخي دس ما خث درلسض در لبا رلفا درحسبا درمملا
رلحبشا  ،يم ااا درخاس ج باابلض درمثحظاال دإل ااتنلجل درهلما درتا يتمها ربس هاال فيماال
يل :
م ااا مف ااس حرا ا
 -1حا درمل االبس درتا ا رنتقا ا م ااا خثره اال ت ااأهيس درف ااا درحسبا ا درمملا ا
اامح بلنتقاال درت اسدا درحسب ا باايا دربلااايا بطسيق ا
درحبش ا  ،راام ت ااا بمهلب ا ان ا د
مخطط مقف ا  ،دنمل يم ا درق را ه ا درمللبس ااا الهم فا نقا درماؤه دس
درحضلسي درممل ي بفف الم ما مفاس حرا درحبشا بمال تضامنته ها ا درماؤه دس
م ااا ج دنا ا حسبيا ا جنبا الد حرا ا جنا ا ما ا بل ااض درم ااؤه دس دةخ ااسى فا ا درمجا االال
در يل اي دالاتفالاي دالجتملايا  ،ااث الا راص فااإا اسيلا ها ا درماؤه دس مااا
در لطن درممل ي حر درا ر درحبشاي رام ياتم بطسيقا مقفا ا دنمال حااا راص اسا
فلا طبيلا رفااسض درتقاال بلاض درمفاالرا درمشااتس باايا دربلاايا .اااا اابا اااسض
رهم ه ا درمللبس ان د دالتفل بيا دربلايا حيا دشتمل ال ت مللبس سيي ي
ها  :نظاالم درس ا در اافل دس  ،درتجاالس  ،نا ح دةاباالط درمفاسييا حرا درحبشا  ،رجا
بلض رم دس درمملريص درم لميا حر درحبش  ،ا س درمطلسن  ،م م درحج.
 - 1رلم يا اا ه ا درحمل درفليبي  .دنظس هيس محما حبسدهيم نلين  :درحس
ايا رلا دس ل

درفليبي درمتأخس ،

دربح ا دإلن لني دالجتملاي  ،درطبل دة رى ،درقلهس 9119،م.

 - 9درمقسي ن  :دإلرملم ،ص.5

 - 3االيا الش ا س :درمسج ا در االبا ،ص ،33درجااايس بلر ا س را دإلمب دسط ا س ااي

رساااا اااا اابقه ف ا

رص ،حينمل دتف بملص اباسص بطاسس ر جنالا الاى ر الس را يقا م دةخياس بمهلجما مفاس ماا نلحيا
درشاامل

يق ا م حمب دسط ا س درحبش ا بمهلجمتهاال مااا نلحي ا درجن ا

 .رلم يااا دنظس،سج ا

محمااا ابااا درحلاايم،

درمسج در لبا ،ص ،115-114فتحا غياا : ،دإل اثم درحبشا اباس درتالسيخ ،ادس درنهضا درمفاسي ،
درقلهس  ،با ا تلسيخ ،ص.119 ،114
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 -9رم تقتفس رطملع درمل ص دةبلطس دةحبالش الا مجاسا تاأميا دة ضالع درادخليا بابثاهم
درتفااان ب ا ا ا رجي ا ش درم االميا بلرحبش ا  ،دنماال تلااا رااص حر ا محاال رتهم درم ااتمس
(خلف ا دةا ي ال ماانهم) رسف ا دإلضااهلا اااا راباالط مفااس متخ ا يا ف ا اابي رااص شاات
درطااسا در االي درت ا فاال ف ا رحياالا هيااس حر ا حااا درتهايااا بلتخاال حج ا دس د مملهل ا
ضا درم لميا دةحبلش ،تح ي مجسن نهس درنيا حرا درفاح دس  ،ا رص دإلضاسدس بطاسا
درق دف ا درتجلسي ا باايا درقاالهس درحبش ا  ،اااث ال ا درقياالم باابلض دةاماال درل ا سي ضااا
جن مفس بي رلضغط الا درمملرياص رسفا دالضاطهلا ااا نفالسى مفاس بطلساا
دإل ناسي  .درجايس بلر س را ه ا دةم س درت دتخ طلبلالد يل ايلد رحيلنالد ا ا سيلد فا
رحي االا رخ ااسن ،حال رنه اال لنا ا ت ااتم فا ا رط االس يت اام بح ااسص ا ا م ااا درطا اسفيا الا ا بق اال
درلثال درمفلرا درمشتس انا حا ملتا بيا دربلايا.
 -3ال درسغم ما د تمسدس حس جهلا م لم درحبش  ،ت در درا درتا االا حس ا
درجه االا ( ممل ا ا ا ااا  ،ممل ا ا ر فل  ...،غيسه اال) الا ا در ااسغم ريضا الد م ااا درها ا ديم
ه ا دةم س مجتمل
درمت سس رم لم درحبش ال يا درجي ش درم يحي  ،حال را
راام ت ااا فيل ا بلتجاالا م االم درحبش ا حر ا طل ا درل ا ا درم االاا بف ا س مبلشااس
س اامي م ااا درقا ا دإل ااثمي درمج اال س ره اام ها ا مف ااس درممل يا ا  .ي ااسن بل ااض
دربالحهيا فا ها د درمجاال را ضال انا د دالتفال باايا درم الميا فا اث دربلااايا
االا مااا رهاام دةخطاال در يل اي درباالس رملا ص در يلا دإل ااثمي رهناال جهاالاهم ضااا
ح لم درحبش  ،حتى خث درفت دس درت ملس فيهل مفس ضاغ طلد الا دةحبالش
رسف دالضطهلا اا م لم در يل م تغل ف رص درلثا در طيا درقليما بايا لتال
دس ه ا درضاغ ط ها م الا ملا ص
در ني تيا درحبشي درمفسي  ،فلم ي ا در ب
در يل دإل ثمي بقاس مل لا سا فل طبيل رمل ف حر م الم اثطيا مفاس
اثطينهم( .)1درجااايس بلرا س را مها
ماا دضاطهلا ملا ص دةحبالش رم االم در يلا
ه ا ا درضااغ ط راام تف ا ف ا تأهيسه اال حر ا لن ا يم ااا را تحاهااه درم االنا درس اامي
درمبلشااس ،دةمااس در ا ن االهم م ا غي اسا مااا درل دم ا دةخااسى فا تاااه س دةم ا س رااان
م لم در يل ممل م ا درجي ش درحبشي درم يحي ما درتفان رجهلاهم(.)9
 - 1ف اال محم ااا الا ا  :جها ا ا درمملري ااص درحسبيا ا ض ااا درف االيبي درمغا ا  ،درق االهس  ،درطبلا ا دة را ا ،
1985م،ص ص.134-197
 - 9اااا رهاام ر اابل
درلثال

هااس ه ا ديم درم االميا دنتفاالس دةحباالش الاايهم .دنظااس ،سجا

در يل ي  ،ص ص.948-919
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قائمة المصادر والمراجع

ً
أوال  :الوثائق احلبشية .
1- Jules Perruchon: Les chroniques de Zar،a ya،eqobe et de Baeda Maryam, Rois
d Ethiopie de 1434 A 1478, Paris, 1893.
2- Manfred Kropp : Die Geschichte Des Lebna-Dengel, Claudius Und Minas,
Scriptores Aethiopoci, Tomus 84, Vol 83,84, Lovanii in Aedibus E. Peeters, 1988.
3- W. Conzelman : Chronique de Galawdewos roi d’ Ethiopie,texte ethiopian,
Libraire Emile Bowllon,Paris,1895.
ً
ثانيا  :املخطوطات العربية:
األشرافي ( :ع ء الدين طبيغا ،ت 797ىـ0294/م).

 -0بغية الرامي وغاية المرامي (في الرمي بالقوس والنشاب والبندقية) ،ميكروفيمم مصـور بـرقم  5فنـون حربيـة ،معيـد
المخطوطات العربية.

الطبري( :عبد الرحمن الشافعي بن الحسين ،ت 498ىـ0014/م) ( يشك في نسبو إليو).

 -2الواضح في الرمي والنشاب ،مكتبة األزىر ،مخطوطة تحمل رقم .7675

الطرابمسي ( :الجين بن عبد اهلل الذىبي الحاسمي ،ت 728ىـ0227/م).

 -2تحفة المجاىدين في العمل بالميادين ،ميكروفيمم مصور بمعيد المخطوطات العربية رقم من  06-00فنون حربية.
مجيول ( يشك في نسبو إلي الطرابمسي).

 -4الفروســــــية برســــــم الجيــــــاد ،ومــــــا أعــــــد اهلل لممجاىــــــدين مــــــن العبــــــاد ،ميكــــــروفيمم مصــــــور بــــــرقم ، 27
فنون حربية  ،معيد المخطوطات العربية.

ابن منكمي ( :محمد بن محمود منكمي الناصري ،ت 778ىـ0276/م).

 -5األدلة الرسمية في التعابي الحربية ،ميكروفيمم مصور بمعيد المخطوطات العربية تحت رقم  0فنون حربية.

ً
ثالثا  :املصادر العربية:

 -0القرآن الكريم .ابن إياس ( :أبو البركات محمد أحمد ،ت 921 .ىـ0564 /م).

بــــــــدائع الزىــــــــور فــــــــي وقــــــــائع الــــــــدىور ،تحقيــــــــق محمــــــــد مصــــــــطفي ،الجــــــــزء الثــــــــاني ،الييئــــــــة

المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة0984 ،م .ابن تغـري بردي( :جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغردي بردي
األتابكي ،ت 874ىـ 0471 /م).

 -6النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،تحقيق د.جمال محمد محرز ،فييم محمد شـمتوت ،ج،04
الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر0290،ىـ0970/م.

 -2منتخبات من حوادث الدىور فى مدي األيام والشيور ،نشرىا وليم بير ،كاليفورنيا0920 ،م.
ابن خمدون  :عبد الرحمن بن محمد المغربي  ،ت818ىـ0416/م).
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 -4العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبـر،
دار الكتاب المبناني ،بيروت0288،ىـ0968/م.

الرشيدي ( :عبد اهلل بن محمد بن محمد الرشيدي ،ت 804-810ىـ0400-0299/م).
 - 5تفــــريج الكــــروب فــــي تــــدبير الحــــروب ،نشــــر وتحقيــــق جــــورج ســــكانمون ،الجامعــــة األمريكيــــة،
القاىرة0960،م .الزردكاش ( :ابن أرنبغا ،ت 867ىـ0462/م).

 -6األنيق في المجانيق ،تحقيق إحسان ىندي ،منشورات جامعة حمـب0415،ىــ0985/م .مخطوطـة مصـورة
عمي ميكروفيمم بمعيد المخطوطات العربية تحت رقم  /4فنون حربية.
ابن زنبل( :أحمد بن الحسن عمي بن احمد نور الدين المحمي ،ت 961ىـ0552/م)

 -7آخرة المماليك ،تحقيق عبد المنعم عامر،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة0966 ،م.

السخاوي( :شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المصري الشافعي ،ت 916ىـ0496/م).
 -8التبر المسبوك في ذيل السموك ،مكتبة الكميات األزىرية ،القاىرة0205 ،ىـ.

أبن الشحنة ( :محب الدين أبي الوليد محمد بن كمال الدين ،ت 805ىـ0406/م).

 -9البــدر الزاىــر فــي نصــرة الممــك الناصــر محمــد بــن قايتبــاي ،تحقيــق د .عمــر التــدمري ،دار الكتــاب
العربي ،بيروت ،الطبعة األولي0412،ىـ0982/م.

ابن شداد ( :بياء الدين يوسف بن رافع ،ت 626ىـ0624/م)
 -01النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة ص ح الدين األيوبي) ،تحقيق جمال الدين الشيال ،القاىرة0964،م.
ابن عبد الظاىر( :محيي الدين عبد اهلل الجذامي المصري ،ت 696ىـ0696 /م)

 -00تشريف األيام والعصور في سيرة الممك المنصور ،تحقيق د .مراد كامل ،القاىرة0960 ،م .
عـرب فقيـو ( :شـياب الـدين أحمـد بـن عبـد القــادر بـن سـالم بـن عثمـان الجيزانـي ،الشـيير بعــرب
فقيو ،عاش في القرن السادس عشر المي دي) .

 -06تحفة الزمان وفتوح الحبشة ،نشره رينيو باسية ،تحقيق محمد شمتوت  ،القاىرة ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب0294 ،ىـ0974 -م .
العمري( :شياب الدين أحمد بن يحيي بن فضل اهلل  ،ت 749ىـ 0248/م) .

 -02مسالك األبصـار فـي ممالـك األمصـار ،الجـزء الرابـع ،تحقيـق محمـد عبـد القـادر خريسـات وعصـام
مصــطفي ىزايمــة و يوســف أحمــد بنــي ياســين ،مركــز زايــد لمتــراث والتــاري  ،األمــارات العربيــة
المتحدة،الطبعة األولي6110 ،م.

العيني ( :بدر الدين محمود بن أحمد ،ت 855ىـ 0450 /م).
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 -04عقد الجمان في تاري أىل الزمان ،تحقيـق محمـد محمـد أمـين ،الييئـة المصـرية العامـة لمكتـاب،
0406ىـ0996 /م.

ابن الفرات( :ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ،ت 817ىـ0414 /م).
 -05تاري الدول والمموك،تحقيق قسطنطين زريق ،طبعة بيروت0946،م.
القمقشندى( :شياب الدين أحمد بن عمي ،ت 860ىـ 0408 /م).

 -06صبح األعشى في صناعة األنشا ،الييئة العامة لقصور الثقافة 04،جزء ،القاىرة 6114،م.
المقريزى ( :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عمي بن عبد القادر ،ت 845ىـ 0440/م).
 -07اإللمام بأخبار من بأرض الحبشة من مموك اإلس م ،مطبعة التأليف ،القاىرة0958 ،م.

 -08الســموك لمعرفــة دول الممــوك ،الجــزء الثــاني ،نشــره محمــد مصــطفي زيــادة ،مكتبــة لجنــة التــأليف
والترجمــــة ،القــــاىرة ،0969 ،األجــــزاء  4-2تحقيــــق ســــعيد عبــــد الفتــــاح عاشــــور ،القــــاىرة،
0971،0972م.

 -09الم ـواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط وامثــار فــي مصــر والقــاىرة والنيــل ومــا يتعمــق بيــا مــن األخبــار
(المعروف بالخطط المقريزية) ،دار صادر ،بيروت ( بدون تاري )،
اليرثمي  ( :أبو سعيد الشعراني ،ت 624ىـ848 /م).

 -61مختصر سياسة الحروب ،تحقيق ،عبد الرؤوف عون ،المؤسسة العربية العامة لمتأليف والترجمة
والطباعة والنشر ،القاىرة0964 ،م.
ابن واصل ( :محمد بن سالم ،ت 697ىـ0697/م ).

 -60مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أيــوب ،األج ـزاء مــن  2-0تحقيــق جمــال الــدين الشــيال ،القــاىرة ،
0961-0952م.
ً
رابعا  :املراجع العربية واملعربة:

)0
)6
)2
)4
)5
)6

إبراىيم عمى طرخان  :النظم اإلقطاعية في الشرق األوسط في العصور الوسطي ،القاىرة0968 ،م.
مصر في عيد دولة المماليك الجراكسة 0507-0286م ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة0961،م.

أحمــد دراج  :المماليــك واإلفـرنج فــي القــرن التاســع اليجــري -الخــامس عشــر المــي دي ،دار الفكــر العربــي،
القاىرة0960،م .

أحمد كمال الدين حممي  :الس جقة في التاري والحضارة ،دار الس سل ،الكويت0986 ،م.
أحمد مختار العبادي  :تاري األيوبيين والمماليك ،دار النيضة العربية  ،بيروت0995 ،م.

أسمت غنيم  :الدولة األيوبية والصميبيون ،دار المعرفة الجامعة ،جامعة اإلسكندرية0991 ،م.
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)7

السيد الباز العريني  :الفروسية فـي مصـر فـي عصـر سـ طين المماليـك (0507-0651م) ،دار النيضـة
العربية لمطباعة والنشر ،بيروت(.د.ت)

)8
 )9جرجي زيدان  :تاري التمدن اإلس مي ،تقديم د .حسين مؤنس ،دار الي ل ،القاىرة (د  .ت).
 )01حامــد عمــار  :الع قــات بــين مصــر والــدول اإلفريقيــة فــي العصــور الوس ـطي ،مكتبــة الــدار العربيــة لمكتــاب،
بولس مسعد  :الحبشة في منقمب تاريخيا ،المطبعة العصرية ،القاىرة0925 ،م.

القاىرة0996 ،م.

 )00حسن إبراىيم حسن  :انتشار اإلس م في القارة اإلفريقية ،مكتبة النيضة المصـرية ،الطبعـة الثالثـة ،القـاىرة،
0984م.

 )06ريتشارد ىول  :إمبراطوريات الرياح الموسمية ،ترجمة كامل يوسف حسين،مركز األمارات لمدراسات والبحوث
االستراتيجية ،الطبعة األولي0999 ،م.

 )02رجـب محمد عبد الحميم  :الع قات السياسية بين مسممي الزيمع ونصارى الحبشة في العصور الوسطي ،دار
النيضة العربية،القاىرة ،مطبعة جـامعة القاىرة والكتاب الجـامعي0415 ،ىـ 0985 /م.

 )04العروبة واإلس م في أفريقيا الشرقية حتى قدوم البرتغاليين ،دار النيضة العربية ،القاىرة0999 ،م.

 )05سعيد عبد الفتاح عاشور  :األيوبيون والمماليك في مصر والشام ،دار النيضة العربية ،القاىرة0992 ،م.
 )06العصر المماليكي في مصر والشام ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية0976 ،م.

 )07سيير محمد إبـراىيم نعينـع  :الحـروب الصـميبية المتـأخرة ،عـين لمدراسـات والبحـوث اإلنسـانية واالجتماعيـة،
الطبعة األولي ،القاىرة6116،م.

 )08ص ح الدين محمد نوار  :الطوائف المغولية في مصر وتأثيراتيا العسـكرية والسياسـية واالجتماعيـة والمغويـة
والعمرانيـــة فـــي عصـــر دولـــة المماليـــك البحريـــة(782-685ى ـــ0280-0661/م)  ،منشـــأة المعـــارف،
اإلسكندرية0996 ،م.

 )09عبد الرءوف عون  :الفن الحربي في صدر اإلس م ،دار المعارف ،القاىرة،الطبعة األولي0960،م.

 )61عبد الرحمن زكي  :الس ح في اإلس م ،الجمعية الممكية لمدراسات التاريخية ،دار المعارف ،مصر0950 ،م
 )60ــــ  :اإلس م والمسممون في شرق أفريقيا ،دار مطبعة يوسف ،القاىرة0965،م.

 )66فتحي غيث :اإلس م والحبشة عبر التاري  ،دار النيضة المصرية ،القاىرة ،بدون تاري .

 )62قاســم عبــد قاســم ،عمــي الســيد عمــي  :األيوبيــون والمماليــك ( التــاري السياســي والعســكري) عــين لمدراســات
والبحوث اإلنسانية ،الجيزة ،د  .ت.

 )64ك وزفتير  :عن الحرب ،تحقيق سميم األمامي ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت0997،م.
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 )65مــاير  :الم بــس الممموكيــة ،ترجمــة صــالح الشــيتي ،مراجعــة وتقــديم ،عبــد الــرحمن فيمــي محمــد ،الييئــة
المصرية العامة لمكتاب،القاىرة0956 ،م.

 )66محمود شيت خطاب :العسكرية العربية اإلس مية ،الطبعة األولي،دار الشروق ،القاىرة0982 ،م.

 )67محمود نديم أحمـد فيـيم  :الفـن الحربـي لمجــيش المصـري فـي العصـر المممـوكي البحـري (782-648ى ـ /
0282-0651م) الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة0982 ،م.

 )68مراد كامل  :في ب د النجاشي ،دار المعارف ،القاىرة0949 ،م.

 )69مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسـ مية ،األسـمحة اإلسـ مية ،السـيوف والـدروع ،معـرض مقـام فـي
قاعة الفن اإلس مي0400 ،ىـ.

 )21نبيل محمد عبد العزيز  :الخيل ورياضيتيا في عصر س طين المماليك ،مكتبة األنجمو المصرية0975،م.
 )20وفاء محمد عمي  :جيود المماليك الحربية ضد الصميبية والمغول ،القاىرة ،الطبعة األولي0985 ،م.
ً
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ً
 الرسائل العلمية: سادسا

 ابلا ا م غي ااس منشا ا س بمله ااا، ربن اال انج ا ا حمب دسطا ا س رهي بي اال: الســـيد فـــؤاد شـــكر اهلل
.م1961 ،درقلهس، دربح ا درا دس ل دإلفسيقي
-1438 (  در االطلا ج ا اامقما حلر ااه مفا ااس فا ا اف ا اسا:جـرجـــــس فــــام ميخائيــــل
.م1969 ،م) س لر ملجا تيس غيس منش س بآاد درقلهس1453
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)3

)4

)5

)6

)7

)8

ســوزى أباظــة محمــد حســن :در ا ادني ا ف ا جاايش مفااس دإل ااثمي حتااى ااق ط
درا ر ا ا درفلطمي ا ا ا سها اام ف ا ا درحيا اال در يل ا ااي دالاتفا االاي دالجتملاي ا ا  ،س ا االر
ملج تيس غيس منش س بملها دربح ا درا دس ل دةفسيقي  ،درقلهس1989 ،م.
صـــ ح الـــدين كامـــل الســـيد :ر ااس تحاي ااا تح ااايا مب االائ درح ااس ر ااان درم ااادسس
درل ا ا سي درتقليايا ا دإل ااثمي تلي اايا رن اابهل رلقا ا د درم االح درمفا اسي  -ا دس ا ا
مقلسنه ،س لر ا ت سدا غيس منش سا ،ر لايمي نلفس رللل م درل سي 1996 ،م.
محمــد أحمــد محمــد عمــي بينســاوي  :در االط درمجتم ا درحبش ا ف ا اهااا دة ااس
در االيملني (947-838ها اا1541-1434/م) ،س االر ا تا ا سدا غي ااس منشا ا س ،مله ااا
دربح ا درا دس ل دةفسيقي  ،جلمل درقلهس9119 ،م.
مجـــدي عبـــد الـــرازق ســـميمان  :در اانص درمل ا ا فا ا ت االسيخ درحبشا ا خ ااث اف ااسن
دإلمب دسطا ا ا سيا س يلقا ا ا ( )1468-1434دبن ا ااه بي ا ااا ملسي ا االم ()1478-1468
تسجما ا ا ا دس ا ا ا تحليليا ا ا  ،س ا االر ا تا ا ا دس غي ا ااس منشا ا ا س – ليا ا ا دآلاد  -جلملا ا ا
درقلهس 1998،م.
منــال عبــد الفتــاح محمــود عبــد اهلل  :دراانص درمل ا ف ا تاالسيخ درحبش ا ف ا افااس
دإلمب دسطا س جث ايا س (1559-1541م) تسجما ا دس ا تحليليا  ،س االر ملج ااتيس
غيس منش س – لي دآلاد – جلمل درقلهس 1418 ،ها1998/م .
منـــي إبـــراىيم عبـــد الـــرحمن :در اافل دس دةج اانبي ف ا مفااس ال ا افااس ااثطيا
درمملريص ،س لر ملجا تيس غيس منش س بآاد درقلهس 1395،ها1975 -م.

ً
سابعا  :الذوريات العربية :

)1
)9
)3

إبراىيم عمي طرخان  :دإل اثم درمملراص دإل اثمي بلرحبشا فا درلفا س در اط ،
بحا بلرمجال درتلسيخي درمفسي  ،درقلهس ،درمجالا درهلما.1959،
رغد الرفاعي  :دربلس ا دربنااي  ،در ثح درنلسن دة  ،مجل دراافلع درخليجا  ،درلااا
درهلن  ،ينليس 1993م.
زاىـــر ريـــاض  :درش اافتل فا ا رهي بي اال فا ا درلفا ا س در ااط ره ااسهم فا ا ت االسيخ در اابثا
در يل ا ا دالاتف االان ،بح ااا فا ا مجا اال ليا ا دآلاد جا االمل درق االهس ،درمجل ااا 19
،درلاا درهلن  ،اي مبس ،1957،طبل 1961م.
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)4
)5

)6

)7
)8

سعد الغامد  :دريل ل ،مجل لي دآلاد – جلمل دإل ناسي  ،مجلا 37،1999م.
سعيد عبد الفتاح عاشور  :بلض رض د جايا ال درلثال بيا مفاس درحبشا
ف درلف س در ط  ،درمجال درتلسيخي درمفسي  ،درمجالا درسدب  ،درلااا درهالن  ،مالي
1959م.
قاســم عبــده قاســم  :اثاا مفااس بلرحبشا ف ا افااس ااثطيا درمملريااص(-1951
1517م) نااا درلااس ف ا رفسيقياال ،درج ا س درتلسيخي ا در دا ا درمللفااس ،ادس درهقلف ا
درلسبي 1417 ،ها1987/م.
محمـــد مصـــطفى زيـــادة  :نهليا ا در ااثطيا درمملري ااص فا ا مف ااس ،درمجلا ا درتلسيخيا ا
درمفسي  ،درقلهس  ،ملي 1951م .
مصـــطفي نجيـــب  :دال ااتلاداد درل ا ا سي رل االطن درممل يا ا فا ا اه ااا در االطلا
درغ سن(1516-1511م) مجل لي دآلهلس ،درلاا  ،4درقلهس .

ً
ثامنا  :الذوريات األجنبية:

Andrew Ethenkreutz : Strategic Implications of the State
Trade between Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half
of the Thirteenth Century, in : A.L.Udawitch (ed) . The Islamic
Middle East,700-1900, Studies in Economic and Social
History, The Darwin Press, Princeton, 1981.
Huntingford G.W.B.: The Wealth of the kings and the end of
the zague dynasty , in Bulletin of the school of Oriental and
African Studies, Vol.XXVIII,London,1965.
Paul E.le Roy : Slavery In The Horn Of Africa . " Horn Of
Africa" , Vol 2 , N3 ( July , September 1979).
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األوقاف وأثرها يف اجملتمع الكويتي
( 5331هـ 5151م5331 -هـ 5191م )

المقدمة:

د .عايـد عتيــق جريــد

مثمت األوقاؼ الكويتية عصباً ورافداً مف أىـ الروافد المالية؛ التي ساىمت في

سد االحتياجات الرئيسية لممجتمع الكويتي ,قبؿ توفر الموارد المالية ,حتى أواخر
األربعينيات مف القرف العشريف الميالدي ,وتأتي أىمية الدراسة كونيا تبرز دور األوقاؼ

في توفير االحتياجات األساسية لممجتمع ,وتوثيؽ الترابط االجتماعي واألسري بينيـ,

باإلضافة إلى دورىا في بناء واعمار المساجد واإلنفاؽ عمى العامميف فييا.

وانطالقاً مما سبؽ؛ فإف ىذه الد ارسة تيدؼ إلى بياف إسيامات األوقاؼ في

المجتمع الكويتي خالؿ الفترة ما بيف عامي 5331ىػ 5151ـ5331 -ىػ 5191ـ ,مع
معرفة موقؼ النظاـ السياسي منيا ,باإلضافة إلى معرفة تأسيس ( دائرة األوقاؼ العامة )

في 5331ىػ 5191ـ ودورىا.

.

لقد تناولت ىذه الدراسة في التمييد :نشأة وتعريؼ الوقؼ ,مع التطرؽ إلى مالمح

مف األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الكويت ,ثـ تطرقت الدراسة إلى دور األوقاؼ

في المجتمع الكويتي ,في الفترة ما بيف عامي 5331ىػ 5151ـ5331 -ىػ 5191ـ ,ثـ
تطرقت إلى تأسيس (دائرة األوقاؼ العامة) ودورىا ,وأخي اًر جاءت الخاتمة لترصد أىـ

النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.

التمهيد:

ُيعد الوقؼ اإلسالمي مف أعظـ صور األعماؿ الخيرية؛ التي تسيـ في بث روح
التعاوف والمحبة والتكافؿ والمؤاخاة بيف أفراد المجتمع ,وانطالقاً مف قوؿ النبي  -صمى

اهلل عميو وسمـ  -لعمر  -رضي اهلل عنو ( -احبس أصمها وسبل ثمرتها) ,يكوف معنى
الوقؼ ىو :عدـ التصرؼ في األصؿ الموقوؼ ,والتصرؼ في عوائده واستثماراتو في
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مجاالت البر واإلحساف ,وتسبيؿ المنفعة أو الثمرة ,ومف اآليات الكريمة الداعية إلى

استحسانو ,قولو تعالى ﴿ :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ ( آؿ عمراف.)5() 19 :

وتطبيقاً لما حث عميو النبي  -صمى اهلل عميو وسمـ  -مف الوقؼ عمى أعماؿ البر

والخير ,فقد أسس أوؿ مسجد في اإلسالـ (مسجد قباء) ليصبح أوؿ وقؼ في اإلسالـ,
ثـ (المسجد النبوي) ,بناه وأوقفو لمعبادة ,واقتدى الصحابة األجالء بالنبي  -صمى اهلل

عميو وسمـ  ,)9(-فأوقؼ عثماف رضي اهلل عنو مف أموالو ,وعمي بف أبي طالب رضي

اهلل عنو تصدؽ بأرضو (ينبع)

()3

حبساً وصدقة عمى الفقراء والمساكيف(.)9

وينقسـ الوقؼ إلى ثالثة أنواع ىي :الوقؼ األىمي ( ال ُذري ) وىو ما جعمت فيو المنفعة

ألفراد معينيف أو لذريتيـ ,سواء مف األقرباء أو مف الذرية أو غيرىـ ,وقد يشترط الواقؼ فيو

أف يؤوؿ إلى جية بر بعد انقطاع الموقوؼ عمييـ ,و( الوقؼ الخيري ) وىو ما جعمت فيو

المنفعة لجية بر أو أكثر ,وكؿ ما يكوف اإلنفاؽ عميو قربة هلل تعالى( ,)1و( الوقؼ المشترؾ )
وىو يجمع بيف الوقؼ ( األىمي ) و( الخيري ) ,وقد يتـ الجمع ابتداء ,كمف يوقؼ أموالو
عمى ذريتو مف بعده ,مع تحديد سيـ معيف كالثمث الموقوؼ لجية خيرية(.)3

( )5عبد الرحمف الجويبر :األوقاؼ اإلسالمية ودورىا الحضاري الماضي والحاضر والمستقبؿ,طػ,9ص.91

( )9بعد أف أقر النبي عميو الصالة والسالـ لعمر وألبي طمحة رضي اهلل عنيما؛ بوقؼ ممتمكاتيما ألعماؿ البر
والخير ,سارع الصحابة في الوقؼ ,لممزيد عبد الرحمف الجويبر :المرجع السابؽ ,ص .91-91

( )3بمغ قطاؼ نخؿ أرض ( ينبع ) في عيده رضي اهلل عنو حمؿ ألؼ بعير ,لممزيد انظر عبد الرحمف
الجويبر :المرجع السابؽ ,ص .91

( )9عبد الرحمف الجويبر :المرجع السابؽ ,ص .91-91

( )1أطمس األوقاؼ :األمانة العامة لألوقاؼ بدولة الكويت ,طػ ,5ص .93

( )3محمد الزحيمي :الوقؼ اإلسالمي تعريؼ عاـ بأحكامو ومستجداتو المعاصرة ,طػ ,5ص .91
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أما عف تاريخ وأىـ مالمح الوقؼ في الكويت؛ فقد شيدت الفترة ما بيف عامي 5331ىػ

5151ـ5331 -ىػ 5191ـ ,والتي تولى فييا الحكـ الشيخ سالـ مبارؾ الصباح ( -5151
5195ـ ) ثـ الشيخ أحمد الجابر الصباح ( 5111-5195ـ ) ,تطو اًر ممحوظاً في األوقاؼ,

والتي أسيمت بايجابية في توفير احتياجات المجتمع ومتطمباتو الميمة.

وقبؿ التطرؽ إلى موضوعنا الرئيس :نتعرؼ عمى بعض مالمح األوضاع االقتصادية

واالجتماعية بالكويت ,في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ,أما عف األوضاع

االقتصادية :فقد ازدىرت تجارة المؤلؤ ,واعتبرت مف أىـ الموارد

()1

المالية( ,)1حيث بمغ

عائد الغوص في أوائؿ القرف العشريف ستة مالييف روبية ,بما يقارب  911ألؼ جنيو

إسترليني ,وكاف الغوص يمثؿ النشاط الرئيس لمسكاف(.)1

أما عف األوضاع االجتماعية :فكانت قيـ اإلسالـ تسود المجتمع كالتعاوف والتآخي,
()51

وخير مثاؿ عمى ذلؾ :أف أىؿ البادية كانت ليـ سابمتيـ

المستمرة مع أىؿ المدينة(,)55

فكانت الكممة ىي العقد بينيـ ,وىذا ما وصفو لويس اسكدر

()59

حيف قاؿ " :إف روح

التعاوف ساعدت عمى تماسؾ المجتمع الكويتي وانتعاشو ,بؿ كاف التعاوف بمنزلة الروح

العظيمة ليذا المجتمع الصغير"(.)53

( )1إيرادات إدارة الجمارؾ كانت مف الموارد المالية الرئيسية لمكويت ,والتي أنشأىا الشيخ مبارؾ عاـ
5111ـ ,ج.ج .سمدانيا :التاريخ السياسي لمكويت في عيد مبارؾ ,ص .911

( )1س .ستانمي ج .ماليري :الكويت قبؿ النفط ,ترجمة وتقديـ :محمد الرميحي ,طػ ,9ص .91-91
( )1يوسؼ القناعي :صفحات مف تاريخ الكويت ,ص .15
( )51المسابمة :عرض ٍ
كؿ مف أىؿ المدينة وسكاف الصحراء لبضائعيـ ,ويحدث تبادؿ تجاري بيف

الطرفيف ,وكانت تتم صيف شتاء ,للمزيد انظر يوسؼ القناعي :صفحات مف تاريخ الكويت ,ص .11

( )55يوسؼ القناعي :المرجع السابؽ ,ص .11

( )59لويس أسكدر ابف أوؿ طبيب بالكويت ,لممزيد انظر صحيفة األنباء :سعاد راضي ,حديث
الذكريات ,الكويت ,العدد  99 ,3113أكتوبر 5111ـ ,ص .1

( )53صحيفة األنباء :سعاد راضي ,حديث الذكريات ,العدد  99 ,3113أكتوبر 5111ـ ,ص .1
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والمتأمؿ في الوقؼ بالكويت يدرؾ أف أىؿ الكويت قد جمبوا عمى البر منذ القدـ,

فجاء الوقؼ ليعبر عف سمة مف سمات المجتمع ,ولمداللة عمى ذلؾ ما ذكره خميفة بف
حمد النبياني في كتابو ( التحفة النبيانية ) أنو اطمع عمى ورقة (حجة شرعية) مكتوب

فييا أف (مسجد ابف بحر)

()59

المبني في عاـ 5311ـ ,قد جدد بناءه عبد اهلل بف عمي بف

سعيد البحر ,عاـ 5511ىػ 5191ـ ,بعد أف حصؿ مف قاضي الكويت عمى اإلذف ببيع

دار كانت موقوفة عمى المسجد

()51

لينفؽ ثمنيا عمى تجديده(.)53

بصورة عامة قد بينا بعضاً مف مالمح األوضاع االقتصادية واالجتماعية لممجتمع
()51

الكويتي ,أما عف الوقؼ فقد تولى توثيقو

()51

القضاة الشرعيوف

منيـ الشيخ محمد

()51

بف عبد اهلل العدساني( ,)91حتى عاـ 5151ـ( ,)95وكاف مف أبرز مجاالتو :أوقاؼ

( )59ذكر عبد العزيز الرشيد أنو لما ثبت لدى القاضي خراب مسجد ابف بحر وخطو ةر تيدمو عمى المصميف ,أذف
ببيع الدار ليصرؼ ثمنيا عمى تعمير المسجد ,فبيعت بثالثيف قرشاً (القرش في ذلؾ الوقت يساوي مائة فمس

مف العممة الكويتية ) ,لممزيد انظر عبد اهلل الحاتـ :مف ىنا بدأت الكويت ,طػ ,3ص .59

( )51يقع مسجد ( ابف بحر ) قرب قصر السيؼ ,وسمي فيما بعد ( مسجد ابف بحر الفرضة ) لمتفريؽ بينو
وبيف مسجد البحر الذي يقع قرب سوؽ الفرضة ,وسمي فيما بعد أيضًا مسجد اإلبراىيـ ,وكذلؾ مسجد

األبييتو ,وقد ىدـ ,لممزيد انظر صحيفة القبس :فرحاف الفرحاف ,العدد  1 ,59119أكتوبر 9159ـ.

( )53أطمس األوقاؼ :األمانة العامة لألوقاؼ بدولة الكويت ,طػ ,5ص .93

( )51مف أبرز الذيف تولوا توثيؽ الوقؼ الشيخ محمد بف عبد اهلل العدساني في الفترة ما بيف عامي
(5919ىػ 5111ـ ) إلى ( 5331ىػ 5151ـ ) ,لممزيد انظر عبد اهلل الحاتـ :مف ىنا بدأت
الكويت ,ص .911

( )51كانت الحجج الوقفية تتـ عمى يد القضاة الشرعييف ,الذيف تميزوا بغ ازرة عمميـ ,لممزيد انظر أطمس
األوقاؼ :المرجع السابؽ ,ص .539

( )51كانت وثائؽ الوقؼ الشرعية تعرؼ باسـ ( الوثائؽ العدسانية ) نسبة لعائمة العدساني ,لممزيد انظر
عادؿ العبد المغني :وثائؽ الوقؼ الكويتية ,طػ ,5الكويت9111 ,ـ ,ص .59

( )91عبد اهلل الحاتـ :مف ىنا بدأت الكويت ,طػ ,3ص .913-911

( )95عادؿ العبد المغني :وثائؽ الوقؼ الكويتية ,طػ ,5الكويت9111 ,ـ ,ص .53
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المساجد( ,)99والوقؼ عمى عموـ الخيرات ,والوقؼ عمى اإلطعاـ (أوقاؼ العشيات),
والوقؼ عمى األضاحي ,والوقؼ عمى الفقراء والمساكيف ,والوقؼ عمى تغسيؿ الموتى

وتجييزىـ ودفنيـ( ,)93ووقؼ آبار المياه ,ووقؼ دكاكيف األسواؽ والبيوت السكنية.

األوقاف وأثرها في المجتمع الكويتي 2221هـ2221م2238-هـ2292م:

لقد تنوعت أدوار الوقؼ في المجتمع الكويتي ,مع بداية حكـ الشيخ سالـ المبارؾ
الصباح ,في عاـ 5331ىػ 5151ـ ,الذي كاف مف أىـ أعمالو تطيير البمد مف

الفسؽ( ,)99وكاف مف بيف ىذه األدوار الجميمة التي كاف يقدميا الوقؼ( وقؼ سقي الماء),

الذي ُيعد مف أىـ أنواع الوقؼ ,الرتباطو بأىـ عناصر الحياة ,وىو النعمة العظمى التي
أنعـ اهلل عمينا بيا ,فقد ورد ذكر الماء في القرآف الكريـ والحديث الشريؼ عدة مرات ,قوله
ل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَالَ يُ ْؤِمنُو َن ﴾ ( األنبياء ,) 22 :أي كؿ شيء
تعالىَ ﴿ :و َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك َّ

موجود أصمو مف الماء(.)91

مف ىنا كانت ( أوقاؼ سقيا الماء ) مف أىـ األوقاؼ في المجتمع الكويتي آنذاؾ,

نظ اًر لما كانت تعانيو الكويت مف شح المياه ,وقمة الموارد المالية ,حتى منتصؼ القرف

العشريف( ,)93فمـ تكف قبؿ تصدير النفط ,في عاـ 5193ـ ,قادرة عمى بناء محطات
لتقطير وتحمية مياه البحر ,فكانت أزمة المياه تشكؿ أكبر التحديات التي واجييا الشعب

( )99سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :األمانة العامة لألوقاؼ ,جػ  ,9طػ ,9ص .35
( )93أطمس األوقاؼ :المرجع السابؽ ,ص .91 -93

( )99عبد العزيز الرشيد :تاريخ الكويت ,ص .393-391

( )91السيد معيف الديف الشافعي :جامع البياف في تفسير القرآف ,قدـ لو وراجعو :صالح الديف مقبوؿ
أحمد ,طػ ,5غراس لمنشر والتوزيع ,الكويت5991 ,ىػ9111ـ ,ص .315

( )93بعد اعتماد الكويت عمى النفط كمورد مالي بعد عاـ 5193ـ تـ بناء أوؿ محطة تقطير ( ميناء
األحمدي ) في عاـ 5111ـ ,لممزيد انظر مجمة الكويتي :مياه الكويت ,شركة نفط الكويت المحدودة,

العدد 53 ,931يناير5115ـ ,ص.1
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والنظاـ السياسي ,إال أف الخيرييف ساىموا فى تخفيؼ حدة ىذه األزمة ,وذلؾ استرشاداً

بحديث النبي  -صمى اهلل عميو وسمـ  -عن أنس :أن سعداً أتى النبي  -صمى اهلل
ِ
توص أفينفعها أن أتصدق
أمي تّوفيت ولم
عميه وسمم  -فقال :يا رسول اهلل! ِّ
إن ِّ

عنها؟ قال " :نعم ,وعميك بالماء "(.)91

والجدير بالذكر :أف التاريخي اإلسالمي يحفؿ بالكثير مف الشخصيات

()91

التي كانت

ليا إسياماتيا البارزة في مجاؿ األمف المائي ,الذي يعتبر مف أىـ األولويات التي تيتـ

بيا الشعوب ,فكاف مف أبرز ىذه اإلسيامات حادث شراء ( بئر رومة ) ,التي كانت

لرجؿ مف قبيمة مزينة ,ثـ باعيا لرومة الغفاري ,ولـ يكف بالمدينة المنورة ماء يستعذب
غير مائيا ,وليذا كاف مالكيا يبيع منيا القربة بمد تمر نبوي ,وقد سأؿ الرسوؿ  -صمى

اهلل عميو وسمـ ( -رومة) أف يبيعيا لممسمميف بقولو  -صمى اهلل عميو وسمـ  :-بعنييا
بعيف في الجنة ,فقاؿ لو الرجؿ :يا رسوؿ اهلل ليس لي وعيالي غيرىا ,وال أستطيع ذلؾ,

فبمغ ىذا الخبر عثماف بف عفاف  -رضي اهلل عنو  ,-فاشتراىا منو عمى دفعتيف :األولى
بخمسة وثالثيف ألؼ درىـ ,واتفؽ مع صاحب البئر عمى أف يكوف لو يوـ ولصاحب البئر
يوـ ,فإذا كاف يوـ عثماف استسقى المسمموف ما يكفييـ يوميف ,ثـ اشترى الدفعة الثانية
بثمانية آالؼ درىـ ,وجعميا كميا وقفاً عمى المسمميف(.)91

( )91محمد ناصر الديف األلباني :سمسمة األحاديث الصحيحة لمعالمة محمد ناصر الديف األلباني .طػ.9
اعتنى بو :أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سميماف ,ص .331-333

( )91يحفؿ التاريخ اإلسالمي بأسماء الكثير مف الشخصيات التي كانت ليا إسيامات بارزة في مجاؿ األمف المائي,

مثؿ :أبي جعفر محمد عمي بف أبي منصور ,المعروؼ بالجواد األصبياني ,وزير صاحب الموصؿ األيوبي,

فقد بنى وأوقؼ الكثير مف األسبمة في مكة ,واختط صياريج الماء ,ووضع الجباب في طرؽ الحج لتجميع ماء
المطر فييا ,لممزيد انظر مجمة الوعي اإلسالمي :محمد عبد القادر الفقي ,دور الوقؼ اإلسالمي في التنمية
وحماية البيئة ,العدد  ,139و از ةر األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ,الكويت 3 ,سبتمبر 9151ـ.

( )91مجمة الوعي اإلسالمي :محمد عبد القادر الفقي ,دور الوقؼ اإلسالمي في التنمية وحماية البيئة,
العدد  ,139و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ,الكويت 3 ,سبتمبر 9151ـ.
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أما عف أوقاؼ سقيا الماء في الكويت؛ فقد بادر الخيروف بوقؼ أمواليـ عمى حفر
اآلبار وتسبيميا لمناس ,وكاف مف أبرز ىذه األوقاؼ (أوقاؼ عبد العزيز محمد الدعيج)
التي خصصيا لسبيؿ الماء الذي أنشأه إلرواء الظمأى دوف توقؼ ,وفقاً لما حدده في
وصيتو( )31الموثقة عاـ 5331ىػ 5151ـ(.)35
ونشير ىنا إلى أف عبد العزيز محمد الدعيج يعتبر مف المؤسسيف األوائؿ لسبيؿ الماء
في الكويت عاـ 5311ىػ 5119ـ ,وقد جعؿ سبيؿ الماء مورداً لسد حاجة الفقراء
والمحتاجيف مف مياه الشرب ,حيث اشترى آبار ماء في ( منطقة الشامية ) ,لتزويد ىذا
السبيؿ بالمياه ,كما اشترى عدداً كبي اًر مف الجماؿ ( اإلبؿ ) خصصيا لنقؿ المياه يومياً
مف ( الشامية ) إلى السبيؿ في حي الدعيج(.)39
يقوؿ ابنو عبد الرحمف الدعيج " :كانت الجماؿ تنقؿ المياه مف اآلبار الموجودة في
(منطقة الشامية ) ,وكانت عممية نقؿ المياه تتـ عمى فترتيف :صباحية ومسائية "(.)33
لقد أثنى الحاكـ الشيخ سالـ المبارؾ الصباح عمى الدعيج ,حيف قاؿ " :إف ىذا الرجؿ
يعمؿ لمكويت بشكؿ يفوؽ عمؿ الكثيريف مف أمثالو التجار في الكويت " ,وذلؾ بعد
مشاىدتو لمجماؿ المحممة لمماء يومياً ,مف مقر لو يطؿ عمى بوابة الشامية(.)39
بعد فترة مف الزمف :تمت توسعة السبيؿ الرئيسي عمى نفقة الوقؼ (الوصية) ,وأنشئت
عدة فروع في أماكف متفرقة مف الكويت ,ومف ريع (أوقاؼ الدعيج) أيضاً يقوـ نظار

الوقؼ باإلنفاؽ عمى األقارب والفقراء والمحتاجيف(.)31

( )31انظر إلى ممحؽ رقـ (  ,) 5الخاص في وصية عبد العزيز الدعيج 5331ىػ 5151ـ.

( )35أبرز الشاىديف في وثيقة الوقؼ حاكـ الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ عبد اهلل الجابر
الصباح وىالؿ فجحاف المطيري وحمد الخالد الخضير وشمالف بف عمي آؿ سيؼ ,وقاـ بتوثيقيا
الشيخ عبد اهلل خمؼ الدحياف ,لممزيد انظر محسنوف مف بمدي :ص .913

( )39محسنوف مف بمدي :بيت الزكاة الكويتي ,طػ 5المجمد 5999 ,5ىػ 9119ـ ,ص .911-913
( )33صحيفة القبس :أحمد شمس الديف ,وثيقة لمتاريخ قبؿ  511عاـ 5 ,ابريؿ 9111ـ.
( )39محسنوف مف بمدي :المرجع السابؽ ,ص .911-919
( )31محسنوف مف بمدي :المرجع السابؽ ,ص .911-911
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ظؿ عبد العزيز الدعيج ينفؽ في سبيؿ اهلل ,ويتصدؽ عمى الفقراء ,ويعيف المحتاجيف ,ويصمح

بيف الناس ,حتى توفي  5311ىػ 5133ـ( ,)33وما يزاؿ سبيؿ الماء الذي أوقفو قائماً ,حتى وقتنا
ىذا ,في سكة ابف دعيج( ,)31حيث تفرع منو بما يقارب سبعمئة ٍ
سبيال في كؿ أرجاء الكويت.
وعف سبيؿ عبد العزيز الدعيج :زودني ابنو عبد الرحمف ببعض الوثائؽ والمستندات

الرسمية الخاصة بوثائؽ وقؼ الدعيج ,ففي إحدى المستندات الصادرة مف و ازرة العدؿ

الكويتية (المحكمة الشرعية) بتاريخ  53جماد الثاني 5311ىػ  1ديسمبر 5131ـ ,جاء
فييا أف ناظر الوقؼ صالح عبد العزيز الدعيج :أقاـ أخاه عبد الرحمف ناظ اًر عمى وقؼ
والده ,وأف يقوـ بإيجاد ماء لمسقاية والتسبيؿ؛ في أي مكاف يراه مناسباً(.)31

مف المالحظ أف أبناء عبد العزيز الدعيج كانوا حريصيف عمى استمرار ىذا العمؿ
الخيري ,وكاف ىذا سبباً في نجاح وتميز ( سبيؿ الدعيج ) إلى وقتنا ىذا.

وكاف لمحاج يوسؼ العبد اليادي الميمـ( )31أيضاً دور في التخفيؼ مف حدة نقص المياه,
ففي غ ةر صفر 5333ىػ 5199ـ ,اشترى أرضاً واسعة في ( منطقة الشامية ) بثمف وقدره 991

روبية ,بما يقارب  59جنييا إسترلينياً ,وكانت ىذه األرض عبارة عف مجموعة مف آبار المياه
الصالحة لمشرب ,والتي كانت تمثؿ آنذاؾ أحد أىـ الموارد المائية ,فقد أوقؼ الميمـ تمؾ األرض

ليكوف ثوابيا ألختو وألمو وألبيو ,كما أراد بيذا الوقؼ والتسبيؿ ثواب اهلل(.)91
وفي ىذا المجاؿ أيضاً كاف لممرأة الكويتية دور في تسبيؿ المياه ,ومف أبرزىـ كانت:
شريفة بنت جبر الغانـ ,التي أوقفت ,في عاـ 5313ىػ 5131ـ ,بيتاً في (منطقة شرؽ)

ألعماؿ بر وخير ,مف أضاحي في كؿ سنة ,ليا ولوالدييا و( تسبيؿ الماء ) واإلطعاـ(.)95
( )33صحيفة الراي :سعود الديحاني ,حديث الذكريات ,العدد  1 ,55931مايو 9151ـ ,ص .51
( )31صحيفة القبس :أحمد شمس الديف ,وثيقة لمتاريخ قبؿ  511عاـ 5 ,ابريؿ 9111ـ.

( )31و ازرة العدؿ :اعالـ رسمي ,رقـ  ,919الكويت 53 ,جماد الثاني 5311ىػ  1ديسمبر 5131ـ.
( )31انظر إلى ممحؽ رقـ (  ,) 9الخاص بوثيقة وقؼ آبار يوسؼ العبد اليادي الميمـ.
( )91عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .91

( )95إيماف محمد الحميداف :المرأة والوقؼ ,األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت5991 ,ىػ 9113ـ ,ص .11
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ومف ىنا يتضح دور الدعيج والميمـ والغانـ في توفير احتياجات المجتمع الكويتي مف المياه,

وذلؾ في ظؿ عدـ استطاعة اإلمارة إقامة مشروعات خاصة بتوفير المياه الصالحة لمشرب.

إلى جانب دور الوقؼ في التصدي لمشكمة نقص المياه والتخفيؼ عف غير القادريف,

كاف لموقؼ دور كبير في إعانة الفقراء والمعوزيف ,وتوفير الضروريات األساسية ليـ ,كما
كاف لو دور كبير في الترابط االجتماعي واألسري في المجتمع ,منيا عمى سبيؿ المثاؿ

(وقؼ أحمد إبراىيـ الوزاف) في  9مف شواؿ 5331ىػ  95يوليو 5151ـ ,والذي أوقؼ

بيتاً وثمثاً خيرياً ودكاف وبيت ,واشترط الواقؼ أف يكوف الوقؼ عمى ال ُذرية مف أبنائو,
وثمث خيري لمكفف والغسؿ والقبر ,وما إلى ذلؾ مف أعماؿ يعمميا الحي لمميت(.)99

ومف األوقاؼ التي ساىمت في إعانة الذرية والفقراء أيضاً (وقؼ راشد البدي) في 51

مف ذي القعدة 5331ىػ  91يوليو 5195ـ ,الذي أوقؼ بيتو ,وأوقفو عمى رأسو مدة

حياتو ,ومف بعده عمى ُذريتو وُذرية ُذريتو ,يطعموف لو ويضحوف في كؿ سنة(.)93

كاف المحسنوف دقيقيف في وضع شروط الوقؼ ,حتى يتحقؽ ىدفيـ الخيري ليستفاد

منو الكثير ,فيذا حمد بف عمي بف حمد ,الذي أوقؼ بيف عامي 5391ىػ5191ـ-

ودار كبرى في (محمة العتيقي) ,قد وضع شروطاً دقيقة,
دار صغرى ا
5391ىػ 5131ـ ,ا

بأف تكوف الدار الصغرى عمى ابنو وعمى ُذريتو ما تناسموا ,ومف انتفع بالوقؼ يعمؿ
أضحية لجدتو ,كما كاف مف بيف الشروط :أف تكوف الدار الكبرى عمى ابنو عبد اهلل

واخوتو األشقاء الذكور ال اإلناث ,ثـ عمى أوالدىـ ما تناسموا وتعاقبوا ,وجعؿ فييا ثالث
أضاح لو وألمو ,وواحدة ألبيو عمي ,وجعؿ لمف احتاج مف بناتو السكف مع إخوانيـ
ٍ
()99

فميسكنوا ,كما أوصى بأف يخرج مف ثمثو مئة لاير نمساوي

ألختو لطيفة ,ينفقيا عمييا

( )99سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :األمانة العامة لألوقاؼ ,جػ  ,9طػ ,9ص .13
( )93سجؿ العطاء مف عاـ 5111-5195ـ :األمانة العامة لألوقاؼ ,جػ  ,5طػ ,9ص .31

( )99اللاير :ىو لاير نمساوي أو لاير الممكة تري از أو يطمؽ عميو لاير فرنسي وىو مف الفضة ,يزف ما يقارب
مف  9171غراـ ويعادؿ نحو روبيتيف ونصؼ الروبية ( فضة ) وزناً وكقيمة شرائية يعتبر أكبر عممة
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ابنو عمي حسب حاجتيا ,وأوصى أف يخرج  91لاير ألخيو عبد العزيز ,وأخيو عثماف 31
لاير ,وألخيو يوسؼ  31لاير ,وأف يخرج لخالو و 51رياالت إلبف خالو و 51رياالت لبنت
خالو ,واذا زاد مف الثمث؛ فيصرؼ في وجوه البر مف إطعاـ جائع وكسوة عار(.)91

كذلؾ حرص المحسنوف عمى أف يوقفوا أمالكيـ في الخارج ,فيذا غانـ بف جبر الغانـ:

أوصى في  1جماد أوؿ 5313ىػ  51أغسطس 5139ـ ,بثمث مف أرضو الواقعة في
الدواسر ,وىي مضافة مف مضافات البصرة في العراؽ ,والمزروعة بالنخيؿ واألشجار ,المسماة
بباب اليواء ,الغنية بشيرتيا عف التحديد ,كما أوصى بالدكاف الكائف في بمدية الكويت :أف

يكوف مف ثمثو وأف يصرؼ كؿ مف غالت األرض والدكاف في مصارؼ الخير ,ووجوه المبرات
مف اإلنفاؽ عمى الفقراء والمساكيف ,مما يعود نفعو عميو بعد أف تخرج مف الغالت المذكورة

مصالح األرض والدكاف مف بناء وغيره مما تستداـ بو غمتيما(.)93

كما كاف لممرأة الكويتية الكثير مف اإلسيامات في ىذا المجاؿ ,ومما يؤكد مكانتيا

قديماً وسعييا لفعؿ الخير( ,)91ما ورد في سجؿ العطاء الصادر مف األمانة العامة

لألوقاؼ :ذكر العديد مف أوقاؼ النساء ,مف ىذه األوقاؼ ( وقؼ سبيكة محمد السميط )
في  5مف جمادى أوؿ 5391ىػ  35ديسمبر 5195ـ ,التي أوصت بإنفاؽ ثمث ماليا
عمى أعماؿ البر ووجوه الخير( ,)91وأيضاً مف األوقاؼ ( وقؼ شيخة عبد اهلل الغانـ )

()91

في  55مف شواؿ 5331ىػ  51يونيو 5195ـ ,التي أوقفت بيتيا ,وكاف وقفيا ذرياً(.)11
فضة عرفت وتداولت في الكويت ,ولقد استمر تداوؿ اللاير فترة طويمة ابتداءاً مف عاـ 511ـ حتى

عاـ 5191ـ ,لممزيد انظر سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .511

( )91سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .11
( )93سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .11
( )91عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .33

( )91سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .11

( )91انظر إلى ممحؽ رقـ (  ,) 3الخاص بوثيقة وقؼ شيخة عبد اهلل الغانـ.
( )11سجؿ العطاء مف عاـ 5111-5195ـ :المصدر السابؽ ,ص .11

928

هجلة الوؤرخ العربى اكتىبر 6102م

إف مفيوـ التكافؿ والتراحـ ,ومعنى األخوة بيف طبقات المجتمع ,تمثؿ بصورة واضحة في

وقؼ الوزاف ,والبدي ,وبف عمي ,والسميط ,والغانـ ,وىو ما ساىـ في جعؿ المجتمع الكويتي

أسرة واحدة في ترابطيا وتالحميا ,وعف ذلؾ يقوؿ الدكتور وليد المنيس ,في دراسة لو عف
الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية :إنو يالحظ في الوقؼ الكويتي مف خالؿ نصوصو,
وشيوده ,ومنافعو؛ قوة الترابط األسري والقبمي واالجتماعي مف جية ,وقوة االرتباط بالديف

اإلسالمي ,الذي يدعو إلى تحقيؽ التآلؼ والترابط ,وتسبيؿ المنافع بيف الناس(.)15

أيضاً الحظنا دور المرأة الكويتية في الوقؼ ,وعف ذلؾ يقوؿ الدكتور عادؿ العبد

وثناء ,لما
المغني" :الدارس لسيرة المرأة الكويتية في الماضي؛ يقؼ إعجاباً وتقدي اًر وشك اًر
ً
كانت تقوـ بو مف أعماؿ جميمة "(.)19
والجدير بالذكر أف زوجات الرسوؿ – صمى اهلل عميو وسمـ – عائشة ,وحفصة ,وأـ

حبيبة ,وأـ سممة ,وصفية ,وابنتو فاطمة ,وأسماء بنت أبي بكر ,رضي اهلل عنيف جميعا,
تشاركف الرجاؿ في الوقؼ وغيره مف أعماؿ الخير ,وكاف لبعضيف دور ميـ في النظارة

عمى األوقاؼ ,فقد نص الخميفة الراشد عمر بف الخطاب – رضي اهلل عنو  -في صمب

وقفيتو :أف ناظر وقفو حفصة بنت عمر  -رضي اهلل عنيا  ,-زوج النبي  -صمى اهلل

عميو وسمـ .)13(-

أيضاً مف األمثمة عمى ذلؾ :ىناؾ وقفية الست ىانـ بنت عمي حسف ,مف مصر ,في

عاـ 5139ـ ,حيث خصصت منيا ريع  1ق ارريط لخادـ الزاوية المعدة لمصالة ,والسبيؿ
والحوض المعد لشرب المواشي ,وما يمزـ لترميميا(.)19

( )15وليد المنيس :الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية ,األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت ,جمادي
اآلخر 5953ىػ نوفمبر 5111ـ ,ص .51

( )19عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .33

( )13إيماف محمد الحميداف :المرأة والوقؼ ,األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت5991 ,ىػ 9113ـ ,ص .91
( )19إيماف محمد الحميداف :المرجع السابؽ ,ص .31
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إلى جانب دور الوقؼ في الترابط االجتماعي واألسري ,أيضاً كاف لو دور رئيس في

بناء واعمار المساجد ,واإلنفاؽ عمى العامميف فييا ,وكاف المحسنوف يحرصوف عمى ىذا
الدور ,لما جاء في اآلية الكريمة التي بينت فضؿ مف يعمر المساجد ,لقولو تعالى:
َّللاِ َهيْ آ َهيَ بِ َّ
بج َد َّ
ش
بَّللِ َوا ْليَ ْى ِم ْاْل ِخ ِر َوأَقَب َم ال َّ
ص ََلةَ َوآتَى ال َّز َكبةَ َولَ ْن يَ ْخ َ
﴿ إًَِّ َوب يَ ْع ُو ُر َه َ
س ِ
إِ ََّّل َّ
سى أُولَئِكَ أَىْ يَ ُكىًُىا ِهيَ ا ْل ُو ْهتَ ِدييَ ﴾ (التوبة.)11()81 :
َّللاَ فَ َع َ

ونتيجة ليذا الفيـ وتمؾ العقيدة؛ لفضؿ بناء المساجد ,لدى محسني الكويت :وصؿ

عدد المساجد في الكويت حتى عاـ 5331ىػ 5191ـ  19مسجداً( ,)13كما أوقؼ
المحسنوف العديد مف األوقاؼ عمى إصالح وترميـ المساجد ,ومف أبرز ىذه األوقاؼ

وقؼ ىالؿ فجحاف المطيري( ,)11الذي أوقؼ في  91ربيع ثاني 5333ىػ  51فبراير

5151ـ :عشريف دكاناً في (الصفاة) ,وبيتيف عمى إماـ ومؤذف (مسجد ىالؿ) ,وجاء في

شروط الوقؼ عمى (مسجد اليالؿ) في (محمة الرشايدة) ,ما يمي:
 -5عدد أربعة دكاكيف وقؼ عمى المؤذف.

 -9عدد اثني عشر دكاناً وقؼ عمى اإلماـ.

 -3عدؿ عدد أربعة دكاكيف مف الموقوفات عمى اإلماـ والمؤذف ,وصاروا وقفاً عمى المسجد.

 -9حاصؿ الدكاكيف األصؿ إلصالح المسجد ,ومف بعد ترميـ المسجد عمارة وترميـ
الدكاكيف ,وىو ما ال يكوف إال عمى الخراب البيف.

( )11تفسير اآلية :ال يعتني ببيوت اهلل ويعمرىا إال الذيف يؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر ,ويقيموف الصالة ويؤتوف
الع َّمار ىـ الميتدوف إلى الحؽ ,التفسير الميسر :المممكة العربية
الزكاة ,وال يخافوف في اهلل لومة الئـ ,ىؤالء ُ
السعودية ,مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ5933 ,ىػ 9159ـ .ص .511

( )13المساجد القديمة مسيرة خير وتواصؿ :األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت9111 ,ـ ,ص .1

( )11ىالؿ بف فجحاف :أشير أغنياء عصره ,ومف تجار المؤلؤ المعروفيف ,وكاف محباً ألعماؿ الخير,

فقد كاف مف أبرز المتبرعيف لتأسيس المدرسة المباركية 5155ـ ,وأيضاً كاف مف أبرز المتبرعيف

في معركة الجيراء 5331ىػ 5191ـ ,كما كاف عضواً في مجمس الشورى في عاـ 5195ـ ,لممزيد

انظر يوسؼ الشياب :رجاؿ في تاريخ الكويت ,جػ5119 ,9ـ ,ص .311-911
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شيد عمى توثيؽ ىذا الوقؼ :الشيخ جابر الصباح ,والشيخ أحمد الجابر الصباح,

وكانت أرض ىذه الدكاكيف ىبة مف الحاكـ الشيخ سالـ الصباح(.)11

الجدير بالذكر أف ىالؿ المطيري كاف لو الكثير مف اإلسيامات في ىذا المجاؿ,

منيا تجديده لمسجد المحسف عيسى المناعي( ,)11في عاـ 5399ىػ 5191ـ ,كما ساىـ
في (مسجد أحمد عبد اهلل) في منطقة الشرؽ ,وساىـ أيضاً في (مسجد الفحيحيؿ القديـ).

يقوؿ الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتابو (تاريخ الكويت) إف أحد الشعراء مدح

ىالؿ بمناسبة إحسانو إلصالح مسجد ىالؿ فقاؿ:

لجالل المَّه رب العالميــــــــــــــــــــــــــن

أسس عمى التقوى المبين
مسجد ّ
أسست آساســـــــــــــــــــــه
مسجد قد ّ

من هالل الخير بدر اآلمنيـــــــــــن

()31

أسس البيت عمى التقوى المبين
نطق السعد لدى تاريخــــــــــــــــــــــه
ّ
أيضاً مف األوقاؼ التي ساىمت في ىذا الجانب (أوقاؼ المال صالح بف

()35
محمد ) ,الذي أسس مسجداً عاـ 5331ىػ 5151ـ ,وأنفؽ عمى بنائو نحو ثالثةً

وعشريف ألؼ روبية ,بما يقارب ( 5133جنيياً إسترلينياً) ,وقد أوقؼ عميو أوقافاً عديدة
مف البيوت والدكاكيف ,وىو يعتبر اآلف مف المساجد التاريخية في الكويت ,حيث وضع

حاكـ الكويت الشيخ سالـ أوؿ حجر في أساسو الشمالي( ,)39وكاف المال صالح ىو الذي

يعطي اإلماـ والمؤذف رواتبيما(.)33

( )11سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .11

( )11أسس المحسف عيسى المناعي ( مسجد المناعي ) في عاـ 5359ىػ 5113ـ ,وأقاـ بناءه كؿ مف المحسنيف
إبراىيـ المضؼ وابراىيـ إسحؽ ,لممزيد انظر محسنوف مف بمدي :المرجع السابؽ ,ص .511

( )31محسنوف مف بمدي :المرجع السابؽ ,ص .535-511

( )35محمد الشيباني :سكرتير الحكومة ,طػ  ,5منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائؽ ,الكويت,
9113ـ ,ص .99-93

( )39عبد العزيز الرشيد :تاريخ الكويت ,طػ ,3دار قرطاس لمنشر ,الكويت5111 ,ـ ,ص .93
( )33محمد الشيباني :المرجع السابؽ9113 ,ـ ,ص .99-93
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واستكماالً لدور الوقؼ في أعماؿ البر واإلحساف ,وخدمة :اإلسالـ أنشئت في ىذا

المسجد (لجنة التعريؼ باإلسالـ) التي دخؿ عمى يدييا الكثيروف في ديف اإلسالـ(.)39

كذلؾ كاف ( وقؼ ناصر بف يوسؼ البدر) في  9مف محرـ 5391ىػ  1سبتمبر

5195ـ ,مف األوقاؼ التي ساىمت في العناية بالمساجد ,فقد أوقؼ البدر عدد واحد

وثالثيف دكاناً وأرضاً وبيتاً ,وكاف شرط الواقؼ أف تصرؼ عوائدىا جميعاً عمى إماـ
المسجد والمؤذف ,وعمى فرش المسجد ومستمزماتو ,وتعمير الوقؼ(.)31

مف خالؿ ما سبؽ الحظنا مشاركة الحاكـ الشيخ سالـ الصباح ,وأفراد األسرة

الحاكـ في توثيؽ الوقؼ ,حرصاً منيـ عمى أىمية الوقؼ ودوره في المجتمع.

لـ يكف المحسنوف ييتموف بأوقافيـ فقط ,بؿ كانوا يتسابقوف عمى العناية بالمساجد

األخرى ,ففي حادثة دالة عمى حرصيـ عمى المساىمة في بناء واصالح المساجد األخرى ,ىو:

أنو في عاـ 5395ىػ 5193ـ ,عندما أوشؾ (مسجد آؿ يعقوب) عمى االنييار ,سارع إليو حمد

الخضير( )33وقاـ ببنائو عمى أحدث طراز ,كما حرص عمى إتماـ البناء في ثالثة أشير ,وقد بذؿ

فيو مف الماؿ ما يقدر بحوالى  59111روبية ,بما يقارب  133جنيياً إسترلينياً(.)31

لـ يتوقؼ حرص المحسنيف في أوقافيـ عمى بناء واصالح المساجد ,بؿ كانوا أيضاً

حريصيف عمى تأميف المسكف لإلماـ والمؤذف ,ومف ىذه األوقاؼ (وقؼ خالد بف فايز الخميس)

( )39محسنوف مف بمدي :المرجع السابؽ ,ص .31

( )31سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .31-31

( )33حمد خالد الخضير :كاف مف أبرز المتبرعيف لممدرسة المباركية ,وكاف يؤمف بأىمية التعميـ فبجانب
ما تبرع بو لممدرسة ( المباركية ) بمبمغ (  ) 1111روبية ,كرس وقتو كعضو في المجنة المالية
التي انتخبت الستثمار ما تبقى مف التبرعات بعد أف شيدت المدرسة المباركية ,لممزيد انظر صالح
جاسـ شياب :تاريخ التعميـ في الكويت والخميج أياـ زماف ,جػ ,5ص .31-39

( )31محسنوف مف بمدي :المرجع السابؽ ,ص .93-91
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في  1ربيع أوؿ 5319ىػ  31يونيو 5133ـ ,الذي أوقؼ بيتيف ,وكاف شرطو عمى مصالح
(مسجد محمد بف بشر الرومي) ,وبيت لسكف اإلماـ ,وبيت لسكف المؤذف(.)31

جاء ىذا الحرص حتى يتمكف اإلماـ مف تأدية الفروض بالمصميف في أوقاتيا.

ومف األوقاؼ التي اىتمت بأمر توفير السكف لإلماـ (وقؼ أحمد بف عبد المحسف
الخرافي) ,في  91ذي الحجة 5331ىػ  5نوفمبر 5191ـ ,الذي أوقؼ بيتاً لو في (محمة
القبمة) ,يكوف سكناً لمف يتولى اإلمامة في (مسجد الساير)(.)31

أيضاً حرص المحسنوف عمى سد احتياجات أئمة المساجد ,فيذا حامد النقيب ابف السيد

رجب ,أوقؼ في  51شواؿ 5313ىػ  53ديسمبر 5131ـ ,بيتاً في (محمة القبمة) ,وشرط أف
يكوف الوقؼ عمى إماـ (مسجد ابف عثماف) ,بحيث تصرؼ غالت ىذا البيت عمى إماـ المسجد

بعد أف تقاـ مف أجرة البيت مصالح عمارتو ,مما تستداـ بو غمتو وتبقى عينو(.)11

وفي ىذا المجاؿ أيضاً أوقؼ مبارؾ بف محيسف العمر ,في  59رمضاف 5311ىػ 1

نوفمبر 5131ـ ,عينو الشرقية يحدىا شرقاً الجادة ,وجنوباً الفحاؿ ,ومف جبمة أرض فالح

الرشيدي ,وشماالً البحرة الواقعة في أبو حميفة ,وشرط أف يكوف الوقؼ عمى (مسجد أبو حميفة),
يتصرؼ بيا إماـ المسجد بحفر األرض ,ويأكؿ خفارتيا ,ويستثمر النخؿ والشجر(.)15

كذلؾ كاف لمخيريف مسا ٍع خيرة في بناء المساجد ,في المناطؽ التي ال يوجد بيا

مساجد ,فالحاج يوسؼ الميمـ بنى مسجداً في ( منطقة الصبيحية ) ,التي كاف أىميا في

أمس الحاجة لذلؾ ,وأيضاً بنى مسجداً في ( قرية أبرؽ خيطاف )(.)19

( )31سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .11-13
( )31سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .513
( )11سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .15
( )15سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .19
( )19عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .91
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وفي ىذا المجاؿ أيضاً :كاف لممرأة الكويتية دور في بناء وتجييز المساجد ,ومف
ىذه األوقاؼ ( وقؼ آمنة بنت عمي ) ,التي أوقفت في  3ذي الحجة 5331ىػ 91
سبتمبر 5151ـ ,بيتا في ( محمة المطبة ) ,وكاف مف بيف شروط الواقفة ,وقؼ عمى
مصالح ( مسجد بف بشر الرومي ) مف بناء وفرش ,وما يحتاج إليو المسجد ,بعد أف تقاـ
فيو مصالح البيت مف بناء وغيره ,مما تستداـ بو غمتو(.)13
أيضاً كاف مف بيف الكويتيات في ىذا المجاؿ :سارة بنت برجس ,التي أوقفت في
 91محرـ 5391ىػ  3يوليو 5191ـ ,نصؼ بيتيا ,وكاف شرط الواقفة عمى بناتيا ومف
بعدىـ ,عمى مصالح (مسجد الساير) الكائف في (دروازة الفداغ)(.)19
كذلؾ أوقفت منيرة محمد العمراف ,في  51صفر 5391ىػ  99يوليو 5191ـ,
بيتاً ليا واقع في ( محمة الحيالة ) ,وكاف شرط الواقفة عمى مصالح (مسجد النوماف)
الواقع في (دروازة العبد الرزاؽ)(.)11
لـ تتوقؼ األوقاؼ عند المدينة وضواحييا ,بؿ أوقؼ المحسنوف أوقافيـ عمى المساجد
الموجودة في (جزيرة فيمكا) ,التي كانت تستحوذ عمى عدد اليستياف بو مف األوقاؼ ,وكانت
تتركز في معظميا عمى (مسجد شعيب) وىو المسجد الجامع في الجزيرة ,حيث وقؼ عمى ىذا
المسجد أعداد مف البيوت والمزارع والحوطى واألراضي ,منيا مثالً (وقؼ حجي حسيف بف سالـ),
الذي أوقؼ أرضو عمى المسجد المذكور في  99شعباف 5391ىػ 5151ـ(.)13
كذلؾ أوقؼ المحسف حسيف بف سالـ ,في  91شواؿ 5391ىػ 5151ـ ,لصالح (مسجد
شعيب) .وعف الوقؼ في (جزيرة فيمكا) يقوؿ الدكتور عادؿ العبد المغني " :لـ تكف الجزيرة بعيدة

عف الوقؼ في الكويت ,فقد ناليا الوقؼ كسائر الوقؼ في مدينة الكويت القديمة "(.)11
( )13سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .13

( )19سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .13-19
( )11سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .13

( )13وليد المنيس :الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية ,األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت ,جمادي
اآلخر 5953ىػ نوفمبر 5111ـ ,ص .93

( )11عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .11
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والى جانب دور الوقؼ في بناء واعمار المساجد ,أيضاً لعب دو اًر رئيسياً في

دعـ التعميـ ,فقد كاف مف أىـ مصادر تمويؿ التعميـ ,ومف األوقاؼ التي ساىمت في ذلؾ
( وقؼ عبد الرحمف الغريب ) بتاريخ 5391ىػ 5195ـ ,الذي أوقؼ بيتاً عمى مدرسة,

وقد شرط الواقؼ أف يكوف عمى طمبة العمـ ,حيث تولى التدريس فييا الشيخ بف غريب,

ثـ الشيخ أحمد الفارسي ,ثـ الشيخ عبد العزيز قاسـ حمادة(.)11

لقد بمغ مجموع األوقاؼ ,خالؿ الفترة ما بيف عامي 5191-5151ـ531 ,

وقفاً( ,)11كاف أغمبيا أوقاؼ البيوت والعقارات( ,)11ومع ىذا النمو دعت الحاجة لتأسيس

(دائرة األوقاؼ العامة) ,وذلؾ حينما شعر المسئولوف ورجاؿ الكويت بضرورة تأسيسيا؛
لتتولى اإلشراؼ عمى المساجد وأوقافيا ,وكذا األوقاؼ الخيرية وصيانتيا ,واستغالليا

استغالالً نافعاً ,يعود بالخير عمى ما أوقفت عميو.

وبفضؿ جيود العديد مف الشخصيات الكويتية :تأسست الدائرة في غرة ربيع

األوؿ 5331ىػ 5191ـ ( ,)15وكاف مف أبرزىـ الشيخ عبد اهلل السالـ الصباح( ,)19والشيخ
عبد اهلل الجابر الذي ُعيف رئيساً ليا ,كما اختير عبد اهلل العسعوسي مدي اًر ليا(.)13
ومف المالحظ أف مف كاف ليـ دور في (دائرة األوقاؼ العامة) ىـ أنفسيـ مف

ساىموا في تأسيس الدوائر والمجالس األولى في تاريخ الكويت ,كدور الشيخ عبد اهلل الجابر
( )11سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص .31

( )11ىذه األوقاؼ إما لتكوف ( وقفاً ذرياً ) لذريتيـ أو ألقربائيـ ,أو لتكوف ( وقفاً خيرياً ) عمى إطعاـ
الفقراء والمحتاجيف والمساكيف والضحايا ,أو لتكوف ( وقفاً مشتركاً ) ُذرياً وخيرياً ,لممزيد انظر سجؿ

العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص.553-1

( )11سجؿ العطاء مف عاـ 5191-5115ـ :المصدر السابؽ ,ص.553-1

( )15تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :مطبعة حكومة الكويت ,ص .51

( )19الشيخ عبد اهلل السالـ الصباح تولى الحكـ في 5111ـ حتى عاـ 5131ـ ,وكاف رئيساً لممجمس
التشريعي 5131ـ وفي عيده صدر دستور الكويت في عاـ 5139ـ.

( )13تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .53
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في تأسيس المجمس البمدي ودائرة البمدية 5131ـ ,ومجمس ودائرة المعارؼ 5133ـ ,وكذلؾ
الشيخ عبد اهلل السالـ كاف لو دور في تأسيس المجمس التشريعي 5131ـ ,مما يدؿ أف طرح

مشروع (الدائرة) كاف مف قبؿ شخصيات ليـ دراية بأىمية تأسيس الدوائر الحكومية ,ويدركوف

أىمية وجود دائرة تختص بشؤوف األوقاؼ إلدارتيا وتنميتيا.

مجمس لألوقاؼ( )19بالتعييف( ,)11يعقد اجتماعاتو
والى جانب تأسيس الدائرة؛ تشكؿ
ٌ
لبحث المواضيع التي تتعمؽ بشؤوف الدائرة واختصاصاتيا ,ومناقشة الميزانية العامة ليا(.)13
الجدير بالذكر أف الكويت شيدت قبؿ تأسيس ىذا المجمس :قياـ العديد مف المجالس,

كمجمس الشورى 5195ـ ,و(المجمس البمدي) 5131ـ ,و(مجمس المعارؼ) 5131ـ,
و(المجمس التشريعي) 5131ـ ,وىذا يدؿ عمى أف تأسيس مجمس لألوقاؼ ُيعد خطوة متقدمة في

أىمية المشاركة الشعبية في إدارة وتنمية األوقاؼ ,في منطقة قمما نجد فييا مثؿ ىذه المجالس.
وشيد اجتماع لممجمس في  51مف ربيع األوؿ 5331ىػ يناير5191ـ ,اتخاذ عدة ق اررات أىميا:
 -5إصدار إعالف لمجميور بطمب أوراؽ األوقاؼ.

 -9تقرير معاشات لألئمة والمؤذنيف ,فجعؿ راتب الدرجة األولى مف األئمة  991روبية بما يقارب
 51جنيياً إسترلينياً ,وراتب الدرجة الثاني  511روبية ,وراتب المؤذف  511روبية(.)11

واضافة إلى ذلؾ حددت اختصاصات الدائرة باإلشراؼ عمى المساجد وأوقافيا ,وكذلؾ

األوقاؼ الذرية والخيرية األىمية وغيرىا.

( )19تشكؿ المجمس مف أحمد محمد البحر وسميماف مسمـ ويوسؼ الحميضي وعبد اهلل السدحاف وعبد
العزيز الراشد وحمد المشاري وحمد المشاري وأضيؼ إلييـ الشيخ يوسؼ القناعي والشيخ محمد

كامؿ الشمسي والشيخ أحمد عطية األثري وعبد المطيؼ الشمالف ,لممزيد انظر تاريخ دائرة األوقاؼ
العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .51

( )11تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .53
( )13التقرير السنوي 5313ىػ5113ـ :دائرة األوقاؼ العامة ,حكومة الكويت ,ص .3

( )11تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .53
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وأما عن األوقاف التي تشرف عميها الدائرة ,فهي عمى النحو اآلتي:
 -5تقوـ الدائرة بإدارة األوقاؼ التي لـ يكف ليا قيـ وال ناظر ,أو كاف ليا وتوفى ,ثـ
أىممت ولـ يعيف مسئوؿ إلدارتيا ,وذلؾ حسب الحكـ الشرعي.

 -9األوقاؼ التي شرط الواقفوف أف ما زاد عف حاجة المسجد يصرؼ في سبيؿ الخير,
ألقاربيـ أو غيرىـ ,أو ما زاد عف الجية المعنية في الوقؼ يصرؼ إلى المسجد ,ففي

الحالة األولى تستوفي الدائرة مف ريع ىذا الوقؼ ما يسد حاجة المسجد ,وفي الحالة

الثانية تستولي الدائرة عمى ما فضؿ بعد الجية المعنية.

 -3األعياف الموقوفة عمى الذرية وذرية الذرية ,ثـ انقرضوا ولـ يبؽ منيـ أحد.

 -9األوقاؼ األىمية اآليمة لمخراب ,والتي لـ يستطع مستحقوىا تعيدىا أو امتنعوا ,ولـ يوجد مف يقوـ
بذلؾ ,تتولى الدائ ةر تعيدىا أو استغالليا إلى أف تستوفي مثؿ ما أنفقت ,ثـ تعيدىا إلى مستحقييا.

 -1األوقاؼ األىمية التي تصدر (المحكمة الشرعية) ق ار اًر بأف تكوف إدارتيا بمعرفة الدائرة.

 -3أما باقي األوقاؼ ,غير ما سبؽ بيانو ,فال تتولى الدائرة إدارتيا ,وانما ليا فقط اإلشراؼ,
وتوجيو القائميف عمييا إلى أحسف الوجوه الستغالليا ,واالنتفاع بريعيا والمحافظ عمييا.

ووفقاً ليذه االختصاصات والتبعات قسمت أعماؿ الدائ ةر إلى عدة أقساـ :أىميا قسـ خاص

لألوقاؼ(الذرية والخيرية واألىمية) ,يختص بتنظيـ األمور المالية واإلدارية( )11التي تتعمؽ باألوقاؼ(.)11

وفي مستيؿ أعماليا أصدرت الدائرة إعالناً لمجميور بطمب أوراؽ األوقاؼ ,وقد القت

الدائرة في بداية األمر مشقة كبيرة في سبيؿ الحصوؿ عمى وثائؽ الوقؼ الشرعية(.)11

( )11تنظيـ األمور المالية واإلدارية لألوقاؼ الذرية والخيرية واألىمية ,يكوف بحفظيا بسجالت خاصة بيا ,وفتح
حسابات خاصة بكؿ وقؼ ,وتنظيـ عمميات تحصيؿ األجور مف المستأجريف ,وصرؼ ما ىو مطموب
حسب تعميمات المحكمة الشرعية وتوزيعو عمى الورثة أو في أوجو الخير وأعماؿ البر وغيرىا ,تاريخ دائرة
األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .93-53

( )11تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .93-53
( )11عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .39
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وقد أشار إلى ذلؾ مدير الدائرة عبد اهلل العسعوسي بقولو " :إف مف أبرز العراقيؿ

التي واجيت عمؿ الدائرة ,عند بداية عمميا ,ىو معارضة البعض استرداد مسئولية
المساجد مف األئمة ,ولـ يكف مف سبيؿ سوى المجوء إلى المحاكـ الشرعية ,الستصدار

حكـ يمزـ األئمة بتسميـ عممية اإلشراؼ عمى المساجد إلى ( دائرة األوقاؼ ) "(.)15

وقد بدأ المواطنوف ,بصورة تدريجية ,بإدراؾ الدور الميـ الذي أنيط بالدائرة ومياميا الرئيسة

في متابعة شؤوف الوقؼ( ,)19حتى أصبحت الدائرة المرجع األوؿ في جميع األوقاؼ(.)13

ولـ تكتؼ الدائرة بدورىا الداخمي في إنشاء المساجد ,ومتابعة شؤوف الوقؼ فقط ,بؿ

كانت ليا إسياماتيا الفاعمة واإليجابية خارجياً ,حيث ساعدت في بناء وتعمير المساجد
في مختمؼ البمداف اإلسالمية( ,)19كما كاف ليا دور خيري ,إلى جانب المجاف الخيرية,
في جمع التبرعات لمدوؿ اإلسالمية عف طريؽ مساجدىا ,وكاف مف أبرزىا دعوتيا

لممواطنيف في عاـ 5113ـ ,بعد العدواف الثالثي عمى مصر ,لمتبرع ألىالي بورسعيد(.)11

وجمع إلعادة
ومما تجد اإلشارة إليو :أنو في ىذا العاـ تأسست لجنة لجمع التبرعات لمصرُ ,

واعمار بورسعيد( ,)13مبمغ  51مميوف روبية بما يقارب  57555مميوناً إسترلينياً ,ساىـ معظـ

الكويتييف فيو( ,)11حتى الموظفيف الذيف ال يممكوف غير رواتبيـ تبرعوا براتب شير( ,)11فالمبمغ

الذي جمع حوؿ إلى الرئيس جماؿ عبد الناصر وسمي ( تبرعات إعمار بورسعيد )(.)11

( )15يوسؼ الشياب :رجاؿ في تاريخ الكويت ,جػ ,9و ازرة اإلعالـ ,سبتمبر 5119ـ ,ص .513
( )19عادؿ العبد المغني :المرجع السابؽ ,ص .39

( )13تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .91-53
( )19تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف 5331ىػ5191ـ5311-ىػ5111ـ :المرجع السابؽ ,ص .91-53
( )11التقرير السنوي 5313ىػ5113ـ :دائرة األوقاؼ العامة ,حكومة الكويت ,ص .1

( )13لقاء شخصي مع األديب محمد السداح :عف األندية الكويتية 51 ,سبتمبر 9159ـ.

( )11يوسؼ الشياب :رجاؿ في تاريخ الكويت ,جػ ,5طػ ,3و ازرة اإلعالـ9151 ,ـ ,ص .13
( )11أحمد السقاؼ :أحاديث في العروبة ,طػ ,5الكويت5111 ,ـ ,ص .511
( )11يوسؼ الشياب :المرجع السابؽ ,ص .13
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اخلامتـــــــة:

مف خالؿ ىذه الدراسة توصمنا إلى جممة مف النتائج ,يمكف إيجازىا في اآلتي:

 تمسؾ المجتمع الكويتي بالقيـ والمبادئ اإلسالمية ,والتي ىي عماد بناء ونيوضالمجتمعات ,ساىـ في نمو الوقؼ وتنوعو.

 ركزت معظـ األوقاؼ في الفترة ما بيف عاـ 5331ىػ 5151ـ 5331 -ىػ 5191ـ ,عمىسد حاجات المجتمع األساسية ,كالمياه والطعاـ وعمارة المساجد والقياـ بشؤونيا.

 كاف لدور األوقاؼ الفاعؿ في الرعاية االجتماعية الشاممة لألقرباء والمحتاجيف  -أثرفي تحقيؽ الترابط االجتماعي ,وتعميؽ معاني األلفة والمحبة بيف أفراد المجتمع,

باإلضافة إلى حفظ كرامة اإلنساف ,واشعاره أنو جزء مف المجتمع.
-

بزوغ دور السمطة الحاكمة لمعمؿ الوقفي ,مف خالؿ حرصيـ عمى المشاركة في توثيؽ

األوقاؼ ,كمشاركة الشيخ سالـ المبارؾ ,والشيخ أحمد الجابر ,والشيخ عبد اهلل السالـ.

 نجح الكويتيوف في إدارة أوقافيـ قبؿ تأسيس ( دائ ةر األوقاؼ ) 5331ىػ 5191ـ ,وخيرمثاؿ عمى ذلؾ ( وقؼ عبد العزيز محمد الدعيج ) ,الذي ما زاؿ قائماً إلى وقتنا ىذا.

 كاف لممرأة الكويتية إسيامات فاعمة ,ومشاركات واسعة ,في مجاؿ الوقؼ ,حيثكانت أوقاؼ النساء تشكؿ النصؼ مف ىذه األوقاؼ.

 -نجاح ( دائرة األوقاؼ ) يعود لوجود خبرات عمى دراية تامة بعمؿ الدوائر الحكومية.

 كاف لوثائؽ الوقؼ دور في التعرؼ عمى الكثير مف المحسنيف الكويتييف والمواقع ,فيمدينة الكويت القديمة ,وقد أشار الدكتور وليد المنيس إلى أنو :مف خالؿ وثائؽ

الوقؼ يمكف التعرؼ عمى مكونات مدينة الكويت كاألحياء والشوارع والمساجد
واألسواؽ ,واألسماء المحمية المعروفة بشيرتيا بيف السكاف(.)511

( )511وليد المنيس :الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية ,األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت ,جمادي
اآلخر 5953ىػ نوفمبر 5111ـ ,ص .53
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املالحـــــــق

ممحق رقم ( ) 2

وصية عبد العزيز محمد الدعيج 2228هـ 2222م
المصدر :عبد الرحمن عبد العزيز محمد الدعيج.
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ممحق رقم ( ) 9

وثيقة وقف آبار يوسف العبد الهادي الميمم.
المصدر :عادل العبد المغني :وثائق الوقف الكويتية ,طـ ,2الكويت9221 ,م ,ص .12
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ممحق رقم ( ) 2

وثيقة وقف شيخة عبد اهلل الغانم في  22شوال 2222هـ  21يونيو 2292م.
المصدر :عادل العبد المغني :وثائق الوقف الكويتية ,طـ ,2الكويت9221 ,م ,ص .33
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ً
 -أوال :املصادر:

قائمة املصادر واملراجع

 -2التفسير الميسر :المممكة العربية السعودية ,مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ5933 ,ىػ 9159ـ.
 -9التقرير السنوي 5313ىػ 5113ـ :دائرة األوقاؼ العامة ,حكومة الكويت.
 -2وثيقة وصية عبد العزيز محمد الدعيج 5331ىػ 5151ـ :عبد الرحمف عبد العزيز
محمد الدعيج.
 -9و ازرة العدؿ :اعالـ رسمي ,رقـ  ,919الكويت 53 ,جماد الثاني 5311ىػ  1ديسمبر
5131ـ.
ً
 -ثانيا :لقاءات:

 -2لقاء شخصي مع األديب محمد السداح :عف األندية الكويتية 51 ,سبتمبر 9159ـ.

ً
 ثالثا :املراجع العربية واملعربة:( )5السيد معيف الديف الشافعي :جامع البياف في تفسير القرآف ,قدـ لو وراجعو :صالح
()9
()3
()9

()1
()3
()1
()1
()1

الديف مقبوؿ أحمد ,طػ ,5غراس لمنشر والتوزيع ,الكويت5991 ,ىػ9111ـ.
إيماف محمد الحميداف :المرأة والوقؼ ,األمانة العامة لألوقاؼ ,الكويت5991 ,ىػ 9113ـ.
ج.ج .سمدانيا :التاريخ السياسي لمكويت في عيد مبارؾ ,ترجمة :فتوح الخترش ,طػ,5
الكويت5911 ,ىػ 5111ـ.
س .ستانمي ج .ماليري :الكويت قبؿ النفط ,مذكرات س.ستانمي ج .ماليري الطبيب
في البحريف والكويت 5111ـ5191-ـ ,ترجمة وتقديـ :محمد غانـ الرميحي ,طػ,9
دار قرطاس لمنشر ,الكويت5111 ,ـ.
صالح جاسـ شياب :تاريخ التعميـ في الكويت والخميج أياـ زماف ,جػ  ,5مطبعة
حكومة الكويت ,الكويت5911 ,ىػ5119 -ـ.
عادؿ العبد المغني :وثائؽ الوقؼ الكويتية ,طػ ,5الكويت9111 ,ـ.
عبد اهلل الحاتـ :مف ىنا بدأت الكويت ,طػ ,3المطبعة العصرية ,الجميورية المبنانية,
5991ىػ9119 -ـ.
عبد الرحمف الجويبر :األوقاؼ اإلسالمية ودورىا الحضاري الماضي والحاضر
والمستقبؿ ,طػ ,9الدار العربية لمموسوعات ,بيروت5939 ,ىػ 9155ـ.
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السلطانيت عاصوت هغىل األيلخانيني
736 -704هـ1335 -1304 /م

د /الشيماء سيد كامل محمد(*)

تتناوؿ ىذه الورقة البحثية دراسة تاريخ مدينة “السمطانية”؛ التي تعد مف أىـ

العواصـ التي اتخذىا مغوؿ اإليمخانية( ،)1في عيد "أولجايتو"(316 -703()2ىػ/

1316 -1303ـ) ،وعيد السمطاف "أبو سعيد"(336-317()3ىػ1335 -1317 /ـ)
والذي يرجع أصميما إلى العنصر المغولي المنحدر مف "ىوالكو خاف

()4

بف تولوي بف

جنكيز خاف"( ،)5حيث تولى قرابة السبعة عشر أيمخاف منيـ حكـ منطقة اشتممت عمى

العراؽ العجمي والعربي ،و"خراساف"

()6

وببلد الروـ

()7

و"أذربيجاف"( ،)8والببلد األرمينية

()9

و"ديار بكر"( .)10ويعد بعض المؤرخيف أف عاـ 736ىػ1335/ـ ىو نياية ىذه الدولة،
وذلؾ لما ط أر عمى حكاميا مف تدىور وضعؼ ،حيث صار منصب اإليمخاف موضع
نزاع بيف األمراء غير األكااء ،فانتقمت العاصمة مف مدينة “السمطانية” التي صارت

أطبلالً؛ إلي العاصمة القديمة مدينة " تبريز”.
ً
أوال :عىاصن اإليلخانيت قبل السلطانيت:

لـ تكف “السمطانية” ىي العاصمة التي اتخذىا اإليمخانيوف منذ بداية عيدىـ في

"إيراف" ،فمقد أقدـ "ىوالكو" عمي فتح تمؾ المناطؽ بأمر مف اإلمبراطور "منكوقا آف"

()11

-

الخاف األعظـ لممغوؿ -بالقضاء عمى قبلع "اإلسماعيمية" ،واسقاط الخبلفة العباسية

"ببغداد" ،فاختار مدينة "بادغيس"
"أصاياف"

()13

()12

قاعدة النطبلؽ جيوشو ومقاماً لو ،وبعد فتحو

واستكماؿ فتوحاتو؛ اتخذ مف مدينة "المراغة"

()14

إحدى مدف "أذربيجاف" –

عاصمة إلمبراطوريتو -لطيب ىوائيا وقربيا مف "ببلد الشاـ" و"مصر" ،أكبر األىداؼ

االستراتيجية التي كاف يرغب في فتحيا ،ولقد ظمت "المراغة" عاصمة لػ"ىوالكو" حتى
توفى ،فدفف بقمعة "تبل" بالمراغة(.)15

(*) أستاذ مساعد التاريخ اإلسبلمي والحضارة اإلسبلمية كمية دار العموـ جامعة المنيا.
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لقد حظيت مدينة "المراغة" العاصمة باىتماـ كبير مف قبؿ "ىوالكو" ،فأنشأ

مرصداً فييا ،نظ اًر الىتمامو بقراءة الامؾ واالطبلع عمى عمـ التنجيـ ،وكاف السبب

الرئيس في إقامة ىذا المرصد :أف اإلمبراطور "منكوقا آف" طمب مف أخيو "ىوالكو" إرساؿ

الخواجة "نصر الديف الطوسي"

()16

إلى العاصمة "قراقورـ" إلقامة المرصد ىناؾ ،إال أنو

()17
خرج في حرب "الخطا"؛ وبالتالي بنى "ىوالكو" المرصد في عاصمتو "المراغة" مستايداً

مف خبرة ىذا الخواجة ،وخبرة مف استعاف بيـ مف العمماء(.)18
وعقب تولية "أباقا خاف"

()19

الحكـ؛ نقؿ عاصمة اإليمخانييف مف "المراغة" إلى

مدينة “تبريز”( ،)20واتخذىا حاضرة لممكو ،وقد شيدت “تبريز” في عيده ازدىا اًر كبي اًر،
خاصة وأف ىذه المدينة لـ تتعرض لمتخريب عمى يد المغوؿ ،ولـ تعاف ما عانتو سائر

مدف "إيراف" مف غارات التتار( .)21وقد نظـ "أباقا" شئوف المممكة ،فجعؿ اإلشراؼ عمييا

لمممؾ "صدر الديف" ،كما وزع باقي الواليات عمى حكاـ يديروف شئونيا(.)22

وظمت “تبريز” عاصمة لئليمخانييف منذ عيد "أحمد تكودارخاف"()23؛ حتى عيد

"كيخاتوخاف"( ،)24وىذا األخير أمر بتداوؿ العممة الورقية المسماة الجاو( ،)25مع فرضو عمى
الرعية قانوناً يمنع تغييرىا أو تبديميا ،وجعؿ مف ياعؿ ىذا يقع تحت طائمة قانوف "الياسا"(،)26

وتنسحب العقوبة كذلؾ عمى أمرائو وأوالده( .)27وىذا يدلنا عمى تداوليا في "تبريز" العاصمة.

كما استمرت مدينة “تبريز” عاصمة لئليمخانية في عيد "غازاف خاف"؛ الذي

دخميا في العاشر مف ذي الحجة سنة694ىػ1294/ـ ،وكاف في استقبالو الوزير "صدر

الديف الزنجاني"( ،)28وقد أعمف "غازاف" إسبلمو في “تبريز” بحضور الشيخ "زيادة صدر

الديف إبراىيـ بف حمويو"( ،)29وأطمؽ "غازاف" عمى ناسو اسما مسمماً ىو "محمود" ،ونثر

الذىب والاضة والمؤلؤ ابتياجاً بتمؾ المناسبة السعيدة( ،)30ولقد كانت “تبريز” كعاصمة

لئليمخانية مف أىـ المدف التي شيد فييا "غازاف" عدة منشآت معمارية ،منيا جامعاً
ومدرسة وبني قبة لتكوف ضريحاً لو ،وىذه القبة ليس ليا نظير في عموىا وسعتيا ،وقد

استغرؽ بناؤىا حوالي خمس سنوات كاممة ،كما شيد وزيره "عمي شاه الجيبلني" جامعاً
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كبير في “تبريز” العاصمة( .)31وعندما توفى "غازاف" في قزويف
اً

()32

في سنة

703ىػ1303/ـ ،حمؿ جثمانو إلى عاصمتو “تبريز” ،ودفف في القبة التي بناىا ليذا

الغرض( ،)33ولـ تكف قبور مموؾ المغوؿ معروفة قبؿ ذلؾ ،ومف ثـ تولى أخوه "أولجايتو"

الحكـ في "تبريز" ،فأغدؽ العطايا واليبات عمى األمراء بمناسبة ىذا التنصيب(.)34

ً
ثانيا :تشييذ هذينت السلطانيت:

لقد شرع "أولجايتو" في بناء مدينة “السمطانية” ،منذ عاـ704ىػ1304/ـ ،في

المكاف الذي يسميو المغوؿ " قنغور آالنؾ"( ،)35وىو موضع يقع شماؿ غربي العراؽ
()38

العجمي( ،)36عمى مسافة خمسة فراسخ مف "زنجاف"( ،)37وتسعة فراسخ مف "أبير"
ويسمييا البدليسي

()39

" النؾ قنقور" حيث بنى البمدة والقمعة فييا.

،

شيدت مدينة “السمطانية” في مكاف ذي مروج ومرتع لمحيوانات واألغناـ ،فقد

كانت خربة تماماً ،وكاف قادة المغوؿ وجنودىـ ينزلوف في ىذا الموضع؛ في طريؽ

ذىابيـ وايابيـ بيف "العراؽ" و"أذربيجاف" والعكس( ،)40فأتـ بناءىا في حدود عشر سنوات،

حيث صارت في سنة716ىػ1313 /ـ كأحد أعظـ الببلد ،وأنشئت بيا كثير مف العمائر
والمساجد والحمامات واألسواؽ ،وتجمع بيا سكاف كثيروف مف كؿ الطبقات( ،)41أي أنو

جعؿ جميع عناصر السكاف وطوائؼ المجتمع تعمر تمؾ المدينة.

وقد قيؿ إف الذي فكر في إقامة تمؾ المدينة "أرغوف خاف"( ،)42ولكنو توفى دوف

أف يحقؽ ذلؾ( ،)43بينما يشير عباس إقباؿ

()44

إلى أف "غازاف" ىو الذي بدأ ،في أواخر

حياتو ،في التاكير في إقامتيا ،وأنو شرع في تنايذ ذلؾ بالاعؿ ،لوال أنو وافاه األجؿ ،وفي
حقيقة األمر؛ فإنني أميؿ إلى رأي عباس إقباؿ ،بأف "غازاف" ىو الذي شرع في تشييد ىذه

المدينة ،وليس "أرغوف" ،الذي حكـ ما بيف 683ىػ690-ىػ1291-1284/ـ ،وجاء بعده

أخوه "كيخاتو" ثـ "بايدو"( ،)45وفي حيف توفى "غازاف" في سنة703ىػ1303/ـ ،ومف
خبلؿ سيرتو نمحظ أنو كاف يميؿ إلى البناء والتشييد ،وقد تولى خمااً لو "أولجايتو" مباشرة.
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شيد "أولجايتو" “السمطانية” عمى شكؿ حصف مربع الشكؿ ،حولو سور بطوؿ

ثبلثيف ألؼ ذراع ،وبمغ سمؾ جدرانو اتساعاً يسمح ألربعة فرساف بالتحرؾ فوقيا جنباً إلى

جنب ،وأقاـ في منتصؼ المدينة قمعة ضخمة تشبو المدينة في ضخامتيا ،وبنى فييا

ضريحاً لناسو يعرؼ " بقبة شاه خدابنده" ،ويعد ىذا الضريح مف أىـ نماذج العمارة

المغولية( ،)46وقد بدأ الانانوف مف "فارس" و"قزويف" يتباروف في تزييف المدينة ،فتمت

إنجازات فنية جديدة تبرز األسموب اإليمخاني في فف البناء ،وتميزت باألبراج المثمنة(،)47
وقد وصؼ البدليسي

()48

مدينة “السمطانية”( :بأنيا بمدة عمى شكؿ مربع طوؿ كؿ ضمع

منيا خمسمائة ذراع ،وليا باب عظيـ وستة عشر برجاً).

وقد اقتاى "أولجايتو" في بنائيا األسموب الذي سار عميو "غازاف" في بنائو

"شنب غازاف" في “تبريز” ،فقد أمر ببناء سبعة مساجد زيف أحدىما بالمرمر والصيني،
كثير مف األبنية كدار الشااء ،ودار الدواء ،ودار السيادة والخانقاه( ،)49وأقاـ
ا
وأقاـ فييا

قصر إلقامتو الخاصة ،ومدرسة كبيرة عمى غرار المدرسة "المستنصرية" "ببغداد"،
اً

()50
استدعي إلييا المدرسيف والعمماء ،وأىؿ البحث والعمـ ،مف كؿ حدب وصوب  ،وامعاناً

وتاخيماً في بناء “السمطانية”؛ فقد أشار ابف خمدوف( )51إلى ذلؾ بقولو( :تـ أنشأ مدينة ..
واتخذ بيا بيتاً لطيااً بمبف الذىب والاضة ،وأنشأ بإزائيا بستاناً جعؿ فيو أشجار الذىب

بثمر المؤلؤ والاصوص ،وأجري المبف والعسؿ أنيا اًر ،وأسكف بو الغمماف والجواري تشبيياً

لو بالجنة) ،وفي ذلؾ كثير مف المبالغة مف مؤرخنا ابف خمدوف.

ونتيجة لرغبة "أولجايتو" الشديدة في البناء والتشييد –حيث ُعرؼ عنو الميؿ إلى
التعمير -فقد أقاـ عدة مباف غير “السمطانية” ،منيا مدينة باسـ "سمطاف آباد وجمجماؿ"،
وفي "موغاف" إحدى مدف "أذربيجاف" رفع أعمدة مدينة أطمؽ عمييا اسـ "سمطاف أباد"،

عمى ضااؼ النير( ،)52كما قاـ بتجديد جسر "بغداد" ،وبنى جامعاً فييا أناؽ عميو ألؼ

ألؼ درىـ ،فى سنة711ىػ1311/ـ(.)53
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لقد أناؽ "أولجايتو" عمى بناء عاصمتو “السمطانية” مبالغ طائمة ،حيث كاف تحت

يديو خزائف "غازاف" ،وكؿ مخصصات الواليات التابعة لممممكة ،كما أوفد الرسؿ لجميع
الجيات لتحصيؿ الضرائب والعوائد المقررة عمى الرعية ،وجمب أرباب الحرؼ والانييف مع
نسائيـ وأوالدىـ إلى مقر اإلنشاء( ،)54مما يدلنا عمى مدى اىتماـ "أولجايتو" بتشييد

عاصمتو وحاضرة مممكتو.

وقد تجمى اىتماـ رجاؿ الدولة في عيد "أولجايتو"؛ ورغبتيـ في التشييد في

“السمطانية” في بناء قصورىـ بيا ،وخير دليؿ عمى ذلؾ :الوزير "رشيد الديف فضؿ اهلل
اليمداني" ،الذي أقاـ محمة عمى ناقتو الخاصة ،ضمت ما يقرب مف ألؼ منزؿ ،ومسجداً
ومدرسة ودار لمشااء وخانقاه( ،)55مما يوضح مدى رغبتيـ في إظيار مدينة “السمطانية”

بصورة مبيرة وفاخرة ،لذا عيف "أولجايتو" عمى مدينتو" :رشيد الديف" نائباً يتاقد أحواليا

وييسر شئوف تشييدىا ،ويوفر سبؿ األمف واالستقرار بيا ،ثـ صيره حاكماً عمييا(،)56
كذلؾ شيد الوزير "تاج الديف عميشاه" في “السمطانية” ،عمى ناقتو الخاصة ،عدة أبنية

وأقاـ سوقاً لـ ير مثيؿ لو ،فحاز بذلؾ عمى رضى "أولجايتو"(.)57

اعتبرت مدينة “السمطانية” مكاناً لدفف أبناء "أولجايتو" وزوجاتو ،الذي بمغ عددىـ

عشرة أبناء ،ستة أوالد وأربع بنات ،مات معظميـ في سف صغيرة ،فدفنيـ في قمعة

“السمطانية” ،وعندما توفيت زوجتو "ايمتورميش خاتوف" ،وابنتو "فاطمة خاتوف" ،مف زوجتو
"قتمغ شاه خاتوف" ،في سنة707ىػ1307/ـ ،تـ دفنيما في مدينة "آراف" ،ثـ نقؿ جثمانييما

إلى “السمطانية” بعد تماـ بنائيا( ،)58بناء عمى رغبة "أولجايتو" في جمع رفات أسرتو
بجوار قبتو في “السمطانية” ،والتي أعدىا ليذا الغرض ،والتي دفف بيا "أولجايتو" ناسو في

سنة716ىػ1316/ـ( .)59وجدير بالذكر أف السمطاف "أبا سعيد بيادر شاه" ،عقب وفاتو

في  13ربيع األوؿ سنة736ىػ 31/أكتوبر1335ـ ،تـ نقؿ جثمانو إلى مدينة
“السمطانية” ،ودفف في الجامع الذي بناه ليذا الغرض( ،)60ويطمؽ عمى ذلؾ الموضع اسـ
"شروباز"(.)61
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والبد أف نشير في نياية ىذه النقطة إلى أمر ميـ :فبرغـ المجيودات الكبيرة التي

بذليا "أولجايتو" في تزييف “السمطانية” وبنائيا ،وجمبو الحرفييف مف “تبريز” ،وتكميايـ
بالترويج عف صناعاتيـ ،والسعي إلى ازدىار المدينة ،حتى غدت سمطانيتو مف أولى

مدف الممالؾ اإليمخانية في فترة وجيزة مف الوقت ،وبرغـ استقرار ابنو أبو سعيد فييا،
واتخاذىا حاضرة لممكو أيضاً ،إال أف ىذه المكانة لـ يكتب ليا الدواـ ،فقد فقدت أىميتيا
بعد وفاة أبي سعيد في سنة736ىػ1335/ـ ،وآلت إلى الخراب بالسرعة ناسيا التي

ازدىرت بيا ،فسرعاف ما سوى "تيمورلنؾ" بباقي مبانييا األرض ،فخربت وتيدمت(.)62

ً
ثالثا :اجليىش السلطانيت يف عهذي أوجلايتى وأبي سعيذ:

حرص "أولجايتو" عمى أف تكوف مدينة “السمطانية” المركز األوؿ الذي تخرج منو

الجيوش الرئيسة لمغزو ،فسارع عقب اعتبلئو العرش؛ إلى إسناد القيادة العامة لمجيوش إلى
األمير "قتمغشاه" –قطوشاه– ثـ وضع تحت قيادتو عدداً كبي اًر مف األمراء ،مثؿ األمير

"جوباف" ،واألمير "فوالء" ،واألمير "سونج" ،واألمير "إيسف قتمغ"( ،)63وبذلؾ نظـ رأس جيشو،
ثـ تدرج في إعداد باقي أركانو ،فأصبح عمى أتـ استعداد لخوض أي معارؾ خارجية.

وأوؿ ما يصادفنا مف عممياتو العسكرية ىي فتح مدينة "ى ارة"( ،)64ومعاقبة

حاكميا الممؾ "فخر الديف كرت" ،نتيجة لعدـ تقديـ –ىذا األخير -التينئة عمى جموس

"أولجايتو" عمى العرش ،فأيقف بإعبلنو الخبلؼ عمى دولتو ،وبالتالي جيز جيشو تحت

قيادة "دانشمند" ،ووجيو إلى ىراة فاتحيا ،وفرض "أولجايتو" عمى أبناء ىذا الممؾ

الوصاية ،وتدخؿ في تعييف حاكميا ،حيث أقاـ "غياث الديف فخر الديف" مكانو(،)65
وأضحت بذلؾ "ىراة" تابعة إلى الدولة اإليمخانية.

لقد خرجت الجيوش اإليمخانية ،في عيد "أولجايتو" ،تجاه منطقة "جيبلف" –

كيبلف( –)66ويرجع السبب في ذلؾ إلى ما بمغ مسامعو مف أف أىميا عمى مذىب مخالؼ

لمذىب المسمميف ،وكانت جيبلف مقسمة بيف سبعة عشر حاكماً ،وقد قاد جيش "أولجايتو"

القائد "قتمغشاه" في أربعيف ألااً ،واألمير "جوباف" في عشريف ألااً ،وقد قتؿ "قتمغشاه" في
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ىذه المعركة( ،)67وعاد "جوباف" ومعو أسرى مف أمراء تمؾ المناطؽ( ،)68ومف ثـ خرج

"أولجايتو" عمى رأس جيوشو إلى "جيبلف" ،وتمكف مف فرض الجزية عمى حكاميا ،والتي
قدرت بكمية كبيرة مف المنسوجات الحريرية ،التي تشتير بيا ىذه المناطؽ ،وخطب باسمو
عمى منابرىا وكتب اسمو كذلؾ عمى السكة(.)69

ً
رابعا :عالقت السلطانيت بسالطني املواليك يف هصر والشام:

اتسمت عبلقة “السمطانية” في عيد "أولجايتو" بالود والسبلـ ،في بداية عيده ،مع
سبلطيف المماليؾ في "مصر" و"الشاـ" ،ثـ تحولت ىذه العبلقة مف المصالحة إلى
الحرب ،فقد بدأ حكمو بإرساؿ الرسؿ إلى السمطاف "الناصر محمد بف قبلووف" ،يطمب
الصمح وعقد المعاىدات ،واالتااؽ عمى ىدنة مدتيا خمسيف عاماً ،أو أقميا اثنى عشر
سنة ،يستطيع الطرفاف فييا تعمير البمداف و العمؿ عمى استقرار شئوف الحكـ ،متيماً أخاه
غازاف في إسبلمو بقولو ..( :أنو كاف مسمماً في الظاىر كاف اًر في الباطف)( ،)70وبذلؾ
يعتبر "أولجايتو" غير سياسة أخيو "غازاف" الذي ىاجـ ببلد "الشاـ" ثبلث مرات ،بسبب
فرار بعض أمراء اإليمخانييف إلى "مصر" وترحيب السمطاف بيـ(.)71
ولكف سياسة "أولجايتو" لـ تستمر عمى تمؾ الوتيرة في عبلقاتو بالمماليؾ ،فقد
غير سياستو في سنة712ىػ1312/ـ ،فاستقبؿ عددا مف أمراء "الشاـ" الاارييف  -مف

السمطاف "الناصر محمد بف قبلووف" الممموكي  -تجاه المممكة اإليمخانية ،منيـ األمير
"شمس الديف قارسنقر الزركاشي" ،واألمير "جماؿ الديف األفرـ" ،فأرسؿ ليـ توماف

()72

مف

الجند الستقباليما ،تحت قيادة أمي اًر مغولى ىو "سوتاي" ،ثـ أقطع كبلً منيـ مدينة إيرانية
ليحكميا ،وعيف ليـ رواتب كبيرة لمصرؼ منيا ،وقد قاـ ىذاف األميراف الممموكياف بتسييؿ

ميمة "أولجايتو" لغزو ببلد "الشاـ" ،ويسروا األمر عميو(.)73

وبناء عمى ذلؾ؛ فقد زحؼ "أولجايتو" إلى "الشاـ" ،ونزؿ في "الرحبة" ،وزحؼ عمى

قمعتيا وحاصرىا ثبلثة وعشريف يوماً ،إال أنو ما لبث أف رحؿ عنيا ،بسبب غبلء األسعار،
وقمة العمؼ والمراعي ،وموت أكثر الخيوؿ ،فعاد دوف تحقيؽ أي انتصار عمى المماليؾ(.)74
321

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

تولى "أبو سعيد" حكـ الدولة اإليمخانية في سنة717ىػ736 -ىػ-1317/

1335ـ( ،)75فاتخذ سياسة مغايرة تماماً لمسياسة التي اتبعيا عمو "غازاف" ووالده
"أولجايتو" ،حيث حرص حرصاً شديداً عمى أف تسود العبلقات الودية بيف عاصمة ببلده
"السمطانية" وبيف "مصر" و"الشاـ" ،في العصر الممموكي ،وكانت أولى الخطوات التي

اتبعيا في ىذا الصدد :عقد معاىدة سبلـ بيف الطرفيف ،سواء مف الناحية السياسية أو
التجارية( ،)76حيث نصت المعاىدة عمى حرية التبادؿ التجاري بينيما ،وتأميف طرؽ
التجارة ،ونقؿ البضائع بسيولة ويسر بيف البمديف ،األمر الذي أدى إلى تطور حركة

التجارة الخارجية بيف الطرفيف(.)77

وبالاعؿ فقد ساد السبلـ والمودة بيف الطرفيف ،وتجمى ذلؾ في موسـ الحج ،حيث

اتخذ منو عيداً يعدوف لو الترتيبات والتجييزات ،فخرج كثير مف رعايا اإليمخانية ألداء
فريضة الحج ،وسيروا معيـ المحمؿ حامبلً عمـ أبي سعيد –طبقاً لشروط المعاىدة– وقوـ
في وقاة عرفات ما عمييـ مف الذىب والآلليء بالشيء الكثير( ،)78وقد أكد اإليمخانيوف
عمي تمسكيـ باالحتااؿ بالخروج لتأدية فريضة الحج ،خاصة وأف الخروج لمحج يتـ قبؿ
موعده باترة مف الوقت ،فاي شير رمضاف سنة723ىػ /أكتوبر1323ـ ،خرج وفد مف

المغوؿ عمى رأسيـ بعض أميرات اإليمخانية ،منيف ابنة اإليمخاف "أباقا" ،وأخت "أرغوف"

وعمة "غازاف" و"أولجايتو" ،مف "العراؽ" إلى الديار المصرية ،حيث أقاموا في "مصر" إلي

حيف خروج ركب الحجيج مف بركة الحاج بالقاىرة  ،فاستقبموا بالحااوة والتكريـ مف قبؿ

السمطاف "الناصر محمد" ،وخصص ليـ القصر األبمؽ إلقامتيـ(.)79

ىذا ولـ يبخؿ "أبو سعيد" بتوزيع الصدقات في األراضي الحجازية ،فكاف كثير

البذؿ والعطاء ألىؿ "مكة" ،فاي سنة729ىػ1328/ـ ،أرسؿ بعثة تحت رياسة "أحمد بف
األمير مبارؾ بف عطياة" ،ومعو األمير "محمد الحويج" ،والشيخ "زاده الحرباوي" ،والشيخ

"دانيات" ،لتوزيع الصدقات التي بمغت اثني عشر تومانا مف الذىب ،عمى المجاوريف
ومشايخ العرب ،وبالتالي ذكر اسمو عمى منابر الجوامع ،بعد ذكر اسـ سمطاف مصر

"الناصر محمد بف قبلووف"(.)80
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شيد رجاؿ الدولة اإليمخانية عدة مشاريع عمرانية في األراضي الحجازية ،في عيد

"أبي سعيد" ،وعمى رأسيـ األمير "جوباف" ،الذي حار عيناً بمكة المكرمة ،لكثرة شكوى
الحجاج مف قمة الماء ،أطمؽ عمييا "عيف بازاف" ،كما بنى مدرسة أطمؽ عمييا المدرسة
الجوبانية نسبة إليو ،وأقاـ "جوباف" ضريحاً لدفنو في "المدينة المنورة" وقد عممت ابنتو "بغداد
خاتوف" زوجة "أبي سعيد"؛ عمى دفنو في مقبرتو ،ولكنو دفف في "البقيع" إلى جوار مقبرة

"الحسف بف عمي بف أبي طالب"( .)81كذلؾ قاـ الوزير "تاج الديف عميشاه" بإرساؿ بعض
اليدايا القيمة إلى الكعبة المشرفة عبارة عف حمقتيف مف الذىب ليعمقوىا في أستارىا(.)82

ومف الحقائؽ التاريخية التي البد مف ذكرىا :الصمة السياسية بيف الحاكميف "أبو

سعيد" و"الناصر محمد بف المنصور قبلووف" ،حيث وقؼ "الناصر محمد" معو في

القضاء عمى الاتنة التي أحدثيا "تيمورتاش بف جوباف" حاكـ "ببلد الروـ" ،وذلؾ بعد

إعبلف األخير االستقبلؿ بإقميمو عف اإليمخاف ،مدعياً أنو الميدي المنتظر ،وضرب
العممة باسمو وقراءة الخطبة لو ،وفي ىذه المرحمة تقدـ األمير "جوباف" إلى ابنو بجيش
فقبض عميو ،وحممو مكببل باألغبلؿ لمػ"سمطانية" ،فعاا عنو "أبو سعيد"( ،)83إال أف األمير

"تيمورتاش" ثار مرة أخرى بسبب وصوؿ األخبار بمقتؿ األمير "جوباف" ،وراسؿ السمطاف
"الناصر محمد" ممتمساً المجوء السياسي إلى "مصر" ،وبالتالي استقبؿ بالحااوة في
"مصر" ،إال أف السمطاف "أبا سعيد" أرسؿ رسوالً "لمناصر محمد" يوضح لو نوايا اإليمخاف

تجاه ىذا األمير ،وأنو ما قدـ إلى مصر إال بيدؼ امتبلكيا والسيطرة عمييا ،وفرض

ناوذه فييا( ،)84وبناء عميو فقد تشكؾ السمطاف الممموكي مف نوايا األمير "تيمورتاش" ،واف
كانت ىذه الشكوؾ ليس ليا دليؿ مف الصحة ،بدليؿ رفضو حكـ مدينة "اإلسكندرية"،

وىي تعد مف أكبر وأىـ المدف المصرية ،والتي عرضيا عميو "الناصر محمد" وبذلؾ

وضعت نياية ىذا األمير عمى يد سمطاف "مصر" ،فتـ خنقو وقطع رأسو وأرسمت إلى

“السمطانية” في شواؿ سنة728ىػ/سبتمبر 1328ـ( ،)85وىكذا نرى أف العبلقات الطيبة

نتيجة معاىدة السبلـ أدت إلى تدخؿ السمطاف "الناصر" لصالح اإليمخاف ،ووضعت نياية

لؤلمير "تيمورتاش" بف األمير "جوباف" وتطمعاتو السياسية في الدولة اإليمخانية.
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ً
خاهسا :بعض هظاهر احلضارة يف “السلطانيت”:

أ  -النظام اإلداري في “السمطانية”:

كاف عمى رأس النظاـ اإلداري والحكـ اإليمخاف؛ الذي يعتبر الحاكـ المطمؽ في

ممتمكاتو ،والذي جرت العادة أف يرسؿ الخاف األعظـ في "قراقورـ" فرماناً بتوليتو مع

الخمع والتاج ،وربما يحدث أف يرفع اإليمخاف لمحكـ لبعض الوقت ،ومف ثـ يصؿ فرماف
"القاآف" فينصب ناسو مرة أخرى ،وذلؾ في الاترة األولى مف حكـ اإليمخانييف ،مثمما

حدث أثناء تولية "أباقاخاف" و"أرغوف خاف"( ،)86حيث أرسؿ اإلمبراطور "قوبيبلي" مف

"قراقورـ" فرماناً بتولية عرش اإليمخانية ،حيث كاف يطبؽ في ىذه الحقبة :تعاليـ "الياسا"
الجنكيزية؛ التي نصت في شأف تولية العرش :أف تتولى زوجة الخاف المتوفى إدارة الببلد

حتى يتـ االتااؽ عمى تعييف الحاكـ الجديد ،ومف ثـ يتـ عقد مجمس القوريمتاي( ،)87ويتـ

االعتراؼ باإليمخاف حاكماً عمى الببلد.

وقد استمر ىذا النظاـ معموالً بو في اإليمخانية حتى عيد "غازاف" الذي نظـ

الببلد ،وترؾ االنتماء إلى الخاف األعظـ في "قراقورـ" ،واتخذ لقب "خاف" بدالً مف "إيمخاف"

()88
– أي الخاضع لمخاف األعظـ– ووضع ما يعرؼ بػ"الياسا الغازانية"  ،وسار عمييا بدالً

مف "الياسا الجنكيزية".

أما فيما يختص بتولية "أولجايتو" فعندما وصمو خبر وفاة أخيو ،وىو في

"خراساف" ،فقد تآمر عمى ابف عمو "األفرنؾ" الذي كاف يتطمع لمحكـ ،وقائده "ىورقداؽ"
أكبر أمراء "خراساف" المؤيد لؤلفرنؾ ،وقضى عمييما( ،)89ثـ استأذف مف الزوجة الكبرى

لػ"غازاف" فأيدتو في تولية العرش ،ومف ثـ عقد مجمس "القوريمتاي" ،في يوـ االثنيف
منتصؼ ذي الحجة سنة703ىػ/يوليو1304ـ بحضور األمراء وجميع الخواتيف ،وبذلؾ

تربع عمى العرش دوف الرجوع إلى "الخاف األعظـ" في ببلد "الصيف"(.)90

كذلؾ كاف اختيار "أبو سعيد" خمااً ألبيو "أولجايتو" ،فمنحو والية العيد مف بعده،

وأسند إليو حكـ إقميـ "خراساف" ،منذ سنة712ىػ1312/ـ( .)91وعقب وفاة "أولجايتو" خرج
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"األتابؾ سونج" ،ومعو "أبو سعيد" ،مف "خراساف" إلى “السمطانية” ،واستقبمو األمراء

والخواتيف عند "صايف" -قمعة جنوب أذربيجاف– ووضعوا تاج "أولجايتو" وحزامو ومبلبسو

وأسمحتو عمى العرش ،وبكوا وأعدوا مراسـ العزاء ،ثـ دخموا “السمطانية” وقدموا والئـ

العزاء ،ثـ بدلوا مبلبس العزاء وتوجوا "أبو سعيد" ،وانشغموا في الشراب والطرب ،وذلؾ
حسب أحكاـ النجوـ في تحديد يوـ جموس السمطاف الجديد(.)92

ب  -الــــوزارة :

لـ تكف الو ازرة مقننة القواعد وال مقررة القواعد إال في خبلفة العباسييف ،وكاف

الوزير قبؿ ذلؾ يسمى كاتباً ،ونتيجة لعدـ خبرة المغوؿ في شئوف الحكـ واإلدارة ،لذا
اعتمدوا عمى أىؿ الممالؾ المغموبة ،وخاصة الارس الذيف استوفوا الشروط التي يجب

توافرىا في الوزير( ،)93ومف ىؤالء الوزراء :أسرة "الجوينييف" ،وعمى رأسيـ "شمس الديف

محمد الجويني" صاحب الديواف في عيدي "أباقا" و"أحمد تكودار"( ،)94و"صدر الديف
أحمد بف عبد الر ازؽ الخالدي" في عيد "كيخاتو"(.)95

استمر منصب صاحب الديواف يطمؽ عمى الوزير حتى عيد "بايدو"،

سنة694ىػ1294/ـ ،عندما رأى وزيره "جماؿ الديف الدستجرداني" أف يطرح لقب صاحب

الديواف جانباً ،ويختار لقب "الوزير" ،وقد تولى ىذا الوزير شيريف في عيد "غازاف" ،ثـ
عزلو وقتمو بسبب عدـ رضا األمير "نوروز" عنو ،وتولى بدالً منو "صدر الديف أحمد

الخالدي الزنجاني"(.)96

وقد جرت العادة منذ عيد "غازاف" عمى تولية منصب الو ازرة لوزيريف ،وذلؾ

التساع رقعة الدولة ،ولمحد مف تدخؿ األمراء في شئوف الببلد ،وحتى يكوف كؿ واحد

منيما رقيباً عمى عمؿ اآلخر ،إال أف ىذا النظاـ آثار النزاع بيف الوزيريف ،وزاد مف اتساع
الارقة واالنقساـ بيف المرؤوسيف ،ومف أبرز األمثمة عمى ذلؾ :ما حدث عندما عيف

"غازاف" الخواجة "سعد الديف محمد الساوجي" ،ومعو خواجة "رشيد الديف"( ،)97وسارت

أمور الو ازرة عمى ما يراـ ،كما استمر الوزيراف في منصبييما في عيد "أولجايتو" ،إلى أف
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قاـ "سعد الديف" بتحريض جماعة مف نوابو لمكيد لموزير "رشيد الديف" ،في مقابؿ خمسمئة
توماف ،إال أف المكيدة بانت خيوطيا ،فتـ التحقيؽ معيـ بمعرفة السمطاف "أولجايتو"،

وانتيت بإعداـ الوزير "سعد الديف" وأعوانو(.)98

وبذلؾ أسند "أولجايتو" تدبير الو ازرة إلى "رشيد الديف" ،وأشرؾ معو خواجة "عميشاه

استمر في الو ازرة حتى عيد "أبي سعيد" ،إلى أف قرر "رشيد الديف" اعتزاؿ
ا
الجيبلني" ،وقد
منصبو( ،)99وقد تدخؿ األمير "جوباف" أمير األمراء في محاولة إقناعو بالعودة إلى

منصبو ،إال أف السمطاف قتمو بتيمة أنو دس السـ كطبيب لمسمطاف "أولجايتو" ،بالتعاوف
مع ابنو "إبراىيـ" الذي كاف يعمؿ ساقياً في مجالس السمطاف ،وذلؾ في جمادي األولى

سنة718ىػ/يونيو1318ـ(.)100

توفى "تاج الديف عميشاه" في سنة724ىػ1323/ـ ،بعد أف انارد بإدارة الببلد،

وأقاـ عدة أبنية فاخرة؛ منيا مدارس وخوانؽ وأربطة ،وأوقؼ عمييا أوقافاً كثيرة ،ومف ثـ

أسند "أبو سعيد" إلى ابني "عميشاه" المذيف تنازعا معا ،ودخبل في خصومة كبيرة ،فعزليما
السمطاف مف منصبييما ،مع مصادرة جميع أمواليما وممتمكاتيما(.)101

وبناء عمى ذلؾ ولى "أبو سعيد" في منصب الو ازرة" :ركف الديف صايف" ،ولقبو

بمقب الزاىد ،ولكنو عزؿ عمى يد األمير "جوباف" ،بعد اصطحابو معو إلى "خراساف" ،ثـ

قتمو في مدينة ىراة(.)102

ويعد "غياث الديف محمد بف رشيد الديف اليمداني" مف أىـ وزراء "أبي سعيد"،

الذي شاركو في الو ازرة "عبلء الديف محمد" مف أعياف "خراساف" ،ولكف "غياث الديف"
انارد بيذا المنصب ،حيث أسند إلى "عبلء الديف" ديواف االستيااء ،وقد اىتـ "غياث

الديف" بالتشييد والبناء ،فأقاـ مدرسة في “تبريز” ،سميت بػ"المدرسة الغياثية" تيمناً باسمو،
وألؼ عمماء الاترة كتباً قيمة ورسائؿ مايدة باسمو ،مثؿ كتاب "مواقؼ وفوائد غياثية"

لػ"فخر العمماء القاضي عضد الديف اإليجي"(.)103
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ج  -الـــوالة :

اىتـ اإليمخانيوف بتعييف والة عمى األقاليـ الكبرى في ممتمكاتيـ ،لمساندتيـ في إدارة

شئوف الحكـ ،وكاف تركيزىـ األكبر عمى إقميـ "خراساف" ،فكاف يعيف أحد أفراد البيت
اإليمخاني لذلؾ ،فنرى أف "أباقا" عيف أخاه "توبسيف" مع تاويض الو ازرة إلى "عز الديف
طاىر" ،كما أسند "أحمد تكودار" إلى األمير "أرغوف" حكميا في عيده( ،)104وفي عيد "أرغوف

خاف" أرسؿ ابنو "غازاف" حاكماً عمى "خراساف" و"مازندراف" و"قومس" ،مع تعييف األمير

"كينشو" مساعداً لو ،واألمير "نوروز" أتابكاً عمييا ،وكانت الرسؿ تتردد دائمًا بينيما(.)105

كذلؾ أسند إلى األمير "أولجايتو" –قبؿ تولية الحكـ– حكـ "خراساف" نائباً عف

أخيو "غازاف"( ،)106وعند وصولو لمعرش أسند إلى ابنو الصغير "أبي سعيد" حكميا ،الذي
لـ يتجاوز عمره اإلثنى عشرة سنة ،وولى األمير "سونج" أتابكاً عميو ،وأوفد مجموعة مف

أبناء األمراء والقواد تتاؽ أعمارىـ مع عمر األمير ،لئلقامة معو في "خراساف" ،وقد خرج

"أولجايتو" مف “السمطانية” إلى مدينة "أبير" لتوديعو ،وذلؾ في سنة713ىػ1313/ـ(،)107
وعند تولي "أبو سعيد" العرش رفع األمير "شيخ عمي" بف األمير "قوشجي" ،مف أمراء

األسرة األيمخانية ،عمى إقميـ "خراساف" ،في سنة730ىػ1329/ـ(.)108

أما باقي أقاليـ اإليمخانة ،فمنيا "ببلد الروـ" التي أسندت إلى "بالتو وسوالميش"،

في عيد "غازاف خاف"( ،)109وأرسؿ "أبو سعيد" في حكميا األمير "تيمورتاش" بف األمير

"جوباف" ،وجعؿ "جبلؿ الديف بف رشيد الديف" وزي اًر لو ،ونتيجة إلغواء بعض األمراء

لػ"تيمورتاش" ،فقد اغتر بقوتو وسؾ العممة باسمو ،وتمقب بػ"ميدي آخر الزماف" ،وأعمف
اناصالو عف اإليمخانية ،وبالتالي خرج إليو أبوه "جوباف" بجيش فقبض عميو ،وأعاده

لمعاصمة “السمطانية” مكببلً باألغبلؿ ،فعاى اإليمخاف عنو إكراماً لوالده(.)110

أما عف والية "ديار بكر" ،وىي مف الواليات الميمة في اإليمخانية ،فقد عيف

عمييا األمير "إيرنجيف" ،وعمى "قزويف" المؤرخ "حمد اهلل مستوفي القزويني"( ،)111وفي
عيد السمطاف "أبي سعيد" تولى حكـ "ديار بكر" األمير "سوتاي" ،وتولى ابنو األمير
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"طغاي بف سوتاي" عمى "أرمنية" و"خبلط" ،واألمير "تاش" عمى "أصاياف" و"فارس"
و"كرماف" ،وفي سنة734ىػ1333/ـ منح األمير "مسافر اناؽ" حكـ ببلد "فارس"(.)112
د -الحالة االجتماعية في العاصمة “السمطانية”:

قاـ "أولجايتو" بجمب جميع عناصر وطبقات المجتمع ،في عاصمتو “السمطانية”

عند بنائيا ،فضبلً عف أرباب الحرؼ والانييف ،واستقدـ معيـ نساءىـ وأوالدىـ

لتعميرىا(.)113

 - 1عناصر المجتمع في “السمطانية” :يعد المغوؿ والترؾ والارس مف أىـ العناصر

السكانية في “السمطانية” ،الذيف اختمط بعضيـ ببعض نتيجة المصاىرات ،فصارت بينيـ

صبلت وثيقة ،وقد أكد فؤاد الصياد( )114عمى تدخؿ عناصر المغوؿ في شئوف اإليمخانية
عمى أساس أنيـ العنصر الغالب في الببلد ،بقولو ..( :أمراء المغوؿ يتدخموف دائماً في

شئوف الببلد ،وعمؿ الوزير خاصة ،ويمموف عميو إرادتيـ ،ويحرصوف عمى أف يظؿ
ألعوبة في أيدييـ ،وأداة طيعة لتحقيؽ مآربيـ) .معتمديف في ذلؾ عمى أحقيتيـ في

اإلدارة والحكـ ،بصاتيـ مف األسرة الحاكمة.

اتصؼ جنود المغوؿ في “السمطانية” بأنيـ في غاية االنضباط ،خوفاً مف

عقابات "الياسا" ،حتى لـ يجرؤ أحد منيـ عمى التعرض لمجيش( ،)115وانتشر األمف
واالستقرار وأصبح صاة مف صااتيـ ،وكانت الطاعة العمياء لقيادتيـ مف أىـ المياـ

الرئيسية في حياتيـ ،فعندما سير "أولجايتو" قائده "دفندار" إلى "مازندراف"؛ انضـ إلى

صاوفو عشرة آالؼ جندي كاف أكثرىـ مف المغوؿ( ،)116كذلؾ عندما ثار القائد "نوروز"

عمى "غازاف"؛ انضـ إليو العديد مف الجنود المغوؿ( ،)117وأطاع األمير "جوباف" عدد
عشريف ألااً مف الجنود المغوؿ ،أثناء توجيو لحرب "األوزبؾ" صاحب مغوؿ "القاجاؽ"،
وأنزؿ اليزيمة بو ،وأحضر األسرى منيـ إلى ببلد اإليمخاف(.)118

أما عف الارس في “السمطانية”؛ فقد مثموا العناصر أصحاب الحضارة العريقة منذ

القدـ ،وىـ العنصر الذي ساعد في استم ارر التأليؼ ،ونتيجة لوجود المغة الاارسية فقد
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ألات القصائد الشعرية بيا ،مما دفع الكثير إلى إجادتيا واالطبلع عمى مؤلااتيـ ،األمر
الذي يوضح دور العناصر الاارسية في االرتقاء بالثقافة في “السمطانية” ،حيث عاش

العديد مف الموظايف والكتاب كالوزراء ،وذلؾ نظ اًر لبداوة المغوؿ ،وافتقارىـ لوسائؿ اإلدارة
واإلشراؼ عمى النواحي المالية ،ونرى منيـ الوزير "رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني"(.)119

أما عف األتراؾ فقد مثموا عنص اًر مف أىـ عناصر السكاف في “السمطانية”،

وظير دورىـ بصورة واضحة بعد انضماميـ إلى الجيوش اإليمخانية ،مثؿ قبائؿ

التاجيؾ( ،)120ومف ىنا بدأت المغة التركية في االنتشار في مجتمع المغوؿ ،كمغة لمتأليؼ

وفي الدواويف الحكومية ،وقد بمغ تأثرىـ إلى أف باتوا ال يكادوف يعوف المغة المغولية،

وصارت المغة التركية لساف الببلط والمجتمع معاً ،وخاصة بعد اعتناؽ اإليمخائييف الديف

اإلسبلمي ،فأصبحت “السمطانية” المركز الرئيس لبلستيطاف التركي المغولي ،وذلؾ
بصاتيا مقر قوة اإليمخانية وحاضرتيا(.)121

 -2الطوائف الدينية في مدينة “السمطانية” :
حامت “السمطانية” بالعديد مف الطوائؼ الدينية ،مف المسمميف سنة وشيعة
ومتصوفة ،حيث أصبح التصوؼ مف المعالـ البارزة بيف الطوائؼ الدينية ،وأقيمت

الخانقاوات في الدولة ،باإلضافة إلى أىؿ الذمة في مدينة “السمطانية”.

أ – أهل السنة :اعتنؽ كثير مف سكاف “السمطانية” اإلسبلـ عمى مذىب السنة ،فكاف

"غازاف" مسمماً عمى المذىب الشافعي( ،)122كما اعتنؽ "أولجايتو" في بداية حياتو اإلسبلـ

عمى المذىب الحناي ،فقد أعمف إسبلمو عقب توليو العرش بثبلثة أياـ وتسمى بػ"محمداً"
وتمقب بػ"غياث الديف"( ،)123ثـ تحوؿ إلى المذىب الشيعي ،حيث زيف لو الاقيو "جماؿ

الديف بف مطير" مذىب الروافض ،وفضمو عمى غيره مف المذاىب(.)124

كذلؾ اعتنؽ "أبو سعيد" اإلسبلـ عمى المذىب الحناي ،ونقش عمى العممة في عيده

أسماء الخمااء الراشديف األربعة ،فكانت عممتو عمى وجييا" :ضرب في أياـ دولة السمطاف

األعظـ أبي سعيد خمد اهلل ممكو ،وعمى الظير ال إلو إال اهلل ،أبو بكر وعمر وعمي(.)125
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لقد برزت المناظرات المذىبية بيف أئمة الشافعية وأئمة الحناية ،في عيد

"أولجايتو" ،في “السمطانية” ،فبرز الشيخ "نظاـ الديف عبد الممؾ المراغي" كقاضي قضاة
الشافعية فييا ،والشيخ اإلماـ "صدر جياف البخاري الحناي"( ،)126ووقؼ الوزير "رشيد

الديف" إلى جانب أئمة الشافعية ،وشاركيـ في المناظرة الشيخ "سيؼ الديف عمي بف محمد

الرفاعي الشافعي"( ،)127وكذلؾ كاف قاضي القضاة "عبد اهلل محمد العبيدلي الارغاني" مف
أمير شيوخ الاقو الشافعي ،ولو مؤلاات في شرح المذىب ،مثؿ "شرح الغاية" ،وشرح

القاضي "ناصر الديف البيضاوي" المتوفى سنة 743ىػ1342/ـ(.)128

ىذا وقد تـ تأليؼ العديد مف المؤلاات المذىبية ،منيا "شرح األصوؿ" لػ"ابف

الحاجب" ،و"شرح حكمة اإلشراؽ" لػ"إلماـ قطب الديف محمد الشيزاري بف مسعود"

()129

.

وال ياوتنا أف نشير إلى انتشار المدارس الاقيية في “السمطانية” ،حيث شيد

"أولجايتو" مدرسة كبيرة عمى غرار "المدرسة المستنصرية" في "بغداد" ،استدعى إلييا

المدرسيف والعمماء ،كما شيد الوزير "رشيد الديف" في محمتو ب”السمطانية” ألؼ منزؿ
ودار لمشااء( ،)130وأقاـ الوزير "عميشاه" أبنية رفيعة مف
ومسجداً ومدرسة لممذىب الشافعي اً

مدارس وخوانؽ ومساجد ،وأوقؼ عمييا األوقاؼ ،وشيد الوزير "غياث الديف محمد"
مدرستو في “تبريز” سميت بػ"المدرسة الغياثية" ،وأوقؼ عمييا مزارع ،وجعميا لتدريس

المذاىب الاقيية األربعة(.)131

ب -طائفة الشيعة في “السمطانية”:
لـ تنقطع الدعوة لمتشيع ولمخمياة "عمي بف أبي طالب" – كرـ اهلل وجيو -وآؿ بيتو،

وخاصة في العراؽ ،لوجود النجؼ األشرؼ بيا ،والمدرسة التي شاىدىا ابف بطوطة(،)132
وتحدث عنيا ،كما ارتاع شأف فقياء التشيع في عيد "أولجايتو" في المجتمع اإليمخاني .

وباعتناؽ "أولجايتو" لممذىب الشيعي عمى يد األمير "طرمطاز بف بايجو بخش"

الذي تربى في ببلط "غازاف" ،واتصؼ بالجراءة والمباقة في الحديث ،ونشأ بيف صاوؼ
الشيعة في مدينة "الري" ،والذي زيف لػ"أولجايتو" ىذا المذىب ،وزىده في باقي المذاىب
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الاقيية( ،)133والذي انضـ إليو بعض أئمة الشيعة ،وعمى رأسيـ "تاج الديف األوجي"،

و"جماؿ الديف مطير الحمي"( ،)134فماؿ اإليمخاف إلى الشيعة ،وزار مشيد اإلماـ "عمي" –

كرـ اهلل وجيو -بػ"العراؽ" ،واتخذ مف مذىب االثني عشرية مذىباً لو( ،)135وبناء عمى ذلؾ
فقد اقتدى األمراء والجنود بسمطانيـ ،فتبعو أعداد كبيرة منيـ ،فيما عدا األميريف "جوباف"

و"ايسف قتمغ" ،المذيف استم ار عمى مذىبيما السني ،وكتب "أولجايتو" إلى األقاليـ التابعة
لدولتو يأمرىـ باعتناؽ التشيع ،فامتنع عف ذلؾ أىؿ "بغداد" و"شيراز" و"أصاياف" ،وىدد

البغداديوف خطيب المسجد بالقتؿ إف ىو غير في خطبة الجمعة عما ىو معتاد(.)136

وزيادة في األمر؛ فقد أصدر اإليمخاف "أولجايتو" فرماناً باسقاط أسماء الخمااء الثبلثة

–"أبي بكر" و"عمر" و"عثماف" رضي اهلل عنيـ -وسائر الصحابة ،مف خطبة الجمعة عمى
منابر مممكتو ،وال يذكر إال اسـ "عمي بف أبي طالب" –كرـ اهلل وجيو -وأسماء األئمة األثني
عشر ،وأضاؼ في األذاف عبارة "حي عمى خير العمؿ"( ،)137وقد أصدر أوامره بإنشاء

مدرسة أخرى في معسكره ،باسـ "المدرسة السيارة" ،مف خيـ تطوؼ مع الجيش أينما ذىب
وتحرؾ ،معيـ طائاة مف كبار عمماء الاقو ،إلى جانب المدرسة الخاصة بالتشيع في

“السمطانية” ،التي عمؿ فييا ستوف معممًا ومدرسًا ،واجتمع عمييـ مائتا تمميذ(.)138

وبالرغـ مف مبالغة "أولجايتو" في تشيعو ،واص ارره عمى نشره في دولتو ،إال أنو

عدؿ في أيامو األخير عف ذلؾ ،حيث أصدر فرماناً بإعادة ذكر أسماء الخمااء الراشديف

في خطبة الجمعة وعمى السكة ،عندما رأى أف أغمبية سكاف "إيراف" رفضوا ىذا المذىب،

وتدخؿ بعض قضاة الحنابمة في قتؿ "تاج الديف" نقيب األشراؼ العموييف(.)139

ج – طائفة المتصوفة في “السمطانية” :

انتشر التصوؼ في اإليمخانية بوجو عاـ ،و”السمطانية” بوجو خاص ،حيث بدأ
التيار الصوفي يشتد ويتزايد ،خصوصاً لميؿ الناس إلى خصالو السمحة والميف والرحمة،
والحمـ الذي ظير عمى الدراويش ،فأقبؿ الناس عمى االندراج في سمكو ،خاصة وأف

التصوؼ بث فييـ الشعور باألماف والرضى والسكينة ،والعزوؼ عف الدنيا.
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أتبع انتشار التصوؼ إنشاء الخانقاوات والزوايا في “السمطانية” و"أذربيجاف"،

وربطت األوقاؼ لمصرؼ عمى ساكنييا ،فاي عيد "أولجايتو" أنشأ خانقاه وسبعة مساجد

في “السمطانية” ،وشيد وزيره "رشيد الديف" في محمتو بػ”السمطانية” خانقاه عمى ناقتو

الخاصة( .)140كما أقاـ "أبو سعيد" خانقاه في “السمطانية” ،وشيد األمير "جوباف" خانقاه
عمى ناقتو الخاصة وخصص ليا أوقافاً كثيرة ،وعندما حدث الخبلؼ بينو وبيف اإليمخاف؛
وسط شيخ الخانقاه الشيخ "ركف الممة والديف عبلء الدولة" في التدخؿ إلزالتو ،إال أف "أبا

سعيد" رفض ذلؾ( ،)141كذلؾ شيد الوزير "عميشاه" في “السمطانية” مدارس وخوانؽ

وأربطة ومساجد( ،)142مما يدؿ عمى اىتماـ الدولة ورجاليا بأمر طبقة المتصوفيف،

واإلنااؽ عمييـ ببذخ كبير.

د – أهل الذمة :

ازداد ناوذ وسيطرة المسيحييف مف "النساطرة" في عيد الدولة اإليمخانية ،خاصة

في عيد "أباقاخاف" ،الذي رفع مف قدر ىذه الطائاة ،متأث اًر في ذلؾ بأمو المسيحية الديانة

السيدة "دوقوزخاتوف"( ،)143وعقد مع الغرب األوربي المعاىدات لضرب المماليؾ في
"مصر" و"الشاـ" ،إال أنو في حقيقة األمر قد أعاى رجاؿ الديف مف الضرائب ،فيما عدا

رجاؿ الديف الييود ،وجدد كنائس "اليعاقبة" و"النساطرة" ،وأمف ليـ حرية التبشير بدينيـ
ونشاطيـ الدعوي في عيده(.)144

وبعد بناء مدينة “السمطانية” ،لعب النصارى دو اًر بار اًز في عيد "أبي سعيد"،

حتى أقنعوه بإنشاء كنيسة في عاصمتو ،التي قاـ البابا في سنة718ىػ1318/ـ بافتتاحيا،

بمقتضى مرسوـ إيمخاني ،وأوفد أحد القساوسة ويدعى "فرانسوا دوبيروز" لتولي أسقاية

الرعايا المسيحييف فييا ،وظؿ ىذا القس في منصبو حتى سنة724ىػ1323/ـ ،ثـ خماو
قس آخر ،ولكف قؿ ناوذ النصاري في اإليمخانية بعد ذلؾ ،ولـ يعد ليـ ناس المكانة
السابقة(.)145
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وقد ألزـ "أبو سعيد" أىؿ الذمة مف ييود ونصارى بمبس الغيار ،وشد الزنار في

أوساطيـ ،ووضع خرقو صاراء الموف عمى عمائـ الييود ،ليتميزوا في ممبسيـ عف باقي

الطوائؼ في “السمطانية” ،مع العمـ بأف مكانة الييود في اإليمخانية قد وصمت إلى أعمى
مكانة في عيد "أرغوف خاف" الذي استعاف بأحد الييود في و ازرتو ،وىو طبيب القصر

"سعد الدولة" ،الذي ما لبث أف أسند إلى بني جنسو المناصب الرئيسية في الدولة ،ورفعيـ
عمى المسمميف الذيف أبغضوا معاممتو( ،)146ولعدـ اندماج الييود في المجتمع ،فقد ثارت

الرعية عمى ىذا الوزير وقتمتو ونيبت دور الييود ودكاكينيـ( ،)147ولقد أشار اليوساي

()148

إلى دخوؿ عدد مف الييود في الديف اإلسبلمي ،منيـ حاخاـ الييود في "بغداد" ،وذلؾ في
أواخر عيد "أبي سعيد" في سنة736ىػ1335/ـ.
 -3وسائل التسمية في “السمطانية”:

تعد مجالس الطرب والغناء مف وسائؿ الترفيو والتسمية التي مارسيا اإليمخانيوف

في مجالسيـ الخاصة ،وألىمية مجالس الغناء والشراب؛ فقد أفرد الوزير نظاـ الممؾ

الطوسي( )149ليا فصبل في كتابو ،مشي اًر إلى أنو ليس لمسمطاف أفضؿ مف اإلكثار مف
عقد المجالس ،وأف ليذه المجالس نظاماً ونسقاً معيناً  ..وال مار مف حضور الندماء في
تمؾ المجالس ،لذا كاف "أبو سعيد" يحضر ىذه المجالس ومعو نديمو المسمى "الخواجو

عبد المطيؼ"( ،)150كما أعطى السبلطيف اىتماماً بار اًز بالندماء الذيف عمى عمـ بضرب
الوتر ومعرفة الغناء ،فكاف عمى النديـ أف يدبر كؿ ما يمزـ لمشراب والميو والنزىة،
ورحبلت الصيد والصولجاف(.)151

وقد اتخذ "أبو سعيد" لمجالسو ساقياً خاصاً بو ،ىو "عز الديف إبراىيـ" بف الوزير
"رشيد الديف" ،الذي امتاز بجماؿ الوجو والصوت( ،)152وقد تحدث ابف بطوطة( )153عف
مجالس الطرب في عيده وتنزىو واستمتاعو بالطرب والغناء في نير "دجمة" ،في ساينة

خاياة تسمى "الشيارة" ،وبيف يديو األمراء ،وتحيط بو "شيارتاف" أخرياف بيما أىؿ الطرب

والغناء ،فقد كاف "أبو سعيد" شغوفاً بالغناء والميو والطرب في مجالسو ،وكاف لو موىبة
فذة في العزؼ عمى العود ،ومصناات عديدة في فف الموسيقى.
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ىذا إلى جانب اإلكثار مف رحبلت الصيد ،في أوقات معمومة في العاـ ،وىو

فصؿ الربيع ،ولمصيد حيواناتو المعروفة ،منيا الايد والسبع والكبلب( ،)154وعمى الرجاؿ

المصاحبيف لموكب الصيد اإلعداد لحشر الصيد ،وارساؿ جماعة خارج الناحية التي يزمع

الصيد بيا ليذا الغرض(.)155

لقد جرت العادة عمى خروج اإليمخانييف في فصؿ الربيع لمصيد ،فكاف "غازاف"

يتصيد في قوساف وأعماؿ الحمة( ،)156وقد أولع "أولجايتو" برحبلت الصيد في نواحي

“السمطانية” ،وقد توفى في آخر رحبلتو لمصيد ،ونقؿ جثمانو إلى “السمطانية” ،وكثي اًر ما
ذىب "أبو سعيد" إلى رحبلت الصيد في "أوجاف" بػ”السمطانية” ،ىذا وقد جرت العادة عمى
خروج كبار رجاؿ الدولة ليذه الرحبلت ،مثؿ األمير "جوباف" في عيد "أبي سعيد" ،الذي

كاف يتصيد في نواحي "أذربيجاف" ،األمير "أيسف قتمغ" الذي كاف يخرج لمصيد في منطقة

"آراف" ،وقد توفى في آخر رحبلتو ونقؿ جثمانو إلى “السمطانية”(.)157

كما جرت العادة عمى اتخاذ اإليمخانييف مكاناً لمشتاىـ وآخر لمصيايـ ،يقضوف

فيو ىذيف الاصميف بعيداً عف العاصمة “السمطانية” ،فكاف "أولجايتو" يقضي شتاءه في

"بغداد" ،أو في مدينة "موغاي" عمى حدود "أذربيجاف" ،ويعود لمسمطانية في بداية
الربيع( ،)158بينما كاف "أبو سعيد" يقضي صياو في "أوجاف" وشتاءه في "بغداد"( ،)159وقد

خرج الوزير "عميشاه" في نياية أيامو ،سنة 724ىػ1324/ـ ،إلى "أوجاف" لقضاء فصؿ
الصيؼ ىناؾ ،فتوفى ونقؿ جثمانو إلى العاصمة ،ودفف في مسجده المعد لذلؾ(.)160

ومف المظاىر االجتماعية التي مارسيا اإليمخانيوف :عدة عادات وتقاليد موروثة

مف أياـ المغوؿ األولى ،فقد مارسوا عدة عادات ،منيا أنو عند وفاة الخاف تغمؽ الطرؽ،
وتصدر األوامر بأال ينتقؿ أي مخموؽ مف مكاف إلى آخر(.)161

كما جرت العادة بإعطاء أطااليـ الرضع إلى مربيات إلرضاعيـ واالىتماـ

بشأنيـ ،وقد اشترطوا عمى تمؾ المربيات بأال يسمحف لبعولتيف بأف يقربوا منيف( ،)162كما
يحدد لمطاؿ الرضيع أتابؾ لتربيتو وتعميمو فنوف القتاؿ والعموـ المختماة ،وعند بموغ الطاؿ
334

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

سف الخامسة مف العمر تقاـ لو احتاالية كبيرة ،مثمما حدث لػ"أبي سعيد" الذي اجتمعت

كؿ الخواتيف واألبناء واألمراء ،واألمير "سونج" األتابؾ ،وأركبوه حصاناً ،ووجيوا ىذا

الحصاف إلى ناحية الشرؽ ،وسكبوا قدحاً مف المبف المخثر عمى وجيو وظيره(.)163

وقد جرت في مراسـ العزاء :نزع الريش مف قبلنس الحاضريف ،احتراماً واجبلالً

لممتوفى ،ىذا إلى جانب وضع تاج اإليمخاف المتوفى وحزامو ومبلبسو وأسمحتو فوؽ

كرسي العرش ،ولبس مبلبس الحداد ،واألخذ في البكاء والنواح عمى المتوفى(.)164
 -4المرأة اإليمخانية في العاصمة “السمطانية” :

لعبت المرأة اإليمخانية دو اًر بار اًز في الحياة السياسية ،ووصمت سيدات القصور

إلى مكانة رفيعة ،فكاف اإليمخاف يكتب في مراسيمو وفرماناتو( :عف أمر السمطاف
والخواتيف)( ،)165وكف يحضرف "القوريمتاي" –مجمس الشوري– الذي ال يتـ إال بحضور

الخاتوف الكبرى الماضمة لدى الحاكـ ،لذا كاف مف حؽ النساء في القصر اختيار الحاكـ
الجديد ،واألخذ برأييف فيمف يتولى العرش( ،)166وكانت الخاتوف الكبرى يدؽ ليا الطبوؿ

عمى بابيا عقب طبؿ الخاف ،واذا صحبيف اإليمخاف في معسكره تنزؿ كؿ خاتوف مف
خواتينو في محمو عمى حدة ،ولكؿ واحدة منيف اإلماـ والمؤذف والقراء ليعمميا أصوؿ

الديف اإلسبلمي(.)167

اعتاد المغوؿ الزواج بأكثر مف سيدة ،لرغبتيـ في التمتع بالنساء ،سواء كف

زوجات أو محظيات ،فقد تزوج "أبو سعيد" وىو صغير السف مف السيدة "أولجاي قتمغ

خاتوف" ابنة "غازاف" ،وذلؾ أثناء بداية إرسالو إلى والية "خراساف" ،وعقد لو "أولجايتو"
عمييا بعقد شرعي عمى الطريقة اإلسبلمية ،وقد بمغت زوجاتو خمس سيدات غير

المحظيات(.)168

ثـ ماؿ "أبو سعيد" إلى عشؽ السيدة "بغداد خاتوف" ابنة األمير "جوباف" ،وكانت

متزوجة مف األمير "حسف الجبلئري" في سنة723ىػ1323/ـ ،فطمب أف يطمقيا مف
زوجيا ،وذلؾ طبقاً ألحكاـ "الياسا الجنكيزية" ،التي تنص عمى :أف أي امرأة يقع نظر
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اإليمخاف عمييا ويعجب بيا تقدـ إليو عف طيب خاطر( ،)169وبالتالي تـ تزوجو منيا ،وقد
حظيت بمكانة ومنزلة عالية في قصره ،ووثقت عبلقتيا بالوزير "غياث الديف محمد"،

الذي عمؿ عمى تمبية جميع أوامرىا وتوجيياتيا( ،)170وساندىا في تمبية طمبيا إلقناع "أبي

سعيد" في دفف أبييا وأخييا "جموخاف" في مقبرتو باألراضي الحجازية( ،)171وبناء عمى
اإلشاعات التي دارت حوؿ مراسبلت "بغداد خاتوف" لمطمقيا ،فقد تزوج عمييا اإليمخاف

مف السيدة "دولشاد خاتوف" ،ابنة األمير "دمشؽ خواجة" ،فوضعت "بغداد خاتوف" السـ لو

في الطعاـ فمات ،وبالتالي قاـ األمير "لؤلؤ" بقتميا في الحماـ بحربتو ،وتركت عدة أياـ

في موضعيا(.)172

لقد تدخمت السيدات في التجسس عمى أمراء الدولة ،واببلغ اإليمخاف ،بما يشيف

أفعاليـ ،فقد قامت السيدة "دنيا خاتوف" ابنة المنصور نجـ الديف صاحب مارديف ،وزوجة
"أولجايتو"( ،)173بالتجسس عمى نساء الحرـ الممكي ،وأخبرت "أبا سعيد" بأمر األمير
"دمشؽ خواجة" وعبلقتو بالسيدة "طغي خاتوف" ،وعندما تحقؽ مف حقيقة ما قالت ،أمر
بقتؿ األمير "دمشؽ خواجة" ،حيث لحؽ بو األمير "مصر خواجة" وغبلـ يعرؼ "بمؤلؤ"،

فقتبله وحمبل رأسو إلى اإليمخاف ،فعمقيا عمى بوابة القصر في سنة727ىػ1326/ـ(.)174

ومف الطبيعي أف تشارؾ المرأة اإليمخانية في الحرب وتقاتؿ في ساحات المعارؾ،

حيث يصطحب الخاف زوجاتو ومحظياتو في ميداف القتاؿ ،وذلؾ لرغبتو في المحافظة
عمييف مف االعتداءات ،ولكي تشددف مف أزره في ساحة الوغى ،فاي أثناء الصراع بيف

"أولجايتو" والمماليؾ في "الرحبة" ،ناشد اإليمخاف السيدة "نجمة خاتوف" الرحيؿ وترؾ
ميداف المعركة ،لسوء األحواؿ الجوية ولطوؿ فترة الحصار ،دوف االشتباؾ الاعمي مع

الجيش الممموكي(.)175

ثالثاً -:اهتمام اإليمخانيون بالثقافة:

ارتبطت الحياة الثقافية في الدولة اإليمخانية باعتناقيـ لمديف اإلسبلمي ،فأقبموا

عمى بناء المدارس والمساجد ،ورتبوا لمقائميف عمييا الناقات واألرزاؽ ،وطبقوا تعاليـ
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الشريعة اإلسبلمية في القضاء ،بتعييف قاضي القضاة الشافعي ،الشيخ "نظاـ الديف عبد
الممؾ المراغي" ،لمباشرة النظر في الخصومات( ،)176فصارت بذلؾ أحكاـ الشريعة مطبقة

في اإليمخانية.

فمـ يكتؼ "أولجايتو" بتوجيو اىتمامو إلى العموـ الدينية مثؿ عمـ الحديث الذي

برع فيو "الحافظ عبد الر ازؽ الاوطر" ،المتوفى سنة723ىػ1323/ـ( ،)177وشجع "رشيد

الديف" لمقياـ بعمؿ تاسير آليات القرآف الكريـ ،وأعد لذلؾ عدة رسائؿ جمعيا في مصنؼ
واحد سماه "التوضيحات"( ،)178بؿ أولى اىتمامو إلى عمـ التاريخ ،وشجع المؤرخيف في

ببلطو عمى التأريخ ،حتى إنيـ تنافسوا فيما بينيـ عمى تأليؼ الموسوعات التاريخية ،فكاف
عصره يعتبر نيضة جديدة لعمـ التاريخ(.)179

ونتيجة ليذا االىتماـ مف قبؿ اإليمخانيوف بتدويف التاريخ ،لذا ظير العديد مف

المؤرخيف في “السمطانية” ،وعمى رأسيـ "رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني" ،الذي كاف

معروفاً في مجاؿ العمـ والتاريخ ،فضبلً عف كونو طبيباً ،فعمؿ عمى تسجيؿ تاريخ المغوؿ

في شكؿ موسوعات كبيرة ،وصنؼ منظومتو الموسوعة في ظؿ رعاية "غازاف"

و"أولجايتو"( ،)180مما يؤكد اىتماميـ بتاريخ أجدادىـ ورغبتيـ في إعبلء شأف األسرة

المغولية( ،)181كما خصص لػ"غازاف" تاريخياً خاصاً بو ىو "تاريخ غازاف"( ،)182وقد أجزؿ

"أولجايتو" العطايا واليبات لمؤرخنا ىذا ،وعمؿ عمى نشر مؤلااتو عمى ناقة الدولة ،وقد
بمغت عشر مجمدات تشتمؿ عمى ثبلث آالؼ ورقة ،كما أمر أف توضع مؤلااتو في

مسجد “السمطانية” ليسيؿ عمى طبلب العمـ االطبلع عمييا(.)183

ومف مؤرخي تمؾ الاترة" :شمس الديف كاشي" مؤلؼ "تاريخ غازاف" ،ولو قصيدة

في مدح "خواجة بياء الديف محمد بف رشيد الديف" ،المتوفى في عيد "أبي سعيد"(،)184
ومف مؤرخي "أبي سعيد" المؤرخ "حمد اهلل المستوفي" الذي انضـ إلى زمرة كتاب الوزير

"رشيد الديف" وابنو "غياث الديف محمد" ،وألؼ موسوعتو التاريخية "تاريخ گزيده" و"نزىة
القموب"(.)185
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ىذا إلى جانب المؤرخ "شياب الديف عبد اهلل الشيرازي" ،صاحب كتاب "تجزية

األمصار وتزجيو األعصار" المعروؼ بكتاب "تاريخ وصاؼ" ،وىو مف خمس مجمدات،
يحتوي عمى تاريخ المغوؿ ،منذ عاـ656ىػ1258/ـ إلى عاـ728ىػ1327/ـ ،وىذا

الكتاب بمثابة ذيؿ لكتاب "الجويني" "تاريخ جيانكشاي"(.)186

لقد تبارى "أبو سعيد" مع وزيره "غياث الديف محمد" في تشجيع العمماء واألدباء

والشعراء ،ورعايتيـ والعمؿ عمى نيضة ورقي القصائد الشعرية ،فمقد كاف السمطاف ناسو

شاع اًر يجيد نظمو ،ولو أشعار لطياة ،كما حباه اهلل بخط جميؿ ،فقد أسند "أولجايتو" إلى
السيد "شرؼ الديف الخطاط الشيرازي" ،أشير خطاطي العصر ،بأف يعمـ "أبا سعيد" فنوف
الخط وتجويده(.)187

كذلؾ برز عدد كبير مف أطباء القصر اإليمخاني ،معظميـ مف المسمميف في

عيد "أولجايتو" و"أبي سعيد" ،عمى خبلؼ ما قاـ بو "أرغوف" مف االعتماد عمى طبيب

ييودي في قصره ىو "سعد الدولة األبيري"( ،)188استعاف "أولجايتو بالطبيب "موفؽ الديف"

و"جبلؿ الديف بف الحراف الموصمي"( ،)189ثـ استعاف بوزيره "رشيد الديف" ،الذي عنى
عناية فائقة بجمب العقاقير واألدوية البلزمة لدار الشااء في “السمطانية” ،والتي طمبيا في

مراسبلتو إلى مدينة "ىمداف" ،وىي الرسالة رقـ اثنيف وأربعيف مف مكاتباتو( ،)190كذلؾ

الرسالة الثامنة عشر التي كتبيا إلى السيد "عبلء الديف ىندو" ،فيما يتصؿ باألدوية بدار

الشااء بػ"تبريز" ،والتي اشتممت عمى عدة زيوت ،مثؿ زيوت برعـ البناسج قيمتو 100

مف ،وزيوت برعـ الورد قيمتو  50مف ،وزيت برعـ الياسميف  20مف ،وزيوت كافور
جودانو  10مف ،وغيرىا مف الزيوت(.)191

كذلؾ صدرت أوامر "رشيد الديف" إلى الكحاليف بتعميـ خمسة مف طبلب العمـ،

حتى يتقنوا صنعة الكحالة وتطييب العيوف ،وذلؾ في مستشاي الربع الرشيدي( ،)192وال

ننسى أف نشير في ختاـ حديثنا عف الطب إلى تحوؿ عدد مف األطباء الييود إلى اعتناؽ

الديف اإلسبلمي في عيد "أولجايتو"(.)193
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أهم النتائج المستخمصة من البحث :
“ -1السمطانية” عاصمة اإليمخانييف في عيدي "أولجايتو" و"أبو سعيد بيادر خاف" وىي
مف أىـ عواصميـ.

 -2شيد "أولجايتو" مدينة “السمطانية” شماؿ غرب "أذربيجاف" ،وجمب إلييا جميع عناصر
وطبقات المجتمع.

 -3خرجت عدة جيوش مف “السمطانية” في عيد "أولجايتو" ،وتمت معاىدات في عيد
"أبي سعيد" مع مماليؾ مصر.

 -4يعتبر اإليمخاف عمى رأس الجياز اإلداري في “السمطانية”.
 -5نظاـ الو ازرة في “السمطانية” يعتمد عمى تعييف وزيريف في ناس الوقت ،وليس وزي اًر واحداً.

 -6مف أىـ واليات األقاليـ ،في عيد اإليمخاف ،والية "خراساف" التي يعيف فييا أحد أفراد
األسرة اإليمخانية.

 -7تعددت الطوائؼ الدينية في “السمطانية” ،مف سنة وشيعة ومتصوفة وأىؿ الذمة.

 -8تمتع اإليمخانيوف ،وخاصة "أبو سعيد" بمجالس الطرب والشراب والغناء ،ورحبلت الصيد.
 -9تولت المرأة اإليمخانية شئوف الحكـ طبقاً لمياسا ،وليا دور في اختيار اإليمخاف الجديد.

 -10ضمت “السمطانية” العديد مف المؤرخيف والمحدثيف واألطباء ،في عيدي "أولجايتو"
و"أبو سعيد".
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الهــــــــوامـــــش:

 -1اإليمخانية :كممة إيمخاف كممة مغولية األصؿ ،تتكوف مف مقطعيف ،أيؿ بمعنى الخاضع أو التابع
أو المطيع ،وخاف بمعني الحاكـ ،إذا معنى الكممة الخاضع لمحاكـ في "قراقروـ" عاصمة الخاف
األعظـ مف المغوؿ (فؤاد عبد المعطي الصياد :الشرؽ اإلسبلمي في عيد اإليمخانييف-أسرة
ىوالكو ،-منشورات مركز الوثائؽ والدراسات اإلنسانية ،جامعة قطر1407 ،ىػ1987 /ـ،
ص.)28
 -2أولجايتو :الحاكـ رقـ ثمانية مف حكاميـ ،ولد سنة 680ىػ1281/ـ ،وسموه تمودر ،منعاً لمعيف
الشريرة والحسد (البناكتي :روضة أولي األلباب في معرفة التواريخ واألنساب المشيور بتاريخ
البناكتي ،ترجمة وتقديـ محمود عبد الكريـ عمي ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة ،سنة1422ىػ/
2001ـ ،ص)499؛ ولما كانت أمو مسيحية الديانة فقد عمدتو ،وأطمقت عميو اسـ نيقوال
)(Saykes: History of Persia,Vol.II, “London,1958”, P. 114؛ وعندما تزوج مف
إحدي النساء المسممات أقنعتو بدخوؿ الديف اإلسبلمي ،فتسمى بمحمد وأطمؽ عميو لقب غياث
الديف (ابف خمدوف :العبر وديواف المبتدأ والخبر ،منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات ،بيروت-
لبناف ،سنة1391ىػ1971 /ـ ،ج ،5ص549؛ العيني :عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف -
عصر سبلطيف المماليؾ ،حققو محمد محمد أميف ،مطبعة دار الكتب والوثائؽ القومية ،القاىرة،
1430ىػ2009 /ـ ،ج ،4ص)319؛ ومعنى أولجايتو في المغة المغولية ىي المغاور لو (عباس
إقباؿ :تاريخ إيراف بعد اإلسبلـ ،ترجمة محمد عبلء الديف منصور ،مراجعة السباعي محمد
السباعي ،طبعة دار الثقافة و النشر ،بالقاىرة ،ص)476؛ كما أطمؽ عميو اسـ خدابنده ،والسبب
في تسميتو بيذا االسـ أنو بعد وفاة والدة أرغوف ،فر ىارباً مف أخيو غازاف ،إلى نواحي شيراز
وكرماف ،واختمط بالخربندكية والمكاريف ،أصحاب البغاؿ والحمير ،وأمضى وقتاً غير قميؿ معيـ،
فأطمؽ عميو الناس ىذا المقب (البدليسي :شرفنامو ،ترجمة محمد عمي عوني ،راجعو يحيى
الخشاب ،الناشر دار إحياء الكتب العربية ،بالقاىرة ،سنة1965ـ ،ج ،2ص)20؛ وقد أطمؽ
الشيعة عميو اسـ خدابنده بمعنى عبد اهلل (ابف بطوطة :رحمة ابف بطوطة المسماة تحاة النظار في
غرائب األمصار ،شرحو وكتب ىوامشو طبلؿ حرب ،الطبعة األولى ،دار الكتب العممية ،بيروت-
لبناف ،سنة1407ىػ1987/ـ ،ص)241؛ تولى أولجايتو حكـ إقميـ خراساف في عيد أخيو غازاف،
حتى وفاة أخيو واعتبلئو العرش (حافظ أبرو :ذيؿ جامع التواريخ رشيدي ،مقدمة وحواشي
وتعميقات خانيا بياتي ،شركة تضامني عممي ،تيراف سنة1317ىػ.ش ،ص.)66
 -3أبوسعيد بف أولجايتو تولى حكـ إقميـ خراساف في سنة 713ىػ1313/ـ (عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ
منذ حممة جنكيز خاف حتى قياـ الدولة التيمورية ،ترجمة عبد الوىاب عموب ،المجمع الثقافي،أبي
ظبي1420،ىػ2000/ـ ،ص320؛ Sykes: History of Persia, Vol.II, P.115وقد تعرضت
اإليمخانية في عيده لعدة ىجمات مف قبؿ خانية جغتاي ،في ببلد ما وراء النير ،ومف األوزبؾ خاف
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ممؾ صحراء القبجاؽ ،وقد تمكف أبو سعيد بمساعدة أتابكو األمير سونج مف إنزاؿ اليزيمة بيـ
(البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص23؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص414 -411؛
D'ohsson: Histore des Mongols, depuis techinginz khan, vol.III, (Amesterdam,
1834) p.p. 600 – 601).
 -4ىوالكو :حايد جنكيز خاف الذي ىاجـ الببلد اإلسبلمية وخوارزـ ،في عيد السمطاف عبلء الديف
خوارزمشاه وقتمو في سنة617ىػ1220/ـ (ابف األثير :الكامؿ في التاريخ ،دار صادر ،بيروت-
لبناف ،سنة1402ىػ1982/ـ ،ج ،12ص394؛ الجوزجاني :طبقات ناصري ،ترجمة ممكة عمي
التركي ،المركز القومي لمترجمة ،سنة2012ـ ،ج ،2ص)130-128؛ فعندما اعتمى اإلمبراطور
منكوقاآف عرش إمبراطورية المغوؿ في قراقورـ ،جيز حممة عسكرية كبيرة لمزحؼ عمى إيراف وقبلع
اإلسماعيمية (اليمذاني :جامع التواريخ -اإليمخانييف-تاريخ أبناء ىوالكو ،ترجمة محمد صادؽ نشأت
وفؤاد عبد المعطي الصياد ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،مجمد ،2ج ،2ص)340؛ وقد تمكف مف
إسقاط الخبلفة العباسية ،وقتؿ الخمياة المستعصـ في سنة656ىػ1258/ـ (الجويني :تاريخ فاتح
العالـ المعروؼ بتاريخ جيانكشاي ،ترجمة محمد ألتونجي ،دار المبلح لمطباعة والنشر،
سنة1405ىػ1985/ـ ،جمد أوؿ ،ص363؛ أبو الاداء :المختصر في أخبار البشر ،تقديـ حسيف
مؤنس ،تحقيؽ محمد زينيـ محمد عزت ،طبعة دار المعارؼ ،القاىرة ،سنة1999ـ ،ج ،3ص233؛
العيني :عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ،ج ،1ص)167؛ ولـ يوقؼ تقدمو إلى ببلد الشاـ إال
عودتو إلى قراقورـ بسبب وفاة أخيو اإلمبراطور ،وتجييز الجيوش الممموكية بقيادة سيؼ الديف قطز
الذي انتصر عمى كتبغا نائب ىوالكو في موقعة عيف جالوت (ابف العبري :تاريخ مختصر الدوؿ،
ووضع حواشيو األب أنطوف صمحاني اليسوعي ،الطبعة الثانية ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت -لبناف،
سنة1958ـ ،ص)280؛ وقد توفى ىوالكو في سنة663ىػ1264/ـ في مدينة المراغة (الجوزجاني:
طبقات ناصري ،ج ،2ص205؛ ابف الاوطي :الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة،
تحقيؽ ميدي المنجـ ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبناف ،سنة1424ىػ2003/ـ ،ص.)253
 -5جنكيز خاف :اسمو تيموجيف التتاري ،يتصؼ بالبنية القوية وضخامة الجسـ ،وىو في غاية الشجاعة
والذكاء ،وحد القبائؿ المغولية تحت سمطانو وناوذه ،وتمقب بجنكيز خاف ،وضع في
سنة603ىػ1206/ـ ،ما يعرؼ بالياسا الجنكيزية دستو اًر ليذه القبائؿ (الجوزجاني :المصدر السابؽ
والجزء ،ص.)158 ،116
 -6خراساف :ببلد مشيورة شرقيا ما وراء النير وغربيا قيستاف ،قصبتيا مرو ،وىي مف أعمر األراضي
وأكثرىا خيرات ،وأىميا أحسف الناس صورة ،وأكمميـ عقبلً ،وأكثرىـ رغبة في الديف والعمـ (القزويني:
آثار الببلد وأخبار العباد ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت -لبناف ،سنة 1399ىػ1979/ـ،
ص.)361
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 -7ببلد الروـ :ببلد واسعة مف أنزه النواحي وأخصبيا وأكثرىا خي اًر ،مياىيا أعذب المياه وىواؤىا صحي
وطيب ،وترابيا أطيب األتربة وأصحيا ،وأىميا مسمموف ونصاري (القزويني :المصدر السابؽ،
ص.)530
 -8أذربيجاف :مف أشير مدنيا “تبريز” ،وىي قصبتيا وأكبر مدنيا ،وأذربيجاف مممكة عظيمة ،الغالب
عمييا الجباؿ ،وفييا قبلع كثيرة ،وخيرات واسعة وفواكو جمة ،وقد فتحت أذربيجاف في عيد عمر بف
الخطاب-رضي اهلل عنو-بقيادة المغيرة بف شعبة الثقاي والي الكوفة (ياقوت الحموي :معجـ البمداف،
دار صادر ،بيروت-لبناف ،سنة1404ىػ1984/ـ ،ج ،1ص.)156
 -9أرمينية :اسـ لصقع عظيـ واسع في جية الشماؿ ،والنسبة إلييا أرمني ،وقيؿ أرمينية الكبرى خبلط
ونواحييا وأرمينية الصغرى تاميس ونواحييا (ياقوت الحموي :المصدر السابؽ والجزء ،ص.)191
 -10ديار بكر :ناحية ذات قرى ومدف كثيرة بيف الشاـ والعراؽ ،قصبتيا الموصؿ وحراف وبيا دجمة
والارات (القزويني :آثار الببلد وأخبار العباد ،ص.)368
 -11منكوقاآف :إمبراطور الدولة المغولية في قراقورـ ،جيز ىوالكو وقوبيبلي أخواه لغزو الشرؽ والغرب،
تولى الحكـ مف بعده خمسة عشر حاكماً (خواندمير :دستور الوزراء ،ترجمة حربي أميف سميماف،
تقديـ فؤاد عبد المعطي الصياد ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،سنة1980ـ ،ص)325؛ وقد وصؿ
منكو إلى العرش بترشيح مف باتو ،أكبر شخصية سناً مف أوالد جنكيزخاف ،الذي عقد مجمس
القوريمتاي في األقماؽ سنة647ىػ1249/ـ ،ثـ تـ تنصيبو ثانياً في كموراف عمى حسب العادة
المغولية ،برفع القبلنس والقاء األحزمة عمى األكتاؼ وركوع األمراء والجنود تسع مرات (الجويني:
تاريخ جيانكشاي ،ج ،2ص149؛ اليمذاني :جامع التواريخ تاريخ خمااء جنكيزخاف ،ص225؛
D'ohsson: Histoire des Mongols, Tom 2, P. 292.
 -12بادغيس :ناحية تشتمؿ عمى قرى مف أعماؿ ىراة ،ومرو الروذ ،وىي ذات خير ورخص يكثر فييا
شجر اليياطمة ،يكثر فييا الرياح ،فتحيا عبد الرحمف بف سمرة في عيد معاوية بف أبي ساياف
(ياقوت الحموي :معجـ البمداف ،ج ،1ص.)378
 -13أصاياف :وىي مدينة عظيمة مشيورة ،وكانت مدينتيا جيا ثـ صارت الييودية ،وىي مف نواحي
الجبؿ ،وتتسـ بطيب التربة وصحة اليواء وعذوبة الماء (القزويني :آثار الببلد ،ص.)296
 -14المراغة :بمدة مشيورة عظيمة وىي مف أذربيجاف ،عسكر بيا مرواف بف محمد وىو واؿ عمى
أرمينية وأذربيجاف ،فكانت دوابو ودواب أصحابو تتمرغ في األرض ،فأطمقوا عمييا اسـ المراغة
(ياقوت الحموي :معجـ البمداف ،ج ،5ص.)93
 -15ابف الاوطي :الحوادث الجامعة ،ص253؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.207
 -16نصير الديف الطوسي :كاف مف ساوة ،ونشأ في طوس ،لذا اشتير بالطوسي ،تاوؽ في جميع أقساـ
الحكمة ،وألؼ العديد مف المؤلاات ،منيا كتاب أخبلؽ ناصري ،ونظـ الشعر بالعربية في مدح
الخمياة المستعصـ العباسي ،توفى سنة672ىػ1273/ـ ،ودفف إلى جوار مزار موسى الكاظـ
(خواندمير :كتاب رجاؿ حبيب السير ،جمع عبد الحسيف نوائي ،ترجمة ىالة حسف محمد بسيوني،
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ضمف رسالة ماجستير جامعة عيف شمس كمية اآلداب ،سنة1422ىػ2001/ـ ،ص)183–182؛
وقد قيؿ إنو دفف في المقبرة التي أعدىا الخمياة الناصر العباسي لدفنو ،إال أف ابنو الظاىر خالؼ
وصية أبيو ودفنو في أرض الرصافة (اليمذاني :جامع التواريخ ،ص304؛ ابف الاوطي :الحوادث
الجامعة ،ص.)269
 -17لقد استااد نصير الديف الطوسي بما كاف في بغداد مف كنوز الكتب القيمة ،ونقميا إلى مرصد
المراغة ،وذلؾ أثناء إرسالو لمنظر في األوقاؼ بيا ،كما استولى عمى العديد مف الكتب مف مدارس
واسط والبصرة (ابف كثير :البداية والنياية ،الطبعة الثانية ،مكتبة المعارؼ ،بيروت -لبناف،
سنة1411ىػ1990/ـ ،ج ،13ص.)242
 -18بناء عمى أوامر "ىوالكو" لػ"نصير الديف" باالنتياء مف بناء المرصد في وقت قياسي ،فما كاف منو
إال استدعاء عدد مف عمماء الحكمة والنجوـ والكيمياء مف كؿ صوب ،لبلستعانة بيـ في بناء ىذا
المرصد ،أمثاؿ "مؤيد الديف عروضي" ،و"فخر الديف المراغي" ،و"محيي الديف األخبلصي" ،و"نجـ
الديف دبيراف القزويني" (القزويني  :تاريخ گزيده -ترجمة الاصوؿ  12 ،11 ،10 ،9مف الباب الرابع
والممحؽ لمباحثة فتحية حممي أميف الدالي ،ضمف رسالة دكتوراه جامعة األزىر كمية الدراسات
اإلنسانية قسـ المغة الاارسية ،القاىرة1415 ،ىػ1994/ـ ،ص.)169
 -19أباقاخاف :ىو أوؿ حكاـ اإليمخانية ،حكـ ما بيف 663ىػ680-ىػ1280-1264/ـ وساندتو أمو
السيدة "دوقوز خاتوف" ،وىي الزوجة الماضمة ألبيو ىوالكو ،وطبقاً ألحكاـ الياسا الجنكيزية فقد آلت
ىذه السيدة ألكبر أبنائو ،وقد أقامت كنيسة في مخيـ األوردو (اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد،2
ج ،1ص)220؛ وقد حاوؿ اإليمخاف ضـ ببلد الشاـ إلى مممكتو إال أنو ىزـ ،وتوفى في
سنة681ىػ1282/ـ (اليمذاني :المصدر السابؽ ،مجمد ،2ج ،2ص83؛ (Howorth: History of
the Mongols, Vol. III, P.270).
“ -20تبريز” :مدينة مف أذربيجاف ،وىي مدينة عامرة ،ذات أسوار عالية ،وفي وسطيا عدة أنيار
جارية ،والبساتيف محيطة بيا (ياقوت الحموي :معجـ البمداف ،ج ،2ص.)13
 -21اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد ،2ج ،2ص13؛ البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص458؛ عباس
إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص219؛ لقد أغار المغوؿ عمى المراغة في 618ىػ1221/ـ ،ثـ عمى “تبريز”
إال أف صاحبيا بذؿ ليـ الما ؿ وقدـ الكثير مف الثياب والدواب ،لذا لـ يخربوا مبانييا (ابف األثير:
الكامؿ في التاريخ ،ج ،12ص.)377
 -22اليمذاني  :المصدر السابؽ والمجمد والجزء والصاحة.
 -23أحمد تكودار خاف :ىو الثاني مف حكاـ اإليمخانية حكـ قرابة العاميف 683-681ىػ-1282/
1283ـ ،وقد اعتنؽ اإلسبلـ عمى يد أنصار الطريقة األحمدية – أتباع السيد أحمد البدوي ،لذا تسمى
بأحمد ،وراسؿ سمطاف مصر الممموكي المنصور قبلووف ،بغرض طمب الصمح والتقارب معو
(ميرخوند :روضة الصاا ،طبعة طيراف1339،ىػ .ش ،ج ،5ص331؛ Howorth: History of
 ( the Monogols, Vol. II, P. 290.وقد انتيت حياة أحمد تكودار بالقبض عميو وقتمو عمى يد
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أرغوف خاف الذي تولى بدالً منو العرش685 ،ىػ1286/ـ (ابف العبري :تاريخ مختصر الدوؿ ،ص
298؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.)148
 -24كيخاتو :تولى اإليمخانية سنة690ىػػ1296/ـ خمااً ألرغوف خاف ،حتى سنة694ىػ1295/ـ ،ظير
في عيده عدة فتف وثورات ،مف قبؿ والة األقاليـ ،مثؿ ثورة حاكـ لوستاف وثورة التركماف واليوناف في
ببلد الروـ ،فزحؼ كيخاتو بناسو لمقضاء عمييا (برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي في العصر
الممموكي ،ترجمة خالد أسعد عيسى ،مراجعة سييؿ زكار ،الطبعة األولى ،دار حساف لمطباعة،
دمشؽ ،سنة1402ىػ1982/ـ ،ص.)71
 -25الجاو :عبارة عف قراطيس مختومة بخاتـ الممؾ يتعامؿ بيا في جميع ببلد الخطا والصيف ،بدالً مف
الدراىـ والاضة ،وقد روجوه في مدينة “تبريز” ،وترواحت قيمتيا بيف نصؼ درىـ وعشرة دنانير
(اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد ،2ج ،2ص.)182-181
 -26الياسا الجنكيزية :ىي الارمانات والتعميمات التي وضعيا جنكيز خاف لحكـ المغوؿ ،وتنص الياسا
في شأف تولية العرش أف تتولى زوجة الخاف المتوفي إدارة الببلد؛ حتى يتـ االتااؽ عمى تعييف حاكـ
جديد (ابف العبري :تاريخ مختصر الدوؿ ،ص.)285
 -27ابف الاوطي :الحوادث الجامعة ،ص324؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.258
 -28صدر الديف الزنجاني :كاف مف أبناء أحد قضاة والية زنجاف ،التحؽ في شبابو بخدمة األمير
طغاجار ،وعينو كتجاتوا وزي اًر في “تبريز” ،فأدار أمور السمطنة والديواف ،فمقبو بصدر الدنيا ،ومنحو
خاتماً وأطواقاً وطببلً ،وخصص لو عدداً مف العسكر لحراستو (خواندمير :دستور الوزراء ،ص-366
)367؛ وقد قتؿ بأمر مف غازاف خاف عندما ظير لو سوء سيرتو (ابف الاوطي :الحوادث الجامعة،
ص.)334
 -29الشيخ الصوفي الزاىد واإلماـ الجميؿ صدر الديف أبو المجامع إبراىيـ بف سعد الديف الشافعي ،ولد
في سنة664ىػ1246/ـ ،في آمؿ بطبرستاف ،وتتممذ عمى أكثر عمماء عصره ،ناؿ حظوة كبيرة في
ببلط اإليمخانية ،وتوفى سنة722ىػ1322/ـ (اليمذاني :تاريخ غازاف ،ترجمة فؤاد عبد المعطي
الصياد ،الدار الثقافية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،سنة1420ىػ2000/ـ ،ص.)124 –123
 -30العيني :عقد الجماف ،ج ،3ص.281
 -31البدلسي :شرفنامو ،ج ،2ص.17 -16
 -32القاشاني :تاريخ أولجايتو – مجموعة متوف فارسي زير نظر احساف يار شاطر شمارة ،40بو
اىتماـ مييف ىمبمي ،تيراف1348ىػ .ش ،ص15؛ قزويف :مدينة كبيرة مشيورة عامرة ،طيبة التربة
واسعة الرقعة كثيرة البساتيف واألشجار ،وىي مدينتاف إحداىما في وسط األخرى ،والمدينة الصغرى
تسمي شيرستاف ،ليا سور وأبواب ،والمدينة الكبرى محيطة بيا (القزويني :آثار الببلد ،ص.)434
 -33القزويني :تاريخ گزيده ،ص.183
 -34القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص.26
 -35فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.351
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 -36القزويني :تاريخ گزيده ،ص.184
 -37زنجاف :ىي قريبة مف أبير وقزويف ،ويقوؿ العامة عنيا زنكاف ،وقد فتحيا البراء بف عازب في
خبلفة عثماف بف عااف-رضي اهلل عنو -ثـ أكمؿ فتوحاتو بقزويف فممكيا (ياقوت الحموي :معجـ
البمداف ،جػ ،3ص.)152
 -38أبير :مدينة بأرض الجباؿ كثيرة المياه واألشجار ،وىي في غاية النزاىة مف طيب اليواء والبساتيف
وخارجيا أطيب مف داخميا ،ينزؿ فييا العساكر والجنود (القزويني :آثار الببلد ،ص.)287
 -39شرفنامو ،ج ،2ص.20
 -40عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.310
 -41عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص.477
 -42أرغوف خاف :ىو الحاكـ رقـ أربعة مف إيمخاناتيـ ،قتؿ أحمد تكودار في سنة685ىػ1286/ـ،
وتولى الحكـ بدالً منو بمساندة السيدة أولجاي خاتوف زوجة أباقا ،واتبع سياسة مخالاة لسابقيو ،وىى
االعتماد عمى الييود في المناصب الكبرى ،مثؿ سعد الديف الييودي في الو ازرة (خواندمير :دستور
الوزراء ،ص)259؛ الذي استعاف بأقاربو مف الييود في حكـ الواليات ،وأظير بذلؾ الكراىية
لممسمميف ،واستمر ذلؾ حتي تآمر األمراء عميو وقتموه ،في صار سنة690ىػ1290/ـ ،ثـ أعقب ذلؾ
وفاة اإليمخاف أرغوف في ربيع األوؿ مف ناس العاـ (البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص ،471ميرخوند:
روضة الصاا ،ج ،5ص361؛ برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي ،ص70؛
Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 350).
 -43حافظ أبرو :ذيؿ جامع التواريخ رشيدي ،ص.67
 -44تاريخ المغوؿ ،ص.310
 -45بايدو :ىو بايدو بف طوغاي بف ىوالكو ،السادس مف مموؾ اإليمخانية ،لـ يستمر طويبلً نتيجة لتآمر
كيخاتو عميو ،لذا كانت فترة حكمو مف جمادي األوؿ سنة694ىػ1295/ـ ،إلى ذي القعدة مف ناس العاـ
(البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص477؛ خواندمير :حبيب السير في أخبار أفراد البشر ،جزء أوؿ جمد سوـ،
انتشارات كتابخانو خياـ ،سنة1333ىػ .ش ،ص14؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.)259
 -46عباس إقباؿ :المرجع السابؽ ،ص310؛ فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ الكبير ،الطبعة األولى ،دار
الكاتب العربي لمطباعة والنشر ،القاىرة ،سنة1386ىػ1967/ـ ،ص141؛ ويشير فؤاد الصياد إلى ما
ذكره زكي محمد حسف عف ىذا الضريح :أنو نموذج لروعة فف العمارة اإلسبلمية في عصر المغوؿ،
فذكر أنو مف األضرحة ذات القباب التي زادت عظمة وفخامة بازدياد مساحتيا وارتااعيا ،وبكثرة
استخداـ العقود فييا ،مع زيادة تأثير العمو واالرتااع بأكتاؼ بناىا حوؿ قاعدة القبة ،كأنيا المآذف
الممشوقة (الشرؽ اإلسبلمي في عيد األيمخانييف ،ص.)352
 -47برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي ،ص.77
 -48شرفنامو ،جػ ،2ص.25
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 -49الخانقاه :تسمى الخوانؽ ،وىي كممة فارسية بمعنى البيت ،ماردىا خانقة ،واألمراء يبنوف تمؾ
الخوانؽ لطائاة الاقراء والدروايش (ابف بطوطة :رحمة ابف بطوطة ،ص.)56
 -50عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص477؛ تاريخ المغوؿ ،ص.311
 -51العبر وديواف المبتدأ والخبر ،ج ،5ص.549
 -52القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص225؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.351
 -53العيني :عقد الجماف ،ج ،3ص.313
 -54فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.351
 -55فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ الكبير ،ص.142
 -56فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.352
 -57القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص225؛ عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص.481
 -58البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص.499
 -59ابف خمدوف :العبر وديواف المبتدأ ،ج ،5ص549؛ البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.25 –24
 -60السمرقندي :مطمع السعديف ومجمع البحريف ،ترجمة أحمد رياض عز العرب ،ضمف رسالة
ماجستير ،كمية اآلداب قسـ المغات الشرقية ،جامعة جنوب الوادي ،سوىاج ،إشراؼ شعباف طرطور،
سنة1317ىػ1997/ـ ،ص262؛ البدليسي :المصدر السابؽ والجزء ،ص.35
 -61السمرقندي :المصدر السابؽ ،ص.264
 -62البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص25؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص311؛ تاريخ إيراف ،ص.478
63- Howorth: History of the Mongols, Vol. II, p.p. 535– 536.
 -64ى ارة :مدينة مف مدف خراساف ،وىي مف أجؿ وأعمر المدف ،بيا بساتيف كثيرة ،ومياه غزيرة ،ويحمؿ
مف ى ارة األواني الصارية المطعمة بالاضة ،وأنواع الديباج (القزويني :آثار الببلد ،ص.)481
 -65ميرخواند :روضة الصاا ،ج ،5ص454؛ خواندمير :حبيب السير ،جزء أوؿ جمد سوـ ،ص.201
 -66جيبلف أو كيبلف :منطقة ممتدة ما بيف حدود أردبيؿ وخمخاف ،وفي جيبلف قوـ مف أبناء فارس
عمموا بالزراعة فييا (ياقوت الحموي :معجـ البمداف ،ج ،2ص.)201
 -67القزويني :تاريخ گزيده ،ص184؛ العيني :عقد الجماف ،ج ،4ص.386 –385
 -68ابف أيبؾ الدواداري :كنز الدرر وجامع الغرر ،المعروؼ بالدر الااخر في سيرة الممؾ الناصر،
تحقيؽ ىانس روبرت رويمر ،مطبعة التأليؼ والترجمة والنشر بالقاىرة ،سنة1960ـ ،ج ،9ص149؛
ابف حبيب :تذكرة النبيو في أياـ المنصور وبنيو ،حققو محمد محمد أميف ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،سنة1976ـ ،ج ،1ص282؛ ابف سباط :صدؽ األخبار المعروؼ بتاريخ ابف سباط ،عني
بتحقيقو عمر عبد السبلـ تدمري ،جروس برس طرابمس ،سنة1413ىػ1993/ـ ،ج ،2ص.595
 -69القزويني :تاريخ گزيده ،ص184؛ عف حرب كيبلف انظر عباس العزاوي :تاريخ العراؽ بيف
احتبلليف ،طبعة بغداد ،سنة 1353ىػ1935/ـ ،ج ،1ص.404
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 -70ابف أيبؾ الدواداري :كنز الدرر ،ج ،9ص127؛ القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص48؛ ابف سباط:
تاريخ ابف سباط ،ج ،2ص.585
 -71أبو الاداء :المختصر في أخبار البشر ،ج ،4ص58؛ ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،1ص21؛ ابف

كثير :البداية والنياية ،ج ،14ص2؛ العيني :عقد الجماف ،ج ،3ص281؛ خواندمير :حبيب السير،

ج ،1جمد سوـ ،ص177؛ Sykes: History of Persia, Vol. II, P.234
 -72التوماف :لاظ فارسية ماردىا توماف ،ويعني عشرة آالؼ جندي (اليوساي :نزىة الناظر في سيرة
الممؾ الناصر ،تحقيؽ أحمد حطيط ،الطبعة األولى ،عالـ الكتب ،بيروت ،سنة1406ىػ1986/ـ،

ىامش ،3ص.)171

 -73ابف كثير :البداية والنياية ،ج ،14ص140؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص185 –184؛ ابف أيبؾ
الدواداري :كنز الدرر ،ج ،9ص.230
 -74ابف أيبؾ الدواداري :المصدر السابؽ والجزء ،ص291؛ اليوساي :المصدر السابؽ ،ص330؛ ابف
سباط :تاريخ ابف سباط ،ج ،2ص.614

 -75لقب أبو سعيد بمقب عبلء الدنيا والديف أبا سعيد خاف ،وعقب انتصاره عمى األمير ايرنجيف حاكـ
ديار بكر ،لقب بمقب بيادر شاه ،لما أظيره مف الجبلدة والبطولة في ىذه المعركة (السمرقندي :مطمع
السعديف ومجمع البحريف ،ص.)208 ،189
 -76لمزيد مف التااصيؿ عف معاىدة الصمح بيف أبي سعيد والمماليؾ انظر عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ،
ص342؛ لقد سبؽ ىذه المعاىدة ىجوـ مف المماليؾ عمى حدود ديار بكر في بداية عيد أبي سعيد،

ولكف لصغر سف اإليمخاف فقد سانده أتابكو األمير سونج في التصدي ليذه المحاولة (فؤاد الصياد:
الشرؽ اإلسبلمي ،ص414 ،411؛ (D'ohsson: Histoire des Mongols, Tom III, P.P.
600- 601

 -77عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص342؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.482
78- Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 600.
 -79ابف كثير  :البداية والنياية ،ج ،14ص.106 –105 ،97
 -80ابف بطوطة :الرحمة ،ص259؛ Howorth: History of the Mongols, Vol. III, p. 530.
 -81ابف كثير :البداية والنياية ،ج ،14ص 140؛ ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،2ص165؛
السمرقندي :مطمع السعديف ،ص241؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص342؛ Howorth : Ibid,
p. 600
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 -82عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص.488
 -83حافظ أبرو :ذيؿ جامع التواريخ رشيدي ،ص160؛ ميرخواند :روضة الصاا ،ج ،5ص.504
 -84أبو الاداء :المختصر في أخبار البشر ،ج ،4ص114؛ السمرقندي :مطمع السعديف ،ص196؛ لقد

أبدى السمطاف الناصر محمد استعداده بمنح تيمورتاش حكـ مدينة األسكندرية ،إال أف األمير رفض
ذلؾ راغباً في حصولو عمى الجند واإلمدادات لقتاؿ أبي سعيد في السمطانية (ابف بطوطة :الرحمة،

ص.)243 -242

 -85أبو الاداء :المختصر ،ج ،4ص116؛ ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،2ص180؛ عباس العزاوي:
تاريخ العراؽ ،ج ،1ص.505

 -86ابف العبري :تاريخ مختصر الدوؿ ،ص298؛ اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد  ،2ج ،2ص-10
116 ،11؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص.169
 -87مجمس القوريمتاي :ىو مجمس شورى المغوؿ ،يجتمع فيو األمراء والنببلء والقادة العسكرييف

والخواتيف ،لدراسة جميع أحواؿ الدولة ،ومف ضمنيا اختيار الحاكـ الجديد (الجويني :تاريخ
جيانكشاي ،ج ،1ص.)175

 -88اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص404 –202؛ عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص475 –467؛ تاريخ
المغوؿ ،ص.296 –289
 -89اليمذاني :المصدر السابؽ ،ص189؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص.183
 -90البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص.500
 -91البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.23
 -92السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.188
 -93فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ الكبير ،ص.118 –116

 -94اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد ،2ج ،2ص73؛ خواندمير :دستور الوزراء ،ص.337
 -95ابف الاوطي :الحوادث الجامعة ،ص324؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص.180
 -96انظر خواندمير :دستور الوزراء ،ص.371 –366
 -97اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص170؛ القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص28؛ القزويني :تاريخ گزيده،
ص181؛ البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص17؛ كاف سعد الديف وزي اًر فاضبلً وراعياً لماضيمة والاضبلء،
ولـ يكف لو مثيؿ في عمـ االستيااء وفف الكتابة واإلنشاء (خواندمير :دستور الوزراء ،ص.)372
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 -98البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص501؛ القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص50؛العيني :عقد الجماف ،ج،4
ص455؛ عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص481؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.349
 -99السمرقندي :مطمع السعديف ،ص192 -190؛ البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.25

 -100ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،2ص97؛ خواندمير :دستور الوزراء ،ص377؛ برتولد شبولر :العالـ
اإلسبلمي ،ص.78
 -101خواندمير :المصدر السابؽ ،ص379 –378؛ حافظ أبرو  :ذيؿ جامع التواريخ رشيدي،
ص116؛ فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ الكبير ،ص.192

 -102القزويني :تاريخ گزيده ،ص195 -193؛ البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص27؛ ركف الديف صايف مف
أىؿ بمدة فسا مف شيراز ،أقاـ فترة في نخجواف ،وجده كاف عارضاً لمجيش في الدولة الخوارزمية،

وعبر نير السند مع السمطاف جبلؿ الديف منكبرتي ،ولقب ركف الديف صايف بمقب نصر الديف العادؿ
(السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.)221

 -103القزويني :تاريخ گزيده ،ص196؛ السمرقندي :المصدر السابؽ ،ص232 –231؛ خواندمير:
دستور الوزراء ،ص.382 –381
 -104اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد ،2ج ،1ص.96 ،12
 -105اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص.87
 -106عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.308

 -107السمرقندي :مطمع السعديف ،ص184؛ ميرخواند :روضة الصاا ،ج ،5ص454؛ البدليسي:
شرفنامو ،ج ،2ص.23
 -108السمرقندي :المصدر السابؽ ،ص.256
 -109القزويني :تاريخ گزيده ،ص.181

 -110السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.218
 -111فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ الكبير ،ص412؛ كاف عمى ديار بكر في عيد أباقا ممؾ رضي الديف
 ،ثـ عزؿ وتولي جبلؿ الديف الذي اتسـ بالشيامة في عيد غازاف (خواندمير :رجاؿ حبيب السير،
ص.)191
 -112اليوساي :نزىة الناظر ،ص303؛ السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.260 ،243 ،190
 -113عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص477؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.352
 -114مؤرخ المغوؿ الكبير ،ص.121
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 -115الجويني :تاريخ جيانكشاي ،ج ،1ص.272
 -116العيني :عقد الجماف ،ج ،5ص.381 –380
 -117ابف الاوطي :الحوادث الجامعة ،ص.331

 -118السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.196 –195
 -119اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص170؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص181؛ رجب محمد عبد الحميـ:
انتشار اإلسبلـ بيف المغوؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص50؛
Saunders: The History of the Mongols Conquests Rout ledge and Kegan
Paut, (London, 1971), P.140.

 -120رجب محمد عبد الحميـ  :المرجع السابؽ ،ص51؛ Saunders: Ibid, p.172
 -121برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي ،ص.73
 -122اليمذاني :تاريخ غا ازف ،ص414؛ أسمـ غازاف ،طبقاً لنصيحة األمير نوروز ،عمى يد الشيخ صدر
الديف حموية في سنة694ىػ1294/ـ ،وأسمـ معو جميع األمراء والجنود المغوؿ ،وأمر بإقامة المساجد

والحمامات في كؿ قرية مف قري اإليمخانية وخرب كنائس كثيرة وحوليا إلى مساجد (العيني :عقد
الجماف ،ج ،3ص.)281
 -123ابف خمدوف :العبر ،ج ،5ص549؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.309
 -124ابف بطوطة :الرحمة ،ص219؛ ابف سباط :تاريخ ابف سباط ،ج ،2ص605؛ فؤاد الصياد :الشرؽ،
ص.370

Norman Nicol, Raafat El Nabarawy, Jerel Bachach: Catalog of the

125-

Islamic Coins, glos welghts dies and medais in the Egyptian national,
(Library cairo undena publication, 1982) P. 87.

 -126البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.21

 -127البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص.501
 -128خواندمير :رجاؿ حبيب السير ،ص.207
 -129البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.22
 -130فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ ،ص142؛ عباس إقباؿ :تاريخ إي ارف ،ص477؛ تاريخ المغوؿ ،ص.311
 -131خواندمير :دستور الوزراء ،ص.382 –378
 -132الرحمة ،ص.193
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 -133القاشاني :تاريخ أولجايتو ،ص90؛ البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص21؛ فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ،
ص.147 –146
 -134القاشاني :المصدر السابؽ ،والصاحة؛ عباس العزاوي :تاريخ العراؽ ،ج ،1ص.407

 -135خواندمير :حبيب السير ،جزء أوؿ ،جمد سوـ ،ص191؛ Saunders: The History, P.136
 -136ابف بطوطة :الرحمة ،ص220-219؛ ابف سباط :تاريخ ابف سباط ،ج ،2ص.605
 -137ابف كثير :البداية والنياية ،ج ،14ص77؛ ابف خمدوف :العبر ،ج ،5ص549؛ القزويني :تاريخ
گزيده ،ص24؛ لقد تأثر العديد مف رجاؿ الدولة اإليمخانية بموقؼ أولجايتو ،فارتاعت مكانة الوزير
الثاني سعد الديف الساوجي عمى الوزير األوؿ رشيد الديف ،وظير الشيخ جماؿ الديف مطير الحمي،

وارتاع شأنو في الدولة ،وىو إماـ الشيعة ،العارؼ باألصوؿ والنحو والاقو ،ولو مصناات في المذىب
اإلثنى عشرى بمغت المئة وعشريف مصنااً ،ورتب لو اإليمخاف العطايا واليبات مف خزانة الدولة (ابف

بطوطة :الرحمة ،ص200؛ ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،2ص.)162

 -138عباس إقباؿ :تاريخ إيراف ،ص48؛ تاريخ المغوؿ ،ص.216
 -139فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.383
 -140عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.311
 -141السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.236 –235
 -142خواندمير :دستور الوزراء ،ص.378

 -143ابف العبري :تاريخ مختصر الدوؿ ،ص.285
 -144برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي ،ص.66
 -145القزويني :تاريخ گزيده ،ص 184؛ رجب محمد عبد الحميـ :انتشار اإلسبلـ ،ص225؛ عباس
إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص.343

 -146ابف الاوطي :الحوادث الجامعة ،ص.333
 -147البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص471؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص175؛ ميرخواند :روضة الصاا،
ج ،5ص361؛ عباس العزاوي :تاريخ العراؽ ،ج ،1ص247؛ Howorth: History, Vol. III,
 P.350؛ سعد الدولة بف صاي الديف األبيري الييودي ،أسند إلى أخيو فخر الدولة حكـ بغداد،
والى أخيو اآلخر حكـ ديار بكر ،في عيد أرغوف خاف (خواندمير :دستور الوزراء ،ص.)261

 -148نزىة الناظر ،ص.283 –282

 -149سياست نامو ،ترجمة السيد محمد العزاوي ،طبعة دار الرائد العربي بالقاى ةر1975 ،ـ ،ص.158 –156
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 -150فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص413؛ مؤرخ المغوؿ ،ص.174
 -151نظاـ الممؾ الطوسي :سياست نامو ،ص.123
 -152السمرقندي :مطمع السعديف ،ص193؛ فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.413
 -153الرحمة ،ص.241

 -154القزويني :تاريخ گزيده ،ص.28
 -155قابوس الثاني :كتاب النصيحة المعروؼ بقابوسنامو ،ترجمة محمد صادؽ نشأت  ،وأميف
عبدالمجيد بدوي ،الطبعة األولى ،مكتبة األنجمو ،سنة1378ىػ1958/ـ ،ص.113

 -156ابف الاوطي :الحوادث الجامعة ،ص333؛ عباس إقباؿ :تاريخ المغوؿ ،ص323-322؛ لقد
مارس غازاف الصيد وعمره ثماني سنوات ،ومكث ثبلثة أياـ في دامغاف مف أجؿ طبلء يده بالشحـ،
عمى أساس أنو صيده األوؿ ،وأقاـ ىناؾ الوالئـ وحابلت الميو (اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص.)82
 -157البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص502؛ القزويني :تاريخ گزيده ،ص.191-190 ،29
 -158البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص21؛ فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ ،ص.452
 -159السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.224 ،184
 -160البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.27
 -161اليمذاني :جامع التواريخ ،مجمد ،2ج ،2ص.9
 -162اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص.79

 -163السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.182
 -164اليمذاني :تاريخ غازاف ،ص101؛ السمرقندي :المصدر السابؽ ،ص.188
 -165ابف بطوطة :الرحمة ،ص.243
 -166فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.122
 -167ابف بطوطة :الرحمة ،ص.246

 -168البناكتي :تاريخ البناكتي ،ص503؛ السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.183
 -169ميرخواند :روضة الصاا ،ج ،5ص57؛ خواندمير :حبيب السير ،ج ،1جمد سوـ ،ص209؛ حافظ
أبرو :ذيؿ جامع التواريخ رشيدي ،ص.163
170- Howorth: History of the Mongots, Vol. III, P. 611.

 -171السمرقندي :مطمع السعديف ،ص.241
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 -172ابف بطوطة :الرحمة ،ص243؛ حافظ أبرو :ذيؿ جامع التواريخ ،ص191؛ برتولد شبولر :العالـ
اإلسبلمي ،ص.79
 -173العيني :عقد الجماف ،ج ،5ص157؛ ابف سباط :تاريخ ابف سباط ،ص604؛ عباس العزاوي:
تاريخ العراؽ ،ج ،1ص.415

 -174أبو الاداء :المختصر ،ج ،4ص113؛ ابف بطوطة :الرحمة ،ص241؛ السمرقندي :مطمع
السعديف ،ص.229 –228
 -175ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،1ص.45
 -176البدليسي :شرفنامو ،ج ،2ص.21

 -177خواندمير :رجاؿ حبيب السير ،ص.206
 -178ابف كثير :البداية والنياية ،ج ،14ص87؛ عباس العزاوي :تاريخ العراؽ ،ج ،1ص.453
 -179القزويني :تاريخ گزيده ،ص.28

 -180برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي ،ص.77
Howorth: the History of the Mongols, Vol. III, P. 427.
 -181ابف خمدوف :العبر ،ج ،5ص549؛ ميرخواند :روضة الصاا ،ج ،5ص.478
 -182ابف حبيب :تذكرة النبيو ،ج ،2ص97؛ رجب محمد عبد الحميـ :انتشار اإلسبلـ ،ص.216
183- Howorth: History, Vol. III, P.561.

 -184خواندمير :رجاؿ حبيب السير ،ص.200
 -185خواندمير :المصدر السابؽ ،ص.206

 -186القزويني :تاريخ گزيده ،ص28؛ Sykes: Ahistory of Persia, vol II, p.14
 -187خواندمير :رجاؿ حبيب السير ،ص.202
 -188خواندمير :دستور الوزراء ،ص.359

 -189فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسبلمي ،ص.422
 -190اليمذاني :مكاتبات رشيدي ،ترجمة ثريا محمد عمي ،ضمف رسالة ماجستير في األدب الاارسي،
إشراؼ سعاد عبد اليادي قنديؿ وأحمد حمدي السعيد الخولي ،سنة 1981ـ ،ص.199

 -191اليمذاني :المصدر السابؽ ،ص.53

 -192فؤاد الصياد :مؤرخ المغوؿ الكبير ،ص.436
193- Saunders: The History of the Mongols, P.P. 143– 144.
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ً
أوال -:املصادر العربيت:

قائوت املصادر واملراجع

-1

ابن األثير (ت630هـ1232/م) :عمي بن محمد بن محمد الشيباني :

-2

ابن أيبك الدواداري (ت725هـ1325 /م) :أبو بكر بن عبد اهلل :

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

"الكامل في التاريخ" ،ج ،12دار صادر ،بيروت-لبنان ،سنة1402هـ1982 /م.
"كنز الدرر وجامع الغرر" ،ج 9المعروف بالدر الفاخرة في سيرة الممك الناصر ،تحقيق هانس

روبرت رويمر ،مطبعة التأليف والترجمة ،القاهرة1960 ،م.

ابن بطوطة (ت779هـ1377/م) :محمد بن عبد اهلل المواتي الطنجي :

"رحمة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار" ،شرحه وكتب هوامشه طالل
حرب ،الطبعة األولى ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبنان ،سنة1407هـ1987/م.

ابن حبيب (ت799هـ1377/م) :الحسن بن عمر بن الحسن :

"تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه" ،ج ،1ج ،2حققه ووضع حواشه محمد محمد أمين،
راجعه سعيد عبد الفتاح عاشور ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،سنوات 1976م1982 ،م.
ابن خمدون (ت808هـ1405/م) :عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي :

"العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السمطان

األكبر" ،ج ،5منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات ،بيروت -لبنان ،سنة1391هـ1971/م.
ابن سباط (ت926هـ1520/م) :حمزة بن أحمد بن عمر :

"صدق األخبار المعروف بتاريخ ابن سباط" ،ج ،2عني بتحقيقه عمر عبد السالم تدمري،

جروس برس طرابمس ،سنة1413هـ1993/م.

ابن العبري (ت685هـ1286/م) :غريغوريوس أبو الفرج بن اهرون:

"تاريخ مختصر الدول" ،وضع حواشيه األب انطون صمحاني اليسوعي ،الطبعة الثانية ،المطبعة
الكاثوليكية ،بيروت -لبنان ،سنة1958م.

العيني (ت855هـ1451/م) :بدر الدين محمود :

"عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان-عصر سالطين المماليك" ،ج ،1ج ،3ج ،4ج ،5حققه
محمد محمد أمين ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،عدة سنوات.

أبو الفداء (ت732هـ1331/م) :الممك المؤيد عماد الدين إسماعيل :
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"المختصر في أخبار البشر" ،ج ،4تقديم حسين مؤنس ،تحقيق محمد زينهم محمد عزت ،طبعة

دار المعارف بالقاهرة ،سنة1999م.

 -10ابن الفوطي (ت723هـ1323/م) :كمال الدين أبو الفضل عبد الر ازق بن أحمد:

"الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة" ،تحقيق مهدي النجم ،دار الكتب
العممية ،بيروت -لبنان1424،هـ2003/م.

 -11القزويني (ت682هـ1283/م) :زكريا بن محمد بن محمود:

"آثار البالد وأخبار العباد" ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت -لبنان1399 ،هـ1979/م.

 -12ابن كثير (ت774هـ1372/م) :الحافظ بن كثير:

"البداية والنهاية" ،ج ،14الطبعة الثانية ،مكتبة المعارف ،بيروت -لبنان ،سنة

1411هـ1990/م.

 -13ياقوت الحموي (ت626هـ1229/م) :شهاب الدين أبو عبد اهلل الرومي البغدادي:
"معجم البمدان" 5 ،أجزاء ،دار صادر ،بيروت -لبنان ،سنة1404هـ1984/م.

 -14اليوسفي (ت759هـ1358/م) :موسى بن محمد بن يحيى:

"نزهة الناظر في سيرة الممك الناصر" ،تحقيق أحمد حطيط ،الطبعة األولى ،عالم الكتب،
بيروت -لبنان ،سنة1406هـ1986/م.

ً
ثانيا -:املصادر الفارسيت :
-15

البدليسي (ت بعد1005ىػ1596/ـ) :شرؼ خاف:
"شرفنامو" ،ج ،2ترجمة محمد عمي عوني ،راجعو يحيى الخشاب ،الناشر دار إحياء الكتب
العربية ،القاىرة1965 ،ـ.

-16

البناكتي (ت735ىػ1334/ـ) :أبو سميماف داود بف أبو الاضؿ محمد:
"روضة أولي األلباب في معرفة التواريخ واألنساب المشيور بتاريخ بناكتي" ،ترجمة وتقديـ
محمود عبد الكريـ عمي ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة1422 ،ىػ2001/ـ.

-17

الجوزجاني (ت698ىػ1300 /ـ) :أبو عمر منياج الديف عثماف:
"طبقات ناصري" ،ج ،2ترجمة ممكة عمي التركي ،المركز القومي لمترجمة ،سنة2012ـ.

-18

الجويني (ت688ىػ1289/ـ) :عبلء الديف عطا ممؾ بف بياء الديف محمد:
"تاريخ فاتح العالـ جيانكشاي" ،ترجمة محمد ألتونجي ،المجمد األوؿ ،والمجمد الثاني ،دار
المبلح لمطباعة والنشر ،سنة1405ىػ1985/ـ.
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-19

حافظ أبرو (ت838ىػ1434/ـ) :شياب الديف عبد اهلل بف لطؼ اهلل:
"ذيؿ جامع التواريخ رشيدي" جاب دوـ ،مقدمة وحواش وتعميقات خانيا بياتي ،شركة تضامني
عممي ،تيراف سنة1317ىػ .ش.

-20

خواندمير (ت942ىػ1535/ـ) :غياث الديف بف ىماـ الديف:
"حبيب السير في أخبار أفراد البشر" ،جزء أوؿ جمد سوـ ،انتشارات كتابخانو خياـ ،سنة
1333ىػ .ش.

-21

" :دستور الوزراء" ،ترجمة وتعميؽ حربي أميف سميماف ،تقديـ فؤاد عبد المعطي الصياد ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1980 ،ـ.

-22

كتاب رجاؿ حبيب السير" ،جمع عبد الحسيف نوائي ،دراسة وترجمة ىالة حسف محمد بسيوني،
رسالة ماجستير في اآلداب ،جامعة عيف شمس ،كمية اآلداب ،قسـ لغات األمـ اإلسبلمية،
تحت إشراؼ محمد السعيد جماؿ الديف ويسري فؤاد مرسي ،سنة1422ىػ2001/ـ.

-23

السمرقندي (ت887ىػ1482/ـ) :كماؿ الديف عبد الر ازؽ بف جبلؿ الديف إسحاؽ:
"مطمع السعديف ومجمع البحريف" ،ترجمة أحمد رياض عز العرب ،ضمف رسالة ماجستير ،كمية
اآلداب قسـ المغات الشرقية ،جامعة جنوب الوادي ،سوىاج ،إشراؼ شعباف طرطور،
سنة1317ىػ1997/ـ.

-24

قابوس الثاني (ت462ىػ1069/ـ) :عنصر المعالي كيكاوس بف إسكندر:
"كتاب النصيحة المعروؼ بقابوسنامو" ،ترجمة محمد صادؽ نشأت وأميف عبد المجيد بدوي،
الطبعة األولى ،مكتبة األنجمو المصرية ،سنة1378ىػ1958/ـ.

-25

القاشاني (ت مجيوؿ) :أبو القاسـ عبد اهلل بف محمد:
"تاريخ أولجاتيو المعروؼ بتاريخ بادشاه سعيد غياث الدنيا والديف أولجايتو" ،مجموعة متوف
فارسي زير نظر احساف يار شاطر شمارة ،بو اىتماـ مييف ىمبمي ،تيراف 1348ىػ.ش.

-26

القزويني (ت750ىػ1349/ـ) :حمد اهلل مستوفي:
"تاريخ گزيده" ،دراسة تاريخية وتحميمية نقدية مع ترجمة الاصوؿ  ،12 ،11 ،10 ،9مف الباب
الرابع والباب الممحؽ ،ترجمة فتحية حممي أميف الدالي ،ضمف رسالة بجامعة األزىر ،كمية
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الدراسات اإلنسانية ،قسـ المغة الاارسية ،إشراؼ عااؼ السيد زيداف ،القاىرة ،سنة1415ىػ/
1994ـ.
-27

ميرخواند (ت903ىػ1497/ـ) :محمد بف خاوند شاه:
"روضة الصاا" ،ج ،5طبعة طيراف ،سنة1339ىػ  .ش.

-28

نظاـ الممؾ الطوسي (ت485ىػ1092/ـ) :الحسف بف إسحاؽ بف العباس:
"سياست نامو" ،ترجمة وتعميؽ السيد محمد العزاوي ،طبعة دار الرائد العربي ،القاىرة،
سنة1975ـ.

-29

اليمذاني (ت718ىػ1318/ـ) :رشيد الديف فضؿ اهلل بف يحيى:
"تاريخ غازاف" دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي الصياد ،الدار الثقافية لمنشر ،القاىرة ،سنة
1420ىػ2000/ـ.

-30

"جامع التواريخ -تاريخ األيمخانييف -أبناء ىوالكو" ،المجمد الثاني ،ج ،1ج ،2ترجمة محمد
صادؽ نشأت وفؤاد عبد المعطي الصياد ،راجعو يحيى الخشاب ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي.

-31

"مكاتبات رشيدي" ،ترجمة ثريا محمد محمد عمي ،ضمف رسالة ماجستير في األدب الاارسي
بكمية اآلداب قسـ المغات الشرقية ،إشراؼ سعاد عبد اليادي قنديؿ وأحمد حمدي السعيد
الخولي ،سنة1981ـ.

ً
ثالثا :املراجع العربيت:
-32

رجب محمد عبد الحميـ :انتشار اإلسبلـ بيف المغوؿ ،دار النيضة العربية.

-33

عباس العزاوي" :تاريخ العراؽ بيف احتبلليف -حكومة المغوؿ738-656 ،ىػ/

- 1258

1338ـ ،ج ،1طبع في مطبعة بغداد ،سنة 1353ىػ1935/ـ.
 -34فؤاد عبد المعطي الصياد" :الشرؽ اإلسبلمي في عيد اإليمخانييف (أسرة ىوالكو) ،منشورات مركز
الوثائؽ والدراسات اإلنسانية ،جامعة قطر ،سنة1407ىػ1987/ـ.
" -35مؤرخ المغوؿ الكبير رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني" ،الطبعة األولى ،دار الكاتب العربي لمطباعة
والنشر ،بالقاىرة ،سنة1386ىػ1967/ـ.
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ً
رابعا :املراجع الفارسيت:
 -36عباس إقباؿ" :تاريخ إيراف بعد اإلسبلـ" ،ترجمة محمد عبلء الديف منصور ،مراجعة السباعي
محمد السباعي ،طبعة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة.
" -37تاريخ المغوؿ منذ حممة جنكيز خاف حتى قياـ الدولة التيمورية" ،ترجمة عبد الوىاب عموب ،المجمع الثقافي
بأبي ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،سنة 1420ىػ2000/ـ.

ً
خاهسا :املراجع املعربت:
 -38برتولد شبولر :العالـ اإلسبلمي في العصر المغولي" ،ترجمة خالد أسعد عيسى ،م ارجعة سييؿ
زكار ،الطبعة األولى ،دار حساف لمطباعة والنشر ،دمشؽ ،سنة1402ىػ1982 /ـ.

ً
سادسا :املراجع األجنبيت :
39- D'ohsson: Histoire des Mongols depuis tchinginz khan,
Vol.III, (Amesterdam, 1834).
40- Howorth: History of the Mongols, from the 9 to the 19
century, vol. III, (London, 1880).
41- Norman Nicol& Raafat El Nabarawy& Jerel Bachach:
Catalog of the Islamic cains, glos welghts dies and medis in the
Egyption national , (Library cairo undena publication, 1982).
42- Saunders : The History of the Mongols conquests

Routledge and kegan paut , ( London , 1971 ) .
43- Sykes: A History of Persia, vol, II, (London, 1958).
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معركة كوشريل (4631م)

د .ىشاـ عمى الحسيني

مدرس تاريخ العصور الوسطى

كمية اآلداب – جامعة حمواف

ت ت تتح
نال ت ت ت الحت ت تتفر ست ت تتتث فن ت ت تتا ان ت ت ت اف  )0531-0531مت ت تتث ست ت تتت فن ت ت تتا
ت ت اإن تت تتت س ت ت م ت تتف فن ت تتا الحفس ت ت ا ت ت اس ت أ ت ت ت ث
الت تتسلف اليفن ت تتت ،وفاست تتا
قت ت ت تفت نحت ت ت ت ت ت ت ت اف فتمت ت ت ت  Reimsستت ت تتافت  Parisث ت ت تتفمف ت ت تتالتت فن ت ت تتا ال ت ت ت ت
ال ن ست ت تت ،الأت ت ت تف سمتافس ت تتا س ت تتا تن ا ح افأت ت ت ا " )0حت ت تتل ح لت ت ت من ت تتا ا ت ت تتف ت ت ت فن ت تتا
إل ت ت وت تتح اف ا "  .)2ست تتألب وت تتسح الم تت تت ،اليفن ت تتت ،ت ت أت تتف حت تتا الحت تتف الس ت ت ؛ سعت تتف
ت ت تعف العم ت تت ،إلت ت ت ح ت تتف ست ت تتف  )5سع ت تتف ث
ث ت تتت وفت ت تتر انت ت ت من ت تتاسس اإتت ت تفاف ت ت تتا نقت ت ت
)3
تتف ت ت ت ان ت ت ت اف م ت تتا ت تتف
و ت تتسه م ت تتا حن ت تتا ال ت تتان  )4ال ت ت تتر) 0534-0531ت) ت ت ا
ستف س اليفن تتث إ لا فاح م ت ت .)3
ا ن تت مس غا مالتا ا
لعتتة متتث تتاف حتتأ الحتتف ر :ت ف ات تتتث ماف تتتة  Etienne Marcelت ف
ال تتا ف  .Jacquerie )7تتاث س تتان فن تتا ال حتتتف  -سعتتف متتا نال تتا متتث ارأب الو تفار
سقا حتا ت تتف اليفن تتتث.
س تف ا ن تتت وتلة تب الحتف ر  -حت ن تا ستافت
)8
تتاث متتث ح تتث حتتأ فن تتا ث ت ل سفأ ت ا سعتتف تتا حنتتا ال تتتر ت ان ت اف ف تتة
يتتة ل ت ا ن وتتاف س ت ا ن تتتت؛ ح ت أتتافة
ستتفك تتتك ت ت غة متتتس ال تتافة ال ت
.)01
الوام 0534 Charles V )9ت0581-ت) الأ ا عاف فن ا نيا ا سي
تو تتك أتتافة الوتتام ستتث التتف حنتتا ال تتتر الم تتفك الم ت لك س ت حتتف ت ة سع ت
الم ت فوتث ألتتب إلمام ت سأتتف ث الح تتت لتتألب وتتي فت ت تث ف ست تتاث Christine De )00
 pizanسالم ب الح تت  Le sage Roiألب ن أت ف متث ت الغ اتان ت ارتتات ال ت ت اف ت،
ن ت ا متتث ن ت اا الح متت ،الأتتعست ،لتتألب ف تتم تا ت
س ا تت ت  Potiers )02متتا ع ت تمق ت
سقتتا ارمتت .Etats Generaux )05 ،تتف ن تتاح أتتافة
فن تتا فتقتتا اتتتف م ت
إن تتا
ية ل ا ن واف س ا ن تتت قتف تاث ستا ل حتأ اف ت وتفا
الوام  :ن سف ال افة ال
س ك س ا فان ست حنا ا عاف الف ح المعن ت ،الحتا ا وافت ،ليفن ا ان حر الف اة التأتث
سقتا ارمت،
حا ل ا ث تو ق ا تاف سفلمانت ،وم ال ك النسلن ح ة العفش وسه م ت
955
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فا تع ،تف م تت ،تاف أت ا ا ت حا لقتر الح تتت رنت ستفك تتك تن وتف س ت ا ن تتت
المعافب ف ث ث تحتفب تتفا قتف انت تتفا تعتي ،وتي ا التسع س ن تا نوتك مأت ل ،تت
ت ث ت تس فس الفمه تة إث أافة ال تئ  )04م ب نا اف 0552 Charles De Navarreت –
0587ت) ف ل ال ت مما سعف مس اف سث الحتا الع فت ،متافتث الق اة .)03
اأا تتاث أتتافة الوتتام تتف يتتف س ت ت ث تعتتتش مقتتتفا قتتف حتتا ني ت سم أتتافتث
ح مان  )03ساف نأتتت ال ت تة اإفاف وت ه ال تات الق تاف أت س الوتناس ،ست تعف
القفتم،
العم  ،مس ال ف  Louvreالم س ،الم ت،؛ ال ت ف الن  ،اليفن ت ،سالنو
انت نت ا الم ستت ،الق متتت .،تتأ ف فت ت تث ف ستتتاث :نت ساإ تتا  ،إلت متتا تتات ست
ال ف متتا
أافة الوام مث سمة م س ،ستف ال ف؛ انت ،سعفف ستف مث ال ر النتافف قتف تاث مغفمتا
ال افتخ اث تحف س ث ت ث التسل الم ت معتا مأتفا رنت تاث تتفب ث
ساللح
ارس تت ،الس تتأع انت ت سن م تتا ل ت ت  ،ال تتا الم ت ت ق تتف احت ت ت س تتارفر الي تتث تتاث ت ت ت قسة
ت ت اف ت ت و ت ت ف س ا تت ت ت ن ت تتتث
الينت تتانتث  )07ت مت تتس ف افت تتس اليت تتث مت تتث حت تتك ميف أت تتا
ي،
و ه ما ف الفحف ام ف سافت س
 Vincennesال ف  )08سف فن ا ن
ال تث التمن حتل ت إنأان ح فتف ح " ح الس اث" .)09
ة تناتا ان ت اف تتاف السحتاف ت
تث
ساإ ا  ،إل ألب :ا اا أافة الوام
)21
معافب او "،
تش ت حا الو افف سال تش ا ن تت ؛ ف ث ث تأ سب مع
افر فسا
)20
تع م تتف س ت ت م تت ،ت ت اتف الم ت تت ،اليفن تتت ،سع تتف ث م تتة اليفن تتت ث م تتث
ار تتالتر الياست تتت"،
س ت التقأ،
ع ا إل النأات ل ث الفاس ،ال ف مث ا ن تت فف
المناتسا الفاو ت،
سالعا يتت ،الق متتت .)22 ،متتا حتتف أتتافة الوتتام س ت حستتتر اليفن تتتتث ت ف ت ر السحتتاف؛ حتتتث
ف ر س ت تت تتاف المت ت ان حت ت ا ال تتيث حت ت ست تتاث المم تت ،س ت ت القت تتات س تتألب نتاس تت ،سنت ت ؛
ف ان ،ف الت Clos
لتحوة من ت س ارم اة اللتم ،لسنان ال يث سف العمة ساليعة
 Des Galeesسالقفر مث ف اث  .Rouenتت متنه ا م تتا ات ل متفث اتفا ارلقتار رانتاف تا
ا وف موافتك الح ت اإفاف سألب ر ق ،ف ان الأعر اليفن .)25
ت اك ت ا إل ألب :ث السلف و و مث ال سان ار ف  The Black Deathس
سقتتا
تام ت  )24متتث ماستتا ال ن ت ف الم تتفحتث  Les Compagniesحتتت متتث ن تتتا
مو يت تت ،مت تتث ان ت ت اف ت تتسانتا ا ت ت ن  Gasconyلمانتت تتا سفت ت تتان  Bretagneار اف ت ت
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س المفث
المنوي  ،و ت مث نسلن س ف اتت ،لحتث اا فا .ن ا فا حفست ،ل
متس نحان فن ا نأف ا الفستر التأسف ستتث المت ا نتث عقتس ت الم تب الأتار ستالق
المتافا
حتانا سالحت  ،حتانا وفب افب سغ ت سمقا  ،ا ن تت السع اروف سالأحار إل سانتا
أ ال  )23ق ا ح ي ت سعتفا سث فن ا .)23
الحفر ارح ت ،الناأس ،ح ة العفش
للنفما
اتتتف ث سقاتتتا حتتأ العوتتاسا أ ت ستتا س فن تتا تتف متتث تتفث ا ت التتسلف من تتا
ن لتا حأ العواسا ح ة ف تان متث ا ن تتت تان ا إلت فن تا تقتا ث
الأ ن ال تف
إلت ت انتتتر تتتتش إف افف ال التتتل  )0577-0527 Edward 111النأ تتام ت تتاك إلتتتت ت
تتب العوتتاسا سعتتف معاحتتف سفت تتان 0531ت .)27
سوتتاسا أتتافة ال تتتئ م تتب نا تتاف تتت أ ت
حتل لت تعف إف افف ال الل إل ان اف إ س تأ النأتام أتة اآوتف ث ت فن تا ن تت إلتت ت
اا ال تفا ان أتف ا ت التسلف ت ت س ث تن ست ث ت تس ث الي تتا الغ متاث توت حس ث الساست،
ال ت وأ ن ا مث اليلحتث ما تو حس ث الق ا  ،ل اف تة الفتنت،
ال اف تث لتعتف ا ستس المنق
)28
.
الول س الم
)29
تستتف ث لت س تتف ان ت اف الم قتتر ستتارمتف ار ت ف لتتت ت تتك سمتتا حقتتا متتث م ا تتر
سمتتل س تأ الو تت:،
تس نوتتر ستنتت إ قتتاف فن تا سحتتتل أتة ستا ت ستتث الن ت
مغتانت
ا قفت مث ان اف سواسا ؛ ق ا ر ن ر حفا القفب اليفن ت .)51 ،ت س ت حتف عستتف
سع الم فوتث "أناس ال أماف ليـ وال قانوف" .)50
)55
ا ت ت ل ح تتأ العو تتاسا س ت ت مفتن تت ،لتت ت ث  Lyon )52اليفن تتت ،تتألب س ت ت ع تت ،سفت نتت ت
 Brignaisستتالقفر متتث لتت ث سنتتفما س تتت ال ت فف تتتم ف س فست ث James De Bourbon
ح تتتث حتن تتا أ تتفتفا واو تت ،سع تتف ث انت ت س فست ت ث  )54تتف عف ت ت حت ت ارو تتفب ل م تتا ح تتأ
العوتتاسا  )53ان ت لتتفب تتتم ف س فس ت ث؛ اليفوتت ،ت ال ت ح ت ت مفتنتت ،لت ت ث حتتتل ث
ارف ال ا ل س ت ا حأ العواسا و اسث وت فتن لف  Raynoldإتفة فت – Earl
 -De Forezسنففأ ف ة ال فف تم ف س فس ث ست ن لت عفك س م اث حتأ العوتاسا
ستتففحت ان ت المأ ت  ،ال ت ا ت ال ت فف تتتم ف س فس ت ث ث حتتأ العوتتاسا من أتتف ت
س ست ن وي ا سف  ،مه اف حأ العواسا مث ا ن تت ل أا  ،اليفن تتتث
ال ساة ت
)53
الأتث ف ت ال فف تم ف س فس ث سا فار ف ث الحاا ارأب س ت .
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سنفما ساف ف اة تم ف س فس ث وسف س ث تش حأ العواسا تس غ ح ال وم ،
ت ت آ ك تتاف س تتافحت ففب سوت ت ف ست تتف .تتمس ال ت ت فف م تتت ف س فست ت ث أل تتب
آ ك
تتا ي لتت ث " لقتتف وسفنت ث ستتفف حتتأ العوتتاسا حت ال ت  ،سأتتف لتتك
ع تتر تتاة لتففت
ماما" سفف ل ففت ار تا ي ،نت لتت ت وت ف م قتا ث ت ت ث العتفف
وسفن ف ال الع
اف
)57
ة مما أ ف "واف لـ يكونوا كذلؾ فأمر جيد ونشكر الرب" .
ا وأ ال فف تم ف س فس ث القفاف سا ت عفاف ل معتافب ا متس لتف ال ت فف تتم ف
س فس ث العفتف مث اليف تاث س ت ف ت ت أتقتق ار ستف ست تف  peterاستث اوتت إتتفة فتت لت فف
فن ت ث  – Tournon-ل ت فف م ن تمتتاف -Montelimar -ل ت فف ف ت ت ف ف تنت ت –
 Croslee De Dauphineال ت فف  Louisال تتتف ف ستتف ف س ت Robert De - -Beaujouال تتتف ل ت ت ف أتتال ث – -Louis De chalonال تتتف ح ت ف تتتتث –
 -Hugh De Vienneاتتفة تتت  – Earl D' Uzes-اتتفحت ستتفف ستتف متث اليف تتاث
حام التفف ا ال متتس فااست ث ت ال قتفت سأتفك إحتفات النوتف الت و متث حتأ العوتاسا
السلف .)58
ال ان أف
تا ي ،لتت ث معت ال تتف
مف ال فف تم ف س فس ث ف ال سسفن المعافب تاث ففتت
فن لتف ف تتف ة  Arnold De cervollesوتاحر الوستف ال ستتف ت الحتفر مع متا حت ال
ث حتا ف John
لك ماف ،اف س ف ار ل  )59سنفما ففب اف حأ العواسا
Pirrin De
 Hawkoodتت تث ف ستاف ة  Seguin De Badefolستتفتث ف تا
 Savoieستفتث س تا  Pirrin Boiasث اليفن تتث ت ستتف منأمت ،نست ا الم ا ت ،المساأتف
م تتس اليفن تتتتث ا ت ت غ ا مت ت ع ت الممت تتت ت ت ا ال س تتة اا قت ت ا المم تتف ال س ت ت سالو تتو ف إ س تتاف
اليفن تتتتث س ت ت ال تتتف سمح تتاأا ال س تتة القت ت ا س تتت ت الو تتو ف ال ت ت و تتاس س تتفافا ست تتف م تتث
اليفن تتث لت ت س اليفن ت ث ا فار المف ف حتت اليفن تتث المعف  ،ار ل .)41
سفتتا ت اتتف ن تت يحتمت ا
ف ة ال فف تم ف س فس ث اسن ست ف اسث وتت إتتفة فتت ا
مع ت سفاف ستتف متث اليف تاث تستف ث ففتت ار تا ي ،تاث تي تة التفو ة ت ميا تا متس
ل الق ا اليفن ت ،مث و افف
اف حأ العواسا سف مث الحفر  .)40س الفات مما عف
قتتفت ال ت فف تتتم ف س فس ت ث مع ت ف تتان سمحتتاأا ألتتب ال ستتة عتتف لتتني موتتتف الق ت ا
ال تاسق ،نتتتة تاف حتتأ العوتاسا متتث ال ستة تتال فاف س ت اليفن تتتث تحق حت وتتتر تتتم
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تف ففتت ار تا ي ،عتف لت أب
إواس ،و تف ألب اسن ست ف أسه اسث وت إتفة فت
تف
سو ف سالغ ،ألب ف ال تف ف ستف ف س ت ال تتف لت ت ف أتال ث اتتفة تتت
مث مف ،اف ع ا ار ف اث ألب ت ت ال مع ،سعف ستف اليوه ن0530 ،ت .)42
حوتتن ا فاوتتة
حتتفر معأتتت حتتال لتت ث سعتتف ال تتمتت ،و تتا متتث س تتش حتتأ العوتتاسا
المفتنتت ،تتات حتتال مفتنتت ،لتت ث ف تتا ن تتان ستتتتاف ال ت فف تتتم ف س فس ت ث اسنت ست تتف ت
ال ت فف اسنت سعتتف ستف تتات حتتتث ال متتس ح ت الم تب اليفن ت حنتتا ال تتر ل نت تاث ستا ات ستتث
م اسف ارحال .)45
سقتتر حتتمتت ،القت ا اليفن تتت ،ان أتتف حتتأ العوتتاسا ت ت س ث تن ست ث تتت ف ا س ت
نت ا
السلف سعف حتتم ،سفت نتت تمتا ستفا الحوت ث القتلا اتفاف ستفافحت تت أت ت
تمتث :ار ة حت اروتغف ح متا تس تغ حت ال ل ت ،آ ك
م ا حأا ال تش إلت
تأا تا
ف تتة م ت ه مقتتف ت آنت  Anseس ت ن تف ال تتا ث  Saoneس ت سعتتف متتتة متتث لتت ث حتتأا
ال تتتش سقتتتاف تتت تث ف ستتاف ة التتأ حوتتث المن قتت ،تتتفا .متتا الق تتت ال تتان تتاث س ت ف ت
ن ت فاث ف ست ت تفاث  Naudan De Begeranاليتتاف ا ن تتتت ت ث فت ت تة John
 Creswellف سف سفت ت  Robert Briquetاتفحت .)44
حتمن ت ت حتتتأ العوت تتاسا س ت ت التتتسلف ق ت ت ا ت ت س ا ن س ت ت ا حف ت ت ا ت ت لت ت ت ث نتيتت تتف
 Neversسفت ت ت ة  Breteuilلت تتساف  Lesparreل تتت ت ت ت مفتن تت ،تنت ت ث  Avignonمق تتف
الس ا الساسا ال ففال ،سمسالغ مالت ،أ ا
الساسا  )43عف الساسا لعم ت ،اس تات مث حأ العواسا
مفتنت ،لتت ث لتق مت ا سا تفان ار تفب ت معتاف ت متس اليفن تتتث تن أتف ا متا ت ك تيف سنت
ال فن ،ستث فن ا ان اف .)43
ف ت الساستا إن تن ال تاف  )0532-0532 Innosent VIا ت اس ،س تتات حتأ
فتق ت س ستفف متث المتفث
إل تن ث ا ل ا
العواسا قفف اف حأ العواسا ال
الحوت ث س غ تتت ث مفتنتت ،ست ث تتان ا تتسفب  -Pont -Saint– Espritس تتا تتسس ح يتتان متتث
ففب تتاف حتتأ العوتتاسا ث
تنت ث م م ستت ،ستتتف متتث فتتتان الس تتف ا معت ا سنتتف حوتتث ت
ا ت تلن س ت حتتأ المفتنتت ،تتت ع ت تتاف التتف ث  Rhoneمن تتا تم تتن ت ال تتت ف س ت مفتنتت،
تنت ث تفف تاف ت :متأتاث الوتغتف  petit Meshinتت ف ستتث Guyot De Pin
ث حا ف ا تلن س مفتن ،س ث  -ان – ا سف حف ا متث لتت ث لتتل؛ حت وت ا
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الوساح و ا إل المفتن ،ا ل ا س ت تا أسحت ا
إل المفتن ،ال سعف وم  ،سأف ف وا
ال تتتف متتث الأتتفان ح ت ا س ت اف الن تتان ا ت ل ا س ت تتف ا ستتتف يتتت ت لمتتف ستتات امتتة
ا فس ا متث س استا ا تنت ث حتتل تاث الساستا ان تن ال تاف ال فافلت ،ت وت ك تتا ستتف .)47
"فقد اختارت ىذه العصابات قادة مف بينيـ أعداء لمرب ولمناس عمى حد سواء" .)48
اا
ب ارسفاف ال ستف مث ال و
اث حناب و ف آوف ت فف اليفن تتث؛ م ة
ال تتفا؛ التتأتث تق مت ث سعم تتتا ال ت ر الن تتر متتث ا ن تتتت ال ا ت نتتث ارلمتتاث حتتتل ان ت
ح ت ف ت سعت القتلا الحوت ث تاث منتف س ا الم تب ا ن تتت ف افف ال التل؛ تف متف حت
سالفحتة سث مفتن ،لت ث ل تس ال فن ،س الفات مث ألب لت ت تع ا ت حأا ارمف .)49
ف ح م تتا ح تتأ العو تتاسا إلت ت اتس تتا الم تتب اليفن ت ت حن تتا ال ت تتر ف تتاة م ت ت
واو ،سعتف حتتمت ،ال ت فف تتم ف س فست ث ا ت تلن حتأ العوتاسا س ت مفتنت ،ست ث تان -
محتا ل ت ا ت تلن س ت تنت ث لتألب متف الساستا
ا سف ما ام ا س مث ت ر ن تر ل تف ا
إن تن ال تتاف سمحافست ،حت ن التتأتث وصػػميـ بالكمػػار سعتفما تتام ا سن تتر المتفث ح تب ست اف
الن تتان ار يتتاة أستته ار يتتاة الن تتان الح امتتة ستتف ث فحمتت .،متتا اس ستتف ت تتا فتث ف تتتتنا
 :)31 Catherine De Sienaخػداـ وعمػ ء الشػياطيف وتفف الساستا إن تن ال تاف مف ت ما
س ت ث تتة متتث تق تتة ح ت تحتتافر ح ت ن ال يتتاف تنتتاة الأ ت اف او تتاف ال اففتنتتاة ست تتف ف م ت تف
 Peter De Moustierال اففتن تتاة ت ت تا ف اف  Ostia De Arrasلق تتاة ح تتأ
العواسا .)30
ح ف ال اففتناة ست ف ال اففتناة تا س تأ ما سنتف تافسن اف  Carpentrasس ت
تتت ا سالمتتاة تتأحر التتسع من متتا إل ت ل مساففتتتا
سعتتف تتسع ،متتتاة متتث تن ت ث ا ت مال ت ست تتف
 Lombardyالتتسع اآوتتف إل ت سلفحتتت متتا السقتتت ،ان تتم إلت حتتأ العوتتاسا اتفاف
تن ث اث ألب سات 0532ت .)32
سفافحت ااف ا س الساسا إن ن ال اف
أ تتف ت تتب الي تتف تتاف أ ت اا مقا تتة س ت فف تت ،سالتتت ،متتث ال يتتان ح ت المف تتتت
م ن ي اف  Marquis De Montferatا يا م ن ي اف متس الساستا إن تن ال تاف س ت ث تقت ت
سال و متث حتأ العوتاسا ؛ مقاستة تعتث لتك متث العم ت ،الي فن تت Florins ،ساإ تا  ،إلت
ا قت ا س ت الفحتتتة متتس المف تتتت
مستتالغ ستتتف متتث المتتاة تتتع ت ا م ت ن ي اف لقتتاف حتتأ العوتتاسا
تر حتأا ا يتاا ال تف ف
م ن ي اف إل ل مساففتا لمحافس ،لت ففا متتلث Lords De Milan
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س ت الم تتب اليفن ت حنتتا ال تتتر ف تتاة مم ت سمتتا تتت إن تتات متتس حتتأ العوتتاسا واوتت ،سعتتف
تن ت ث فح ت ا سعتتف ث تتان ا تتسسا ففت تتتا ل م استتر ال ت
ان تتحاس ت متتث س ت ث – تتان – ا تتسف
ا ا الم ت ،اليفن ت ،آنأاب .)35
معركة كوشريؿ :Cocherel
ستنما تق ت اليفن ت ث سالق ان س حأ العواسا س غ ت اروساف مث لنتفث س تا الم تب
اليفن ت حنتتا ال تتان ال تتتر) ت ال تتامث اسفتتتة 0534ت  )34تتات الم تتب ا ن تتتت ف افف ال التتل
ل الع ف ارمتف ف افف ارمتف ار ف) سإف اة ماث الم ب اليفن إل سافت متس إتتفة اف ت ا
تتاث ت
تتا ي ،ستتافت
 Earl D' Artoisاتتتفة فمتتافتث  Earl De Damartinففتتت
ا ت قساة ال متتاث سنتتا ارفسعتت :،أتتافة ف ا ن فمانتتف ل ت الع تتف) ارمتتتف ل ت ت ف ا ان ت
ت تتتر ف ا سفت تتان ت حنتتا ف ا سف نتتفتا ح تتف ت تتا س تتف م تتب ستتف  .)33وتتف ف تتاة
Saint
التتفتث ال ت ففا اليف تتاث مأتتتا س ت ار تتفات تتاس ا متتاث الم تتب سنتتف تتان فتنتتت
 Sensالقتتفا س ت
تتا ي ،تتتن
 Denisحتتتل تتت ف تتث الم تتب اليفن ت سعتتف ث نأتتف ففتتت
مان .)33
سفلمان و تاف مث تو ك حنتا ال تتر
سقف م
ية النسلن ار ا ي ،ساففتث إل سافت
رن ت تو تته ث أ تتة المم تت ،ستتف ث م تتب سع تتف ا أ تتاف النتتسلن ار تتا ي ،معت ت ا س ت ت ن تتت
ث إل ت فتم ت ؛ ل ت تش أتتافة ف ا ن فمانتتف ل ت الع تتف م تتا س ت فن تتا ف تتة أتتافة
تتت
الوام إل سم تن ل  Wencelasف ا سفاسانت  Brabantاتتفة ل تمس ف Earl De
 luxembourgاتفة اليلنففت  Earl De Falndersفاستا إتاحت ل تح ف ا م اف ت ال ت تش
فتم س تف
نت  ،ال تف
ت ت ارحف ال الل سأف مث سفتة سات 0534ت  )37ألب
ا ي ،فتم .)38
ففت
ستنما ت عف اليفن ت ث ل تش أافة الوام إأا سأافة م ب نا اف ال تئ) تحا ة ا تلن س
مواليا ا ن تت اث ف ا يا مث سة متس إف افف ال التل م تب ان ت اف س ت ا تات
العفش اليفن
مم تت ،تتال ا تمتتا ستن متتا  )39تتاث ام ل ت ر اف ت أا تتع ،ت المن قتت ،الم تتا ف لستتافت تم تتة
موفف .)31
تت افست ست ث لت حق تا ت ف تت
ات أافة م ب نا اف ال تئ) س حفتب الي ن ،سافت
سف نفتا  Burgundyفف ا تلن س ت ا قاف تأتا إلت ن فمانتف م نتا متث ف تاث نا تافتتث
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ع ت ح تاف س ة
ا حف ا مس المفت ،ا ن تت ن فمانف مع ت ف اث ا نتتث
معف  ،س ا تت  :اث ف فات  Jean De Graillyمتف س ش  Captal De Buch )32الأ
أا ف مس ف ان مث ة المعف  ،مس اليفن تتث .)35
ا مس اس اة ف س ش مفتن ،إتيف  Evreuxمس ف ال ت فب المفتن ،حت تتاف لت تف
تتة  Guy De Gauvilleإلت نأت
ف تث  Leger D'orgessinف تة ال ت فف تا ف
 Conchesلحمات ،الحف ف فب إتيف مع ة ف ال الم حتث؛ سعف ث س غ نسان سث ث اليفن تتتث
سالوتتاف م ت عف ث لت اتتتف نت لتتت تحتتفف مت ع ت مامتتا ل نت تتاث لفتت فاستت ،م حتت ،ت الع ت ف س تتت ت.
اأ ت م ت ا اس تتاة ف س ت ش س ت تتسعمف ،تتاف متتث حم تت ،الفمتتاح ل مفتت ،متتث فمتتا ال ت ات
وم مف ،مث ف اة الحفر العفتف مث اليف اث م تاسفت ت متث حم ت ،التففا  )34س ت ف ت ت حامتة
الفات ،الم ت ،لمم  ،نا اف :ال فف ل –  -Saultالياف ا ن تت ث ح تة  John Jouelالتأ
)33
ق امف مث ف افف ال الل سالحفر مث ة أافة م ب نا اف ال تئ) لحما متث وستفان الحتفر
تتة William
مع متا ال ت فف ست تف ف تا تنيتة  Peter De Saquainvilleال تتف لتتت ف
 De Gauvilleال ت فف سف افنتتف ف تفان  Bertrand De Franceال ت فف سا ت اة ف ماف تتتة
 Bascle De mareuilالعفتف مث اليف اث متع ت س ت ا عفاف لمحافس ،اليفن تتث .)33
تتفس الق ت ا اإن تتتتت ،النا افتتت ،سقتتتاف اس تتاة ف س ت ش نح ت س ا ت  Poissyسستتف
تتف فش –  -Archرن تتت أنت ا ث اليفن تتتتث تتتعسف ث ن تتف ال تتتث إث لتتت ت نت ا تتف سستتف ساليعتتة
ت ت ت ت ال معتت ،ت تتس ا العنوتتف :استتة اس تتاة ف س ت ش ف ت متتث الم تتب اإن تتتت إف افف ال التتل
ت ث  Fauconتتاث تتف متتف س ت ال تتتش اليفن ت ت وتتساح ألتتب التت ت سنتتفما ت ل القافتتف
تتتفس
اس اة ف س ش سث م اث القت ا اليفن تت ،وستف ستث مت ع ت و تك تف آفش ن تت متث المي تف
)37
ت ت ل اس تتاة ف ست ت ش س تتث س تتفاف
ن تتت م تتف ا س تتف تفنت ت ث  Vernonا فست ت ا م تتث س ا ت ت
ت ت ت تث
اليفن تتتتث ت ت وسف ث س تتففحت حت ت ال ل تتك وم تتمف ،ف تتة م ت ت ه ح تتت سقت تتاف سف افن تتف ف
 Bertrand De Guisclinاحف اإن تت " الن ف السفت تان "  )39معت اتتفة ف ا تتف Earl
 D'Auxerreات نت س م نت  Viscount Beaumontال ت فف لت ت ف أتال ث Louis De
 Chalonلت ت فف ف س ت ت  Lord De Beaujeuفف تتت ار تتا ي ،ال ت ت فف فاف ف فتن ت ت
 Oudart De Rentyمتث ا ت ن تتش ال ت فف فالستف  Lord D' Albertال ت فف إتمتنتت ف
تف  . Saudic De Latrauوتتر
س متتت  Aymenion De Pomiersال ت فف ت فتب ف
القافف اس اة ف س ش سالفحأ ،مث ماس ر مان ة ح ن القاف ال ساف .)71
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حاتتتة اليفن تتت ث لمعف تت ،ح تتت ت ا العتتف اف ت ا مسع تا ل تتت س ا ت  ،ففتتت ار تتا ي،
لمقاس  ،اس اة ف س ش ف القافف مقاس ت رنت تاث س ت ف افتت ،سمتا ت تفك إلتت اليفن تت ث متث
ث لمسع ل ففت ار ا ي.،
معف ،ح ت الق ا اإن تتت ،النا افت ،اس أف
اث اليفن ت ث ف ا عف ا ل حفر متا ت عف ال تتش اإن تتت النا تاف ل حتفر
ألب ال
سعف ث س ت لحما سفاف ح ت ا ال تش اروف سث فتا ف ة الحفر ت ف ة اس تاة ف
س ش إل افف مفتن ،اتيف ال تف لت ف ف ث ل ت تف تة لت تة متث ت ت تس نتتف متث ف تاة
الحفر ث ت ق ا س سنف س ف أفتة  Cocherelستالقفر متث متان  Mantesت ن فمانتف
رن ففب ن ت ا ال تش اليفن حناب ف ة ل مف ،سأفتث أتاسا أتة اس تاة ف ست ش
اف اليفن ت ث ا ا تش اس اة ف س ش ح و ا إل
ت ت ارفسعان ا ال سة س تأ
ب المن ق ،ت م ات ث Iton؛ ت نح إتيتف تنستس ستالقفر متث نأت  )70أ ت ا
نف
وساح ت ت الومت ف تة
ياك ن ف إت ث.
ت ت ارفسعان المف الو فان ال ا ع ،س
ة فتا ست ن ل عفك س وساف اليفتا اآوتف حتتل تاث تة فتتا س ت م تا  ،ف توتث متث
تتف ا
ت ث إل ت س تتف أ تفتة ت الأ تتتف
اليفتتتا اروتتف سنففتتأ قتتفت النا تتافت ث سقتتتاف
اليفن تتث حت ت عف ث ل معف .)72 ،
نأت اف ال تش ا ن تت النا تاف ت ا ت ا ت عف ا ل معف ت ،سعتف ث تم ا معتاف ت إلت
ل تت ،تتات؛ متع تتا متتث المأتتا س تتف ا إلت الوتتفت الغ متتاث ستتالم ث تتاث تقت ف المعف تت ،ار لت
ال تف ث تة مع سفف ستف مث اليف اث فما ال ات مث ا ن تت .ما المعف  ،ال انت ،ان
سقتاف اس اة ف ست ش معت فسعمفت ،مقا تة معت ال ت فف ت ل متث نا تاف اليتاف القت ب ال ت فف
تتتة ال تتتف ست تتفف تتا تنيتة تتت المعف تت ،ال ال تت ،سقتتتاف ل تت ،ف تتاث حتتت :ال ت فف
ل تتت ف
ال ت فف تان ف لت ستث Sanse De Lopins
سا ت اة ف ماف تتة ال ت فف سف افنتف ف تفان
تو تتاحس ت فسعمف تت ،تتاف  .سن تتف س تتفن المنا أ تتا تتت ف اإن ت تتت س ت ت تتتن و تتغتف م تتث ال تتة
ع وغتف تحت س م م س ،مث ارأت اف تيت ،اراوتاث
ع ا فات ،اس اة ف س ش س
تحتتف ال افتتت ،ح ت ال ت تث ف تتل م ت حا لحمات تتا متتث اليفن تتتتث متتفحت اس تتاة ف س ت ش سعتتفت
النت ة ية ال سة ر سر إ إأا قفت اليفن ت ث نح حت .)75
س ت ال انتتر اآوتتف تتاسك اليفن تتت ث ستتفافحت متتث حم تت ،ال افتتتا ارستتلت ل ت تستتف
ت ن ت تتعك ستتففحت الحقتقت  .تتت اليفن تتت ث معتتاف ت إلت ل تت ،تتات مت وف تتاث ال تتف
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ت تث مع السفت ث  Bretonsس ف المعف  ،ار ل  )74ح التأ تتل
سففانف ف
تتتف مع ت ات ن ت س م ن ت ال ت فف
اس تتاة ف س ت ش ان ت المعف تت ،ال انتتت ،سقتتتاف إتتتفة
س ت ف تث ف نت ت تث  Baudwyn D' Annequinافتتف الفمتتا مع تتت الست تتاففتتث Picards
الن فمت ت ت تتاث  Normansمت ت ت تتن ت ال ت ت ت تتتف فاف ف فتن ت ت ت ت ال ت ت ت تتتف ان ت افنت ت ت تتف ف ف تت ت ت تتث
 Enguerrand D' Eduinال تف ل ت ف حا ت تفب  Louis De Haveskerkeالعفتف
م تتث اليف تتاث حم تت ،ال تتفف ا  .)73م تتا المعف تت ،ال ال تت ،انت ت سقت تتاف فف تتت ار تتا ي ،السف ن تتفتتث
 Burgoyniansال فف ف أال ث لت فف س ت ال ت فف ت ث ف تتتث Lord De vienne
العفتف مث اليف اث حتأ المعف ت ،ت ل سا ت اة ف ماف تتة متا ستث مت وف ال تتش اليفن ت
تف ال ت فف
غالست ا مث ف اث ا ن اففحت ال تف إتمتنت ف س متت ال فف فتب ف
ف ث Petiton De Curton
ستفف ا ف السف  Perducas D'Albertال فف ست ت ث ف
العفتف مث اليف اث ال ففا .)73
تتاث ف تتاث ا ت ن تع م ت ث تتتفا م تتس افتتت ،اس تتاة ف س ت ش ث ستتففا ستت اتف متتث
اليف تتاث تق ت مث سح اف ت ا أتتا ف ل ت ففا فن تتا تمتتا ستتتن ت ستتث و تت ،المعف تت ،حتتفل ف تتاث
ا ن سث اس اة ف س ش ن اف أ اا سأتتت وتاحر وستف حفستت ،ت ت اث س تا
تتة
س ن ت ت تتسر و تتافف افحتت ،ل يفن تتتتث لتتألب ا فح ت ا إف تتاة ل تتتث اف تا م ت حا متتث
أ ن ب ث تنق ا س اس اة ف ست ش تقت ت الستا سا ت تلن
ت ي ا إل
اليف اث
ف ن إأا لت تحفل حأا لث ن المعف  ،لوتالحنا .ساليعتة ا يتا
س فات ،ارمتف ت
تة
متس ف اث فن ا س ث حأا ة او تاف او اف ل نيتأ حتأ الم مت ،تة اليف تاث
فتر نأتت تف .)77
ال تاف أة السا ث ف المعف  ،مأا
سعتف ث تتات القتاف ال ت ففا س نأتتت معتتاف ت س تت تتة افتف متتا ت تر س تت ع ت أتتا ف ا تمتتا
تتتف" م وتأتث إتتتفة
افتت ،تتت سع ث تا يق ا س ت وتتح " ،تتفنا
ستتن ت ستث وتتتح ،تتففف ث
تف ت ا ا ل ن اس أف سث حمة م ف لت ،القتاف اة " إنػو
تف اففا ل ت أنا من ت ث إتفة
لشرؼ كبير لي أف تثقموا بي لكي اتحمؿ ىذه المسئولية ،ولكنني كبير السف ،وال أسػتطي تحمػؿ ىػذه
تتتف م تتن ت ث تو تتاف ا اف تتفا آو تتف سأ تتت منت ت م تتة ال تتتف سف افن تتف ف
المسػػػػئولية" تتر إت تتفة
افف الفما س ف تث ف نت تث ال ت فف لت ت ف أتال ث ال تتف
ت تث ففت ار ا ي،
تة منت اأت ف ا ت معتافب تتف تع مت ث سفف ت ،ستتف تتك
ث ح ن القاف
فاف ف فتن
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تتاف حت ت ت تتاف م تتث تتتو اف ن م تتن ت قاف تتف
تتر م تتن ت ث تقا تتة م تتة
تنأمت ت ث مع تتاف ت
ت ت تث؛ التتأ لتتت ت تتث
ل معف تت .)78 ،أتتا ف القتتاف تمتتا ستتتن ت تتس او تتتافحت س ت ال تتتف سف افنتتف ف
أووت ،سافس ،ث ال تب الحفس قت انمتا تاث ت م تس سق ت ا تف متث التأ ان التفحان  )79تفف ا
متعا ث ث وتح ت المعف  " ،تفنا ت تث" .)81
متتا ستتث ال تتتش اإن تتتت النا تتاف ؛ تتاث ت ا ال ستتة س ت ح تتس ،سالتتت ،ان ت الأتتم
المحف ،م  ،س اليفن تتث ية ال سة ت ا نيف ة الم ث مث عات نستتأ لتت تستا إ الق تتة
متتث ال ت ففا لتتفت ت متتت ،ت تت ،متتث النستتتأ رن تتت تتان ا تع قتتف ث ث المعف تت ،ت ث ت الوتتساح ففب
اليفن تتت ث ن تتت إأا حتتافس ا ت ك تعف ت ث ني ت ت ل و تتف ث التتفو ة ت المعف تت ،ت ألتتب ال ت
تعف موا ف ستف .)80
ل ت النا تتافت ث ل حت تت ،ت تتب المفح تت ،ف ت ا ستتففا متتث ار تتفب متتث اليف تتاث حم تت ،التتففا
ت ت ا ت ت ال ت ت ففا اليفن تتتتث
الن فم تتاث م تتث اليفن تتتتث؛ ال تتأتث تع مت ت ث لو تتاله ال تتتش النا تتاف
وسف حت س ن إأا مف ألب الت ت سف ث تاة ت ك ت إمتفافا ستتف ل نا تافتتث سقتتاف لت ت ف نا تاف
تفف ا تاة
 Louis De Navarreمعت فسعمفت ،تاف متث حتام الفمتاح تف تت ت ال متا
ارستتفان ل تتث ح متتان الحتتفر ف ت ا حتتأا الق تفاف تتفف ا ستتفت التتفو ة ت معف تت ،ان أتتاف فف عتتة
ا ن تت النا اف .)82
ففب ال ففا القاف اليفن ت ث ث ا ن تت النا اف لث ت ف ا م ع ت ا ال سة سعف ما
ت ت تث سعتفت
مع مث ار فب س انر أع ،الأم المحف ،لألب أتاف س تت ت سف افنتف ف
ت تث
فب ما ن ت رث ا ن تت النا اف "عازموف عمى قتالنا" ان الو  ،س ث ت أاحف ف
سال اف س ا ن حار ث الق ا اليفن تت ،لتث حتافر ت ألتب التت ت تت ت إف تاة الوتفت الغ متاث
ال تتتاف اإ تتا ت ،سستتف ال تتف ت أتتاحف اليفن تتت ث ستتال اف س إل ت نتتا ت ل تتث ت تفاف ني ت ت
ت عف ث ل ع ف مف وفب ل ق تاة .ساليعتة أتاحف ت ت تث القت ا اليفن تت ،س ت ا ال تس ،تت
مف ا سا ن حار ال أاحف سال فر مس اروتأ ت ا س ستاف ال تف ا ل يتاك س ت ا ن تتت متف
وفب ما و مث سة .)85
ما س ال انر اإن تتت النا تاف تاث ال تتف ت ث تتة متث وستفان الحتفر انت
اة اليفن تتث لألب سنفما فب اليفن تتث تيتف ث تر متث اس تاة ف
لفت فاس ،ت ،م ح،
س ش ملحق ت ال ت الحاة ل ث اس اة ف س ش وستف ستث نتت ،اليفن تتتث ت ا ت ف اف ت
ل تتث ال تتتف ت ث تتتة انت لفتت فاستت ،م حتت ،ت تتاة اليفن تتتتث لتتألب نتتافب ت ف الت سا تتت
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ف  : Saint George ")84مث تحسن ت سعنت ؛ رنت ت أحر لق تاة ارستفان حمتة
"القفت
فمح ت تتف قتفت تة المعتافب ف تة متث ت ا ال ستة سنتفما فب اس تاة ف ست ش ث ت ث
تة وف لق اة اليفن تتث سف ن اس سفحا ف اح ،من مف ف ان سال س مث ال سة س فس،
" ألف جويؿ لف يحارب بدوننا" قفت اس اة ف س ش لملحق ،اليفن تتث سنفما نتة حت ا ت
إل الحق ة ال ت )83 ،اة اليفن ت ث" ىذا ما كنا نرغب فيو طواؿ اليوـ" .)83
افف اليفن تت ث س افتتا ت س ت النا تافتتث  )87وتاح ا " تتفنا ت ت تث" وتاح ا ن تتت
ت ت ف " ا تتة اليفتق تتاث سأت ت اس ،افق تت ،فو تتة ت تتة ت ت معف تت ،م تتس
النا تتافت ث سا تتت "الق تتفت
س ف ت ت سف افنتف
واو ،مث ال انر اليفن
السفت ث أ ف المعف  ،العفتف مث الس
تتتف ات ن ت س م ن ت
ت ت تث التتأ تتات س سمتتاة س لتتت ،فافعتت ،ت المعف تت ،اتتتفة
ف
ال ف س ف تث نت تث ال تف ل ت ف أال ث ل فف س ت ال تتف ان ت ن  Antonyال تتف
ال تف ان تفانف ف ف تث متث ال ا ت نتتث
ل ت ف حا ت تفب ال تف فاف ف فتن
ف ال تف ست ت ث ف
ال تف فتب ف
ال تف اتمتنت ف س متت ال تف ستفف ا ف السف
)88
ف ث العفتف مث اليف اث اليفن تتث حم  ،الفف ا الفما .
تاث حت تاف ت ستفف ستتف متتث
سم تفف ستفن المعف ت ،تتر ففتت ار تا ي ،متتث ف الت
اليف اث ث تأ ا المعف  ،لن ات ا تت ف ا متا س تتت متث ا ستا إلت الن اتت ،متا حت قتف فحتة
سث ف المعف  ،لت تعف إلت ت مف وفب رن لث تقا ة ف ف اث اس تاة ف ست ش – ح تر
عالتت ال نت  -،عسف الن ف فحة مع اف احف ق لت تأعف السا ث سعفت ف رث فات ت
ماس ت ا ح ن ات ،المعف  .)89 ،فت ففت ار ا ي ،اس أاف ل م ب اليفن
أ م ف
قفتت ا س أاف ال تف ستفف ا فالسف .)91
أافة الوام رن فحة سث المعف  ،اسف
ث تة ف ان ت لحا س اس اة ف س ش تأ ما أ ف
سف المعف  ،س س
)90
مث سة اث ال متس ت ق ث النوف ل ث افف س ت ت اليفن تت ث ت نأتتت تتف م ت غ تث
ال ة الو تفان الي تتح ،الم أت  )92 ،سنففتأ ففب ا ن تتت النا تاف ن تت عت ا ت و ت ستتف
تا ا ن تتت ت ام ت سقت ل تث
ح ا فتقا لفمتا ال ت ات لت قتفم ا
سنت ل ت مث ا ال سة
)95
ا ت اس ا
الق ا اليفن ت ،ان س ت فف ت ،ستتف متث القت ال نأتتت متت فتث تتفا سال تلح
ال غ غتتة س تتفس ،ت ا ن تتتت النا تتافتتث ان ت المعف تت ،سنتي ت ،تتس ال تتتف متتث ال تتانستث ت
ار ف ة أسه ال تف نا ف ال ل مث ال انستث ف المعف .)94 ،
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ا ة اليفن ت ث سس ال ،أ اس ،ف اسا سث ال ث سواوت ،السفت ت ث ف تاث ا ت ن .
متتا ستتث اليف تتاث المنت س تتت م متت ،تتف اس تتاة ف ست ش تتت ت ت تع ا ت السفاتتت ،ا تفار متتث
ت العفتتف متث ال تفسا ل يفن تتتث لتت ت ت س
اس اة ف ست ش؛ رنت تاث تقا تة سس ت ،ستتف
حتتف ا تفار منت  .س ت التتفات متتث محا لتت ،ا ن تتتت ن تتف اس تتاة ف ست ش سعتتف ث تتا ف س تت
اليف اث اليفن ت ث إ ث اليف اث ا اس ا ث توف مث المتفاث حتا ة ا ن تتت انقتاأ ل تث
ف ث تتف ب حتتتل وتتأ اليف تتاث اليفن تتت ث سعتتتفا ستتث ف المعف تت .)93 ،حتتا ت ل ت ففا فن تتا
تتف ال ت فف فالستتف
ف ت ث ال تف ت فتب ف
ال تتتف اتمتنتت ف س متتت ال تتتف ست ت ت ث ف
ف ان ت سق لت ت ف ا س فات ،اس اة ف س ش .س الفات مث ف اا ا ن تت سا ما  ،س ال،
سث الفات ،ا اا اليفن ت ث ال و من ت .)93
فح ما أ تف قتف أسته
س ف المعف  ،نا ف ال ل مث ال انستث ما ستث
ال تتف سا ت اة ف ماف تتة تس ال تتف تت ف ف ف تت ث  Geoffery De Roussillonت
ار تتف متتا ال تتتف اتمتنت ت ف س متت ت تتت تع تتت حال ت تتة ت تتس ت ار تتف سنتتفما فب التف نتتفت ث
السفت ث الن فماث الست اففت ث فات ،اس اة ف س ش ممت ،ق ات ن س م ن تل ف
المعف تت ،اأ ت ف حما ت ت تتا ا النا تتافتتث سعن تك ت ا متتن ت ستتفاف ستتتف ان ت المعف تت ،أتتفتف
العنك ما أ ف مث سة رث ال ة اث تحتافر مأتا تتفا ستتف ا ت وفم الس ت ،سأت ة ستتف ت
تف
المعف  ،أب ال تف مث فسا ا قف أب ال تف ست ت ت ث ف ف ت ث ال تتف ت فتب ف
ت اف سأ م فا ست اف المعف  ،ألب وتر الياف ا ن تت ت ث تتة ت متا ث م يف ت،
تتس ت ار تتف س ا ت  ،حتتف م تتاسف اليف تتاث متتث سفت تتان متتث ماستت ،سف افنتتف ف
متتث تتف
ت ار تتف ت نيت التت ت .أستته ت تتا ستتفف متتث اليف تتاث اليفن تتتتث متتن ت افتتف
ت ت تث ت
)97
الفما س ف تث ف نت تث ال تف ل ت ف حا ت تفب العفتف مث اليف اث .
تس ت ار تف
س ال انر اآوف :ة مث النا افتتث ال ت فف ت ل ال تتف متث ف الت
العفتتتف متتث اليف تتاث ن تتا الق تتتة متتث
ال تتتف ت ت ف ف ف تتت ث ال تتتف سف افنتتف ف تفان
ا  .)98انت المعف ت ،سنتف س تف " أتفتة" ستالقفر متث متان
النا افتتث قف ع ا ار ف
)99
ن فمانف ألب ت ت ال ل ان الفاسس العأفتث مث مات 0534ت .
سعتتف وتستت ،ارمتتة ال تتمتت ،ال ت عتتف ل تتا ا ن تتتت النا تتافتتث تتة تتف العفتتتف متتث
ف ان ت ساف اليفن ت ث مث ف المعف  ،سسف ا ال ف حتت من ت ث ا ت ا إلت نتا ت حتأا
تتتة Guy De
ت ال ت التتأ وتتف ت ت متتث فن تتا ستتفف متتث اليف تتاث سقتتتاف تتا ف
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مع وم تث مث فما ال ات س فك ا تلن س
 Gouvilleمث م ع ت سالقفر مث نأ
افتت ،اس تتاة ف ست ش تتف سنتفما وت ا إلت ف المعف تت ،تف ا ال تتتف متتث تتل ا ن تتتت
النا تتافتتث عتتاف ا إلت ال فتتتا التتأ تتفم ا منت سنتتفما تتتف م ت ل ،فحتتتة ففتتت ار تتا ي ،ستتفف
ف ال فحت سقفف ا اس ت .ما اس اة ف س ش قف او حس اليف اث إل ع ،فن ث Castle
الت ت ال ال ساف اليفن ت ث إل ف اث .Rouen )011
De vernon
ف ال تتم ،الن فان لإلن تت النا افتتث ف اس اة ف س ش إل ناتة أافة م تب نا تاف
ال تئ) ستث افسانا ت ت العتفش اليفن ت سم تر معاحتف تنت ث آأاف 0533ت متا و ت م تب
ا .)012
مة حأ المم ا ح
ن فمانف  )010لت تعف ل
نا اف سث اف ت
ت تتا متتث حتتت ن تتافش معف تت " ،أتفتة" ن تتا س ت تتفات أتتافة الوتتام ت ح تتت فن تتا
ت تث؛ الأ ا اا تما سعف ث يت ال ت ش اإن تتتت ،ستث
س م ان ح سففانف ف
اليفن ت،؛ ال قفحا حنا ال تر تما سفا سات  Bayeuxس فف Bordeaux
متس ار اف
)015
الت  . Calaisاتف ث س فا متث تس الع ت ف ت تافتخ فن تا سقتر تا أتافة الوتام
ت ت تث سعتتف أ ت فتث ق ت 0581ت  )014تتأحس متتتس الم ا تتر
التتأ لحتتا سقافتتف سف افنتتف ف
تتتاث ارمتت ،اليفن تتت ،ل و تتف متتف
ال ت ناحتتا اليفن تتت ث اوتتف ح مت ف اف الفتتتاح عتتف
وفب ألب س ف اسن أافة ال اف 0422-0581 Charles VI )013ت).
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اليػػػػػػوامش
 -0اشػػػػػتيرت األقػػػػػاليـ المرنسػػػػػية الوسػػػػػطى والجنوبيػػػػػة بمزارعيػػػػػا وبسػػػػػاتينيا التػػػػػي تػػػػػرو بواسػػػػػطة المػػػػػوار

والجػاروف  ،Loire Et Garonneفػي بويتػو  ،Poitouوسػانتوف  ،Saintogneوبيريجػورد Perigord

وليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزيف  ،Limousinوانجومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  ،Angoumoisوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيف ،Guienne

واكويتيف .Aquitaine
 Bloss. C.A: Heroine of the Crusades, New York, 1852, P. 119.
 -6ىنػػػػػػػر :بيػػػػػػػريف :تػػػػػػػاريخ أوربػػػػػػػا فػػػػػػػي العصػػػػػػػور الوسػػػػػػػطى )الحيػػػػػػػاة االقتصػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػة  ،ت.
عطية القوصي ،ىيئة الكتاب ،0552 ،ص .045
3- Wergeland. A. M: History of the Working classes In France
(Medieval period), In. Journal of political Economy, Vol. 11, No. 4,
September 1903, p. 588.
وؿ ديورانػػػػػػػػػت :قصػػػػػػػػػة الح ػػػػػػػػػارة ،ت .عبػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػونس ،ـ ،0جػػػػػػػػ ػ ،2بػػػػػػػػػدوف تػػػػػػػػػاريخ،
ص  ،065نظيػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػعداو ::تػػػػػػػػػاريخ انجمتػػػػػػػػػ ار وح ػػػػػػػػػارتيا فػػػػػػػػػي العصػػػػػػػػػور القديمػػػػػػػػػة
والوسطى ،مكتبة الني ة المصرية ،0554 ،ص.39

 -3حنػػا الثػػاني )الطيػػب ىػػو االبػػف األكبػػر لميميػػب السػػادس ) 0951-0964مػػف زوجتػػو جيػػاف د :برجنػػديا،
ولػػػد فػػػي عػػػػاـ  ،0905وحصػػػؿ عمػػػى لقػػػػب دوؽ عػػػاـ 0996ـ ،وفػػػػي نمػػػس العػػػاـ تػػػػزوج مػػػف بػػػػوف د:

لكسػػػمبورج  ،Bonne De Luxembourgابنػػػة الممػػػؾ حنػػػاد :بػػػوىيـ .وتػػػوج فػػػي ريمػػػس Reims

سبتمبر .0951
 Lavisse . E: Histoire De France Les premiers valois Et La Guerre De Cent
Ans (1328-1422), Tome., IV, Premiere Partie, Par. A. Coville, Paris, 1911,
PP. 89-92., Malcome Vale: Princely Court (medieval courts and culture In
North- West Europe (1270-1380), oxford, 2001, P. 130.
5- Luce. M. S: Du Role Politique De Jean Maillard En 1358, In. Bibliotheque
Del' Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 1957, P. 422., Austin. F.
OGG. A.M: Asource Book of Medieval History, New York, Cincinnati,
Chicago, 1907, P. 439., Dana Carleton Munro And Raymond James
Sontag: The Middle Ages (395-1500), London, And New York, 1921, P.
420., Kelly Devries and Robert Smith: Medieval Weapons, California,
Denever, Oxford, 2007, P. 146.
 -2تػػػـ تحديػػػد قيمػػػة فديػػػة الممػػػؾ المرنسػػػي حنػػػا الطيػػػب بمبمػػػال ث ثػػػة م يػػػيف كػػػراوف مػػػف الػػػذىب ،ويجػػػب سػػػداد
أوؿ دفعػػػة )سػػػتمئة ألػػػؼ فػػػي غ ػػػوف أربعػػػة أشػػػير فػػػي كاليػػػو ،ويػػػتـ سػػػداد بػػػاقي األقسػػػاط فػػػي مواعيػػػدىا
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المحػػػددة ،و ػػػماف ذلػػػؾ تسػػػميـ قصػػػور الروشػػػيؿ  Larochallإلػػػى الحكومػػػة اينجميزيػػػة واي ػػػا كونتيػػػو

جوييف .Guienne
 Obituario Monasterri Montisburgensis, In. R.H. G. F, Tome.
XX111, Paris, 1894, P. 555., Vickers. K. H: England In Later
middle Ages, London, 1913, pp. 201, 202., Hume. D: History of
England, London, 1910, pp. 179, 180.
 -3تعػػػرض ولػػػي العيػػػد )شػػػارؿ الخػػػامس فيمػػػا بعػػػد لمعديػػػد مػػػف المشػػػاكؿ الداخميػػػة والخارجيػػػة ،أىميػػػا ثػػػورة
ايتػػػيف مارسػػػيؿ  ،Etienne Marcelنائػػػب التجػػػار فػػػي بػػػاريس ،وروبػػػرت لوكػػػوؾ ،Robert Locoq
اسػػػػػقؼ الوف  ،Laonحيػػػػػث قػػػػػاد مارسػػػػػيؿ ولوكػػػػػوؾ الثػػػػػوار فػػػػػي بػػػػػاريس نػػػػػوفمبر 0953ـ ،ومارسػػػػػوا

عمميػػػات العنػػػؼ والسػػػطو عمػػػى المنػػػاطؽ الريميػػػة ،إبػػػاف السػػػنوات التػػػي أعقبػػػت انييػػػار فرنسػػػا بعػػػد معركػػػة
بواتييػػػو 0952ـ ،واسػػػتاؿ العػػػواـ مػػػف المرنسػػػييف ىػػػذه األو ػػػاع وثػػػاروا مطػػػالبيف بػػػبعض الحقػػػوؽ التػػػي

فقػػػػدوىا ،وقػػػػاد مارسػػػػيؿ الثػػػػوار المسػػػػمحيف بعػػػػد أف تحػػػػوؿ إلػػػػى زعػػػػيـ لمػػػػدىماء ،وخطيػػػػب شػػػػعبي يسػػػػتاؿ
االسػػػتياء الكتسػػػاب النمػػػوذ السياسػػػي .وىكػػػذا وقعػػػت فرنسػػػا فػػػي حػػػرب أىميػػػة بػػػيف ولػػػي العيػػػد شػػػارؿ وبػػػيف
أنصػػػػػار مارسػػػػػيؿ؛ الػػػػػذ :تحػػػػػالؼ أي ػػػػػا مػػػػػ ولػػػػػيـ كػػػػػارؿ  William Karleزعػػػػػيـ ثػػػػػورة الجػػػػػاكر:

 ،Jacquerieوىػػػػػي الثػػػػػورة التػػػػػي أشػػػػػعميا الم حػػػػػوف المرنسػػػػػيوف فػػػػػي نيايػػػػػة مػػػػػايو 0954ـ ،والتػػػػػي
اتصػػػػمت بكػػػػؿ صػػػػمات العنػػػػؼ والوحشػػػػية ،شػػػػأنيا شػػػػأف ثػػػػورات البؤسػػػػاء البائسػػػػيف ،فأقاموىػػػػا فػػػػي وجػػػػو

النب ء الذيف باعوا فرنسا لإلنجميز.
Luce. M.S: Op. Cit, Tome. Troisieme, pp. 419-421., Luce . M. S:
Examen Critique De L'ouvrage Intitule Etienne Marcel Et les
Government La Bourgeoisie Au XIve Siecle (1356-1358), In
Biblioteque De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere Paris, 1860,
P. 46., Lavisse. E: Op. Cit, Tome. IV, Premiere Partie, P. 111.,
Flynn. J: Medieval History, U.S.A, 1955, P. 119., Denys Hay: The
Medieval Centuries, London, 1963, PP.131,132, Carlton. N:
Medieval History Vol. I, New York, 1963, p. 26, Johnstone. H.M.A:
England (Edward and Edward 11), In. Cambridge Medieval
History, Vol. VII, Cambridge, 1968, P. 326., Jordan. W.C:
Taxation French, In. Strayer. J.R.: Dictionary of the Middle Ages,
Vol. 11, 1982, P. 623., Bainville J: Histoire De France, Paris, 1924,
PP. 54, 55., Samuel. K. Cohn. Jr: The Politics of social revolt In
Medieval Europe 1200-1425 (Italy- France- And Flanders),
Cambridge, Massachusetts and London, 2006, P. 81.
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8- Milles. C: The Hisotry of the Crusades, Vol. 2, London 1821, P.
290., Austin. F. Ogg. A. M: Op. Cit, P.442., Dana Carleton Munro
and Raymond James Sontag: Op. Cit, P. 420.
 وىػػػو ابػػػف،Vincennes ـ فػػػي فينسػػػيف0994  والعشػػػريف مػػػف ينػػػاير:ولػػػد شػػػارؿ الخػػػامس فػػػي الحػػػاد

 عمػػػػؿ،ـ0923  تػػػولى الحكػػػـ فػػػػي فرنسػػػا عػػػاـ، لكسػػػػمبورج:حنػػػا الثػػػاني )الطيػػػب مػػػػف زوجتػػػو بػػػوف د

-5

. وتمكف مف استعادة الرخاء في فرنسا،عمى إص ح الب د

Michelet.M: The Hisotry of France, London, 1846, PP. 230 FF.,
Mary. G. Honston: Medieval costum In England And France,
New York, 1871, P. 90., Henneman. J. B: Charles V, Medieval
France, An Encyclopedia New York and London, 1995, P. 377.,
Emmerson R.K: Key Figures In Medieval Europe, An
Encyclopedia, New York and London, 2006, PP. 109-110.
10Deloziere. M: De Erreurs De Date Contenues Dans Les
Registres Du Tresor Des Chartes, In. Bibliohteque De L'Ecole
Des Chartes, Tome. Troisieme Paris, 1857, P. 152., James ESQ.
G.P.P.: The . History of Chivalry, New York, 1885, P. 328., Mary.
G. Honston: Op. Cit, P. 90., Lavisse. E: Histoire De France, Livre
Trois (La Guerre De Cent Ans), Paris, 1913, P. 64., Particia
Carcon: The Faire Face of Flanders, Ghent, 1969, P. 103.,
Marten and Carters, Histories, Vol. 2, The Middle Ages (10001485), Oxford, 1926, P. 173., Deborah. A. Fraioli: Joan of Arc
And the Hundred years War, U.S.A, 2005, P. 77.
 وبعػػػد والدتيػػػا مباشػػػرة صػػػار يعمػػػؿ، حيػػػث كػػػاف يعمػػػؿ والػػػدىا، ولػػػدت فػػػي إيطاليػػػا:  بيػػػزاف: كريسػػػتيف د-00
 تزوجػػػت وىػػػي فػػػي، وعاشػػػت أسػػػرتيا فػػػي ظػػػؿ رعايػػػة الممكيػػػة المرنسػػػية،مستشػػػا الر عمميػػػال لشػػػارؿ الخػػػامس
: وكػػػػػاف كاتػػػػػب عػػػػػدؿ فػػػػػي بيكػػػػػارد،Etienne

Castel سػػػػػف السادسػػػػػة عشػػػػػرة مػػػػػف ايتػػػػػيف كاسػػػػػؿ

 ووجػػػدت نمسػػػيا فػػػي عػػػالـ، وتػػػرؾ ليػػػا ث ثػػػة أبنػػػاء، وبعػػػد حػػػوالي عشػػػر سػػػنوات تػػػوفى زوجيػػػا،Picardy

 وترجمػػػت لحيػػػاة الممػػػؾ المرنسػػػي، وكتبػػػت الشػػػعر لكػػػي تعبػػػر عػػػف حزنيػػػا،يمتمػػػؾ قمػػػي ل مػػػف االحتػػػراـ لممػػػرأة


. وكانت تصمو دائما بالممؾ الحكيـ،شارؿ الخامس
Willard. C.C: Christine De Pizan, Medieval France, An
Encyclopedia, New York and London, 1995, PP. 419-420.,
Regaudiere. A: The Theory and Practice of Government In
Western Europe In The Fourteenth Century, In. The New
Cambridge Medieval History, Vol. VI (1300-1415), Cambridge,
2008, P. 26., Bainville J. : Op. Cit, P. 56., Seward. D; The Hundred
Years war (1337-1453), New York, 1982, P. 104., Emmerson. R.K:
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Op. cit, P. 138., Personne. E. And Ohters: Histoire De France,
paris, 1954, P. 61.
 -06قػػػػػػاـ أدوارد الثالػػػػػػث ممػػػػػػؾ انجمتػػػػػػ ار ) 0933-0963وابنػػػػػػو األميػػػػػػر أدوارد )األميػػػػػػر األسػػػػػػود بتجييػػػػػػز
حممتػػػػػيف لاػػػػػزو فرنسػػػػػا ،واحػػػػػدة تتجػػػػػو إلػػػػػى نورمانػػػػػد ،:بقيػػػػػادة ىنػػػػػر :النكسػػػػػترHenry De ،
 ،Lancasterواألخػػػر تتجػػػو إلػػػى أكػػػويتيف  Aquitaineبقيػػػادة األميػػػر األسػػػود ،وفػػػي عػػػاـ 0952ـ
حشػػػد حنػػػا الثػػػاني )الطيػػػب جيشػػػال لمقػػػاء االنجميػػػز ،السػػػيما بعػػػد أف تقػػػدـ األميػػػر األسػػػود عبػػػر األ ار ػػػي
المرنسػػػية ،ودارت معركػػػة بواتيػػػو فػػػي التاسػػػ عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر 0952ـ ،فػػػي مكػػػاف يػػػدعى موبرتػػػو:
 Maupertuisعمػػػى بعػػػد سػػػبعة أميػػػاؿ جنػػػوب شػػػرؽ بواتيػػػو ،وحقػػػؽ االنجميػػػز النصػػػر .وعػػػاد األميػػػر

األسػػػػود إلػػػػى بػػػػوردو  ،Bordeauxومعػػػػو الكثيػػػػر مػػػػف الانػػػػائـ واألسػػػػر  ،ووقػػػػ الممػػػػؾ المرنسػػػػي حنػػػػا
الطيب في األسر ،مما جعؿ معركة بواتييو أكبر نصر أحرزه االنجميز ،وأعنؼ كارثة حمت بمرنسا.
 Hugues De Morville: L'Obituaire De L' hotel – Dieu De Saint- Lo, In. R.H.
G.F, Tome. XX111, Paris, 1894, PP. 547-549., Obituario Sanctae Trinitatis
De Exaquio, In. R. H. G. F, Tome. XX111, Paris, 1894, P. 546., Duchesne.
A: Chronique Des Comtes D'Eu depuis 1130 Jusqu'En 1390, In. R. H. G.F,
Tome. XX111, Paris, 1894, P. 446., MR. Rapin De Thoyras: The Hisotry of
England, Tr. By. Tindal .N.M.A, Vol. 1, London, 1743., Lavisse. E: Op.Cit,
Tome. IV, premiere Partie, P. 105., Mckisack . M: The Fourteenth Century
(1307-1399), Oxford, 1959, P. 139., Bradburg.J: The Medieval Archer
Great Britain, 1985, P. 109., Koenigsberger. H. G. and Asa Briggs :
Ahistory of Europe (Medieval Europe, 1400-1500), New York, 1987, P. 309.
 -09كانػػػت الطبقػػػات فػػػي القػػػرف الحػػػاد :عشػػػر ىػػػي :األشػػػراؼ الػػػذيف يحػػػاربوف ،ورجػػػاؿ الػػػديف ،والم حػػػوف ،ثػػػـ
أ ػػػافت الثػػػورة االقتصػػػادية فػػػي القػػػرف الثػػػاني عشػػػر طبقػػػة جديػػػدة ىػػػي أىػػػؿ المػػػدف ،أو الطبقػػػة الوسػػػطى

العاممػػػة ،وكانػػػت فػػػي فرنسػػػا تسػػػمى الطبقػػػة الثالثػػػة ،واسػػػتطاعت ىػػػذه الطبقػػػة أف تصػػػؿ إلػػػى الييئػػػة العامػػػة

لمطبقػػػات  Etats Generauxأو مجمػػػس طبقػػػات األمػػػة .وكانػػػت ت ػػػـ كافػػػة الممثمػػػيف لرجػػػاؿ الكنيسػػػة

المرنسييف ،ونواب نب ء المقاطعة ،ونواب المدف الكبر .
 Boutarie.M. E: Les premier Etats Generaux (1302-1314), In. Bibliotheque
De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere, Paris, 1860, P. 1., Wergeland.
A.M: Op. Cit, PP. 588-593., Denys Hay: Op. Cit, P. 131., Carlton. N: Op.
Cit, Vol. 1, P. 26., Flynnn. J: Op. Cit, P. 119.
 -03ىػػػػػو فػػػػػارس مػػػػػف دـ ممكػػػػػي فرنسػػػػػي ،فيػػػػػو حميػػػػػد لػػػػػويس العاشػػػػػر  LouisXممػػػػػؾ فرنسػػػػػا )-0903
 ، 0902فيػػػو ابػػػف جػػػاف د :نافػػػار  Jeanne De Navarreابنػػػة لػػػويس العاشػػػر ،والتػػػي لػػػـ يعتػػػرؼ
بيػػػػا عميػػػػا فيميػػػػب الخػػػػامس 0966-0902) Philippe V .ممػػػػؾ فرنسػػػػا ،حيػػػػث كانػػػػت القاعػػػػدة

القانونيػػػػة تمنػػػػ النسػػػػاء مػػػػف وراثػػػػة العػػػػرش ،وبالتػػػػالي فقػػػػدت إرثيػػػػا فػػػػي الكونتيػػػػات الانيػػػػة فػػػػي شػػػػامبني
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 Champagneوبػػػػػػػػػر  ،Brieولكػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػـ تعوي ػػػػػػػػػيا بنورمانػػػػػػػػػد ،:وانجومػػػػػػػػػوا ،Angoumois
واحتمظػػػت بمممكػػػة نافػػػار كػػػ رث مػػػػف والػػػدتيا ،وفػػػي سػػػنة 0935ـ وىػػػػي سػػػنة وفاتيػػػا وافقػػػت جػػػػاف د:

نافػػػار عمػػػى مقاي ػػػة أنجومػػػوا مػػػ حنػػػا الطيػػػب فػػػي مقابػػػؿ إقطاعػػػات أخػػػر  ،ولػػػذلؾ كػػػاف شػػػارؿ د :نافػػػار
لديػػو ادعػػاءات فػػي العػػرش المرنسػػػي ىػػو وادوارد الثالػػث ممػػؾ انجمتػػرا .وفػػػي عػػاـ  0951تػػوج شػػارؿ ممكػػػا

عمػػػى نافػػػار .وكػػػاف شػػػارؿ يمقػػػب )بالسػػػي

 Le Mauvaisحيػػػث أنػػػو كػػػاف يقػػػوـ بقمػػػ الثػػػورات بقسػػػوة

وعنػػػؼ ،لػػػذلؾ عػػػرؼ بالسػػػي فػػػي نافػػػار .وفػػػي عػػػاـ 0953ـ قتػػػؿ بػػػ رحمػػػة المم ػػػؿ لػػػد حنػػػا الثػػػاني
)الطيػػػب وىػػػو قائػػػد الجػػػيش شػػػارؿ د :السػػػردا  ،Charles De la Cerdaوعو ػػػال عػػػف معاقبتػػػو

حػػاوؿ حنػػػا استر ػػاء شػػػارؿ د :نافػػار خوفػػػا مػػػف خيانتػػو ،وذلػػػؾ بمنحػػو إقطاعػػػات جديػػدة فػػػي نورمانػػػد،:

وتشػػػػج شػػػػارؿ بعػػػػدـ العقوبػػػػة ،وقػػػػدـ الدوراد الثالػػػػث عونػػػػو شػػػػريطة أف يقطعػػػػو نورمانػػػػد :وشػػػػامبني
والنجػػػػدوؾ  ،Languedocكمػػػػا طالػػػػب بػػػ ػ أنجومػػػػوا ،وطمػػػػب المسػػػػاعدة مػػػػف البابػػػػا إنوسػػػػنت السػػػػادس
 ، 0926-0956) Innocent VIبعػػػػدما حػػػػاوؿ حنػػػػا القػػػػبض عميػػػػو،وطمب المسػػػػاعدة مػػػػف ىنػػػػر:

د :النكسػػػتر ،الػػػذ :وعػػػده بمسػػػاعدة عسػػػكرية فػػػي نورمانػػػد :ػػػد فرنسػػػا .وفػػػي العاشػػػر مػػػف سػػػبتمبر

 0955قػػػاـ شػػػارؿ بعمػػػؿ سػػػ ـ مػػػرة أخػػػر مػػػ حنػػػا الطيػػػب ،وتػػػـ منحػػػو أقػػػاليـ جديػػػدة كمكافػػػأة .وفػػػي
الخػػػامس مػػػف أبريػػػؿ  0952قػػػاـ حنػػػا الطيػػػب بمحاولػػػة الثػػػأر واالنتقػػػاـ ،فػػػاقتحـ عشػػػاء كػػػاف شػػػارؿ قػػػد

أقامػػػػو فػػػػػي رواف  ،Rouenوتػػػػػـ القػػػػػبض عمػػػػػى شػػػػػارؿ وسػػػػػجنو ،وتػػػػػـ إعػػػػػداـ جيػػػػػوفر :د :ىػػػػػاركورت

 Geoffrey De Harcourtومػػػف معػػػو مػػػف النػػػب ء.ولكف عنػػػدما تػػػـ القػػػبض عمػػػى حنػػػا وأسػػػره فػػػي
معركػػػة بواتييػػػو ،سػػػبتمبر  ،0952ىػػػرب شػػػارؿ د :نافػػػار مػػػف السػػػجف فػػػي 0953ـ ،واكتسػػػب شػػػعبية،

واجتمػػػػ لػػػػو حشػػػػد مػػػػف المؤيػػػػديف فػػػػي اميػػػػنس  Amiensوبػػػػاريس ،وعػػػػاد مػػػػف جديػػػػد الدعاءاتػػػػو فػػػػي
العػػػرش المرنسػػػي ،وتحػػػالؼ مػػػ ايتػػػيف مارسػػػيؿ نائػػػب التجػػػار فػػػي بػػػاريس ،وثػػػورة الم حػػػيف )الجػػػاكر . :ثػػػـ

فػػػي عػػػاـ  0954ان ػػػـ يدوارد الثالػػػث ػػػد فرنسػػػا ،وبعػػػد معاىػػػدة بريتػػػاني 0921ـ عػػػاد إلػػػى نافػػػار ،ىػػػذا

فػػػي الوقػػػت الػػػذ :بػػػدأت تظيػػػر فيػػػو شخصػػػػية برترانػػػد د :جويسػػػكميف Bertrand Du Guisclin
عمػػػى مسػػػرح األحػػػداث ،وفػػػي غيػػػاب شػػػارؿ اسػػػتولى برترانػػػد عمػػػى مػػػانتس  Mantesوميمػػػوف ،Melun

مما أد إلى الصداـ بيف ممؾ نافار وشارؿ الخامس ممؾ فرنسا.
Freville. M. E: Des Grandes Compagnies Au Quatorzieme siecle,
In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Cinquieme, paris,
1843-1844, PP. 236, 237., Pounds. N: The Mediveal City, London,
2005, P. 16., Allmand. C: War Government and power in late
medieval France, In. Craig Taylon: War propaganda and
Diplomacy In Fifteenth centure (France and England), Oxford,
2000, P. 81., Bainville.J; Op. cit, P. 53., Humc. D. : Op. cit, P. 170.,
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Samuel. K. Cohn. Jr: Op. Cit, P. 132., Kelly Devries. : Op. Cit, PP.
146, 147, Emmerson. R. K: Op. cit, P. 127, Dana Carleton Munro
and Raymond James Sontag: Op. Cit, pp. 417, 418., Deborah. A.
Fraioli: op. cit, pp. 82-84.
 -05وؿ ديورانػػػت :المرجػػػ السػػػابؽ ،ـ ،0ج ػ ػ  ،2ص  ،091نػػػور الػػػديف حػػػاطوـ :تػػػاريخ العصػػػر الوسػػػيط فػػػي
أوربا ،جػ  ،6دمشؽ ،0559 ،ص .519

 -02تومػػػػػاش ماسػػػػػتناؾ :السػػػػػ ـ الصػػػػػميبي ،ت .بشػػػػػير السػػػػػباعي ،المركػػػػػز القػػػػػومي لمترجمػػػػػة ،6115 ،ص
 .353نور الديف حاطوـ ،نمسو ،جػ  ،6ص .513 ،519
Leon Lacabane. M: Recherches sur Les Auteurs De Grandes
Chroniques De France, Dites De Saint Denys, In. Bibliotheque De
L' Ecole De chartes, Tome. Deuxieme, paris, 1810, P. 66.,
Raimond Du Temple: Architecte Du Roi Charles V, In.
Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris,
1846, pp. 55, 56, Seward. D: op. Cit, P. 104.
– De Smet. J.J: Recueil Des chronique De Flandre puplie Sous
aDirection de La commission Royale De L' Histoire, Tome. 111,
Bruxelles, 1856., In. Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome.
Trosieme, Paris, 1857, P. 472.
 -05نور الديف حاطوـ :نمسو ،جػ ،6ص .513
-61

17-

18-

نظير حساف سعداو ::المرج السابؽ ،ص .039

 -60ركػػػػػف المرنسػػػػػيوف إلػػػػػى األسػػػػػاليب المابيوسػػػػػية المنسػػػػػوبة لمقائػػػػػد الرومػػػػػاني المعػػػػػروؼ بػػػػػذلؾ االسػػػػػـ
) ، Fabiusفػػػػاجتنبوا الػػػػدخوؿ فػػػػي معػػػػارؾ فاصػػػػمة ،وم ػػػػوا يمحقػػػػوف الخسػػػػائر بػػػػالجيوش اينجميزيػػػػة

القميمة العدد.
 Pounds. N: Op. Cit, P. 16., Dana Carleton Munro And Raymond
James Sontag: Op. Cit, P. 420.,
اروس .أ .ؿ  :التػػػػاريخ اينجميػػػػز ، :ت .محمػػػػد مصػػػػطمى زيػػػػادة ،مكتبػػػػة الني ػػػػة المصػػػػرية،0532 ،
-66

-69

ص.55

نور الديف حاطوـ :المرج السابؽ ،جػ  ،ص.513

نظير حساف سعداو ::المرج السابؽ ،ص  ،039نور الديف حاطوـ ،نمسو ،جػ ،6ص.512

 -63يمكػػػف القػػػػوؿ أف فتػػػػرة انتشػػػػار الوبػػػاء األسػػػػود  BlackDeathفػػػػي الاػػػػرب األوربػػػي كانػػػػت بمنزلػػػػة كارثػػػػة
كبػػػر عمػػػت أوربػػػا ،وأصػػػابت جميػػػ بمػػػدانيا بػػػنقص فػػػي األرواح واألمػػػواؿ ،زيػػػادة عمػػػى ارتبػػػاؾ األحػػػواؿ
االقتصػػػادية ،كمػػػا أنػػػو نتيجػػػة لمخسػػػائر المادحػػػة فػػػي األرواح التػػػي تحممتيػػػا المػػػدف األوربيػػػة ،وبخاصػػػة فػػػي
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فرنسػػػا ،لػػػـ تسػػػتط كثيػػػر مػػػف المػػػدف المرنسػػػية تقػػػديـ المسػػػاعدات الحربيػػػة التػػػي وعػػػدت بيػػػا ممػػػؾ فرنسػػػا،
عقػػػب وأثنػػػاء انتشػػػار الوبػػػاء ،وا ػػػطرت كثيػػػر مػػػف المػػػدف إلػػػى تخمػػػيض أعػػػداد المحػػػاربيف الػػػذيف وعػػػدت

بتقػػػػديميـ ،وبماػػػػت نسػػػػبة الوفيػػػػات حػػػػوالي  %95مػػػػف سػػػػكاف بػػػػاريس ،بجانػػػػب الوفيػػػػات فػػػػي المػػػػػدف
األخر .



عمػػى السػػيد عمػػى محمػػػود :المنػػاء الكبيػػر والمػػوت األسػػػود فػػي القػػرف الرابػػ عشػػػر المػػي د) :دراسػػة مقارنػػػة

بػػػػيف الشػػػػرؽ والاػػػػرب  ،المجمػػػػة التاريخيػػػػة المصػػػػرية ،المجمػػػػد الثالػػػػث والث ثػػػػوف ،0542 ،ص -040

.049

 -65كػػػاف بطػػػرس القاسػػػي –  -Peter The Cruelمتزوجػػػال مػػػف األميػػػرة ب نػػػش ابنػػػة الػػػدوؽ بطػػػرس د:
بوربػػػػوف

 ،Peter De Bourbonوشػػػػقيقة ممكػػػػة فرنسػػػػا ،ثػػػػـ ىجرىػػػػا وتمػػػػرغ لمعشػػػػوقتو ماريػػػػا

ظممػػػا،
البرتااليػػػة  ،Maria De Protugalوكػػػاف بطػػػرس قاسػػػيا عمػػػى رعيتػػػو ،وأىمػػػؾ الكثيػػػر مػػػنيـ ل

ومػػػنيـ إخػػػوة لػػػو غيػػػر شػػػرعييف ،ودس السػػػـ لزوجتػػػو ب نػػػش البربونيػػػة ،فخػػػرج عميػػػو األسػػػباف ونػػػادو

الحيػػػاة لينػػػر :والمػػػوت لبطػػػرس وكػػػاف ىنػػػر :د :تراسػػػتما ار  Henry De Trastamaraأحػػػد ىػػػؤالء

ايخػػػػوة غيػػػػر الشػػػػرعييف ،ومعػػػػو دوف تيممػػػػو  ،Dontelloوسانشػػػػو  .Sanchoوانتيػػػػز الممػػػػؾ المرنسػػػػي

شػػػارؿ الخػػػامس وقائػػػده برترانػػػد د :جويسػػػكميف  Bertrand Du Gruisclinىػػػذه الحػػػرب واقنعػػػوا
حػػػوالي ث ثػػػيف ألمػػػا مػػػف العصػػػابات التػػػي تركيػػػا الممػػػؾ االنجميػػػز :أدوارد الثالػػػث فػػػي فرنسػػػا ،حيػػػث وجػػػد
القائػػػد المرنسػػػي د :جويسػػػكميف نمسػػػو أمػػػاـ قطاعػػػات عسػػػكرية منظمػػػة ،تايػػػر عمػػػى المػػػدف فتحتميػػػا أو

تمػػػػرض عمييػػػػػا تأديػػػػػة مبػػػػػالال ماليػػػػػة باىظػػػػػة .ان ػػػػػمت ىػػػػػذه العصػػػػػابات لمحممػػػػػة التػػػػػي أعػػػػػدىا شػػػػػارؿ

ػػتامار عمػػػى عػػػرش قشػػػتالة .وقػػػد أحػػػرزت الحممػػػة انتصػػػا ار
وجويسػػػكميف ػػػد بطػػػرس القاسػػػي ،منػػػافس تراسػ ا
أوليػػػػػا فػػػػػي معركػػػػػة نافاريػػػػػت  ،Navaretوتػػػػػولى العػػػػػرش تراسػػػػػتامارا ،وكػػػػػاف البابػػػػػا أوربػػػػػاف الخػػػػػامس

 0931-0926) UrbanVقػػػػػد حػػػػػرـ عمػػػػػى بطػػػػػرس القاسػػػػػي وأىػػػػػؿ مممكتػػػػػو مػػػػػا أتػػػػػوه مػػػػػف قبػػػػػي
األعماؿ ،فكاف ذلؾ مف أكبر األسباب التي أدت إلى ىزيمة بطرس.

وكػػػػػػػاف أف التجػػػػػػػأ بطػػػػػػػرس إلػػػػػػػى األميػػػػػػػر األسػػػػػػػود فػػػػػػػي بػػػػػػػوردو  ،Bordeauxعاصػػػػػػػمة جاسػػػػػػػكوني
 ،Gasconyالسػػػػترجاع مممكتػػػػو  ،فوعػػػػده األميػػػػر األسػػػػود بالمسػػػػاعدة ،وبالمعػػػػؿ اسػػػػتطاع دخػػػػوؿ اسػػػػبانيا

وىػػػزـ جػػػيش ىنػػػر :ود :جويسػػػكميف ،وخاصػػػة بعػػػد أف قامػػػت خيالػػػة د :جويسػػػكميف بػػػالتخمي عنػػػو كاشػػػمة

جناحيػػػو ،فكانػػػت اليزيمػػػة فػػػي معركػػػة نػػػاجي ار  Najeraبػػػالقرب مػػػف بامبمونػػػا  Pampelonaفػػػي الثالػػػث
مػػػػػف أبريػػػػػؿ 0923ـ ،وتػػػػػـ أسػػػػػر جويسػػػػػكميف فػػػػػي المعركػػػػػة ،وىػػػػػرب تراسػػػػػتاما ار ممتجئػػػػػا لمبابػػػػػا أوربػػػػػاف
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الخػػػػامس ،وأعػػػػاد األميػػػػر األسػػػػود بطػػػػرس القاسػػػػي إلػػػػى العػػػػرش القشػػػػتالي .إال أف أسػػػػر جويسػػػػكميف لػػػػـ

يستمر طوي  ،فافتداه الممؾ المرنسي بمبمال مالي كبير.

وثػػػػأر جويسػػػػكميف لنمسػػػػو فػػػػي معركػػػػة مونتيػػػػؿ  ،Monteilحيػػػػث قتػػػػؿ بطػػػػرس القاسػػػػي ،فخػػػػ بمصػػػػرعو
اسػػػتامار عمػػػى العػػػرش القشػػػتالي .وجنػػػت فرنسػػػا مػػػف
ا
العػػػرش لمرشػػػ الػػػب ط المرنسػػػي ،وجمػػػس ىنػػػر :تر
ىػػذه الحػػرب فوائػػد كثيػػػرة ،منيػػا أنيػػا تخمصػػت مػػػف الجنػػود )العصػػابات التػػي سػػػببت مشػػاكؿ كثيػػرة لمرنسػػػا،

حيث أخذىـ د :جويسكميف معو ،وكذلؾ األمير األسود إلى أسبانيا ،واستخدميـ ممؾ قشتالة.
Froissart: The Chronicles of Froissart, Tr. By. Bourchier. J, Vol. 1,
London, 1930, P. 153.FF., James Pettite and Andrews. F.A.S: The
History of Great Britain (From Caesars Invation to The Deposition
and Death of Richard 11), Vol. 1, London, 1794, P. 379., Ramsay. J.
H: Genesis of Lancaster or, The Three Reigns of Edward 11,
Edward 111, and Richard 11, 1307-1399, Vol. 1, Oxford, 1913, P.
475.FF., Adoumie. V: Histoire Geographie, Paris, 2007, P. 348.
Deborah. A. Fraioli: Op. Cit, P. 76.
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 -63بعػػػػد ىزيمػػػػة الجػػػػيش المرنسػػػػي فػػػػي معركػػػػة بواتييػػػػو  ،0952 Poitiersوأسػػػػر الممػػػػؾ المرنسػػػػي حنػػػػا

الطيػػػػب ،وعقػػػػد معاىػػػػدة لنػػػػدف مػػػػارس  ،0955والتػػػػي أثػػػػارت الا ػػػػب المرنسػػػػي بعػػػػد الشػػػػروط الميينػػػػة

التػػػػي فر ػػػػيا إدوارد الثالػػػػث عمػػػػى فرنسػػػػا ،كػػػػاف رد فعػػػػؿ إدوارد الثالػػػػث ىػػػػو تكثيػػػػؼ جيػػػػوده مػػػػف أجػػػػؿ
تحقيػػػؽ أىدافػػػو لاػػػزو فرنسػػػا مجػػػددال 0955ـ ،بيػػػد أف األمػػػور لػػػـ تسػػػر وفقػػػا لخطػػػو إدوارد الثالػػػث ،حيػػػث

فشػػػػؿ فػػػػي غػػػػزو فرنسػػػػا ،بعػػػػد ق ػػػػاء عاصػػػػمة عمػػػػى جيشػػػػو ،وفقدانػػػػو لتأييػػػػد نافػػػػار ،وت شػػػػي مالػػػػو
المتعمقػػػة بالتػػػاج ،ولػػػـ يعػػػد قػػػاد ار عمػػػى فػػػرض الشػػػروط الميينػػػة – التػػػي تصػػػؿ إلػػػى حػػػد مصػػػادرة ثمثػػػي

فرنسػػػػا لصػػػػال انجمتػػػػ ار بمقت ػػػػى معاىػػػػدة لنػػػػدف ،ومػػػػف ثػػػػـ لجػػػػأ إلػػػػى محادثػػػػات سػػػػ ـ مػػػػايو 0921ـ،
وتوصػػػػػؿ إلػػػػػى ىدنػػػػػو عنػػػػػد بريتػػػػػاني  Bretagneبػػػػػالقرب مػػػػػف شػػػػػارتر  ،Chartresاسػػػػػتمرت حتػػػػػى

سػػػبتمبر 0921ـ ،واتخػػػذ السػػػ ـ شػػػكمو النيػػػائي فػػػي كاليػػػو Calais ،أكتػػػوبر 0921ـ وبنػػػاء عمػػػى

تمػػػؾ المعاىػػػدة ،تحققػػػت يدوارد الثالػػػث السػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى جاسػػػكوني ،وكػػػؿ األ ار ػػػي المتنػػػازع عمييػػػا
حػػػدوديال ،بمػػػا فييػػػا كونتيػػػة بويتػػػو  ،Poitouوالتػػػي كانػػػت بعػػػض أ ار ػػػييا فػػػي أيػػػد :المرنسػػػييف ،وأي ػػػا
سػػػػػػػػػػػانتوف  ،Saintogneوبيرجػػػػػػػػػػػورد  ،Perigordوكونتػػػػػػػػػػػات بونثيػػػػػػػػػػػو ،Ponthieuوجػػػػػػػػػػػوييف

 ،Guienneواقطاعيػػػػة مػػػػارؾ  ،Markومدينػػػػة كاليػػػػو ،وتػػػػـ تحديػػػػد فديػػػػو الممػػػػؾ حنػػػػا الطيػػػػب بمبمػػػػال
ث ثػػػة م يػػػيف كػػػرواف مػػػف الػػػذىب ،وتعيػػػد ادوارد بتخميػػػو عػػػف المطالبػػػة بعػػػرش فرنسػػػا .وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف
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أف الشػػػروط كانػػػت مجحمػػػة ،فقػػػد رحػػػب المرنسػػػيوف بمعاىػػػدة بريتػػػاني كع مػػػة لنيايػػػة حػػػرب ال قبػػػؿ ليػػػـ

بتحمميا.
* Froissart: Op. cit, Vol. 2, P. 140., Obituario Monasterii Montisburgensis,
In. R. H. G.F, Tome. XX111, Paris., 1894, pp. 554, 555. MR Rapin De
Thoyras: Op.cit, Vol. 1, P. 438. Lavisse. E: Op. Cit, Tome. IV, Premier
Partie, P. 152., Tout. F: The History of England from The accession of
Henry 111 To the Death of Edward 111 (1216-1377), The political
History of England, Vol. 111, London, 1905, PP. 395-398., Charlotte.
M. Walters: An Economic History of England (1066-1874), London,
1925, P. 146, Bainville. J: Op. cit, P. 56., Marten and Carters, op. Cit,
P. 171., Dana Carleton Munro and Raymond James Sontag: Op. cit,
p. 420., Bradburg. J: Op. cit, p. 114., Deborah. A. Fraioli: Op. cit, pp.
76, 77.
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-65

ىػػػػػو األميػػػػػر إدوارد ابػػػػػف إدوارد الثالػػػػػث ،ولػػػػػد فػػػػػي مدينػػػػػة ودسػػػػػتوؾ  Woodstockيونيػػػػػو 0991ـ،
وكػػػاف منػػػػذ صػػػػاره يتسػػػػـ بػػػالقوة والقػػػػدرة عمػػػػى تحمػػػػؿ المسػػػػئولية ،ممػػػا دفػػػػ إدوارد الثالػػػػث إلػػػػى تأىيمػػػػو

لمميػػػاـ السياسػػػية ،ومنحػػػػو لقػػػب أميػػػػر ويمػػػز ،باي ػػػػافة إلػػػى لقػػػػب دووؽ كورنػػػووؿ  ،Cornwallثػػػػـ
شرع في تدريبو عسكريا ،وحرص عمى أف يشاركو في حممتو عمى فرنسا 0932ـ.


-91
-90

فاطمػػة عبػػد المطيػػػؼ :حمػػ ت األميػػػر االنجميػػز :األسػػػود عمػػى فرنسػػػا ،مجمػػة بحػػػوث كميػػة األدب )جامعػػػة
المنوفية  ،العدد الراب والسبعوف ،يوليو ،6114 ،ص .2-6

لويس الحاج :الجيش المرنسي ،دار المكشوؼ ،0535 ،ص .25
نور الديف حاطوـ :المرج السابؽ ،جػ  ،6ص.513

 -96ليوف:تقػػػػػ مػػػػػا بػػػػػيف نيػػػػػر :الػػػػػروف Rhone .والسػػػػػاؤوف  ،Saonوقبػػػػػؿ عصػػػػػر الكػػػػػارولنجييف كػػػػػاف

يحكميا أسقؼ ،ولكف بعد ذلؾ خ عت لمسمطة الممكية المرنسية ،واشتيرت بتجارة النبيذ.
 Stoddard: W.S: Lyon, Medieval France, An Encyclopedia, New
York and London, pp. 1081, 1082.
33- Henneman. J. B: Brignais, Medieval France An Encyclopedia, New
York and London, P. 277.
 -93بوربوف :تق في وسط فرنسا ،شرؽ بير ،Berry :وشماؿ أوفيرف .Auvergne

Henneman. J. B: Bourbon, Medieval, France An Encyclopedia,
New York and London, P. 263.
35- Henneman: Ibid, p. 263.
36- Frosisart: Op. Cit, Vol. 1, P. 140.
37- Froissart: Ibid, Vol. 1, pp. 140, 141.
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Froissart: Ibid, Vol 1, P. 141.
Frosisart: Ibid, Vol 1, p. 141.
Henneman. J. B: Brignais, Medieval France, An Encyclopedia, P.
278., Henneman. J. B: Brigand, Medieval France, An
Encyclopedia, New York and London, 1995, p. 277.
41- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 141.
42- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 141., Henneman. J. B: Brignais, Medieval
France, An Encyclopedia, New York And London, 1995, P. 278.
43- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142.
44- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142.
 -35فػػػػػػي عػػػػػػاـ 0915ـ تػػػػػػـ اختيػػػػػػار رجػػػػػػؿ فرنسػػػػػػي فػػػػػػي المنصػػػػػػب البػػػػػػابو :ىػػػػػػو :كميمنػػػػػػت الخػػػػػػامس
 ، 0903-0915) ClementVوبػػػػدأت البابويػػػػة وكأنيػػػػا صػػػػارت أداة بيػػػػد فيمػػػػب الرابػػػػ )-0645

 0903ممػػػػؾ فرنسػػػػا  ،ألف كميمنػػػػت الخػػػػامس لػػػػـ ياػػػػادر فرنسػػػػا إط قػػػػال ،إذ كانػػػػت بابويتػػػػو بدايػػػػة نمػػػػي

ػػر لػػػو فػػػي مدينػػػة أفينػػػوف  Avignonبػػػدال مػػػف
طويمػػػة لمبابويػػػة فػػػي رومػػػا ،فقػػػد اتخػػػذ البابػػػا الجديػػػد ،مقػ ا

ػػر
رومػػػا ،عمػػػى ال ػػػمة الشػػػرقية لنيػػػر الػػػروف ،وظمػػػت مدينػػػة أفينػػػوف الواقعػػػة تحػػػت النمػػػوذ المرنسػػػي مقػ ا

لمبابويػػػة منػػػذ عػػػاـ 0915ـ وحتػػػى عػػػاـ 0933ـ ،ثػػػـ عػػػاد مقرىػػػا إلػػػى رومػػػا .وقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذه
المتػػػػرة اسػػػػـ األسػػػػر البػػػػابمي  Cabtivity Babylonishبسػػػػبب االعتقػػػػاد السػػػػائد نػػػػذاؾ بػػػػأف إقامػػػػة

البػػػابوات فػػػي أفينػػػوف كانػػػت إجباريػػػة تحػػػت ال ػػػاط المرنسػػػي ،وذلػػػؾ تشػػػبييا ليػػػا بسػػػبي بنػػػي إسػػػرائيؿ،

مف قبؿ الممؾ البابمي الكداني نبوخذ نصر ،واجبارىـ عمى ايقامة في بابؿ.

Thomas. M. I. Bicki; : Avignon papacy, Medieval France, An
Encyclopedia, New York and London, 1995, PP. 166-169.,
Kaplan. M: Le moyen Age. X1-XV, Rome, 1994, P. 316. FF.,
Pirenne. J.: The Tides of History, Vol. 11, 1963, P. 224., Synan.
E. A: Clement V Pop, In. Strayer. J. R: Dictionary of the
Middle Ages, Vol. 3, P. 438.
46- Froissart: Op. cit, Vol. 1, P. 142., James Pettite and Andrews. F.A.S:
op. Cit, P. 381.
47- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142, Henneman. J.B: Brigand, Medieval
France, An Encyclopedia, New York and London, 1995, P. 277.,
James Pettite and Andrews. F.A.S: Ibid, P. 381.
48- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142.
49- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 143.
 -51كػػػػاتريف د :سػػػػيينا ) : 0941-0933راىبػػػػة مػػػػف الػػػػدومنيكاف ،عاشػػػػت حيػػػػاة عميقػػػػة التػػػػديف إلػػػػى أف
توقمػػػػت عػػػػف تنػػػػاوؿ الطعػػػػاـ وتوفيػػػػت فػػػػي التاسػػػػ والعشػػػػريف مػػػػف ابريػػػػؿ  ،0941وىػػػػي مػػػػا تػػػػزاؿ شػػػػابو،
والحػػػاؿ أف تػػػػدينيا ىػػػو الػػػػذيف قادىػػػػا لممشػػػاركة فػػػػي الحيػػػػاة العامػػػة .وفػػػػي سػػػػبعينات القػػػرف الرابػػػػ عشػػػػر
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خا ػػػػت حممػػػػة نشػػػػطة مػػػػف أجػػػػؿ عػػػػودة البابػػػػا جريجػػػػور :الحػػػػاد :عشػػػػر -0931) Gregory XI

0934ـ إلػػػػى رومػػػػا ،ومػػػػف أجػػػػؿ السػػػػ ـ بػػػػيف المسػػػػيحييف ،ومػػػػف أجػػػػؿ الحمػػػػ ت الصػػػػميبية العبػػػػور

المقػػدس إلػػػى مػػا وراء البحػػػر  .وقػػػد ترحمػػت وأرسػػػمت رسػػػائؿ إلػػى كػػػؿ مػػػف تعتقػػد أنػػػو قػػػد يكػػوف عونػػػال عمػػػى

تحقيػػػػؽ تمػػػػؾ األىػػػػداؼ .وذلػػػػؾ ألف مرسػػػػوـ جريجػػػػور :الحػػػػاد :عشػػػػر والػػػػدعوة إلػػػػى حممػػػػة صػػػػميبية نبػػػػأ

طيبػػػال جمػػػي ل  .ولكػػػف البابػػػا جريجػػػور :الحػػػاد :عشػػػر أراد أوال أف يتحقػػػؽ السػػػ ـ فيمػػػا بػػػيف المسػػػيحييف،

وعنػػػدما يتحقػػػؽ ىػػػذا السػػػ ـ سػػػوؼ يػػػأمر الػػػرب بػػػالحرب الصػػػميبية .وكانػػػت كػػػاتريف عمػػػى درايػػػة بمشػػػكمة
السػػػرايا العسػػػكرية المرتزقػػػة؛ التػػػي كانػػػت تسػػػتخدـ ػػػد إخوانيػػػا المسػػػيحييف ،وكانػػػت تكػػػدر عػػػيش المػػػدنييف،

وقػػػد اعتبػػػرتيـ أ :المرتزقػػػة خػػػداـ الشػػػياطيف ،ولػػػذلؾ كانػػػت تػػػدعو إلػػػى السػػػ ـ المقػػػدس ،ودعػػػت والمػػػت

شػػػارؿ الخػػػامس عمػػػى خػػػوض حػػػرب ػػػد انجمتػػػرا .فمػػػي رأ :كػػػاتريف كػػػاف قتػػػاؿ المسػػػيحييف لمسػػػيحييف

خريف وحده ىو الحرب ،أما الحممة الصميبية قمـ تسميا حرب بؿ سمتيا ذلؾ الزمف الجميؿ .

De Mas Latrie. M: Documents Sur Le Commerce Martime Du
Midi De L'a, France, Extraits De Quelques Archives D' Italie, In.
Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome Troisieme , Paris,
1857, P. 213., Philip Schaff: History of The Christain Church,
Vol. VI (The middle Ages
1294-1517), 1882, pp. 107, 108.,
Tierney. B: Sources of The. Middle Ages, Vol. I, U.S.A, 1999, P.
289., Maxwell – Stuart. P. G: Chronicle of The popes, London,
1997, pp. 133-135., Dana Carleton Munro and Raymond Jaines
Sontage : op. cit, p. 460., Denys Hay: Ageneral History of Europe,
New York and London, 1989, P. 109.
51- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 143.
52- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 143.
53- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 143.
'54- Chronologie Des Baillis Et Des Senechaux Jusqu' AL
Avenement De Philippe De Valois, In. R.H. G.F, Tome. XXIV,
Paris, 1904., Lavisse. E: op. Cit, Tome. IV, Premiere Partie, P.
170., Delorme .J. : Les Grand Dates Du Moyen Age, Paris, 1967,
P. 107., Seward. D.: op. Cit, pp. 100, 101.
 -55اعتمػػػى بطػػػرس األوؿ لوزجنػػػاف  Pierre I De Lusignanعػػػرش قبػػػرص فػػػي عػػػاـ 0955ـ ،بعػػػد
وفػػاة والػػػده ىيػػػو الرابػػ  ، Hugues IVواشػػتير بقػػػوة شخصػػػيتو ،وتطرفػػػو فػػي الحماسػػػة الدينيػػػة .وقػػػد
أراد ىػػػذا الممػػػؾ أف يجعػػػؿ مػػػف نمسػػػو بطػػػ ل لممسػػػيحية فػػػي صػػػراعيا ػػػد المسػػػمميف ،ولػػػذلؾ فكػػػر فػػػي
القيػػػاـ بحممػػػة صػػػميبية كبػػػر يطعػػػف بيػػػا المسػػػمميف طعنػػػة قوية.وعنػػػدما أدرؾ أف ىػػػذا المشػػػروع يحتػػػاج

إلػػػػػى اسػػػػػتعدادات ػػػػػخمة وأمػػػػػواؿ كثيػػػػػرة؛ قػػػػػاـ برحمػػػػػة طويمػػػػػة فػػػػػي غػػػػػرب أوربػػػػػا )0925-0926
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لمحصػػػوؿ عمػػػى أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف المسػػػاعدات البابويػػػة  ،وممػػػوؾ الاػػػرب األوربػػػي ،أبحػػػر بطػػػرس
األوؿ مػػػف قبػػػرص فػػػي  63أكتػػػوبر سػػػنة 0926ـ ،ومػػػر بػػػرودس ،ثػػػـ البندقيػػػة ،ثػػػـ قصػػػد أفينػػػوف حيػػػث
اجتمػػػ بالبابػػػا أوربػػػاف الخػػػامس ،كمػػػا اجتمػػػ بممػػػؾ فرنسػػػا حنػػػا الثػػػاني )الطيػػػب  ،وأعمػػػف البابػػػا أمػػػاـ
الممكػػػيف حممػػػة صػػػميبية جديػػػدة ) 03ابريػػػؿ  . 0929وبعػػػد ذلػػػؾ أكمػػػؿ بطػػػرس رحمتػػػو فطػػػاؼ بم نػػػدرز

 ، Flandersوبرابانػػػػت  ، Brabantوبعػػػػض المقاطعػػػػات والمػػػػدف األلمانيػػػػة،ثـ قمػػػػؿ راجعػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ
إلػػػى بػػػاريس ،ل جتمػػػاع مػػػرة ثانيػػػة بحنػػػا الثػػػاني .وبعػػػد زيػػػارة نورمانػػػد :وبريتػػػاني ،أبحػػػر بطػػػرس مػػػف

كاليػػػو إلػػػى انجمتػػػرا ،ليقابػػػؿ إدوارد الثالػػػث ،الػػػذ :أحسػػػف اسػػػتقبالو .وبينمػػػا ىػػػو فػػػي طريػػػؽ العػػػودة مػػػف
انجمت ػ ار سػػم بوفػػاة صػػديقو حنػػا الطيػػب ممػػؾ فرنسػػا ،فأسػػرع إلػػى بػػاريس لح ػػور تتػػوي الممػػؾ الجديػػد

شارؿ الخامس.
 De Mas Latrie. M. : Histoire De L' Ile De Chypre Sous Le Regne
De Princes De La Maison De Lusignan, Vol. 11, Paris, 1852, P.
240.,
سعيد عاشور :قبرص والحروب الصميبية  ،الييئة المصرية ،العامة لمكتاب ،6116 ،ص.54-52
56Froissart : Op. Cit, Vol. 1, P. 144.
 -53تػػػوج شػػػارؿ الخػػػامس فػػػي كنيسػػػة السػػػيدة فػػػي ريمػػػس عمػػػى يػػػد رئػػػيس األسػػػاقمة ،وتػػػـ تتػػػوي زوجتػػػو
الممكػػػة ابنػػػة الػػػدوؽ بيتػػػرد :بوربػػػوف  ،peter De Bourbonوكػػػاف مػػػف بػػػيف الح ػػػور بطػػػرس

األوؿ لوزجنػػػاف ممػػػؾ قبػػػرص ،ودوؽ انجػػػو  ،Duke D' AnJouودوؽ بورجػػػوف

 ،Duke De Bourgoneوالسػػػػػير وينسػػػػػ س د :بوىيميػػػػػا ،Wenceslas De Bohemia
ودوؽ لوكسػػػػبمبورج  ،Duke De Luxembourgودوؽ برابانػػػػت Duke De Brabant

وايػػػػرؿ د :دامػػػػارتيف  ،Earl De Damartinوايػػػػرؿ د :ترانسػػػػارفيؿ ،Earl DeTrancarvill

وايػػػرؿ فوديمونػػػت  ،Earl De Vaudemontوفػػػي ح ػػػور األسػػػاقمة والمػػػوردات ،وأقيمػػػت الػػػوالئـ

واالحتماالت لمدة خمسة أياـ  ،ثـ رحؿ الممؾ شارؿ الخامس إلى باريس.
 Froissart: Ibid, Vol. I, P. 151.
 -54تعتبػػػر فتػػػرة حكػػػـ شػػػارؿ األصػػػم  Charles Le Chaureالممػػػؾ الكػػػارولنجي ) 433-469حػػػدا
فاصػػػ ل فػػػي تتػػػوي الممػػػوؾ وترسػػػيميـ ،فقػػػد أصػػػب مػػػف ذلػػػؾ الحػػػيف التقميػػػد السػػػائد فػػػي القسػػػـ الاربػػػي
مػػػف األمبراطوريػػػة :أف يػػػتـ تتػػػوي ورسػػػامة الممػػػؾ عمػػػى يػػػد رئػػػيس األسػػػاقمة ،وبالتحديػػػد عمػػػى يػػػد رئػػػيس
أسػػػاقمة ريمػػػس ،حيػػػث تقػػػػاـ مراسػػػـ االحتمػػػاؿ .ويمكػػػػف القػػػوؿ أنػػػو عنػػػػد اعػػػت ء أ :ممػػػؾ العػػػػرش ،أو

وجػػػود أ :محاولػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى العػػػرش ،لػػػـ تكػػػف لتػػػتـ إال بعػػػد انعقػػػاد اجتمػػػاع قبػػػؿ عمميػػػة االنتخػػػاب
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نمسػػػػيا ،مػػػػف خػػػػ ؿ احتمػػػػاالت رسػػػػامة وتتػػػػوي  ،وتكػػػػوف مثػػػػؿ ىػػػػذه االحتمػػػػاالت متميػػػػزة ،ويبػػػػدو أف

مظيرىا قابؿ لمتايير مف عيد آلخر.
 Capitularia Caroli Calvi, In. R. H. G.F, Tome. VII, P. 689.,
فاطمػػػة عبػػػد المطيػػػؼ :مراسػػػـ تتػػػوي الممػػػؾ الكػػػارولنجي شػػػارؿ األصػػػم )433 469ـ  ،مجمػػػة وقػػػائ
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عنػػػػػدما تػػػػػوفى شػػػػػارؿ الرابػػػػػ  0964-0966) CharlesIVابػػػػػف فيميػػػػػب الرابػػػػػ )0903-0645

ممػػػؾ فرنسػػػا ،دوف أف يتػػػرؾ وريثػػػال ذكػػػ ار يخممػػػو ،اختػػػار زعمػػػاء فرنسػػػا فيميػػػب فػػػالوا Philippe De

 ، 0951-964) Valoisوالػػػػذ :صػػػػار فيميػػػػب السػػػػادس ،ليؤسػػػػس أسػػػػرة جديػػػػدة ىػػػػي أسػػػػرة فػػػػالوا،

حمػػػت محػػػؿ أسػػػرة كابيػػػو فػػػي حكػػػـ فرنسػػػا ،وكػػػاف يدوارد الثالػػػث ادعػػػاءات فػػػي العػػػرش المرنسػػػي باعتبػػػاره
ابػػػف ايػػػ ازبي  Isabelleشػػػقيقة الممػػػؾ المرنسػػػي فيميػػػب الرابػػػ  ،ولكػػػف كػػػاف إدوارد حينئػػػذ فػػػي السادسػػػة

عشرة مف عمره ،ولـ ييتـ أحد باحتجاجات والدتو إيزابي .

Pierre cochon: Chroniques, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894, P.
225., Masselino. J: Altera Chronici Rotomagensis Continuatione, In. R.
H. G. F, Tome. XXIII, Paris, 1894, P. 352., Necrologio Hospitalis Beatae
Mariae Magdalenae Rotomagensis, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris,
1894, P. 416, Viard. J: La France Sous Philippe VI De Valois, Paris, 1986,
P. 337-FF., Delorme J: Op. Cit, P. 102., Adomie. V: Op. Cit, P. 140.
60- Austin F. OGG: Op. Cit, P. 440. Ramsay. J. H: Op. Cit, PP. 384, 385.,
Vickers. K. H: Op. Cit, PP. 198, 199.
61- Tout. F: Op. Cit, P. 400., Bainville. J: Op. Cit, P. 58. Kelly Devries and
Robert. D. Smith: Op. cit P. 146., Seward. D: Op. Cit, P. 104.
62- Kichin. G. W.M.A: History of France, Oxford, 1872, PP. 430,431,
Tony Jaques: Dictionary of Battles and Sieges, Vol. 1, London, 2007,
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*

ف

ل عف أنيا كانت أكثر دقة في إصابة اليدؼ.

جوزيػػػؼ داىمػػػوس سػػػب معػػػارؾ فاصػػػمة فػػػي العصػػػور الوسػػػطى ،الييئػػػة العامػػػة لمكتػػػػاب،
ت  ،0556ص .020-055
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* Deborah. A. Fraioli: Op. Cit, P. 84.
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، الممػػػػؾ القاصػػػػر، شػػػػارؿ السػػػػادس أو الممػػػػؾ الػػػػتعس عمػػػػى حػػػػد قػػػػوؿ بعػػػػض المػػػػؤرخيف-015
 أو، أصػػػػيب بمػػػػس: والػػػػذ، جمػػػػس عمػػػػى العػػػػرش وعمػػػػره ال يتجػػػػاوز الثانيػػػػة عشػػػػرة:الػػػػذ
، مخبػػػوال عنػػػدما بمػػػال الرابعػػػة والعشػػػريف عامػػػا

عمػػػى حػػػد قػػػوؿ بعػػػض المػػػؤرخيف أصػػػب

 فق ػػػت سياسػػػة.عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أنػػػو يحظػػػى بػػػبعض فتػػػرات مػػػف صػػػماء الػػػذىف أو التمكيػػػر

األوصػػػػياء )أعمامػػػػو لػػػػويس ويوحنػػػػا وفيميػػػػػب عمػػػػى ثمػػػػار المجيػػػػود ايصػػػػ حي لشػػػػػارؿ
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Famiglietti:
Charles
VI,
Medieval
France,
An
Encyclopedia, New York and London, 1995, pp. 378,
379., Samuel. K. Cohn. J. R: Op. Cit, P. 100FF.,
 ا ػػػػػمح ؿ العصػػػػػور الوسػػػػػطى دراسػػػػػة لنمػػػػػاذج الحيػػػػػاة والمكػػػػػر والمػػػػػف:يوىػػػػػاف ىويزنجػػػػػا
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، عمػػػػى السػػػيد عمػػػػى. ت، تػػػاريخ أوربػػػػا فػػػي العصػػػػور الوسػػػطى: مػػػوريس بيشػػػػوب،0554
.923 . ص،6113 ،المجمس األعمى لمثقافة
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دور بنك روما االلخصادى في واليت طرابلس الغرب " ليبيا "
" 7077-7091م"

د .محمد عزيز محمد

مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
كمية اآلداب  -جامعة سوهاج

ممــدمـــت:

استكلت أسبانيا عمى مدينة طرابمس عاـ 5151ـ ,عمى عيد األمبراطكر شارؿ
الخامس ,ليتخذىا جيبا صميبيا بجانب الجيكب الصميبية التى أقاميا ,كتناثرت عمى طكؿ الساحؿ
الشمالى إلفريقية ,إلى أف تنازؿ عنيا شارؿ الخامس إلى فرساف القديس يكحنا ,عاـ 5151ـ,
لكى يتفرغ لمحرب ضد سكاف الجزائر كتكنس ,ككذلؾ لمكاجية السمطاف العثمانى "سميماف
المشرع" (5111-5151ـ)( .)5كفى البداية :كقع عبء الكفاح عمى أىالى طرابمس الغرب ,سكاء
ضد األسباف أك فرساف القديس يكحنا ,كلكف جيكدىـ أخفقت فى ىذا السبيؿ لضعؼ إمكانياتيـ
الحربية كالبشرية ,كمكاردىـ المالية كانت ضعيفة ,فاستنجدكا بالدكلة العثمانية ,كاستجاب ليـ
السمطاف سميماف المشرع فأرسؿ ليـ قكة عثمانية بقيادة "م ارد أغا" ,كلكنو لـ يتمكف مف االستيالء
عمييا ,فأرسؿ إلى السمطاف العثمانى طالبا تعزيز قكاتو ,فأرسؿ سميماف المشرع :سناف باشا
الصدر األعظـ "رئيس الكزراء" إلى طرابمس عمى أرس األسطكؿ العثمانى ,كاستطاع ضرب
منشآت الميناء ,كدخؿ المدينة عاـ 5115ـ .ككاف دراجكف باشا ممف أعاف سناف باشا فى
عممياتو الحربية .كصدر فرماف عثمانى مف السمطاف العثمانى بتعييف مراد أغا كاليا عمى طرابمس
الغرب فى ذات العاـ فكاف بذلؾ أكؿ الكالة العثمانييف عمييا ,ثـ خمفو دراجكف باشا الذل استطاع
أف يقضى عمى فمكؿ فرساف القديس يكحنا مف أقميـ ط اربمس بعد فترة بمغت ستة عشر عاما,
كأصبحت طرابمس منذ عاـ 5115ـ كالية عربية تحت السيادة العثمانية( ,)5ترسؿ إلييا الكالة
ليتكلكا حكميا حتى عاـ 5155ـ ,بعد أف نجح مؤسس األسرة القرمانمية "أحمد القرمانمى" فى
تكلى الحكـ ىناؾ تحت السيادة العثمانية ,ليتكارث مف بعده أفراد األسرة القرمانمية حكـ تمؾ
الكالية ,حتى عاـ 5351ـ ,لتعكد كالية طرابمس الغرب بدءا مف ذلؾ العاـ  -عاـ 5351ـ-
تحت السيادة العثمانية المباشرة ( ,)5كمنذ ذلؾ الحيف صارت كالية طرابمس الغرب مطمعا كىدفا
لكثير مف القكل االستعمارية الكبرل ,كخاصة منذ نياية القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف,
بعد أف دب الضعؼ فى كافة أكصاؿ الدكلة العثمانية ,لتصبح رجؿ أكركبا المريض ,الذل
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تتيافت عميو القكل االستعمارية الكبرل لتقسيـ أمالكو كتفتيت أكصالو ,ككانت إيطاليا مف أكثر
الطامعيف فى تمؾ الكالية العثمانية "كالية طرابمس الغرب".
ترجع عالقة إيطاليا بشماؿ إفريقيا ,إلى العصكر القديمة ,حينما امتد نفكذ الركماف
إلى إفريقيا الشمالية ,حتى إنو كاف يطمؽ عمى البحر المتكسط "بحيرة ركمانية" .كمع ظيكر
العرب كقكة كبرل فى القرف السابع الميالدل ,امتد نفكذىـ إلى الشماؿ اإلفريقى ,فتـ صبغ
الشماؿ اإلفريقى كمو بالصبغة العربية .كبرغـ ذلؾ لـ تنقطع صمة إيطاليا بالشماؿ اإلفريقى
خالؿ تمؾ الفترة .فمقد قامت فى العصكر الكسطى ,كأكائؿ العصكر الحديثة ,عالقات قكية
بيف مدف (بي از – جنكة – البندقية) كغيرىا مف الكاليات اإليطالية ,كبيف المدف الساحمية
بالشماؿ اإلفريقى ,حيث اتسمت ىذه العالقات بالطابع التجارل(. )4
كحينما حدث تنافس استعمارل ,بيف الدكؿ االستعمارية الكبرل ,لمسيطرة عمى الشماؿ
اإلفريقى ,منذ بداية العصكر الحديثة ,كانت إيطاليا بالطبع تتطمع ,ىى األخرل ,ألف تمعب دك انر
ىامان فى ىذا المجاؿ  ,بحكـ مكقعيا الجغرافى القريب مف البحر المتكسط  ,كبحكـ صالتيا
التاريخية بتمؾ المنطقة .
إال أف إيطاليا قد شغمت بتحقيؽ كحدتيا فى تمؾ الفترة  ,لذلؾ تركت ىذا المجاؿ
االستعمارل لغيرىا مف الدكؿ ,لممنافسة عمى االستعمار فى الشماؿ األفريقى.
ال ,فبعد أف اتحدت الكاليات اإليطالية ,كأصبحت دكلة مكحدة مستقمة,
لـ يستمر ذلؾ طكي ن
عاـ 5315ـ()1؛ بدأت إيطاليا المكحدة فى التطمع كالبحث عف المصالح كالمكاسب التجارية
كاالستعمارية ليا فى قارة أفريقيا ,أسكة بالدكؿ األكركبية األخرل ,التى سبقتيا فى ىذا المجاؿ.
كعندما حدث االحتالؿ الفرنسى لتكنس ,فى 55مايك عاـ 5335ـ ,كاف لو عميؽ األثر عند
اإليطالييف ,فقد اعتبره اإليطاليكف ضربة قكية لمصالحيـ فى البحر المتكسط .
لقد كاف ىذا العامؿ مف أقكل العكامؿ التى دفعت إيطاليا لمعمؿ عمى بسط نفكذىا عمى
منطقة البحر المتكسط كشماؿ إفريقيا ,كلكنيـ اتجيكا إلى الشرؽ اإلفريقى( ,)1فنجحكا فى إقامة
مستعمرات إيطالية ليـ فى إريتريا كاصكماؿ ,كما اتجيكا إلى إقامة مستعمرات إيطالية ليـ فى
إثيكبيا ,كجاءت ىزيمة إيطاليا فى معركة "عدكة" عمى يد اإلثيكبييف ,فى مارس عاـ 5381ـ(,)1
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لتحكؿ أنظار اإليطالييف مف الشرؽ اإلفريقى إلى الشماؿ اإلفريقى ,حيث أركا أف الشماؿ اإلفريقى
ىك المجاؿ المناسب لمتكسع اإليطالى ,كليس الشرؽ اإلفريقى .حيث بدأت إيطاليا فى اتخاذ
الخطكات الجادة -بعد ىذه اليزيمة -التى تمكنيا مف احتالؿ كالية طرابمس الغرب ( ,)3بعد أف
كانت إيطاليا قد زادت مف نشاطيا االقتصادل فى تمؾ الكالية ,كتمييد الحتالؿ فعمى ليا .
فكما أشرنا مف قبؿ :أنو بعد فشؿ إيطاليا فى احتالؿ تكنس ,نتيجة الحتالؿ فرنسا ليا,
فى مايك عاـ 5335ـ ( ,)8كاثر تفاقـ أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية الناجمة عف
كحدتيا()51؛ عقدت إيطاليا جمسة برلمانية ,فى  1يكنية سنة 5335ـ ,لمناقشة قضية
مصالحيا فى منطقة البحر المتكسط ,كفى ذلؾ االجتماع أثار أعضاء البرلماف اإليطالى أىمية
الدكر الذل يمكف أف تقكـ كالية "طرابمس الغرب" فى خدمة المصالح االقتصادية كالسياسية
كاالستراتيجية اإليطالية ,كبخاصة أف ىذه الكالية ليا مكقع استراتيجى غاية فى األىمية ,بالنسبة
لسكاحؿ الجنكب اإليطالى )55(.كىكذا فإنو منذ ذلؾ االنعقاد أخذت الحككمة اإليطالية تظير
اىتماما ممحكظا بالتأسيس ليذه المصالح فى كالية طرابمس الغرب ,فى كافة النكاحى
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية( .)55كأخذت إيطاليا تعمؿ عمى زيادة تعامميا التجارل مع
كالية طرابمس الغرب ,مف خالؿ زيادة حركة السفف كالسمع كالبضائع المتبادلة معيا .كقد كانت
ىذه الزيادة كاضحة بشكؿ كبير كممفت لمنظر ,كذلؾ مف خالؿ األرقاـ كاإلحصائيات التى
اىتمت بحركة التبادؿ التجارل اإليطالى مع كالية طرابمس الغرب؛ إذ كضعت ىذه
اإلحصائيات إيطاليا فى مطمع القرف العشريف ,فى المرتبة الثانية مع بريطانيا ,بعد أف كانت
قبؿ ذلؾ فى المرتبة الرابعة( .)55ككاف اليدؼ مف ىذه الزيادة ىك :رغبة اإليطالييف فى تحكيؿ
كالية طرابمس الغرب "ليبيا" إلى سكؽ رائجة لمنتجاتيـ المختمفة ,فشجعكا رعاياىـ عمى اليجرة
لمعمؿ كاالستثمار فييا فازدادت بذلؾ أعداد المياجريف اإليطالييف ,الذيف انخرط أغمبيـ فى
ممارسة مختمؼ األنشطة االقتصادية ,كالصناعة كالتجارة كالحرؼ األخرل ,لتصبح الجالية
اإليطالية ,فى ليبيا ,مف أىـ الجاليات األجنبية المكجكدة فى كالية طرابمس الغرب( .)54فمقد
كانت الجالية اإليطالية ,فى كالية طرابمس الغرب ,حريصة عمى تدعيـ مصالحيا التجارية
كاالقتصادية كتأمينيا ,كاستغالؿ أطماع الحككمة اإليطالية كنكاياىا االستعمارية ىناؾ ,عبر
عقد الصفقات التجارية مع تمؾ الكالية ,لمكاجية المنافسات األجنبية األخرل ,كالبريطانييف
كالفرنسييف كاأللماف كغيرىـ .
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حأسيس مصرف روما (: )Banco di Roma
كجدت الحككمة اإليطالية فى الجالية اإليطالية كسيمة ىامة لمتابعة تدخميا
االقتصادل فى شئكف كالية طرابمس الغرب ,كقد ميد كجكد ىذه الجالية لحككمتيا عممية
إقناع السمطات العثمانية بالسماح ليا بمزاكلة أنشطة تجارية كاقتصادية عديدة ,كالمتمثؿ
فى النشاط التجارل كالمالى الذل كاف يقكـ بو مصرؼ ركما , Banco di Roma
كالذل ارتبط اسمو بسياسة التغمغؿ االقتصادل السممى( ,)51كالتمييد لألطماع
االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغرب (.)51
لقد افتتح مصرؼ ركما ,في  8مارس عاـ 5331ـ في مدينة الزيك""Lazio
اإليطالية ,كتكسعت أنشطة المصرؼ بشكؿ ممحكظ بعد ذلؾ حيث افتتحت عدة فركع لو
خارج إيطاليا ,عاـ 5811ـ ,فى حكض البحر المتكسط؛ كقكاعد اقتصادية تساعد عمى
التكسع اإليطالى فى منطقة البحر المتكسط ,التى تعتبرىا إيطاليا المجاؿ الحيكل لنشاطيا
االستعمارل ,كمف بيف ىذه الفركع التى افتتحيا المصرؼ :فرع اإلسكندرية ,كمالطة,
كطنجة ,فكاف بذلؾ أكؿ مصرؼ إيطالي يتجو إلى ىذا النشاط(.)51
كتمكف مصرؼ ركما أيضا مف فتح فرع لو في مدينة طرابمس ,يكـ  51أبريؿ
بناء عمى قرار مجمس اإلدارة المنعقد فى  53مارس 5815ـ ,غير أف نشاطو
5815ـ ,ن
الفعمي لـ يبدأ إال بعد تكقيع العقد المبرـ بركما ,في  51أبريؿ سنة 5811ـ ,كبحضكر
ككيؿ القنصمية العثمانية في ركما )53(.كأسندت رئاسة ىذا الفرع إلى رجؿ األعماؿ
اإليطالى "السنيكر بريشيانى"  "Bershianiأحد دعاة السياسة اإليطالية االستعمارية,
كالذم سبؽ لو أف اشتغؿ باألعماؿ المصرفية فى المستعمرات اإليطالية بشرؽ إفريقيا,
كصارت لديو بعض الخبرات اإلدارية كالمالية( .)58ككاف بريشيانى كثير التجكؿ فى ليبيا
لبث الدعاية المغرضة لالطالع عمى أحكاؿ البالد ,ككاف يبذؿ الماؿ عف سعة ,كفى كؿ
مناسبة ,كيتصؿ باألعياف يتخذ منيـ أصدقاء كعيكنا لو ( .)51كيذكر محمد عبد الكريـ
الكافى" :بأف اختيار ىذا الرجؿ يؤكد لنا الطبيعة االستعمارية ليذا المصرؼ ,حيث كاف
اليدؼ األساسى مف إنشاء ىذا الفرع ىك خمؽ مصالح مادية إليطاليا فى ليبيا ,تتمثؿ فى
مشاريع اقتصادية كتجارية فى مختمؼ المدف الميبية ,بحيث تصبح ركيزة إليطاليا ,عندما
تحيف ساعة الغزك ثـ االستعمار"( .)55كلتحقيؽ ىذه السياسة :ازداد نشاط المصرؼ
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بشكؿ ممحكظ ,ففتح فركعان لو بعد ذلؾ في بنغازل "ديسمبر سنة 5811ـ" ,كفى مصراتة
"يكليك سنة 5813ـ" ,كفى الخمس "ديسمبر سنة 5813ـ" ,كفى زليطف "أبريؿ سنة
5818ـ" ,كفى درنة "نكفمبر سنة 5818ـ" ,كذلؾ لكى يتكسع النشاط االقتصادل
اإليطالى فى كافة أرجاء كالية طرابمس الغرب( .)55كأنشأ المصرؼ لخدمة أغراضو عدة
مطابع منيا :مطبعة أربيب( ,)55كمطبعة فنكف الطباعة(,)54كما أنشأ أكثر مف جريدة
تتحدث بأسمو ,كتدافع عف مصالحو :منيا "جكرنالى دل تريبكلى" " (51)Giornale Di
 ,"Tripoliك(إيكك دل تريبكلى) ) ,)51((Echo Di Tripoliحيث حاكلت إدارة البنؾ بث
الدعاية اإليطالية بيف األىالى ,كتقديـ النمكذج اإليطالى عمى أنو النمكذج األمثؿ مف
خالؿ ىذه الجرائد )51(.كبمغت استثمارات البنؾ عاـ5855ـ ما يقرب مف  541مميكف
ليرة إيطالية ,أم ما يقارب خمسة مالييف دكالر(. )53
كاف مصرؼ ركما أحد الكسائؿ الرئيسية التي استغمتيا الحككمة اإليطالية في عممية
التغمغؿ السممي ,حيث رأل الساسة اإليطاليكف :أنو مف الضركرم لتحقيؽ أىدافيـ ,البحث عف
جياز مالي يمكنو أف يتكلى القياـ بأعباء العمميات االقتصادية المزمع إجراؤىا في كالية طرابمس
الغرب ,كي تعطى إيطاليا امتيا انز ليا في الميداف االقتصادم كمقدمة لمضـ السياسي)58(.
كانت فركع بنؾ دم ركما ,بكالية طرابمس الغرب ,مف أبرز المصالح اإليطالية
ىناؾ ,كقد دار حكلو الكثير مف النقاش كالجدؿ ,كبخاصة فيما يتعمؽ بحقيقة األىداؼ
التي أقيـ مف أجميا ىذا البنؾ في تمؾ الكالية ,كقد جاء إنشاء فرع بنؾ ركما اإليطالي في
مدينة طرابمس ,كالعديد مف المدف الميبية األخرل فيما بعد ,بدعـ مف القكل السياسية
كاالقتصادية كالدينية اإليطالية ,ككاف ىذا البنؾ أحد أىـ كسائؿ تغمغؿ المؤسسات
كالشركات التجارية اإليطالية في كالية طرابمس الغرب)51(.
كمف جية أخرل :فعمى الرغـ مف أف مصرؼ ركما -مف الناحية النظرية -كاف
مممككان لمقطاع الخاص ,إال أنو ,في الكاقع ,كاف لو ارتباط عضكم مع الحككمة اإليطالية
لألسباب اآلتية)55( :
ا
أوال :كاف ركمكلك تيتكني  - Romolo Tittoniالذم شغؿ منصب نائب رئيس
المصرؼ -شقيقان لتكماسك تيتكني  Tomasso Tittoniكزير الخارجية اإليطالية ,في الفترة مف
5818-5811ـ ,كىى الفترة التى تزامنت مع فتح فركع لمصرؼ ركما فى كالية طرابمس الغرب .
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ا

ثانيا :كانت معظـ األمكاؿ التي استعممت مف قبؿ المصرؼ ,لشراء األراضي
كبعض االستثمارات األخرل ,في كالية طرابمس الغرب ,قد منحت لممصرؼ مف قبؿ
الحككمة اإليطالية كالفاتيكاف .)32( Vaticanكبخاصة أف ىذا البنؾ كاف مرتبطان بالدكائر
الحاكمة مف ناحية ,كباألكساط الكاثكلكيكية ذات النفكذ الديني مف ناحية أخرل .حيث
حرصت الحككمة اإليطالية ,كالمؤسسة الدينية ,عمى إضفاء الصبغة الدينية لمصرؼ
ركما ,لذلؾ كاف الدعـ الدينى لمصرؼ ركما كاضحا ,حيث ساىمت أمكاؿ الكنيسة فى
إنشاء ىذا البنؾ ,دعما لنشاطاتو فى كالية طرابمس الغرب ,كاتخذت الحككمة اإليطالية
مف "البابكية" مرك از لمدعاية لذلؾ المصرؼ ,كما عمؿ مدي ار ليذا المصرؼ "أرنستك
باتشيمى" Arnesto Batchiliكىك عـ ألحد كجياء الفاتيكاف كىك " :يفجينى باتشيمى"
 ,Yavgieny Batchiliالذل أصبح فيما بعد البابا بيكس الثانى عشر( .)33لقد
حرصت الحككمة اإليطالية عمى الحصكؿ عمى الدعـ المعنكل مف الفاتيكاف ,كمختمؼ
طبقات رجاؿ الديف ,لمصرؼ ركما ضمانا لتبريكاتيـ الركحية(.)34
ا
ثالثا :دعـ الحككمة اإليطالية لعمميات خطكط المكاصالت البحرية التى أنشأىا
مصرؼ ركما حيث ربطت ىذه الخطكط بيف السكاحؿ الميبية كالسكاحؿ اإليطالية ,تيسي ار عمى
البنؾ لتحقيقؽ أغراضو كأىدافو ,كلقد كاف ىذا الدعـ مف قبؿ الحككمة اإليطالية لممصرؼ ,فى
تحفيز لعمميات المصرؼ الكطنية ,مف كجية نظر الحككمة اإليطالية.
ىذا الشأف؛
ان
ا
رابعا :منحت الحككمة اإليطالية فرع مصرؼ ركما ,في مدينتى طرابمس
كبنغازم ,الحؽ في القياـ بالخدمات البريدية ,منافسة بذلؾ مكتب البريد اإليطالي ,بتمؾ
المدينتيف ,كالمذاف كانا يقكماف بنفس الكظيفة(. )51
ا
خامسا :كاف مدير البنؾ أرنستك باتشمى صديقا لمباركف "سكنيتك" Baron
Sonitoالزعيـ المحافظ ,كصاحب جريدة "جكرنالى دل إيطاليا "Giornale Di, Italia
كىى جريدة متطرفة فى كاثكليكيتيا كتعصبيا.
سادسا :كاف بعض أعضاء الحككمة اإليطالية ىـ مف أصحاب المصالح
المالية فى ذلؾ البنؾ.
كمف ىنا يمكف القكؿ :إف مصرؼ ركما كاف فى الكاقع ,ككما اعترؼ
اإليطاليكف بذلؾ ,أداة فى يد الحككمة اإليطالية ,مف أجؿ تنفيذ سياسة التغمغؿ السممى
اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب)51(.
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كيقكؿ محمد عبد الكريـ الكافى "إف كقكؼ الحككمة اإليطالية ,كالمؤسسة الدينية,
كراء المساىمة فى تمكيؿ فركع المصرؼ بكالية طربمس الغرب ,يؤكد أف ىذا المصرؼ لـ
يكف مؤسسة ذات أىداؼ اقتصادية صرفة ,تتعمؽ بالربح كالخسارة ,كانما كاف مؤسسة
استعمارية تيدؼ إلى :إيجاد قاعدة اقتصادية لتبرير التدخؿ العسكرل اإليطالى لحماية
المصالح اإليطالية ,كىك ييدؼ مف جية أخرل إلى :إيجاد عالقة بيف ممثؿ ىذه
المؤسسات كبيف الميبييف ( .")51كسنرل فى الحديث عف نشاطات ذلؾ البنؾ :أنو حاكؿ
تقديـ القركض لبعض الميبييف ,كما قاـ المصرؼ بتمكيؿ المصانع كالمشركعات
االقتصادية األخرل ,بيدؼ تييئة العقمية الميبية لمتعامؿ مع المصالح اإليطالية ,كمحاكلة
كسب أنصار مف الميبييف يتعاطفكف مع فكرة استعمار إيطاليا لبالدىـ ,كىك مف جية
أخرل تأكيد لإلدعاءات األكركبية بنشر التقدـ فى المستعمرات كتطكير حياتيا
االقتصادية ,عف طريؽ إنشاء مثؿ ىذه المؤسسات ,بحيث تتمكف إيطاليا مف خمؽ
ركيزة ليا فى تمؾ الكالية .حيث كاف مصرؼ ركما ىك الركيزة التى استند عمييا دعاة
االستعمار اإليطالى؛ فى تنفيذ برامجيـ كتحقيؽ أغراضيـ فى كالية طرابمس الغرب ,حيث
استطاع ىذا المصرؼ أف ينشئ إليطاليا قكاعد اقتصادية ىامة ,تمثمت فى :أنشطة
زراعية كصناعية كتجارية ,كغير ذلؾ ,فى مختمؼ مناطؽ تمؾ الكالية)53(.
كىكذا يتضح لنا أف إنشاء مصرؼ ركما فى مدينة طرابمس ,كبعض المدف الميبية
األخرل ,لـ يكف مجرد مؤسسة تبنى حساباتيا عمى الربح كالخسارة ,بؿ كاف أداة رسمية
إليطاليا فى إطار تمييدىا لغزك كالية طرابمس الغرب ,كمف ىذا المنطمؽ :تعددت أكجو
نشاط ىذا المصرؼ فى تمؾ الكالية ,مف حيث الكـ ,بعد أف نجح فى افتتاح فركع لو فى
الكثير مف المدف الميبية ,ككذلؾ مف حيث الكيؼ ,حيث تنكعت نشاطات ذلؾ المصرؼ
بما يخدـ السياسة االستعمارية اإليطالية فى ليبيا .كلعؿ أبرز نشاطات مصرؼ ركما
كانت عمى النحك التالى - :
أوال - :مصرف روما وشراء األراضي :

مف المعركؼ أف الزراعة فى ليبيا تعتمد عمى مياه األمطار ,كخاصة فى
المناطؽ الساحمية  ,كقد يؤدل عدـ سقكطيا ,فى بعض السنكات ,إلى سكء ظركؼ
المزارعيف الذيف يعتمدكف ,بشكؿ كامؿ ,عمى إنتاج مزارعيـ مف المحاصيؿ المختمفة,
باإلضافة إلى الضرائب الباىظة التى كانت تفرضيا اإلدارة العثمانية عمى الفالحيف ,فكاف
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السكاف غير القادريف عمى دفع الضريبة :يستدينكف أمكاال لكى يتـ دفع الضريبة ,خكفا
مف األذل الذل سيمحؽ بيـ مف جراء عدـ دفع الضريبة اإلجبارية ,كبالتالى اليككف أماـ
المزارعيف سكل أف يقدمكا أراضييـ كرىينة ,حتى يتـ تسديد المبمغ المقترض ,كاما أف
يتنازلكا عنيا مقابؿ ذلؾ المبمغ(.)58
لقد صادؼ إنشاء مصرؼ ركما ,فى كالية طرابمس الغرب ,حدكث جفاؼ شديد فى عاـ
5811ـ ,ففى تقرير لمقنصمية البريطانية ,بكالية طرابمس الغرب ,أشار إلى أنو" :لـ يكف ىناؾ أم
إنتاج مف الشعير ىذا العاـ -عاـ 5811ـ  -كما فقدت البالد جزءان كبي انر مف ثركتيا الحيكانية ,إف
الكضع االقتصادم في البالد فى ىذا العاـ ال يبشر بالخير" ,كأضاؼ التقرير" :إف العائالت التي
ىي في الحاالت العادية تعد صاحبة دخؿ جيد؛ اضطرت ىذا العاـ أف ترىف بعض حمييا كحتى
منازليا كضماف لقركض أخذكىا مف بنؾ ركما)41(".
كتأسيسا عمى ماتقدـ :نجد أف فركع البنؾ في الكالية كانت تستغؿ سكء األكضاع
العامة لمفالحيف ,مف خالؿ إقراضيـ ,مقابؿ رىف ,لشراء مساحات كبيرة مف األراضي,
لغرض االلتفاؼ عمى القانكف العثماني الصادر سنة 5311ـ ,بشأف السماح لألجانب,
كأفراد دكف المؤسسات ,بشراء األراضي كامتالكيا ,كقاـ البنؾ المذككر بتسجيميا بأسماء
أفراد مف الجالية اإليطالية المقيميف في الكالية .كبيذه الطريقة شرع البنؾ في شراء
مساحات كبيرة مف أراضى الكالية؛ كالتي كاف أصحابيا في أشد الحاجة إلى بيعيا .ككاف
البنؾ بدكره متميفان إلى الشراء بأم صكرة ,كبأم ثمف ,األمر الذم شجع الناس عمى
التحايؿ كالتالعب البتزاز ما يمكف مف أمكاؿ البنؾ ,كتكريطو في قضايا كمشاكؿ قانكنية.
كقد تمادل البنؾ في شراء األراضي بطرقو الممتكية ,كاعتبر رفض تسجيميا عرقمة لمنشاط
اإليطالي في كالية طرابمس الغرب ,كاشترل البنؾ أكثر مف مئة عقار في ضكاحي
بنغازم؛ كانت مستندات أغمبيا غير صحيحة ,كاستطاع أف يشترم عددان كبي ار مف
األراضي ,كمعظميا في أطراؼ بنغازم :في القكارشة ,كالمثامة ,كالرحبة ,كطابمينك)45(.
كباإلضافة إلى ما سبؽ ,قاـ المصرؼ بعمميات شراء األراضي مف بعض أفراد
الجاليات األجنبية األخرل ,ممف لـ يتمكنكا مف مقاكمة اإلغراءات المالية العالية؛ التي
كاف يقدميا مصرؼ ركما ,كبمغت في بعض األحكاؿ ثالثة أضعاؼ القيمة الحقيقية
لألراضي ,أم أنو كاف استثما انر سياسيان ,كليس اقتصاديان)45(.
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كبالتالى يمكف القكؿ بأف مصرؼ ركما قد كاجو صعكبات فى شراء األراضى,
بصكرة مباشرة ,كذلؾ نظ ار ألف السمطة العثمانية كانت تمنع بيع العقارات لممؤسسات
األجنبية ,كلذلؾ لجأ مصرؼ ركما إلى االحتياؿ كالطرؽ الممتكية ,لتحقيؽ أىدافو ,كحتى
يتجنب القانكف المذككر :اعتمد المصرؼ سياسة خاصة تمثمت في اآلتي-:
يقكـ المصرؼ بتسميؼ أمكاؿ إلى أفراد مف الجالية اإليطالية أك الييكدية,
المشمكليف بالحماية اإليطالية ,أك حتى بعض أفراد العائالت الغنية الميبية؛ التي كاف
أفرادىا يتمتعكف بنظاـ الحماية اإليطالية ,بغرض أف يشترم ىؤالء األراضى لحساب
المصرؼ ,كتتـ ىذه العممية بأف يقكـ الشخص المتعامؿ مع المصرؼ بشراء األرض,
كيتـ التسديد عف طريؽ قرض مصرفى ,كبضماف رىف األرض المشتراة ,كبعد اتماـ
عممية البيع يتظاىر المشترل بأنو عجز عف سداد األقساط المستحقة عميو لمصرؼ
ركما ,كبذلؾ يحجز المصرؼ عمى األرض ,كيتـ نقؿ ممكيتيا إلى المصرؼ ,كبيذه
الحيمة يتخطى المصرؼ قانكف منع بيع األراضى لممؤسسات األجنبية (.)45
كمما الشؾ فيو :أف الطرؽ التى اتبعيا المصرؼ لتنفيذ سياسة إيطاليا
االستعمارية ,كمنيا منح قركض ألفراد الجالية اإليطالية أكغيرىـ ,لشراء األراضى مف
الميبييف ,قد ساعدت المصرؼ عمى تحقيؽ غايتيف ىما (:)44
 -5ضماف تحكيؿ ممكية ىذه األراضى مف أيدل ليبية إلى أيد إيطالية ,فى إطار السياسة
العامة لممصرؼ باالستحكاذ ,عمى أكبر قدر ممكف مف األراضى .
 -5تشجيع اليجرة اإليطالية إلى كالية طرابمس الغرب ,عف طريؽ ىذه التسييالت ,حيث زاد عدد
المياجريف اإليطالييف إلى ليبيا ,بعد إنشاء ىذا المصرؼ ,بشكؿ ممحكظ (.)41
لقد نجح المصرؼ ,بكاسطة ىذه الطرؽ الممتكية ,مف االستحكاذ عمى مساحات
كبيرة مف األراضى .عمى أف المساحة الحقيقية لألراضي التي اشتراىا المصرؼ ,أك
أصبحت تحت يده ,لـ تعرؼ بعد بالتحديد ,كذلؾ ألف القانكف العثماني كاف يمنع
المؤسسات األجنبية مف امتالؾ األراضى في كالية طرابمس الغرب ,األمر الذم دفع
المصرؼ أف يسجؿ األراضي التي اشتراىا بأسماء أفراد؛ تحايالن عمى القانكف
المذككر( .)41كأصبحت ىذه األراضى تشكؿ قاعدة اقتصادية تبرر إليطاليا التدخؿ
لحماية مصالحيا فى كالية طرابمس الغرب ,كىك ماكانت تيدؼ إليو الحككمة اإليطالية
عندما ساىمت فى إنشاء ىذا المصرؼ ,كدعمت نشاطاتو فى ليبيا (.)41
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ثانيا - :النشاط الصناعي ملصرف روما :

كاف لمثكرة الصناعية ,التى شيدتيا أكركبا ,دكر كبير فى دفع عجمة االستعمار
األكركبى لمحصكؿ عمى المكاد الخاـ الالزمة لتشغيؿ المصانع ,كاألسكاؽ الالزمة
لتصريؼ اإلنتاج .كمف ثـ فإف النشاط الصناعى كاف لو مكانة مميزة فى خطة مصرؼ
ركما؛ لمتغمغؿ االقتصادل فى كالية طرابمس الغرب ,ككاف ىذا النشاط ييدؼ إلى :تأكيد
االدعاءات االستعمارية اإليطالية بالعمؿ عمى تحسيف أكضاع تمؾ الكالية ,كتككيف
مؤسساتيا االقتصادية .كمما يدلنا عمى ىذا اليدؼ :أف النشاط الصناعى لمصرؼ ركما,
فى تمؾ الكالية ,قد تكافؽ مع الحممة الصحفية لمتشيير بالنظاـ العثمانى ىناؾ ,كاإلشارة
إلى تخمؼ أساليبو االقتصادية ,كرافقت ىذه الحممة :تأكيد مزاعـ بازدىار الكالية اقتصاديا
بعد انتقاليا لإلدارة اإليطالية .مف ىذا المنطمؽ قاـ فرع مصرؼ ركما ,فى طرابمس,
بتخصيص مبالغ كبيرة إلنشاء بعض المصانع ,حيث تـ إنشاء عدة مصانع لعصر زيت
كبير
ا
الزيتكف ,فى ديسمبر سنة 5811ـ ,كفى أغسطس سنة 5851ـ ,افتتح مطحنا
لمدقيؽ( ,)43كمصنعا لمصابكف ,كفى سبتمبر مف العاـ نفسو :افتتح مصنعا آخر لصناعة
الكرؽ مف نبات الحمفا ,كأنشأ أيضا مصنعا لإلسفنج ,فى يناير سنة 5855ـ .كأكؿ ما
يالحظ عمى ىذه المصانع :أنيا كانت مرتبطة بتصنيع المكاد الخاـ المتكفرة فى كالية
طرابمس الغرب مثؿ :زيت الزيتكف ,كالحبكب ,كالحمفا ,كاإلسفنج ,مما يعطى انطباعا
باىتماـ اإليطالييف بيذه المنتجات .كمف جية أخرل :فإنو مف الممكف اعتبار ىذه
المصانع نماذج مغرية لتييئة الميبييف لمتعامؿ مع إيطاليا؛ عبر ىذه المنجزات
الحضارية التى ستغير أكضاعيـ ,عمى حد زعـ الدعاية اإليطالية (.)48
كلـ يكتؼ اإليطاليكف ,فى إطار نشاطيـ الصناعى فى ليبيا ,باستغالؿ المكاد
الخاـ المعركفة ,بؿ عمؿ المصرؼ عمى البحث عف المكارد المعدنية فى البالد
كاستغالليا ,كخاصة الفكسفات كالكبريت ,ككمؼ البنؾ فى ىذا الخصكص الميندس
أسفكر از  Sforzaبرئاسة بعثة إيطالية ,عاـ 5851ـ ,لمبحث عف المعادف ,كالقياـ بإجراء
الدراسات الجيكلكجية ,كساعده فى ذلؾ ساف فيميبك  ,San Filippoكبالفعؿ قامت ىذه
البعثة بجمع المعمكمات عف تكاجد ىذه المعادف كامكانات استغالليا مف جانب البنؾ ,إلى
جانب مياـ أخرل (.)11
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كيؤكد لنا أنريكك أنسباتك  )15( Enrico Insabatoأف إنشاء ىذه المصانع لـ
يكف عممية اقتصادية بغرض الربح ,بؿ كانت ذات أىداؼ بعيدة ؛كىك أف بعض ىذه
المصانع قد تعرض لخسائر مالية جسيمة ,مثؿ مطحنة الدقيؽ فى بنغازل  )15(.كنتيجة
لذلؾ تساءؿ فرانسيس ماككال" :أليس مف األفضؿ أف تككف ىذه المطحنة قد بنيت فى
أبكليا  A poliaأك كالبريا  ,Cala biriaحتى يمكف عمى األقؿ أف تفيد اإليطالييف "...
كذلؾ بعد أف أشار إلى عدـ إمكاف تشغيؿ المطحنة بكامؿ قكتيا( .")15كعمى الرغـ مف
ذلؾ :استمر المصرؼ فى سياستو الصناعية ,بيدؼ تأسيس قاعدة اقتصادية تميد
لمغزك اإليطالى لميبيا (.)14
ثالثا - :النشاط الخجارى ملصرف روما :

لقد بدأ المصرؼ نشاطو التجارل فى ليبيا بفتح ككاالت تجارية فى اثنتى عشر مدينة
لييية ( )11تقكـ بشراء األراضى إلقامة المشركعات التابعة لممصرؼ ,كتشرؼ عمى النشاط
التجارل فى ىذه المدف .كالشؾ أف ىذه السياسة كانت تستيدؼ التحكـ فى تكريد كتصدير السمع
اإليطالية إلى ليبيا ,كالتركيج ألىمية ىذه العالقة االقتصادية ,حتى يتـ ربط االقتصاد الميبى ,فى
ذلؾ الكقت ,باالقتصاد اإليطالى .كما عمؿ المصرؼ عمى تشجيع حركة التجارة اإليطالية مع
ليبيا ,عف طريؽ تخفيض الضرائب الجمركية عمى البضائع اإليطالية المتجية إلى كالية
طرابمس الغرب )11(,مما دفع عجمة تصدير البضائع اإليطالية إلى ليبيا .ككاف مف بيف ىذه
الصادرات :النسيج ,كاألخشاب ,كالرخاـ ,كالنبيذ ,كالسكر ,كاألرز ,كالجبف ,كالكرؽ ,كغيرىا مف
السمع التجارية اإليطالية بحيث تحكلت كالية طرابمس الغرب ,مع مطمع القرف العشريف ,عمميا
إلى مستعمرة اقتصادية إيطالية( .)11كما مارس البنؾ ,عف طريؽ القسـ التجارم لو في طرابمس
الغرب ,عمميات بيع كشراء السمع كالبضائع المحمية كاإلفريقية ,كالحبكب كالحمفا ,كريش النعاـ
كالعاج ,ككانت معظـ تمؾ الصادرات كالكاردات تنقؿ بكاسطة مجمكعة مف البكاخر المممككة لفرع
البنؾ المذككر .كما دعـ القسـ التجارم لمبنؾ جيكد الشركة العامة اإليطالية لمتصدير Soieta
Generale Esportatriceكمقرىا ميالنك  ,)13( Milanoكالتى كانت تنقؿ البضائع بيف
طرابمس كبيف كؿ مف :مالطة كتكنس كايطاليا(.)18
كقد تمكنت إيطاليا بفعؿ ىذه النشاطات ,التى قاـ بيا المصرؼ ,مف أف تحتؿ
المرتبة الثانية فى التعامؿ التجارل مع ,كالية طرابمس الغرب ,بعد بريطانيا )11(.كىكذا
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نجح المصرؼ  -إلى حد ما  -فى ضماف السيطرة االقتصادية فى كالية طرابمس الغرب,
عف طريؽ تشجيع التجارة اإليطالية إلييا ,كالسيطرة عمى تصدير المنتجات الميبية إلى
إيطاليا .كقد اتبع المصرؼ ,فى سبيؿ إنجاح ىذه السياسة ,بعض الطرؽ الممتكية .كيذكر
لنا "أنريكك أنسباتك" إحدل ىذه الطرؽ التى كاف يقكـ بيا مصرؼ ركما ,ليسيطر عمى
االقتصاد الميبى ,فى ذلؾ الكقت :أنو كاف عندما يتجو التاجر الصغير إلى مصرؼ ركما,
طالبا المساعدة ,يبادر المصرؼ بالرفض أكال ,ثـ يقترح المصرؼ عمى ىذا التاجر الصغير
أف يبيع مؤسستو ,كاذا رفض يعمد المصرؼ إلى إنشاء مؤسسة مماثمة( ,)15كذلؾ يعنى
إفالس التاجر الصغير ,كما عمؿ المصرؼ عمى تكريط التجار الميبييف ,حيث يقرضيـ
أمكاال مقابؿ أف يرىف التاجر شيئا ما يساكل ما يستممو مف نقكد ( )15كىى سياسة خبيثة
تجعؿ التاجر يتنازؿ عف مكرد رزقو ليذا المصرؼ ,بمكجب القانكف .
لقد انتيج المصرؼ سياسة خاصة فى منح القركض ,فعمؿ عمى السيطرة عمى
طالبى القركض ,أك فقدانيـ ألعماليـ ,كبخاصة صغار التجار ,حيث إف المصرؼ كاف
ينافسيـ فى تجارتيـ؛ عندما يعمـ بأنيـ يمركف بضائقة مالية ,كبيذا فقد العديد مف
المكاطنيف مكارد رزقيـ ,كتحكلت التجارة إلى عائالت ييكدية ,كالمشمكليف بالحماية
اإليطالية مثؿ :عائالت حساف ,كناحكـ ,كأربيب ,كالبى .كالذيف كانكا يسيطركف عمى
جانب ىاـ مف التجارة كالكرش المكجكدة فى كالية طرابمس الغرب(. )15
رابعا - :مصرف روما والسيطرة علي الطرق املالحيت :

مف المعركؼ أف العامؿ الجغرافى كاف أحد أسباب االتجاه اإليطالى لغزك كالية
طرابمس الغرب ,فكقكعيا عمى الشاطئ الجنكبى لمبحر المتكسط ,فى الجانب المقابؿ إليطاليا ,قد
شجع الساسة اإليطالييف عمى احتالؿ ىذه البقعة؛ ألف إمكانات نقؿ المكاد الخاـ منيا كتصدير
المنتجات إلييا ,سيتـ بصكرة ميسكرة ,كمف ثـ فإف أحد أىـ أىداؼ مصرؼ ركما :كاف السيطرة
عمى المالحة البحرية ,سكاء بيف مدف ليبيا الساحمية أكبيف ىذه المدف كبيف المكانى اإليطالية,
حيث فتح المصرؼ خطا بحريا بيف طرابمس كمصراتة عاـ 5811ـ ()14
كفى 55إبريؿ سنة 5851ـ ,قاـ المصرؼ كذلؾ بالتعاكف مع المجمس اإليطالي
االستعمارم "Societa Coloniale Italiana" :بممكية كتسيير خطيف بحرييف يربطاف
كالية طرابمس كالمدف الساحمية الميبية بإيطاليا)11(.
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ككاف مف أبرز أعماؿ المصرؼ فى ىذا المجاؿ :قيامو فى 51يناير سنة
5855ـ ,بشراء خط المالحة الذل كاف يمتمكو رأسمالى إيطالى يدعى " فمكريا ركيا
تيكنك"  ,Floria Roia Tionoكنتيجة لذلؾ :أصبح المصرؼ يسيطر عمى خطكط
المالحة بيف المدف الساحمية الميبية كالمكانى اإليطالية ,ككاف ىك المشرؼ عمى عممية
تنظيـ خطكط المالحة البحرية بيف ىذه المكانى )11( .
إضافة إلى ذلؾ :فقد قاـ المصرؼ بربط خط اإلسكندرية البحرل بالخط البحرل الذل
يربط المكانى الميبية" :طبرؽ ,كدرنة ,كبنغازل ,كمصراتة ,كالخمس ,كطرابمس" ,كما ربط
المصرؼ خط المكانى الميبية بخط آخر يتصؿ بالمكانى اإليطالية عف طريؽ مالطة  .كقد أمدتو
الحككمة اإليطالية بمئتى ألؼ ليرة إيطالية ,لتغطية مشركع خط اإلسكندرية)11(.
خامسا  :مصرف روما ودوره في حوظيف بعض الليبيني لصاحلو :

كفى مجاؿ الكظائؼ :فقد كجد عدد كبير مف أصحاب النفكذ ,فى طرابمس,
كظائؼ فى بنؾ ركما ,كأصبحكا يأخذكف مرتبات منو ,حسب ما يقدمكنو مف خدمات
جميمة ضد كطنيـ .ككاف إذا استغنت حككمة طرابمس عف بعض المكظفيف لخطأ جسيـ
ارتكبكه فى حؽ بمدىـ ,أك لتصرؼ يتنافى مع األمانة العامة فى العمؿ ,كمايجب أف يمتزـ
بو المكظؼ مف الدقة كالحرص عمى عدـ إفشاء أية أس ارر تتعمؽ بعممو ,كتمس سالمة
كطنو؛ يسرع بنؾ ركما بتكظيفيـ ,حتى أصبح كثير مف المكظفيف الميبييف يتصفكف بعدـ
االمباالة ,اتكاال عمى حماية القنصمية اإليطالية ليـ (.)13
كىكذا أصبح ىذا المصرؼ يسيطر عمى كثير مف األنشطة التجارية كاالقتصادية
في كالية طرابمس ,كصار لو أتباع كعمالء كثيركف .كقد كاف لمنجاح الجزئى الذل حققو
مصرؼ ركما ,فى بعض المجاالت االقتصادية ,صداه الكاسع فى الصحؼ اإليطالية,
فيذكر محمد مصطفى الشركسى ,نقال عف جريدة البعث اإليطالية ,تعدد أنشطة البنؾ:
"إف صناعاتو عديدة كمغازلو كمحاجر مكاد البناء التابعة لو كبأكثر أىمية تجارة الحمفا
كالحبكب كاإلسفنج كريش النعاـ كالعاج كالصكؼ كالمطحف الكيربائى كميكنة صناعة
عصر الزيكت إنيا آماؿ عظيمة لبنؾ يحمؿ إسـ ايطاليا "(.)18
كىكذا يمكف القكؿ :إف مصرؼ ركما قد حقؽ بعض النجاحات فى البداية ,بالنسبة
لسياسة التغمغؿ السممى اإليطالى ,فى كالية طرابمس الغرب ,كذلؾ يرجع إلى(: )11
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ا
أوال :كاف مصرؼ ركما يقرض التجار أمكاال بفائدة قدرىا  ,%8فى مقابؿ أف
يرىف التاجر شيئا يساكل ما يستممو مف نقكد ,ككاف بالبالد كثير مف المرابيف يقرضكف
التجارأمكاال بفائدة قدرىا  ,%11ككاف معظميـ مف الييكد.
ا

ثانيا :اعتمد المصرؼ ,كبشكؿ رئيسي ,عمى بعض العناصر ,أك األفراد

الميبييف ,ممف كاف ليـ نفكذ محمي أم مف األعياف ,حيث استطاع المصرؼ أف يستميؿ
ىؤالء لمتعاكف معو ,ليقدمكا لو معمكمات جميمة عف كطنيـ ,فى مقابؿ حفنة مف األمكاؿ.
املولف الرمسي والشعىب من أنشطت مصرف روما :

أوال :موقف اإلدارة العممايية االموقف الرسم ا -:
نظ انر لسياسة المصرؼ التكسعية ,كنجاحو في التغمغؿ في األنشطة االقتصادية
المختمفة ,في كالية طرابمس الغرب ,كقدرتو عمى شراء مساحات ىائمة مف األراضي ,كاف
البد أف يحدث صراع مع اإلدارة العثمانية ,صاحبة الكالية عمى طرابمس الغرب ,منذ عاـ
5115ـ .حيث إف العمميات التى قاـ بيا البنؾ كانت تخرج عف سياؽ العمؿ المصرفى,
كبخاصة التركيز عمى شراء األراضى ,فمقد لفت ذلؾ انتباه اإلدارة العثمانية ,كالتى
عممت عمى عرقمة نشاط ذلؾ المصرؼ ,كخاصة فيما يتعمؽ بشراء األراضى .إف دخكؿ
المصرؼ فى صدامات مفتعمة مع السمطات العثمانية دليؿ عمى انتياجو لمخط السياسى
المرسكـ لو مف قبؿ الحككمة اإليطالية ,كاف مكضكع سياسة المصرؼ ,في شراء
األراضي ,كفي القركض ,معقدان حقان .فالحككمة اإليطالية أرادت مف السمطات العثمانية
ىذا الطمب؛ عمى اعتبار أف القانكف العثماني يحرـ عمى أية مؤسسة أجنبية شراء
األراضي في كالية طرابمس الغرب .كقد اتيـ اإليطاليكف السمطات العثمانية بأف ىذا
القانكف كضع أصالن ضد مصرؼ ركما ,كليذا الغرض .كالحقيقة أف قرار منع بيع
األراضى لممؤسسات األجنبية كضع قبؿ تمؾ الفترة ,كذلؾ عندما طمبت الدكلة العثمانية
مف المكاطنيف فى تمؾ الكالية :ضركرة تسجيؿ أراضييـ لدل السجؿ العقارل )15( .
كىكذا يمكف القكؿ بأف ىذا القانكف ,المشار إليو ,كاف مكجكدان بالفعؿ قبؿ إنشاء مصرؼ ركما
كفركعو ,فى كالية طرابمس الغرب ,لكف الكالة في تمؾ الكالية لـ يضطركا لتطبيقو ,كذلؾ ألنو لـ
يحدث أف حاكلت مؤسسة أجنبية شراء أراض في تمؾ الكالية ,قبؿ مجيء مصرؼ ركما.
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 -5موقف رجب باشا ( 4;4:-4;46م))15( :
ارتبط المكقؼ الرسمى العثمانى ,فى كالية طرابمس الغرب ,بشخصية الكالى كمدل
حرصو ككعيو ليذه السياسات االستعمارية ,حيث قاكـ بعض الكالة أنشطة المصرؼ
التغمغمية في أعماؿ كالية طرابمس الغرب ,كأرسمكا االحتجاجات إلى الباب العالى يحذركنو
مف أعماؿ مصرؼ ركما في تمؾ الكالية ,األمر الذم نذر بالخطر ,إال أف الضغكط
السياسية التي مارستيا الحككمة اإليطالية ,لدل الباب العالي ,فتحت الباب عمى
مصراعيو أماـ أنشطة مصرؼ ركما في تمؾ الكالية .كلعؿ أبرز ىؤالء الكالة الذيف قامكا
بدكر إيجابى فى التصدل لنشاطات فرع مصرؼ ركما ,بكالية طرابمس الغرب ,كانا:
رجب باشا ,كابراىيـ أدىـ باشا (5855-5818ـ)(.)15
حاكؿ "رجب باشا" معارضة تأسيس بنؾ ركما ,فى كالية طرابمس الغرب ,ألنو أدرؾ أف مثؿ ىذه
المشركعات االقتصادية التى كاف يقكـ بيا ذلؾ المصرؼ ,ماىى إال كسيمة لتحقيؽ أىداؼ
سياسية أخرل كباعتباره مؤسسة مالية إيطالية تسعى إلى التغمغؿ فى تمؾ الكالية ,كمف ثـ
ابتالعيا ,لكف حككمة اآلستانة أكعزت إليو بعدـ التشدد ,خكفا مف إثارة القالقؿ السياسية ,فأنشئ
البنؾ برغـ أنفو ,كبدكف استصدار مرسكـ مف حككمة استنبكؿ ,أكمكافقة السمطات المحمية
الحاكمة )14(.كعمى الرغـ مف رضكخ الحككمة العثمانية لمضغكط اإليطالية ,كسماحيا بإنشاء ىذا
البنؾ ,إال أف الكالى "رجب باشا" كاف يمانع فى بيع األراضى لمبنؾ()11عف طريؽ معاقبة
المشتركيف فيو مف المكاطنيف ,إذ أنو لـ يكف في إمكانو معاقبة معظـ المشتركيف فيو مف
اإليطالييف ,أك الييكد المشمكليف بالحماية اإليطالية ,كذلؾ ألف ىؤالء يعيشكف تحت نظاـ
االمتيازات األجنبية .كحتى معاقبة المشتركيف فيو ,مف الميبييف ,قد زادت مف حدة الخالؼ مع
اإليطالييف ,كذلؾ ألف بعضيـ كاف أيضا تحت نظاـ الحماية اإليطالية .بعدىا رفض الكالى
"رجب باشا" تسجيؿ األراضى التي أخذىا المصرؼ بإسـ المصرؼ نتيجة عدـ تمكف أصحابيا
مف الكفاء بديكنيـ لالعتبار السابؽ نفسو ,كىك أنو ال يجكز طبقان لمقانكف العثماني تممؾ األراضى
لممؤسسات األجنبية فى كالية طرابمس الغرب ,كأكعز رجب باشا إلى المحاكـ العثمانية بطرابمس
بأف التقبؿ قضايا بنؾ ركما؛ ألنو لـ تتكافر فى تأسيسو الشركط القانكنية .كقد أدت جيكد ذلؾ
الكالى إلى احتجاج مدير بنؾ ركما "أرنستك باتشيمى"  Arnesto Batchiliلدل حككمة استنبكؿ
فأصدرت األكامر بكجكب قبكؿ القضايا مف بنؾ ركما فى المحاكـ العثمانية (.)11
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كما أف الحككمة اإليطالية ,بحسب ماذكره القنصؿ األلمانى بطرابمس ,السير مارشاؿ
5855 -5381( Marshallـ) ,كانت ترل فى المكاقؼ التى يتخذىا "رجب باشا" تجاه
المصالح االقتصادية اإليطالية ,فى طرابمس ,أعماال كصمت إلى درجة غير مقبكلة ,كأف
إيطاليا لـ تعد قادرة عمى احتماليا .لقد صار الخالؼ حادان بيف الكالي "رجب باشا"
كالمصرؼ كالذل لجأ-أل مصرؼ ركما -في يناير عاـ 5813ـ ,إلى القنصؿ اإليطالى
في كالية طرابمس الغرب المسيك "ميدانا "  ,Medanaلرعاية مصالحو ,كعميو كتب
القنصؿ العاـ اإليطالي المسيك "ميدانا" إلى حككمتو يقكؿ "بأنو نظ انر لسياسة الكالي
العثماني في كالية طرابمس الغرب "رجب باشا" فإف التغمغؿ االقتصادم اإليطالي
مستحيؿ ,كذلؾ حسب قكؿ القنصؿ -لكراىيتو المزمنة كالطبيعية لإليطالييف .كعميو فإف
االحتالؿ :ىك الطريؽ الكحيد لتأميف مصالح إيطاليا"(.)11
فاإليطالييف كانكا يدعكف بأف محاكالتيـ ,المعركفة بإسـ التغمغؿ السممي االقتصادم,
لـ تنجح كما كاف يؤمؿ ليا ,كالسبب -مف كجية نظرىـ" -يرجع إلى التفرقة العثمانية التي
كانت تمارسيا الحككمة العثمانية ضد كؿ عمؿ إيطالي" ,أما العثمانيكف :فقد صرحكا بأنيـ لـ
يمارسكا أم تفرقة ضد المؤسسات التابعة لمدكؿ األخرل .المشكمة -كما ذكر العثمانيكف -أف
اإليطالييف كانكا ييدفكف إلى تمكيف مؤسساتيـ مف السيطرة عمى مقدرات البالد ,كىذا أمر
مرفكض كمية ,لكف الحككمة اإليطالية رفضت ىذا التعميؿ العثماني.
عمى أية حاؿ :فمقد قامت الحككمة اإليطالية بدكرىا باستنكار مكقؼ الكالى
المعادل لنشاط مصرؼ ركما ,كأبمغت استنكارىا ىذا إلى السفير العثمانى فى ركما
"إبراىيـ حقى باشا" ,فبعث بدكره إلى حككمتو برسالة جاء فييا "إف إيطاليا تبذؿ جيدا
كبي ار لمساعدة الحككمة العثمانية ,كمف الكاجب عمى الباب العالى أف يتسامح مع مصرؼ
ركما تدعيما ألكاصر المكدة بيف الدكلتيف ,كاحكاما لعالقات الصداقة بينيما(")13
كيمكف تفسير مكقؼ "إبراىيـ حقى باشا" ىذا بأنو كاف يعمؿ سفي ار لبالده فى
إيطاليا ,كزكجتو كانت إيطالية ,لذلؾ كاف يتغاضى عف أعماؿ اإليطالييف المناىضة
لدكلتو فى كالية طرابمس الغرب ,كمف ثـ فيك متيـ بالتكاطؤ ,مع اإليطالييف ,فى تدعيـ
النشاطات المختمفة لمصرؼ ركما ,بكؿ فركعو ,فى كالية طرابمس الغرب ,مما كجد معو
الكالة صعكبة خاصة فى محاكالت التصدل لنشاطات مصرؼ ركما بتمؾ الكالية (.)18
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إزاء ذلؾ :حكؿ الكالي العثماني األمر كمو إلى استنبكؿ بعد اشتداد الخالؼ بينو

كبيف القنصؿ اإليطالي فى طرابمس .حيث كضح فى رسالة ,مؤرخة بتاريخ  5فبراير سنة

5813ـ ,أف مصرؼ ركما يعمؿ عمى اإلعداد لالستيالء عمى البالد ( .)31ككتب الكالي فى

رسالتو ىذه ممخصان الكضع برمتو ,كمؤكدا عمى أف أعماؿ كتصرفات مصرؼ ركما بأنيا نكع

مف اإلعداد لالستيالء عمى البالد في المستقبؿ .كأشار أيضان إلى أف شراء المصرؼ
لألراضي قصد مف كرائو :إعدادىا لممياجريف اإليطالييف .ثـ طمب بعدىا "رجب باشا" مف

إستنبكؿ تزكيده باألكامر ,مذك انر رئاسة الكزراء كك ازرة الداخمية :بأنو طبقان لمقانكف العثماني ال
يجكز لممؤسسات األجنبية تممؾ أراض فى الكالية( .)35كمف أجؿ إفشاؿ محاكالت بنؾ ركما
استغالؿ الظركؼ المالية الصعبة التى كاف يعانى منيا بعض األىالى ,لغرض شراء

األراضى :دعا الكالى رجب باشا ,فى رسالتو لمديكاف الممكى العثمانى ,إلى تأسيس كفتح فرع
لألمالؾ السمطانية ,بالسرعة الممكنة ,فى ىذا القطر ,تككف أكلى ميمتو شراء األمالؾ التى
يراد بيعيا لألجانب ,عمى أف يتكسع تدريجيا فى نشاطو (.)35

كذلؾ اتيـ الكالي "رجب باشا" المصرؼ بأنو كاف يعطى قركضان بقصد السيطرة
عمى طالبييا .كأضاؼ أيضان أنو فى بعض الحاالت :كاف المصرؼ يرفض إعطاء

قركض لكي يرغـ طالبييا عمى ترؾ أعماليـ .كقد أشار "رجب باشا" إلى أف ىناؾ العديد
مف المكاطنيف مف فقد عممو نتيجة ألسمكب المصرؼ ىذا.

عمى أية حاؿ :فإنو بالرغـ مف الجيكد اإليجابية ليذا الكالى؛ فإنو لـ ينجح تماما

فى الحد مف نشاطات ذلؾ المصرؼ؛ ألف ىذه الجيكد كانت فردية لـ تساندىا حككمة

قكية ,كلذلؾ لـ تنجح ىذه الجيكد الفردية فى صد التيار االستعمارل ,بؿ نجد أف ىذا
التيار قد جرؼ ىذا الكالى نفسو ,عندما لـ يرضخ لرغبات

السياسة االستعمارية

اإليطالية ,حيث لعبت االتصاالت السرية بيف ركما كاستنبكؿ دكرىا فى عزؿ رجب باشا

عف كالية ليبيا ,ليتكلى حكـ الكالية مف بعده فكزل باشا ,ككاف ضعيؼ الشخصية ,حيث

خضع لإلغراءات اإليطالية إلى أف نجحت ثكرة "الشباف األتراؾ" "االتحاد كالترقى"( )35فى
عزلو مف حكـ كالية طرابمس الغرب ,ككمفت إبراىيـ أدىـ باشا بتكلى حكـ تمؾ الكالية.
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 -4موقف إبراهيم أدهم باشا - :ا ;4;44-4;4ما:

كاف لقياـ ثكرة "الشباف األتراؾ" "االتحاد كالترقى" كاعالف سياستيـ المضادة لالستعمار-
أمالن كبي انر لممكاطنيف في جيدىـ القاضي بالحد مف التغمغؿ االقتصادم اإليطالي فى كالية
طرابمس الغرب .فخرجت جرائد مثؿ :المرصاد ,كالترقي ,كأبك قشة ,منادية باتخاذ مكاقؼ
أكثر حدة ضد اإليطالييف فى تدخميـ السممى فى شئؤف كالية طرابمس الغرب ,كضد كؿ

مف ييدؼ إلى احتالليا )34(,كلذلؾ فمقد تعرض التغمغؿ االقتصادل اإليطالى ,فى كالية

طرابمس ,خالؿ عاـ 5818ـ ,بعد ثكرة االتحادييف ,فى استنبكؿ ليزة عنيفة ,كأصبحت
حككمة استنبكؿ الجديدة التثؽ فى الدكؿ األكركبية التى أخذت تكسع فى دائرة أعماليا فى
كاليات األمبراطكرية العثمانية ,كمنيا كالية طرابمس الغرب .

كىكذا نجد أف األمكر قد ازدادت تعقيدا بعد كصكؿ االتحادييف إلى السمطة عاـ
5818ـ ,حيث أشار جيكليتى  Giolittiرئيس الكزراء اإليطالى إلى ركح التعصب التى
أثارىا االتحاديكف لدل سكاف كالية طرابمس الغرب ,بتنبيييـ إلى مطامع إيطاليا فى تمؾ
الكالية ,كالمتمثمة فى النقاط التالية(-: )31

 -5نظام احلمايت :كقد اتخذتو إيطاليا لمتدخؿ فى الشئكف الداخمية لكالية طرابمس الغرب ,حيث
كاف كؿ مكاطف يحصؿ عمى الحماية اإليطالية يصبح غير خاضع لمقكانيف العثمانية .

 -5االمخيازاث األجنبيت :كالتى كانت إيطاليا تحصؿ عمييا مف الحككمة العثمانية ,كطالبت
بالمزيد منيا ,مدعية أنيا الدكلة األكلى صاحبة االمتيازات فى كالية طرابمس الغرب .

 -5سياست مصرف روما :فى شراء األراضى كفى منح القركض :كىذه النقطة ىى
السبب الرئيسى فى ازدياد حدة التكتر بيف اإلدارة العثمانية كايطاليا .

كمفت حككمة الشباف العثمانيكف كاليان جديدان عمى البالد ىك :إبراىيـ أدىـ باشا ,كطمبت
منو ضركرة السعى لمحفاظ عمى استقالؿ تمؾ الكالية ,كالتصدل لمحاكالت التغمغؿ
اإليطالى فى شئكنيا ,كالتصدل بكؿ حزـ ,لألطماع اإليطالية ىناؾ.

لذلؾ قاـ

"إبراىيـ أدىـ باشا" فكر تكليو منصبو الجديد ,بالتحقيؽ فى أمكر البنؾ ,ككقؼ عمى

الكثير مف التجاكزات التى تديف ىذه المؤسسة ,ككاف كؿ ذلؾ فى إطار مقاكمتو

لمحاكالت التغمغؿ السممى لممؤسسات االقتصادية اإليطالية ,فى كالية طرابمس الغرب.
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وقد تمخض التحقيق عن اآلت :
ا
أوال :أف المصرؼ كاف يتحايؿ عمى القانكف العثمانى الذل يمنع المؤسسات

األجنبية مف حؽ تممؾ األراضى فى الكالية .
ا
ثانيا :كجد التحقيؽ أيضان أف كؿ األراضي المشتراة ,حتى تاريخ إجراء التحقيؽ,

قد آلت إلى المصرؼ بعد أف أدعى مشتركىا عدـ قدرتيـ عمى سداد القرض المصرفى,

األرضى لممصرؼ.
كبالتالي تنازلكا عف تمؾ ا
ا
ثالثا :أثبت التحقيؽ أف معظـ األمكاؿ التي استعمميا البنؾ في شراء األراضي
ىي في الكاقع أمكاؿ مف الحككمة اإليطالية كمف الفاتيكاف(.)31

كعمى إثر ىذا رفض الكالى "إبراىيـ أدىـ باشا" أعطاء إيطاليا أية امتيازات أخرل ,بؿ

إنو عمؿ عمى تشجيع شركات أجنبية ,غير إيطالية ,لمدخكؿ فى العطاءات؛ فقد منحت
اإلدارة العثمانية لمؤسسة مالية المانية يترأسيا "ىيربت كانكو  "Herbert Wankaبعض

العطاءات ,كقد تفكقت ىذه المؤسسة بعممياتيا التجارية عمى بنؾ ركما .كقد أثار ىذا العديد مف
المشاكؿ لمسيناتكر باتشيممى( )31مدير البنؾ ,كبيذا شعرت إيطاليا أف مصالحيا فى خطر؛

بازدياد النفكذ االقتصادل لمدكؿ األكركبية .كقد عمؽ عمى ذلؾ جيكليتى Giolittiرئيس الكزراء

اإليطالى حيث قاؿ" :إف الرسائؿ كالبرقيات الكاردة إلينا مف كالية طرابمس الغرب ,تحمؿ

إجراءات تعسفية ,كتشكؿ خط ار اقتصاديا عمى مصالحنا ىناؾ ,كفى مقدمتيا نشاطات مصرؼ
ركما ,كاف عرقمة الدكلة العثمانية لتفكقنا االقتصادل فى كالية طرابمس الغرب ,كالتآمر عميو
كمنح امتيازات لدكؿ أجنبية أخرل؛ يضع سياسة التغمغؿ السممى اإليطالى عمى المحؾ,

كيساعد عمى التعجيؿ باالحتالؿ العسكرل(.")33

لقد أحرجت نتائج ىذا التحقيؽ "الحككمة اإليطالية" التي كانت تنفي كجكد أية مشاكؿ,
أك تكرط مف قبميا ,في المسألة ,كعبرت الحككمة اإليطاليةعف صفاء نيتيا ,كأنيا في الكاقع تحترـ
استقالؿ كسالمة األراضي العثمانية ,كىذا غير صحيح .كعمى الرغـ مف ىذا التبرير اإليطالي,
فإف ما أكدتو التحقيقات الرسمية التي قامت بيا السمطات العثمانية ,في الكالية ,كانت عمى مكانة
مف الخطكرة ,بحيث لـ يعد فى اإلمكاف إغفاليا ,فأرسمت استنبكؿ لجنة خاصة بغرض دراسة
الكضع ,كاقتراح بعض الحمكؿ .كفي نكفمبر 5818ـ أكصت المجنة باآلتى:
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أوال :أف تتكقؼ كؿ عمميات شراء األراضي مف قبؿ كؿ اإليطالييف ,حتى يعاد
النظر في األمر ,كحتى تبت السمطات العثمانية في ىذا األمر.
ا
ثانيا :رفضت المجنة طمب حككمة إيطاليا إلعطائيا معاممة خاصة ,أك
امتيازات ,فيما يتعمؽ بالعطاءات كالمشركعات االقتصادية في الكالية .كبدالن مف ىذا
اقترحت المجنة :دخكؿ شركات أخرل -غير إيطالية -في العطاءات حتى يمكف تجنب
حدكث أية سيطرة إيطالية في ىذا الخصكص .
ا
ثالثا :أكصت المجنة بأف نشاطات مصرؼ ركما يجب أف تقتصر عمى المدف
حتى تبت إستنبكؿ في األمر.
كفي الخامس مف ديسمبر عاـ 5818ـ ,كافقت استنبكؿ عمى كؿ مقترحات المجنة
المذككرة .كفي اليكـ التالي ,أل السادس مف ديسمبر ,أصدر السمطاف العثمانى محمد
الخامس( )38إرادة سنية بخصكص مكضكع األراضي في الكالية .حيث أشارت اإلرادة المذكك ةر
إلى :أف األرض الميرم ,أم األرض التي كانت مممككة مف قبؿ الدكلة ,ال يمكف بيعيا .كذلؾ ال
يجكز ألىالي الكالية أف يبيعكا أراضييـ ألم مؤسسة أجنبية .أم أف اإلاردة أكدت القانكف العثماني
المكجكد ,كالذم سبقت اإلشارة إليو .كفي ذيؿ اإلرادة؛ أشار السمطاف العثمانى إلى كجكب إعالـ
اإليطالييف باألمر ,حتى يككنكا عمى بينة مف المكضكع)81(.
لقد أغضب ىذا القرار اإليطالييف؛ الذيف اعتقدكا أف ىذا القرار ربما يدفع بعض الدكؿ
إلى الطمع في كالية طرابمس الغرب ,ىذا عمى الرغـ مف أنو ,في عاـ 5818ـ ,كماقبميا كانت
الدكؿ األكركبية الكبرل قد أعطت الضكء األخضر إليطاليا باحتالؿ تمؾ الكالية()85
لقد استمر "إبراىيـ أدىـ باشا" فى التصدل لمحاكالت بنؾ ركما فى التغمغؿ
االقتصادل السممى ,فى كالية طرابمس الغرب عمى الرغـ مف اإلغراءات المالية المقدمة
إليو ,كالعراقيؿ التى كضعت فى طريقو ,األمر الذل دفع القنصؿ اإليطالى ,فى كالية
طرابمس الغرب ,المسيك "ميدانا" إلى إتياـ "إبراىيـ أدىـ باشا" بأنو يحمؿ كراىية خاصة
لإليطالييف ,كأنو كاف رافضان التعامؿ مع القنصمية اإليطالية ,حتى في األمكر البسيطة
.األمرالذل اضطرت معو الدكلة العثمانية إلى قبكؿ الضغكط اإليطالية ,كسحبت "إبراىيـ
أدىـ باشا إلى اآلستانة" ,لمتحقيؽ معو فى الشكاكل المقدمة ضده مف مصرؼ ركما ,فى
كالية طرابمس الغرب .كىكذا استجابت السمطات العثمانية لمرغبات اإليطالية؛ التى رأت
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فى "إبراىيـ أدىـ باشا" أنو يمثؿ عقبة كؤؤد أماـ نشاطات مصرؼ ركما ,ككذلؾ فى
الكقكؼ ,بصفة عامة ,فى كجو التغمغؿ االقتصادل إليطاليا فى تمؾ الكالية؛ ليتـ فى
النياية عزلو مف قبؿ السمطات العثمانية ,بيذه الطريقة غير الالئقة ,استجابة لمرغبات
اإليطالية (.)85كذلؾ فى سبتمبر سنة 5855ـ كبينما ىك فى أستنبكؿ لمتحقيؽ معو ,إذ
بالعدكاف العسكرل اإليطالى يقع عمى كالية طرابمس الغرب ,كىى بدكف كاؿ(.)85
ثانيا :املولف الشعىب :

أما عف المكقؼ الشعبى تجاه سياسة التغمغؿ السممى لمصرؼ ركما ,فى كالية

طرابمس الغرب ,فالبد مف اإلشارة إلى األكضاع التى عاشيا المجتمع الميبى ,فى فترة

إنشاء مصرؼ ركما ,كنشاطاتو فى الكالية ,فمف الناحية السياسية :كاف الحكـ حك ار عمى
الكالة العثمانييف ,ككانت العالقة سيئة ,فى أغمب األحياف ,بيف الكالة كبيف الشعب .أما

مف الناحية االقتصادية فكاف الفقر منتش ار بيف أبناء الكالية ,بسبب الضرائب المفركضة

مف الكالة العثمانييف عمييـ ,كبسبب االعتماد عمى مياه األمطار؛ التى قد تشح فى بعض

األعكاـ ,فتسبب أزمات اقتصادية(.)84

كقد استغؿ مصرؼ ركما ىذه األكضاع السيئة ,خير استغالؿ ,فكاف يعرض

أمكاال مغرية لتشجيع الميبييف عمى بيع أراضييـ ,ككجدت ىذه اإلغراءات مكانة لدل

نفكس بعض الميبييف ,بسبب األكضاع التى أشرنا إلييا ,كبسبب كجكد بعض األعياف
الذيف باعكا ضمائرىـ ككطنيتيـ بحفنة مف األمكاؿ اإليطالية ( .)81كبالرغـ مف ىذه

الظركؼ السيئة؛ فإن نا نجد أف بعض األىالى قد كقفكا مكاقؼ إيجابية معارضة لمنفكذ

االقتصادل لمصرؼ ركما ,مف بينيا ماحدث فى الثامف عشر مف مايك سنة 5813ـ,

حيث قاـ بعض األىالى بعقد اجتماع فى مدينة الخمس ,حضره مندكبكف مف طرابمس

كمصراتة كدرنة كزليطف كسرت؛ كقرركا فيو عدـ التعامؿ مع مصرؼ ركما كحظر بيع

األراضى إليو أك االقتراض منو ,كعدـ استخداـ خطكط البكاخر اإليطالية ,كما تكجيكا إلى

السمطات العثمانية يطمبكف منيا :عدـ نقؿ بريدىا بكاسطة البكاخر اإليطالية(. )81

كفى برقية مؤرخة بتاريخ  5نكفمبر سنة 5813ـ ,أرسميا الكالى "رجب باشا" إلى

اإلدارة العثمانية فى استنبكؿ ,يشير فييا إلى أف بعض الكطنييف فى كالية طرابمس
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الغرب ,قامكا بإلقاء المنشكرات كألصقكا بعضا منيا بمناطؽ مختمفة مف مدينة طرابمس,
تنديدا بالمساعى اإليطالية لمتدخؿ فى شئكف البالد .كما أشار رجب باشا فى ىذه البرقية

إلى تحريض بعض الكطنييف لألىالى عمى مقاطعة السمع التى تصؿ إلى طرابمس ,عف
طريؽ السفف اإليطالية ,ككذلؾ امتناعيـ عف تفريغيا (.)81

لقد أدل انتقاؿ الثركة إلى األيدل األجنبية إلى رد فعؿ ٍ
قاس كشديد مف قبؿ

األىمى؛ الذيف فقدكا أعماليـ ,فقاطع ىؤالء األسكاؽ ,كخاصة تمؾ التي كاف يمتمكميا

إيطاليكف ,كما قامكا بمظاىرات؛ متيميف اإلدارة العثمانية بالمكقؼ المتخاذؿ أماـ سياسة

التغمغؿ السممى اإليطالى ,فى كالية طرابمس الغرب ,كبالمساىمة في انحطاط االقتصاد

الكطني .كفي عريضة مؤرخة بتاريخ  53يناير عاـ 5818ـ ,كقعيا كثير مف المكاطنيف,
كسممت إلى الكالي العثمانى "إبراىيـ أدىـ باشا" ,حيث اقترح المكقعكف فى ىذه العريضة,

عمى اإلدارة العثمانية :تصحيح الكضع فى كالية طرابمس الغرب عف طريؽ(: )83
أ -معاقبة كؿ المنضكيف تحت نظاـ الحماية اإليطالية .

ب -تككيف شركة كطنية -أم رأس ماليا كطني -تقكـ بتنفيذ بعض العطاءات.

ج -عدـ إعطاء أية امتيازات لمشركات األجنبية؛ ألف ذلؾ قد يككف خطكة أكلى تجاه
سيطرة اإليطالييف عمى البالد .

كعمى أثر كركد ىذه البرقية مف "إبراىيـ أدىـ باشا" ,إلى اإلدارة العثمانية فى

استنبكؿ ,قامت الحككمة العثمانية بالتحريض عمى مساندة الميبييف فى مناىضتيـ لسياسة
التغمغؿ السممى اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب بصفة عامة ,كلمصرؼ ركما بصفة

خاصة ,قائمة" ....حككمتنا  -يقصد بيا حككمة اإلتحاد كالترقى  -بعدما تخمصت مف
عيد االستبداد ,كدخمت تحت اإلدارة المشركعة كعيد التحرر ,ازدادت كعمت مكانتيا

السياسية ,كلـ يبؽ سبب لمتدخؿ ,ألية دكلة أكركبية ,فى أل جية مف الممالؾ العثمانية؛

لذلؾ نرفض تدخؿ اإليطالييف فى ليبيا  ".....كقد بدأ بالفعؿ تحريض المكاطنيف ,منذ

سنة 5818ـ ,عمى تقكيض المصالح اإليطالية بكالية طرابمس الغرب ,كساد شعكر عاـ
بيف معظـ المكاطنيف بأف تصرفات مصرؼ ركما قد حادت كمية عف الصكاب(.)88
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رد الفعل اإليطاىل :
مما ال شؾ فيو أف جميع أنشطة مصرؼ ركما في كالية طرابمس الغرب ,قد تحققت
بفضؿ التنسيؽ كالتفاىـ الكامؿ مع الحككمة اإليطالية ,باعتبار المصرؼ ممثالن لممصالح
اإليطالية فى الكالية ,كبالتالى فإف أل مساس بو البد أف تنعكس أثاره ,فى إيطاليا ,فى صكرة
تصريحات أك تعميقات ,كعندما اصطدـ المصرؼ بالسمطات العثمانية؛ صرح كزير الخارجية
اإليطالي "دل ساف جكليانك "Di San Giulianoقائال" :إف قصد السمطات العثمانية ,فى
تمؾ البالد ,ىك إثارة حرب ضد المصالح االقتصادية كالتجارية اإليطالية ,كذلؾ بمنع
المكاطنيف العرب مف أف تككف ليـ عالقة بمصرؼ ركما ,بؿ منع المصرؼ ذاتو مف
الحصكؿ عمى االعتراؼ القانكني أماـ المحاكـ المحمية" (.)511
كالكاضح أف ىذا التصريح يبيف المكانة التي كاف يتمتع بيا البنؾ لدل ساسة إيطاليا,
كيعكس التأثير المتبادؿ الذم يمكف أف يمارسو أحد الطرفيف -البنؾ أك الساسة  -عمى الطرؼ
اآلخر ,كىك ما شرع فيو البنؾ بالفعؿ ,فقد أشاع أف األلماف سكؼ يشيدكف مصنعان نمكذجيان
لعصر الزيكت ,في مدينة طرابمس ,ينافس المصنع الذم يديره البنؾ ,كأف تجارة المانيا سكؼ
تزدىر عقب تسيير الخط المالحي الذم تديره الككالة األلمانية لممالحة ,ثـ أخذ البنؾ يمارس
ضغطان أكثر عمى صانعي القرار السياسي اإليطالى ,عف طريؽ التمكيح بضياع المصالح
االقتصادية إليطاليا؛ إذا لـ تتدخؿ الحككمة اإليطالية إلنقاذ ىذه المصالح ,كأعمف البنؾ أنو سيبيع
مصالحو لمبنؾ األلماني؛ ألنو لـ يعد قاد انر عمى العمؿ بحرية في كالية طرابمس الغرب ,كأف
الحككمة اإليطالية لـ تتدخؿ لمساعدتو( .)515كيؤكد ماذىبنا إليو :اعتراؼ "جيكليتى Giolitti
رئيس الكزراء اإليطالى فى مذكراتو قائال" :لقد بمغت األمكر درجة دفعت بنؾ ركما إلى الشركع
فى مفاكضات ,مع جماعة مصرفية المانية نمسكية ,لمتخمى ليا عف مصالحو ىناؾ ,بعد أف رأل
نفسو معرضا ألخطار كثيرة دكف معكنة مف أحد" ()515
إزاء ذلؾ أكعز مصرؼ ركما إلى بقية المؤسسات التجارية اإليطالية؛ التي كانت
قائمة في كالية طرابمس الغرب ,بأف تتخذ نفس المكقؼ ,كنكع مف الضغط عمى صانعى
القرار السياسى فى إيطاليا ,التخاذ قرار باإلسراع في غزك الكالية ,كأعمنت بعض
المؤسسات اإليطالية بدكرىا :أف شركة كركب األلمانية" " Kruppكالبنؾ األلماني دكيتش"
 " Deutsch Bankعمى كشؾ الييمنة االقتصادية عمى كالية طرابمس الغرب ,تمييدان
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لالحتالؿ األلماني المنتظر ,كأف مفاكضات سرية كانت جارية بيف حككمتي برليف
كاستنبكؿ؛ لتأجير ميناء طبرؽ لألسطكؿ األلماني(.)515
ككاف كؿ ذلؾ كافيان ليصيب الساسة كالحككمة اإليطالية مجتمعة بالذعر ,كيدعكىا
التخاذ االستعدادات النيائية لغزك كالية طرابمس عسكريان .كخاصة بعد أف قدـ أحد الساسة
اإليطالييف تقري ار أكضح فيو مكقؼ بنؾ ركما المؤيد لمغزك عمى النحك التالى )514( :
أوال :أف المشركعات الصناعية كالتجارية المماثمة لمشركعاتنا؛ تساعدىا السمطات
المحمية بدكف أدنى شؾ ,لذا فيى تككف ضر ار ظاى ار لكضعنا السياسى كاالقتصادل فى كالية
طرابمس الغرب  ,كقد تخمؽ ,مع الزمف ,حالة مضادة لمصالحنا فى المستقبؿ .
ثانيا :ليس لدينا أية طريقة لمنع العثمانييف مف مساعدة المشركعات األجنبية
التى تضر بالمشركعات اإليطالية ,كليس لدينا أيضا أية طريقة لمنع الرعايا األجانب مف
القياـ بصفقات تجارية فى كالية طرابمس الغرب ,كالحككمة العثمانية تمارس كاجبيا
المقدس فى مقاكمة تغمغمنا الذل تخشاه كحده.
ثالثا :كمما تأخر الحؿ المنطقى الكحيد لممشكمة الطرابمسية "االحتالؿ" كمما زادت
صعكبة حميا.
كالمالحظ أف ىذا التقرير يرمى إلى إظيار الكضع الخطير الذل ييدد المصالح
اإليطالية ,محاكال التأثير عمى صانعى القرار السياسى ,فيجد ىؤالء أنفسيـ أماـ
مسمؾ كاحد البديؿ عنو كىك :تحطيـ التردد ,كاالنتقاؿ بصكرة حاسمة لمقياـ بالغزك.
لقد كاف لمصرؼ ركما دكر ميـ فى تحريض الرأل العاـ اإليطالى ضد سياسة الدكلة
العثمانية فى الكالية ,ككفقا لما جاء عمى لساف كزير الخارجية اإليطالى "دل ساف
جكليانك" بأف جزءا كبي ار مف المكـ فى تكجيو الرأل العاـ اإليطالى كاثارتو؛ يقع عمى
مصرؼ ركما؛ الذل أثر عمى الرأل العاـ اإليطالى بشأف غزك كالية طرابمس الغرب
( ,)511كىك ما أدل إلى ظيكر فريؽ مف المتشدديف اإليطالييف ,يركف أف كالية طرابمس
الغرب ليـ كحدىـ ,كعندما لـ يمكنيـ العثمانيكف مف االستيالء عمى تمؾ الكالية اقتصاديان
بالكامؿ ,صاركا يفكركف في حؿ كاحد كىك :األخذ بالحرب ما عجزكا عف أخذه بالسمـ.
كقد لعبت الصحافة اإليطالية ,كذلؾ ,دك ار كبي ار فى دفع الحككمة اإليطالية
نحك الحرب ,ككذلؾ لتييئة الرأل العاـ مف أجؿ تقبؿ فكرة الغزك كاالحتالؿ اإليطالى
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لكالية طرابمس الغرب( ,)511لذلؾ صرح كزير الخارجية اإليطالى "دل ساف جكليانك" فى
مارس عاـ 5855ـ ,لمقنصؿ األلمانى بطرابمس "السير مارشاؿ  "Marshallبأف الرأل
العاـ اإليطالى قد أصبح مشحكنا ,كذلؾ يرجع إلى الدكر الفعاؿ الذل لعبو مصرؼ ركما
فى إثارتو ,كتحريضو لمرأل العاـ اإليطالى (.)511
كما اتيـ القكميكف الحككمة اإليطالية بالتياكف ,كعدـ حماية مصالح اإليطالييف,
ككذلؾ المؤسسات اإليطالية العاممة فى كالية طرابمس الغرب ,كخاصة مصرؼ ركما  ,فقد
كتب السيناتكر "بيا از  "Piazaفى جريدة التريبكنا  La Tribunaفى عددل أبريؿ كمايك عاـ
5855ـ ,عدة مقاالت ييدد فييا العثمانييف ,كيشجع بالده عمى احتالؿ كالية طرابمس الغرب,
كأدعى بعضيـ مف أمثاؿ :ركميك جالينجا - Romeo Gallengaعضك مجمس النكاب
اإليطالى  -بأف المصالح اإليطالية االقتصادية تتأخر في الكالية في حيف تتقدـ مصالح دكؿ
أخرل كألمانيا كالنمسا ,)513(.نتيجة لذلؾ لعب القكميكف دك ار رئيسيا فى دفع إيطاليا نحك
الحرب ( ,)518حيث أسسكا عدة صحؼ قكمية مثؿ :صحيفة ككرير دل إيطاليا Corriere
 d,Italiaالتى كاف يرأس مجمس إدارتيا إنريكك ككرادينى  ,)551(Enrico Coradiniكيقكؿ ىذا
الكاتب" :إف القكمية ىى طريقنا لمتحرر مف فرنسا كانجمت ار كالمانيا".)555( .
كقد أعمف "جيكليتى" رئيس الكزراء اإليطالى ,بأف األمكر كصمت إلى أف دفعت بنؾ ركما
إلى الشركع فى مفاكضات مع جماعة مصرفية نمساكية المانية ,لمتخمى عف مصالحو فى كالية
طرابمس الغرب ,بعد أف رأل نفسو معرضا ألخطار كثيرة )555(.كلذا كاف السيناتكر "أرنستك
بريشيانى" مدير مصرؼ ركما فى كالية طرابمس الغرب ,متشكقا لمحرب؛ ألف األمر بالنسبة لبنكو:
إما الحرب أك اإلفالس ,كقد سرب "بريشيانى" ىذا الخبر" :التخمى عف نشاط مصرؼ ركما لجماعة
نمساكية المانية" ,بيدؼ تشجيع الحككمة اإليطالية عمى احتالؿ ليبيا .لذا يعد بنؾ ركما مف أكثر
المسئكليف عف نشكب تمؾ الحرب ,فعندما بدا لو أف الحككمة اإليطالية مترددة فى أمر الحرب,
ىدد بالتخمى عف جميع مقكمات نشاطاتو ,كمصالحو فى كالية طرابمس الغرب ,مدعيا أف ىذه
الخطكة -خطكة الحرب كاحتالؿ كالية طرابمس الغرب -ىى حماية لممصالح اإليطالية .كقد كاف ىذا
أشبو باإلنذار النيائى مف قبؿ إدارة مصرؼ ركما لمحككمة اإليطالية ,باتخاذ قرار الحرب كفى
أسرع كقت .كقد عمؽ "سالفيمينى" -Salveminiأحد المعارضيف لمحككمة اإليطالية -عمى سياسة
مصرؼ ركما ىذه كمطالبتو -أل مصرؼ ركما -لمحككمة اإليطالية بضركرة غزك ليبيا ,فى
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صحيفة الفكتش  La Foutchبقكلو" :إف المصرؼ يعقد صفقات مريبة كمصطنعة دكف أف يككف
لو تفكيض رسمى مف السمطات اإليطالية ,كبأف البنؾ بدأ ييدد الحككمة بالتنازؿ عف حقكقو فى
كالية طرابمس الغرب مالـ تضمف لو تمؾ الحككمة اإليطالية حماية فعالة لمصالحو "(. )555
كىكذا بدأ إعداد األسطكؿ اإليطالى ,لكى يتكلى تنفيذ االحتالؿ العسكرل لكالية طرابمس,
بعدما آلت سياسة مصرؼ ركما فى التغمغؿ السممى اإليطالى ,فى تمؾ الكالية ,إلى
الفشؿ .كفى  51سبتمبر عاـ 5855ـ حصؿ جكليتى رئيس الكزراء اإليطالى؛ عمى
مكافقة الممؾ اإليطالى "فيكتكر عمانكيؿ  "Victor Emmanuelلمتدخؿ العسكرل
كاحتالؿ ليبيا .كفى  51سبتمبر ,مف العاـ نفسو ,أرسؿ كزير الخارجية اإليطالى "دل
ساف جكليانك" إلى "دل مارتينك "De Martinoالقائـ بأعماؿ السفارة اإليطالية فى
استنبكؿ :نص اإلنذار اإليطالى ,لتقديمو إلى الباب العالى  ,كبعده بساعات قميمة تـ
االحتالؿ الفعمى لكالية طرابمس الغرب مف قبؿ اإليطالييف ,كلـ يأت منتصؼ أكتكبر ,مف
العاـ ذاتو ,حتى كانت كؿ أرجاء الكالية قد خضعت بالكامؿ لمسيادة اإليطالية .
خامتــــــت:
مف خالؿ العرض السابؽ :يمكف أف نستنتج بأف النشاط االقتصادل لمصرؼ
ركما ,كسياسة التغمغؿ السممى اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب ,قد فشمت فى نياية
المطاؼ ,مما نتج عنو التدخؿ العسكرل اإليطالى المباشر؛ الحتالؿ تمؾ الكالية .
كيمكف أف نكضح األسباب الرئيسية التى أدت ,فى نياية المطاؼ ,إلى فشؿ مصرؼ
ركما فى سياسة التغمغؿ السممى اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب ,فى النقاط اآلتية :
 -5يقظة الشعب الميبى كانتباىو لألخطار المحدقة بو ,بعد أف كقعت أراضى أشقائو فى
الجزائر كتكنس كمصر فى قبضة االستعمار األكركبى .
 -5مكقؼ بعض الكالة العثمانييف المخمصيف أمثاؿ :رجب باشا ,كابراىيـ أدىـ باشا,
المذيف تصديا بكؿ قكة لألطماع اإليطالية كعرقمكىا ,استجابة لمضغكط كالمطالب
الشعبية بتمؾ الكالية .
 -5اتجاه السياسة العثمانية لخمؽ صراع مضاد لممصالح اإليطالية فى ليبيا ,بإيجاد
منافسيف كمزاحميف لمنفكذ االقتصادل اإليطالى ,كمف أمثمة ذلؾ كتشجيعيـ
لممشركعات االقتصادية األلمانية .
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 -4ضحالة التجربة االستعمارية اإليطالية؛ التى جعمتيا تعمف عف نكاياىا مف خالؿ
التصريحات كالبيانات كالخطب كمقاالت الصحؼ ,كالمكقؼ السياسى الكاضح
كالمكشكؼ الذل التزمو مصرؼ ركما فى ليبيا ,عمى نحك ما أشرنا إليو بعاليو .
أيضا اتضح مف خالؿ العرض السابؽ :أف مصرؼ ركما قد أسيـ فى استغالؿ
الصحافة ,ككسائؿ اإلعالـ األخرل ,فى تييئة الرأل العاـ اإليطالى لقبكؿ فكرة الغزك,
مف خالؿ استغالؿ المشاكؿ التى زعـ مصرؼ ركما أنيا كانت معكقا لنشاطو
االقتصادل ,كأف المؤسسات اإليطالية العاممة فى طرابمس الغرب عمى كشؾ اإلنييار
كمنيا مصرؼ ركما .كبدكرىا أكعزت تمؾ الصحؼ بأف الحرب سكؼ ترفع الظمـ
كاالضطياد عف اإليطالييف المقيميف فى تمؾ الكالية ,كبذلؾ نجحت تمؾ الصحافة فى أف
تشكؿ عنصر ضغط عمى صناع القرار السياسى فى الحككمة اإليطالية ,مف أجؿ اتخاذ
قرار بالغزك العسكرل اإليطالى لكالية طرابمس الغرب .
إضافة إلى :أف الحككمة اإليطالية قد نجحت فى الحصكؿ عمى دعـ الفاتيكاف المالى
لممصرؼ ,منذ تأسيسو عمى نحك ما أشرنا إليو ,لذلؾ كاف المصرؼ ييتـ بتنفيذ رغبات الفاتيكاف,
برغـ الخسائر االقتصادية الفادحة التى كاف يتعرض ليا .كما أف الحممة اإليطالية المزمع القياـ بيا
عمى كالية طرابمس الغرب؛ ستدعـ النفكذ الكاثكليكى فى شماؿ إفريقيا ,كتضعؼ مف مكانة
اإلسالـ .كعمى ىذا النحك أسيـ الفاتيكاف ,عمميا كبنشاط مكثؼ ,فى تييئة الرأل العاـ اإليطالى
بمدل أىمية الحممة اإليطالية المزمع القياـ بيا ,كالتى يتكقع ليا أف تعيد أمجاد الحضارة الركمانية
القديمة فى تمؾ المناطؽ ,ككذلؾ إعادة المسيحية ألمجادىا فى الشماؿ اإلفريقى .
ىوامش الدراست:

 )5يطمؽ كثيركف مف الباحثيف عمى ىذا السمطاف صفة القانكنى فيسمى بسميماف القانكنى  .كلكف كممة المشرع
أكثر دقة مف حيث الصياغة المفظية ,ألف ىذا السمطاف كاف يتمتع بمكىبة عظيمة فى كضع التشريعات ,
كالتعرض ألدؽ التفاصيؿ عند كضع أل تشريع ,فمـ تكف تشريعاتو تغادر صغيرة كال كبي ةر إال تعرضت ليا,
فجاءت جامعة مانعة ,كما أف ىناؾ فرقان بيف المفظيف :المشرع كالقانكنى ,يتضح ذلؾ مف تقسيـ السمطات فى
الدكلة العثمانية إلى ثالث ىيئات ,السمطة التشريعية ,السمطة القضائية ,السمطة التنفيذية ,كيمكح أف أحد
الباحثيف القدامى قد أطمؽ  -دكف تمحيص  -القانكنى عمى سميماف .كجاء الباحثكف بعد ذلؾ ,كطبقان لمتقميد
األعمى ,فأطمقكا عميو سميماف القانكنى ,كالتصقت بو ىذه التسمية ,كما التصقت فى أذىاف األجياؿ المتعاقبة,
أما المراجع األجنبية ,اإلنجميزية كالفرنسية منيا ,فقد كانت تطمؽ الصفة الصحيحة عمى سميماف كىى :المشرع.
عبد العزيز محمد الشناكل :الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا ,الجزء األكؿ ,مكتبة األنجمك المصرية,
القاىرة ,مطبعة جامعة القاىرة ,سنة 5831ـ .ص.44
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 )5عبد العزيز الشناكل  :الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا  ,الجزء الثانى مكتبة األنجمك المصرية ,القاىرة ,مطبعة
جامعة القاىرة ,سنة5831ـ  .ص 851كما بعدىا .صالح أحمد ىريدل عمى :دراسات فى تاريخ العرب الحديث,
الناشر دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى ,سنة 5111- 5888ـ .ص 43كما بعدىا.
 (5كاف مف بيف مظاىر السياسة العامة لمدكلة العثمانية عدـ اإلبقاء عمى الكالة لمدة طكيمة فى حكـ الكالية ,كلعؿ
ذلؾ يعكد إلى عدـ إتاحة الفرصة أماـ ىؤالء الكالة لكى الينفصمكا عف الدكلة العثمانية  .كقد طبقت ىذه
السياسة عمى كالية طرابمس الغرب ,كخاصة بعد رجكع السيادة العثمانية الكاممة عمى كالية طرابمس الغرب ,بعد
أف حكمتيا األس ةر القرمانمية مايقرب مف قرف كربع قرف مف الزماف ,فى الفت ةر مف "5351 -5155ـ" .كعمى أثر
انتياء حكـ تمؾ األسرة لكالية طرابمس الغرب ,عاـ 5351ـ ,تتابع الكالة عمى حكـ تمؾ الكالية ,فيما يسمى تاريخيا
بالعيد العثمانى الثانى ,حيث أصبحت تمؾ الكالية تحكـ مباشرة مف استنبكؿ ككاف سالطيف آؿ عثماف يرسمكف
الكالة إلى كالية طرابمس الغرب بفرماف عثمانى .كقد تناكب عمى حكـ كالية طرابمس الغرب منذ ذلؾ العيد فى الفت ةر
مابيف 5855 -5351ـ ثالثة كثالثكف كاليا تفاكتت مدة كالياتيـ مف عاـ إلى أربعة أعكاـ  ,فيما عدا حكـ كاؿ
كاحد كىك أحمد راسـ باشا الذل بقى فى حكـ الكالية مف عاـ  5335إلى 5381ـ  .لممزيد انظر :أبكبكر سالـ
الميدل الشيبانى  :أثر جياد الميبييف فى تطكر العالقات العربية  -التركية 5855-5855ـ رسالة ماجستير
أجيزت بقسـ التاريخ  ,كمية اآلداب ,جامعة سبيا ,الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة
5113ـ ,ص .15كعف تاريخ األسرة القرمانمية ,كحكميا لميبيا تحت السيادة العثمانية ,كعالقاتيا
بالقكل األكركبية انظر :عمر عبد العزيز محمد عثماف :عالقات ليبيا بالدكؿ األكركبية فى عيد
األسرة القرمانمية " "5351-5155رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلداب,
جامعة القاىرة ,سنة 5811ـ .ص  518كما بعدىا.
 ) 4شكقى عطاهلل الجمؿ :المغرب العربى الكبير مف الفتح اإلسالمى إلى الكقت الحاضر (ليبيا-
تكنس -الجزائر -المغرب األقصى "مراكش") ,المكتب المصرل لمتكزيع كالمطبكعات ,حدائؽ
الزيتكف ,الطبعة الثانية ,سنة 5881ـ ص.513
 )1كانت إيطاليا قد تكحدت تحت تاج "بيدمنت" كنكدل بالممؾ فيكتكر عمانكيؿ  Victor Emmanuelممكا عمى إيطاليا
المكحدة فى فبراير عاـ 5315ـ ,كلـ تضـ البندقية كركما ليذه المممكة اإليطالية إال فيما بعد ,فمـ تكتمؿ الكحدة
اإليطالية إال عاـ 5315ـ .لممزيد انظر :شكقى عطاهلل الجمؿ :تاريخ كشؼ إفريقيا كاستعمارىا الناشر مكتبة األنجمك
المصرية ,الطبعة الثانية ,سنة5831ـ ,ص 515كمابعدىا ,عبد المكلى صالح الحرير :التمييد لمغزك اإليطالى كمكقؼ
الميبييف منو ,بحكث كدراسات فى التاريخ الميبيى5845 -5855ـ ,مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف ,الجزء الثانى,
إشراؼ د .صالح الديف حسف السكرل ,كد .حبيب كداعة الحسناكل ,مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,سمسمة
الدراسات التاريخية ,الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة 5834ـ,ص.58
 ) 1كاف عامؿ القرب الجغرافى الذل ربط إيطاليا بشعكب شماؿ إفريقيا ككذلؾ لمركابط التاريخية بينيما دافعا قكيا ألف
تبدأ إيطاليا نشاطيا االستعمارل فى تمؾ المنطقة خاصة بعد االحتالؿ الفرنسى لتكنس عاـ 5335ـ كلكنيا
اتجيت إلى منطقة الشرؽ االفريقى ,األبعد جغرافيا كاألكثر فقرا ,كيمكف لنا أف نجمؿ أسباب ذلؾ فى اآلتى:
أ -حدث بعد االحتالؿ الفرنسى لتكنس أف سارعت الدكلة العثمانية بإرساؿ تعزيزات عسكرية إلى كالية طرابمس الغرب
لمدفاع عف كاليتيا فرأت إيطاليا أف تتميؿ إلى أف يأتى الكقت المناسب حتى ال تصطدـ بالدكلة العثمانية .
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ب-كاف التكسع اإليطالى فى شرؽ إفريقيا يمقى تأييدان مف جانب انجمت ار التى رأت أف مف مصمحتيا
أف تساند إيطاليا كتؤيد نشاطيا فى تمؾ الجيات ,كبذلؾ يمكف إلنجمت ار أف تتخذ إيطاليا حميفان ليا
فى المسألة المصرية حيث كاف الفرنسيكف يضغطكف عمى انجمت ار منذ احتالليا لمصر عاـ
5335ـ كيطالبكنيا بالجالء أك تحديد تاريخ معيف لذلؾ ,كظؿ األمر كذلؾ حتى تـ عقد األتفاؽ
الكدل بينيما عاـ 5814ـ .
ج -نصحت انجمت ار حميفتيا إيطاليا بأال تتعجؿ فى احتالؿ كالية طرابمس الغرب حتى يحيف ليا
الكقت المناسب لتنفيذ مخططيا  ,كقد انصاعت إيطاليا لنصيحة حميفتيا انجمت ار .
د -رأت انجمت ار أف مساندتيا إليطاليا فى شرؽ أفريقيا يمكف أف يككف درعان لمقاكمة تكسع حككمة
الدراكيش فى السكداف .
ق -لـ تكف القكة العسكرية اإليطالية ,فى ذلؾ الكقت بالقكة الكافية لمكاجية التنافس االستعمارل بيف
القكتيف الكبيرتيف (انجمت ار كفرنسا) .كالمنافسة بينيما فى الشماؿ اإلفريقى .كمف ىنا لجأت
إيطاليا إلى تككيف مستعمرات إيطالية فى الشرؽ األفريقى البعيد عف الطمكحات االستعمارية
لكؿ مف انجمت ار كفرنسا  .انظر :شكقى عطاهلل الجمؿ  :المغرب العربى الكبير المرجع
السابؽ,ص,511-518
شكقى عطاهلل الجمؿ :تاريخ كشؼ إفريقيا كاستعمارىا المرجع السابؽ ,ص  ,514-515عبداهلل
عبد الرازؽ إبراىيـ ,شكقى عطاهلل الجمؿ :تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر ,دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ,الطبعة األكلى ,سنة 5881ـ ,ص .583
 )1أستطاع اإلثيكبيكف فى ىذه المعركة بيجكميـ الساحؽ أف يقتمكا مف اإليطالييف ستة آالؼ كيأسركا
مثميـ  ,كما قتؿ كأسر أغمب قكاد الحممة كاستكلى اإلثيكبيكف عمى جميع قطع المدفعية اإليطالية,
فكانت ىزيمة مف أبشع اليزائـ التى منيت بيا أمة فى القرف التاسع عشر .كلممزيد مف التفاصيؿ عف
معركة عدكة انظر :شكقى عطاهلل الجمؿ :تاريخ كشؼ إفريقيا كاستعمارىا المرجع السابؽ ,ص 518
كما بعدىا ,عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ  ,شكقى عطاهلل الجمؿ :تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر ,
المرجع السابؽ ,ص  511كمابعدىا.
 )3رأت إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب المنطقة المناسبة لتككيف مستعمرة إيطالية ليا فى الشماؿ
اإلفريقى بعد فشميا فى الشرؽ اإلفريقى ,ككانت ىناؾ عدة عكامؿ قد دفعت إيطاليا إلختيار كالية
طرابمس الغرب كمستعمرة إيطالية فى الشماؿ اإلفريقى كىى كما يمى:
ا -كانت كالية طرابمس الغرب ىى المنطقة غير المستعمرة المتبقية مف شماؿ إفريقيا المطمة عمى
البحر المتكسط كالذل تكاد إيطاليا تالمسو فى بعض المكاقع حيث يربط بينيما البحر المتكسط.
ب -كانت إيطاليا ترل فى كالية طرابمس الغرب أنو المكاف الذل يمكف أف تشكؿ منو فى المستقبؿ
رأس حربة لتكسعات إيطالية فى المستقبؿ .
ج -رأت إيطاليا فى كالية طرابمس المجاؿ الحيكل الياـ لميجرة كالعمؿ لإليطالييف ,فمقد كانت كالية
طرابمس كالشماؿ اإلفريقى فى ىذا المجاؿ أنسب كأفضؿ مف الشرؽ األفريقى .
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د -كاف لمعامؿ التاريخى أثره فى تكجيو النشاط االستعمارل اإليطالى ناحية كالية طرابمس الغرب
– فكما سبؽ أف أكضحنا – كاف اإليطاليكف يعتبركف أنفسيـ كرثة اإلمبراطكرية الركمانية,
فإتجاه إيطاليا إلى الشماؿ األفريقى كطرابمس الغرب بالتحديد ,كاف فى نظرىا كضعان طبيعيان,
حيث كانكا يعتبركنيا مف أىـ أجزاء اإلمبراطكرية الركمانية القديمة .انظر:شكقى عطاهلل الجمؿ:
المغرب العربى الكبير ,المرجع السابؽ ,ص  .515عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ ,شكقى عطاهلل
الجمؿ  :تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر  ,المرجع السابؽ ,ص .553-551
 )8سالـ عبداهلل عمر الزنانى :األطماع االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغرب كبرقة العثمانية
5855-5335ـ ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بمعيد البحكث كالدراسات العربية ,القاىرة,
سنة 5881ـ ,ص .41
كمما يجب مالحظتو أف اىتماـ اإليطالييف بإقامة مستعمرات  ,انصب فى المقاـ األكؿ عمى تكنس أكال
ثـ طرابمس الغرب " ليبيا" ثانيا  ,السيما كأف قرب تكنس مف إيطاليا ,قد أدل إلى كجكد عالقات اقتصادية
كسياسية ىامة فى العصكر القديمة بيف ىذا الجزء مف شماؿ إفريقيا الذل كاف يطمؽ عميو قرطاجنة كبيف
إيطاليا  ,كمنذ ذلؾ الكقت أخذ كؿ مف شماؿ أفريقيا كايطاليا يؤثر فى اآلخر كيتأثر بو  .إال أف تعجيؿ
فرنسا باحتالؿ تكنس عاـ 5335ـ قد جعؿ إيطاليا تتجو بأنظارىا إلى القطر المجاكر لتكنس فى الشماؿ
اإلفريقى " كالية طرابمس الغرب" خاصة كأنيا كانت كانت خاضعة لمدكلة العثمانية  ,كلـ تكف قد خضعت
بعد ألية مف القكل االستعمارية الكبرل  .كلـ يتبؽ أماـ إيطاليا إلحتالليا سكل تكفيؽ أكضاعيا مع ىذه
القكل  ,لتنفرد بتمؾ الكالية دكف حدكث تصادـ مع تمؾ القكل االستعمارية الكبرل  .لممزيد انظر  :رأفت
غنيمى الشيخ  :العرب فى التاريخ المعاصر  ,عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية  ,الطبعة
األكلى  ,سنة 5113ـ  ,ص415كمابعدىا.
 )51عبد المكلى صالح الحرير  :المرجع السابؽ ص.58
 )55سالـ عبداهلل عمر الزنانى  :المرجع السابؽ ص .41مصطفى حامد رحكمة  :المقاكمة الميبية التركية ضد الغزك
اإليطالى أكتكبر  -5855أكتكبر5855ـ ,مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى  ,طرابمس  ,سمسمة
الدراسات التاريخية ,الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة 5833ـ  .ص.11 -11
 )55أحمد صدقى الدجانى :ليبيا قبيؿ االحتالؿ اإليطالى أك "طرابمس الغرب" فى أكاخر العيد العثمانى
الثانى (5855-5335ـ) ,الطبعة األكلى ,القاىرة سنة5815ـ ,ص .541-553
 )55جالؿ يحيى :المغرب الكبير ,العصكر الحديثة كىجكـ االستعمار ,الجزء الثالث ,دار النيضة العربية ,لمطباعة
كالنشر ,بيركت .سنة 5835ـ ,ص  .151كانت المنتجات اإليطالية تنقؿ إلى كالية طرابمس الغرب عمى بكاخر
خطكط المالحة اإليطالية العامة التى كاف يديرىا مصرؼ ركما حيث كانت ليا خطكط أسبكعية منتظمة بيف
المكانئ كالمراسى الميبية .ككاف ميناء جنكة فى الجنكب اإليطالى أىـ المكانئ اإليطالية كأكثر المكانئ اإليطالية
عالقة بطرابمس الغرب ,ككانت البضائع اإليطالية التى تصدر إلى كالية طرابمس الغرب الدقيؽ كالقيكة كالتكابؿ
كالنبيذ كالمصنكعات اليدكية كالحرير كالمنسكجات كالخردكات كالكرؽ كالمكركنة كالبطاطا كالمكاد الغذائية كاألسمحة
كالخشب كالرخاـ كاألعشاب الجافة كاألثاث كالصابكف كالثقاب كالزجاج كالعطكر كمكاد طبية ككيماكية كغيرىا.
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ككانت إيطاليا تستكرد مف كالية طرابمس الغرب الدكاجف كالجمكد غير المصنعة كالحديد الخردة كغيرىا  .ككانت
إيطاليا تأتى فى الترتيب بعد انجمت ار كفرنسا كمالطة فى مجاؿ التصدير حيث كانت تحتؿ المرتبة الرابعة فى
التجارة العامة بنحك  %1مف تصديرىا بالنسبة لمدكؿ األخرل .كالسبب الكامف كراء ذلؾ يرجع إلى تشابو منتجات
كالية طرابمس الغرب مع منتجات الجنكب اإليطالى ,إال أف حركة التجارة لكالية طرابمس الغرب مع إيطاليا قد
نمت نمكا ممحكظا بدءا مف عاـ 5811ـ لتحتؿ إيطاليا المرتبة الثانية بعد انجمت ار لممزيد .انظر :فرانشسكك ككرك:
ليبيا أثناء العيد العثمانى ,تعريب كتقديـ :خميفة محمد التميسى ,المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعالف ,طرابمس,
الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,الطبعة الثانية ,سنة 5834ـ ص  ,31-15تيسير بف
مكسى :المجتمع العربى الميبى فى العيد العثمانى ,دراسة تاريخية اجتماعية ,الدار العربية لمكتاب ,الجماىيرية
العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,الطبعة األكلى ,سنة 5833ـ ص .585
 )54يرجع تكاجد الجالية اإليطالية فى ليبيا إلى فترات تاريخية بعيدة تعكد إلى العصكر الكسطى ,كبالتحديد إلى فترة ما
أسماه البعض بعيد التجارة الكبرل بيف كالية طرابمس الغرب كالمدف اإليطالية :جنكة كالبندقية كنابكلى ,كمف دكف
شؾ فإف ىذا التكاجد المبكر لمجالية اإليطالية ,فى كالية طرابمس الغرب ,كاف مف أسبابو القرب الجغرافى بيف كالية
طرابمس الغرب كايطاليا ,كالدكر الميـ الذل لعبو البحر المتكسط باعتبا هر كسيمة كصؿ بيف مكانئ البمديف المكجكدة
عمى ساحميو الشمالى كالجنكبى .كالسبب اآلخر يكمف فى أىمية العالقات التى كانت لكالية طرابمس الغرب مع
البمداف اإلفريقية ,كبخاصة فى المجاؿ التجارل ,ذلؾ أف مكقع ليبيا الجغرافى الممتاز فى الشماؿ اإلفريقى ,جعؿ
منيا بكابة ميمة تطؿ منيا إفريقيا عمى العالـ األكركبى كبالعكس ,مما سيؿ حركة التبادؿ التجارل بيف القارتيف,
كتصريؼ المنتجات اإليطالية إلى كالية طرابمس الغرب ,مما جعؿ مف ىذه الكالية منطقة جذب لمجالية اإليطالية,
كما أف الفقراء كالجكعى كالعاطميف عف العمؿ فى إيطاليا قدمك إلى كالية طرابمس الغرب كىـ يركف فييا مأكل ليـ
كحال لمشاكميـ كمعاناتيـ .كما أف تمت الكحدة اإليطالية عاـ 5315ـ حتى فتحت إيطاليا قنصمية ليا بمدينة
طرابمس؛ لتتكلى رعاية الشئكف اإليطالية ,كلحماية مصالح أفراد الجالية اإليطالية .كبحسب تعداد النفكس الذل
أجرل فى زمف الكالى العثمانى حافظ باشا5815-5388( ,ـ) كاف بطرابمس حكالى  551إيطاليا ,منيـ 555
مف الذككر ك 554مف اإلناث ,كفى مدينة الخمس كاف يكجد ىناؾ  1مف الذككر .أما تعداد عاـ 5814ـ فى
عيد كالية رجب باشا "5813 -5814ـ" فقد بمغ بحسب تقرير القنصؿ اإليطالى المسيك ميدانا " Medana
5811-5815ـ" حكالى  151نسمة .كقد زاد ىذا العدد حتى كصؿ فى عاـ 5855ـ فى عيد كالية إبراىيـ
أدىـ باشا" 5855 -5818ـ" إلى قرابة  851نسمة منيـ  311بطرابمس ك 55فى الخمس ك 1فى مصراتة
ك 55فى برقة أما فى بنغازل  ,فقد كاف عددىـ  511نسمة بينيـ نائب القنصؿ اإليطالى برنابى Bernabi
 eالذل كاف يرعى شئؤف كمصالح إيطاليا كرعاياىا ببنغازل  .ككانت الجالية اإليطالية فى كالية طربمس الغرب
مف أكثر الجاليات نشاطا فى م ازكلة األنشطة التجارية كاالقتصادية بصفة عامة إذ أنيا امتمكت العديد مف
المؤسسات التجارية كاالقتصادية  ,كسيطر أفرادىا عمى الحركة التجارية فى البالد كعمى األشغاؿ العامة كالميف
كالحرؼ المختمفة  ,كبخاصة فى مدينة طرابمس  .لممزيد انظر :جالؿ يحيى :المغرب الكبير  ,الجزء الثالث ,
المرجع السابؽ  ,ص  151كما بعدىا ,فرانشسكك ككرك :المرجع السابؽ  ,ص , 55-55راقى محمد عبد
الكريـ عبد القادر :المصالح األكركبية فى ليبيا 5855 -5351ـ  ,رسالة دكتكراة غير منشك ةر أجيزت بقسـ
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التاريخ  ,كمية اآلداب  ,جامعة عيف شمس ,سنة 5155ـ ,ص 551كما بعدىا ,عمر محرـ أحمد عبد الرحمف:
ج ارزيانى كدكره فى مد نفكذ إيطاليا االستعمارل فى ليبيا كالقرف اإلفريقى ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ
التاريخ  ,معيد البحكث كالدراسات اإلفريقية ,جامعة القاىرة ,سنة 5881ـ  ,ص 55كما بعدىا.
" (51التغمغؿ السممى" مصطمح سياسى دخؿ القامكس السياسى فى أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف,
كىك أصطالح قصد بو كاضعكه مف رجاالت االستعمار ذلؾ المجيكد الذل تبذلو الدكلة االستعمارية كمكاطنكىا
فى القطر المراد استعماره ,عف طريؽ خمؽ شبكة مف المبادرات كالمصالح االقتصادية التى تساعد عمى
االمتصاص كاالبتالع التدريجى الخفى لمبالد المراد استعمارىا ,كالعمؿ عمى ضميا دكف إطالؽ رصاصة كاحدة.
كيعتبر بعض المؤرخيف بأف تكماس تيتكنى كزير الخارجية اإليطالى (5818 -5815ـ) ىك الميندس الفعمى
ليذه السياسة التى كاف قد خطط ليا منذ عاـ 5811ـ .بينما يرل البعض أف "فرانشسكك كرسبى"  -تكلى رئاسة
الك از ةر اإليطالية مرتيف األكلى  5385-5331كالثانية  -5381 -5385كاف قد بدأ فعال فى اختراؽ سممى فى
كالية طرابمس الغرب منذ عاـ 5381ـ حيث شيدت فترة ك ازرتو األكلى بداية تنفيذه عمى شكؿ اتفاقيات أقاميا
مع بعض األعياف كالزعماء المحمييف بيدؼ الحصكؿ عمى نفكذ سياسى فى األكساط الشعبية فى كالية
طرابمس الغرب ,كفى ك ازرتو الثانية كاف قد حرض بالفعؿ عمى احتالؿ كالية طرابمس الغرب .انظر فرانسيسكك
مالجيرل :الحرب الميبية 5855-5855ـ  ,تعريب كىبى البكرل ,الدار العربية لمكتاب ,تكنس ,سنة 5813ـ
ص ,55-51مصطفى حامد رحكمة :المرجع السابؽ ,ص .11
 (51أحمد صدقى الدجانى :المرجع السابؽ ,ص.551
 )51محمد عبد الكريـ الكافى :الطريؽ إلى لكزاف ,الخفايا الدبمكماسية كالعسكرية لمغزك اإليطالى لميبيا,
دار الفرجانى لمنشر ,طرابمس ,الطبعة األكلى ,سنة 5811ـ ,ص  ,41عمر محرـ أحمد عبد
الرحمف :المرجع السابؽ ص .54
 )53كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ,الكثائؽ العثمانية5855 -5335( ,ـ) كثيقة رقـ ( .)555كثيقة غير منشكرة ,طرابمس,
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,شعبة الكثائؽ العثمانية .ككالة إلدا ةر فرع مصرؼ ركما فى طرابمس بتاريخ
 51مايك سنة 5811ـ ,عبد المكلى صالح الحرير :المرجع السابؽ ص .51
 )58كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ,الكثائؽ العثمانية5855 -5335( ,ـ) .كثائؽ غير منشكرة ,طرابمس,
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,شعبة الكثائؽ العثمانية .ككالة إلدارة مؤسسة مصرفية فى
طرابمس كبنغازل كثيقة رقـ ( )555بتاريخ  5يكنيك سنة 5811ـ  .كذلؾ  :انظر النص المعرب
لقرار مجمس إدارة مصرؼ ركما فى  :عبد السالـ أدىـ :كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ,الكثائؽ العثمانية
5855 -5335ـ( ,بيركت 5814ـ) ص  ,581 -581عبد المكلى صالح الحرير :المرجع
السابؽ ص  ,51مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ ,ص .11-11
 )51شكقى عطاهلل الجمؿ :المغرب العربى الكبير المرجع السابؽ ,ص .515أحمد صدقى الدجانى:
المرجع السابؽ ,ص.541
 )55محمد عبد الكريـ الكافى :المرجع السابؽ ,ص .41
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 )55مصطفى عيسى الصادؽ :حياة الميبييف تحت االحتالؿ اإليطالى5845 -5855,ـ ,دراسة فى التاريخ
االجتماعى ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ ,معيد البحكث كالدراسات األفريقية ,جامعة القاىرة,
بدكف تاريخ ,ص ,41عبد المكلى صالح الحرير :المرجع السابؽ ص .51
 (55أنشئت عاـ 5813ـ ككانت تقع بشارع جامع محمكد كاتخذت فى سنة 5818ـ اسـ "المطبعة
العالمية لصاحبيا أربيب" ككانت أكؿ مطبعة تدخؿ الحركؼ الالتينية إلى كالية طرابمس الغرب ,كقد
طبعت ىذه المطبعة أكؿ جريدة إيطالية بالكالية "جكرنالى دل تريبكلى "Giornale Di Tripoli
انظر :فرانشسكك ككرك :المرجع السابؽ ص.553
 )54جالؿ يحيى :المغرب الكبير  ,الجزء الثالث  ,المرجع السابؽ  ,ص  .151مطبعة فنكف الطباعة
 Tipografia Arti Graficheأسست سنة 5818ـ  ,ككاف مقرىا قرب ميداف بنؾ ركما " الميداف الكاقع حاليا
قرب مدرسة عثماف باشا بباب البحر" انظر  :فرانشسكك ككرك  :المرجع السابؽ ص .558
 )51كانت ىذه الجريدة تصدر بالمغة اإليطالية  ,كمديرىا البركفسكر زاناسى  Zanassiككانت تصدر يكمى السبت
كاألربعاء مف كؿ أسبكع  ,كقد صدر عددىا األكؿ فى  3يناير سنة 5818ـ  ,كتكقفت عف الصدكر فى سنة
5855ـ  .لممزيد انظر  :فرانشسكك ككرك  :المرجع السابؽ ص .551
 )51طبع العدد األكؿ منيا فى 55ديسمبر سنة 5818ـ ككانت تصدر يكمى السبت كاألربعاء ,ككانت تطبع فى
المطبعة العالمية لصاحبيا أربيب ,كتحرر بالمغة اإليطالية .تعطمت عف الصدكر عدة مرات ,كتكقفت نيائيا سنة
5855ـ,عقب دخكؿ القكات اإليطالية طرابمس ,ككانت جريدة سياسية إخبارية ترعى المصالح اإليطالية فى
ظؿ السيادة العثمانية لممزيد انظر :فرانشسكك ككرك :المرجع السابؽ ص .555
 )51أركيعى محمد عمى قناكل :بشير السعداكل كدك هر فى الحركة الكطنية الميبية 5815-5334ـ ,رسالة دكتكراة
غير منشكرة  ,أجيزت بقسـ التاريخ ,بكمية اآلداب ,جامعة عيف شمس ,سنة 5155ـ ,ص  ,.51رأفت غنيمى
الشيخ :تاريخ التعميـ فى ليبيا  ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلداب ,جامعة القاىرة,
سنة 5815ـ ,ص  .554كلممزيد مف التفاصيؿ عف الصحافة بكالية طرابمس الغرب أثناء العيد العثمانى
انظر  :فرانشسكك ككرك :المرجع السابؽ ص .555-551
 )53رأفت غنيمى الشيخ :تاريخ التعميـ فى ليبيا ,المرجع السابؽ ,ص  .554عبد المكلى صالح الحرير:
المرجع السابؽ ص  .51كذلؾ انظر -:
Eugene Stanley: War and Private Investor, (N.Y.1967) P.62.
كمما ىك جدير بالذكر أف العممة الرسمية التى كانت سائدة فى تمؾ الفترة بكالية طرابمس الغرب ىى المي ةر
العثمانية ,ككانت كحدتيا األساسية تعرؼ بالقرش الفضى  ,كتتدرج مضاعفاتو النقدية كأج ازؤه عمى النحك
التالى  -5 :الميرة الذىبية العثمانية قيمتيا  511قرش  -5نصؼ المي ةر الذىبية كقيمتيا  11قرشا  -5المجيدل
عممة فضية قيمتو الرسمية  51قرشا  -4نصؼ المجيدل كيساكل عش ةر قركش  -1البشميؾ كيساكل
خمسة قركش -1المتميؾ ربع القرش  ,كيصؾ مف معدف البرنز  -1نصؼ القرش كىك مف الفضة -3
البارة تساكل 5/41مف القرش ,أل أف كؿ قرش يساكل  41بارة ,كىى نحاسية ,كما كانت ىناؾ عمالت غير
عثمانية  ,كىى القرش الطرابمسى كقيمتو أعمى مف قيمة القرش العثمانى ككصؿ سع هر إلى الضعؼ أل أف
قرشيف عثمانييف يعادالف قرشا طرابمسيا .لممزيد مف التفاصيؿ عف النقكد كالعمالت المتداكلة فى كالية طرابمس
الغرب خالؿ تمؾ الفت ةر انظر :تيسير بف مكسى :المرجع السابؽ ,ص .513-515
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 )58عمر محرـ أحمد عبد الرحمف  :المرجع السابؽ ,ص .55
 (51راقى محمد عبد الكريـ عبد القادر :المرجع السابؽ  ,ص .11
 )55عمر محرـ أحمد عبد الرحمف :المرجع السابؽ  ,ص  ,.51-54فرانسيس ماككال  :حرب إيطاليا مف أجؿ
الصحراء  ,ترجمة عبد المكلى صالح الحرير  ,طرابمس  ,مركز الجياد الميبى  ,سنة 5885ـ ,ص ,.11
مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :السياسة االقتصادية اإليطالية فى ليبيا 5845-5855ـ  ,رسالة ماجستير غير
منشكرة  ,أجيزت بقسـ التاريخ  ,معيد البحكث كالدراسات األفريقية ,جامعة القاى ةر  ,سنة 5111ـ ,ص .51
أحمد صدقى الدجانى  :المرجع السابؽ ,ص  ,541عبد المكلى صالح الحرير  :المرجع السابؽ ص .55
كذلؾ  :انظرEugene Stanley: op.cit.p. 68. :
 )32عبد المكلى صالح الحرير :المرجع السابؽ ص .58
 )55مصطفى عيسى الصادؽ  :المرجع السابؽ  ,ص  , 41أحمد صدقى الدجانى  :المرجع
السابؽ ,ص  .541عبد المكلى صالح الحرير  :المرجع السابؽ ص.51-58
 )54عبد المكلى صالح الحرير  :المرجع السابؽ ص 55
 (51أنشئ مكتب البريد اإليطالى بمدينة طرابمس عاـ 5315ـ  ,كما أسس مكتب لمبريد اإليطالى فى
بنغازل سنة  5811ـ  ,ككاف المكتباف يقعاف فى النقاط الرئيسية مف المدينتيف ,ككانت الخدمة
التى يكفرىا المكتباف تمقى إعجابا كاقباال مف األىالى بالنظر لما تميزت بو مف دقة فى المكاعيد,
كالتزاـ فى العمؿ  .لممزيد انظر  :فرانشسكك ككرك :المرجع السابؽ ص .11
 (51كليـ أسكيك :أكركبا كالغزك اإليطالى لميبيا 5855-5855ـ ,تعريب ميالد المقرحى ,مراجعة عقيؿ
البربار ,منشكرات مركز دراسات جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,سمسمة الدراسات المترجمة -
 -54طرابمس سنة 5833ـ .ص .45
 )51محمد عبد الكريـ الكافى  :المرجع السابؽ  ,ص . 41
 )53محمكد العرفاكل :مخاض األمبريالية كالفاشية اإليطاليتيف "عسر كالدتيا كدفنيا فى ليبيا" الجزء
األكؿ ,تعريب عمر الطاىر ,منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,طرابمس ,ليبيا,
سنة 5885ـ  ,ص  , 588-583فرانسيسكك مالجيرل  :المرجع السابؽ ,ص .58
 )58صالح الديف السكرل :ليبيا كالغزك الثقافى اإليطالى ,مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك
اإليطالى ,طرابمس ,سنة 5833ـ  ,ص .551
 )41تقرير لمقنصمية البريطانية بكالية طرابمس الغرب عف حالة الجفاؼ كتدىكر األكضاع االقتصادية بصفة عامة
بكالية طرابمس الغرب عاـ 5811ـ نقال عف مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :المرجع السابؽ ,ص  ,51عقيؿ
محمد البربار :دراسات فى تاريخ ليبيا الحديث ,طرابمس ,سنة 5881ـ  ,ص .511
 (45كارلك فكتى بكرشينارل (:مذكرات) العالقات العربية  -اإليطالية مف 5851 -5815ـ ,تعريب عمر
الباركنى ,مراجعة عبد الرحمف المحيسنى,طرابمس  ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,سنة
5831ـ ,ص .511
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 )45محمد مصطفى الشركسى :لمحات عف األكضاع االقتصادية فى ليبيا أثناء العيد اإليطالى ,
طرابمس ,سنة 5811ـ  ,ص .54
 )45مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :المرجع السابؽ ص .51-58
 (44مصطفى عيسى الصادؽ :المرجع السابؽ ,ص .48 -43
 )41محمد عبد الكريـ الكافى :المرجع السابؽ ,ص .41
 )41نيككالل اليتش بركشيف :تاريخ ليبيا فى نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ 5818ـ تعريب عماد حاتـ,
منشكرات مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,طرابمس ,سنة 5833ـ  ,ص .533
 )41مصطفى عيسى الصادؽ :المرجع السابؽ ,ص .48
 (43كاف ىذا المطحف مف أكبر المشركعات التى أنشأىا مصرؼ ركما فى كالية طرابمس الغرب كقدرت
تكاليؼ إنشائو بنحك  5مميكف ليرة إيطالية  ,ككاف يطحف مف  1إلى  1أكياس طف مف القمح
يكميا  .لممزيد انظر  :كليـ أسكيك  :المرجع السابؽ  ,ص .45
 (48مصطفى عيسى الصادؽ  :المرجع السابؽ ,ص .11-48
 )11فرانسيسكك مالجيرل  :المرجع السابؽ  ,ص  ,. 51كذلؾ  :عبد المنصؼ حافظ البكرل :الغزك
اإليطالى لميبيا ,دراسة فى العالقات الدكلية  ,رسالة ماجستير غير منشكرة  ,أجيزت بكمية
االقتصاد كالعمكـ السياسية ,قسـ العمكـ السياسية ,جامعة القاىرة ,سنة 5815ـ  ,ص .555
مما يجدر ذك هر أف ميمة ىذه البعثة كانت فى الظاىر التنقيب عف معدف الفكسفات كاجراء حفريات أثرية ,
لكنيا فى حقيقة األمر كانت ميمتيا الحقيقية ميمة تجسسية حيث اشتغمت تمؾ البعثة أيضا  -إلى جانب أعماليا
الظاىرية  -بكضع المصكرات كالخرائط الجغرافية التى كانت الزمة لمعمميات العسكرية المزمع القياـ بيا مف
قبؿ الحككمة اإليطالية  .تكغمت البعثة فى داخؿ البالد فكصمت إلى الخمس كلفت كجكدىا أنظار القادة
الكطنييف كمتصرؼ المدينة الدكتكر رشيد بؾ  ,فيؤالء قد فطنكا إلى أغراضيا الحقيقية  ,كفى خداعيـ
كحدثت مكاجية صريحة بيف الزعماء الكطنييف كبيف أفراد تمؾ البعثة كعمى رأسيـ سفكر از . Sforzaكبرز فى
تمؾ األثناء الزعيـ الكطنى بشير السعداكل الذل أجرل مقابمة مع سفكر از كنبيو إلى أف أىؿ البالد يعرفكف
البكاعث الحقيقية الكامنة كراء نشاط تمؾ البعثة  ,حتى تـ أسرىـ مف طرؼ قكات المجاىديف الميبييف كبقكا فى
األسر حتى أطمؽ سراحيـ فى نكفمبر سنة 5855ـ بعد تكقيع معاىدة" أكشى لكزاف " بيف الدكلة العثمانية
كايطاليا .لممزيد انظر :زاىية قدكرة  :تاريخ العرب الحديث  ,دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر  ,بيركت ,
بدكف تاريخ ,ص  458كمابعدىا .كلممزيد مف التفاصيؿ عف معاىدة " أكشى لكزاف " المكقعة بيف الدكلة
العثمانية كايطاليا كأىـ بنكد تمؾ المعاىدة انظر  :كلياـ ببييمر :تاريخ الحرب التركية  -اإليطالية 58سبتمبر سنة
5855ـ  53-أكتكبر سنة 5855ـ ترجمة عبد القادر مصطفى  -عبد المكلى صالح الحرير  -مراجعة
محمد الطاىر الجرارل  ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  -سمسمة الدراسات المترجمة  -51-الجماىيرية
العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى  ,سنة 5881ـ  .ص  ,.511-85محمد عبد الكريـ الكافى:
المرجع السابؽ  ,ص.555-511محمد عمى التركى  :حركة الجياد العربى الميبى فى الفت ةر مف بداية سنة
5854ـ إلى مارس سنة 5851ـ  ,منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  ,سمسمة الدراسات
التاريخية , - 51 -الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة 5111ـ ص .53-51
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 ) 15أنريكك أنسباتك كاف يعمؿ فى المخابرات اإليطالية  ,ككاف بحكـ عممو لديو اىتمامات كاضحة بالشأف الميبى
لممزيد  :انظر  :الياشمى محمد بالخير اليانى  :الغزك اإليطالى كبداية حركة المقاكمة المسمحة ,منشكرات
جامعة الفاتح  ,مركز دراسات جياد الميبييف ضد االحتالؿ اإليطالى ,مكسكعة الجياد الميبيى ,الجماىيرية
العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة 5831ـ  ,ص . 51
 (15أنريكك أنسباتك :العالقات العربية -اإليطالية ,تعريب عمر الباركنى ,منشكرات مركز دراسة
جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,طرابمس  ,سنة 5831ـ  ,ص .515
 (15فرانسيس ماككال :الغزاة  ,تعريب عبد الحميد شقمكؼ ,الشركة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعالف ,
طرابمس ,طبعة أكلى  ,سنة 5818ـ  ,ص . 45-41
 )14أنريكك أنسباتك  :المرجع السابؽ  ,ص .515
 )11نيككالل اليتش بركشيف  :المرجع السابؽ , ,ص . 81
 )11أحمد صدقى الدجانى  :المرجع السابؽ ,ص . 545
 )11عبد المكلى صالح الحرير  :المرجع السابؽ  ,ص .55
 )13جيرل ليف فاكلر  :اإلستيطاف الزراعى اإليطالى فى ليبيا  ,منطقة طرابمس ,تعريب عبد القادر مصطفى
عبد القادر المحيشى ,مراجعة عبداهلل إبراىيـ عمى ,طرابمس  ,منشكرات مركز جياد الميبييف ضد الغزك
اإليطالى  ,سمسمة الدراسات المترجمة  ,الطبعة األكلى  ,سنة 5833ـ  ,ص .43
 ( 18جالؿ يحيى :المغرب الكبير ,الجزء الثالث  ,المرجع السابؽ  ,ص .151
 )11نيككالل اليتش بركشيف  :المرجع السابؽ  ,ص .531
 )15أنريكك أنسباتك  :المرجع السابؽ  ,ص .515
 )15مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ ,ص . 11
 )15جالؿ يحيى :المغرب الكبير ,الجزء الثالث ,المرجع السابؽ ,ص,151عقيؿ محمد البربار :المرجع السابؽ ,ص .513
 )14محمد عبد الكريـ الكافى  :المرجع السابؽ ,ص .41
 )11شكقى عطاهلل الجمؿ :المغرب العربى الكبير ,المرجع السابؽ ص ,514محمد مصطفى الشركسى:
المرجع السابؽ ص  ,81عمر محرـ أحمد عبد الرحمف :المرجع السابؽ ,ص  ,51كذلؾ :أركيعى
محمد عمى قناكل  :المرجع السابؽ  ,ص .51
 )11محمد عبد الكريـ الكافى  :المرجع السابؽ ص .41
 )11مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ  ,ص . 18-13
 )13شكقى عطاهلل الجمؿ  :المغرب العربى الكبير  ,المرجع السابؽ  ,ص .514
 )18محمد مصطفى الشركسى  :المرجع السابؽ  ,ص .85-31
 )11مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ  ,ص .11-11
 )15مفتاح مجيد الشريؼ عبد اهلل  :المرجع السابؽ ص ,55كارلكفكتى بكرشيانى :المرجع السابؽ ,ص .514
 )15عيف رجب باشا كاليا عمى كالية طربمس الغرب ,فى الفترة مف سنة 5813-5814ـ ,ككاف برتبة
مشير ,كيعتبر مف أشد الكالة العثمانييف معارضة لممشاريع اإليطالية فى ليبيا.انظر :أنتكنى جكزيو
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كاكيا :ليبيا خالؿ العيد العثمانى الثانى  ,دار الفرجانى ,طرابمس ,سنة 5811ـ.ص .513
مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ  ,ص .14
الفتر مف عاـ  5818ـ إلى عاـ 5855ـ  .ككاف يعتبر نفسو زعيما
 )15عيف إبراىيـ أدىـ باشا كاليا عمى ليبيا فى ة
فى نفس الكقت الذل كاف فيو كاليا كقائدا لمحامية العثمانية فى كالية طرابمس الغرب ,فكاف يعقد المؤتمرات
كيخاطب األىالى كيناقشيـ فى األمكر الكطنية ,كيحذرىـ مف بيع أراضييـ لبنؾ ركما  .ككاف يخاطب عكاطؼ
األىالى ,كخاصة مف الناحية اإلسالمية .كأدل كؿ ذلؾ إلى أف يمتؼ األىالى حكلو كحكؿ حككمتو ,كيقبمكف
عمى اإلنتظاـ فى سمؾ الجندية .لممزيد مف التفاصيؿ عف أىـ أعماؿ إبراىيـ أدىـ باشا فى فت ةر كاليتو القصي ةر عمى
كالية طرابمس الغرب .انظر :جالؿ يحيى :المغرب الكبير ,الجزء الثالث ,المرجع السابؽ  ,ص .155-158
 (14شكقى عطاهلل الجمؿ  :المغرب العربى الكبير  ,المرجع السابؽ ,ص 515
 )11راقى محمد عبد الكريـ عبد القادر :المرجع السابؽ  ,ص .15
 )11الطاىر أحمد الزاكل :جياد األبطاؿ فى طرابمس الغرب ,بيركت ,لبناف ,دار الفتح لمطباعة
كالنشر ,الطبعة الثالثة  ,سنة 5815ـ  ,ص .55
 )11محمد مصطفى الشركسى :المرجع السابؽ  ,ص  .51أحمد صدقى الدجانى :المرجع السابؽ ,
ص .441 -453
 )13الطاىر أحمد الزاكل  :المرجع السابؽ  ,ص .55
 )18عزيز سامح  :األتراؾ العثمانيكف فى أفريقيا الشمالية  ,الطبعة األكلى ,تعريب عبد السالـ أدىـ
 ,دار لبناف لمطباعة كالنشر  ,بيركت  ,سنة 5818ـ .ص  .555نتيجة لمكقؼ حقى باشا
المتياكف مع نشاطات مصرؼ ركما فى كالية طرابمس كاظيار نكاياه الطيبة تجاه أنشطة ىذا
المصرؼ ؛ تكسطت الحككمة اإليطالية لدل الباب العالى لتمعب دك ار كبي ار فى اختيار حقى باشا
صد ار أعظـ " رئيس كزراء " ( 5855-5818ـ) كىذا المنصب كاف مف أعمى المناصب فى
الدكلة العثمانية  ,حيث إنو يمى السمطاف العثمانى فى األىمية كالمكانة  ,ككاف بمثابة الحاكـ
الفعمى لمدكلة العثمانية  ,خاصة فى فترات ضعؼ سالطيف آؿ عثماف  .عبد المنصؼ حافظ
البكرل  :المرجع السابؽ  ,ص ,555الطاىر أحمد الزاكل  :المرجع السابؽ  ,ص .44-45
 )31مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل  :المرجع السابؽ ,ص  ,55عقيؿ محمد البربار :المرجع السابؽ ,ص .513
 )35كارلك فكتى بكرشينارل :المرجع السابؽ  ,ص  .511 -514صدرت األكامر كالقكانيف الخاصة
بكضع حد لبيع األراضى فى عاـ 5335ـ كجددت فى عاـ 5815ـ .
 )35كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث :الكثائؽ العثمانية 5855-5335ـ كثيقة رقـ(  )558كثيقة غير
منشكرة ,ط اربمس ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  ,شعبة الكثائؽ العثمانية ,رسالة مف
الكالى العثمانى إلى الديكاف الممكى العثمانى بتاريخ  54فبراير سنة 5811ـ بخصكص تأسيس
كفتح فرع لألمالؾ السمطانية.
 )35قامت ىذه الثكرة فى نياية 5813ـ  ,كتزعمتيا جماعة االتحاد كالترقى فى إستنبكؿ ضد السياسة
اإلستبدادية لمسمطاف العثمانى عبد الحميد الثانى " 5818-5311ـ " ,حيث طالبت ىذه الجماعة عبد
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)81
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الحميد الثانى بإعادة العمؿ بدستكر سنة 5311ـ ,الذل كضعو مدحت باشا ,كاتباع النظـ الديمقراطية فى
الحكـ ,فمما رفض عبد الحميد الثانى؛ اندلعت تمؾ الثكرة ,حيث نجحت فى خمع السمطاف عبد الحميد عف
العرش  ,ليتكلى بدال منو السمطاف محمد الخامس فى إبريؿ سنة 5818ـ ,كبتكلية األخير يبدأ عصر جديد
لمدكلة العثمانية ,ىك عصر االتحاد كالترقى .أحمد زكريا الشمؽ :فصكؿ مف تاريخ الدكلة العثمانية ,الطبعة
األكلى ,مطبعة عالء الديف ,سنة 5111ـ ,ص .35
عمى مصطفى المصراتى :صحافة ليبيا فى نصؼ قرف ,طرابمس ,الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف,
سنة  .5111ص  , .555 -518مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ ,ص .15
عقيؿ محمد البربار :المرجع السابؽ  ,ص  ,511جيكليتى :مذكرات جيكليتى ,األسرار السياسية
كالعسكرية ,لحرب ليبيا 5855-5855ـ ,تعريب خميفة محمد ,مصراتة ,الدار الجماىيرية لمنشر
كالتكزيع ,كاإلعالف ,الطبعة الثالثة ,سنة 5831ـ ,ص .48
باكلك مالثيزل  :ليبيا أرض الميعاد  ,تعريب عبد الرحمف سالـ العجيمى ,الطبعة الثانية  ,طرابمس  ,مركز جياد
الميبييف عاـ  5885ـ  ,ص ,.555عقيؿ محمد البربار :المرجع السابؽ  ,ص .551
فرانسيس ماككال  :المرجع السابؽ  ,ص .14
جيكليتى :المرجع السابؽ  ,ص  ,11مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل  :المرجع السابؽ ,ص .54-55
السمطاف محمد الخامس "  5نكفمبر 5 -5344يكليك 5853ـ " ىك السمطاف الخامس كالثالثكف
لمدكلة العثمانية إبف عبد المجيد األكؿ تكلى الحكـ فى  51إبريؿ سنة 5818ـ بعد أخيو السمطاف
عبد الحميد الثانى" 5818-5311ـ " .ككاف عمره 11عاما عند تكليو عرش السمطنة العثمانية,
كىك شقيؽ كؿ مف السمطاف م ارد الخامس كعبد الحميد الثانى كمحمد السادس كعمو السمطاف
عبد العزيز األكؿ كابف عمو السمطاف عبد المجيد الثانى ,كظؿ فى الحكـ حتى كفاتو فى 5يكلية
سنة 5853ـ كعمره  14عاما ,كخمفو السمطاف محمد السادس " 4يكلية 5853ـ حتى 5نكفمبر
سنة 5855ـ " كلقد لقب السمطاف محمد الخامس بالسمطاف محمد رشاد أل "مرشد اإلسالـ ".
انظر :كيكبيديا السمطاف العثمانى "محمد الخامس " -:
Ar. Wikipedia. Org/wik.
مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ  ,ص  15كما بعدىا .
إلى جانب سياسة التغمغؿ االقتصادل التى اتبعنيا إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب ,فإنيا قد عقدت عدة اتفاقيات
مع القكل األكركبية الكبرل كذلؾ لبسط نفكذىا عمى كالية طرابمس الغرب  ,كحتى التصطدـ بأطماع ىذه الدكؿ,
حيث عقدت إيطاليا سمسمة مف االتفاقيات السرية مع الدكؿ اإلستعمارية الكبرل مف أجؿ ىذا الغرض  .كاف أكليا
االتفاقية السرية بيف إيطاليا كبريطانيا عاـ 5331ـ كفييا أيدت إيطاليا النفكذ البريطانى فى مصر فى مقابؿ دعـ
بريطانيا لمنفكذ اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب  .كذلؾ عقدت إيطاليا اتفاقية سرية أخرل مع فرنسا فى أكاخر
عاـ 5811ـ حيث اعترفت فييا إيطاليا بالنفكذ الفرنسى فى مراكش فى مقابؿ اعتراؼ فرنسا بالنفكذ اإليطالى فى
طرابمس كبنى غازل  .كفى عاـ 5815ـ عقدت اتفاقية أخرل بيف الدكلتيف ( إيطاليا – فرنسا ) نصت عمى أف
الحقكؽ التى اعترفت بيا فرنسا بالنفكذ اإليطالى فى طرابمس كبنى غازل تضاؼ إلييا فزاف .كفى عاـ 5815ـ
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شرعت إيطاليا فى تجديد االتفاقية اإليطالية  -البريطانية المعقكدة فى عاـ 5331ـ لمكاصمة التكسع فى أفريقيا ,
فقد استغمت إيطاليا حاجة بريطانيا لصداقتيا كمساندتيا فى مصالحيا االستعمارية فى مصر كشرؽ أفريقيا,
حيث تـ االتفاؽ عمى االحتفاظ باألمر الكاقع فى بمداف البحر األبيض المتكسط  ,كاذا ماحدث مايغير ىذا
الكاقع؛ فإف بريطانيا ستحتفظ بحؽ إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب  ,عمى أف تساند إيطاليا بريطانيا فى مقابؿ ذلؾ
فى قضية احتالليا لمصر  ,كعمى ذلؾ استطاعت إيطاليا كسب حياد بريطانيا نحك أطماعيا فىكالية طرابمس
الغرب  ,عمى أف تساند إيطاليا بريطانيا فى قضايا أخرل خاصة قضية احتالؿ بريطانيا لمصر  .كفى عاـ
5818ـ عقدت إيطاليا مع ركسيا اتفاقان سريان تعيدت فيو األخي ةر بالنظر بعيف العطؼ إلى مصالح إيطاليا فى كالية
طرابمس الغرب  ,فى مقابؿ أف تنظر إيطاليا بعيف العطؼ إلى مصالح ركسيا فى المضايؽ التركية  ,أل أف
إيطاليا حصمت عمى االعتراؼ بأطماعيا فى طرابمس الغرب مف بريطانيا مقابؿ مصر  ,كمف فرنسا مقابؿ مراكش
كمف ركسيا مقابؿ المضايؽ التركية.
كتأسيسان عمى ما تقدـ يتضح لنا مما سبؽ أف إيطاليا قد ميدت بالفعؿ الطرم إلى إحتالؿ كالية طرابمس
الغرب  .كلـ يكف أماميا إال أف تختار الكقت المناسب لتكجيو ضربتيا إلى تمؾ الكالية  .كفى أكائؿ عاـ 5855ـ,
رأت إيطاليا أف الكقت قد حاف لالستيالء عمى كالية طرابمس الغرب ,ألف فرنسا قد انتيت مف مساكماتيا
كمفاكضاتيا مع المانيا بشأف مراكش  ,كباشرت احتالؿ المدف فى مراكش ,كما أف أسبانيا شرعت فى احتالؿ
منطقة الريؼ فى مراكش أيضان  ,فأصبح مف حؽ إيطاليا احتاللكالية طرابمس الغرب بحكـ اتفاقياتيا اإلستعمارية
السابقة .لممزيد عف االتفاقيات السرية التى عقدتيا إيطاليا مع القكل االستعمارية الكبرل ,كالتى ميدت لمغزك
اإليطالى لميبيا انظر :عبد المنصؼ حافظ البكرل  :المرجع السابؽ ,ص  , 511-515شكقى عطاهلل الجمؿ:
المغػػرب العربى الكبير ,المرجع السابؽ ,ص  ,515-515مصطفى حامػد رحكمة  :المرجع السابؽ
ص  ,15 -18عبد المكلى صالح الحرير :المرجع السابؽ ص .53-55
جالؿ يحيى :المغرب الكبير  ,الجزء الثالث ,المرجع السابؽ  ,ص .155
3
زاىية قدكرة :المرجع السابؽ ,ص 1 (.455
مصطفى عيسى الصادؽ  :المرجع السابؽ  ,ص .15
الطاىر أحمد الزاكل  :المرجع السابؽ  ,ص .54
نيككالل اليتش بركشيف  :المرجع السابؽ  ,ص .538
مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ  ,ص .15 -11
الطاىر أحمد الزاكل  :المرجع السابؽ  ,ص .54
مصطفى حامد رحكمة  :المرجع السابؽ  ,ص .15 -11
زينانيد يافكتنا ياخمكفتش :الحرب التركية  -اإليطالية  ,تعريب ىاشـ صالح التكريتى ,بيركت,
سنة  5811ـ ,ص .551
101
) Barclay, T.: The TORki-Italian War, (London1912) P.P.58- 60.
جيكليتى  :مذكرات جيكليتى  ,المرجع السابؽ ,ص .14
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 )515عبد المنصؼ حافظ البكرل  :المرجع السابؽ  ,ص . Barclay, T.: OP.CIT. P.62 .554كلممزيد مف
التفاصيؿ عف التنافس االقتصادل األلمانى -اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب انظرSmith, D.M.: :
Storia d, Italia del 1861 at 1969 Vol 2, (Roma 1972) p.p.423- 438.
 )514عبد المنصؼ حافظ البكرل  :المرجع السابؽ  ,ص .551-551
 )511نقال عف كليـ أسكيك  :المرجع السابؽ ص  , 15جيكليتى  :مذكرات جيكليتى  ,المرجع السابؽ ,ص -511
 .511كفقا لركاية أحد الدبمكماسييف الركس فى الفاتيكاف " بأف الرأل العاـ اإليطالى قد حمؿ مصرؼ ركما
مسئكلية الحرب اإليطالية  -العثمانية"  .انظر كليـ أسكيك  :المرجع السابؽ ص .43
 )511فرانسيسكك مالجيرل :المرجع السابؽ  ,ص  41كما بعدىا ,.كليـ أسكيك  :المرجع السابؽ ص .43-41
 )511عبد المكلى صالح الحرير  :المرجع السابؽ  ,ص.55
 )513نقال عف عقيؿ محمد البربار  :المرجع السابؽ  ,ص .555
 )518عقد القكميكف مؤتم ار فى فمكرنسا  Florenceفى سنة 5851ـ ,كترأس المؤتمر سكيبيك
سيفمى ,Scipio SIghele ,كقد عارض المؤتمركف سياسة السالـ التى كانت تنتيجيا الحككمة
اإليطالية ,كتمى ىذا المؤتمر عدة لقاءات فى مدف إيطالية مختمفة .مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :
المرجع السابؽ ص .54
 )444أنريكك ككردينى ,أحد كبار محررل صحيفة الفكرة الكطنية  Idia Nazionaleكرئيس الرابطة
القكمية التى تحكلت إلى الحزب القكمى عاـ 5851ـ  ,كاف مف المؤيديف بشدة لفكرة الغزك
اإليطالى لكالية طرابمس الغرب .انظر  :عبد المنصؼ حافظ البكرل  :المرجع السابؽ ص .513
 )555الياشمى محمد بالخيراليانى  :المرجع السابؽ  ,ص .55-58
 )555جيكليتى  :المرجع السابؽ ,ص .15
 )555نقال عف باكلك مالثيزل  :المرجع السابؽ ,ص 555
ثبج باملصادر واملراجع

أوال  :الوثائك العربيت غري املنشورة - :

 ومائق مركز جهاد الميبيين لمدراسات التاريخية  ،شعبة الومائق -: -5كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث  :الكثائؽ العثمانية ( 5855-5335ـ ) كثيقة رقـ (  . )558كثيقة
غير منشكرة ,طرابمس  ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,شعبة الكثائؽ العثمانية .رسالة
مف الكالى العثمانى إلى الديكاف الممكى العثمانى بتاريخ 54كانكف الثانى سنة 5811ـ ,بخصكص
تأسيس كفتح فرع لألمالؾ السمطانية .
 -5كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ,الكثائؽ العثمانية5855 -533(,ـ) كثيقة رقـ ( .)555كثيقة غير
منشكرة ,طرابمس ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,شعبة الكثائؽ العثمانية .ككالة إلدارة
فرع مصرؼ ركما فى طرابمس بتاريخ  51مايك سنة 5811ـ .
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 -5كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث  ,الكثائؽ العثمانية5855 -5335( ,ـ)  .كثائؽ غير منشكرة  ,طرابمس,
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  ,شعبة الكثائؽ العثمانية  .ككالة إلدارة مؤسسة مصرفية
فى طرابمس كبنغازل كثيقة رقـ ( )555بتاريخ  5يكنيك سنة 5811ـ .
ثانيا :املراجع العربيت واملعربت :
 -5أحمد زكريا الشمؽ :فصكؿ مف تاريخ الدكلة العثمانية ,الطبعة األكلى ,مطبعة عالء الديف ,سنة 5111ـ .
 -5أحمد صدقى الدجانى  :ليبيا قبيؿ االحتالؿ اإليطالى أك " طرابمس الغرب " فى أكاخر العيد
العثمانى الثانى (5855-5335ـ)  ,الطبعة األكلى  ,القاىرة سنة 5815ـ .
 -5الطاىر أحمد الزاكل  :جياد األبطاؿ فى طرابمس الغرب ,الطبعة الثالثة ,بيركت  ,لبناف ,دار الفتح
لمطباعة كالنشر ,سنة 5815ـ .
 -4الياشمى محمد بالخير اليانى :الغزك اإليطالى كبداية حركة المقاكمة المسمحة ,منشكرات جامعة
الفاتح  ,مركز دراسات جياد الميبييف ضد االحتالؿ اإليطالى ,مكسكعة الجياد الميبى ,الجماىيرية
العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى  ,سنة 5831ـ .
 -1أنتكنى جكزيو كاكيا  :ليبيا خالؿ العيد العثمانى الثانى  ,دار الفرجانى ,طرابمس  ,سنة 5811ـ.
 -1أنريككأنسباتك :العالقات العربية -اإليطالية  ,تعريب عمر الباركنى  ,منشكرات مركز دراسة جياد
الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,طرابمس  ,سنة 5831ـ .
 -1باكلك مالثيزل :ليبيا أرض الميعاد ,تعريب عبد الرحمف سالـ العجيمى  ,مركز دراسة جياد الميبيف
ضد الغزك اإليطالى طرابمس ,الطبعة الثانية ,سنة  5885ـ.
 -3تيسير بف مكسى :المجتمع العربى الميبى فى العيد العثمانى ,دراسة تاريخية اجتماعية  ,الدار العربية
لمكتاب,الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى  ,الطبعة األكلى ,سنة 5833ـ.
 -8جالؿ يحيى  :المغرب الكبير  ,العصكر الحديثة كىجكـ االستعمار ,الجزء الثالث ,دار النيضة
العربية  ,لمطباعة كالنشر  ,بيركت  ,سنة 5835ـ .
 -51جيرل ليف فاكلر :اإلستيطاف الزراعى اإليطالى فى ليبيا ,منطقة طرابمس ,تعريب عبد القادر
مصطفى عبد القادر المحيشى  ,مراجعة عبداهلل إبراىيـ عمى  ,طرابمس  ,منشكرات مركز جياد
الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,سمسمة الدراسات المترجمة ,الطبعة األكلى  ,سنة 5833ـ.
 -55جيكليتى :مذكرات جيكليتى ,األسرار السياسية كالعسكرية لحرب ليبيا 5855-5855ـ ,تعريب
خميفة محمد ,مصراتة ,الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ,كاإلعالف ,الطبعة الثالثة ,سنة 5831ـ.
 -55رأفت غنيمى الشيخ  :العرب فى التاريخ المعاصر  ,عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية
كاالجتماعية  ,الطبعة األكلى ,سنة 5113ـ .
 -55زاىية قدكرة  :تاريخ العرب الحديث  ,دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ,بيركت ,بدكف تاريخ .
 -54زينانيد يافكتنا ياخمكفتش :الحرب التركية -اإليطالية ,تعريب ىاشـ صالح التكريتى ,بيركت ,سنة 5811ـ .
 -51شكقى عطاهلل الجمؿ :تاريخ كشؼ أفريقيا كاستعمارىا ,الناشر مكتبة األنجمكالمصرية ,الطبعة
الثانية ,سنة 5831ـ .
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 -51شكقى عطاهلل الجمؿ :المغرب العربى الكبير مف الفتح اإلسالمى إلى الكقت الحاضر( ليبيا-
تكنس -الجزائر -المغرب األقصى" مراكش" )  ,المكتب المصرل لمتكزيع كالمطبكعات 53 ,ش
محطة الزيتكف  ,حدائؽ الزيتكف  .الطبعة الثانية ,سنة 5881ـ.
 -51صالح أحمد ىريدل عمى  :دراسات فى تاريخ العرب الحديث  ,الناشر دار الكفاء لدنيا الطباعة
كالنشر كالتكزيع  ,الطبعة األكلى ,سنة 5111-8588ـ .
 -53صالح الديف السكرل  :ليبيا كالغزك الثقافى اإليطالى ,مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك
االيطالى ,طرابمس ,سنة 5833ـ .
 -58عبد السالـ أدىـ :كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ,الكثائؽ العثمانية( 5855 -5335ـ) ,بيركت ,سنة 5814ـ .
 -51عبداهلل عبد الرازؽ ابراىيـ  ,شكقى عطاهلل الجمؿ  :تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر ,دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى ,سنة 5881ـ.
 -55عبد العزيز محمد الشناكل  :الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا  ,الجزء األكؿ  ,مكتبة
األنجمك المصرية ,القاىرة  ,مطبعة جامعة القاىرة 5831ـ .
 -55عبد العزيز محمد الشناكل  :الدكلة العثمانية دكلة اسالمية مفترل عمييا  ,الجزء الثانى .مكتبة
األنجمك المصرية ,القاىرة  ,مطبعة جامعة القاىرة 5831ـ .
 -55عبد المكلى صالح الحرير :التمييد لمغزك اإليطالى كمكقؼ الميبييف منو  ,بحكث كدراسات فى التاريخ الميبيى
5845 -5855ـ ,مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف  :الجزء الثانى  ,إشراؼ د .صالح الديف حسف السكرل ,
كد .حبيب كداعة الحسناكل ,مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى  ,سمسمة الدراسات التاريخية ,
الجماىيرية العربية الميبية الشعبية األشتراكية العظمى ,سنة 5834ـ .
 -54عزيز سامح :األتراؾ العثمانيكف فى أفريقيا الشمالية ,الطبعة األكلى ,تعريب عبد السالـ أدىـ ,
دار لبناف لمطباعة كالنشر ,بيركت  ,سنة 5818ـ.
 -51عقيؿ محمد البربار  :دراسات فى تاريخ ليبيا الحديث ,طرابمس ,سنة 5881ـ .
 -51عمى مصطفى المصراتى :صحافة ليبيا فى نصؼ قرف ,طرابمس ,الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع
كاإلعالف ,سنة .5111
 -51فرانسيسسكك مالجيرل  :الحرب الميبية 5855-5855ـ " ,تعريب كىبى البكرل " الدار العربية
لمكتاب  ,تكنس  ,سنة 5813ـ .
 -53فرانسيس ماككال  :الغزاة  ,تعريب عبد الحميد شقمكؼ " الشركة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعالف ,
طرابمس  ,الطبعة األكلى  ,سنة 5818ـ .
 -58فرانسيس ماككال :حرب إيطاليا مف أجؿ الصحراء ,تعريب عبد المكلى صالح الحرير ,طرابمس,
مركز الجياد الميبى  ,سنة 5885ـ .
 -51فرانشسكك ككرك :ليبيا أثناء العيد العثمانى ,تعريب كتقديـ  :خميفة محمد التميسى ,المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع
كاإلعالف ,طرابمس ,الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,الطبعة الثانية  ,سنة 5834ـ .
 -55كارلك فكتى بكرشينارل(:مذكرات) العالقات العربية -اإليطالية مف سنة 5815إلى 5851ـ  ,تعريب عمر
الباركنى  ,مراجعة عبد الرحمف المحيسنى  ,طرابمس ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  ,سنة  5831ـ .
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 -55محمد عبد الكريـ الكافى :الطريؽ إلى لكزاف  ,الخفايا الدبمكماسية كالعسكرية لمغزك اإليطالى
لميبيا ,دار الفرجانى لمنشر  ,طرابمس ,الطبعة األكلى  ,سنة 5811ـ .
 -55محمد عمى التركى  :حركة الجياد العربى الميبى فى الفترة مف بداية سنة 5854ـ إلى مارس سنة
5851ـ ,منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,سمسمة الدراسات التاريخية رقـ(,)51
الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشت اركية العظمى ,سنة 5111ـ.
 -54محمد مصطفى الشركسى :لمحات عف األكضاع االقتصادية فى ليبيا أثناء العيد اإليطالى,
طرابمس ,سنة 5811ـ .
 -51محمكد العرفاكل :مخاض األمبريالية كالفاشية اإليطاليتيف " عسر كالدتيا كدفنيا فى ليبيا" الجزء األكؿ ,ترجمة
عمر الطاىر ,منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,طرابمس ليبيا ,سنة 5885ـ .
 -51مصطفى حامد رحكمة :المقاكمة الميبية التركية ضد الغزك اإليطالى (أكتكبر-5855
أكتكبر5855ـ) ,مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,طرابمس ,سمسمة الدراسات
التاريخية ,الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة 5833ـ .
 -51نيككالل اليتش بركشيف :تاريخ ليبيا فى نياية القرف التاسع عشر ,حتى سنة 5818ـ ,تعريب عماد غانـ,
مراجعة ميالد المقرحى ,طرابمس ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ,سنة 5883ـ .
 -53كلياـ ببييمر :تاريخ الحرب التركية  -اإليطالية 58سبتمبر سنة 5855ـ  53-أكتكبر سنة
5855ـ  ,تعريب عبد القادر مصطفى ,عبد المكلى صالح الحرير  ,مراجعة محمد الطاىر
الجرارل ,مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  -سمسمة الدراسات المترجمة  -51-الجماىيرية
العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ,سنة 5881ـ .
 -58كليـ أسكيك :أكركبا كالغزك اإليطالى لميبيا 5855-5855ـ ,تعريب ميالد المقرحى  ,مراجعة
عقيؿ البربار ,منشكرات مركز دراسات جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى ,سمسمة الدراسات
المترجمة , -54-طرابمس  ,سنة 5833ـ. .
ثالثا :الرسائل اجلامعيت :
 -5أبكبكر سالـ الميدل الشيبانى  :أثر جياد الميبييف فى تطكر العالقات العربية -التركية -5855
5855ـ رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ,كمية اآلداب ,جامعة سبيا ,
الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى  ,سنة 5113ـ .
 -5أركيعى محمد عمى قناكل  :بشير السعداكل كدك هر فى الحركة الكطنية الميبية 5815-5334ـ  ,رسالة دكتكراة
غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ  ,كمية اآلداب  ,جامعة عيف شمس  ,سنة 5155ـ .
 -5سالـ عبداهلل عمر الزنانى  :األطماع االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغرب كبرقة العثمانية -5335
5855ـ ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بمعيد البحكث كالدراسات العربية  ,سنة 5881ـ .
 -4رأفت غنيمى الشيخ :تاريخ التعميـ فى ليبيا ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية
اآلداب ,جامعة القاىرة  ,سنة 5815ـ .
 - 1راقى محمد عبد الكريـ عبد القادر :المصالح األكركبية فى ليبيا 5855 -5351ـ رسالة دكتكراة
غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلداب  ,جامعة عيف شمس  ,سنة 5155ـ .
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 -1عبد المنصؼ حافظ البكرل :الغزك اإليطالى لميبيا ,دراسة فى العالقات الدكلية ,رسالة ماجستير غير منشكرة,
أجيزت بقسـ العمكـ السياسية  ,كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية  ,جامعة القاى ةر  ,سنة 5815ـ .
 -1عمر عبد العزيز محمد عثماف  :عالقات ليبيا بالدكؿ األكركبية فى عيد األس ةر القرمانمية " "5351-5155
رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلداب ,جامعة القاى ةر  ,سنة 5811ـ .
 - 3عمر محرـ أحمد عبد الرحمف  :ج ارزيانى كدكره فى مد نفكذ إيطاليا االستعمارل فى ليبيا كالقرف
األفريقى  ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ  ,معيد البحكث كالدراسات األفريقية,
جامعة القاىرة  ,سنة 5881ـ.
 -8مصطفى عيسى الصادؽ  :حياة الميبييف تحت االحتالؿ اإليطالى 5845 -5855ـ  ,دراسة فى
التاريخ االجتماعى  ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ  ,معيد البحكث
كالدراسات األفريقية  ,جامعة القاىرة بدكف تاريخ.
 -51مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل  :السياسة االقتصادية اإليطالية فى ليبيا 5845-5855ـ رسالة
ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ  ,معيد البحكث كالدراسات األفريقية  ,جامعة
القاىرة  ,سنة 5111ـ .
رابعا :املراجع األجنبيت -:
)1- Barclay, T.: The TURki -Italian War, (London1912
2-Eugene Stanley: War and Private Investor, (N.Y.1967).
3-Smith, D.M.: Storia d, Italia Del 1861 at 1969 Vol 2, (Roma 1972).
خامسا  :املوالع اإلليكرتونيت :

. Ar. Wikipedia. Org/wik- 1
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املوقف السوفييخي جتاه اضطزاباث بوسنان يف بولنذا
يونيو-أكخوبز 6591

د .شزيف حممذ أمحذ عبذ اجلواد
مدرس بكمية اآلداب جامعة المنيا

انتيت الحرب العالمية الثانية عام  ,5945وقد خرجت الواليات المتحدة

األمريكية؛ أغني وأقوي دولة في العالم ,وتضاعفت ثروتيا بتضاعف إنتاجيا الصناعي,
ىذا في الوقت الذي ضعفت فيو دول أوروبا وتصدع اقتصادىا .أما في السياسة

الخارجية :فقد تزعمت الواليات المتحدة المعسكر الغربي ,واتجيت لمتصدي لمخطر
الشيوعي ,وحماية الدول التي تعادي الشيوعية.

وعمي الجانب اآلخر :فقد سيطر االتحاد السوفيتي عمي الثمث الشرقي من

ألمانيا ,والقطاع الكبير الذي احتمو من النمسا ,بل تجاوز األمر بالسيطرة عمي دول شرق

أوروبا الواقعة عمي حدوده الغربية ,والتي حررىا من االحتالل النازي ,وىي :بولندا,
وتشيكوسموفاكيا ,والمجر ,ورومانيا ,وبمغاريا ,ويوغوسالفيا وألبانيا .ومن ىذا المنطمق

تأسست في ىذه الدول حكومات تسير عمي النيج الشيوعي ,وتكونت منيا كتمة شيوعية
تسير في فمك االتحاد السوفيتي ,عدا يوغوسالفيا.

()5

وبنياية الحرب؛ أثار نظام بولندا مع نظام ألمانيا جدالً شديداً بين الحمفاء ,ومن
منطمق اىتمام ستالين  )2( Joseph Stalinبوضع بولندا؛ كان يرفض الحكومة الموجودة

في لندن ,ويؤيد لجنة لوبمن المؤقتة -نسبة إلي مدينة  -Loblinالتي تسود فييا العناصر

الشيوعية ويرأسيا بوليسالف بيروت  – Boleslaw Bierutسكرتير أول لحزب العمال
البولندي  5948إلي  -5956والتي استقرت في فارسوفيا في أول يناير  ,5945ولكن
تدخل الدول الغربية في شير يونيو ساىم في توسيع ىذه المجنة؛ بضم أربعة أعضاء من

حكومة لندن ,وكان منيم ستانيسالس ميكواليتشيك الزعيم السابق لحزب الفالح ,حيث
حصل في التشكيل الجديد عمي صالحيات نائب رئيس الوزراء مع و ازرة الزراعة ,وكان

ىذا تنازالً مؤقتا من الشيوعيين.
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وفي بوتسدام

()3

حصل ستالين في  25يوليو  5945عمي االعتراف بحدود

بولندا الغربية ,حسب مجري نيري األدور والنايس الغربي( ,)4ومنذ ذلك الوقت اتجو
الشيوعيون البولنديون لبذل كل المحاوالت التي تمكنيم من االستيالء عمي السمطة ,بشكل

كامل ,وبعد أن كان "ميكواليتشيك" ثاني رجل في الحكومةُ ,سحق في انتخابات يناير
()5
 ,5947واضطر إلي أن يمجأ لممنفي.
لقد سافر ميكواليتشيك إلي الغرب ,في شير أكتوبر  ,5947تاركاً بولندا تحت

سمطة االئتالف الشيوعي االشتراكي ,والذي عمل منذ شير ديسمبر  5948عمي إنشاء

حزب العمال الموحد( ,)6الذي انحاز لسياسة الكرممين ,ىذا عمي الرغم من معارضة
بعض زعمائو مثل "فالديسالف جومولكا  ,)7( "Wladislaw Gomulkaوالذي رفض في

أغسطس  5948االشتراك في الحممة التي نظميا ستالين ضد تيتو

()8

في يوغوسالفيا.

وانطالقاً من ىذاُ اتيم جومولكا بالتيتوية ,وجرد من وظائفو في المكتب السياسي ,وحل
محمو "بيروت" أكثر الموجيين البولنديين ستالينية.

وبذلك يظير من سياق األحداث :مدي سيطرة ستالين عمي حزب العمال

البولندي الموحد ,والعمل عمي التخمص من أي معارضة ,حيث طرد جومولكا من الحزب
في نوفمبر  ,5949بل وتم سجنو.

()9

اتجيت الواليات المتحدة األمريكية ,بعد الحرب العالمية الثانية ,لمتصدي لالتحاد

السوفيتي ,وحصاره بسمسمة من األحالف الدفاعية ,وذلك في محاولة لتخفيف قبضة
السوفييت عمي منطقة شرق أوروبا .وفي ىذا االتجاه قرر الكونجرس ,في عام ,5955

رصد مبمغ  511مميون دوالر – يجدد ىذا االعتماد في السنوات التالية -لتشجيع
العصيان واالضطراب في منطقة شرقي أوروبا واالتحاد السوفيتي ,وكانت ىذه األموال

تصرف لألشخاص الذين يتم اختيارىم من المقيمين بشرقي أوروبا واالتحاد السوفيتي,
أو الفارين منيا ,وذلك لتكون منيم عناصر تنضم إلي القوات الحربية التي يستند إلييا

حمف شمال األطمنطي.

()51
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سياست خزوحشوف  )66( Khrushchevالخحزيزيت وأثزىا علي بولنذا:

بعد وفاة ستالين في مارس 5953؛ أصبحت السمطة تمارس بشكل جماعي مع

سكرتير أول الحزب نيكيتا خروتشوف .وسرعان ما تطورت األحداث في االتحاد

السوفيتي ,خالل مؤتمر العشرين لمحزب الشيوعي ,في فبراير  ,5956حيث أدان
خروتشوف الستالينية وأساليب ستالين في الحكم ,وقد منحو ىذا االتجاه شعبية واسعة,
وأدي إلي وقوع أزمة حادة في البالد التابعة لالتحاد السوفيتي.

()52

كان لمحاوالت التخمص من الستالينية في االتحاد السوفيتي-بعد موت ستالين-

انعكاسات واضحة عمي حزب العمال البولندي الموحد ,وكان ذلك واضحاً خالل المؤتمر

الثاني بفارسوفيا ,في  51مارس  ,5954فعمي الرغم من تثبيت "بيروت" في وظائفو,
أميناً أول لمجنة المركزية ,إال أنو ترك مكاناً لبعض األحرار ,وألغيت و ازرة األمن العام.

واستم ار اًر في ىذا االتجاه :استسمم بيروت لمنقد أمام المجنة المركزية ,ومن ىذا المنطمق؛
كانت النخبة البولندية تسعي لتحقيق المزيد من اإلصالحات العميقة في بنيات الدولة
والحزب ,ولكن سرعان ما تطورت األمور بمرض بيروت الذي توفي ,في  52مارس

 ,5956ليحل محمو في رئاسة الحزب "إدوارد أوشاب ."Edward Ochab

()53

وعمي الرغم من أن مؤتمر العشرين قد شجب األخطاء التي وقعت في عيد

ستالين ,في العالقات بين الدول االشتراكية ,إال أن ق اررات المؤتمر تركت ,في نفس
الوقت ,أثا اًر كبيرة في مجال المزيد من تطور النظام االشتراكي ونموه ,وكذلك السعي إلي
توسيع العالقات األخوية مع البمدان االشتراكية األخرى .كما حث المؤتمر عمي مزيد من

االحترام لتاريخ كل بمد تسير في طريق إعادة البناء لظروفيا الخاصة بيا.

()54

كانت موسكو ,بعد المؤتمر العشرين ,تولي قد اًر كبي اًر من االىتمام بالتطورات في

بولندا .وقد تمثل ذلك في زيارة خروتشوف إلي وارسو ,في  55مارس  ,5956لحضور
ج نازة بيروت ,وقد بقي لمدة خمسة أيام ,لممشاركة في مناقشات االجتماع السادس لمجنة
المركزية لحزب العمال البولندي الموحد ,وفي نفس الوقت :كان يجري محادثات مع
994

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

المكتب السياسي ,والتي لم يعرف محتواىا ,ولكن ربما شارك في قرار اقتراح "إدوارد

أوشاب" لمنصب السكرتير األول لمحزب البولندي .وقد اجتمع خروتشوف ,في 21
مارس ,مع النشطاء البارزين في الحزب ,ثم شارك في مناقشات اجتماع المجنة المركزية,

والذي كان حدثاً غير مسبوق في تاريخ العالقات البولندية -السوفيتية.

()55

عمي أيو حال؛ فإن مظاىر القضاء عمي الستالينية ,في بولندا ,ظيرت بوادرىا

في إعادة االعتبار لمعديد من الشخصيات ,في مارس  ,5956والتي كان في مقدمتيا

"جومولكا" األمين العام السابق لحزب العمال .ومن ىذا المنطمق انقسمت البالد بين
الفريق التقدمي والفريق الستاليني الحاكم ,وعندما اتجو الفريق التقدمي لتدعيم المطالب

العمالية :تم التصدي لو واتيامو بالعمالة لالمبريالية.

()56

لقد سيل موت "بيروت" اتخاذ إجراءات اعترف خميفتو أوشاب بضرورتيا ,ومنيا

العفو عن أكثر من  31ألف مسجون سياسي ,وعزل عدد من كبار الموظفين .ولكن

النخبة من المثقفين طالبت بتحقيق المزيد من اإلصالحات ,ولكن قامت الصحافة بإظيار

تشددىا ,كما أن بعض العمال قاموا بمياجمة أخطار المنظمات االقتصادية ,وطالبوا

بالتسيير الذاتي عمي الطريقة اليوغوسالفية.

()57

وبذلك يظير من سياق األحداث :تأثير مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي

العشرين عمي تطور األحداث في بولندا ,فقد بدا واضحاً االنفصال عن المعتقد الستاليني
الخاص بالدور القيادي لألجيزة الحزبية .وبدأت الحياة السياسية والفكرية البولندية تتمحور

حول فريقين :فريق المحافظين يشدىم الحنين إلي الستالينية ,وفريق أنصار التغيير.

()58

عمي كل حال فإن سوء األوضاع االقتصادية في بولندا أعطي دافعاً لعدم
استقرار الوضع السياسي ,وكرد فعل لخفض األجور ونقص الدعم؛ أرسل العمال وفدًا
ينوب عنيم إلي وارسو ,ليطالب بتحسين األحوال االقتصادية والمعيشية .ىذا في الوقت

الذي حذر فيو العمال من أن استمرار األحوال عمي ىذا النمط ,سيؤدي إلي اندالع

االحتجاجات والتظاىرات في بوزنان ,ولكن النظام -البيروقراطي -البولندي لم يفعل شيئاً,
()59
ولم يتحرك أي خطوة ليرضي ىؤالء العمال.
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اضطزاباث بوسنان : 6591

لقد اندلعت االحتجاجات والتظاىرات في بوزنان ,في 28يونيو  ,5956حيث

طالب العمال بتحسين أحواليم االقتصادية ,وسرعان ما تطورت ىذه التظاىرات لممطالبة

بالحرية الدينية ,والتحرر من سيطرة االتحاد السوفيتي ,ولكن قوات األمن تمكنت من

القضاء عمي تمك التظاىرات ,في  28و 29يونيو  ,)21(5956وعمي الرغم من أن

التظاىرات بدأت احتجاجاً عمي سوء األحوال االقتصادية والمعيشية ,إال أنيا سرعان ما
تطورت من حالة عدم الرضا التام إلي الرغبة في االنفصال والعداء لالتحاد السوفيتي,
()25

والرغبة في االستقالل عنو.

ولقد ذىب ضحية اضطرابات بوزنان ,تبعاً لتصريح المدعي العام البولندي53 ,

قتيالً ,منيم عدد من جنود البوليس ,و 311جريح ,و 321قيد المحاكمة ,منيم  64قاموا
بأعمال سمب ونيب ,و 33مسجون ىارب.

()22

وانطالقاً من ىذه األحداث :قامت حكومة "أوشاب" بفصل عدد من كبار

المسئولين الموالين لستالين ,حيث تعرض النظام لالنييار االقتصادي ,كما انتشرت

مجالس العمال في جميع أنحاء البالد ,مستقمة عن الحزب والنقابات ,مما كان يشير إلى
الحاجة إلجراء إصالحات سياسية ,لمواكبة التغيرات اإلدارية.

()23

وعقب ىذه األحداث :صرحت الحكومة البولندية أن بعض الصعوبات االقتصادية ىي

التي أوجدت التذمر بين العمال ,والذي حدث خالل انعقاد المعرض الدولي الخامس والعشرين
بمدينة بوزنان الصناعية ,حيث يوجد عدد كبير من األجانب والصحفيين البولنديين .ومن ىذا

المنطمق أشارت الحكومة البولندية إلي األمريكيين و البريطانيين؛ بوصفيم أعداء لمدولة
والشعب ,والذين استغموا الوقت المناسب وبدقة متناىية.

وبذلك يظير ,من سياق األحداث ,أن سوء األوضاع االقتصادية في بولندا قد

لعب دو اًر في ىذا التذمر ,ىذا باإلضافة إلي إقدام بولندا عمي سياسة تصنيعية ضخمة
فوق قدراتيا ,والتي ىددت ,خالل التذمر ,الكيان السياسي واالقتصادي لمدولة.
993

()24

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

لقد أظيرت حوادث بوزنان ,في  28يونيو  ,5956سوء األوضاع االقتصادية

التي كانت تمر بيا البالد ,وكان ذلك راجعاً إلي تصنيع البالد بسرعة زائدة عن حدود

اإلمكانيات القائمة ,فقد كان التصنيع السريع عممية سيئة التخطيط في الغالب

()25

وبدون

االىتمام بتوفير المواد الخام .ىذا باإلضافة إلي أن برنامج التسميح ,الذي بدأ في عام

 ,5955وصل إلي حافة اإلفالس في عام  ,5953وبذلك ظمت بولندا تعاني الضيق إلي

أن قامت ثورة جومولكا في .5956

()26

ومن منطمق اىتمام موسكو بالوضع في بولندا :زار رئيس الوزراء نيكوالي

بولجانين) (Nikolai Bulganinوارسو في يوليو  -5956لالحتفال بالعيد الوطني في بولندا-
وذلك خالل االجتماع السابع لمجنة المركزية لحزب العمال البولندي الموحد ,حيث حذر من

محاوالت إضعاف عالقات دول الكتمة االشتراكية؛ تحت راية ما يسمي "الخصوصيات
الوطنية" ,وضد محاوالت تقويض قوة دول الديمقراطيات الشعبية ,تحت قناع نشر
()27

الديمقراطية ,ىذا باإلضافة إلي انتقاده االتجاىات الرجعية في الصحافة البولندية.

ولقد أكدت أحداث بوزنان رأي مولوتوف وفصيمو ,داخل الحزب السوفييتي ,الذي

ظل ينادي بو قبل المؤتمر العشرين ,في أن إعطاء القميل من الحرية لمدول التابعة يمثل
خط اًر عمي السوفييت ,وعمي الرغم من ذلك :فقد كان خروتشوف ال يزال بإمكانو حشد أغمبية

لييئة الرئاسة ,بشأن التحرر الُمحكم في الدول التابعة .ىذا باإلضافة إلي أن المجنة المركزية

لمحزب السوفييتي ,في  31يونيو  ,5956أصدرت ق ار اًر لشرح وتبرير تشويو سمعو ستالين,
والذي أكد مرة أخري صحة الحممة ضد عبادة الفرد ,ىذا في الوقت الذي نفت فيو المجنة

المركزية وجود أزمة في االشتراكية الدولية .وبذلك يظير ,من سياق األحداث ,خوف
()28

السوفييت من انتقال أحداث بوزنان لألحزاب الشيوعية في البمدان التابعة.

وفي تمك األثناء ,ومن واقع الحرب الباردة بين المعسكرين العالميين ,عممت

الواليات المتحدة األمريكية عمي استغالل األزمة ,لكي تخترق الكتمة الشيوعية ,ومن ىذا
المنطمق :انتيزت أحداث بوزنان في محاولة لتخفيف الضغط عمي دول أوروبا الشرقية,
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فقد كانت السياسة األمريكية تري :أن تحَّكم السوفييت في أوروبا الشرقية ساىم – بعد
الحرب العالمية الثانية -بشكل بارز في اختالل موازين القوي في تمك المنطقة ,ومن ىذا

المنطمق :أصبح ىذا االتجاه ُيشكل تيديداً عمي الواليات المتحدة األمريكية ,ىذا باإلضافة
إلي أن تشكيل حمف وارسو في مايو  ,)29(5955كحمف مجابو لحمف الناتو ,ساعد في
بسط النفوذ العسكري السوفيتي ,والتحكم في اإلمكانات العسكرية لجبية أوروبا الشرقية.

ومن منطمق تأسيس تيتو لنظام حكم شيوعي مستقل عن موسكو ,والتحدي الناجح

لمكرممين :أظير الغرب استعداده لمساعدة القيادات الشيوعية الوطنية في تحقيق
()31

استقالليا ,في البمدان التابعة لمسوفييت.

عمي أيو حال :فإن الدعاية الغربية حاولت استغالل النقد الذي وجو لستالين في

عبادة الفرد ,وذلك لمياجمة االتحاد السوفيتي وغيره من البمدان االشتراكية ,وكذلك إقناع
الجماىير بأن عقيدة الفرد تنبع من طبيعة االشتراكية .ومن ىذا المنطمق :شجعت القوي

الغربية ,وعمي رأسيا الواليات المتحدة ,أحداث بوزنان ,ولقد حاولت استغالل المتاعب
واألخطاء االقتصادية التي تمر بيا بولندا .فقد رصد الكونجرس األمريكي اعتمادات

إضافية ,بمبمغ  25مميون دوالر ,بخالف المائة مميون المخصصة كل عام ,وذلك

ألعمال التجسس و التخريب في البمدان االشتراكية ,حيث اعترفت الصحافة األمريكية

بأن القصد من ىذه األموال :كان تمويل بعض األعمال التي تحققت في بوزنان.

()35

وبذلك يظير من سياق األحداث أن المسئولين في بولندا اتجيوا لتيدئة األمور مع
العمال في الداخل ,وكذلك تفادي النقد الموجو من المعسكر الغربي من الخارج ,والذي اتخذ من
ىذه االضطرابات مادة خصبة لمدعاية ضد المعسكر الشرقي .ومن ىذا المنطمق جاءت
اضطرابات بوزنان عمي رأس مناقشات االجتماع السابع لمجنة المركزية لحزب العمال البولندي
الموحد ,والذي أعمن السير في إقصاء المستويات اإلدارية في الحزب ,لمسئوليتيا عما حدث؛
وذلك لعدم رفعيا شكاوي العمال لسكرتارية الحزب .وجدير بالذكر؛ أن النتائج التي ظيرت بعد
اجتماع حزب العمال البولندي ,لم تحَّمل الغرب كل الوزر في قيام االضط اربات ,ولكنيم
اعترفوا بسوء الحالة االقتصادية ,والتي استغميا الغرب لقيام ىذه االضطرابات .وبذلك اتجو
994

مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 6102م

الحزب والحكومة لمنح األفراد الحرية التجارية الخاصة ,بدالً من سيطرة الحكومة التامة عمي
كافة أوجو الحياة االقتصادية ,وكذلك االتجاه لمصناعات الخفيفة بديالً عن الصناعات الثقيمة,
()32
وبذلك يتضح اتجاه بولندا إلي الالمركزية االقتصادية.
ولقد جاءت نتائج احتجاجات عمال بوزنان في حصوليم ,عن طريق

االضطراب ,عمي مطالبيم ,فقد زيدت أجورىم إلي  ,%21ولكن ىذا االتجاه من التيدئة

لم يكن امتداداً لسياسة ادوارد أوشاب -سكرتير حزب العمال البولندي -عقب موت
"بوليسيالف بيروت" السكرتير األول لمحزب ,ولكن جاء بيدف القضاء عمي حركة

التذمر

()33

ومنع انتشارىا ,داخل بولندا أو خارجيا ,إلي دول الديمقراطيات الشعبية.

()34

وبذلك يتضح أن أحداث بوزنان قد أظيرت ضرورة تغيير السياسة التي يؤيدىا

المحافظون ,الذين يستندون لتأييد موسكو .ومن ىذا المنطمق :أعيد إدخال "جومولكا" إلى
الحزب في أغسطس  ,5956وبعد مناقشات متوترة وصعبة ,وتيديدات بالتدخل

العسكري ,أعطى المسئولين السوفييت ,والذين دعاىم كل من تيتو وماو تسي تونج إلى
االعتدال ,والموافقة عمى تعريف "الطريقة البولندية لالشتراكية".

()35

ثورة جومولكا :

في التاسع عشر من أكتوبر  :5956كانت المجنة المركزية لحزب العمال البولندي

عمى وشك انتخاب جومولكا سكرتي اًر أول .ومن ىذا المنطمق أمرت القيادة السوفيتية قواتيا,
المرابطة في شمال وغرب بولندا ,بالتحرك نحو وارسو( )36لتخويف القيادة البولندية .ولكن

ردت القوات البولندية ,الموالية لجومولكا ,باتخاذ مواقع دفاعية حول العاصمة.

وبذلك يظير من سياق األحداث أن القيادة السوفيتية كانت في موقف صعب بشأن
التعامل مع البولنديين ,وذلك في ظل إصرار القيادة البولندية ,في سبتمبر  ,5956عمى مغادرة
()37
المستشارين السوفييت لبولندا ,والذي كان يمثل إىانة لمسوفييت من وجية نظرىم.
عمي كل حال :فقد قامت حركة قوية لحل المكتب السياسي ,وجعل جومولكا رئيساً
لمحزب ,وسرعان ما تطور الموقف بسرعة كبيرة؛ جعمت خروتشوف يجئ إلي وارسو ,في 59
أكتوبر ,عمي رأس وفد يضم معظم أعضاء المكتب السياسي السوفيتي( ,)38وبالرغم من محاوالت
التدخل السوفيتي ,إال أنيا لم تجد نفعاً ,فقد تم حل المكتب السياسي البولندي لصالح جومولكا.
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ولكن لماذا أخفق السوفييت في استخدام القوة الروسية الموجودة في بولندا؟
ألن العمال البولنديين كانوا عمي استعداد لتأييد النظام الجديد؛ وذلك ألن الفرصة

أصبحت مواتية ليم في السيطرة عمي المصانع ,وعمي أحواليم العمالية .فقد أعمن العمال

مرابطتيم في المصانع ,استعداداً لمقيام بالتظاىرات تأييداً لجومولكا .وبذلك وجد السوفييت أن
الشعب البولندي يسير وراء جومولكا ,كما أن جومولكا ال يزال شيوعياً ,ومخمصاً لحمف وارسو
()39

والتحالف الروسي ,فمم يجد السوفييت أماميم ,في النياية ,سوي قبول الثورة البولندية.

لقد وصل المسئولون السوفييت إلي وارسو ,عمي نحو مفاجئ ,دون دعوة لمتابعة

مجريات األحداث والتأثير فييا إن أمكن ,وعمي الرغم من التحفظات السوفيتية ,فقد تم
تير أول لمحزب .وبالرغم من تأكيد جومولكا عمي الحاجة لسياسة
انتخاب جومولكا سكر ا

داخمية مستقمة ,إال انو أكد عمي بقاء بولندا عمي والئيا لحمف وارسو .وبذلك يتضح أن
مطالب جومولكا كانت ترمي إلي تحقيق االستقالل القومي ,دون إثارة السوفييت؛ وذلك
ألن تحالف بولندا مع موسكو كان ضرورياً ,لممحافظة عمي السالمة اإلقميمية لمبالد ,في
()41
ضوء الحق الذي تدعيو ألمانيا الغربية في بعض األراضي اإلقميمية البولندية.

وعن د د د د ددد النظ د د د د ددر بدق د د د د ددة لممفاوض د د د د ددات الت د د د د ددي ج د د د د ددرت ب د د د د ددين الوف د د د د ددد الس د د د د ددوفيتي

والبولن ددديين ,يتض ددح م دددى تص ددميم جومولكد دا وزمالئد دو عم ددي ال دددفاع ع ددن كد دل م ددا يح دددث

ف ددي بولن دددا ,فقدددد أك دددوا لموف ددد السدددوفيتي أن الت دددابير واإلجد دراءات المتخ ددذة ل ددن يك ددون ليدددا
تد ددأثير سد ددمبي عمد ددى عالقد ددات بولنددددا باالتحد دداد السدددوفيتي والحد ددزب الش دديوعي ,ولكد ددن ظيد ددر

جمي د ددا خ د ددالل المفاوض د ددات قم د ددق الس د ددوفييت م د ددن إ ازح د ددة ال د ددزمالء البولن د ددديين م د ددن المكت د ددب

السياسد د د د ددي ,والد د د د ددذي كد د د د ددان مد د د د ددن بي د د د د دنيم روكوسوفسد د د د ددكى )Konstantin Rokossovskii

 (Marshalذو األصول البولندية الذي لم يتخل عن جنسيتو السوفيتية.

()45

ولكن حدوث المناورات السوفيتية ,داخل األراضي البولندية ,أثار حفيظة

جومولكا ,وأخذت المناقشات بين الوفدين تأخذ طابع الحدة ,ولكن جومولكا كان مصمماً
عمى الحفاظ عمى استقالل بولندا ,حيث أكد ىو وزمالؤه أنيم لن يتركوا استقالليم ,ولن
يسمحوا ألي شخص بالتدخل في الشئون الداخمية البولندية.
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ولكن لماذا لما يمجأ السوفييت لمعمل العسكري في بولندا ؟
ربما يرجع ذلك لتحذير "المارشال روكوسوفسكي" بأن الجيش البولندي كان معادياً,

وسيقف وراء جومولكا ويقاتل معو .كما ذكر خروتشوف في مذكراتو" :كانت قد تألفت قيادة
بولونية مقبولة من الرفاق جومولكا وسيرناكيوفكز ,وآخرين من الرفاق الذين نثق بيم .فكان لدينا
()43

من األسباب ما يحممنا عمي االعتقاد بأن الموقف في بولونيا كان يتجو نحو االستقرار".

وبذلك يظير من سياق األحداث :مدى صالبة البولنديين في مفاوضتيم مع

السوفييت ,من اجل تحقيق استقالليم ,ىذا في الوقت الذي كان فيو السوفييت يحاولون استخدام
الضغوط السياسية والعسكرية ,دون الصدام المباشر مع البولنديين ,وقد ظير ذلك جميا بعد
عودة وفد الحزب الشيوعي السوفيتي إلى موسكو ,حيث تم إرسال خطاب رسمي إلى المجنة
المركزية لحزب العمال البولندي الموجو من المجنة المركزية لمحزب الشيوعي السوفيتي ,والتي

نصت عمى أن األمر يرجع إلى الجانب البولندي في أن يقرر :ما إذا كان سيرسل المستشارين
()44

السوفييت والجنراالت الذين يحممون الجنسية السوفيتية لمعودة إلى االتحاد السوفيتي.

وبصفة عامة يظير من التطورات ,بين شيري يونيو وأكتوبر  ,5956أن شعار ثورة

بوزنان "الحرية والخبز" قد جسَّد تمك المسممات من الشعب البولندي ,والتي تمثمت في اآلتي:
 استقالل بولندا عن روسيا. -حرية الدين والفكر والقول.

 إزالة جياز الحزب الشيوعي من الممارسة المباشرة لمحكومة. -توسيع حقوق البرلمان.

 إلغاء الشرطة السرية واستعادة المحاكم المستقمة. -إقامة العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع الغرب.

 السماح بالمزارع الفردية في الزراعة والغاء التسميم اإللزامي. -الحكم الذاتي لمعمال ,واعادة الحرف اليدوية.
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وبذلك يتضح مما سبق أن ثورة أكتوبر لم تُولد من الصيغ العقائدية الجاىزة,
ولكن من المعاناة اليومية خالل سنوات طويمة من شن النضال ضد كل أشكال العنف
()45

السياسي ,واالستغالل االجتماعي ,والتدىور االقتصادي.

وعقب اختيار جومولكا لقيادة المجنة المركزية لمحزب :تحدث عن عبث المحاوالت

إلبعاد بولندا عن حمفيا األخوي مع االتحاد السوفيتي فقال " :لو خيل ألحد الناس أن في

إمكانو إثارة مشاعر العداء لمسوفيات في بولنده .فإنو سيكون جد مخطئ .فمن نسمح ألحد بان
()46

يضر بالمصالح الحيوية لمدولة البولندية ,وبقبضة البناء االشتراكي في بولنده ".

وبينما طالبت الجماىير البولندية بعودة الجيوش الروسية إلي األراضي السوفيتية,

والحرية التامة لبولندا ,إال أن الساسة البولنديين كانوا يفضمون الحرية الفردية الداخمية,

ويرون أن انسحاب القوات السوفيتية يمثل صعوبة كبيرة ,وخط اًر عمي بولندا ,وذلك
الرتباطيا بالتزامات حمف وارسو ,وكذلك مالصقتيا لحدود روسيا من جية-وقوعيا في

الوسط -وألمانيا من جية أخري جعميا في موقف صعب .ولقد أكد جومولكا عمي ضرورة
ىذه الصداقة مع السوفييت ,في  24أكتوبر  ,5956أثناء خطابو لمجماىير في ميدان

الحضارة بوارسو ,وذلك رداً عمي ىتافاتيا العدائية ضد روسيا.

()47

وبالنظر غرباً كانت بولندا بصفة خاصة قمقة من الواليات المتحدة ,باعتبارىا زعيمة

التحالف الغربي ,ومصد ار لممساعدات المحتممة ,ولكن أثبتت التجربة منذ  5956أن بولندا ال

يمكن أن تحصل عمي ما يكفييا من الواليات المتحدة ,لتكون بديالً عن االتحاد السوفيتي.

ولكن الفرصة الحقيقية لبولندا في التحول الجذري ,وغير المتوقع ,في موازين القوي العالمية,

وىو ليس من خالل توازن محفوف بالمخاطر ,وسط ظروف تصاعد التوتر ,ولكن من خالل
االسترخاء في أوروبا ,والمفاوضات واالتفاقات الممكنة بين الشرق والغرب ,والتي سوف تعطي
()48

لمبولنديين المزيد من الفرص التخاذ قرارىم بأنفسيم.

وبذلك يظير من سياق األحداث أن جومولكا قد أعيد اعتباره واستعاد مركزه ,كما

صحب ذلك تدعيم المبادئ االستقاللية ,برغم حضور الوفد السوفيتي المفاجئ إلي وارسو,
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وعودتيم دون تحقيق مأربيم ,وىو :تخفيف حدة االندفاع نحو السياسة االستقاللية .وجدير
بالذكر أن نجاح جومولكا في ذلك جاء من تأييد الشعب ,لو بعد أن قدم الوعود بحرية
االنتخابات ,والمناقشة في البرلمان وحرية الصحافة ,وحق العمال في اإلضراب ,وبذلك فان
()49

جومولكا كان متجياً نحو التحرر في االستقالل ,دون اندفاع في تمك السياسة.

وفوق كل ما ذكر :يجب أن نشير إلي االنتصار الكبير الذي حققتو بولندا في استقالليا

القومي ,دون القطيعة مع االتحاد السوفيتي ,ويرجع ذلك إلي أن الموجيين الجدد في بولندا

حافظوا عمي عالقاتيم الطيبة بموسكو ,وربما ُيفسر ىذا االتجاه بالخوف من التدخل السوفيتي,
في حال االنقالب في سياسة بولندا الخارجية ,ىذا باإلضافة إلي أن بقاء العالقات مع السوفييت
()51

يساعدىم في ضمان الحدود البولندية الغربية ,عمي خط األدور -نيس.

والخالصة أن :ثورة أكتوبر قد ساىمت في توحيد البولنديين في النضال من أجل

االستقالل ,والحرية والعدالة االجتماعية .وجدير بالذكر أن قبول موسكو لسياسات تيتو:

خمق صعوبات في العالقات الخارجية لالتحاد السوفيتي في الدول التابعة ,وفي ىذا
االتجاه قبل السوفييت بيذا الوضع الجديد في بولندا ,لتفادي حدوث ثورة في الحزب ,ىذا

في الوقت الذي يعَّد ىذا التغيير بمنزلة تجديد واعادة بناء النظام ,وذلك في ظل تمسك
القادة البولنديين بالمحافظة عمي المبادئ االشتراكية.

وتجدر اإلشارة إلى أن وضع بولندا كان مختمفاً عن يوغوسالفيا-التي تم طردىا

من الكومينفورم  -5948وذلك ألن بولندا لم تتحدى الكرممين ,ولم تتجو لالستقالل
الكامل في الشئون الخارجية .ىذا باإلضافة إلي الناحية االستراتيجية واالقتصادية ,حيث
تقع بولندا في الوسط بين االتحاد السوفييتي وألمانيا من جية ,وكذلك الحتياجيا لممعونات

االقتصادية من السوفييت من جية أخري .وبذلك يتضح مدي حاجة المسئولين البولنديين

لمصداقة مع السوفييت.
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محفظة رقم  ,518ممف رقم  ,3السفارة المصرية بمدينة وارسو ,من= =السفير إلي وكيل و ازرة
الخارجية ,بشأن :النتائج النيائية الضطرابات بوزنان ,بتاريخ  ,5956/7/25سري.
( )33بدأت محاكمات بوزنان في  28سبتمبر  ,5956وفي  8أكتوبر أصدرت المحكمة أحكاماً خفيفة جداً كان
أشدىا الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف .أنظر :د .ف .فممنج :مرجع سابق ,ص ص.45-41

( )34دار الوثائق القومية :وثائق و ازرة الخارجية المصرية ,أرشيف البمدان ,محافظ بولونيا ,فيمم رقم ,72
محفظة رقم  ,518ممف رقم  ,3السفارة المصرية بمدينة وارسو ,من السفير إلي وكيل و ازرة
الخارجية ,بشأن :اضطرابات البوزنان الخطيرة ,بتاريخ  ,5956/7/5سري جداً.

( )35جالل يحي :مرجع سابق ,ص .463
( )36أنظر شكل رقم (.)5

(37) Granville (Johanna): Op. Cit., P. 266.
( )38تألف الوفد من نيكيتا خروتشوف ) ,(Nikita Khrushchevفياتشيسالف مولوتوف
) ,(Vyacheslav Molotovنيكوالي بولجانين ) ,(Nikolai Bulganinلزار كاغانوفيتش
) ,(Lazar Kaganovichانستاس ميكويان) ,(Anastas Mikoyanوكان يرافقو القائد األعمى

لحمف وارسو المارشال إيفان كونيف) , (Ivan Konevوالجنراالت اآلخرين .أنظر:
- Kramer (Mark): The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and
Poland: Reassessments and New Findings, Journal of Contemporary
History, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1998), P.169.
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( )39د .ف .فممنج :مرجع سابق ,ص .45وأنظر كذلك:
- Kemp-welch (Tony): Dethroning Stalin: Poland 1956 and its Legacy,
Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, PP.1272-1273.
( )41فالديمير تيسمانيانو :مرجع سابق ,ص.94

( )45عين المارشال الروسي روكوسوفسكي قائداً أعمي لمجيش البولندي ووزي اًر لمدفاع القومي البولندي ,في شير
نوفمبر  .5949أنظر :ىارولد تمبرلي ,أ.ج .جرانت :أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين -5789
,5951ج ,2ترجمة :محمد عمي أبودرة ولويس اسكندر ,مؤسسة سجل العرب ,القاىرة ,5965 ,ص.494
(42) Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with Satellite
Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , See: [Source: SUA,
Fond 07/16, Svazek 3. Originally published in English in the Cold War
International History Project Bulletin no. 5 (Spring 1995): 53-55. First
published in Hungarian by Tibor Hajdu, “Az 1956 október 24-i moszkvai
értekezlet,” in Évkönyv 1992, I., ed. János M. Bak et al. (Budapest: 1956]os Intézet, 1992), 149-156. Translated by Mark Kramer.
( )43نيكيتا خروشوف :خروشوف يتذكر ,مقدمة وتعميق ومالحظات  :ادوار كرانشكو ,دار النيار لمنشر,
بيروت ,5975 ,ص  .452ولمزيد من التفاصيل عن خطبة خروتشوف السرية في المؤتمر العشرين
لمحزب الشيوعي لالتحاد السوفيتي أنظر :ص ص  .587-527وأنظر - Kemp-welch :
(Tony): Op. Cit., P.1273.
(44) Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with
Satellite Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , Op. Cit.
(45) Strzetelski (Stanislaw): The True Force Behind the October Revolution in
Poland, The Polish Review, Vol. 2, No. 2/3, 1957, P.27.
( )46مجموعة من كبار الكتاب السوفيات -واي بوجوش وآخرون :مرجع سابق ,ص.56
( )47دار الوثائق القومية :وثائق و ازرة الخارجية المصرية ,أرشيف البمدان ,محافظ بولونيا ,فيمم رقم  ,72محفظة
رقم  ,518ممف رقم  ,3السفارة المصرية بمدينة وارسو ,من السفير إلي وكيل و ازرة الخارجية ,بشأن:
الموقف في بولندا بعد تولي فوادسولف جوموكا رئاسة الحزب ,بتاريخ  ,5956/51/25سري جداً.
(48) Campbell (John C.), Poland's International Position Since 1956, The
Polish Review, Vol. 4, No. 3, 1959, PP.53-54.
( )49دار الوثائق القومية :وثائق و ازرة الخارجية المصرية ,أرشيف البمدان ,محافظ يوغوسالفيا ,فيمم رقم ,85
محفظة رقم  ,525ممف رقم  ,4سفارة جميورية مصر بمدينة بمجراد ,من السفير إلي وكيل و ازرة الخارجية,
بشأن :التطورات األخيرة في العالقات بين يوجوسالفيا والكتمة الشرقية ,بتاريخ  ,5956/51/29سري.
( )51رياض الصمد :مرجع سابق ,ص .228وأنظر كذلك :ج .ب .دروزيل :مرجع سابق ,ص .331
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)6( ملحق رقم

* Source: Memorandum from Khrushchev to Gomulka Recalling Soviet
Advisors, October 22, 1956, translated from the Polish to English by L.W.
Gluchowski, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116957.
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)4( شكل رقم

* Source: Persak (Krzysztof) : The Polish – Soviet Confrontation in 1956
and the Attempted Soviet Military Intervention in Poland, Europe-Asia
Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, P.1295.
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ثبج املصادر واملزاجع

ً
:) الوثائق (وثائق غري منشورة:أوال

:  دار الوثائق القومية-* وثائق وزارة الخارجية المصرية

: )أرشيف البمدان (عواصم الدول

: 44  رول ( فيمم ) رقم:) محافظ بولونيا (فاروسوفيا-أ

4ج5/7/254 )(حصر3 : الممف رقم: )444(  محفظة رقم-

.5956-5955 "التقارير السياسية لسفارة مصر في وارسو " عن بولونيا

: 44  رول ( فيمم ) رقم:) محافظ يوغوسالفيا (بمجراد-ب

3/7/256 )(حصر4 : الممف رقم: )444(  محفظة رقم.5956-5948 "التقارير المختمفة لمسفارة المصرية في بمجراد" عن يوغوسالفيا

: * الوثائق األمريكية
1. Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXV,
Eastern Europe, United States Government Printing Office,
Washington ; 1990.
2. Central Intelligence Agency, Soviet Staff Study (The Tie that
binds – Soviet Intrabloc Relations Feb 1956 - Dec 1957), 29 July
1958, Secret, confidential.
: * الوثائق البولندية
- Memorandum from Khrushchev to Gomulka Recalling Soviet
Advisors, October 22, 1956, translated from the Polish to English
by L.W. Gluchowski,
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116957.
: * الوثائق السوفيتية
Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with
Satellite Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , See:
[Source: SUA, Fond 07/16, Svazek 3. Originally published in
English in the Cold War= =International History Project Bulletin
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no. 5 (Spring 1995): 53-55. First published in Hungarian by Tibor
Hajdu, “Az 1956 október 24-i moszkvai értekezlet,” in Évkönyv
1992, I., ed. János M. Bak et al. (Budapest: 1956-os Intézet, 1992),
]149-156. Translated by Mark Kramer.

ً
ثانيا :املذكزاث الشخصيت:

 .5نيكيتا خروشوف :خروشوف يتذكر ,مقدمة وتعميق ومالحظات  :ادوار كرانشكو ,دار
النيار لمنشر ,بيروت.5975 ,

ً
ثالثا :املزاجع العزبيت:

 -5بطرس بطرس غالي ,محمود خيري عيسي :المدخل في عمم السياسة ,مكتبة األنجمو
المصرية ,القاىرة ,5991 ,ط.9

الد ُول الغنية الرأسمالية
 -2جالل يحي :العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانيةّ ,
الغربية واإلشتراكية واليابان ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,القاىرة.5978 ,
 -3رياض الصمد :العالقات الدولية في القرن العشرين ,الجزء الثاني لفترة ما بعد الحرب العالمية
الثانية ,المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ,بيروت -لبنان  ,5983,ط.5

 -4عبد الحميد البطريق :التيارات السياسية المعاصرة  ,5961 -5855المركز الدولي
لمبحث والنشر ,القاىرة.5981 ,

ً
رابعا :املزاجع املرتمجت:

 .5ج .ب .دروزيل :التاريخ الدبموماسي ,تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلي
اليوم ,تعريب نور الدين حاطوم ,دار الفكر ,دمشق ,5978 ,ط.2

 .2جماعة من المؤلفين الغربيين :تاريخ عصرنا منذ  ,5945تعريب نور الدين حاطوم,
دار الفكر ,دمشق.5975-5971 ,

 .3د .ف .فممنج :الحرب الباردة وأصوليا ( ,)5961-5957ج ,4ترجمة :وىيب زكي,
إدارة المطبوعات والنشر بالقوات المسمحة.5966 ,
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 .4رتشارد ميممر :داج ىمرشولد ودبموماسية األزمات ,ترجمة :عمر االسكندراني ,مؤسسة
سجل العرب  ,القاىرة.5962 ,

 .5فرنسوا جورج دريفوس وآخرون :موسوعة تاريخ أوروبا العام ,أوروبا من عام  5789حتي
أيامنا ,ترجمة :حسين حيدر ,منشورات عويدات ,بيروت-باريس ,ج ,3ط.5995 ,5

 .6فالديمير تيسمانيانو :تاريخ أوربا الشرقية ,ترجمة :أمل رواش ,الييئة المصرية العامة
لمكتاب.5996 ,

 .7ك .م .وورىاوس :السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية ,ترجمة:
حسين القباني ,المؤسسة المصرية العامة لمتأليف واألنباء والنشر ,القاىرة ,د.ت.

 .8مجموعة من كبار الكتاب السوفيات -واي بوجوش وآخرون :السياسة الخارجية
السوفياتية بين عامي  ,5965-5955تعريب وتعميق :خيري حماد ,دار الكاتب

العربي لمطباعة والنشر ,القاىرة.5968 ,

 .9ىارولد تمبرلي ,أ.ج .جرانت :أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين -5789
,5951ج ,2ترجمة :محمد عمي أبودرة ولويس اسكندر ,مؤسسة سجل العرب,

القاىرة ,5965 ,ص.494

 .51يوسيب بروز تيتو :تيتو في الميدان ,ترجمة :السيد فرج ,دار المعارف ,القاىرة.5968 ,
ً
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: املوسوعاث:سادسا
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