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السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية
الدياسات والقؽاعج واالجخاءات
تخحب السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية كاالجتساعية كاالجتساعية البحػث العمسية السكتػبة كفقا
لمسعايضخ العمسية في اؼ مغ الحقػؿ الجراسات التاريخية اك العمػـ السداعجة ذات العبلقة كيذسل ذلظ
كل العمػـ نط اخ لصبيعة التاريخ كعمع يتشاكؿ الشذاشات االندانية كافة مع مخاعاة عجـ تعارض
االعساؿ العمسية السقجمة لمشذخ مع العقائج الدساكية ،كاال تتخح ايو صفة سياسية كاال تتعارض مع
االعخاؼ كاالخبلؽ الحسضجة ،كاف تتدع بالججة كاألصالة كالسػضػعية كتكتب بمغو سميسو كاسمػب
كاضح.
سياسات الشذخ
تدعى السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية كاالجتساعية كاالجتساعية الى استيعاب ركافج كل االفكار
كالثقافات ذات البعج التاريخي كيدعجىا اف تدتقبل مداىسات االفاضل ضسغ اقداـ الجكرية البحػث
كالجراسات عخكض الكتب عخكض االشاريح الجامعية كتقاريخ المقاءات العمسية.
ىيئو التحخيخ
تعصي ىضئة التحخيخ األكلػية في الشذخ كالعخكض كالتقاريخ حدب األسبؿية الدمشية الػاردة لمسجمة،
ككفقا العتبارات عمسية ك فشية تخاىا ىضئو التحخيخ.
كتقػـ ىضئو التحخيخ بالقخاءة األكلية لمبحػث العمسية السقجمة لمشذخ بالسجمة لمتأكج مغ تػافخ مقػمات
البحث العمسي كتخزع البحػث كالجراسات كالسقاالت بعج ذلظ لمتحكيع العمسي كالسخاجعة المغػية.
يحق ليضئة التحخيخ اجخاء التعجيبلت الذكمية عمى السادة السقجمة لمشذخ لتكغ كفق السعيار تشدضق
الشز في عسػديغ مع مخاعاة تػافق حجع كنػع الخط مع ندخو السقاؿ السعيارؼ.
ىيئو التحكيػ

يعتسج قخار قبػؿ البحػث السقجمة لمشذخ عمى تػصيو ىضئو التحخيخ كالسحكسضغ ،اذ تجخؼ عسمية

التحكيع الدخؼ لبلبحاث السقجمة كفقا الستسارة خاصة بحلظ.
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يدتشج السحكسػف في ق اخراتيع في تحكيع البحث الى السجػ ارتباط البحث بحقل السعخفة كالؿيسة
العمسية لشتائجو كمجػ اصالو افكار البحث كمػضػعيو كدقو االدبيات السختبصة بسػضػع البحث
كشسػليا ،فزبل عغ سبلمو السشيج العمسي السدتخجـ في الجراسة كمجػ مبلءمة البيانات كالشتائج
الشيائية لفخضيات البحث كسبلمو تشطيع اسمػب العخض مغ حضث صياغة االفكار كلغة البحث
كجػده الججاكؿ كاالشكاؿ كالرػر ككضػحيا.

البحػث كالجراسات التي يقتخح السحكسػف اجخاء تعجيبلت جحريو عمضيا تعادؿ الى اصحابيا ألجخائيا
في مػعج اقراه اسبػعضغ مغ تاريخ ارساؿ التعجيبلت السقتخحة الى السؤلف اما اذا كشت التعجيبلت

شؽيفة فتقػـ ىضئو التحخيخ بإجخائيا.
تبحؿ ىضئو التحخيخ الجيج البلزـ إلتساـ عسميو التحكيع مغ متابعو اجخاءات التعجيل كالتحقق مغ
استيفاء الترػيبات كالتعجيبلت السصمػبة حتى التػصل الى قخار بذأف كل بحث مقجـ مغ قبل الشذخ
بحضث يتع اخترار الػقت االزـ لحلظ الى أدني مسكغ.
في حالو عجـ مشاسبو البحث لمشذخ تقػـ الجكرية بأخصار الباحث بحلظ ،اما بالشدبة لمبحػث السقبػلة
كالتي اجتازت التحكيع كفق الزػابط العمسية الستعارؼ عمضيا كاستػفت قػاعج كشخكط الشذخ بالسجمة
ؼيسشح كل باحث افاده بقبػؿ بحثو لمشذخ.
البحؽث والجراسات العمسية
تقبل االعساؿ العمسية السكتػبة بالمغتضغ العخبية كاإلنجمضدية التي لع يدبق نذخىا كتقجيسيا لمشذخ في
مجمو الكتخكنيو اك مصبػعة اخخػ.
يجب اف يتدع البحث العمسي بالجػدة كاألصالة في مػضػعو كمشيجو كعخضو متػافقا مع عشػانو.

التداـ الكتاب باألمانة العمسية في نقل السعمػمات كاقتباس االفكار كعدكىا ألصحابيا كتػثيقيا بالصخؽ

العمسية الستعارؼ عمضيا.
اعتساد االصػؿ العمسية في اعجاد ككتابو البحث مغ تػثضق كىػامر كمرادر كمخاجع مع االلتداـ
بعبلقات التخؾيع الستشػعة.
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اعصاء مداحة كاسعة لمتحمضل كاالستشباط كالقخاءات الفكخية كالتػقعات السدتقبمية بالشدبة لمسػضػعات
التي تأخح بعجا تاريخيا سياسيا.
ارشادات السؤلفضغ (االشتخاشات الذكمية كالسشيجية)
يشبغي اال يديج حجع البحث عمى ثبلثضغ  30صفحو كال يقل عغ  12صفحة حجع ، A4مع االلتداـ

بالقػاعج الستعارؼ عمضيا عالسيا بذكل البحػث بحضث يكػف السحتػػ حدب التدمدل ممخز مقجمو
مػضػع البحث خاتسو مبلحق االشكاؿ الججاكؿ اليػامر السخاجع .
عشؽان البحث

يجب اف ال يتجاكز عشػاف البحث عذخيغ  20كمسو كاف يتشاسب مع مزسػف البحث كيجؿ عميو اك

يتزسغ االستشداخ الخئيدي.
نبحه عؼ السؤلف والسؤلفيؼ
يقجـ مع البحث نبحه عغ كل مؤلف في حجكد  50كمسو تبضغ اخخ درجة عمسية حرل عمضيا كاسع
الجامعة كالكمية كالقدع التي حرل مشيا عمى الجرجة العمسية كالدشة كالػضيفة الحالية كالسؤسدة اك
الجية اك الجامعة التي يعسل لجييا كالسجاالت الخئيدية الىتساماتو البحثية مع تػضيح عشػاف

السخاسمة العشػاف البخيجؼ كارقاـ التميفػف السػبايل الجػاؿ كالفاكذ.
صؽر شخرية
تخسل صػره كاضحة لذخز الكاتب لشذخىا مع .
ممخز البحث

يجب تقجيع ممخز بالمغة االنكمضدية لمبحػث كالجراسات بالمغة العخبية في حجكد  100الى 150
كمسة ،اما البحػث كالجراسات بالمغة اإلنجمضدية يخفق معيا ممخز بالمغة العخبية في حجكد  150الى
 200كمسة.
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الكمسات السفتاحية

الكمسات التي تدتخجـ لمفيخسة ال تتجاكز عذخه كمسات يختاره الباحث بسا يتػاكب مع مزسػف
البحث كفي حالو عجـ ذكخىا تقػـ ىضئو التحخيخ باختيارىا عشج فيخسة السقاؿ كادراجو في قػاعج
البيانات بغخض ضيػر البحث اثشاء عسمية البحث كاالستخجاع عمى شبكو االنتخنضت.

مجال البحث
اإلشارة الى مجاؿ تخرز البحث السخسل العاـ كالجقضق.
السقجمة
تزسغ السقجمة بػضػح دكاعي اجخاء البحث كاليجؼ كتداؤالت كفخضيات البحث مع ذكخ الجراسات
الدابقة ذات العبلقة.
مؽضؽع البحث

يخاعي اف تتع كتابة البحث بمغة سميسو كاضحو مخكدة ،كبأسمػب عمسي حيادؼ كيشبغي اف تكػف

الصخؽ البحثية كالسشيجية السدتخجمة كاضحو كمبلئسو لتحقضق اليجؼ كتتػفخ فضيا الجقة العمسية مع
مخاعاه السشاقذة كالتحمضل السػضػعي اليادؼ في ضػء السعمػمات الستػفخة بعضجا عغ الحذػ تكخار
الدخد.
الججاول واالشكال
يشبغي تخؾيع كل ججكؿ

شكل مع ذكخ عشػاف يجؿ عمى فحػاه كاإلشارة اليو في متغ البحث عمى اف

يجرج في السبلحق كيسكغ كضع الججاكؿ في متغ البحث اذا دعت الزخكرة الى ذلظ.
خاتسة البحث

تحتػؼ عمى عخض مػضػعي لمشتائج كالتػصيات الشاتجة عغ محتػػ البحث عمى اف تكػف مػجده
بذكل كاضح كال تأتي مكخره لسا سبق اف تشاكلو الباحث في اجداء سابقو مغ مػضػع البحث .
اليػامر
يجب ادراج اليػامر بصخيقة الكتخكنية في اسفل كل صفحة في شكل ارقاـ متدمدمو لكل صفحة،
ككفقا لجلضل شيكاغػ.
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حجػ ونؽع الحخوف
تعتسج السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية حخؼ  Simplified Arabicحجع  20غامس لمعشػاف
الخئيدي كحجع 18غامس لمعشػاف الفخعي كحجع  16غامس لمستغ كحجع  14عادؼ لميػامر.
عخوض الكتب
 تشذخ السجمة السخاجعات التقضيسية لمكتب العخبية كاألجشبية حجيثو الشذخ.
 يجب اف يعالج الكتاب احجػ القزايا اك السجاالت التاريخية الستعجة كيذتسل عمى اضافو
عمسيو ججيجه.
 يعخض الكتاب ممخ را كاؼيا لسحتػيات الكتاب مع بياف اىع اكجو التسضد كاكجو القرػر
كابخاز بيانات الكاتب كاممو في اكؿ عخض اسع السؤلف

السحقق الستخجع الصبعة الشاشخ

مكاف الشذخ سشو الشذخ الدمدمة عجد الرفحات .
 اال تديج عجد الرفحات العخض عغ  8صفحات.
عخوض االطاريح الجامعية
 تشذخ الجكرية عخكض االشاريح الجامعية رسائل الجكتػراه كالساجدتضخ التي تع اجازتيا بالفعل
كيخاعي في السػضػعات السعخكضة اف تكػف حجيثو كتسثل اضافة عمسية ججيجة في احجػ

حقػؿ الجراسات التاريخية كالعمػـ ذات العبلقة .كخاصة التي تعالج مػضػعات فكخية تاريخية

تديع في كضع اشار نطخؼ لسجرسة تاريخية ججيجة.

 ابخاز البضشات كسا كردت في اكؿ العخض اسع الباحث اسع السذخؼ الكمية الجامعة الجكلة سشو
اإلجازة.
 اف يذسل العخض عمى مقجمة لبياف اىسية مػضػع البحث مع ممخز لسذكمة مػضػع
البحث ككيؽية تحجيجىا.
 ممخز لسشيج البحث كفخكضو كعضشتو كادكاتو كخاتسة الىع ما تػصل اليو الباحث مغ نتائج.
 كال تديج عجد صفحات عخض االشخكحة اك الخسالة عغ  8صفحات.
تقاريخ المقاءات التعميسية
5

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

 تخحب السجمة بشذخ التقاريخ العمسية عغ الشجكات كالسؤتسخات كالحمقات الشقاشية سضشسار
الحجيثة االنعقاد كالتي تترل مػضػعاتيا بالجراسات التاريخية كاالجتساعية كاالندانية.


يذتخط اف يغصي التقخيخ فعاليات المقاء نػه مؤتسخ كرشو عسل سضشسار مخك اد عمى االبحاث
العمسية كاكراؽ العسل السقجمة كنتائجيا كاىع التػصيات التي يتػصل الضيا المقاء.

 ال تديج عج صفحات التقخيخ عغ  6صفحات.

قؽاعج عامة

تخسل كافو االعساؿ السصمػبة لمشذخ بريغو ككرد ,كال يمتفت الى اؼ صيغ اخخػ .

السداىسػف لمسخة االكلى مغ اعزاء ىضئو التجريذ بالجامعات يخسمػف اعساليع مرحػبة بدضخىع

العمسية كفقا أحجث نسػذج مع صػرة شخرية كاضحة.
تختضب االبحاث عشج نذخىا في السجمة كفق اعتبارات فشية ال عبلقة ليا بسكانة الباحث اك ؾيسة
البحث.

حقؽق السؤلف
 السؤلف مدئػؿ مدئػليو كاممو عسا يقجمو لمشذخ بالسجمة كعغ تػفخ األمانة العمسية بو سػاء
لسػضػعو اك لسحتػاه كلكل ما يخد بشرو كفي االشارة الى السخاجع كمرادر السعمػمات.
 جسيع اآلراء كاالفكار كالسعمػمات الػاردة بالبحث تعبخ عغ راؼ أحج غضخه كليذ لمسجمة اك
ىضئة التحخيخ ايو مدئػليو في ذلظ.
 تخسل السجمة لكل صاحب بحث مشذػر ندخة الكتخكنية متكاممة لمعجد الرادر.

 يحق لمكاتب اعاده نذخ البحث برػره كرؾيو اك الكتخكنيو بعج نذخه في السجمة دكف الخجػع
ليضئة التحخيخ كيحق لمسجمة اعاده نذخ السقاالت كالبحػث برػره كرؾية لغايات غضخ ربحية

دكف الخجػع لمكاتب.
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 يحق لمسجمة اعاده نذخ البحث السقبػؿ مشفربل اك ضسغ مجسػعو مغ السداىسات العمسية
االخخػ بمغتيا األصمية اك متخجسة الى ايو لغة اخخػ كذلظ برػره الكتخكنيو اك كرؾية
لغايات غضخ ربحيو.
 ال تجفع السجمة ايو مكا فئات ماليو عسا تقبمو لمشذخ فضيا كيعج ما يشذخ فضيا اسياما معشػيا مغ
الكتاب في اثخاء السحتػػ الخقسي العخبي.

االصجارات والتؽزيع

 ترجر السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية بذكل دكرؼ فرمي اك كل شيخيغ ،كمغ السسكغ اف
ترجر شيخيا كفقا لبلبحاث السقجمة كالسمفات العمسية.
 السجمة متاحة لمقخاءة كالتحسضل عبخ مػقعيا االلكتخكني عمى شبكو االنتخنضت.


تخسل االعجاد الججيجة الى كتاب السجمة عمى بخيجىع االلكتخكني الخاص.

 يتع االعبلف عغ صجكر الجكرية عبخ السػاقع الستخررة كالسجسػعات البخيجية كالذبكات
االجتساعية.
رسؽم الشذخ 100 :دوالر
السخاسالت
تخسل االعساؿ السصمػبة لمشذخ الى رئيذ التحخيخ
historical.magazine2015@gmail.com
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وقف الحاج محسؽد اليباب اليافي في مجيشة يافا 1285ه1868 /م
دراسة وتحقيق
أ.د دمحم سالع غثياف الصخاكنة /جامعة الدمصاف قابػس ُ -عساف

د .ىادؼ عبج الفتاح السحاسشة  /جامعة العؿبة لمتكشػلػجيا – األردف
ممخز:
ييجؼ ىحا البحث إلى دراسة كتحقضق كقؽية الحاج محسػد اليباب اليافي ،التي سجمت
ككثقت في محكسة يافا الذخعية سشة 1285ق1868 /ـ ،كتكذف لشا ىحه الػقؽية عغ جػانب
ميسة مغ مجتسع مجيشة يافا التي تتعمق بشذاط كعسل بعس الذخائح االجتساعية.
اصصبلحا ،كمذخكعية الػقف ،كأنػاع الػقف
كتشاكؿ ىحا البحث التعخيف بالػقف لغة ك
ً
في يافا ،كمحتػػ الحجة الػقؽية مػضػع الجراسة ،كالسشيج الحؼ تع اتباعو في التحقضق الحؼ
يدتيجؼ باألصػؿ الستبعة في ىحا السجاؿ.
كتعج الػثائق الػقؽية مغ أىع مرادر السعخفة التاريخية ،كىي األصػؿ الشديية التي يجج

العمساء كالباحثػف بضغ ثشايا سصػرىا مغ الحقائق ما يدج الثغخات الشاقرة ،كيدتكسل مشيا

الحمقات السفقػدة .كىحه الػثائق كتبت مغ قبل جية رسسية ،كىي صحيحة كدؾيقة كال يسكغ
الصعغ بيا.
Abstract:
This research aims to study and investigate the endowment of
Hajj Mahmoud Al-Habbab Al-Yafi, which was registered and
documented in the Jaffa Sharia Court in the year 1285 AH / 1868 AD.
9
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This endowment reveals to us important aspects of the society of the
city of Jaffa that relate to the work activity of some social groups.
This research dealt with the definition of the endowment
linguistically and idiomatically, the legitimacy of this endowment, the
types of endowments in Jaffa, the content of the endowment argument
under study, and the approach that was followed in the investigation,
which is guided by the principles followed in this field.
Endowment documents are among the most important sources of
historical knowledge, and they are the honest assets, among which
scholars and researchers find facts that fill the missing gaps and
complete the missing links. These documents were written by an
official body, and they are true and accurate, and cannot be
challenged.
:السؽقع الجغخافي واألىسية السكانية لسجيشة يافا

 كعمى الذاشئ الذخقي لمبحخ،تقع مجيشة يافا في الجشػب الغخبي مغ ببلد الذاـ

 كإلى الذساؿ الغخبي مغ،) كضمػمتخات7(  كإلى الجشػب مغ مرب نيخ العػجا بشحػ،الستػسط

، شخًقا،)34° 45- 30=(  كتقع عمى خط الصػؿ،كضمػمتخا
)60( مجيشة القجس الذخيف بشحػ
ً
 تستاز السجيشة بسػقعيا الجغخافي الستػسط؛ إذ تزع.شساال
)32° 2- 58=) كعمى دائخة العخض
ً
 كأكدبيا،معبخ لمقػافل البخية بضغ مرخ كببلد الذاـ؛ ما أسيع في ازدىارىا
 كتُ َع ُّج ًا،مخفأً بحخيِّا

11

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

أىسية تجارية كبضخة ،كجعميا مشصقة استقصاب سكاني لكثضخ مغ اليجخات الػافجة مغ مرخ،

كببلد الذاـ ،كمشاشق السغخب العخبي ،كسػاىا مغ السشاشق(.)1

كانت يافا مخكد قزاء يتبع لمػاء القجس التابع لػالية سػرية ،ككانت الخممة كالمج ناحضتضغ

تتبعاف ليحا المػاء( ،)2كقج صجرت اإلرادة الدمصانية عاـ 1290ق1873 /ـ بدمخ لػاء القجس

كاألقزية التابعة لو عغ كالية سػرية ،فأصبحت مترخؼية القجس تتبع مباشخة لخئاسة الػزراء في
نطخ ألىسية ىحه السجيشة كمكانتيا الجيشية م َّ
سثم ًة في السدجج األقرى ،ثع أصبح
استانبػؿ؛ ًا
ُ
قزاء يافا يتبع لسترخؼية القجس السدتقمة ،كاستسخ ىحا الػضع حتى عاـ 1336ق/

1917ـ(.)3

تعخيف الؽقف:

الػقف لغ ًة:

حبد ُت
الحبذ كاإلمداؾ .كالػقف كالتحبيذ كالتدبضل كميا مخادفات بسعشى كاحج .يقاؿْ :
كقفا،
(حبد ُت) ىي أكثخىا
األرض ككقْفتُيا ،كلفطة
ً
أقفيا ً
استعساال .كيقاؿ :كقْف ُت األرض كالجار ُ
ْ
1

انطخ عمى سبضل السثاؿ :محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25تاريخ  6ربيع الثاني 1286ق،

ص160؛ محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)27تاريخ  23ربيع الثاني 1288ق ،ص165؛ محكسة يافا
الذخعية ،سجل رقع ( ،)28تاريخ  29محخـ 1288ق ،ص99؛ كانطخ:

Boldens perper, philip, G. “The Immovable East”, Palestine Exploration Fund

.Quarterly Statement, (PEFQS), Vol, 38, 1906, pp 1-14
()2

()3

سالشامو سشو 1282ق1865 /ـ ،دفعة  ،20دار السصبعة العامخة ،درسعادت1282 ،ىػ1865 /ـ،
ص175-174؛ سالشامو سشو 1283ق1866 /ـ ،دفعو  ،21دار السصبعة العامخة ،درسعادت،
1283ىػ1866 /ـ ،ص172؛ سالشامو سشو 1284ق1867 /ـ ،دفعة  ،22دار السصبعة العامخة،
درسعادت1284 ،ىػ1867 /ـ ،ص .173
انطػخ :سػالشامة دكلػت عميػة عثسانيػة سػػشو  1328ماليػة1912 /ـ ،سػشو ( ،)66سػبلنيظ مصبعػو سػػي،
درسػ ػػعادت  1328ماليػ ػػة1912 /ـ ،ص884؛ سػ ػػالشامة دكلػ ػػت عميػ ػػة عثسانيػ ػػة سػ ػػشو 1334-1333
مالية1918-1917 /ـ ،سشو ( ،)67ىبلؿ مصبعو سػي – بػاب عػالي قارشػسػشجه ،درسػعادت 1333
مالية1918 /ـ ،ص.777-775
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أما شيء
دتعسل لفطة (أكقْف ُت) ّإال في لغة رديئةّ .
كىحه ىي المغة الفريحة السذيػرة .كال تُ َ
أيزا ،فتدسية بالسرجر ،كالجسع :أكقاؼ ،مثل ثػب كأثػاب(.)1
مػقػؼ ككقف ً
كقفا؛ ألف العضغ مػقػفةِ ،
حبدا؛ ألف العضغ محبػسة(.)2
كقج ُس ِّسي الػقف ً
كس ّسي ً
ُ
اصطالحا:
الؽقف
ً

تأبجه مغ عجمو .ككحلظ
بشاء عمى اختبلفيع في كجػب ُّ
اختمف الفقياء في تعخيف الػقف ً
اختمفت السحاىب الفقيية في تعخيف الػقف مغ حضث التفاصضل؛ فالحشؽية ُي ِّ
عخفػف الػقف بأنو

"حبذ العضغ عمى حكع ممظ الػاقف ،ك ُّ
الترجؽ بالسشافع عمى الفقخاء مع بقاء العضغ"( .)3كقج

()4
فعخفػه بأنو
.
عخفو الدخخدي بقػلو" :حبذ السسمػؾ عغ التسميظ مغ الغضخ"
أما السالكية َّ
َّ
ّ

()1

ابغ مشطػر ،أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكخـ (ت711ق1311 /ـ) ،لداف العخب15 ،ـ ،دار

صادر ،بضخكت1959-1955 ،ـ ،ـ ،9ص ،360كسيذار إليو الحًقا :ابغ مشطػر /لداف العخب؛
األزىخؼ ،دمحم بغ أحسج أبػ مشرػر( ،ت370ق981 /ـ) ،تيحيب المغة ،تحقضق دمحم مخعب ،دار
إحياء التخاث العخبي ،بضخكت2001 ،ـ ،ج ،4ص ،342مادة (حبذ) ،الجػىخؼ ،أبػ نرخ إسساعضل
بغ حساد الفارابي (ت393ق1003 /ـ) ،تاج المغة كصحاح العخبية ،ط ،4تحقضق أحسج عبجالغفػر
عصار ،دار العمع لمسبليضغ ،بضخكت1987 ،ـ ،ج ،4ص ،1140كالفضػمي ،أحسج بغ دمحم بغ عمي،

(ت770ق1368 /ـ) ،السرباح السشضخ في غخيب الذخح الكبضخ ،السكتبة العمسية ،بضخكت( ،د.ت)،

ص ،669 ،مادة (كقف).

()2

البعمي ،أبػ عبجهللا شسذ الجيغ دمحم بغ أبي الفتح الحشبمي( ،ت 709ق1309 /ـ) ،السصمع عمى

()3

انطخ :القػنػؼ ،قاسع ،أنيذ الفقياء في تعخيفات األلفاظ الستجاكلة بضغ الفقياء ،تحقضق أحسج بغ

أبػاب السقشع ،تحقضق دمحم بذضخ ادلبي ،السكتبة اإلسبلمية ،بضخكت1981 ،ـ ،ص.231

عبجالخزاؽ الكبيدي ،دار الػفاء ،ججة1986 ،ـ ،ص26-22؛ الحجضمي ،عبجهللا بغ دمحم بغ سعج،

"األكقاؼ الشبػية ككقؽيات بعس الرحابة الكخاـ :دراسة فقيية – تاريخية – كثائؿية" ،مجمة العقضق،
()4

السجيشة السشػرة ،العجد (2000 ،)28-27ـ ،ص.7

الدخخدي ،أبػ بكخ دمحم بغ أحسج( ،ت 490ق1097 /ـ) ،السبدػط30 ،ج ،دار السعخفة ،بضخكت،
1986ـ ،ج ،12ص.27
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()1
"إعصاء مشفعة شيء َّ
عخفو
الزما بقاؤه في ممظ معصيو كلػ
تقجيخا"  ،في حضغ َّ
ً
مجة كجػدهً ،
كترخؼ
الترخؼ في رقبتو،
الذافعية بأنو "حبذ ماؿ يسكغ االنتفاع بو مع بقاء عضشو بقصع
ُّ
ُّ

()2
كعخفو الحشابمة بأنو" :تحبيذ األصل ،كتدبضل
تقخًبا إلى هللا تعالى" َّ .
مشافعو إلى البخ؛ ُّ
الثسخة"(.)3

َيتبضَّغ مغ ُمجسل ىحه التعخيفات السقرج العاـ لمػقف ،كىػ" :إيجاد مػرد دائع مدتسخ
لتحقضق غخض مباح مغ أجل مرمحة معضشة"(.)4
مذخوعية الؽقف:

لع يخد في القخآف الكخيع نز صخيح في مذخكعية الػقف أك جػازه ،بل عخض لو ضسغ

الحس عمى الترجؽ كعسل الخضخ كاإلنفاؽ في سبضل هللا ،قاؿ تعالى :ﭐُّﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

()1

()2

()3

()4

الخخشي ،أبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا السالكي السرخؼ (ت1101ق1689 /ـ) ،شخح الخخشي عمى
مخترخ خمضل ،دار صادر ،بضخكت( ،د.ت) ،ج ،7ص178؛ عمير ،أبػ عبجهللا دمحم بغ أحسج
(ت1299ق1881/ـ) ،شخح مشح الجمضل عمى مخترخ خمضل ،السصبعة الكبخػ ،مرخ1877 ،ـ،
ج ،3ص.34
انطخ :الذخبضشي ،شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج (ت977ق1569 /ـ) ،مغشي السحتاج إلى معخفة معاني
ألفاظ السشياج ،دار إحياء التخاث العخبي ،بضخكت1993 ،ـ ،ج ،2ص376؛ الخممي ،شسذ الجيغ دمحم
بغ أحسج (ت1004ق1565 /ـ) ،نياية السحتاج إلى شخح السشياج ،السصبعة العامخة الكبخػ ،مرخ،
1875ـ ،ج ،4ص.259
ابغ قجامة ،مػفق الجيغ السقجسي( ،ت670ق1271 /ـ) ،السغشي ،دار الفكخ ،بضخكت1994 ،ـ،
ج ،5ص597؛ ابغ قجامة السقجسي ،شسذ الجيغ أبػ الفخج عبجالخحسغ بغ أبي عسخ بغ دمحم بغ
أحسج682( ،ق1283 /ـ) ،الذخح الكبضخ عمى متغ السقشع30 ،ج ،ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع
كاإلعبلف ،القاىخة1995 ،ـ ،ج ،6ص.206

الذعبي ،أحسج عبجالجبار" ،الػقف :مفيػمو كمقاصجه" ،مجمة العقضق ،السجيشة السشػرة ،العجداف (-27

2000 ،)28ـ ،ص .23-17
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ﱇﱈ َّ ( ،)1كقػلو تعالى :ﭐُّﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ َّ ( ،)2كقاؿ تعالى :ﭐُّ ﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ َّ (،)3

كقاؿ تعالى :ﭐُّﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ َّ (.)4

كيدتذيج الفقياء عمى مذخكعية الػقف بحجيث الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع" :إذا مات

ابغ آدـ انقصع عسمو إال مغ ثبلث :صجقة جارية ،أك عمع يشتفع بو ،أك كلج صالح يجعػ لو"(.)5

كالػاقع أف الرجقة الجارية ىي الػقف بعضشو ألف مشفعتيا مدتسخة ،كيدتجؿ عمى ذلظ مغ قػؿ

()1

سػرة آؿ عسخاف ،اآلية (.)92

()3

سػرة الحج ،اآلية (.)77

()5

حجيث صحيح أخخجو :الشػكؼ ،يحضى بغ شخؼ (ت676ق1277 /ـ) ،صحيح مدمع بذخح الشػكؼ،

()2
()4

سػرة البقخة ،اآلية (.)267

سػرة البقخة ،اآلية (.)280
ط ،2دار الفكخ ،بضخكت1972 ،ـ ،ج ،11ص58؛ الشدائي ،أبػ عبجالخحسغ أحسج بغ شعضب بغ

عمي303( ،ىػ915 /ـ) ،سشغ الشدائي4 ،ج ،اعتشى بو عبج الغشي مدتػ ،السكتبة العرخية ،صضجا-
بضخكت2008 ،ـ ،كتاب الػصايا ،باب (فزل الرجقة عغ السضت) ،حجيث رقع ( ،)3653ج،2

ص582؛ أبػ داكد ،سميساف بغ األشعث بغ إسحق األزدؼ (ت275ق888 /ـ) ،سشغ أبي داكد،
إشخاؼ كمخاجعة صالح بغ عبج العديد بغ دمحم آؿ الذيخ ،دار الدبلـ لمشذخ كالتػزيع ،الخياض،

1999ـ ،كتاب الػصايا ،حجيث رقع ( ،)2880ص418؛ الجرامي ،أبػ دمحم عبجهللا بغ عبج الخحسغ
بغ الفزل( ،ت255ق868 /ـ) ،مدشج الجرامي السعخكؼ بدشغ الجرامي4 ،ج ،تحقضق حدضغ سميع
أسج الج ارراني ،دار السغشي ،الخياض ،كدار ابغ حدـ ،بضخكت2000 ،ـ ،رقع الحجيث ( ،)578ج،1

ص462؛ التخمحؼ ،أبػ عيدى دمحم بغ عيدى( ،ت297ق910 /ـ) ،الجامع الرحيح كىػ سشغ
التخمحؼ5 ،ج ،إعجاد ىذاـ سسضخ البخارؼ ،دار إحياء التخاث العخبي ،بضخكت1995 ،ـ ،كتاب

األحكاـ ،رقع الحجيث ( ،)1376ج ،3ص660؛ اليشجؼ ،عبلء الجيغ الستقي بغ حداـ الجيغ

(ت975ق1567 /ـ) كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ16 ،ج ،تحقضق بكخؼ حياني ،كصفػة
الدقا ،ط ،5مؤسدة الخسالة ،بضخكت1985 ،ـ ،ج ،15ص952ـ.
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أبي حامج الغدالي (ت505ق1111 /ـ)" :كليدت الرجقة الجارية إال الػقف"( ،)1كقاؿ الشػكؼ

(ت676ق1277 /ـ)" :كؼيو دلضل لرحة أصل الػؼ كعطيع ثػابو"(.)2

أرضا مغ أرض
كمغ أدلة مذخكعية الػقف حجيث عسخ – رضي هللا عشو – أنو أصاب ً
ماال قط أنفذ عشجؼ مشو ،فسا تأمخني؟
أرضا بخضبخ لع أُصب ً
خضبخ ،فقاؿ يا رسػؿ هللا :أصبت ً
فقاؿ " :إف شئت حبدت أصميا ،كترجقت بيا" فترجؽ بيا عسخ عمى ّأال تباع كال تػىب كال

ػرث في الفقخاء ،كذؼ القخبى ،كالخقاب ،كفي سبضل هللا ،كابغ الدبضل ،كالزعيف ،ال جشاح عمى
تُ َّ
ماال"( ،)3كقاؿ ابغ حجخ
مغ كلضيا ،أف يأكل مشيا بالسعخكؼ ،كيصعع صجيًقا غػر متسػؿ ً
العدقبلني (ت852ق1448 /ـ) " :إف حجيث عسخ ىػ أصل في مذخكعية الػقف"(.)4

أنؽاع الؽقف في يافا:

تذضخ كثائق محكسة يافا الذخعية أف الػقف في يافا يشقدع إلى ثبلثة أنػاع ،بحدب

األغخاض ،ىي(:)5

()1
()2
()3

انطخ :بشعبجهللا ،دمحم بغ العديد ،الػقف في الفكخ اإلسبلمي2 ،ج ،ك ازرة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية،
السغخب1996 ،ـ ،ج ،2ص.205

الشػكؼ ،صحيح مدمع بذخح الشػكؼ ،ج ،11ص.86-85

ابغ حجخ العدقبلني ،شياب الجيغ أبػ الفزل أحسج (ت852ق1449 /ـ) ،فتح البارؼ بذخح

صحيح البخارؼ14 ،ج ،مرخ1313 ،ق ،ج ،5ص354؛ الشػكؼ ،صحيح مدمع بذخح الشػكؼ،

ج ،11ص87-85؛ الصخابمدي ،إبخاـيع بغ مػسى بغ عمي (ت922ق1516 /ـ) ،اإلسعاؼ في
أحكاـ األكقاؼ ،مكتبة الصالب الجامعي ،مكة السكخمة1986 ،ـ ،ص6؛ الذػكاني ،دمحم بغ عمي بغ

دمحم (ت1255ق1839 /ـ) ،نضل األكشار شخح مشتيى األخبار ،مصبعة مرصفى البابي الحمبي،
()4
()5

القاىخة1347 ،ق ،ج ،6ص.22-20

العدقبلني ،فتح البارؼ ،ج ،14ص.366

محكسػػة يافػػا الذػػخعية ،سػػجل رقػػع ( ،)25تػػاريخ  10شػػعباف 1285ق 26 /تذ ػخيغ الثػػاني – نػػػفسبخ
1868ـ ،ص 78-77؛
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-1

الػقف الخضخؼ :ىػ كقف لغايات ديشية صخفو ،مثل :أكقاؼ الجػامع كالسداجج كالكشائذ،

كالدكايا ،كالسقامات ،كالسجارس ،كأخخػ لغايات إندانية صخفو ،كتخريز مبمغ مغ ريع
الػقف عمى تػزيع الخبد عمى الفقخاء كالسداكضغ ،كمبمغ آخخ يرخؼ لؤليتاـ كاألرامل
كفقخاء السدمسضغ.

-2

ذرية اإلنداف ،كىي العقارات التي حبدت عمى مرالح الػاقف
الحرؼ :ندبة إلى ّ
الػقف ّ
شضمة حياتو ،ثع عمى ذريتو مغ بعجه أك عمى مغ يحجده في نز كقفضتو ،كإف كاف مغ
غضخ ذريتو أك أقاربو.

-3

الػقف السذتخؾ :ىػ ما يػقفو صاحبو عمى ذريتو في البجاية ،كإذا انقخضت ذريتو يعػد
ريع كقفو إلى جية خضخية ،يحجده ،كإذا تعثخ ذلظ فعمى فقخاء السدمسضغ.

التعخيف بالحجة أو الؽثيقة الؽقفية:

الحجة الػقؽية مػضػع الجراسة محفػضة في سجل محكسة شخعية يافا رقع ( )25األكراؽ

( ،)72-71كتػجج ندخة مرػرة عشيا في مخكد الػثائق كالسخصػشات بالجامعة األردنية عمى
السايكخكفضمع ،كتاريخيا في  23رجب سشة 1285ق 9 /تذخيغ الثاني – نػفسبخ 1868ـ ،كىي
خاصة بػقف الحاج محسػد اليباب اليافي.
كال حجة الػقؽية كتبيا كحخرىا كاتب محكسة يافا الذخعية محسػد العقاد ،كحالتيا جضجة،

كىي مكتػبة بخط الكتابة االعتيادؼ ،كىػ أقخب ما يكػف لخط الخقعة العخبي ،كمقخكءة بديػلة

كيدخ ،ككتبت بقمع قربي بالسجاد األزرؽ االستانبػلي ،كحجع الػرؽ كأبعادىا ( 34 × 51سع)،

قػؼ.
كنػع الػرؽ صكػكي ّ

محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25تاريخ  5شػاؿ 1285ق 19 /كانػف الثػاني -يشػايخ 1869ـ،

ص90-89؛

محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25تاريخ  23ذؼ الحجة 1286ق 26 /آذار – مارس 1870ـ،
ص.298-297
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سائجا في تمظ الحؿبة مغ كتابة نز الحجة،
كجخػ كاتب الحجة الػقؽية عمى ما كاف ً
اصبل بضغ كل عبارة كأخخػ ،أك بضغ كل مػضػع كالحؼ يميو ،كحلظ
بحضث ال نجج نقا ً
شا أك فػ ً

أىسل الكاتب اليسدات كالسجات ،كأبجؿ اليسدة المضشة في كسط الكمسة ياء .كقج أىسل الكاتب الشقط
في بعس الكمسات ،مسا جعل بعس الكمسات تبجك غامزة غضخ مقخكءة ،كلع يسضد الكاتب بضغ

التاء السخبػشة كالياء.
سصخا؛
كالحجة الػقؽية مػضػع الجراسة تقع في كرقتضغ ،ككتبت في ثسانية كأربعضغ
ً

سصخا ،كالػرقة الثانية تحتػؼ عمى خسدة كعذخكف
كالػرقة األكلى تحتػؼ عمى ثبلثة كعذخيغ
ً
سصخا ،ككل سصخ فضيا يحتػؼ ما بضغ ( )25-18كمسة.
ً
مزسؽن الؽقفية:

الػاقف :الحاج محسػد اليباب اليافي
الريغة الجالة عمى الػقف :فالريغة تذسل المفع الجاؿ عمى إرادة الػاقف ،سػاء أكاف ذلظ
صخاحة أـ كتابة .كسا يشعقج الػقف بالفعل ،فقج أكردت الحجة الػقؽية الريغة اآلتية" :ترخؼ
ككقف كحبذ كترجؽ في جسيع ما ىػ لو".
شا في جسيع الجكاف الكائشة في
السػقػؼ :جسيع الحرة الذائعة ،كقجرىا الشرف اثشا عذخ قض اخ ً

مجيشة يافا في سػؽ العصاريغ ضسغ محمة الذيخ إبخاـيع العجسي ،إحجػ محبلت مجيشة يافا.

السػقػؼ عميو :الحاج محسػد اليافي عمى نفدو شضمة حياتو ،ثع مغ بعجه عمى جيات البخ،

كعمى زاكية الذيخ رسبلف البكخؼ في يافا ،كيرخؼ ذلظ عمى الػجو اآلتي شخحو:

يرخؼ مغ ريع الػقف في كل سشة في شيخ رمزاف مائة غخش ثسغ خبد يػزع عمى
األرامل كالفقخاء كالسحتاجضغ ،كيرخؼ في كل سشة مائة غخش في شيخ رمزاف لقخاءة سػرة
اإلخبلص مائة ألف مخة ،كييجػ ثػاب القخاءة إلى الخسػؿ عميو الربلة كالدبلـ ،كإلى آلو
كأصحابو الكخاـ ،كإلى الػاقف كعائمتو ،كإلى أمػات السدمسضغ كافة ،كيرخؼ لسحخر الػقؽية
غخشا ،ما داـ عمى قضج الحياة ،في كل
ككاتبيا في محكسة يافا الذخعية محسػد العقاد خسدضغ ً
مخة في أشيخ :رجب ،كشعباف ،كرمزاف،
سشة عمى أف يق أخ "ال إلو إال هللا" اثشتضغ كسبعضغ ألف ّ
17
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كيرخؼ عذخة غخكش لسغ يق أخ في كل سشة في لضمة السػلج الشبػؼ الذخيف ختع القخآف العطيع
ختسة كاممة .كيرخؼ عذخة غخكش لسغ يق أخ في لضمة السعخاج الذخيف ختع القخآف العطيع ختسة
غخشا لسغ يق أخ سػرة ياسضغ في كل يػـ.
كاممة .كيرخؼ مغ ريع الػقف في كل سشة خسدضغ ً
كيرخؼ في كل شيخ غخشضغ كنرف الغخش لداكية الذيخ رسبلف البكخؼ ثسغ ماء ألجل
الػضػء كغضخ ذلظ ،كإذا زاد مغ الخيع يعصى إلى متػلي الػقف أحسج الكػرة ،أك لسغ يكػف

متػليِّا عمى الػقف.

فقيا "أف شخط الػاقف كشز الذارع في لدكمو ككجػب العسل بو"(،)1
شخكط الػاقف :السعخكؼ ً
كال يجػز مخالفتو بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ(.)2

ممكا لمػاقف ،ككرد ذلظ في نز الػقؽية
ممكية الػقف :يتذخط في العقار السػقػؼ أف يكػف ً
ٍ
ترخفو كحيازتو الذخعية،
كجار بسمكو ،كتحت شمق
عمى الشحػ اآلتي :في جسيع ما ىػ لو،
ُّ
كآيل إليو بصخيق الذخاء الذخعي بسػجب حجج الذخاء الذخعية الس َّ
خمجة بضجه الدابقة التاريخ عمى
ُ
تاريخو أدناه ،كيجه كاضعة عمى ذلظ ثابتة مدتسخة مدتقخة دكف السعارض لو في ذلظ لحضغ
صجكر ىحا الػقف".
غالبا ما احتفع بيا
بشاء لذخكط الػاقف ،الحؼ ً
التػلية عمى الػقف :كانت التػلية عمى الػقف تتع ً
لشفدو شضمة حياتو ،أك حرخىا ألحج أكالده مغ بعجه أك ألحج األشخاص .ففي ىحه الػقؽية نز

الػاقف عمى" :أف جعل التػلية كالشطخ لو ؼيو َّ
مجة حياتو ،ثع مغ بعجه تعػد التػلية لمدضج أحسج
الكػرة ابغ السخحػـ عمي الكػرة اليافي ،ثع مغ بعجه عمى األرشج فاألرشج مغ ذريتو الحكػر دكف

اإلناث ،كتعػد الشطارة لدكجتو الحاجة خجيجة بشت السخحػـ إبخاـيع البػاب الجمياشي ،ثع مغ
()1

معطع كتب الفكخ تتزسغ الشز عمى القاعجة السحكػرة ،انطخ عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ :ابغ
عابجيغ ،دمحم أمضغ( ،ت 1252ق1836 /ـ) ،رد السحتار عمى الجر السختار ،دار إحياء التخاث

()2

العخبي ،بضخكت1987 ،ـ ،ج ،3ص.360

شمبي ،دمحم مرصفى ،أحكاـ الػصايا كاألكقاؼ بضغ الفقو كالقانػف ،مصبعة دار التأليف ،القاىخة،
1967ـ ،ص.404
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بعجىا عمى الستػلي الدضج أحسج الكػرة السخقػـ إف كاف حيِّا ،أك عمى مغ يكػف متػليِّا مغ بعجه

كدائسا ما تشاسمػا ،فإف انقخضػا
أبجا ما دامػا،
مغ األرشج فاألرشج مغ ذريتو الحكػر دكف اإلناث ً
ً
بأجسعيع تعػد التػلية كالشطارة إلى متػلي كناضخ مقاـ زاكية مػالنا الذيخ رسبلف البكخؼ".
محاولة الؽاقف الخجؽع عؼ الؽقف:

ككانت أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية تدخؼ عمى جسيع السعامبلت في محكسة شخعية يافا بسا في
ذلظ الػقف .كمع دخػؿ ببلد الذاـ تحت الحكع العثساني ،أصبح السحىب الحشفي ىػ الدائج في
أغمب مشاشقيا ،ككاف السحىب الحشفي ىػ السحىب الخسسي لمجكلة العثسانية ،كتذكل نطاـ الػقف
في إشار اجتيادات ىحا السحىب في السشصقة .كتختب عمى ذلظ كجػد اختبلؼ في األحكاـ،
كلكشو لع يؤثخ عمى إنذاء الػقف أك استسخار كضيفتو ،حضث كججت أكقاؼ عمى الشفذ ،كأكاقف
كنطخ إلى أف السحىب الحشفي ال يقػؿ بمدكـ الػقف إال إذا حكع بو
ًا
يتػلى الػاقف نطارتيا،
القاضي الذخعي أك مغ يشػبو ،فقج نرت السادة ( )1739مغ مجمة األحكاـ العجلية عمى
اآلتي " :ال يعسل بالػقؽية فقط ،كلكغ إذا كانت مقضجة في سجل السحكسة السػثػؽ بو كالسعتسجة

عميو تكػف معسػًال بيا عمى ذلظ الحاؿ"( .)1لحلظ جخت العادة بخفع دعػػ أماـ القاضي الذخعي

في السحكسة بعج تحخيخ حجة الػقف كاإلشياد عمضيا في شكل مشازعة صػرية ،لكي يحكع

الزما كفًقا لمسحىب الحشفي .كقج كرد في حجة الػقؽية أف الػاقف
القاضي برحة الػقف ؼيكػف ً
رفع دعػػ ضج الستػلي لمخجػع عغ الػقف ،كحكع القاضي بخد الجعػػ كبرحة الػقف كلدكمو.

تاريخ الحجة الػقؽية :حخرت الػقؽية في  23رجب سشة 1285ق /السػافق  29تذخيغ الثاني –
نػفسبخ 1868ـ.
شيػد الحاؿ :عخؼ اإلم اـ الحشفي الدخخدي الذيادة بقػلو" :ىي أخبار بحق الغضخ عمى آخخ
سػاء حق هللا أك حق البذخ ،كاألخبار عغ عمع كيقضغ"( .)2كيذتخط فضيع العجالة كاألمة ككانػا

()1
()2

مجمة األحكاـ العجلية ،السصبعة األدبية ،بضخكت1302 ،ق1884/ـ ،ص ،252مادة (.)1739
الدخخدي ،دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ (ت490ق1097 /ـ ،السبدػط30 ،ج ،ط ،2دار السعخفة،
بضخكت1986 ،ـ ،ج ،16ص.116
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مغ السجربضغ كالقادريغ عمى معخفة دالالت األلفاظ الذخعية الػاردة في الحجج التي يذيجكف
عمضيا ،ككانت تجرج أسساؤىع في أسفل الحجة ،كيختاركف مغ العشاصخ السحمية ،ككاف عجدىع

في ىحه الحجة خسدة شيػد.

نز وقفية الحاج محسؽد اليباب اليافي:

بدع هللا الخحسغ الخحيع

الحسج ﵀ الػاقف عمى كل حاؿ ،الكبضخ الستعاؿ( ،)1كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا

()2

تاج الكساؿ ،كأصحابو ذكؼ السجج كاألفزاؿ( ،)3كبعج.
()1

()2

فمسا عمع جشاب
ّ
السعتبخة( )3شخًعا ،الحاج محسػد اليباب اليافي ،ما َّ
أعجه هللا تعالى لمػاقفضغ مغ الخضخ العطيع؛

()1

عضغ الرمحاء

دمحم

السػفقضغ الخجل الكامل السػصػؼ باألكصاؼ

الستعال :مغ مرصمحات الرػؼية ،كتعشي الستتابع في العمػ ،كمغ ال يقف بكل كساؿ كعمػ حرل
لو ،بل يصمب بيسة العالية التخقي إلى أعمى مشو ،الكاشاني ،عبج الخزاؽ( ،ت730ق1329 /ـ)،

معجع اصصبلحات الرػؼية ،تحقضق كتقجيع كتعخيب د .عبج العاؿ شاىضغ ،دار السشار لمصبع كالشذخ

()2

كالتػزيع ،القاىخة1992 ،ـ ،ص ،142سيذار إليو الحًقا :الكاشاني ،معجع اصصبلحات الرػؼية.

سيجنا :الدضج في المغة ىػ الذخيف كالفاضل كالكخيع كالحميع كالخئيذ كالسقجـ ،كقج أشمق كمقب عاـ
عمى األجبلء مغ الخجاؿ ،ككاف لقب سضج يحخؼ عشج العامة بػ "سضجؼ" ،الباشا ،األلقاب اإلسبلمية،

()3

ص.348 ،345

جاءت في األصل :االفزاؿ.
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()6

عسبل بقػؿ رسػؿ هللا الكخيع" :إذا( )4مات ابغ آدـ( )5انقصع عسمو ّإال مغ ثبلث :صجقة
ً
()7
شتفع بو ،أك كلج صالح يجعػ لو"( .)8أك كسا قاؿ صّمى هللا عميو َّ
كسمع ،فقج
جارية  ،أك عمع ُي َ
()1

جشاب :في المغة الفشاء ،أك ما يقخب مغ محمة القػؿ ،كىػ مغ األلقاب التي بجأ استعساليا في
السكاتبات ،كالجشاب :تدتعسل لتزخيع ،ؼيقاؿ :جشابظ بسعشى شخفظ أك زيادتظ ،بخكات ،األلقاء

()2

كالػضائف العثسانية ،ص.237-235

جاءت في األصل :الرمحا.

()3

جاءت في األصل :السعتبخه.

()5

جاءت في األصل :ادـ.

()4

جاءت في األصل :اذا.

()6

جاءت في األصل :صجقو.

()8

حجيث أخخجو :مدمع ،أبػ الحدضغ مدمع بغ الحجاج القذضخؼ الشيدابػرؼ (ت261ق874 /ـ)،

()7

جاءت في األصل :جاريو.

صحيح مدمع5 ،ج ،كقف عمى شبعو كتحقضق نرػصو دمحم فؤاد عبج الباقي ،مصبعة دار إحياء

الكتب العخبية ،القاىخة( ،د .ت) ،كتاب الػصية ،باب كصػؿ ثػاب الرجقات ،حجيث رقع (،)1631

ج ،3ص1255؛ الشدائي ،أبػ عبجالخحسغ أحسج بغ شعضب بغ عمي303( ،ىػ915 /ـ ) ،سشغ
الشدائي4 ،ج ،اعتشى بو عبج الغشي مدتػ ،السكتبة العرخية ،صضجا -بضخكت2008 ،ـ ،كتاب
الػصايا ،باب (فزل الرجقة عغ السضت) ،حجيث رقع ( ،)3653ج ،2ص582؛ أبػ داكد ،سميساف

بغ األشعث بغ إسحق األزدؼ (ت275ق888 /ـ) ،سشغ أبي داكد ،إشخاؼ كمخاجعة صالح بغ عبج
العديد بغ دمحم آؿ الذيخ ،دار الدبلـ لمشذخ كالتػزيع ،الخياض1999 ،ـ ،كتاب الػصايا ،حجيث رقع

( ،)2880ص418؛ الجرامي ،أبػ دمحم عبجهللا بغ عبجالخحسغ بغ الفزل (ت 255ق868 /ـ) ،مدشج
الجرامي ،السعخكؼ بدشغ الجرامي4 ،ج ،تحقضق حدضغ سميع أسعج الج ارراني ،دار السغشي ،الخياض،

كدار ابغ حدـ ،بضخكت2000 ،ـ ،رقع الحجيث ( ،)578ج ،1ص462؛ التخمحؼ ،أبػ عيدى دمحم بغ

عيدى (ت 297ق910 /ـ) ،الجامع الرحيح ،كىػ سشغ التخمحؼ5 ،ـ ،إعجاد ىذاـ سسضخ البخارؼ،

دار إحياء التخاث العخبي ،بضخكت1995 ،ـ ،كتاب األحكاـ ،رقع الحجيث ( ،)1376ج ،3ص660؛
اليشجؼ ،عبلء الجيغ الستقي بغ حداـ الجيغ (ت975ق1567 /ـ) ،كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ
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()1

رغب في الػقف اآلتي ذكخه ،كحزخ يػـ تاريخو أدناه لسجمذ الذخع
كمحفل

()3

الحكع السشيف

()4

األشيخ بسحسية

()5

الذخيف

()6

يافا ،أجمو تعالى لجػ سضجنا

()2
()7

األنػر،

كمػالنا

الحاكع

كاألفعاؿ16 ،ج ،ضبصو كفدخ غخيبو الذيخ بكخؼ حياني ،صححو ككضع فيارسو الذيخ صفػة
الدقا ،ط ،5مؤسدة الخسالة ،بضخكت1985 ،ـ ،ج ،15ص952؛ بشعبجهللا ،دمحم بغ العديد ،الػقف

في الفكخ اإلسبلمي2 ،ج ،ك ازرة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية ،السغخب1996 ،ـ ،ج ،2ص-207

()1

.215

الذخع :البياف كاإلضيار .الجخجاني ،عمي بغ دمحم الدضج الذخيف( ،ت816ق1413 /ـ) ،معجع
التعخيفات ،تحقضق كدراسة دمحم صجيق السشذاكؼ ،دار الفزضمة لمشذخ كالتػزيع كالترجيخ ،القاىخة،
2004ـ ،ص .108سيذار إليو الحًقا :الجخجاني ،معجع التعخيفات.

()2
()3

مجمذ الذخع الذخيف :يقرج بحلظ السحكسة الذخعية في يافا.

السحفل :السجمذ ،كقضل مكاف االجتساع ،أك مقخ السحكسة الذخعية ،ابغ مشطػر ،لداف العخب،

()4

ـ ،11ص ،157-156مادة (حفل).
السشيف :أؼ ٍ
عاؿ مذخؼ ،كقضل السكاف السختفع كالسذخؼ ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،9ص،342

()5
()6

ؼ).
مادة َ
(ن َػ َ

ِ
محسية :حسى الذيء حسياِ ،
كم ْحسية :مشعو كدفع عشو ،ابغ مشطػر ،لداف العخب،
كح
َ ًّ
سى كحسايةَ .
ً
ـ ،14ص ،198مادة (حسا).
سيجنا :الدضج في المغة ىػ الذخيف كالفاضل كالكخيع كالحميع كالخئيذ كالسقجـ ،كقج أشمق كقب عاـ
عمى األجبلء مغ الخجاؿ ،ككاف لقب سضج يحخؼ عشج العامة بػ "سضجؼ" ،الباشا ،األلقاب اإلسبلمية،

()7

ص.348 ،345

مؽالنا :استعسل ىحا المقب لمخمفاء العباسضضغ ،كسا استعسل في العرخ الفاشسي لمػزراء ،كفي العيج
العثساني استخجـ المقب لكبار السػضفضغ السجنضضغ كرجاؿ الجيغ ،انطخ :الباشا ،األلقاب اإلسبلمية،

ص521-519؛ بخكات ،مرصفى ،األلقاب كالػضائف العثسانية :دراسة في تصػر األلقاب كالػضائف
مشح الفتح العثساني لسرخ حتى إلغاء الخبلفة العثسانية 1924-1517ـ ،دار غخيب لمصباعة كالشذخ

كالتػزيع ،القاىخة2000 ،ـ ،ص ،61كسيذار إليو الحًقا :بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية.
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()1

الذخعي الحشفي

()2

السػلى

السػقع خصو كختسو الكخيع ؼيو أعبله ،داـ مججه كفزمو ،كزاد

عبله ،كلصف بو مػاله في الجاريغ ،كحساه بحخمة خضخ أنبيائو ،كىػ بحاؿ يعتبخ شخًعا في
()1
ُّ
كترجؽ( )2في جسيع ما
ترخؼ ككقف كحبذ
صحة( ،)3كسبلمة( ،)4ككقػر عقل( ،)5كنفاذ
ُّ

()1

الحشفي :السحىب الحشفي ،ىػ السحىب الخسسي لمجكلة العثسانية ،كيشدب ىحا السحىب إلى أبي حشيفة
الشعساف بغ ثابت الكػفي ،أحج األئسة األربعة عشج أىل السمة ،كلج في الكػفة سشة (80ق699 /ـ)،

كنذأ فضيا ،ككاف يبيع الخده يصمب العمع في صباه ،ثع انقصع لمتجريذ كاالفتاء ،ككاف قػؼ الحجة،
يسا جػ ًادا ،حدغ السشصق كالرػرة ،جيػرؼ الرػت ،لو عجة مؤلفات ،مشيا :مدشج في الحجيث،
ككخ ً
كالسعارج في الفقو ،ككانت كفاتو في بغجاد سشة (150ق767 /ـ) ،لسديج مغ السعمػمات ،انطخ:

الخصضب البغجادؼ ،أبػ بكخ بغ عمي (ت463ق1070 /ـ) ،تاريخ بغجاد14 ،ج ،دار الكتاب العخبي،

بضخكت (د.ت) .ج ،13ص342-323؛ ابغ خمكاف ،أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ أبي
بكخ (ت 681ىػ1282 /ـ) ،كؼيات األعياف ،كأنباء أبشاء الدماف ،تحقضق :د .إحداف عباس8 ،ـ،

دار صادر ،بضخكت1971-1970 ،ـ ،ج ،2ص163؛ الحىبي ،أبػ عبجهللا شسذ الجيغ دمحم بغ
أحسج بغ عثساف (ت748ىػ1347/ـ) ،سضخ أعبلـ الشببلء ،ج ،6أشخؼ عمى تحقضق كخخجو أحاديثو

()2

شعضب األرناؤكط ،كحدضغ األسج ،مؤسدة الخسالة ،بضخكت1981 ،ـ ،ج ،6ص .403-390

السؽلى :تعشي الدضج ،كقج أشمقت خبلؿ العيج العثساني عمى كبار القزاة ككبار العمساء .كالسػلى:
مغ تػلى الحق بعج العمساء ،كحفطو مغ العرياف،

Gibb, H., Bowen, H., Islamic society and the West, 2 Vols, Oxford University
;Press, London, 1962, Vol.2, pp86-87

رافق ،عبجالكخيع ،العخب كالعثسانضػف ،مصبعة ألف باء ،دمذق1974 ،ـ ،ص ،53الكاشاني ،معجع
اصصبلحات الرػؼية ،ص.79

()3

جاءت في األصل :صحو.

()5

الخزانة ،كقضل الػقار :الدكضشة كالػداعة ،كالتػقضخ:
وقؽر عقل :راجحة العقل ،كقضل الػقار :أؼ الحمع ك َّ

()4

جاءت في األصل :سبلمو.

التعطيع ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،5ص ،292-289مادة (كقخ).
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()4

ٍ
ترخفو كحيازتو الذخعية( ،)3كآيل
ما ىػ لو،
كجار بسمكو ،كتحت شمق ُّ
الذخعي بسػجب حجج الذخاء( )6الذخعية( )7الس َّ
خمجة( )8بضجه الدابقة( )9التاريخ عمى تاريخو أدناه،
ُ
()13
()12
دكف السعارض لو في ذلظ لحضغ
مدتقخة
كيجه كاضعة( )10عمى ذلظ ثابتة( )11مدتسخة
صجكر ىحا الػقف ،كذلظ جسيع الحرة
()1

()14

()5

إليو بصخيق الذخاء

()16

()15
شا
الذائعة  ،كقجرىا الشرف اثشا عذخ قض اخ ً

حبذ :كقف ،كالحبذ :كل شيء كقفو صاحبو ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،6ص ،46-44مادة
(حبذ)؛ الدبضجؼ ،دمحم مختزى بغ دمحم الحدضشي1205( ،ق1791/ـ) ،تاج العخكس مغ جػاىخ

()2
()3

القامػس40 ،ج في 20ـ ،دار الكتب العمسية ،بضخكت2007 ،ـ ،ـ ،8ج ،15ص.277-276
ترجق:

جاءت في األصل :الذخعيو.

()4

جاءت في األصل :ايل.

()6

جاءت في األصل :الذخا.

()8

جاءت في األصل :السخمجه .خمج :دائع البقاء ،كخمج أقاـ ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،3ص ،164

()5
()7

()9

جاءت في األصل :الذخا.

جاءت في األصل :الذخعيو.
مادة (خمج).
جاءت في األصل :الدابقو.

()10

جاءت في األصل :كاضعو.

()12

جاءت في األصل :مدتسخه.

()14

جاءت في األصل :الحرو.

()16

القيخاط :يدتخجـ لتقديع الكل إلى ( )24جدًءا ،كجدء القضخاط إلى أجداء صغضخة ،ككاف يدتخجـ في
احتداب السمكية بالعقارات .انطخ :ىشتذ ،فالتخ ،السكايضل كاألكزاف اإلسبلمية كما يعادليا في الشطاـ

()11
()13
()15

جاءت في األصل :ثابتو.

جاءت في األصل :مدتقخه.

جاءت في األصل :الذايعو.

الستخؼ ،تخجسة كامل العدمي ،مشذػرات الجامعة األردنية ،عساف1970 ،ـ ،ص98؛ كانطخ:

24

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021
()2

في جسيع الجكاف الكائشة( )1في يافا الػاقعة
()7
لحساـ مبلضا الججيج ضسغ َّ
محمة( )4الذيخ( )5إبخاـيع ،نسخة( )6أبػاب عجد عسػمي الذيضخة
في سػؽ العصاريغ في الرف القبمي السبلصقة

بجكاف الحاج محسػد اليباب السحكػر السذتسمة
كعمى أبػاب كأخذاب كمشافع شخعية
()12

السحجكدة

()10

()8

عمى نرف عقج معقػد بالسػنة

()9

كاألحجار،

شخكة الػاقف السحكػر فضيا بحق الشرف اآلتي

قبمة الحساـ الججيج السحكػر الجارؼ بسمظ الدضج عمي

()1

()3

()11

مبلضا كأكالد عخفات،

Huteroth, Wolf–Dieter and Abdulfattah, K., Historical Geography of Palestine
Transjordan and Southern Syria in the Late 16th century, Erlangen, 1977. P.66.

()1

جاءت في األصل :الكايشو.

()3

جاءت في األصل :السبلصقو.

()2
()4

جاءت في األصل :الػاقعو.

محمة :ىي الحي مغ القربة ،انطخ:
Kramers, J.H. “Mahalla”, E.12. vol. 1V. P.110.

()5

كانطخ :سامي ،شسذ الجيغ ،قامػس تخكي ،ص .1304

تػقضخ ليع ،ىػ اإلنداف الكامل
الذيخ :في المغة ىػ الصاعغ في الدغ ،كلقب بو أىل العمع كالربلح ًا
في عمػـ الذخيعة كالصخيقة كالحؿيقة ،البالغ إلى حج التكسضل فضيا ،الكاشاني ،معجع اصصبلحات
الرػؼية ،ص172؛ بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص216؛ التيانػني ،كذاؼ اصصبلحات،

ص.1049

()6

جاءت في األصل :نسخه .نسخة :كىي تحخيف لمكمسة العثسانية (نػمخك) ،كتعشي رقع ،كىي كمسة

()7

جاءت في األصل :الذيضخه.

()9

جاءت في األصل :بالساكنو.

()8

عثسانية ،ص.

جاءت في األصل :السذتسمو.

()10

جاءت في األصل :شخعيو.

()12

جاءت في األصل :السحجكده.

()11

جاءت في األصل :االتي.
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()3

ككقف أبي( )2رضػاف كمغ يذخكيع ،كشخًقا دكاف جارية
الدمصاني كؼيو الباب ،كغخًبا دكاف كقف بضبي قديستيا سابًقا بجسيع حقػقيا كشخقيا كأخذابيا،
كشساال الصخيق
ككقف بضبي كمحخـ،
ً

صحيحا
كقفا
كما عخؼ بيا ،كندب إلضيا ،كاترل مغ حجيث كقجيع كبكل حق ىػ لحلظ شخًعا ً
ً
مؤبجا( )4مخعيِّا ،أنذأ الػاقف السحكػر كقفو ىحا عمى نفدو َّ
مجة حياتو،
عيا،
شخ ِّ
يحا ً
كحبدا صخ ً
ً
()6

أحياه هللا تعالى الحياة الصضبة( ،)5ثع مغ بعجه عمى البخ ،كعمى مرالح زاكية

()1

جاءت في األصل :عمى.

()3

جاءت في األصل :جاريو.

()5

جاءت في األصل :الصضبو.

()2
()4
()6

مػالنا القصب

()7

جاءت في األصل :ابػ.

جاءت في األصل :مػبجا.

غالبا
زاوية :زكػ الذيء يدكيو :أؼ جسعو كؾبزو ،كزكايا الرػؼية :كحجة معسارية صغضخة تشذأ ً
بخسع شخز معضغ يشقصع فضيا لمعبادة ،كىي مأخػذة مغ زكػ الخجل :أؼ تشحى ،أمضغ ،دمحم دمحم،
إبخاـيع ،لضمى عمي ،السرصمحات السعسارية في الػثائق السسمػكية 923-648ق1517-1250/ـ،

دار الشذخ في الجامعة األمخيكية ،القاىخة1990 ،ـ ،ص .59كسيذار إليو الحًقا :أمضغ،

()7

السرصمحات السعسارية.

القطب :مغ ألقاب الرػؼية كأىل اصبلح ،كالقصب في المغة كػكب بغ الججؼ كالفخقجيغ كبجكر عميو

الفمظ ؼيسا قالو الجػىخؼ كالحق أنو نقصة متػىسة بالقخب مغ ىحا الكػكب ،قج قضل لدضج القػـ الحؼ
عميو مجار أمخىع قصب بشي فبلف ،كمغ ىشا عبخكا عغ مجار األكلياء بالقصب .كتجسع قصب عمى

أقصاب كقصخب .كالقصب عشج الرػؼية معشاه رأس

العارفضغ .أك ىػ الػاحج الحؼ ىػ مػضع نطخ

هللا تعالى مغ العالع في كل زماف كىػ عمى قمب إسخافضل عميو الدبلـ .الباشا ،حدغ ،األلقاب

اإلسبلمية ،ص431؛ الكاشاني ،عبج الخزاؽ ،اصصبلحات الرػؼية ،اليضئة السرخية العامة لمكتاب،

القاىخة1981 ،ـ ،ص145؛ بخكات ،مرصفى ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،دار غخيب لمصباعة
كالشذخ كالتػزيع ،القاىخة2000 ،ـ ،ص219؛ الجخجاني ،معجع التعخيفات ،ص.149
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()4
الخباني( )1كالييكل( )1الرسجاني( )2الذيخ رسبلف البكخؼ(َّ )3
صحيحا
كقفا
قجس هللا َّ
سخه ً ،
ً
شخعيِّا أبج( )5األبجيغ كدىخ الجاىخيغ إلى أف يخث هللا ﭐُّﱑ ﱒ ﱓَّ( ،)6كىػ ُّﭐﲩ ﲪَّ( .)7كقج شخط

()1

الخباني :الخب :بالزع كاحج الخبػب كىي عشج األشباء أف يؤخح ماء الذيء مغ الشباتات كالثسخات بأف
يغمى بالساء أك بأف يجؽ كيعرخ ،ثع يرفى كيغمع بالصبخ أك بالذسذ ،كحا في بحخ الجػاىخ.

كالخب :بالفتح اسع مغ أسساء هللا تعالى .كالخبػبية عشج الرػؼية اسع لسختبة السقتزية لؤلسساء التي
تصمب السػجػدات ،فجخل تحتيا العميع كالدسيع كالبرضخ كالقضػـ كالسخيج كالسمظ كنحػ ذلظ .فإف العميع

يقتزي السعمػـ ،كالسخيج يصمب السخاد كالقادر السقجكر .أعمع أف األسساء التي تحت اسسو ارب ىي

األسساء السذتخكة بضشو كبضغ خمقو كالعميع ،تقػؿ يعمع نفدو كخمقو ،ككحا األسساء السخترة بالخمق
كالقادر ،تقػؿ خمق السػجػدات كال تقػؿ خمق نفدو .كىحه األسساء أؼ السخترة بالخمق تدسى

أسساء فعمية .كالفخؽ بضغ اسسو السمظ كالخب أف السمظ اسع لسختبة تحتيا األسساء الفعمية ،كالخب اسع

لسختبة تحتيا األسساء السخترة كالسذتخكة .كالفخؽ بضشو كبضغ الخحسغ أف الخحسغ اسع لسختبة اخترت
بجسيع األكصاؼ العمية اإلليية ،سػاء انفخدت الحات بو كالعطيع كالفخد ،أك حرل االشتخاؾ كالعميع،

أك اخترت بالسخمػقات كالخالق كالخزاؽ .كالفخؽ بضشو كبضغ هللا أف هللا اسع لسختبة ذاتية جامعة
لحقائق السػجػدات عمػييا كسفمضيا فجخل الخحسغ تحت حيصة اسع هللا كالخب تحت الخحسغ كالسمظ

مطيخ ضيخ فضيا كبيا الخحسغ إلى السػجػدات .ثع لمخبػبية
ًا
عخشا أؼ
تحت الخب .فكانت الخبػبية ً
وصؽري .فالسعشؽي ضيػره في أسسائو كصفاتو عمى ما اقتزاه القانػف التشدييي مغ
تجمياف :معشؽي ُ

أنػاع الكساالت ،والرؽري ضيػر في مخمػقاتو عمى ما اقتزاه القانػف الخمقي التذبضيي كما حػاه

السخمػؽ مغ أنػاع الشقز ،فإذا ضيخ سبحانو في خمق مغ مخمػقاتو عمى ما استحقو ذلظ السطيخ
مغ التذبيو فإنو عمى ما ىػ ق مغ التشديو ،كحا في اإلنداف الكامل .كفي االصطالحات الرؽفية

أجدادا ،فإف
احا كانت أك
ً
الخب اسع لمحق عد اسسو باعتبار ندبة الحات إلى السػجػدات العضشية أرك ً
ندبة الحات إلى األعياف الثابتة ىي ِ
مشا األسساء اإلليية كالقادر كالسخيج ،كندبتيا إلى األكػاف
الخارجية ىي مشذأ األسساء الخبػبية كالخزاؽ كالحؽيع .فالخب اسع خاص يقتزي كجػب السخبػب

كتحققيغ كاإللو يقتزي ثبػت السألػه كتعضضشو ،ككل ما ضيخ مغ األكػاف فيػ صػرة اسع رباني يخػ
بو الحق كبو يأخح كبو يفعل ما يفعل كإليو يخجع ؼيسا يحتاج إليو كىػ السعصي إياه ما يصمبو مشو.

رب األرباب ىػ الحق باعتبار االسع األعطع كالتعضغ األكؿ الحؼ ىػ مشذأ جسيع األسساء كغاية
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نز عمضيا ،فػجب العسل بيا ،كالسرضخ إلضيا ،مشيا أف أكؿ ما
شا َّ
شخط الػاقف السحكػر شخك ً
الغايات ،إليو تتػجو الخغبات كميا ،كىػ الحاكؼ لجسيع السصالب الشدبية ،كإليو اإلشارة بقػلو﴿ :وأن
إلى ربغ السشتيى﴾ .ألنو عميو الربلة كالدبلـ مطيخ التعضغ األكؿ .فالخبػبية السخترة بو في ىحه

الخبػبية العطسى انتيى .كالخب مصمًقا ال يصمق إال عميو تعالى كعمى غضخه باإلضافة نحػ :رب الجار
مثبل كحا في البيزاكؼ .التيانػؼ ،دمحم بغ عمي الفاركؽ1158( ،ق1845 /ـ) ،مػسػعة كذاؼ
ً
اصصبلحات الفشػف كالعمػـ ،تقجيع كإشخاؼ كمخاجعة د .رفضق العجع ،تحقضق د .عمي دحخكج ،نقل
الشز الفارسي إلى العخبية ،د .عبجهللا الخالجؼ ،التخجسة األجشبية د .جػرج زيشاتي .ج ،1مكتبة لبشاف

()1
()2
()3

ناشخكف ،بضخكت1996 ،ـ ،ص.841-840

الييكل :الزخع مغ كل شيء ،كالييكل :العطيع ،كالييكل :البشاء السختفع ،الييكل :البشاء السذخؼ،
ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،11ص  ،701-700مادة (ىكل).

الرسجاني :مغ الرسج ،كىػ الباقي الحؼ ال يدكؿ ،كقضل :الجائع .الذخقاكؼ ،حدغ ،معجع ألفاظ
الرػؼية ،ط ،2مؤسدة مختار لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة1992 ،ـ ،ص.192

رسالن البكخي :تقع زاكية الذيخ رسبلف البكخؼ في مجيشة يافا القجيسة ،كتزع الداكية رفاة الذيخ

رسبلف البكخؼ ،كمبشى الداكية يتكػف مغ غخفتضغ كمدجج صغضخ كمصيخة لبلغتداؿ كالػضػء كبئخ
ماء ،كيقع بجػارىا مقبخة عخفت باسسو دفغ فضيا شيخ الداكية كبعس أتباعو ،كيقترخ التعميع بيا عمى

القخآف الكخيع كتفدضخه ،انطخ :اليعقػب ،دمحم أحسج سميع ،ناحية القجس الذخيف في القخف العاشخ

اليجخؼ /الدادس عذخ السيبلدؼ2 ،ج ،مشذػرات البشظ األىمي األردني ،عساف1999 ،ـ ،ج،2
()4

ص.356

قجس هللا سخه :مغ اصصبلحات الرػؼية ،كىي رتبة صػؼية تعشي الخكح ،كالدخ :ىػ الصالب لمحق
كالسحب لو كالعارؼ بو ،كتعشي تشػيخ العقل بشػر القجس ،كتخميرو مغ شػائب الػىع لقبػؿ الفخاسة

()5
()6
()7

كاإللياـ ،الكاشاني ،معج اصصبلحات الرػؼية ،ص.333 ،120

أبج :داـ ،كخمج ،كاألبج :األزؿ ،كىػ ثابت عمى حالو ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،3ص ،68مادة
(أَبج)؛ الكاشاني ،معجع اصصبلحات الرػؼية ،ص .57

مغ اآلية :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ ،سػرة مخيع ،اآلية (.)40

مغ اآلية :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ  ،سػرة األنبياء ،اآلية (.)89
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يبجأ

()1

مغ ريع ىحا الػقف بعسارتو كما ؼيو بقاء عضشو ،كمشيا أف جعل التػلية كالشطخ لو ؼيو َّ
مجة
()2

حياتو ،ثع مغ بعجه تعػد التػلية

لمدضج أحسج الكػرة ابغ السخحػـ عمي الكػرة اليافي ،ثع مغ
()3

بعجه عمى األرشج فاألرشج مغ ذريتو الحكػر دكف اإلناث ،كتعػد الشطارة
خجيجة

()5

()6

السخقػـ

لدكجتو الحاجة

()4

بشت السخحػـ إبخاـيع البػاب الجمياشي ،ثع مغ بعجىا عمى الستػلي الدضج أحسج الكػرة
()7

إف كاف حيِّا ،أك عمى

مغ يكػف متػليِّا مغ بعجه مغ األرشج فاألرشج مغ ذريتو
()8

()9

كدائسا
أبجا ما دامػا،
الحكػر دكف اإلناث ً
ً
كالشطارة( )10إلى متػلي كناضخ مقاـ زاكية مػالنا الذيخ رسبلف البكخؼ السذار إليو أعبله،
كائشا
ً

()11

مغ كاف ،كمشيا أف الستػلي كالشاضخ يرخفاف مغ ريع ىحا الػقف في كل سشة بذيخ

رمزاف الذخيف بسائة غخش

()12

()1

جاءت في األصل :يبجء.

()3

جاءت في األصل :الشطاره.

()2
()4
()6

السخقػـ :السحكػر.

()8

جاءت في األصل :دايسا.

()7
()9

()10
()11

()1

خبدُ ،ي ِّ
ػزعانو بطخؼ

()2

الذيخ السخقػـ

عمى األرامل

جاءت في األصل :التػليو.

جاءت في األصل :الحاجو.

()5

ما تشاسمػا ،فإف انقخضػا بأجسعيع تعػد التػلية

جاءت في األصل :خجيجو.

جاءت في األصل :عمي.

جاءت في األصل :التػليو.

جاءت في األصل :الشطاره.
جاءت في األصل :كايغ.

كتعامبل
انتذار
ًا
( )12الغخش أو الغخس :ىػ كحجة نقج عثسانية مذيػرة ،كىي أكثخ كحجات الشقج العثسانية
ً
في السشصقة ،كقج استخجـ نػعضغ مغ الغخكش في ببلد الذاـ ،كىسا :القخش الراغ ،أو القخش الخائج
جخك ،فالقخش صاغ؛ ىػ الؿيسة الخسسية لمغخش أك القخش ،كيداكؼ أربعضغ بارًة .أما القخش الخائح،
فيػ الحؼ يدتخجـ في السعامبلت التجارية ،كالذؤكف العامة ،ككانت ؾيستو أقل مغ ؾيسة القخش
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السشقصعضغ في بضػتيغ السحتاجضغ بحدب معخفتيسا ،كمشيا أف يعصي ألحج الحفطة
()4

بالربلح ماية غخش بكل سشة بذيخ رمزاف ألجل أف يق أخ
()6

()7

ثػابيا لحزخة

()8

العاتقة الكبخػ الرسجية

()5

في

مخة ،كييجؼ
ماية ألف َّ
َّ
كسمع ،كإلى آلو كأصحابو الكخاـ ،كإلى الػاقف كعائمتو( ،)9كإلى( )10أمػات السدمسضغ ،كمشيا أنو
()11

صاحب الخسالة

()3

السذيػريغ

()12

األعطع صّمى هللا تعالى عميو
()13

يعصى إلى م ِّ
حخره الفقضخ
ُ
()15
()14
ال إلو ّإال
مخة
األشيخ العطاـ رجب كشعباف كرمزاف مغ كل سشة
اثشضغ كسبعضغ ألف َّ
غخشا
صالح العقاد خسدضغ ً

في كل سشة ليق أخ

في سصخ

الراغ ،الصخاكنة ،دمحم سالع ،قزاء يافا في العيج العثساني ،مشذػرات ك ازرة الثقافة ،عساف2000 ،ـ،

()1

ص423؛ رافق ،بحػث في التاريخ االقترادؼ كاالجتساعي ،ص.86
ظخف :أثشاء.

()2

السخقػـ :السحكػر.

()4

جاءت في األصل :يقخػ.

()6

جاءت في األصل :ييجػ.

()3
()5
()7

جاءت في األصل :الشطاره.
العاتقة الكبخػ الرسجية :سػرة اإلخبلص.
حزخة :مغ األلقاب الفخخية التي شاع استخجاميا في الجكلة العثسانية ،كىي مغ األلقاب التي أشمقت
عمى رجاؿ الجيغ ،بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص.85

()8

جاءت في األصل :الخسالو.

()10

جاءت في األصل :الي.

()9

()11

جاءت في األصل :عايمتو.

الفقيخ :مغ ألقاب التػاضع كالتحلل ﵀ تعالى ،كقج شاع ىحا المقب في العرخ العثساني ،بخكات،
األلقاب كالػضائف ،ص.83

()12

جاءت في األصل :غخش.

()14

جاءت في األصل :سشو.

()13
()15

جاءت في األصل :ليقخػ.

جاءت في األصل :مخه.
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يتفخس
هللا ،كذلظ ما داـ عمى قضج الحياة ،ثع مغ بعجه يعصى ذلظ لسغ َّ
()3

بسعخفة الستػلي كالشاضخ إذ ذاؾ( ،)2كمشيا أنو يق أخ

()1

ؼيو الخضخ كالربلح

في لضمة السػلج الذخيف مغ كل سشة

ختع قخآف كامل ،كفي لضمة السعخاج الذخيف مغ كل سشة

()5

()4

ختع

ختع قخآف كامل ،كييجؼ قػليسا

لحزخة صاحب الخسالة السعطع ،كإلى آلو كأصحابو الكخاـ ،كإلى( )6الػاقف كعائمتو( ،)7كإلى
()9
()8
ِ
شيخا
أمػات السدمسضغ ،كيعصي لسغ يق أخ ذلظ عغ كل ختسة عذخة غخكش ،كمشيا أف ُيختّب ً
()11
()10
مدتسخ في كل يػـ سػرة ياسضغ بتساميا ،كييجؼ ثػابيا
ِّا
دائسا
الحّفاظ لكي يق أخ
ً
شيخا مغ ُ
ً
()12

عمى الػجو الستقجـ ذكخه ،كيعصي لسغ يق أخ

()13

غخشا
ذلظ خسدضغ ً

بكل سشة( ،)14كمشيا أنو

كنرفا ثسغ ماء إلى زاكية مقاـ مػالنا الذيخ رسبلف
يرخؼ في كل شيخ مغ كل سشة غخشضغ
ً
()1

فخس :يتثبت كيشطخ ،ك ِ
الفخاسة ،يكدخ الفاء :في َّ
الشطخ كالتَثبُّت كالتأمل لمذيء
كيتَ َّ
ﱠ
تفخسَّ :
تػسسوَ ،
كالبقخ بوِ .
تػسسو ،الدبضجؼ ،تاج ،ج ،15ـ،8
ػسع ،يقاؿ تَ َّ
فخس ؼيو الذيء ،إذا َّ
الفخاس ُة :بالكدخ :التَّ ُّ

()2

السقرػد إذ ذاؾ :آنحاؾ.

()4

جاءت في األصل :سشو.

()6

جاءت في األصل :الي.

()8

جاءت في األصل :يقخػ.

()3
()5
()7
()9

()10

ص ،19مادة (فخس) ،ج ،15ص،8؛ ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،6ص ،160مادة (فخس).
جاءت في األصل :يقخػ.
جاءت في األصل :سشو.
جاءت في األصل :عايمتو.

جاءت في األصل :ختسو.
جاءت في األصل :يقخػ.

()11

جاءت في األصل :دايسا.

()13

جاءت في األصل :غخش.

()12
()14

جاءت في األصل :يقخػ.

جاءت في األصل :سشو.
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البكخؼ السذار إليو أعبله ألجل الػضػء ،كغضخ ذلظ مسا َّ
يتعمق بسشافع السدمسضغ ،كمشيا أنو
ّ
ميسا زاد عغ ذلظ مغ الخيع يعصى إلى الستػلي الدضج أحسج الكػرة السحكػر ،أك لسغ يكػف
تع الػقف
كلسا َّ
متػليِّا مغ األرشج فاألرشج مغ ذريتو الحكػر ،أك لسغ تػّلى التػلية إليو مغ بعجىعّ .
كالذخكط عمى ىحا الػجو السبدػط عغ الػاقف السخقػـ( )1الخجػع عغ كقفو ىحاَّ .
فادعى( )2عمى
()4

ناضخ عمى الػقف السخقػـ
عمى الدضج أحسج الكػرة السشرػب اآلف(ً )3ا
قائبل( )5بجعػاه( )6عميو ،بأف ىحا الػقف مذاع كعمى الشفذ ،فبل
الحاضخ معو بالسجمذ الذخعي ً
()7

فبل يرح عشج بعس العمساء

األعبلـ ،سيَّسا كلع يحكع برحتو حاكع شخعي ،كشمب استخداده
()8

لسمكو ،فعارضو الشاضخ السخقػـ

اإلماـ()10األعطع

()11

()1
()3

جاءت في األصل :االف.

()2

()1

كالراحب

السخقػـ :السحكػر.

ألجل تدجضمو كتدميسو

()9

قائبل
ً

بأف الػقف السخقػـ صحيح كالزـ عشج
()2

الس َّ
قجـ اإلماـ أبي يػسف
ُ

التأسف(،)3
حساه هللا تعالى مغ ُّ

جاءت في األصل :فادعي.

()4

السخقػـ :السحكػر.

()6

الجعؽة :مذتقة مغ ُّ
حق عمى الغضخ،
الجعاء كىػ الصمب ،كفي الذخع يصمب بو اإلنداف إثبات ّ
الجخجاني ،معجع التعخيفات ،ص.91

()5

جاءت في األصل :قايبل.

()7

جاءت في األصل :العمسا.

()9

جاءت في األصل :قايبل.

()8
()10

السخقػـ :السحكػر.

اإلمام :كمعشاه القجكة ،كلقج شاع استخجاـ ىحا المقب بالجكلة العثسانية ألىل الربلح كالدىج كالعمع
كالذخيعة ،الباشا ،حدغ ،األلقاب اإلسبلمية بالتاريخ كالػثائق كاآلثار ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،

()11

1978ـ ،ص.345

األععػ :مغ األلقاب الفخخية التي شاعت استخجاميا في العيج العثساني ،ككانت تصمق عمى العمساء،
بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص.80
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التأسف( ، )3كشاؿ الشداع بضغ الصخفضغ ،كاشتج العجاء بضغ الخرسضغ ،كشمبا مغ مػالنا الحاكع
ُّ
()4

فتأمل
الذخعي السذار إليو أعبله الحكع بسا يخاهَّ ،

كأمعغ الشطخ

()5

مػالنا السذار إليو أعبله في دعػػ االثشضغ،

فتخجح عشجه كجو البخ كالتقػػ ،كحكع برحة ىحا الػقف
في كبلـ الفخيقضغَّ ،

عالسا بالخبلؼ الجارؼ بضغ
مذاعا ،كعمى الشفذ عمى ما عميو الفتػػ،
كلدكمو ،كإف كاف
ً
ً

()1
()2

الراحب :ىػ مغ األلقاب التذخيؽية كالفخخية التي شاعت في العيج العثساني ،بخكات ،األلقاب
كالػضائف العثسانية ،ص.86

اإلمام أبؽ يؽسف :يعقػب بغ إب اخـيع بغ حشير بغ سعج األنرارؼ الكػفي ،صاحب اإلماـ أبي
عالسا مغ حفاظ الحجيث كالخكاية ،كلج في الكػفة
حشيفة ،كتمسضحه كأكؿ مغ نذخ محـبو ،كاف ً
فقضيا ً
سشة (113ق731 /ـ) ،ككلي القزاء ببغجاد في عيج السيجؼ كاليادؼ كالخشضج ،لو عجة مؤلفات،
مشيا :الخخاج ،كاآلثار ،كىػ مدشج أبي حشيفة ،كأدب القاضي ،كاألمالي في الفقو ،كالخد عمى مالظ بغ
أنذ ،كالفخائس ،كانت كفاتو في سشة (182ق798 /ـ) ،لسديج مغ السعمػمات ،انطخ :الخصضب

البغجادؼ ،أبػ بكخ بغ عمي (ت463ق1071 /ـ) ،تاريخ بغجاد ،ج ،14دار الكتاب العخبي ،بضخكت
(د.ت) ،ص262-242؛ ابغ خمكاف ،كؼيات األعياف ،ج ،6ص390-378؛ الحىبي ،أبػ عبجهللا
شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج (ت748ىػ1347 /ـ) ،تحكخة الحفاظ4 ،ج ،ط ،2مصبعة مجمذ دائخة
السعارؼ الشطامية ،حضجر أباد ،اليشج1333 ،ىػ ،كأعاد ترػيخه دار إحياء التخاث العخبي ،ج،1

ص292؛ الحىبي ،شسذ الجيغ أبػ عبجهللا دمحم بغ أحسج (ت 748ق1347 /ـ) ،سضخ أعبلـ الشببلء،
ج ،8أشخؼ عمى تحقضق كخخج أحاديثو شعضب األرناؤكط ،ودمحم نعيع العخقدػسي ،مؤسدة الخسالة،
بضخكت1982 ،ـ ،ج ،8ص473-470؛ الدركمي ،خضخ الجيغ ،أعبلـ :قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ

كالشداء مغ العخب كالسدتعخبضغ كالسدتذخقضغ8 ،ج ،ط ،5دار العمع لمسبليضغ ،بضخكت1981 ،ـ ،ج،8

ص ،193سيذار إليو الحًقا :الدركمي ،األعبلـ.

()3

جاءت في األصل :التاسف.

()5

أمعؼ :دقق بتسعغ ،كأمعغ الشطخ :دقق بقػة الشطخ ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،13ص-409

()4

جاءت في األصل :متامل.
 ،412مادة (معغ).
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األئسة( )1األسبلؼ ،كمشع الحاج محسػد السخقػـ مغ الخجػع حكسا ِّ
كمشا صحيحضغ شخعضضغ،
ً
مخضيا ،كأنو بسػجب ذلظ كالحكع برحة ما ىشالظ ،صار جسيع نرف
فامتثل ألمخه امتثاؿ
ً

()3
()2
يػىب ،كال ُيخَىغ ،كال
ا
كقف
أعبله
السػصػفة
ك
الجكاف السحجكدة
ً
صحيحا شخعيِّا ،ال يباع ،كال َ
ً
دتبجؿ( .)4ﭐُّﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍَّ( .)5كقج كقع أجخ
ُي َّبجؿ ،كال ُي َ

الػاقف عمى هللا الكخيع الحميع ،كقج شمب الػاقف مغ مػالنا الحاكع الذخعي تحخيخ كتدجضل ما

كسجل كسا ىػ الػاقع في الثالث كالعذخيغ خبل مغ
فحخر،
َّ
كقع لجيو ،فأمخ بتحخيخه كتدجضموَّ ،
شيخ رجب الفخد الحخاـ ،الحؼ ىػ مغ شيػر عاـ سشة( )6خسدة كثسانضغ كمائتضغ كألف  23ب

[رجب] سشة 12[85ق] 29 /تذخيغ الثاني – نػفسبخ 1868ـ(.)7
()8

شيػد الحاؿ :الدضج لصفي الشجار ،الدضج دمحم أفشجؼ

الفقضخ صالح العقاد(.)1

()1

جاءت في األصل :االيسو.

()3

جاءت في األصل :كالسػصػفو.

()2
()4

رباع الججاني ،الدضج أحسج الكػرة ،م ِّ
حخره
ُ

جاءت في األصل :السحجكده.

االستبجال :أف تبجؿ العضغ السػقػفة بعقار آخخ أك بسبمغ مغ الساؿ لذخاء عضغ بو تكػف مػقػفة مكاف
الخراؼ ،أبػ بكخ أحسج بغ عسخ الذضباني،
العضغ التي بيعت .كيعج االستبجاؿ أحج كجػه االستثسار،
ّ
(ت261ق874 /ـ) ،أحكاـ األكقاؼ ،مصبعة ديػاف عسػـ األكقاؼ السرخية ،القاىخة1904 ،ـ،
ص23؛ ابغ عابجيغ ،دمحم أمضغ (1252ق1836 /ـ) ،رد السحتار عمى الجر السختار5 ،ج ،دار
الفكخ ،بضخكت1992 ،ـ ،ج ،4ص.40

()5

سػرة البقخة ،اآلية (.)181

()7

حخؼ الباء :اخترار لذيخ رجب.

()6
()8

جاءت في األصل :سشو.

أفشجي :لقب أشمق عمى أخي الدمصاف سميساف بادشاه سمصاف قسصسػنية ،كقج استعسل في العيج
العثساني لميضئات العمسية القزائية ،ابغ بصػشة ،تحفة الشطار ،ج ،1ص347؛ اليعقػبي ،دمحم أحسج
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سميع ،ناحية القجس في القخف العاشخ اليجخؼ /الدادس عذخ السيبلدؼ ،مشذػرات البشظ األىمي
()1

األردني ،عساف1999 ،ـ ،ص .209

محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25تاريخ  23رجب 1285ق 29 /تذخيغ الثاني -نػفسبخ

1868ـ ،ص.72-71
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زكي صالح مشيجو وطخيقة تفكيخه
مؼ خالل مقجمة كتاب

بخيطانيا والعخاق حتى عام 1914

دراسة في التاريخ الجولي والتؽسع االستعساري()
االستاذ الجكتؽرة

ناىجه حديؼ عمي االسجي
ممخز البحث

البحث ىػ قخاءة في مقجمة كتاب السؤرخ العخاقي زكي صالح الحؼ حسل عشػاف ( بخيصانيا

كالعخاؽ حتى عاـ  ..1914دراسة في التاريخ الجكلي كالتػسع االستعسارؼ ) كمغ خبللو
ندتكذف القخاءات كاالفكار كنعخؼ السشيجية كاليات التفكضخ كالبحث ،فالكتاب يتألف مغ 308

صفحة صجر في بغجاد عاـ  ،1968كىػ مقدع الى بابضغ تزع كل باب اربعة فرػؿ ،كالكتاب

دراسة تاريخية تتبع فضيا تصػر الشفػذ البخيصاني في العخاؽ مشح ضيخ االنكمضد عمى مدخح الذخؽ
االكسط كالتغمغل في الخميج العخبي ،كقجـ متابعة لمسرالح البخيصانية في اشار التشافذ الجكلي

حػؿ الذخؽ االكسط.

كلعل ابخز ما في الكتاب مجار البحث الحؼ كضع ؼيو خارشة العخاؽ تحسل عشػاف العخاؽ قمب

الذخؽ االكسط ،ىػ مقجمتو السستجة مغ الرفحات  32-17التي تزسشت افكار كاليات كمشيج
بح ث السؤلف السؤرخ زكي صالح ،فقج اشار الجكتػر زكي صالح في مقجمتو اشارات عابخة
لبعس السرصمحات السألػفة ككيف تكتب كاعصى كصفا لمسرصمحات كشخيقة كتابتيا ،كايزا


زكي صالح ،بخيصانيا كالعخاؽ حتى عاـ  .. 1914دراسة في التاريخ الجكلي كالتػسع االستعسارؼ ،ط/

مصبعة العاني .1968
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 كنػه،عشج ذكخ التػاريخ كضع تػضيح كتفدضخ لصخيقة كتابتيا بالمغتضغ العخبية كاالنكمضدية
 ككاف يسضل كسا يقػؿ في مقجمتو الى،بذاف السفاضمة بضغ استخجاـ مخاجع اك مرادر اك مشابع
 كال يػجج في السرادر العخبية ما يخجع كاحجة عمى،اختيار مفخدة مرادر بانيا تفي بالحاجة
 كتزسشت السقجمة قخاءة كمتابعة لسخاحل تصػر تأليف الكتاب كتزسشت سضخة.حداب االخخػ
 فزبل عغ استعخاضو الىع اآلراء لسؤرخضغ عالسضضغ ابجك راييع في،السؤلف كانجازاتو العمسية
 كتكفي، فالسقجمة لػحجىا تكفي لمتأمل كاستخخاج االفكار كاالليات في البحث العمسي،كتابو
.لتقجيع قخاءات كتحمضل كشخيقة تفكضخ لمسؤرخ زكي صالح
Britain and Iraq until 1914 .. A study in international history and
colonial expansion
Research Summary
The research is reading in the introduction to the book of the Iraqi
historian Zaki Saleh, which was titled (Britain and Iraq until 1914 ... A
Study in International History and Colonial Expansion) through which
we explore readings and ideas and know the methodology and
mechanisms of thinking and research, as the book consists of 308
pages, issued in Baghdad in 1968. It is divided into two chapters, each
containing four chapters, and the book is a historical study in which the
development of British influence in Iraq since the appearance of the
British on the stage of the Middle East and penetration in the Arabian
Gulf, and it provides a follow-up to British interests in the context of
international competition over the Middle East.
Perhaps the most prominent feature of the book, in the course of
research in which the map of Iraq was set, bearing the title of Iraq, the
38
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Heart of the Middle East, is its introduction extending from pages 1732, which included the ideas, mechanisms, and methodology of the
author, historian Zaki Salih’s research. And how to write and give a
description of terms and the way they are written, and also when
mentioning dates, an explanation and explanation of the way they are
written in both Arabic and English was made, and he noted the tradeoff between the use of references or sources or sources, and he
tended, as he says in his introduction, to choose a single
source that meets the need, and is not found in the sources Arabic
does not return one at the expense of the other. The introduction
included reading and follow-up of the development stages of the
book’s writing and included the author’s biography and scientific
achievements, as well as his review of the most important opinions of
international historians who expressed their opinion in his book. The
introduction alone is sufficient for contemplation and the extraction of
ideas and mechanisms in scientific research, and it is sufficient to
.provide readings, analysis, and way of thinking for historian Zaki Saleh
:تقجيػ
 سشة مغ78  فقزى،  ببغجاد1986  كتػفي سشة1908 كلج الجكتػر زكي صالح ببغجاد عاـ
 كيؤكج احالة نفدو عمى،عسخه بالبحث العمسي كالتأليف كالتجريذ كالشذاشات العمسية السسضدة
. بانو يسضل كييتع بالبحث العمسي اكثخ مغ اىتسامو باإلدارة كالػضيفة1968 التقاعج عاـ
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سشحت اماـ السؤرخ زكي صالح فخص نتيجة ما تسضد بو مغ تفػؽ في انو حرل عمى بعثات
خارج العخاؽ إلكساؿ دراستو في السخاحل الجامعية البكالػريػس كالساجدتضخ كالجكتػراه ،كاختمصت
خبخاتو مع خبخات مؤرخضغ عالسضضغ ،اذ اف دراستو عمى ايجييع مشحتو خبخات كقجرات مزافة.
فزبل عغ ذلظ فاف خبخاتو متأتية ليذ مغ خبلؿ الجراسة كالبحث في جامعات كمؤسدات

عمسية رصضشة ،بل انو عدز ذلظ باف عسل استاذ زائخ في جامعات اخخػ مذيػد ليا بالعمسية
كالخصانة ،كمثل العخاؽ بسؤتسخات دكلية ميسة .كبالتالي فاف تفػقو كقجرتو العمسية تعدزت مغ
خبل ؿ التجخبة العالسية كالخبخات العالسية التي اكتدبيا في الجامعات كالسحافل الجكلية الخصضشة.
كاتدست كتابات السؤرخ الخائج زكي صالح باألمانة العمسية كاالبتعاد عغ السضػؿ كاالتجاىات
الخاصة اك الزيقة ،كعشجما يكتب فانو حخيز عمى جسع الحقائق بالسػضػع ،فزبل عغ
االىتسا ـ بالفخعيات كاالجداء ،كبالتالي يحافع عمى كحجة السػضػع كيمع بو مغ كل جػانبو .زيادة
عمى انو تسضد بقجرتو عمى عخض السادة العمسية بأسمػب شضق عمسي متخابط متساسظ ،كيقجـ

مادة عمسية متكاممة كمفضجة دكف اسياب اك تكخار.

لحلظ فاف مغ مؤشخات مشيج البحث العمسي لجػ السؤرخ العخاقي زكي صالح انو تػصل الى
حقائق اكجت عمى اف الدياسة البخيصانية سارت مشحى خصضخ في تأيضج سمصة الذضػخ كاالىتساـ
اك االحتفاظ بالكياف العذائخؼ ،كبالتالي فيػ ادرؾ اف احج اىع اسباب التعثخ في تعديد كتقػية
كتػحضج القزاء كتخسيخ الػالء لمػشغ ىػ االىتساـ بالقبضمة عمى حداب الػشغ كالخابط الػششي،

كىحه السدالة حالت دكف تعسضق كمسارسة الشطاـ الجيسقخاشي.

كمغ خبلؿ قخاءة كاستعخاض البخز مؤلفاتو نبلحع انيسا اخحا اىتساما بسدالتضغ ىسا العخاؽ
كفمدصضغ ،كلعل فمدصضغ كانت مغ اصجاراتو السبكخة عشجما تشاكليا في مػقف فمدصضغ مغ

التقخيخ االنكمضدؼ االمخيكي لعاـ  1946كالحؼ صجر عاـ  ،1947كلكغ االثخ البار في ذاكختو

التاريخية السؤلفات كالكتابات عغ تاريخ العخاؽ ،كدراسة االستعسار كالسرالح االستعسارية
االنكمضدية في العخاؽ.
البحث
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اكؿ انتباىو كقخاءة لعشػاف الكتاب يطيخ انو دراسة في التاريخ الجكلي ،كمفخدة التاريخ الجكلي لع
تكغ كال تداؿ محجكدة االنتذار ،كقجـ زكي صالح تػضيحا دؾيقا كتعخيفا ليحه السفخدة العمسية
كىحا الشػع مغ الجراسات العمسية.
ثع انفخد السؤرخ زكي صالح بسقجمة الكتاب التي تعج قخاءة مشيجية كفكخية كفضيا دالالت عجيجة،

اذ تزسشت ثبلث فقخات ميسة ىي سضخة الكتاب كمغدػ الكتاب كمشدلة الكتاب ،كقج تزسشت
ىحه السقجمة معاني كقخاءات مفضجة شكمت مادة البحث االساسية.
في الباب االكؿ كىػ يحاكؿ اف يتمسذ الدبل الى العخاؽ ،فانو بالتأكضج مغ خبلؿ مقجمات تعالج

ضيػر االنكمضد عمى مدخح االحجاث في الذخؽ االكسط مع متصمبات التشافذ كالرخاع في ىحه
السشصقة ،كالحؼ يرصجـ اكال مع الجكلة التي كانت تييسغ عمى السداحة االكبخ في الذخؽ
االكسط كىي الجكلة العثسانية ،ثع بؿية القػػ السشافدة ،لحلظ فاف شبلئع بحثو في الفرل االكؿ

الحؼ حسل عشػاف ضيػر االنكمضد عمى مدخح الذخؽ االكسط ،كارتأػ اف يبجا بسشذأ االمتيازات
البخيصانية في الجكلة العثسانية ،كصػال الى ـيسشة بخيصانيا عمى الخميج العخبي.

كاعتسج السؤرخ زكي صالح في تقديسو لمكتاب الى تبػيب كتابو الى بابضغ ،االكؿ حسل عشػاف
(الدبل السؤدية الى العخاؽ) ،كىػ عشػاف مخترخ ججا ككافي ججا ،اذ اف في مزسػنو عمى
الخغع مغ اخترار كمساتو يزع فرػؿ عجيجة كاسعة في البحث ،كانت اربعة فرػؿ .كفي

الباب الثاني حسل عشػاف (الذؤكف الخاصة بالعخاؽ)،ك يبجك اف ىحه الدسة التي اتدست بيا
اختياراتو لمعشاكيغ ىي مضدة تجؿ عمى قجراتو العمسية.
فالعشػاف الفخعي يدتسج معمػماتو االساسية مغ العشػاف الخئيدي ،كبالتالي يتجشب التكخار كالسمل
في ذكخ العشاكيغ ،كتست تغصية ىحا الباب بأربعة فرػؿ ايزا متشػعة في مباحثيا كتغصي
متصمبات البحث بسا يختز بعشػاف الباب.

في الفرمضغ الثالث كالخابع تشاكؿ فضيسا التشافذ البخيصاني الفخندي في الذخؽ االكسط خبلؿ

فتختضغ  ،االكلى انتيت عاـ  ،1801كالثانية غصت التشافذ خبلؿ الدشػات ،1809-1802مع
مخاعاة التدمدل التاريخي لؤلحجاث  ،كجعل مغ الفرل االخضخ الخابع مغ ىحا الباب مغ كتابو
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الحؼ حسل عشػاف عمى ابػاب العخاؽ ،كاخح يجخل في صمب السػضػع ،كعالج ىحا الفرل
بسبحثضغ اكليسا تعديد الشفػذ البخيصاني كاتداعو ،كالثاني تشاكؿ الشفػذ البخيصاني في العخاؽ في
اكاخخ عيج السساليظ.

كانا اقػـ بسيسة القخاءة كالتحمضل ،فقج الحطت التػازف في حجع الفرػؿ ،كلع يحجث بضشيسا
خمبل ،فالرل االكؿ  22صفحة ،كالفرل الثاني  24صفحة كالفرل الثالث  32صفحة
كالفرل الخابع  25صفحة ،كبالتالي فاف دقة كتخكضد العشاكيغ الخئيدية كالفخعية كالتدمدل
التاريخي لؤلحجاث ،ثع التػازف بضغ فرػؿ السادة العمسية ،كانت ابخز معاني الباب االكؿ.

كفي الباب الثاني الحؼ حسل عشػاف (الذؤكف الخاصة بالعخاؽ) حافع عمى كحجة السػضػع
كتساسكو في تتبع الرخاع كالسرالح الجكلية ،كتشاكؿ في الفرل االكؿ مغ ىحا الباب التشافذ
البخيصاني الخكسي كاستقخار الشفػذ البخيصاني  ،ثع كاصل البحث في الفرػؿ البلحقة في تشػع
السرالح البخيصانية ،كمشح التشافذ البخيصاني االلساني فرمضغ غصى فضيسا التشافذ بضشيسا

بسػضػعات مفضجة كاساسية في متصمبات البحث .كحافع عمى التػازف بضغ الفرػؿ مثمسا حافع

عمى التدمدل التاريخي ،كبالتالي فأنشا اماـ دراسة لمتاريخ كالتشافذ الجكلي بذكل عاـ كفي
العخاؽ بذكل خاص.
مقجمة الكتاب:
في السحػر االكؿ مغ السقجمة الحؼ حسل عشػاف (سضخة الكتاب) في حؿيقتو ىػ عسمية مداكجة
بضغ سضخة ا لكتاب كمخاحل انجازه كسضخة السؤلف ،اذ اف السقجمة بذكل عاـ تذكل اضافة نػعية
في مجاؿ البحث في الفكخ التاريخي ،كقجـ لمباحثضغ مادة عمسية دسسة لسعخفة اتجاىاتو كسضختو
كنقاط القػة لجية ،فالفرػؿ الخسدة االكلى مغ كتابة ىي اشخكحة دكتػراه مغ جامعة كػلػمبيا

حرل عمضيا زكي صالح عاـ  ،1941بأشخاؼ الجكتػر كارلتػف ىضد(.)



كارلتػف جػزيف ىشتمي ىايد ،كلج في  ٔ١مايػ ٕ ، ٔ٨٨أفتػف  ،نضػيػرؾ  ،الػاليات الستحجة األمخيكية،

ائجا
متجيشا كباحثًا .كاف شالب التاريخ األكركبي ًا
ككاثػليكيا
كدبمػماسيا
كمعمسا
يكيا
كاف
ً
ً
ائجا كر ً
خبضخ ر ً
ً
ً
مؤرخا أمخ ً
ً
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ككأنسا جاء ليخبخنا باسع الجامعة التي تخخج مشيا كاسع السؤرخ السعخكؼ الحؼ عسل تحت

اشخافو ،كاشار الى الػصف الحؼ اعصاه كارلتػف ىضد لمسؤرخ العخاقي زكي صالح بعج اف اشمع

عمى نتاجو الستسثل بالكتاب مػضػع البحث ،بانو ازداد يقضشا اف ذلظ صفة عمسية دؾيقة ككصف
عسمو بانو مغ الصخاز االكؿ في تاريخ العخاؽ.
كفي حجيثو عغ نفدو كالسجاالت التي بحث بيا كالسؤسدات التي عسل فضيا ،اشار في ىحا
السحػر مغ مقجمتو ،ؼيقػؿ انو اشتغل معطع العقجيغ ( )1961-1941استاذا لمتاريخ الحجيث
كرئيدا لقدع العمػـ االجتساعية في دار السعمسضغ العالية( )في بغجاد ،ثع رئيدا لقدع التاريخ بعج
انفرالو عغ باقي العمػـ االجتساعية .كعشجما انذئت دار السعمسضغ العالية كجدء مغ كميات
جامعة بغجاد اصبح الجكتػر زكي صالح رئيدا لمقدع السػحج قدع التاريخ تحت عشػاف دائخة
في القػمية .تػفي في  2سبتسبخ  1964ـ  ،مخكد سضجني  ،نضػيػرؾ  ،الػاليات الستحجة األمخيكية(.كيكضبضجيا
(باإلنجمضدية)


دار السعمسضغ العالية

دار السعمسضغ العالية ( )1958-1923ىي مؤسدة تخبػية قجيسة أسدت في بغجاد عاـ  .1923كفي سشة

 1927أصبحت (دار السعمسضغ العالية) معيجا قائسا بحاتو بسشيج نيارؼ كامل (عمسي كأدبي) كلسجة سشتضغ
دراسضتضغ مع (قدع داخمي) ممحق بيا .كتعخؼ اآلف كمية التخبية ابغ رشج ،حضث كاف عمى مغ يخيج االلتحاؽ

بيا دفع رسػـ دراسية .الغضت دار السعمسضغ العالية في العاـ  .1930كفتحت الجار أبػابيا مخة أخخػ في العاـ

 1935كفي العاـ الجراسي  1938 - 1937استقبمت الجار أكؿ كجبة مغ الفتيات العخاؾيات ،كفي العاـ

 1939أصبحت مجة الجراسة  4سشػات بعج إف كانت ثبلثاً يسشح الصالب بعج إنيائيا شيادة البكالػريػس في
العمػـ أك اآلداب أك التخبية .كفي العاـ الجراسي  1942_1941الحق بيا فخع لتجريذ المغات األجشبية .كفي

العاـ الجراسي  1943_1942مجدت الجراسة فضيا إلى خسذ سشػات ،إذ اضيفت سشو تحزخيو ليا بيجؼ
اعجاد الصمبة الججد لمسخاحل البلحقة ،كقدست الجراسة فضيا إلى فخعضغ :األكؿ  :فخع االداب  :كيذسل مػاد

المغة العخبية كاإلنكمضدية كالجغخاؼية كالتاريخ .كالثاني :فخع العمػـ  :كتذسل الجراسة فضيا مػاد  :البضػلػجيا (عمع
االحياء) كالفضدياء كالخياضيات (.مغ كيكضبضجيا ،السػسػعة الحخة)
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التاريخ ،كقجـ استقالة مغ رئاسة قدع التاريخ في كمية التخبية عاـ  1960كاستقاؿ مغ رئاسة
القدع السػحج في عاـ  .1961كتخمل ىحه الفتخة انو قزى سشة  1955-1954زميبل بحاثو في
جامعة كػلسبيا بػالية نضػيػرؾ ،حضث انو تفخغ لمبحث سشة كاممة لجسع مادة عمسية لكتابة مجار
البحث مغ السكتبات كدكر الدجبلت االنكمضدية اكال كاالمخيكية ثانيا.
كتحجث عغ نتاجاتو العمسية خبلؿ الحؿبة مغ الدمغ التي حجدىا ،فاسيع في تأليف كتابو التاريخ

لمسجارس االبتجائية كالستػسصة كالثانػية ،ككتب رسالة عغ فمدصضغ كالتقخيخ االنكمضدؼ االمخيكي

لعاـ  ،1946كيفدخ سبب ذلظ التأليف ىػ لغخض التعخيف بالقزية الفمدصضشية اجساال،

كاصجر كتاب اخخ عغ رحمتو الى اليشج في مشترف القخف العذخيغ ،كاصجر بحثا كجض اد تحت
عشػاف (الضػندكػ كتجريذ التاريخ) ،كاصجر زكي صالح كتابو (مقجمة في دراسة العخاؽ

السعاصخ  ،)1953-1914كنذخ رسالة في المغة االنكمضدية دافع فضيا عغ السؤرخ العبلمة
ارنػلج تػيشبي( ،)بعج اف تعخض لحسمو ششيا عميو تخيفػر ركبخ( )استاذ التاريخ الحجيث في
 أرنػلج جػزيف تػيشبي كلج عاـ 1889ـ في لشجف كتػفي سشة 1975ـُ ،ي ُّ
السؤرخضغ في
احجا مغ أشيخ
عج ك ً
ّ
ف
اىتع بجراسة الحزارات كالحزارة اليضمضشية
التاريخ ،كمغ أشيخ ّ
مؤرخي القخ العذخيغ عمى كجو التحجيجّ ،
عمى كجو الخرػص ،كدرس األدب البلتضشي كاألدب الضػناني في جامعة أككدفػرد الذيضخة ،استصاع أف يتقغ

ألع بالمغة العخبية كالمغة
المغات البلتضشية كالضػنانية القجيسة كالحجيثة كالفخندية كاإليصالية كاأللسانية ،ككحلظ َّ
التخكية ،أّلف ك ًتبا كثضخة مغ أشيخىا مػسػعتو األشيخ دراسة التاريخ التي جاءت في اثشي عذخ مجّمًجا تدخخ
ككيؽية دراستو عمى نحػ صحيح مغ كجية نطخه ،فكاف اىتسامو مشربِّا عمى
بآرائو كنطخّياتو تجاه التاريخ
ّ
مدتسجة مغ القخاءات كالتخحاؿ كما تعّمسو في أثشاء دراستو،
السجتسعات ال األمع ،ككانت مرادره الفكخّية
ّ
كسيقف السقاؿ ؼيسا يأتي مع نبحة كإضاءات عمى حياة أرنػلج تػيشبي كأبخز ما يحسمو مغ أفكار كنطخّيات

حػؿ التاريخ كالجيغ كالصبيعة البذخّية كغضخىا (.مػقع سصػر االلكتخكني)

يصانيا
 ىيؽ ريجوالج تخيفؽر-روبخ  ،كلج في  15يشايخ  1914كتػفي في  26يشايخ ، )2003
ً
مؤرخا بخ ً
لبخيصانيا الحجيثة السبكخة كألسانيا الشازية .كاف أستاذاً لمتاريخ الحجيث في جامعة أكدفػرد .حرل تخيفػر ركبخ
بشاء عمى تػصية مغ رئيدة الػزراء مارغخيت تاتذخ  ،كاختار
عمى جائدة األقخاف في عاـ ً 1979
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جامعة اكفػرد 1 .كعمى العسػـ فاف الكتاب مجار البحث صجر بعج خسدة عذخ عاـ مغ بجايتو
االكلى ككسا اشخنا حرل عمى تفخغ عمسي لسجة عاـ ليحا الغخض لجسع السعمػمات ،كصجر
الصبعة االكلى مشو عاـ  1957كصجرت الصبعة الثانية بعج ذلظ بتدع سشػات.

2

كفي استعخاضو العمسي لسخاحل البحث في ىحا الكتاب ،فقج اكج اف فرػلو بجأت مغ التػسع
االكربي في ارجاء العالع بعج االستكذافات الجغخاؼية كؾياـ الثػرة التجارية ،فزبل عغ انو اكج
اف السخاكد التجارية كالسدتعسخات كانت محسية مغ الحكػمات ،كمشح عاـ  1580حرمت
السمكة الضدابضث عمى تعيج لحساية التجار البخيصانضضغ ،ثع تشاكؿ تغمب البخيصانضضغ عمى
البختغالضضغ في حػض الخميج العخبي كمغ ثع عمى اليػلشجيضغ ،كعمى الخغع مغ اف ىحه فتخة

شػيمة سابقة لػجػد البخيصانضضغ في العخاؽ  ،اال انو يخػ اف كصػؿ البخيصانضضغ الى الخميج
العخبي بػصفو السشفح الػحضج نحػ العخاؽ ،زيادة عمى انو حجخ الداكية لشفػذ بخيصانيا في الذخؽ
االكسط ،كيزع زكي صالح عاـ  1798الحسمة الفخندية عمى مرخ مشعصف ميع في مرالح

بخيصانيا في شؤكف الجكلة العثسانية ،ككاف ليا االثخ في عبلقات بخيصانيا بالببلد الػاقعة بضغ
لقب البارون داكخي مؼ غالنتؽن  .كاف تخيفػر ركبضخ عالع ججلي ككاتب مقاالت حػؿ مجسػعة كاسعة مغ
السػضػعات التاريخية  ،كخاصة إنجمت اخ في القخنضغ الدادس عذخ كالدابع عذخ كألسانيا الشازية .أثبتت

مقاال تو سسعتو كعالع يسكشو أف يحجد بإيجاز الخبلفات التاريخية .كاف كتاب تخيفػر ركبخ األكثخ قخاءة عمى

نصاؽ كاسع كالسجدية ماليا بعشػاف" آخخ أياـ ىتمخ " (1947).ضيخ مغ ميستو كزابط مخابخات بخيصاني في

عاـ  1945الكتذاؼ ما حجث في األياـ األخضخة مغ مخبأ ىتمخ .مغ خبلؿ السقاببلت التي أجخاىا مع
مجسػعة مغ الذيػد كدراسة الػثائق الستبؿية  ،أضيخ أف ىتمخ قج مات كلع ييخب مغ بخلضغ" .سسعة تخيفػر

ركبخ" تزخرت بذجة "في عاـ  1983عشجما قاـ بتػثضق محكخات ىتمخ قبل فتخة كجضدة مغ أنيا كانت مدكرة.

(  Minirمػسػعة بالمغة العخبية)
1

زكي صالح ،السرجر نفدو .18،كيػضح زكي صالح باف جخيجة الرشجاؼ تايسذ المشجنية رفزت نذخ

الخد ،كانو بعث ندخو مغ مقالتو الى السؤرخ ارنػلج تػيشبي الحؼ عبخ عغ سعادتو بيا بكمسات بميغة الى

الجكتػر زكي صالح.
2

زكي صالح  ،السرجر الدابق.19 ،
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القدصشصضشية ككمكتا 1.فقجـ زكي صالح كصفا لخصة البحث بصخيقة سمدة تتزسغ قخاءات
كمعمػمات ككصف لمعبلقات الجكلية ،كليذ بالصخيقة التقمضجية لػصف السحتػيات كخصة البحث
 ،انسا حرضمة مغ القخاءات كالتحميبلت التي تزع مدارات كخصػات البحث.
مغدى الكتاب

السغدػ االستعسارؼ
كفي الػقت الحؼ جعل ؼيو زكي صالح االستعسار البخيصاني نسػذجا لبلستعسار الغخبي ،فانو
جعل العخاؽ نسػذجا كاسعا لصبيعة العبلقة بضغ الجكلة القػية كالذعػب السدتزعفة ،ثع عخج
باسمػب مخترخ ككافي الى بياف اسالضب ىحا االستعسار مغ شخكات كمغامخيغ(بشاة) كرعاية
حكػمية كمعاىجات كخمز الى اسمػب التشافذ الجكلي.

2

كيعتقج زكي صالح كسا يذضخ الى ذلظ في مغدػ الكتاب ،انو بالشدبة لمعخاؽ خاصة كلمذخؽ
االكسط عامة فاف السرالح البخيصانية كسياسة بخيصانيا كاىجافيا ىي ذاتيا كلع تتغضخ ،كىي

نسػذج لكل مرالح الجكؿ االستعسارية الغخبية ،كذلظ مخده الى االىسية االستخاتيجية لمذخؽ
االكسط بػصفو جدخ يخبط اسيا بارؾيا ،كشخيق يخبط بضغ البحخ الستػسط كالسحيط اليشجؼ،
كجاء الشفط ليزيف اىسية ججيجة يرفيا بانيا ذات خصخ ،كيعصي االرجحية لمسػقع الجغخافي،
كىحه االنتقاالت العمسية في كصف الدياسة االستعسارية كمرالح الجكؿ االستعسارية كاسالضبيا
كميا تتع مغ خبلؿ ربط عمسي مع فرػؿ ىحا الكتاب ،فالسقجمة لػحجىا خبلصة كفكخ كعمع.

3

كعمى صعضج السغدػ الجكلي ،فقج اشار زكي صالح الى مدالة اثارىا كتابو عشجما جعل مغ
معاىجة  1801بضغ بخيصانيا كببلد فارس بانيا تحػؿ في الجبمػماسية الحجيثة الى فغ معقج
باالستشاد الى قػاعج فضيا الحرػؿ عمى اكثخ ما يسكغ كالتشازؿ عغ اقل ما يسكغ تحت ستار
1

السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.20/

3

السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.23/

2

السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.22/
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الرجاقة ككصفيا بانيا قػاعج اندانية مصمقة في العبلقات الجكلية .كىحه القػاعج تخعخعت
كاشتجت كاكصمت العالع الحجيث الى اعتساد الحضل كاالسباب ككسائل الفتظ كالجمار ،كاستخجـ
زكي صالح في مقجمتو كفي كتابو بسفخدات كصياغات رصضشة كالقػؿ(تحت ستار كثيف) ك
(ؼيس مغ الجراسات) ،كيتػقف عشج مدالة ميسة باف كصف التشاقس في الخصاب كالدياسات
الحؼ اعتسج مغ قبل الجكؿ السعشية باالستعسار ،فيي في الػقت الحؼ اشمقت صفة الخضخ عمى
مذخكعاتيا فأنيا اعتسجت اسالضب مشاؼية لئلندانية 1.كبالتالي نقػؿ اف السؤرخ زكي صالح عمى
الخغع مغ انو درس كعاش في ضل الجكلة االمبخيالية بخيصانيا ،اال انو لع يجامل اك يتخمى عغ
عمسضتو كميشضتو في الػصف ،كعمى الخغع مغ تجشبو االساءة الى الذعب البخيصاني ،اال انو
انتقج سياسة الجكلة االستعسارية.

كرفس زكي صالح استخجاـ عبارة اك كصف بخيصانيا الغادرة ،فاستعاف بسقػلة لبلمضخ فػف

بضمػ( )باف مغ السشاسب اف يكػف الػصف(انانية صحيحة كمعقػلة) ،اذ اعتبخت بخيصانيا نفديا
السثاؿ الحؼ يحتحػ بو في ؾيادة السجتسع نحػ التسجف .فالقػة الزاربة اصبحت ىي السؿياس
لمسكانة الجكلية ،كعمضيا كحجىا يعتسج مفيػـ الجكؿ العطسى  ،كىحا ما عسمت بو الياباف ،بعج اف
رات اف مضجاف الثقافة كالفغ ال يججؼ نفعا لػحجه ،كبعج اف انترخت في معخكة  1905مع

ركسيا دخمت مضجاف الدياسة الجكلية كجكلة عطسى ،فاألنانية كالخكػف الى القػة في التعامل بضغ

الذعػب كاالمع ،عمى الخغع مغ انو قجيع ،اال انو ارتفع شانو كسطيخ بجائي الى اقرى ما يسكغ

1


السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،ص.24/

األمضخ بخنارد ىايشخير كارؿ مارتغ فػف بػلػ(،)Prince Bernhard von Ballowكلج في السانيا  3مايػ

 ، 1849كىػ مدتذار اإلمبخاشػرية األلسانية كرئيذ الػزراء البخكسي مغ  .1909-1900قبل الحخب
العالسية األكلى  ،اإلمبخاشػر الثاني .اتبع سياسة تػسيع ألسانيا مع فضميمع .كاف كالجه كزيخ الجكلة السدؤكؿ
عغ الذؤكف الخارجية في حكػمة بدسارؾ .تػفي في ايصاليا  28أكتػبخ  .1929كيكضبضجيا
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عمى يج الغخب 1.كمشح كقت مبكخ مغ التاريخ الحجيث كفي بػاكضخ االنصبلقة العمسية الحجيثة

لمسؤرخ العخاقي ،فقج اثبت زكي صالح ججارتو كسؤرخ مخمػؽ في تفكضخه كفكخه.
مشدلة الكتاب

كالكتاب كسا يرفو مؤلفو يقع ضسغ ما يعخؼ بالتاريخ الجكلي اك التاريخ الجبمػماسي ،كىشا يؤكج

عمى كمسة التاريخ ،فقج جخػ التفخيق في الجراسات االختراصية بضغ مػضػع العبلقات الجكلية

مغ جية كبضغ تاريخيا مغ جية ثانية ،فالتاريخضغ يعالجاف قزايا تعج مغ الساضي ،كلكغ
التاريخ الجبمػماسي يتشاكؿ قزايا ال تداؿ معمقة السرضخ ،كاف الرمة بضشيسا كسا ىي الرمة بضغ
السقجمات كالشتائج اك بضغ االصػؿ كالفخكع.

2

كلقج اىتست بعس االمع اىتساما كبض اخ بسا يجعى بالتاريخ الجكلي اك االمسي ،كذكخ امثمة عمى
ذلظ االىتساـ ،فقج تأسذ في لشجف السعيج السمكي لؤلبحاث الجكلية ،كفي جامعة لشجف ىشاؾ قدع
خاص بالتاريخ الجكلي ،كعمى ىحا السشػاؿ في بؿية الجكؿ كاالتحاد الدػؼياتي كالػاليات الستحجة
كاليشج .اذ تعج اليشج في مقجمة الجكؿ الذخؾية التي اكلت اىتساما بسػضػع التاريخ الجكلي ،حضث
افتتح فضيا معيج الجراسات الجكلية سشة  ،1955كفي الػشغ العخبي بادرت مرخ سشة 1965

بأنذاء معيج لمجراسات الجبمػماسية 3.كىشا كضع انتقالو عمسية في التشبيو الى مدالة عمسية
ككصف لسرصمح الجكلي.
كاف تاريخ تػسع الجكؿ الكبخػ(االستعسار كاالمبخيالية) يقع ضسغ مػقع االساس في التاريخ
الجكلي ،كيعصي كصفا جسيبل ذلظ بالقػؿ كانت االمبخيالية ىي الجػىخ كالجبمػماسية ىي
العخض.

1
2
3

زكي صالح  ،السرجر الدابق ،ص.25/
السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.26/

السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.27/
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كيزع زكي صالح كتابو في مجاؿ التػسع االستعسارؼ في مجاؿ التاريخ الجكلي ،عمى صعضج
الجراسات في الببلد العخبية كاالسبلمية ،بعج الكتاب الحؼ صجر عغ السعيج السمكي لؤلبحاث
الجكلية تحت عشػاف الببلد االسبلمية مشح تدػية الدمع ككاف بقمع ارنػلج تػيشبي.

1

كيعخؼ زكي صالح التاريخ الجكلي بالقػؿ انو العشاية بساضي العبلقات بضغ الجكؿ اك بضغ الجكؿ
كالذعػب التي تعػزىا مقػمات الجكلة سػاء اكانت تمظ العبلقات ثشائية اـ متعجدة االشخاؼ .كقج

نبو الى ثبلث قزايا قج تكػف متبايشة عمسيا ،اال انيا ميسة عسميا كىي الجعاية كالجبمػماسية

كالتاريخ بسعشاه الرحيح ،فالعمع الرحيح يعشي غضخ الجعاية كيعشي غضخ الجبمػماسية التي تفضج
مشو اك تدتشج اليو ،كلكل مغ ىحه االشخاؼ الثبلث قجره كاسمػبو كضخكراتو ،غضخ اف التاريخ
يجب اف يختفع الى مشدلة كصفيا بالقػؿ (قل الحق كلػ عمى نفدظ) حتى يربح حخيا لبلىتجاء

بيجية كألح اخزه مكانة عالسية ،فيػ يدعى الى اف يختقي أؼ نتاج فكخؼ حجيث الى مدتػػ راؽ

كيأخح مكانة مخمػقة 2.فالسؤرخ الحؿيقي ىػ مغ يعخؼ قجر عمسو كاختراصو كيخفعو ،كبالتالي
فانو يخكد عمى رفع مكانة التاريخ كعمع كعمى شخكط كضخكرات االرتقاء بو.
كلغخض تأكضج االىسية السعشػية لكتابة مػضػع البحث ،فقج استعاف زكي صالح بخاؼ استاذه

كارلتػف ىضد الحؼ كصف كتابو بانو اضافة حؿيؿية كميسة لمعمع ،فزبل عغ تأكضج االستاذ
البخت حػراني( )عمى مشدلة البحث الفحة في تاريخ العخاؽ الحجيث ،فزبل عغ راؼ السؤرخ
1
2


السرجر نفد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.28/

السرجر نفد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.29/

مؤرخ إنكمضدؼ مغ اصل لبشاني متخرز في تاريخ العخب كالذخؽ األكسط.كلج في مجيشة مانذدتخ

اإلنكمضدية كىػ ابغ فزمػ عيدى الحػ ارني كسسية الخاسي .ىاجخ أبػيو مغ مخجعضػف كالتي تقع الضػـ في

جشػب لبشاف ،اعتشقت عائمتو السحىب البخيدضتانتي بعج أف كانػا اتباع لمسحىب األرثػذكدي الضػناني كلكغ
البخت نفدو اتبع السحىب الكاثػليكي عشج بمػغو.حاكؿ ابػه ادراجو في مجرسة عامة كلكشيا لع تدسح بحلظ

النيا "ال تقبل االجانب" ففتح فزمػ مجرسة صغضخة لتجريذ البخت كاشفاؿ أخخ مغ عػائل مياجخة كدرس فضيا
ألبخت إلى سغ الخابعة عذخ ،ثع انتقل إلى اكدفػرد كدرس في جامعتيا في كمية مخيع السججلية .درس في

الجامعة الفمدفة كالدياسة كاالقتراد كالتاريخ .تخخج عاـ  1936ككاف األكؿ عمى دفعتو .ثع التحق بالجامعة
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العبلمة ارنػلج تػيشبي حضث اكج اف االنصباع الحؼ تخكو كتاب زكي صالح في نفدو ىػ اف

العخاؽ لع يكغ خبلؿ تمظ القخكف الثبلث في كضع مخيح اك كضع شبيعي ،كراؼ اخخ لمجكتػر
فخيشد شتيات( )الحؼ نذخه كتعقضب في الحػلية العالسية لجراسة التاريخ التي صجرت خبلؿ
العاـ  1960-1959اكج ؼيو اف ما اترف بو الكتاب مغ حياد عمسي كدقة في البحث جعمتو
بعضج االثخ ؼيسا ذىب اليو ،ثع يزيف راؼ اخخ ؿ ( كشجدلي مارتغ ) السحخر االقجـ لسجمة
نضػستضتدساف البخيصانية فقج كصف الكتاب بانو معالجة كاممة لسػضػع معقج ججا ككصفو بانو

مخجعا لسعخفة تاريخ االمبخيالية البخيصانية في الذخؽ االكسط ،كمغ اىع الخسائل التي كصمت

بذاف الكتاب ،ىي رسالة االستاذ ك.ف .مجليكػت استاذ التاريخ الحجيث في جامعة لشجف كيعج
خميفة ارنػلج تػيشبي ،فقج اشار في رسالتو الى اف ىحا الكتاب بحث عمسي في مػضػع كبضخ.

1

كاكج ك.ف .مجليكػت اراءه في كتابة مقجمة لكتاب زكي صالح في شبعتو الثانية التي صجرت

عاـ  ،1966اذ اكج اف البحث اسياـ مخمػؽ في التاريخ الجبمػماسي كانو ال يقترخ عمى تاريخ

لببلد ما بضغ الشيخيغ بل يتعجاه الى انو دراسة في سياسة بخيصانيا الخارجية ،فزبل عغ ما تحمى

فجرس العمػـ الدياسية كالتاريخ بضغ  1939 - 1937كعاد إلى بخيصانيا مع انجالع الحخب
األمخيكية ببضخكت ّ
العالسية الثانية فعسل في ك ازرة الخارجية ،ثع في السكتب العخبي ،كسا عسل أستاذاً في مادة تاريخ الذخؽ
األكسط الحجيث في جامعة أكدفػرد حتى تقاعجه عاـ  .1979درس أيزا في جامعة شيكاغػ كجامعة
بشدمفانيا كجامعة ىارفخد( .السكتبة الذاممة ،البخت حبضب الحػراني)


السدتذخؽ الكبضخ فخيتذ شتضبات( Fritz Steppat (24يػنضػ  1923ػ  7أغدصذ )2006ىػ أكؿ

مجيخ ميع لسعيج جػتيبالقاىخة ( 1955ػ  ،)1959كمجيخ لسعيج الذخؽ في بضخكت ( 1963ػ  ،)1968كأستاذ
لمجراسات ِ
االسبلمية في جامعة بخلضغ الحخة ( 1969ػ  ).1988شخريات في الخاشخ (الخاحمػف):
البخكؼيدػر فخيتذ شتضبات ( 24يػنضػ  1923ػ  7أغدصذ  .. )2006بقمع :د .حامج فزل هللا ،بخلضغ،

http://www.sudanile.com
1

زكي صالح  ،السرجر الدابق ،ص.29/
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بو مغ قػة السحاكسة التي جعمت الكتاب رائجا مستا از في مػضػع ميع ،يشزاؼ الى ذلظ السادة
الغديخة التي قجميا الكتاب لمسشاقذة كالسشاضخة العمسية.

1

تعج مقجمة كتاب بخيصانيا كالعخاؽ حتى عاـ  ..1914دراسة في التاريخ الجكلي كالتػسع

االستعسارؼ لمسؤرخ زكي صالح دراسة كقخاءة فكخية تاريخية تشفع باف يقجـ خبلصة في أؼ

دعػة لعقج اك تأسيذ مجرسة فكخية تاريخية ،فجراسة ىحه الشساذج السسضدة الفخيجة مغ الفكخ
كالقخاءة ىي قخاءات كدركس .فالسؤرخ يحتاج صياغات كمفخدات كخصاب ناضج كمفاـيع كقجرة

عمى التحمضل ،فزبل عغ قجرة تشطيسية في الحفاظ عمى تدمدل االحجاث كالتػازف بضغ الفرػؿ
كاحكاـ صياغة العشاكيغ ،ليذ ىحا لػحجه يكفي ،انسا فيع االحجاث كتحمضميا كالخبط كالخبلصات
تعج ميسة ،زيادة عمى اف يحافع السؤرخ عمى ميشية كصجؽ اراءه بعضجا عغ االنحياز كالسضػؿ
التي تبعج السؤرخ عغ الحؿيقة ،فالسقجمة التي قجميا زكي صالح لػحجىا اغشت عغ كتاب مغ
خبلؿ فيع السؤرخ اك السؤلف نفدو ،كفيع انصباعاتو كقجراتو العمسية.

1

السرجر نفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ص.31/
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الحجارة الخومية الكاثؽليكية في مجيشة يافا
وقفية الحخمة الحاجة تقال
ّ
1285ه1868 /م  ...دراسة وتحقيق
الجكتؽر إبخاليػ بؼ يحيى البؽسعيجي
جامعة الدمطان قابؽس

السمخز:
تيجؼ ىحه الجراسة إلى إبخاز دكر األكقاؼ في الشيػض بالحياة مغ جػانبيا االجتساعية
كاالقترادية في مجيشة يافا .كتسكضغ السؤسدات القائسة عمضيا مغ الشيػض في دكرىا برػرة دائسة،
ىحا الجكر الحؼ يحقق صػرة مثمى مغ التكافل كالتزامغ الحؼ يقجـ الخجمة كالخعاية لسدتحقضيا في
إشار مؤسدي يدتسج شخعية مغ أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية.

كصػنا مغ
كقج تع تدجضل ىحه الػقؽية لجػ محكسة يافا الذخعية ،لتكػف مخجعية لمعسل
ً
التعجيل كاإللغاء كاالستحػاذ بسا يكفل ليحا االستسخار ميسا تبجلت الطخكؼ كاألحػاؿ .كلعل في ىحه

الجراسة ما يذضخ إلى دكر الشداء في مجيشة يافا في مجسل الحياة العامة.
كتعج الػثائق أك الحجج الػقؽية مغ أىع السرادر التي تعصي صػرة حؿيؿية عغ األكضاع
االقترادية كاالجتساعية بكل دقة كمػضػعية في مجيشة يافا في تمظ الحؿبة.
Abstract:
This study aims at highlighting the role of endowments (Awqaf) in
the advancement of life in social and economic aspects in the city of
Jaffa as well as enabling the institutions relying on these endowments to
permanently fulfill their role. Such a role would achieve the solidarity and
within the institutional

cohesion that provide the service and care

framework that derives legitimacy from the provisions of Islamic Sharia.
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This endowment was registered at the Jaffa Sharia Court, to be a
reference for work and to get protection against any modification,
cancellation and acquisition in a way that ensures this continuity
regardless of the changing circumstances and conditions.
Perhaps this study indicates the role of women in Jaffa in the overall
public life.
Endowment documents and scripts are among the most important
sources that give a true accurate picture about the economic and social
situations in the city of Jaffa in that era.
تعخيف الؽقف

ٍ
معاف متقاربة ،بل ربسا معشى كاحج في المغة،
الػقف لغ ًة :الػقف كالتحبيذ كالتدبضل كمسات ليا
كىػ لغة الحبذ كالسشع( .)1يقاؿ كقف الجابة – إذا حبديا عمى مكانيا ،كمشو السػقف؛ ألف الشاس

1

ابغ مشطػر ،جساؿ الجيغ دمحم بغ مكخـ السرخؼ (ت 711ق1311 /ـ) ،لداف العخب ،دار صادر ،بضخكت،

1959-1955ـ ،ـ ،9ص ،360مادة (كقف)؛ كسيذار إليو الحًقا :ابغ مشطػر ،لداف العخب؛ الدبضجؼ ،دمحم
مختزى بغ دمحم الحدضشي( ،ت1205ق1791 /ـ) ،تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس40 ،ج في 20ـ ،دار

الكتب العمسية ،بضخكت2007 ،ـ ،ـ ،8ج ،15ص ،277-276مادة (كقف)؛ الجػىخؼ ،أبػ نرخ إسساعضل ابغ
حساد الفارابي (ت393ق1003 /ـ) ،الرحاح :تاج المغة كصحاح العخبية4 ،ج ،تحقضق الجكتػر إمضل يعقػب

بجيع ،كالجكتػر دمحم نبضل الصخيفي ،مشذػرات دار الكتب العمسية ،بضخكت2006 ،ـ ،ج ،4ص ،168-167مادة
(كقف)؛ الشػكؼ ،أبػ زكخيا محضي الجيغ بغ شخؼ( ،ت 676ق1277 /ـ) ،تيحيب األسساء كالمغات ،دار الكتب
العمسية ،الصباعة السشضخية ،بضخكت( ،د.ت) ،ج ،4ص ،194مادة (كقف).
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()1
حبديا ،كال يقاؿ أكقفت؛ ألنيا لغة رديئ ًة ،كىي
الجار
ككقفت
.
يػقفػف أؼ يحبدػف لمحداب
َ
بسعشى سكت كأمدظ كأقمع( .)2كالفريح ىػ كقف بغضخ ألف(.)3

كالحبذ :بزع الحاء كسكػف الباء بسعشى الػقف ،كىػ كل شيء كقفو صاحبو مغ أصػؿ أك

()4
الح ُبذ بزع الباء كسا قاليا األزىخؼ .كأحبذ باأللف
كجسع
.
غضخىا ،يحبذ أصمو كتدبضل غمتو
ُ
()5
فخسا في
احتبدت
ك
.
استعساال مغ حبذ ،عكذ كقف .فاألكلى فريحة ،كالثانية رديئة
أكثخ
ً
ً

سبضل هللا؛ أؼ كقفت .كالحبذ بالزع ما كقف(.)6

محخما عمى الػاقف؛ ال
ف ،كيربح السػقػؼ
الح ُبذ – بزع الحاء كالباء – ىػ كل ما ُكِق َ
ك ُ
ً
مؤبجا ،كتدبل ثسختو كنتاجو كريعو كمشفعتو تقخًبا
ؼيحبذ األصل ً
كقفا ً
ُيػرث كال ُيػىب ،كال ُيباعُ ،
()7
كي َّعبخ عغ
السػقػؼ.
كىػ
السفعػؿ،
اسع
عمى
الػقف
كمسة
إشبلؽ
اشتيخ
ك
.
لػجو هللا تعالى
ُ
الػقف بالحبذ ،كساد استعساؿ كمسة التحبيذ في بمجاف السغخب العخبي(.)8

ابحتو ،كسبل ضيعتو :جعميا في سبضل هللا ،كالدبضل في األصل
سبمت الذيء إذا
ُ
كالتدبضلّ :
الصخيق ،كل عسل خالز سمظ بو شخيق التقخب إلى هللا تعالى(.)9
()1

الصخابمدي ،إبخاـيع بغ مػسى بغ عمي (ت922ق1516 /ـ) ،اإلسعاؼ في أحكاـ األكقاؼ ،مكتبة

()2

الفضخكز آبادؼ ،مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الذضخازؼ( ،ت817ق1415 /ـ) ،القامػس السحيط ،دار

()3
()4

()5
()6
()7
()8
()9

الصالب الجامعي ،مكة السكخمة 1986ـ ص.3

الفكخ ،بضخكت1978 ،ـ ،ج ،2ص ،205مادة (كقف).

الخازؼ ،دمحم أبػ بكخ بغ عبج القادر( ،ت 666ق1267 /ـ) ،مختار الرحاح ،دار الكتاب العخبي،
بضخكت1967 ،ـ ،ص.733

الفضخكز آباؼ ،القامػس السحيط ،ج ،2ص ،250مادة (حبذ)؛ الحصاب ،أبػ زكخيا يحضى بغ دمحم

الصخابمدي( ،ت 955ق1548 /ـ) ،كتاب شخح ألفاظ الػاقفضغ كالقدسة عمى السدتحقضغ ،تحقضق د.
جسعة الدريقي ،لجشة الحفاظ عمى التخاث اإلسبلمي ،شخابمذ ،لضبيا1995 ،ـ ،ص.11

الدحضمي ،كـبة ،الػصايا كالػقف في الفقو اإلسبلمي ،دار الفكخ ،دمذق1987 ،ـ ،ص.153

الجػىخؼ ،الرحاح ،ج ،3ص.815

الدمخذخؼ ،محسػد بغ عسخ( ،ت538ق1143 /ـ) ،أساس الببلغة ،دار صادر ،بضخكت1965 ،ـ،

ص.110

الدحضمي ،الػصايا كالػقف في الفقو اإلسبلمي ،ص.153

ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،11ص ،320مادة (سبل).
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اصصبلحا :اختمفت السحاىب الفقيية في تعخيف الػقف ،بل كردت تعخيفات مختمفة عغ
الػقف
ً
تعبضخ عغ اختبلؼ فقيائو حػؿ بعس مدائل الػقف ،كفي رأؼ السخغضشاني
ًا
السحىب الػاحج،

الحشفي ،الػقف" :حبذ العضغ عمى ممظ الػاقف كالترجؽ بالسشفعة بشدلة العارية"( ،)1كعخفو
الدخخدي الحشفي بقػلو" :حبذ السسمػؾ عغ التسميظ مغ الغضخ"(.)2

مجة كجػده
في حضغ ذىب اإلماـ ابغ عخفو السالكي إلى تعخيفو بقػلو" :إعصاء مشفعة شيء ّ
تقجيخا"( .)3كعخفو الذيخ دمحم عمير السالكي بقػلو" :أف الػقف
الزما بقائو في ممظ معصيو كلػ
ً
ً
()4
تسميظ االنتفاع ال السشفعة" .
كعخفو اإلماـ الذخبضشي الذافعي بقػلو" :حبذ ماؿ يسكغ االنتفاع بو مع بقاء عضشو بقصع

الترخؼ في رقبتو عمى مرخؼ مباح مػجػد"(.)5

أما الفؿيو الحشبمي ابغ قجامة السقجسي فحجده بعبارة " :تحبيذ األصل كتدبضل الثسخة"(.)6
كقج لخز الذيخ دمحم أبػ زىخة مختمف ىحه السعاني بيحا التعخيف الحؼ يخجع البغ حجخ

العدقبلني في فتح البارؼ ،بقػلو" :الػقف ىػ مشع الترخؼ في رؾبة العضغ التي يسكغ االنتفاع بيا

انتياء"(.)7
مع بقاء عضشيا ،كجعل السشفعة لجية مغ جيات الخضخ
ابتجاء ك ً
ً
()1
()2

السخغضشاني ،بخىاف الجيغ عمي بغ أبي بكخ( ،ت 593ق1196 /ـ) ،اليجاية في شخح بادية السبتجؼ،
السصبعة الخضخية ،القاىخة1426 ،ق1908 /ـ) ،ج ،3ص.10

الدخخدي ،أبػ بكخ دمحم بغ أبي سيضل الحشفي( ،ت490ق1097 /ـ) ،السبدػط30 ،ج ،دار السعخفة،

بضخكت1986 ،ـ ،ج ،12ص.29

()3

انطخ :الخخشي ،أبػ عبجهللا دمحم السالكي (1101ق1689 /ـ) ،شخح الخخشي عمى مخترخ خمضل ،دار

()4

عمير ،أبػ عبجهللا دمحم أحسج السالكي السرخؼ1299( ،ق1881 /ـ) ،شخح مغ مشح الجمضل عمى

()5

الذخبضشي ،شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج الخصضب977( ،ق /ـ1569ـ) ،مغشي السحتاج إلى معخفة معاني

()6

ابغ قجامة ،أبػ دمحم عبجهللا بغ أحسج ابغ قجامة السقجسي670( ،ق1271 /ـ) ،السغشي ،دار الفكخ،

()7

صادر ،بضخكت( ،د.ت) ،ج ،7ص.78

مخترخ خمضل ،السصبعة الكبخػ ،القاىخة1494 ،ق1877 /ـ ،ج ،3ص.34
ألفاظ السشياج ،دار إحياء التخاث العخبي ،بضخكت1993 ،ـ ،ج ،2ص.376
بضخكت1994 ،ـ ،ج ،5ص.597

أبػ زىخة ،دمحم ،محاضخات في الػقف ،ط ،2دار الفكخ العخبي ،القاىخة( ،د.ت) ،ص.5
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أىسية الؽقفية:
ابتجاء مغ
الدشية عمى عجد مغ الدجبلت التي تعػد إلى الحؿبة
تحتفع محكسة يافا الذخعية
ّ
ً
انتياء بعاـ 1336ق1917 /ـ .كقج بمغ عجد الدجبلت التي تغصي ىحه
عاـ 1214ق1799 /ـ ،ك ً
سجبل ،تحتػؼ عمى دعاكػ مختمفة( :)1الػكاالت ،كضبط التخكات كتػزيعيا
الحؿبة بشحػ ()187
ً
عمى مدتحقضيا مغ الػرثة الذخعضضغ ،كالػصايا ،كالشفقات ،كؾياـ األكقاؼ كاإليجارات الخاصة بيا

كاستبجاليا ،كاالستجانة ككيؽية سجادىا ،كعقػد الدكاج ،كالصبلؽ ،كإعصاء الحخية لمعبضج ،كالخىغ
كاإليجار ،كبيع العقارات كشخائيا .كل ىحه القزايا كانت تشطخ فضيا محكسة يافا الذخعية كتدجل
في سجبلتيا ،لكي تكتدب الذخعية القانػنية مغ قبل الدمصات الحاكسة آنحاؾ.
كقج عثخنا عمى الحجة الػقؽية مػضػع الجراسة في سجبلت محكسة يافا الذخعية سجل رقع
( ،)25كيزع ىحا الدجل القزايا التي عخضت عمى السحكسة بضغ  5ذؼ الحجة 1284ق ك 12
جسادػ األكؿ 1286ق 29 /آذار – مارس 1868ـ ك  20آب – أغدصذ 1869ـ ،كيتألف
الدجل مغ ( )331صفحة ،تزع ما مجسػعة ( )790قزية .كأىسية سجل يافا تكسغ في نػعية
القزايا التي يعالجيا ،كالتي شسمت جػانب الحياة كافة مغ اجتساعية كاقترادية كإدارية كعسخانية
كثقاؼية.

كالدجل الذخعي ىػ مجسػعة مغ القزايا السجكنة في شكل دفتخؼ مجمج مخصػط ،كقج

يػما بضػـ ،كشيخ بعج شيخ ،كسشة بعج سشة ،كيسثل ىحا الدجل نذاط
دكنت ىحه القزايا ً
ّ
تباعا ً
محكسة يافا الذخعية في فتخة زمشية معضشة ،كعادة ما يذتسل الدجل عمى ندخ لمػثائق األصمية

قضجت كاممة دكف زيادة أك نقراف ،كتػجج في دائخة األكقاؼ الفمدصضشية مجسػعة ضخسة مغ ىحه
ّ
الدجبلت.

كتعج سجبلت محكسة يافا الذخعية مغ أىع السرادر كأثخاىا في الحؿبة العثسانية ،كذلظ
ألسبقضتيا كدقتيا كتفخدىا ،عغ غضخىا مغ السعمػمات الػاردة في السرادر األخخػ .فسغ خبلؿ

()1

البخضت ،دمحم عجناف ،كآخخكف ،كذاؼ إحرائي زمشي لدجبلت السحاكع الذخعية كاألكقاؼ اإلسبلمية
في ببلد الذاـ ،مخكد الػثائق كالسخصػشات ،الجامعة األردنية1984 ،ـ ،ص.293-275
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السعمػمات التي يػفخىا ىحا الدجل يدتصيع الباحث أف يجج الجانب العسمي التصبيقي بالتذخيعات
العثسانية ،كخاصة السصبق مشيا في يافا.

أحيانا .كقج
كىحا الدجل بحالة جضجة رغع ما اعتخػ بعس الرفحات مغ مدح كركاكة الخط
ً
دكنت القزايا بالمغة العخبية ،سػػ بعس الفخامانات (األكامخ) ،التي جاءت مكتػبة بالمغة
ّ
العثسانية .كقج جاءت ىحه الدجبلت متدمدمة كفق السخحمة الدمشية.
كثضخ مغ السعمػمات السيسة عغ مجتسع مجيشة يافا
كتحسل ىحه الحجة الػقؽية في شياتيا ًا
فزبل
في تمظ الحؿبة ،كسا تكذف سصػرىا عغ بعس جػانب حياة أىل الحمة في ذلظ السجتسع؛
ً
عغ أف الحجة الػقؽية تػضح جانب مي ًسا مغ جػانب الحياة الفمدصضشية آنحاؾ ،كىػ الجانب
القانػني ،كتبضغ كيف كاف السديحضػف يمجأكا في أحػاؿ كثضخة إلى القزاة الذخعضضغ السدمسضغ
لتػثضق ترخفاتيع القانػنية مغ كقف كبيع كشخاء كغضخ ذلظ مغ السعامبلت الضػمية.
كالججيخ بالحكخ أنو كاف يتعضغ عمى السديحضضغ في ىحه األحػاؿ أف يمتدمػا بأحكاـ الذخيعة
اإلسبلمية.
إف مػضػع السخأة في العيج العثساني لع يشل حطو مغ الجراسة كالبحث .ككل ما نعخفو عشيا

أنيا عاشت في مجتسع مغمق حاؿ دكف بخكزىا ،كأنو دكرىا اقترخ عمى مجتسعيا الرغضخ ،كىػ

البضت العائمي ،كإنجاب األشفاؿ كتخبضتيع ،كىي بصبيعة الحاؿ ميسة ليذ بالديمة ،كقج عثخنا عمى
مئات الػثائق الخاصة بأكراؽ الشداء ،فدجبلت محكسة يافا الذخعية تؽيس بأسساء الشداء المػاتي
أكقفغ أمبلكيغ ألغخاض عجيجة .ىحا كقج استقصب اىتسامشا إسياـ السخأة في ىحه األكقاؼ .كمغ
السدائل التي تدتجعي االىتساـ حخص الشداء عمى تحجيج الغخض مغ األكقاؼ كاألشخاؼ
السدتفضجة مشو ،كشخكط االستفادة مشو .كىػ أمخ يعكذ بصبيعة الحاؿ مجػ حخية السخأة بالترخؼ
في مستمكاتيا كسا نرف ىحه الػقؽية.
أما لغة الػثيقة تشع عغ ركح العرخ كما تعخفو عغ تجىػر المغة العخبية ،كبحضث صار
استخجاـ الكمسات العامية كالسرصمحات التخكية سسة بارزة مغ سسات الكتابة في تمظ الحؿبة ،كقج
ياء،
أىسل كاتب الحجة الػقؽية تثبضت اليسدة في سياؽ عباراتو ،كأبجؿ اليسدة المضشة في كسط الكمسة ً

أيزا
كسا أىسل الشقط في بعس الكمسات مسا جعميا تبجك غامزة غضخ مقخكءة ،كأىسل الكاتب ً

عبلمات التخؾيع مغ نقاط كفاصمة كفاصمة مشقػشة كنقصتضغ كعبلمة تعجب أك التأثخ.
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كعمى ذلظ ،فإف السشيج الحؼ اتبعتو في تحقضق ىحه الػقؽية يدتيجؼ باألصػؿ العمسية
الستبعة في ىحا السجاؿ؛ كذلظ مغ حضث ضبط الشز ،كتشؿيحو ،كترحيحو ،كتخخيج اآليات
القخآنية الكخيسة ،ككحلظ تػضيح معاني بعس الكمسات السبيسة ،كالتعخيف بالسػاقع ،كالتخجسة
لؤلعبلـ الػاردة في الشز.
أنؽاع الؽقف:

كاعتاد جسيػر الفقياء إلى تقديع الػقف إلى األنػاع اآلتية(:)1

الػقف الخضخؼ :ىػ ما يخرز مغ عقارات كأمػاؿ لمػجػه البخ الستشػعة مغ رعاية ،كخجمات
تعميسية ،كثقاؼية ،كاجتساعية ،كصحية ،كديشية ،كالسداجج كالجػامع كالكشائذ ،كعمى شمبة العمع،
كالفقخاء كالسحتاجضغ كالسداكضغ.
أحيانا الػقف األىمي ،الػقف العائمي ،الػقف
ذرية اإلنداف ،كأشمق عميو
ً
الحرؼ :ندبة إلى ّ
الػقف ّ
الخاص .كىػ ما يػقفو الػاقف عمى نفدو شضمة حياتو ،كعمى ذريتو أك أحج أقاربو بعج كفاتو.

الحرؼ كالخضخؼ ،فالػقف الحرؼ يؤكؿ في نيايتو إلى جية
الػقف السذتخؾ :الحؼ يجسع بضغ الػقف ّ
مغ جيات الخضخ.
كىحه الػقؽية مػضػع الجراسة تقع في خانة الػقت الحرؼ كالخضخؼ.

محتؽى الؽقفية:

الحجارة الخكمية مغ رعايا الجكلة العثسانية.
الػاقف :تقبل بغ اتفػش ّ
الريغة الجالة عمى الؽقف:

فقج أكردت الحجة الػقؽية الريغة اآلتية" :أكقفت كحبدت كترجؽ في جسيع ما ىػ ليا

كجار في ممكيا كتحت شمق ترخفيا".

السػقػؼ :مغ شخكط السػقػؼ أف يكػف
كمسمػكا لمػاقف ،كأف يكػف في عضغ يجػز بيعيا،
معمػما،
ً
ً
دكما مع بقاء عضشيا ،كقج ترشت الػقؽية أف السػقػؼ" :جسيع الجار القائسة
كيسكغ االنتفاع بيا ً
()1

محكس ػػة ياف ػػا الذ ػػخعية ،س ػػجل رق ػػع ( ،)25ت ػػاريخ  10ش ػػعباف 1285ق 26 /تذػ ػخيغ الث ػػاني – ن ػػػفسبخ

1868ـ ،ص 78-77؛ محكسػػة يافػػا الذػػخعية ،سػػجل رقػػع ( ،)25تػػاريخ  5شػػاؿ 1285ق 19 /كػػانػف

الثػػاني -يشػػايخ 1869ـ ،ص90-89؛ محكسػػة يافػػا الذػػخعية ،سػػجل رقػػع ( ،)25تػػاريخ  23ذؼ الحجػػة
1286ق 26 /آذار – مارس 1870ـ ،ص.298-297
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البشاء بجاخل يافا بحارة الفبلحضغ داخل محمة الشرارػ ضسغ محمة القمعة السعخكفة كالسذيػرة بجار
تقبل الحجارة السذتسمة عمى بضت كإيػاف معقػديغ بالسػنة كاألحجار كباإليػاف السخقػـ تخت مغ
الخذب كمختفق كحزضخاف كساحة سساكية ،كيرعج مغ الداحة السحكػرة بدمع مغ حجخ إلى

حزضخ ممفػؼ كمشافع كحقػؽ شخعية".

السػقػؼ عمضيا :أكقفت الػاقفة ىحا الػقف عمى نفديا شضمة حياتيا ،ثع مغ بعجىا عمى لبضبة بشت
إبخاـيع حذسة الخكمي بشت بشت أختيا صػنيا ،كعمى زكجيا حشا كلج يعقػب القاشغ بيافا ثع عمى
كقفا عمى فقخاء ممة الخكـ في
ذكػر كإناثًا كعمى ذريتيع ،كإذا انقخضػا
أكالد لبضبة ًا
جسيعا يعػد ذلظ ً
ً
يافا.
فقيا "أف شخط الػاقف كشز الذارع في لدكمو ككجػب العسل بو" ،كال
شخكط الػقفة :السعخكؼ ً
شا نرت عمضيا فػجب
يجػز مخالفتو بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ ،كقج شخشت الػاقفة السحكػرة شخك ً
العسل بيا كالسرضخ إلضيا مشيا :أف الشطخ كالتػلية لشفديا مجة حياتيا ،كمغ بعجىا لمسػقػؼ عمضيسا،

كمغ بعجىسا عمى األرشج فاألرشج مغ ذريتيسا ،كمشيا أنيا جعمت لشفديا التبجيل كاالستبجاؿ في
كقفيا ىحا مجة حياتيا ،بخأؼ السػقػؼ عمضيسا كرضاىسا بحلظ كمػافقتيسا عمى ما ىشالظ ،ثع مغ
معا ،كليذ لسغ بعجىسا فعل شيء
بعجىا عمى لبضبة كزكجيا حشا ،بخأؼ بعزيسا ً
بعزا كاتفاقيسا ً
مجانا مغ غضخ
مغ ذلظ ،كمشيا أف لبضبة كزكجيا حشا يدكشاف معيا في الجار السحكػرة مجة حياتيا
ً

أجخة لحضغ يؤكؿ الػقف إلضيسا ،أنذأت الػاقفة كقفيا ىحا عمى نفديا مجة حياتيا ثع مغ بعجىا عمى

لبضبة كزكجيا حشا ثع عمى أكالدىا مشو كىمع جخا".

ممكية الػقف :مغ شخكط السػقػؼ أف يكػف
كمسمػكا لمػاقف ،كقج نرت الػقؽية عمى أف
معمػما،
ً
ً
الػقف مسمػؾ لمػاقفة " ٍ
كجار في ممكيا كتحت شمق ترخفيا ،كحيازتيا الذخعية كآيل إلضيا بصخيق
الذخاء ا لذخعي بسػجب حجة شخعية مؤرخة في نرف شيخ جسادػ الثاني سشة 1258ق24[ /

يػلضػ -تسػز 1842ـ] كيجىا كاضعة عمى ذلظ ثابتة مدتسخة مدتقخة دكف السعارض كالسشازع".
التؽلية عمى الؽقف:

بسػجب الحجة الػقؽية جعمت الػاقفة التػلية لشفديا مجة حياتيا ،ثع مغ بعجىا عمى لبضبة

كقفا عمى الفقخاء السؿيسضغ
كزكجيا حشا ثع عمى أكالدىسا ،كإذا انقخضت ذريتيع كعقبيع ،يكػف ذلظ ً
بيافا مغ ممة الخكـ.
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محاولة الؽاقف الخجؽع عؼ الؽقف:
كاف اإلماـ أبػ حشيفة يقػؿ أف الػقف جائد ،كلكشو غضخ الزـ ،أؼ يجػز لمػاقف الخجػع عشو
في حياتو كيػرث عشو في ىحه الحالة .كمع ىحا فقج كاف اإلماـ يدمع بمدكـ الػقف في حالة

التدجضل ،أؼ حضغ يحكع قاضي السحكسة الذخعية بمدكـ الػقف .كلحلظ فقج جخػ العخؼ أف

يتطاىخ الػاقف بالخجػع عغ الػقف ،كيقػـ الستػلي بخفع دعػػ ضجه ،كسا يبجك في ىحه الػقؽية،
أخضخ برحة الػقف كلدكمو في ىحه
كيتع األمخ بأف يشطخ القاضي شكميِّا في ىحه الجعػة ،كيقخ ًا
الحالة.
اليجف مؼ الؽقف:

إف اليجؼ مغ الػقف حساية العقار السسمػؾ مغ التعجؼ كالسرادرة كاالغتراب ،كتأمضغ ما

يكفي لمعير في الذيخػخة كغجر الدماف .لحلظ لجأت الػاقفة إلى كقفيا عمى نفديا شضمة حياتو ثع
مغ بعجىا عمى ابشة ابشة أختيا كزكجيا ،ألف الخكابط العائمية ضمت قػية كمتساسكة ،كمشع انتقاؿ
العقار بعج كفاة الػاقفة إلى جيات أخخػ.
تاريخ الؽقفية :حخرت الػقؽية في شيخ صفخ الخضخ سشة 1280ىجخؼ /السػافق  20حديخاف –
يػنضػ  1868ميبلدؼ.
شيؽد الحال:
كىي مذتقة مغ السذاىجة كالسعايشة ،أل ف الذاىج يخبخ عسا شاىجه كعايشو ،كمعشاىا:

اإلخبار بمفع الذيادة( .)1كالذيادة ىي إخبار بحق عمى آخخ سػاء أكاف حق هللا أك حق البذخ،

كاإلخبار عغ عمع كيقضغ( .)2كىؤالء الذيػد الحيغ يعخفػف باسع شيػد الحاؿ أك شيػد العجكؿ ككاف

يجخؼ اختيارىع مغ كبار القػـ مغ العشاصخ السحمية.
()1

مجمة األحكاـ العجلية ،دار الثقافة ،عساف1999 ،ـ ،مادة ()1684؛ سابق ،سضج ،فقو الدشة ،ط ،4دار

()2

الدخخدي ،دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ (ت490ق1097 /ـ) ،السبدػط30 ،ج ،ط ،2دار السعخفة،

الفكخ ،بضخكت1983 ،ـ ،ج ،3ص.332

بضخكت( ،د.ت) ،ج ،16ص113؛ دمحم ،دمحم أمضغ" ،الذاىج العجؿ في الذخع اإلسبلمي" ،مجمة الجارة،

الخياض ،الدشة 1982 ،8ـ ،ص.127
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كيذتخط فضيع العجالة كالثقة كمعخفة دالالت األلفاظ الػاردة في الحجج الذخعية التي يذيجكف
عمضيا ،كتجرج أسساء ىؤالء الذيػد أسفل ق اخرات السحكسة في دفتخ الدجبلت الذخعية ،كقج كاف

شاىجا(.)1
عجدىع في ىحه الػقؽية ()14
ً
األلقاب والعبارات الجيشية:

تقجـ لشا ى حه الػقؽية معمػمات ؾيسة كنادرة عغ األلقاب في يافا في فتخة الجراسة ،كقج شسمت
األلقاب كالعبارات التي تجؿ عمى التحلل كالتػاضع كالتزخع كالخزػع إلى هللا عد كجل ،مثل:
الفقضخ ،كاأللقاب كالعبارات التي تجؿ عمى شمب الخحسة كالسغفخة مغ هللا ،مثل :غفخ هللا لو ،كحساة
هللا تعالى ،رضػاف هللا عميو ،كاأللقاب الجيشية ،مثل :اإلماـ ،الراحب السقجاـ ،الحاج ،الذيخ،
اليساـ ،الكبضخ الستعاؿ ،تاج اليجػ ،معجف الفزل كالجساؿ ،جشاب ،كأخخػ
السػلى ،ناضخ الػقفُ ،
ألقاب الفخخية تجؿ عمى الػجاىة كاالحتخاـ كالتبجضل كمجػ قجر أصحابيا ،مثل :الخػاجا ،أفشجؼ،

أغا ،كالحاكع ،كأمضغ الفتػػ ،الدضج ،حزخة.
الحجارة الخومية الكاثؽليكية
نز وقفية الحخمة تقال
ّ
بدع هللا كالربلة( )2كالدبلـ عمى نبيو كمرصفاه الحسج ﵀ الػاقف عمى كل حاؿ الكبضخ
الستعاؿ

()3

()4

كالربلة

كالدبلـ عمى رسػلو تاج اليجػ كعمى أصحابو كتعاؿ معجف الفزل

كالجساؿ.

()1

محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25حجة ( 25 ،)2ربيع األكؿ 1285ـ 16 ،تسػز -يػلضػ
1868ـ ،ص16-15؛ محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25حجة ( 22 ،)3رجب 1286ق28 /

تذخيغ األكؿ -أكتػبخ 1869ـ ،ص236؛ محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25حجة ( 9 ،)3ربيع

()2
()3

الثاني 1285ق 30 /تسػز -يػلضػ 1868ـ ،ص.28
جاءت في األصل :الربله.

الستعال :مغ مرصمحات الرػؼية ،كتعشي الستتابع في العمػ ،كمغ ال يقف بكل كساؿ كعمػ حرل لو،
بل يصمب بيسة العالية التخقي إلى أعمى مشو ،الكاشاني ،عبج الخزاؽ( ،ت730ق1329 /ـ) ،معجع

اصصبلحات الرػؼية ،تحقضق كتقجيع كتعخيب د .عبج العاؿ شاىضغ ،دار السشار لمصبع كالشذخ كالتػزيع،
()4

القاىخة1992 ،ـ ،ص ،142سيذار إليو الحًقا :الكاشاني ،معجع اصصبلحات الرػؼية.
جاءت في األصل :الربله.
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أما بعج فإنو قج حزخت الحخمة

العمية( ،)4بسجمذ الذخع

()5

()1

()6

الذخيف

()2

الحجارة
تقبل بشت اتفػش
ّ
()7

األنػر كمحفل

الخكمية
ّ

الحكع السشيف
()10

()8

()3

أحج رعايا الجكلة

األشيخ بسحسية

()9

يافا

يافا أجمو تعالى ،كىي بحاؿ يعتبخ شخًعا في حكع ككقػر عقل
ٍ
كجار في ممكيا كتحت شمق ترخفيا ،كحيازتيا الذخعية كآيل إلضيا
كترجقت بجسيع ما ىػ ليا
()11

بصخيق الذخاء
()1

الذخعي بسػجب حجة

()1

شخعية

()3()2

مؤرخة

()4

كنفاذ ترخؼ كأكقفت كحدبت

في نرف شيخ جسادػ

()5

الثاني

جاءت في األصل :الحخمو .والحخمة :تجسع عمى حخيع ،كىي ما ال انتياكو ،كتعشي كحلظ الحمة
كال سيابة ،كالسحخـ ما ال يحل استحبللو ،كحخـ الخجل عيالو كنداؤه كما يحسي ،كيصمق عمى السخأة في
السجتسع العخبي "حخمة" لمجاللة عمى مكانتيا في السجتسع ،فيي صاحبة السيابة كالحخمة التي ال يحل

انتياكو كال يحل استحبلليا إال بصخؽ شخعية معمػمة ،ثع أصبح "الحخيع" اصصبلح عخفي السع السكاف

الحؼ تأكؼ إليو الشداء ،كمعشاه أنو محخـ عمى الغخباء ،ابغ مشطػر ،أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ

مكخـ (ت711ق1311 /ـ) ،لداف العخب15 ،ـ ،دار صادر ،بضخكت1959-1955 ،ـ ،ـ،12

ص ،123-122مادة (حخـ).

()2

جاءت في األصل :الحجاره.

()4

جاءت في األصل :العميو.

()3
()5

جاءت في األصل :الخكميو.

الذخع :البياف كاإلضيار .الجخجاني ،عمي بغ دمحم الدضج الذخيف( ،ت816ق1413 /ـ) ،معجع
التعخيفات ،تحقضق كدراسة دمحم صجيق السشذاكؼ ،دار الفزضمة لمشذخ كالتػزيع كالترجيخ ،القاىخة،

()6
()7

2004ـ ،ص .108سيذار إليو الحًقا :الجخجاني ،معجع التعخيفات.
مجمذ الذخع الذخيف :يقرج بحلظ السحكسة الذخعية في يافا.

السحفل :السجمذ ،كقضل مكاف االجتساع ،أك مقخ السحكسة الذخعية ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ،11

()8

ص ،157-156مادة (حفل).
السشيف :أؼ ٍ
عاؿ مذخؼ ،كقضل السكاف السختفع كالسذخؼ ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،9ص،342

()9

ؼ).
مادة َ
(ن َػ َ

ِ
محسية :حسى الذيء حسياِ ،
كم ْحسية :مشعو كدفع عشو ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ،14
كح
َ ًّ
سى كحسايةَ .
ً
ص ،198مادة (حسا).

()10

الخزانة ،كقضل الػقار :الدكضشة كالػداعة ،كالتػقضخ:
وقؽر عقل :راجحة العقل ،كقضل الػقار :أؼ الحمع ك َّ

()11

جاءت في األصل :الذخا.

التعطيع ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،5ص ،292-289مادة (كقخ).
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الثاني سشة 1258ق 24[ /يػلضػ -تسػز 1842ـ] كيجىا كاضعة عمى ذلظ ثابتة مدتسخة مدتقخة

دكف السعارض كالسشازع ليا إلى حضغ صجكر ىحا الػقف الذخعي اآلتي ذكخه ،كذلظ جسيع الجار
()6

القائسة

()1

البشاء

()11

السعخكفة

()7

()8

بجاخل يافا بحارة الفبلحضغ داخل محمة
()12

كالسذيػرة

بجار تقبل الحجارة

()1

()2

السذتسمة

الشرارػ ضسغ محمة

عمى بضت كإيػاف

()3

()9

()10

القمعة

معقػديغ بالسػنة

()4

جاءت في األصل :حجو .حجة :الجلضل كالبخىاف ،اسع أشمق عمى الػثيقة التي يتع تشطيسيا في حزػر

حكسا مغ األحكاـ أك كانت بقرج تحجيج حادثة حقػؾية كالعقج أك اإلقخار
أحج القزاة سػاء كانت تحتػؼ ً
الح َّجة :ما ُدكِف َع بو الخرع .أقصاش ،نجاتي،
أك تعضضغ الػصي .كيصمق عمضيا اسع (حجة شخعية) .كقضل ُ

كبضشارؽ ،عرست ،األرشيف العثساني :فيخس شامل لػثائق الجكلة العثسانية السحفػضة بجار الػثائق

التابعة لخئاسة الػزراء باستانبػؿ ،تخجسة صالح سعجاكؼ صالح ،إشخاؼ كتقجيع ،أكسل الجيغ إحداف

أكغمي ،مشذػرات مخكد األبحاث لمتاريخ كالفشػف كالثقافة اإلسبلمية باستانبػؿ ،كمخكد الػثائق
لمسخصػشات بالجامعة األردنية ،عساف1986 ،ـ ،ص471؛ ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،2ص

()2
()3

()4

 ،228-227مادة (حجج).
جاءت في األصل :شخعيو.

الحجة الذخعية :حجة صادرة عغ محكسة تتزسغ مشح إذف أك تثبضت إقخار أك تأيضج إنذاء أك ترخؼ،

انطخ :كخـ ،عبج الػاحج ،معجع مرصمحات الذخيعة كالقانػف :عخبي ،فخندي ،إنكمضدؼ ،ط ،1مكتبة
المغات ،القاىخة1995 ،ـ ،ص155؛ الجخجاني ،معجع التعخيفات ،ص.73

جاءت في األصل مػرخو.

()5

جاءت في األصل :جساد

()7

جاءت في األصل :البشا.

()6
()8

جاءت في األصل :القايسو.

جاءت في األصل :محمو .والسحمة :حي مغ أحياء السجيشة أك القربة ،كيبمغ عجد مشازليا ما بضغ (-35
 )50مش ًدال ،تخبصيع رابصة اجتساعية فضيا قخابة كتألف ،انطخ:

;Kramers, J. H. “Mahalla”, Islam Ansiklopedisi: (IA), Istanbul 1979, Vol. 7, p144
()9

()10
()11
()12

كانطخ :سامي ،شسذ الجيغ ،قامػس تخكي ،ص.1304

جاءت في األصل :محمو.

جاءت في األصل :القمعو.
جاءت في األصل :السعخكفو.
جاءت في األصل :السذيػره.
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بالسػنة

()4

كاألحجار

()5

()6

كباإليػاف السخقػـ

سساكية( ،)10كيرعج مغ الداحة

شخعية

()13

()14

الخػاجا
()1
()2
()3
()4

()11

تخت

()12

السحكػرة

()7

()8

مغ الخذب كمختفق كحزضخاف

()9

كساحة

بدمع مغ حجخ إلى حزضخ ممفػؼ كمشافع كحقػؽ

كشساال دار
السحجكد قبمة دار كرثة خز اخ الخكمية ،كشخًقا دار إلياس الجافر،
ً
انصػف أججػ كؼيو الباب ،كغخًبا دار أججػ السحكػرة( )1بجسيع حقػقيا كشخقيا كمخافقيا

جاءت في األصل :الحجارة.
جاءت في األصل :السذسمو.

إيؽان :كمسة فارسية األصل ،تعشي غخفة االستؿباؿ ،انطخ :أدػ شضخ ،األلفاظ الفارسية السعخبة ،السصبعة
الكاثػليكية لآلباء اليدػعضضغ ،بضخكت1908 ،ـ ،ص.13

جاءت في األصل :السػنو ،والسؽنة :الصضغ كالقر الشاعع ،أك الكمذ كالقر الشاعع ،كتربح بعج خمصيسا
شبيو باإلسسشت.

()5

جاءت في األصل :االحجار.

()7

تخت :سخيخ يػضع عميو الفخاش ،يرشع مغ الخذب ،أك يرشع مغ الحجخ كاآلجخ ،كارتفاعو نحػ

()6

السخقػـ :السحكػر.

نرف متخ ،كيدتخجـ لمشػـ .فخيحة ،أنيذ ،معجع األلفاظ العامية ،مصبعة لبشاف ،بضخكت1995 ،ـ،

()8

ص.20

الحزيخ :يدتخجـ الحزضخ عادة في تخبية الحساـ كالججاج في معطع دكر يافا مسا أضفى عمى السجيشة
صفة الخيؽية ،رافق ،عبج الكخيع ،غدة :دراسة عسخانية كاجتساعية كاقترادية مغ خبلؿ الػثائق الذخعية،

()9

 ،ص .30

جاءت في األصل :ساحو .كالداحة :الحػش.

()10

جاءت في األصل :سساكيو.

()12

جاءت في األصل :السحكػره.

()11
()13
()14

جاءت في األصل :الداحو.
جاءت في األصل :شخعيو.

خؽاجا :لفطة عثسانية مغ أصل فارسي ،كمعشاىا السعمع أك السخبي ،كسا تصمق عمى التاجخ أك الدضج،
كأشمقت في العرخ العثساني عمى كبار التجار .انطخ :الغدؼ ،نجع الجيغ دمحم بغ دمحم (ت 1061ق/

1651ـ) ،لصف الدسخ كقصف الثسخ2 ،ج ،حققو محسػد الذيخ ،مشذػرات ك ازرة الثقافة كاإلرشاد

القػمي ،دمذق1981 ،ـ ،ج ،1ص( 154ىامر) .األندي ،دمحم عمي ،الجرارؼ البلمعات في مشتخبات
المغات ،مصبعة جخيجة بضخكت1318 ،ق1900 /ـ ،ص241؛ الباشا ،حدغ ،األلقاب اإلسبلمية في

63

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

كمخافقيا كحزضخاتيا كججرانيا كمشافعيا كحجائقيا كقجيسيا كججيجىا كما عخؼ بيا كندب إلضيا كبكل
حق ىػ ليا شخًعا عمى نفديا مجة حياتيا ،ثع مغ بعجىا عمى لبضبة بشت إبخاـيع حذسو الخكمي بشت
بشت أختيا صػنية( )2الخكمية( ،)3كعمى زكجيا حشا كلج يعقػب مخبيع الخكمي( )4المجاكؼ( )5القاشغ
ذكػر كإناثًا ،ثع
بيافا ثع عمى أكالد لبضبة السحكػرة مغ زكجيا حشا السخقػـ ثع عمى أكالد أكالدىا مشو ًا
()6
عمى أكالد أكالد أكالدىع كحلظ ،ثع عمى ندميسا كعقبيسا كذريتيسا إلى ما شاء هللا تعالى أبج
()7

كىػ ُّﭐﲩ

كدائسا ما تشاسمػا إلى أف يخث هللا ﭐُّﱑ ﱒ ﱓَّ
األبجيغ كدىخ الجاىخيغ أبجا ما دامػا
ً
()8
كقفا عمى الفقخاء( )9السؿيسضغ بيافا مغ ممة
َّ
ﲪ  ،ثع مغ بعج انقخاض ذريتيع كعقبيع ،يكػف ذلظ ً
شا نرت عمضيا فػجب العسل بيا كالسرضخ إلضيا مشيا أف
الخكـ ،كقج شخشت الػاقفة السحكػرة كشخك ً
الشطخ كالتػلية لشفديا مجة حياتيا ،كمغ بعجىا لمسػقػؼ عمضيسا ،كمغ بعجىسا عمى األرشج فاألرشج

مغ ذريتيسا ،كمشيا أنيا جعمت لشفديا التبجيل كاالستبجاؿ

()10

()1

في كقفيا ىحا مجة حياتيا ،بخأؼ

التاريخ كالػثائق كاآلثار ،دار الشيزة ،القاىخة1987 ،ـ ،ص ،279كسيذار إليو الحقاً :الباشا ،األلقاب

()1

اإلسبلمية.

جاءت في األصل :السحكػره.

()2

جاءت في األصل :صػنيو.

()4

جاءت في األصل :الخكمى.

()6

أبج :داـ ،كخمج ،كاألبج :األزؿ ،كىػ ثابت عمى حالو ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،3ص ،68مادة

()3
()5

جاءت في األصل :الخكمية.
جاءت في األصل :المجاكػ.

(أَبج)؛ الكاشاني ،معجع اصصبلحات الرػؼية ،ص.57

()7

مغ اآلية :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ ،سػرة مخيع ،اآلية (.)40

()9

جاءت في األصل :الفق اخ.

()8
()10

مغ اآلية :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ  ،سػرة األنبياء ،اآلية (.)89
االستبجال :أف تبجؿ العضغ السػقػفة بعقار آخخ أك بسبمغ مغ الساؿ لذخاء عضغ بو تكػف مػقػفة مكاف
الخراؼ ،أبػ بكخ أحسج بغ عسخ الذضباني،
العضغ التي بيعت .كيعج االستبجاؿ أحج كجػه االستثسار،
ّ
(ت261ق874 /ـ) ،أحكاـ األكقاؼ ،مصبعة ديػاف عسػـ األكقاؼ السرخية ،القاىخة1904 ،ـ،
ص23؛ ابغ عابجيغ ،دمحم أمضغ (1252ق1836 /ـ) ،رد السحتار عمى الجر السختار5 ،ج ،دار الفكخ،
بضخكت1992 ،ـ ،ج ،4ص.40
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السػقػؼ عمضيسا كرضاىسا بحلظ كمػافقتيسا عمى ما ىشالظ ،ثع مغ بعجىا إلى لبضبة كزكجيا حشا،
()3

()2
معا كليذ لسغ بعجىسا فعل شيء
بخأؼ بعزيسا ً
بعزا كاتفاقيسا ً
()6
مجانا مغ غضخ أجخة( )5لحضغ يؤكؿ
كزكجيا حشا يدكشاف معيا في الجار السحكػرة( )4مجة حياتيا
ً
()7

الػقف إلضيسا ،أنذأت

مغ ذلظ ،كمشيا أف لبضبة

الػاقفة كقفيا ىحا عمى نفديا مجة حياتيا ثع مغ بعجىا عمى لبضبة كزكجيا
()9

()8
كحدبا
عيا
كقفا
حشا ثع عمى أكالدىا مشو كىمع ج اخ  ،كسا مػضح أعبله ً
ً
صحيحا شخ ً
ً
صادر مشيا بصخيق الخضى كالصػاعية كحدغ االختيار مغ غضخ إكخاه ال في ذلظ كال إجبار
ًا
عيا
مخ ً

يحا
صخ ً

مؤبجا( ،)10كقج
كال تعيج كال قخار عالسة بسعشى ىحا الػقف الذخعي كما يتختب عمضيا شخًعا ً
ككقفا ً
()12
()11
خت
ر ْ
جعمت متػليِّا عمى كقفيا ىحا حشا زكج لبضبة السحكػر لتدجضمو كبعج أف سمستو لي كَق ُ
()13

يجىا عشو كتدمسو الستػلي السخقػـ

()1

جاءت في األصل :بخاػ.

()2

جاءت في األصل :بخػ.

()4

جاءت في األصل :السحكػره.

()3

جاءت في األصل :شى

()5

جاءت في األصل :اجخه.

()7

جاءت في األصل :انذاءت.

()6
()8

لتدجضمو تدمع مثمو بسثمو ،كلسا تع الػقف كالذخكط عمى

جاءت في األصل :أيمػلة.
جاءت في األصل :ىمسجخا .ىمػ جخا :أؼ إلى ماال نياية ،لعميا تقػـ مقاـ الححؼ في غضخ نرػص
السقتبدة ،انطخ :الياشسي ،عبجالخحسغ ،تعمع الشحػ كاإلمبلء كالتخؾيع ،ط ،2دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع،

()9
()10
()11
()12
()13

عساف ،األردف 2008ـ ،ص.251

حبذ :كقف ،كالحبذ :كل شيء كقفو صاحبو ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،6ص ،46-44مادة
(حبذ)؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،ـ ،8ج ،15ص.277-276

جاءت في األصل :مؤبج.
جاءت في األصل :لبضبو.

قرخت :تخكتو ككفت عشو ،كقضل قرخت :أُبعجت ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،5ص ،103-95مادة

(قرخ).

السخقػـ :السحكػر.
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الػجو السدصػر

()1

()2

عشو لمػاقفة الخجػع عغ كقفيا ىحا فأدعت
()3

الحاضخ معيا بالسجمذ الذخعي قائمة

()4

في دعػاىا

عمى الستػلي حشا السحكػر الحاضخ

عميو ،أف ىحا الػقف غضخ صحيح عشج

بعس العمساء األعبلـ ،ألنو عمى الشفذ كشمبت استخداده لسمكيا فعارضيا الستػلي الشاضخ السحكػر
()5

قائبل
ً

()6

أف الػقف السحكػر عمى الػجو السدصػر صحيح شخعي كالزـ عشج اإلماـ أبػ يػسف
()7

رضػاف هللا تعالى عميو كشاؿ الشداع بضغ الصخفضغ كاشتج العجاء

()1

جاءت في األصل :السدبػط.

()3

جاءت في األصل :قابمو.

()2
()4
()5
()6

()8

بضغ الخرسضغ كشمبا مغ مػالنا

جاءت في األصل :فادعت.

الجعؽة :مذتقة مغ ُّ
حق عمى الغضخ ،الجخجاني،
الجعاء كىػ الصمب ،كفي الذخع يصمب بو اإلنداف إثبات ّ
معجع التعخيفات ،ص.91
جاءت في األصل :قايبل.

اإلمام أبؽ يؽسف :يعقػب بغ إبخاـيع بغ حشير بغ سعج األنرارؼ الكػفي ،صاحب اإلماـ أبي حشيفة،

فقضيا عبلـ مغ حفاظ الحجيث كالخكاية ،كلج في الكػفة سشة (113ق/
كتمسضحه كأكؿ مغ نذخ محـبو ،كاف ً
731ـ) ،ككلي القزاء ببغجاد في عيج السيجؼ كاليادؼ كالخشضج ،لو عجة مؤلفات ،مشيا :الخخاج،
كاآلثار ،كىػ مدشج أبي حشيفة ،كأدب القاضي ،كاألمالي في الفقو ،كالخد عمى مالظ بغ أنذ ،كالفخائس،

كانت كفاتو في سشة (182ق798 /ـ) ،لسديج مغ السعمػمات ،انطخ :الخصضب البغجادؼ ،أبػ بكخ بغ

عمي (ت463ق1071 /ـ) ،تاريخ بغجاد ،ج ،14دار الكتاب العخبي ،بضخكت (د.ت) ،ص262-242؛
ابغ خمكاف ،كؼيات األعياف ،ج ،6ص390-378؛ الحىبي ،أبػ عبجهللا شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج

(ت748ىػ1347 /ـ) ،تحكخة الحفاظ4 ،ج ،ط ،2مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ الشطامية ،حضجر أباد،
اليشج1333 ،ىػ ،كأعاد ترػيخه دار إحياء التخاث العخبي ،ج ،1ص292؛ الحىبي ،شسذ الجيغ أبػ
عبجهللا دمحم بغ أحسج (ت 748ق1347 /ـ) ،سضخ أعبلـ الشببلء ،ج ،8أشخؼ عمى تحقضق كخخج أحاديثو

شعضب األرناؤكط ،ودمحم نعيع العخقدػسي ،مؤسدة الخسالة ،بضخكت1982 ،ـ ،ج ،8ص473-470؛

الدركمي ،خضخ الجيغ ،أعبلـ :قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ العخب كالسدتعخبضغ كالسدتذخقضغ،
()7

8ج ،ط ،5دار العمع لمسبليضغ ،بضخكت1981 ،ـ ،ج ،8ص ،193سيذار إليو الحًقا :الدركمي ،األعبلـ.

جاءت في األصل :العجا.
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()1

مػالنا

()3

إليو

الحاكع

()2

الذخعي السذار إليو أعاليو أف يعخفيسا الحكع الذخعي فتأمل مػالنا السػمى
()4

في دعػػ الخرسضغ كأمعغ

الشطخ في تقخيخ االثشضغ حكع برحة ىح الػقف كلدكمو في
()5

()6

كالراحب السقجاـ

اإلماـ أبا يػسف حساه هللا

اليساـ
خرػصو كعسػمو ً
عسبل بقػؿ اإلماـ ُ
تعالى مغ التأسف رعاية لجانب البخ كالتقػػ كأزاؿ مغ عمى الشفذ عمى ما عميو الفتػػ ،ألنو
عيا أكقفو بصخيقو الذخعي
حكسا
صحيحا شخ ً
ً
أرجح كأدنى كاتباعو في أمػر الػقف أصح كأحخػ ً
()7
افعا بالخبلؼ الحاصل بضغ األئسة( )8األسبلؼ كمشع الػاقفة
غب اعتبار ما كجب اعتباره شخًعا ر ً
حكسا
الػاقفة دعػاىا ىحا بدبب ما مشو الجعػػ كعخفيا بأنيا مسشػعة مغ شمبيا الخجػع عغ الػقف ً

()1

مؽالنا :استعسل ىحا المقب لمخمفاء العباسضضغ ،كسا استعسل في العرخ الفاشسي لمػزراء ،كفي العيج
العثساني اس تخجـ المقب لكبار السػضفضغ السجنضضغ كرجاؿ الجيغ ،انطخ :الباشا ،األلقاب اإلسبلمية،
ص521-519؛ بخكات ،مرصفى ،األلقاب كالػضائف العثسانية :دراسة في تصػر األلقاب كالػضائف
مشح الفتح العثساني لسرخ حتى إلغاء الخبلفة العثسانية 1924-1517ـ ،دار غخيب لمصباعة كالشذخ

()2

()3
()4
()5

()6

كالتػزيع ،القاىخة2000 ،ـ ،ص ،61كسيذار إليو الحًقا :بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية.
الحاكػ :الحؼ َيفرل بالحق ،انطخ :اإلسكافي ،أبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا الخصضب( ،ت421ق/
ّ
1029ـ) ،مبادغ المغة ،حققو َّ
كعمق حػاشيو الجكتػر يحضى عبابشة ،كالجكتػر عبجالقادر الخمضل ،السصابع
التعاكنية ،عساف1997 ،ـ ،ص ،38كسيذار إليو الحًقأ :اإلسكافي ،مبادغ المغة.
السػمى إليو :السذار إليو.

أمعؼ :دقق بتسعغ ،كأمعغ الشطخ :دقق بقػة الشطخ ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،13ص،412-409
مادة (معغ).

اليسة ،كاليساـ :الدضج الذجاع الدخي ،كاليساـ :األسج ،كاليساـ :الد ّضج بعضج ِ
ِ
الي َّس ِة.
ٌ
ُ
ُ
ُ
ّ
اليسام :السمظ العطيع ّ
اليساـ :كثضخ العصاء ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،مادة (ىسع) ،الثعالبي ،أبػ مشرػر إسساعضل
ُ
(ت429ق1038/ـ) ،فقو المغة كسخ العخبية( ،د.ت) ،ص146؛ اإلسكافي ،مبادغ المغة ،ص.37
ّ
السقجام :الحؼ ُيقجـ األشياء كيزعيا في مػضعيا .كالسقجاـ :الحؼ يتقجـ قػمو .كالسقجاـ مغ يتقجـ
بالذخؼ أك الخياسة ،كالسقجاـ :مغ اصصبلحات الرػؼية ،كتعشي الحؼ قجمو هللا كجعمو مغ أىل الرف
األكؿ ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،12ص ،470مادة (قجـ) .الكاشاني ،معجع اصصبلحات الرػؼية،

()7
()8

ص.140
ِغ ﱠب :جاء بعجه ،ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ـ ،1ص ،635مادة (غبب).
جاءت في األصل :االيسو.
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()1
مخضيا ،كبسػجب ذلظ كمو كالحكع
امتثاال
حكع
بو
كما
ه
خ
ألم
فامتثمت
،
كمشعا صحيحضغ شخعضضغ
ً
ً
ً
محكػما برحتو كلدكمو
عيا
كقفا
برحة ما ىشالظ صارت جسيع الجار السحجكدة أعبله ً
صحيحا شخ ً
ً
ً

في خرػصو كعسػمو ال تباع كال تخىغ كال تبجؿ كال تدتبجؿ حدب الذخط السػضح أعبله ﭐُّﭐ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ َّ ( ،)2كقج كقع أجخ الػقفة عمى هللا الكخيع

الحميع ِ
كغ َّب الصمب ُحخر كسصخ كسجل بتاريخ الثامغ كالعذخيغ مغ شيخ صفخ الخضخ سشة خسدة
كثسانضغ كمائتضغ كألف [ىجخؼ  20حديخاف -يػنضػ  1868ميبلدؼ].
()3

شيػد الحاؿ :كاتبو الفقضخ

()4

الدضج

محسػد داككد غفخ لو ،خمضل سضج أحسج البيارؼ ،الخػاجا

إلياس السدبظ الخكمي ،الدضج مرصفى أبػ خبلص ،حدضغ الذاكير ،الدضج دمحم الحاج جسعو
الحذاش ،الدضج دمحم الحاج عسخ المحاـ ،الدضج الحاج دمحم آغا

()1

()5

()1

الخمػصي ،الذيخ

دمحم سعضج

السشع الذخعي :السشع الذخعي :ىػ مشع القاضي السجعي عغ السشازعة في قػلو" :ليذ لظ حق أك أنت
مسشػع مغ السشازعة" ،مجمة األحكاـ العجلية ،السصبعة األدبية ،بضخكت1302 ،ق1884 /ـ ،مادة

()2
()3
()4

( ،)1786ص.260

سػرة البقخة ،اآلية (.)181

الفقيخ :مغ ألقاب التػاضع كالتحلل ﵀ تعالى ،كقج شاع ىحا المقب في العرخ العثساني ،بخكات ،األلقاب
كالػضائف ،ص.83

سيجنا :الدضج في المغة ىػ الذخيف كالفاضل كالكخيع كالحميع كالخئيذ كالسقجـ ،كقج أشمق كقب عاـ عمى
األجبلء مغ الخجاؿ ،ككاف لقب سضج يحخؼ عشج العامة بػ "سضجؼ" ،كالدضج :الحؼ يدػد سػاد الشاس ،أؼ

()5

جسعيع الكثضخ ،اإلسكافي ،مبادغ المغة ،ص37؛ الباشا ،األلقاب اإلسبلمية ،ص.348 ،345

آغا :كىي كمسة تخكية األصل تعشي "األخ األكبخ" ،كقج تعشي األب ،كالدضج ،كالخئيذ ،كاألمخ ،كقج
مشحت الجكلة العثسانية ،ىحا المقب لكثضخيغ مغ السػضفضغ ،كخاصة العدكخيضغ ،كأشمق بالجكلة العثسانية
عمى كبار الزباط ،ككاف يصمق في استانبػؿ عمى القائج العاـ لئلنكذارية .بخكات ،مرصفى ،األلقاب

كالػضائف العثسانية :دراسة في تصػر األلقاب كالػضائف مشح الفتح العثساني لسرخ حتى إلغاء الخبلفة

العثسانية 1924-1517ـ ،دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،القاىخة2000 ،ـ ،ص173؛ كانطخ:
شػكت ،محسػد ،التذكيبلت كاألزياء العدكخية العثسانية ،دار شبلس لمجراسات كالشذخ ،دمذق،

1988ـ ،ص42؛

68

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021
()2

أفشجؼ

الذخقاكؼ ،الخػاجا جخجذ ميخائضل فخح ،الخػاجا ميخائضل القرضخ ،إسساكؼ ابغ إبخاـيع

ؾبصي ،دجاني زاده

()3

الدضج الحاج حدضغ أفشجؼ

()4

سميع أمضغ الفتػػ

[الدضج الحاج حدضغ أفشجؼ سميع الججاني أمضغ الفتػػ] (.)1

Supplement Aux

()5

[يق أخ االسع األخضخ ىكحا]:

Redhouse, ATurkish and English Lexicon, p14, Dozy, R.

Dictionaries ires Arabes, 2 vol, Beyrouth, 1968. P28; Bowen, H. “Agha”,
()1

Encyclopedia of Islam (E. 12). Vol. I, pp. 245-246.

تػقضخ ليع ،ىػ اإلنداف
ًا
الذيخ :الذيخ في المغة ىػ الصاعغ في الدغ ،كلقب بو أىل العمع كالربلح
الكامل في عمػـ الذخيعة كالصخيقة كالحؿيقة ،البالغ إلى حج التكسضل فضيا ،الكاشاني ،معجع اصصبلحات

الرػؼية ،ص172؛ بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص216؛ التيانػؼ ،كذاؼ اصصبلحات،

()2

ص.1049

أفشجي :لقب أشمق عمى أخي الدمصاف سميساف بادشاه سمصاف قسصسػنية ،كقج استعسل في العيج العثساني
لميضئات العمسية القزائية ،ابغ بصػشة ،تحفة الشطار ،ج ،1ص347؛ اليعقػبي ،دمحم أحسج سميع ،ناحية

القجس في القخف العاشخ اليجخؼ /الدادس عذخ السيبلدؼ ،مشذػرات البشظ األىمي األردني ،عساف،
()3
()4

1999ـ ،ص.209

زاده :لفطة تخكية تعشي االبغ كالشجل ،أشقيا األتخاؾ عمى كبار العائبلت ،انطخ :األندى ،الجرارؼ
البلمعة ،ص.278

أميؼ الفتؽى :السقرػد بحلظ السفتي ،كىػ أعمى درجة كضيؽية بعج الشائب الذخعي في القزاء ،ككاف
ىشالظ مفتي في الػاليات ،كاأللػية كاألقزية ،ككضيفتو صياغة األحكاـ الذخعية كالقانػنية في السحكسة،
محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)27حجة رقع ( 21 ،)2ربيع األكؿ 1288ق 10 /حديخاف – يػنضػ

1871ـ ،ص 165؛ محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)29حجة رقع ( 20 ،)3رمزاف 1291ق1 /

تذخيغ الثاني -نػفسبخ 1874ـ ،ص307؛ محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)60حجة رقع (29 ،)2
()5

ذؼ القعجة 1313ق 12 /أيار -مايػ 1896ـ ،ص.63-60

حديؼ سميػ أفشجي :ىػ الدضج الحاج حدضغ أفشجؼ ابغ سميع الججاني ،شغل كضيفة ككضل السفتي في
قزاء يافا في الفتخة الػاقعة ما بضغ سشتي 1323-1285ق1905-1868 /ـ ،محكسة يافا الذخعية،

سجل رقع ( 25 ،)25جسادػ األكلى 1285ق 16 /تسػز -يػلضػ

1868ـ ،ص52؛ محكسة يافا

الذخعية ،سجل رقع ( 25 ،)29ذؼ القعجة1288 ،ق 9 /أيار -مايػ 1896ـ ،ص88؛ محكسة يافا

الذخعية ،سجل رقع ( 25 ،)97جسادػ الثاني 1323ق 27 /آب – أغدصذ 1905ـ ،ص.22-21
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الخاتسة:
تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
-1

اعتبار حجج الػقؽية مغ أىع مرادر كتابة التاريخ االجتساعي كاالقترادؼ في تاريخ
نطخ لسرجاقضتيا كدقتيا كتفخدىا عغ غضخىا مغ السعمػمات الػاردة في
العخب الحجيثً ،ا
السرادر األخخػ.

-2

رسست لشا السعمػمات السدتخمرة مغ الحجج الذخعية صػرة كاقعية لسجتسع مجيشة يافا مغ
حضث تشػع العشاصخ الدكانية ؼيو ،كالعبلقة القائسة بضغ ىحه العشاصخ.

-3

أكضحت لشا الحجة الػقؽية أف السخأة في يافا كريفيا تستعت بقجر كبضخ مغ االستقبلؿ
ككثضخ ما ضيخت في السحكسة الذخعية بشفديا ؼيسا يتعمق بذخائيا
ًا
كالحخية في العسل.
لمعقارات أك بيعيا أك كقفيا لؤلكقاؼ كغضخىا .كسا أنيا ضيخت في محكسة يافا الذخعية
كسجعية كمجعى عمضيا.

-4

بضشت الجراسة أف السديحضضغ في يافا قج التدمػا بأصػؿ الذخعية اإلسبلمية ،فمجأكا إلى
محكسة يافا الذخعية لفس السشازعات بضشيع كبضغ غضخىع ،أك إلبخاء ذمتيع تجاه مالية الجكلة.
كسا أنيع كثقػا أكقافيع في محكسة يافا الذخعية بإشيارىا كمشع التعجؼ عمضيا.

()1

محكسة يافا الذخعية ،سجل رقع ( ،)25حجة ( 28 ،)3صفخ 1285ىػ 20 /حديخاف – يػنضػ 1868ـ،

ص.9-8
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العساني
مؼ وثائق األرشيف ُ

العسانية في زنجبار عام
مؽقف بخيطانيا مؼ رفع األعالم عمى الدفؼ ُ
1257ه1841/م
دراسة كتحقضق
الباحثة

األستاذ الجكتػر

فاشسة بشت ناصخ بغ خمف الحاتسية

دمحم سالع غثياف الصخاكنة

قدع التاريخ /كمية اآلداب كالعمػـ االجتساعية

قدع التاريخ /جامعة الدمصاف قابػس

جامعة الدمصاف قابػس

قدع التاريخ /جامعة مؤتة-األردف

السمخز
تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى العبلقات الدياسية كاالقترادية بضغ ُعساف كدكلة
جكنة
إنجمتخا ،كذلظ مغ خبلؿ كثيقة محفػضة في ىضئة الػثائق كالسحفػضات الػششية بسدقط ،كىي ُم َّ

في الدجل رقع  ،OM.NRAA.A.2.1.3.7كيعػد تاريخيا إلى  28صفخ 1257ق 21 /أبخيل
(نيداف) 1841ـ ،كىي مرشفو في اليضئة ضسغ كثائق الشقل البحخؼ ،كالعبلقات الخارجية مع
بخيصانيا في عيج الدضج سعضج بغ سمصاف ،سمصاف عساف كزنجبار (1856-1804ـ) .
كقج أبخزت الجراسة شبيعة ىحه العبلقات بضغ ُعساف كإنجمتخا ،ك السخاسبلت التي دارت بضغ
الدضج سعضج بغ سمصاف ،ك الؿبصاف أتكشد ىسختػف؛ القشرل البخيصاني في زنجبار .كتشاكلت ىحه
العسانية في زنجبار.
الػثيقة األحجاث التي تختبت عمى رفع االعبلـ عمى الدفغ ُ
الكمسات الجالة :سمصشة ُعساف ،زنجبار ،إنجمتخا ،الدضج سعضج ،القشرمية البخيصانية ،الؿبصاف
ىسختػف ،االعبلـ.
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Abstract
This research aims to identify the political and economic relations
between Oman and England. As for the date of this document, it dates
back to Safar 28, 1257 AH/April 21, 1841 AD. It is recorded in Register
No. OM.NRAA.A.2.1.3.7, kept at the National Records and Archives
Authority in Muscat. The register consists of (55) sheets. The document
is classified under maritime transport and foreign relations with Britain
during the reign of Sultan Said bin Sultan (1841-1850 AD). In the
register, the document occupies sheet No. (5).
The study highlighted the nature of the political and economic
relations between Oman and England, by presenting the correspondence
that took place between Captain Atkins Hamerton; the British Consul in
Zanzibar, and Sultan Saeed bin Sultan. The document mentioned
incidents related to violations of flag codes on ships in Zanzibar 1256 AH
/ 1841 AD.
Keywords: Sultanate of Oman, Captain Hamerton, Zanzibar.
:العسانية
ُ أىسية الؽثائق

العسانية السحفػضة في ىضئة الػثائق كالسحفػضات الػششية بسدقط مغ أىع
ُ تعج الػثائق
 لسا حػتو مغ معمػمات ؾيسة،السرادر التاريخية في دراسة تاريخ ُعساف الحجيث كالسعاصخ

 لسا تػفخه مغ،كتفرضمية عغ ُعساف في تمظ الحؿبة لع تخد سػاىا كتعج ىحه السعمػمات ؾيسة كنؽيدة
 كقج تسضدت السعمػمات،معمػمات غديخة تغصي مختمف جػانب الحياة لسجتسع ُعساف في تمظ الحؿبة
الػاردة في ىحه الػثائق بسرجاقضتيا كدقتيا فقج رسست لشا صػرة كاقعية لسجتسع ُعساف آنحاؾ مغ
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حضث تشػع العشاصخ الدكانية كالعبلقة القائسة بضغ ىحه العشاصخ كسست ىحه العبلقة القائسة عمى
السشفعة الستبادلة.
كال بج مغ اإلشارة أف السعمػمات الػاردة في داخل الػثيقة متشػعة مسا يداعج الباحث عمى
تػضيفيا في أكثخ مغ اتجاه لخجمة بحثو.

العسانية السحفػضة في اليضئة إلى كػف السعمػمات الػاردة فضيا مػثقة
كتعج أىسية الػثائق ُ
كمػثػقة فيي مػثقة إلنيا تحسل اسع كاتبيا كتػؾيعو ،كتحسل ىحه السعمػمات صفة رسسية،
كالسعمػمات الػاردة في الػثائق مػثػقة إلنيا تخمػا مغ السضػؿ كاالتجاىات ،ذلظ أف كاتبيا لع يقرج
العسانية معتسجة كمػثػقة
بو كتابة التاريخ ،كانسا تدجضل الػضع القائع ،لحلظ تعج معمػمات الػثائق ُ
كرسسية كيسكغ االحتجاج بيا.
أسمػب كتابة الػثيقة:
العسانية التي تعػد ليحه الحؿبة أنو لع تكغ ىشالظ شخيقة
نمحع مغ خبلؿ قخاءة الػثائق ُ
كاحجة مشطسة لمكتابة ،كبعزيا كتب بمغة أقخب لمعامية مع السبلحطة أف أسمػب الػثائق اختمف
مغ كثيقة ألخخػ؛ كىحا يعػد الختبلؼ لغة الكتاب كأسالضبيع في الكتابة.
كاستخجـ في الػثيقة الكثضخ مغ الكمسات األعجسية كالعامية ،كمشيا عمى سبضل السثاؿ:
جػالؼ ،كتعشي شيخ يػلضػ ،كالمفطة تحخيف لكمسة  JULYاالنجمضدية ،نارزكردؼ :مرصمح ىشجؼ،
كيعشي ككضل السخاكب ،انكمشج كىػ تحخيف لمكمسة االنجمضدية ( :)Englandكيقرج بيا السسمكة
العسانية
الستحجة لبخيصانيا العطسى كإيخلشجا ،السػاشي :جسع ماشػة ،كتعشي نػع مغ أنػاع الدفغ ُ

التقمضجية ،سكشل :محخفة مغ المغة اإلنجمضدية ،كأصميا  ،Signalكتعشي اإلشارة أك العبلمة ،بشجيخة:
كيقرج بيا العمع الكبضخ ،نأمخ عميو ،كتعشي نصمب مشو أف يفعل ،ككردت في الػثيقة بعس
األخصاء اإلمبلئية ،مشيا :حاضخه ،يدئل ،قبل ىحا ،اف.
التعخيف بالسؽاقع الؽاردة في الؽثيقة:
زنجبار:

ِ
أؼ ساحل الدنج ،مجسػعة ُج ُدر في
ُيسثّل أرخبضل زنجبارَ ،
أك(ب ُّخ الدنج) بالمغة العخبية؛ ْ
السحيط اليشجؼ ،قخيبة مغ الداحل الذخقي لمقارة اإلفخيؿية ؾبالة دكلة تشدانيا الضػـ ،كيفرميا عشيا

كيتكػف مغ نحػ( )75جديخة ،أكبخىا (ُ )3ج ُدر ،ىي:
مزضق يبمغ عخضو ( )45كع تقخ ًيبا،
َّ
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سساىا العخب الجديخة الخزخاء ،كأكنغػجا ( )Ungujaالتي
بسبا ) )Pembaفي الذساؿ التي ّ
عخؼ بدنجبار ( (Zanzibarفي الػسط ،كماؼيا ( )Mafiaفي الجشػب.
تُ َ
جشػبا(،)1
تقع زنجبار عمى خط الصػؿ ( )°39'22"00شخًقا ،كدائخة العخض ()°6'08"00
ً

كيسِثّل أرخبضل زنجبار  -جضػلػجيِّا -مجسػعة ُج ُدر قارية التكػيغ ،تحيط بيا شعاب مخجانية كثيفة،
ُ
التعخج ك ُّ
تُ ِّ
ذكل بحضخات شاشئية عمى ٍ
التقصع ،في صػرة أشباه ُج ُدر
نحػ يجعل سػاحميا كثضخة
ُّ
كخمجاف تداعج عمى إنذاء مػانئ آمشة(.)2
بعا ،كيرل امتجادىا مغ الذساؿ إلى الجشػب نحػ
تبمغ مداحة زنجبار ( )1660كع مخ ً
الب ِّخ اإلفخيقي مدافة
( )85كع ،كأقرى عخض ليا مغ الذخؽ إلى الغخب ( )39كع ،كتبعج عغ َ
ميبل شسالي
ميبل جشػب جديخة بيسبا ،ك(ً )29
ميبل جشػب مسباسا ،ك(ً )35
ميبل ،ك(ً )118
(ً )25

مجيشة دار الدبلـ ،كنحػ ( )8000مضل عغ لشجف (في بخيصانيا) ،ك( )2200مضل عغ مدقط (في

ميبل عغ مجغذقخ ،ك()500
سمصشة ُعساف) ،ك( )2500مضل عغ بسباؼ (في اليشج) ،ك(ً )750
مضل عغ ُج ُدر القسخ(.)3

كنطخ لػقػع زنجبار جشػب خط االستػاءَّ ،
فإف مشاخيا يستاز بأنو حار كرشب ،كدرجات
ًا
شتاء
الح اخرة فضيا تتخاكح بضغ ( )24درجة مئػية ك( )29درجة مئػية ،كتستاز بغ ادرة األمصار
ً

كصيفا ،ك ال سيَّسا في شيخؼ مارس كأبخيل؛ إذ يتخاكح َّ
معجؿ سقػط األمصار في ىحيضغ الذيخيضغ
ً
ما بضغ ( )150ممع ك( )2250ممع(.)4

Ingrams, W.H, ZANZIBAR ITS HISTORY AND ITS PEOPLE, STACEY
()2

()1

INTERNATIONAL, London, 2007, P20.

السضدكرؼ ،العخكسي كآخخكف ،سمدمة البحػث كالجراسات في الػثائق الػششية الجكلية في العبلقات

التاريخية بضغ سمصشة ُعساف كشخؽ إفخيؿيا في العيج البػسعضجؼ (1938-1882ـ) :نطاـ الػقف
أنسػذجا2 ،ج ،تقجيع :حسج بغ دمحم الزػياني ،مشذػرات ىضئة الػثائق كالسحفػضات
كالػصايا بدنجبار
ً

()3

()4

الػششية ،مدقط2014 ،ـ ،ج ،1ص.12

السغضخؼ ،سعضج بغ عمي (ت1383:ىػ1963 /ـ) ،جيضشة األخبار في تاريخ زنجبار ،تحقضق :دمحم عمي

الرمضبي ،ط ،3ك ازرة التخاث القػمي كالثقافة ،مدقط1994 ،ـ ،ص .73

البحخاني ،عساد بغ جاسع ،زنجبار بسبلمح ُعسانية ،دار سؤاؿ لمشذخ ،بضخكت2017 ،ـ ،ص.17
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أف زنجبار اسع فارسي َّ
حكخ َّ
يتألف مغ لفطتضغ ،ىسا( :زنج) ،كتعشي الدنج ،ك(بار) ،كتعشي
ُي َ
أما اسع (زنجبار) بالمغة االنجمضدية فيػ (،)Zanzibar
ساحل ،كمعشى المفطتضغ ساحل الدنجّ .
كبالمغة الدػاحضمية أنجػجا ( ، )Ungujaكىي مخكبة مغ كمستضغ أنجػ كمعشاىا السشدف ،كجاء

كمعشاىا امتبلء(.)1

الج ُدر الػاقعة في شخؽ إفخيؿيا ،كقج اشتُ ِيخت بسػقعيا االستخاتيجي
تُ َع ُّج زنجبار إحجػ أىع ُ
مقرجا لمتجار العخب القادمضغ إلضيا مغ شبو الجديخة العخبية ،كال سيَّسا مغ
تسضد تجاريِّا ،ككانت
ً
الس ِّ
ك ُ

ُعساف كاليسغ( ،)2كقج كصميا اإلسبلـ عغ شخيق اليجخات العخبية كالذض اخزية إلى شخؽ إفخيؿيا في
نياية القخف األكؿ اليجخؼ /الدابع السيبلدؼ ،ككاف مغ أكائل اليجخات العخبية ىجخة قبضمة األزد مغ
اليسغ(.)3

تػجج صمة كثيقة بضغ تاريخ زنجبار كمػقعيا االستخاتيجي الفخيج؛ ك ذلظ كػنيا تسثل نقصة
ارتكاز في شخؽ افخيؿيا ،كقج اترمت  -مشح ِ
الق َجـ -باليشج كبمجاف الخميج العخبية كالبحخ األحسخ،
قاعجة لتػسيع نفػذىع في شخؽ إفخيؿيا.
كسيصخ عمضيا البختغالضػف عاـ 1503ـ ،كاستخجمػىا
ً
خزعت زنجبار لدمصشة ُعساف مشح الشرف الثاني مغ القخف الدادس عذخ السيبلدؼ ،حضغ
أئستيا لشججة اإلمارات اإلسبلمية السشتذخة عمى الداحل اإلفخيقي الذخقي ،ثع استػلػا عمى
َق ِجـ َّ
َّ
كتػغل مشيا التجار العخب إلى
مسباسا عاـ 1698ـ ،التي كانت في ؾبزة البختغالضضغ آنحاؾ،

داخل قارة إفخيؿيا ،ثع نقل إلضيا الدضج سعضج بغ سمصاف مقخ حكسو عاـ 1832ـ ،كتعاقب عمضيا
الس ِ
دتعسخكف البخيصانضػف كاأللساف حتى نالت استقبلليا في شيخ ديدسبخ (كانػف األكؿ) عاـ
ُ
1963ـ ،ثع ُخمِع سمصانيا جسذضج بعج انتفاضة دمػية في شيخ يشايخ (كانػف الثاني) عاـ
1964ـُ ،ليعَمغ عغ إنذاء جسيػرية تشدانيا الستحجة(.)4
()1

العسانية في شخؽ إفخيؿيا ،تقجيع :د .حامج
دمحم ،صالح محخكس ،دكر بخيصانيا في تفكيظ اإلمبخاشػرية ُ
كخاـيبل ،مكتبة بضخكت ،القاىخة2019 ،ـ ،ص.16

()2

البػسعضجؼ ،دمحم بغ خسيذ بغ دمحم" ،تأسيذ السجف اإلسبلمية في شخؽ إفخيؿيا" ،مجمة التفاىع ،مدقط،

()3

البحخاني ،زنجبار بسبلمح ُعسانية ،ص.18
الكيالي ،عبج الػىاب ،السػسػعة الدياسية4 ،ج ،السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ ،بضخكت2015 ،ـ،

()4

العجد (2013 ،)39ـ ،ص ص404-403:

ص ص.46-45 :
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األعالم الؽارد ذكخىا في الؽثيقة:

-1

الدضج سعضج بغ سمصاف:

ىػ الدضج سعضج بغ سمصاف بغ أحسج بغ سعضج آؿ بػسعضجُ ،كلِج في كالية سسائل بجاخمية
بجال مغ لقب
ُعساف عاـ 1791ـ ،تػّلى الحكع عاـ 1804ـ ،كقج اعتسج في عيجه لقب (الدضج) ً
كتبػأ مقالضج الحكع في ُعساف عاـ 1806ـ ،كنقل العاصسة
(اإلماـ) ،كمشح زكجتو لقب (الدضجة)َّ ،

مغ مدقط إلى زنجبار( ،)1لتكػف عاصسة لدمصشتو ككاف ذلظ في عاـ 1832ـ( .)2كمغ أبخز
مقخ لحكسو :مػقعيا االستخاتيجي الػاقع بالقخب مغ
األسباب التي دفعتو إلى اختيار زنجبار لتكػف ِّا

الداحل اإلفخيقي ،ككجػد مخفأ عسضق فضيا ِ
لخسػ الدفغ ،كاضافة لسػقعيا الستػسط بضغ مػانئ شخؽ
ّ
إفخيؿيا ،ككثخة مػاردىا ،ككفخة خضخاتيا ،كحرانة مػقعيا مغ األشساع التي بجأت تمػح في األفق بعج
رحضل البختغالضضغ مشيا

(.)3

كب ْعج الشطخ ،كالحشكة الدياسية ،كقج تجّمى ذلظ
اترف الدضج سعضج بغ سمصاف بالذجاعةُ ،
زخب بو األمثاؿ ،في الذخؼ كاألفزاؿ ،لقج حارب العجا
في كصف ابغ رزيق ،بقػلو" :السمظ تُ َ

قدخا؛ إذ
فدقاىع كاسات الخدػ ،فسمظ الثخػ أقجاميع ،كاستأصل جخثػمة سمصانيع ،فأذعشػا لو ً
نرخا" (.)4
قيخا ،كأيَّجه هللا ً
غمبيع ً
بحق
تسكغ الدضج سعضج بغ سمصاف مغ ضع مقاشعة ضفار إلى ُعساف عاـ 1829ـُ ،ي َع ُّج ٍّ
كقػًة؛ ككاف ذا شخرية قػية ُمؤِثّخة،
أحج أكثخ الدبلشضغ البػسعضجيضغ
شأنا َّ
كفاءة ،كسا َّإنو أعطسيع ً
ً

Ben AI-Seyed Hussain, Yousuf Hashim AI-Mousawi, Ahistory Of Omani-

)(1

British Relations, With Special Reference to the Period 1888-1920, PhD
()2
()3
()4

thesis, Department of Modern History, University of Glasgow,1990,P35.

العقاد ،صبلح ،جساؿ زكخيا قاسع ،زنجبار ،مكتبة األنجمػ السرخية ،القاىخة1959 ،ـ ،ص.43

العسانية في شخؽ إفخيؿيا ،ص.36
دمحم ،دكر بخيصانيا في تفكيظ اإلمبخاشػرية ُ
العساني (ت1291:ق1874/ـ) الدضخة الجمضمة سعج
ابغ رزيق ،حسضج بغ دمحم بغ بخضت الشخمي ُ
البػسعضجية ،تحقضق :عبجالخحسغ بغ سميساف الدالسي ،ك ازرة التخاث كالثقافة ،مدقط2007 ،ـ ،ص ص:

.276-275
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ككاف صاحب رؤية ثاؾبة كم ِ
تفتّحة كشاممة تجاه مجخيات األمػر عمى الداحة الجكلية؛ ما أسيع
ُ
()1
بفاعمية في نجاح سياستو إقميسيِّا كدكليِّا .
أما تأثضخه
كاف لمدضج سعضج بغ سمصاف حزػر فاعل عمى الداحتضغ الجاخمية ك الخارجيةّ .
داخميِّا َّ
فتسثل في تحقضق إنجازات ميسة في مشاحي الحياة االقترادية كافة ،كبخاصة في السجالي
الدراعي كالتجارؼ؛ ففي مجاؿ الدراعة ،جمب الدضج سعضج مغ جديخة مػريذضػس اإلنجكنيدية شجخ
القخنفل ،كنذخ زراعتو في زنجبار ،كحقق بحلظ ثخكة زراعية في استثساره بالببلد ،فأصبحت زنجبار
ماىخ َّ
نطع تجارة
ًا
تاجخ
مغ أغشى البمجاف في زراعة القخنفل .كفي الػقت نفدو ،كاف الدضج سعضج ًا
ضخسا جاب بتجارة زنجبار السػانئ األكركبية
ببلده مع العاَلع الخارجي ،كبشى ليحا الغخض أسصػًال
ً
كاآلسضػية ،كأصبحت زنجبار في عيجه محصة تجارية ميسة في السحيط اليشجؼ .كسا ازدىخت

تجارة العاج في عيجه في زنجبار؛ نتيج ًة لديادة عجد الفضمةُّ ،
كتقجـ كسائل صضجىا ،كسا حج في
الػقت نفدو مغ صضجىا قبل استكثارىا كانتذارىا(.)2

أما عمى مدتػػ العبلقات الخارجية ،فقج عقج الدضج سعضج بغ سمصاف عاـ 1833ـ أكؿ
ّ
اتفاؾية تجارية مع الػاليات الستحجة األمخيكية ،لتكػف سمصشتو ثاني دكلة عخبية تُػِّقع اتفاؾية معيا

صخح السبعػث األمخيكي ركبختذ َّ Robertsأنو سعضج إلقامة الػاليات الستحجة
بعج السغخب؛ إذ َّ
أكبخ كأقػػ مغ أسصػؿ الػاليات الستحجة األمخيكية
األمخيكية عبلقة صجاقة مع دكلة تسمظ أسصػًال َ
العساني ثاني أكبخ أسصػؿ في السحيط اليشجؼ في الشرف األكؿ مغ
نفديا؛ حضث كاف األسصػؿ ُ
عجدا مغ الدفغ الزخسة ،مثل :تاج
القخف التاسع عذخ السيبلدؼ بعج األسصػؿ البخيصاني ،كحػػ ً
بكذ ،ككاركلضغ ،كشاه عمع ،كليفخبػؿ ،كسمصانة ،كتاجة(.)3

كتخسخ كجػده في شخؽ إفخيؿيا ،حضث
كتػسع نفػذ الجكلة في عيج الدضج سعضج بغ سمصافَّ ،

العسانضػف
انتذخت حزارة العخب كاإلسبلـ في ربػع تمظ األصقاع مغ شخقي إفخيؿيا؛ فقج شضَّج ُ
()1

()2
()3

الخزػرؼ ،جسعة بغ عمي بغ دمحم ،البحخية العسانية عبخ الدماف :مجج تمضج مغ تاريخ ُعساف ،مصبعة
األلػاف الحجيثة ،مدقط2012 ،ـ ،ص.607

العسانية في شخؽ إفخيؿيا ،ص ص.37-36:
دمحم ،دكر بخيصانيا في تفكيظ اإلمبخاشػرية ُ
العساني ،مكتبة الزامخؼ لمشذخ كالتػزيع ،الدضب2021 ،ـ ،ص ص:
البػسعضجؼ ،سالع ،صشاع التاريخ ُ

.441-440
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ِ
ضل كجػد
السخاكد التجارية ،كبشػا السداجج كالقرػر ،كبخاصة في زنجبار التي سصع نجسيا في ّ
العساني اإلسبلمي ،كساىست
العسانضضغ؛ فأنذأكا فضيا السشازؿ األنيقة ،كالحارات ذات الصابع ُ
العخب ُ

زراعة القخنفل كالشارجضل في ازدىار زنجبار ،حتى غجت زنجبار مجيشة مددىخة ،عطيسة الثخاء،

كذات اقتراد قػؼ؛ مسا جعل الدفغ التجارية تقرجىا مغ أصقاع األرض قاشب ًة(.)1
تُػِّفي الدضج سعضج بغ سمصاف يػـ  19صفخ عاـ 1273ق 18/أكتػبخ (تذخيغ األكؿ) عاـ

1856ـ( )2عمى متغ سفضشتو ؼيكتػريا في أثشاء رحمتو مغ ُعساف إلى زنجبار ،قخب جدر سيذل(،)3
نفخ مغ الحكػر كاإلناث(.)4
كقج ُد ِفغ في زنجبار ،كقج بمغ عجد أكالده (ً )30ا

تخؾ الدمصاف سعضج بعج كفاتو إمبخاشػرية متخامية األشخاؼُّ ،
كعساف
تستج مغ شساؿ الخميج ُ

إلى شخؽ إفخيؿيا ،ك بمغت ُعساف في عيجه أقرى اتداع ليا؛ ما بضغ رأس دلجادك كرأس جخدفػف
شساال إلى مرب
كزنجبار كغضخىا مغ الجدر ،إضاف ًة إلى عذخات السجف الداحمية مغ مقجيذػ
ً
نيخ ركفػما جشػبا .كقج انقدست ىحه اإلمبخاشػرية كق ٍ
تئح إلى قدسضغ ،ىسا :القدع اإلفخيقي الحؼ
ً
أصبحت عاصستو زنجبار ،كخزع لدمصة الدضج ماجج بغ سعضج .كالقدع اآلسضػؼ الحؼ كانت

عاصستو مدقط ،كتػّلى مقالضج الحكع ؼيو أخػه ثػيشي بغ سعضج الحؼ ناب عغ أبيو في الحكع مشح

عاـ 1833ـ(.)5
-2

الكبطان أتكشد ىسختؽن (:(Atkins Hamerton

عقضجا في الجير اإليخلشجؼ سابًقا.
ضابط بخيصاني مغ الكتضبة الػششية في بػمباؼ ،ككاف ً
مشجكبا لسكتب اليشج كك ازرة الخارجية البخيصانية في شيخ
كبشاء عمى رغبة الدضج سعضج ،فقج عضشو
ً
ً
()1
()2

العسانية ،ص.608
الخزػرؼ ،البحخية ُ
الدالسي ،نػر الجيغ عبج هللا بغ حسضج (ت1332 :ىػ1914/ـ) ،تحفة األعياف بدضخة أىل ُعساف2 ،ج،
ترحيح :إبخاـيع بغ اشؽير الجدائخؼ ،السصبعة الدمؽية ،القاىخة1931 ،ـ ،ج ،2ص.219

()3

العساني (ت1291 :ق1874/ـ) ،الفتح السبضغ في سضخة
ابغ رزيق ،حسضج بغ رزيق بغ بخضت الشخمي ُ
الدادة البػسعضجيضغ (1291-1198ق1874-1783/ـ)2 ،ج ،تحقضق :دمحم حبضب صالح ،محسػد

()4

البػسعضجؼ ،حسج بغ سيف بغ دمحم ،السػجد السفضج نبح مغ تاريخ البػسعضج ،ط ،2مكتبة الدضج دمحم بغ

()5

مبارؾ الدميسي ،ط ،6ك ازرة التخاث كالثقافة ،مدقط2106 ،ـ ،ج ،2ص.515

أحسج البػسعضجؼ ،مدقط1995 ،ـ ،ص.33

العسانية ،ص ص.631-630 :
الخزػرؼ ،البحخية ُ
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أكتػبخ (تذخيغ األكؿ) عاـ 1840ـ ،ثع تػلى مشرب الػكضل الدياسي لذخكة اليشج الذخؾية
البخيصانية في مدقط ،كقج لحق بالدضج سعضج بغ سمصاف إلى زنجبار عاـ ٔ٨ٗ1ـ؛ إذ أرسمتو
ككيبل سياسيِّا مغ شخؼ حكػمة بػمباؼ،
الحكػمة البخيصانية في مدقط لضباشخ عسمو في زنجبار
ً
عاما مغ ِقبل حكػمة لشجف كتججر اإلشارة أنو أكؿ أكركبي َّ
نطع رحمة إلى كاحة
كقشربل ِّ
ً
َ
البخيسي(.)1

كصل ىسختػف مغ اليشج في شيخ ربيع الثاني مغ عاـ 1257ق 4 /مايػ (أيار) عاـ

()3
()2
تصػرت
1841ـ ،كأصبح أكؿ قشرل بخيصاني في شخؽ إفخيؿيا  ،ككاف مقخه في زنجبار  ،كقج َّ

العبلقات بضشو كبضغ الدضج سعضج ،بحضث أصبح السخجع األمضغ لمدضج سعضج في إسجاء الشرائح
ككثضخ ما كاف ُيكّمِفو باإلشخاؼ عمى الحكع في زنجبار مع ابشو خالج في أثشاء كجػده (الدضج
ًا
إليو(،)4
سعضج بغ سمصاف) في ُعساف إلدارة شؤكف الحكع.
ككاف ىسختػف يحسل لقب مسثل جبللة السمكة ،ككاف يقػـ بػضيفة مددكجة ،إذا كاف عميو

تسثضل حكػمة لشجف ؼيسا يتعمق بقسع تجار الخقضق  ،كمحاكسة الدفغ التي تذتغل بتمظ التجارة مع
عجـ اكتخاث حكػمة لشجف بالسرالح التجارية ،كسا كاف يسثل حكػمة اليشج البخيصانية ؼيسا يختز

بتفقج رعايا بخيصانيا مغ اليشػد السؿيسضغ في شخؽ إفخيؿيا(.)5
()1

غانع ،غانع ،نػر كساؿ ،الدضج سعضج بغ سمصاف كدكره في عساف (1856-1806ـ) :دراسة في ضػء

()2

ركث ،ركدلف سعضج ،الدضج سعضج بغ سمصاف (1856-1791ـ) حاكع ُعساف كزنجبار ،تخجسة :سامي
عديد ،جامعة القاىخة 1983 ،ـ ،ص.95

العسانية ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،كمية اآلداب كالعمػـ االندانية ،جامعة دمذق،
الػثائق الدخية ُ
2018ـ ،ص.95

()3

الفارسي ،الذيخ عبج هللا بغ صالح ،البػسعضجيػف حكاـ زنجبار ،تخجسة :دمحم أمضغ عبجهللا ،ط ،2ك ازرة

()4

خميفة ،أحسج صالح" ،مرمح دمحم عبج العيداكؼ ،الدياسة البخيصانية تجاه زنجبار1870-1856ـ"،

التخاث القػمي كالثقافة ،مدقط1982 ،ـ ،ص ص.103-102:

مجمة الجراسات التاريخية كالحزارية ،مخكد صبلح الجيغ األيػبي لمجراسات الحزارية كالتاريخية،

()5

العخاؽ ،مج ،8العجد (2016 ،)24ـ ،ص.133

الدضج سعضج بغ سمصاف(1856-1804ـ)
السححكرؼ ،سميساف بغ عسضخ بغ ناصخ ،زنجبار في عيج ّ
دراسة في التاريخ االقترادؼ ،دار الفخقج ،دمذق2014 ،ـ ،ص.136
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ضل ىسختػف يذغل مشرب القشرل البخيصاني في زنجبار حتى كفاتو عاـ 1857ـ ،كشػاؿ
َّ

ىحه َّ
السجة أسيع بجكر فاعل في تقػية الشفػذ الدياسي كاالقترادؼ لبخيصانيا في شخؽ إفخيؿيا(.)1
 3أحسج بغ الشعساف الكعبي:

ىػ الذيخ الحاج أحسج بغ الشعساف بغ محدغ بغ عبجهللا الكعبي ،كلج في البرخة عاـ

1784ـ( ،)2كبعج أف بمغ سغ الخشج ذىب إلى البحخيغ ،كمكث بيا عجة سشػات لضػاصل دراستو
خاصا لمدضج سعضج بغ سمصاف ،ثع
فضيا ،كبعج أف انيى دراستو تػجو إلى زنجبار ،كأصبح سكخ ًا
تضخ ً
يخ
قمجه أمػر التجارة ،كجعمو مشجكبو الخاص ،كشغل عجة مشاصب مشيا كزي اخ لمخارجية ،ككز ًا
لمتجارة( ،)3كيعج الكعبي أكؿ دبمػماسي عخبي لجكلة عخبية لجػ الػاليات الستحجة االمخيكية حضث

العسانية عاـ 1840ـ ،ككاف مدؤكًال عغ البارجة الدمصانية -ممظ لدضج
عضغ ًا
سفضخ لئلمبخاشػرية ٌ
سعضج بغ سمصاف -كالتي سافخ بيا إلى أمخيكا ،حضث كاف يحسل اليجايا كالسخاسبلت الدياسية(،)4
كسا كاف مفػضا بالتجارة مغ قبمو ،كقبل تػجو أحسج بغ الشعساف إلى نضػيػرؾ ،مخ بدنجبار ليقػـ
بذحغ الدمع كاليجايا التي سػؼ يحسميا إلى أمخيكا ،كقج كصمت البعثة الجبمػماسية إلى مضشاء

حافبل
رسسيا
استؿباال
نضػيػرؾ في  13إبخيل 1840ـ ،كعشج كصػؿ البعثة إلى نضػيػرؾ جخػ ليا
ً
ً
ً
ككاف عمى رأس السدتقبمضغ الخئيذ االمخيكي مارتغ فػرف بػريغ ،كتعج ىحه الخحمة أكؿ بعثة رسسية

ُعسانية إلى الػاليات الستحجة( ،)5كسا قاـ بخحمة إلى فخندا ،ككاف الكعبي يجضج المغتضغ اإلنجمضدية
كالفخندية ،كلجيو خبخة في السبلحة كعمػـ البحخ ،ككانت كفاتو عاـ 1867ـ في عيج الدضج ماجج

بغ سعضج(.)6

()1

قاسع ،جساؿ زكخيا ،دكلة البػسعضج في عساف كشخقي إفخيؿيا (1970-1741ـ) ،مخكد زايج لمتخاث

()2

الفارسي ،البػسعضجيػف حكاـ زنجبار ،ص.66

()4

البػسعضجؼ ،السػجد السفضج نبح مغ تاريخ البػسعضج ،ص.33

كالتاريخ ،العضغ ،اإلمارات العخبية الستحجة2000 ،ـ  ،ص.210

()3

قاسع ،دكلة البػسعضج في عساف كشخقي إفخيؿيا ،ص.207

()5

الخزػرؼ ،البحخية العسانية ،ص.619

()6

غانع ،الدضج سعضج بغ سمصاف كدكره في عساف (1856-1806ـ) ،ص.92

81

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

التعخيف بالؽثيقة:
خط الػثيقة:
ُكِتبت ىحه الػثيقة بخط كاضح كجسضل ك مقخكء ،ك ىػ مديج مغ خط الشدخ كخط الخيحاف
بالمػف األسػد مغ تجاه اليسضغ إلى اليدارَّ ،
لكشو ُكِتب برػرة سخيعة اعتيادية ،كيبجك َّ
أف الكاتب لع
ِ
صاط غضخ م ِّ
تسكغ.
را في ىحا الشػع مغ الخط؛ ما يعشي َّأنو كاتب ،أك خ ّ
يكغ ُم ّ
ُ
تخر ً
دتخجـ في الػثيقة:
الس َ
الحبخ ُ
استُ ِ
خجـ في ىحه الػثيقة الحبخ العخبي التقمضجؼ الس َّ
رشع برػرة شبيعية مغ الرسغ العخبي،
ُ
كالداج ،كالخماف ،كالعدل ،كالربخ ،كالفحع.
تاريخ الػثيقة:
ُكِتبت ىحه الػثيقة بتاريخ  16جسادؼ األكؿ 1257ق 6 /يػلضػ (تسػز) 1841ـ.
لغة الػثيقة:
ُكِتبت ىحه الػثيقة بالمغة العخبية.

السرطمحات الحزارية الؽارد ذكخىا في الؽثيقة:
الدضج ،اإلماـ ،كالي ،ككضل ،األمجج األفخع ،األمجج األحذع ،األنبل األرشج ،الذخيف ،رعايا،

جشاب ،حزخة ،ؾبصاف ،مدتخ ،نارزكردؼ.
السرطمحات العامية الؽارد ذكخىا في الؽثيقة:

مغ السرصمحات العامية التي كرد ذكخىا في الػثيقة:

حصبة :خذبة أك العسػد مغ الخذب.
نأمخ عميو :نصمب مشو أف يفعل.
يقمع :انتداع الذيء مغ أصمو.
تخخرػه :تأذنػا لو.
مكان الؽثيقة:
ُح ِفطت ىحه الػثيقة في ىضئة الػثائق كالسحفػضات الػششية ،كذلظ بتاريخ  28صفخ
1257ق 21 /أبخيل (نيداف) 1841ـ.
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حجػ الؽثيقة:

سصخا ،كيتخاكح عجد
تتكػف الػثيقة مغ صفحة كاحجة ،كيبمغ عجد أسصخ الػثيقة ()18
ً
الكمسات في الدصخ الػاحج بضغ سبع كمسات كتدع عذخة كمسة.

مشيج التحقيق:

الستََّبع في التحقضق ،الحؼ يدتيجؼ باألصػؿ العمسية
اعتسجنا في تحقضق ىحه الػثيقة السشيج ُ
السعتسجة في ىحا السجاؿ ،مغ حضث :ضبط نز الػثيقة ،كتشؿيحو ،كترحيحو ،كتػضيح معاني

بيسة ،كالتعخيف بالسػاقع ،كالتخجسة لؤلعبلـ الػارد ذكخىع في الشز.
الس َ
بعس الكمسات ُ
تحقيق نز الؽثيقة
()1

شقة

()7

اإلماـ
()1

()2

()2

لجشاب

السحتخـ.

األجل
ّ

()1

األمجج

()2

األفخع

()3

()4

حزخة

()5

الدشج
ّ

()6

سعضج بغ سمصاف

شقة :أؼ كتبت كخصت ،كيقاؿ شقق الكبلـ أؼ أخخجو أحدغ مخخج ،انطخ :ابغ مشطػر؛ أبػ الفزل،
جساؿ الجيغ دمحم بغ مكخـ بغ عمي األنرارؼ اإلفخيقي (ت711:ق1311/ـ) ،لداف العخب ،دار
السعارؼ ،القاىخة2008 ،ـ ،ص ،2302كسيذار إليو الحًقا :ابغ مشطػر ،لداف العخب؛ الدبضجؼ ،دمحم
مختزى بغ دمحم الحدضشي (ت1205:ق1790/ـ) ،تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ،اعتشى بو ككضع
حػاشيو :عبجالسشعع خمضل إبخاـيع ككخيع سضج دمحم محسػد32 ،مج ،دار الكتب العمسية ،بضخكت2007 ،ـ،
مج  ،13ج ،25ص ،300كسيذار إليو الحًقا :الدبضجؼ ،تاج العخكس؛ األزىخؼ ،أبي مشرػر دمحم بغ
أحسج (ت370:ق980/ـ) ،تيحيب المغة15 ،ج ،تحقضق :رشضج عبج الخحسغ العبضجؼ ،اليضئة السرخية
العامة لمكتاب ،القاىخة1975 ،ـ ،ج ،11ص ،117ج ،8ص246؛ الجػىخؼ ،أبػ نرخ إسساعضل بغ
حساد (ت393:ق1002 /ـ) ،الرحاح :تاج المغة كصحاح العخبية ،مخاجعة :دمحم دمحم تامخ كآخخكف ،دار
الحجيث ،القاىخة2009 ،ـ ،ص ،607مادة (شقق) ،كسيذار إليو الحقا :الجػىخؼ ،تاج المغة.
جشاب :لقب تذخيف كتعطيع بسعشى صاحب الديادة كالدسػ ،كىي كمسة عخبية بسعشى عتبة أك مجخل أك
باب أك بجاية ،لكشيا تدتخجـ لمتزخيع ،ؼيقاؿ جشابظ بسعشى شخفظ أك سضجاتظ ،كىػ مغ األلقاب األصػؿ
التي بجأ استعساليا في السكاتبات إذ إنو كاف يعبخ عغ الخجل بفشائو كما قخب مغ محمتو مغ باب
التعطيع ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص692؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،1ج ،1ص،112
األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،11ص117؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،203مادة (جشب)؛ جب ،ىاممتػف،
ىاركلج بػكف ،السجتسع اإلسبلمي كالغخب2 ،ج ،تخجسة :أحسج عبج الخحيع مرصفى ،كمخاجعة أحسج
عدت عبجالكخيع ،دار السعارؼ ،مرخ1971 ،ـ ،ج ،1ص239؛ بخكات ،مرصفى ،األلقاب كالػضائف
العثسانية :دراسة في تصػر األلقاب كالػضائف مشح الفتح العثساني لسرخ حتى إلغاء الخبلفة العثسانية مغ
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خبلؿ اآلثار كالػثائق كالسخصػشات 1924-1517ـ ،دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،القاىخة،
2000ـ ،ص235؛ دكزؼ ،ريشيارت ،تكسمة السعاجع العخبية10 ،ج ،تخجسة :دمحم سميع الشعيسي ،دار
الذؤكف الثقاؼية العامة ،بغجاد1997 ،ـ ،ج ،2ص.295
( )1األجل :العطيع كالجمضل ،أؼ عطيع القجر ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص664؛ الدبضجؼ ،تاج
العخكس ،مج ،14ج ،27ص125؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،10ص ،487مادة (جل)؛ الجػىخؼ،
تاج المغة ،ص ،196مادة (جمل).
( )2األمجج :السخكءة كالدخاء ،الذخيف كالكخيع كالسعصاة ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص4138؛
الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،5ج ،9ص86؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،10ص487؛ الجػىخؼ ،تاج
المغة ،ص ،1063مادة (مجج).
( )3األفخػ :كالفخع عطيع القجر ،كمغ السشصق جدؿ ،كالتفخيع :التعطيع كرفعة الذأف ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف
العخب ،ص ،3362الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،17ج ،17ص115؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج،7
ص453؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،875مادة (فخع)؛ دكزؼ ،تكسمة السعاجع العخبية ،ج ،8ص.26
( )4حزخة :كردت في األصل :حزخه ،كالرػاب حزخة :الحزخة في المغة الفشاء ،كحزخ الخجل قخبو كفشاؤه،

كتقاؿ بفتح الحاء ككدخىا كضسيا ،كقج استعسل المفع كمقب فخخؼ ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب،
ص906؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،6ج ،11ص21؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،4ص200؛
الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،258مادة (حزخ)؛ بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص .208
ِ
كالس ْدتََشِج ،كىػ مجاز .كيقاؿَ :سِّضٌج َس َشٌج ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب،
(م ْعتَ َسُج اإلنداف) ُ
( )5الدشج :معتسجُ ،
ص2114؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،4ج ،7ص123؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،563مادة (سشج).
( )6سعيج بؼ سمطان :كلج في عاـ 1791ـ في كالية سسائل ،كحكع في الفتخة الػاقعة ما بضغ عامي (-1806
سياسيا ،كسا امتج نفػذه في إلى عجة مشاشق
1856ـ)  ،شيجت عساف في عيجه رخاء اقتراديا كاستق اخ ار
ً
في الخميج العخبي ،كشخقي إفخيؿيا؛ حتى أضحت دكلتو أكبخ دكلة محمية في الجدء الغخبي مغ السحيط
العسانية في شخؽ إفخيؿيا ،كبشاء أسصػؿ تجارؼ كبضخ،
اليشجؼ ،كبمغ ذلظ الشفػذ ذركتو بؿياـ اإلمبخاشػرية ُ
كقػة بحخية ىائمة حضث يعج ثاني أكبخ أسصػؿ في السحيط اليشجؼ بعج اإلسصػؿ البخيصاني ،شجع الشذاط
التجارؼ مغ خبلؿ عقجه اتفاؾيات تجارية مع دكؿ العالع الكبخػ مثل :الػاليات الستحجة ،كبخيصانيا،
كفخندا ،كالبختغاؿ ،كفي عيجه أرسل أكؿ سفضخ عخبي إلى الػاليات الستحجة عاـ 1840ـ ،ككحلظ أدخل
في عيجه زراعة القخنفل في زنجبار ألكؿ مخة عاـ 1842ـ ،كبعج كفاتو كقع خبلؼ بضغ أبشائو عمى تػلي
الحكع ،مسا أتاح لبخيصانيا فخصة التجخل في الذؤكف الجاخمية عاـ1861ـ ،حضث تع فرل زنجبار عغ
العسانية ،لسديج مغ السعمػمات ،انطخ :قاسع ،جساؿ زكخيا ،دكلة البػسعضج في عساف كشخقي
التبعية ُ
إفخيؿيا (1970-1741ـ) ،مخكد زايج لمتخاث كالتاريخ ،العضغ ،اإلمارات العخبية الستحجة2000 ،ـ،
العسانية في عيج الدضج سعضج بغ سمصاف (-1806
ص10؛ انطخ :البحخاني ،عساد ،االمبخاشػرية ُ
1856ـ) ،بحث مشذػر في مجمة كاف التاريخية ،العجد الثاني2018 ،ـ ،ص72؛ ىضئة الػثائق

83

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021
()2
األول 1257
جسادي
16
مطابق
1841
السؤرخ في 6جؽالي
ّ
()5
()4
()3
الدضج سعضج بغ سمصاف
ة
خ
حز
األفخع
األرشج
األنبل
ك
األجل األمجج األحذع
لجشاب ّ
ّ
()8
()7
()6
عجكه كحدػده آمضغ.
اإلماـ السحتخـ داـ مججه حخسو هللا مغ اآلفات ساحة كجػده كأىمظ ّ

السػجب لتحخيخه اببلغ جشابكع جديل التّحية

()9

()10

الدؤاؿ
ك ّ

()11

عغ حالكع الذخيف

()1

أحاؿ

هللا عشكع

العسانية ،زيارات رسسية (عبلقات خارجية مع بخيصانيا) عيج الدمصاف سعضج بغ سمصاف،
كالسحفػضات ُ
1850-1841ـ ،archives.nraa.gov.om ،تاريخ الديارة 2021/11/20ـ.
( )1اإلمام :كردت في األصل األماـ ،كالرػاب اإلماـ :كاإلماـ في المغة الحؼ يقتجػ بو ،كأكؿ مغ أشمق عميو
اإلماـ كمقب فخخؼ عاـ ىػ السيجؼ حضغ كاف كاليا لمعيج ثع خميفة ،كمشح ذلظ المحضغ أصبح ىحا المقب

()2

يصمق عمى كل مغ يتمقب بالخبلفة ،كلع يقترخ عمى الخمفاء بل أشمق شعبيا عمى كل مغ يعتبخ في
شأف مغ شؤكف الجيغ ،كيصمق لراحب الذأف كالصاعة ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص134؛
الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،16ج ،31ص 120؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،4ص ،200الجػىخؼ،
تاج المغة ،ص ،55مادة (أمع)؛ بخكات ،األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص.203

جؽالي :كيقرج بو شيخ يػلضػ ،كالمفطة تحخيف لكمسة  JULYاالنجمضدية.

( )3األحذػ :السيضب ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص889؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،16ص257؛
األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،4ج ،7ص194؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،254مادة (حذع).

( )4األنبل :الكخيع كالفزضل ،كالسعصي ،كالشجضب ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص4329؛ الدبضجؼ ،تاج
العخكس ،مج ،15ج ،29ص247؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،15ص360؛ الجػىخؼ ،تاج المغة،
()5

ص ،1112مادة (نبل).

األرشج :أؼ راشج كرشضج بسعشى مدتؿيع ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص1649؛ الدبضجؼ ،تاج
العخكس ،ـ ،4ج ،7ص54؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،11ص321؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص،444
مادة (رشج).

()6

كردت في األصل :االماـ.

()8

كردت في األصل :األفات ،اآلفات :األمخاض.

()7
()9

كردت في األصل :حخس.

كردت في األصل :التحضت.

( )10كردت في األصل :الدؤاؿ.

( )11الذخيف :العالي كالذخيف السكاف العالي .كقضل :السجج كالكخـ كالحدب ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب،
ص2242؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،12ج ،23ص264؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،11ص341؛
الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،593مادة (شخؼ).
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()3

()2
محبكع أحسج بغ نعساف
ا
ش
م
كص
عشكع السكخكىات .كبعج غضخ خفي عمى جشابكع أف
َ
َ
ّ
َ
()2
()1
أف( )3جشابكع أمختع عميو أنو( )4بحزػرؼ يدأؿ( )5مغ مدتخ
مدتخ نارزكردؼ كذكخ لشا ّ

()1

()2
()3

مع

كردت في األصل :احاؿ ،كأحاؿ :تعشي أبعج كأزاؿ ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص973؛ الدبضجؼ،

تاج العخكس ،ـ ،14ج ،27ص185؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،3ص441؛ الجػىخؼ ،تاج المغة،

ص ،276مادة (حمل).

كردت في األصل :اف.

أحسج بؼ الشعسان :ىػ الذيخ الحاج أحسج بغ الشعساف بغ محدغ بغ عبجهللا الكعبي ،كلج في البرخة عاـ
 1784ـ ،كبعج أف بمغ سغ الخشج ذىب إلى البحخيغ ،كمكث بيا عجة سشػات لضػاصل دراستو فضيا ،كبعج
خاصا لمدضج سعضج بغ سمصاف ،ثع قمجه أمػر التجارة،
أف انيى دراستو تػجو إلى زنجبار ،كأصبح سكخ ًا
تضخ ً
يخ لمتجارة ،كيعج الكعبي أكؿ
يخ لمخارجية ،ككز ًا
كجعمو مشجكبو الخاص ،كشغل عجة مشاصب مشيا كز ًا

سفضخ لئلمبخاشػرية العسانية عاـ
دبمػماسي عخبي لجكلة عخبية لجػ الػاليات الستحجة االمخيكية حضث عضغ ًا
1840ـ ،ككاف مدؤكًال عغ البارجة الدمصانية -ممظ لدضج سعضج بغ سمصاف -كالتي سافخ بيا إلى أمخيكا،

مفػضا بالتجارة مغ قبمو ،كقبل تػجو أحسج بغ
حضث كاف يحسل اليجايا كالسخاسبلت الدياسية ،كسا كاف
ً
الشعساف إلى نضػيػرؾ ،مخ بدنجبار ليقػـ بذحغ الدمع كاليجايا التي سػؼ يحسميا إلى أمخيكا ،كقج كصمت
البعثة الجبمػماسية إلى مضشاء نضػيػرؾ في  13إبخيل 1840ـ ،كعشج كصػؿ البعثة إلى نضػيػرؾ جخػ ليا

حافبل ككاف عمى رأس السدتقبمضغ الخئيذ االمخيكي مارتغ فػرف بػريغ ،كتعج ىحه الخحمة
استؿباال
رسسيا ً
ً
ً
أكؿ بعثة رسسية عسانية إلى الػاليات الستحجة ،كسا قاـ بخحمة إلى فخندا ،ككاف الكعبي يجضج المغتضغ
اإلنجمضدية كالفخندية ،كلجيو خبخة في السبلحة كعمػـ البحخ ،ككانت كفاتو عاـ 1867ـ في عيج الدضج

ماجج بغ سعضج ،انطخ :السغضخؼ ،سعضج بغ عمي (ت1383 :ىػ1963 /ـ) ،جيضشة األخبار في تاريخ
زنجبار ،تحقضق :دمحم عمي الرمضبي ،ط ،4ازرة التخاث القػمي كالثقافة ،سمصشة عساف2001 ،ـ ،ص

ص267-266:؛ انطخ :الخزػرؼ ،جسعة بغ عمي بغ دمحم ،البحخية العسانية عبخ الدماف مجج تمضج مغ
تاريخ عساف ،مصبعة األلػاف الحجيثة ،مدقط2012 ،ـ ،ص619؛ غانع ،نػر كساؿ ،الدضج سعضج بغ

سمصاف كدكره في عساف (1856-1806ـ) :دراسة في ضػء الػثائق الدخية العسانية ،رسالة ماجدتضخ
غضخ مشذػرة ،كمية اآلداب كالعمػـ االندانية ،جامعة دمذق2018 ،ـ ،ص92؛ البػسعضجؼ ،حسج بغ

سيف بغ دمحم ،السػجد السفضج نبح مغ تاريخ البػسعضج ،ط ،2مكتبة الدضج دمحم بغ أحسج البػسعضجؼ ،مدقط،

1995ـ ،ص33؛ الفارسي ،الذيخ عبج هللا بغ صالح ،البػسعضجيػف حكاـ زنجبار ،تخجسة :دمحم أمضغ
عبجهللا ،ط ،2ك ازرة التخاث القػمي كالثقافة ،مدقط1982 ،ـ ،ص66؛ قاسع ،دكلة البػسعضج في عساف
كشخقي إفخيؿيا ،ص.207
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نارزكردؼ أف( )6لو حكع مغ إنجمت اخ( )7أَف( )8يشذخ بشجيخة( )9كسألو( )10بحزػرنا قاؿ ِ
مالي حكع مغ
ّ
ُ ُ
َ
()15
()11
أف( )12مغ ثساف سشضغ قبل ىحا( )13شمبت مغ جشابكع أف( )14أعسل حصب ًة
إنجمت اخ لكغ بقػؿ ّ

()1

مدتخ :سضج ،كـيو محخفة مغ الكمسة االنجمضدية ..Oxford word power,2006,p480،master

()3

كردت في األصل :اف.

()4

كردت في األصل :انو.

()6

كردت في األصل :اف.

()2

()5

نارزوردي :مرصمح ىشجؼ ،كيعشي ككضل السخاكب.

كردت في األصل :يدئل.

( )7كردت في األصل انكمشج كىػ تحخيف لمكمسة االنجمضدية ( :)Englandكيقرج بيا السسمكة الستحجة لبخيصانيا
العطسى كإيخلشجا.

()8
()9

كردت في األصل :اف.

بشجيخة :كردت في األصل بشجيخه ،كقج تشصق نجيخه كمشجيخه ،كجسعيا بشاديخ :كيقرج بيا العمع الكبضخ،
عامية مغ اإليصالية  ، bandiearhكتعخؼ باإلسبانية  ،banderaكىي مأخػذة مغ بشج الفارسية،

مخادفيا :راية كعمع كلػاء ،كالبشجيخة سارية خذبية لمعمع ،كعادة تكػف في مؤخخة الدفضشة ،انطخ :أدػ شضخ،
األلفاظ الفارسية السعخبة ،السصبعة الكاثػليكية لآلباء اليدػعضضغ ،بضخكت1908 ،ـ ،ص ،27سيذار إليو

الحًقا :أدػ شضخ ،األلفاظ الفارسية؛ األندي ،دمحم عمي ،قامػس المغة العثسانية :الجرارؼ البلمعات في
مشتخبات المغات ،استانبػؿ1317 ،ق1899 /ـ ،ص ،117مادة (بشج)؛ الػيبلني ،حسػد بغ جػيج ،معجع

السرصمحات كالسدسيات البحخية العسانية ،دار مدكف لصباعة كالشذخ ،مدقط2020 ،ـ ،ص58؛

()10
()11
()12
()13
()14
()15

الحزػرؼ ،البحخية العسانية ،ص.199

كردت في األصل :سئمو.
كردت في األصل انكمشج ،كيقرج بيا السسمكة الستحجة لبخيصانيا العطسى كإيخلشجا.
كردت في األصل :اف.
كردت في األصل :قبميحا.
كردت في األصل :اف.
حطبة :خذبة أك العسػد مغ الخذب ،كىي سارية البشجيخة ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص913؛
الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،1ج ،1ص179؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،4ص394؛ الجػىخؼ ،تاج
المغة ،ص ،260مادة (حصب)؛ الػيبلني ،معجع السرصمحات كالسدسيات البحخية العسانية ،ص.125
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()3
()2
()1
محبكع أحسج بغ الشعساف
لي
ذكخ
ككحلظ
اكب
خ
الس
مغ
اشي
ػ
الس
ليصمب
احجة ألجل سكشل
ك ً
ّ
()5
تتفزمػا ت ّحكخكا لشا
أف( )4جشابكع تخ ُيجكف أف
يخخجػا ىحه الحصبة العمع كال يشذخ َب ْعج ىحا ّ
الشعساف ّ
ُ
لشا حتّى نأمخ( )6عميو لَِيُقَم ْع( )7الحصبة كال يشذخ العمع كأيزا( )1مدتخ نارزكردؼ يتخقب أمخنا ليقمع

()1

()2

سكشل :محخفة مغ المغة اإلنجمضدية ،كأصميا  ،Signalكتعشي اإلشارة أك العبلمة ،كيقرج ىشا أف يخفع
عمسا أك راية تسضد سفضشتو غضخ العمع الخسسي لمجكلة (حضشيا) ،كىػ أمخ يخفزو الدمصافoxford ،
.word power,2006,p716
السؽاشي :جسع ماشؽة ،كىػ قارب تقمضجؼ لو استعساالت متعجدة ،يبمغ شػلو بضغ 5ك9ـ ،كعخضو بضغ

 1,5ك2ـ ،يحخؾ بالسججاؼ التي يتخاكح عجدىا ما بضغ  20ك 24مججاًفا أك يدتعسل الذخاع لتحخيكو،
كيتسضد بسقجمة مدتؿيسة أك مشحشية عسػدية ،كمؤخخة عخيزة كمدتػية ،كلو ألػاح متفخقة في الػسط

غالبا إلنداؿ الصاقع كالخكاب كالبزائع مغ الدفغ .انطخ :مجسػعة
ليجمذ عمضيا الخكاب ،كيدتخجـ ً
العسانية ،مج ،٩ك ازرة التخاث كالثقافة ،مدقطٕٖٓٔ ،ـ ،ص ص،ٖٖٖٔ-ٖٖٕٔ :
باحثضغ ،السػسػعة ُ

العسانية؛ الحسضخؼ ،جسعة خميفة أحسج
مادة (ماشػه) .كسيذار إلضيا الحًقا :مجسػعة باحثضغ ،السػسػعة ُ
بغ ثالث ،معجع السرصمحات البحخية في دكلة اإلمارات العخبية الستحجة ،ىضئة السعخفة كالتشسية البذخية،

العسانية ،ص409؛ الػيبلني ،حسػد
دبي2008 ،ـ ،ص231؛ الػيبلني ،معجع السرصمحات البحخية ُ
صّشاع الدفغ في سمصشة ُعساف ،دار مدكف لشذخ كالصباعة ،مدقط2020 ،ـ،
بغ حسج بغ جػيجُ ،

ص.46

( )3السخاكب :الدفغ ،كلفطة السخكب ىي في حج ذاتيا اسع عاـ يدتخجـ لمتعبضخ عغ الدفضشة كأنػاعيا ،انطخ :ابغ
ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص1714؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،1ج ،1ص321؛ األزىخؼ ،تيحيب
المغة ،ج ،10ص219؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص ،461مادة(ركب)؛ الخزػرؼ ،البحخية العسانية،

ص.131

()4

كردت في األصل :اف.

()5

كردت في األصل :اف.

()6

نأمخ عميو :نصمب مشو أف يفعل ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص125؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس،
مج ،5ج ،9ص37؛ األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،15ص290؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،ص،53

()7

مادة(أمخ).

قمعا ،قاؿ سضبػيو :قمعت الذيء حػلتو مغ مػضعو ،كاقتمعتو
يقمع :انتداع الذيء مغ أصمو ،قمعو يقمعو ً
استمبتو ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص3722؛ الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج ،11ج ،21ص38؛

األزىخؼ ،تيحيب المغة ،ج ،1ص249؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،964 ،مادة (قمع).
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ليقمع الحصبة كيستشع مغ الشذخة( )2كىحا العمع ال ّحؼ يشذخهُ ما ُىػ عمع انكمضدؼ كمدتخ نارزكردؼ
()3
يعسل
كان ْت معو مخاكب حاضخة( )4ألجل شمب السػاشي( )5إذا( )6بجت لو حاجة معيع
يصمب إذا
َ
َ
()8

()7
نذانا إف
ً
سكشيبل أؼ غضخ العمع ليكػف ً
()12
تتفزُمػا تكتبػه عمى
َي َعسل َشضئا كبشياية األدب أخبخ جشابكع أنو( )11إذا
بجا شغل غضخ جدئي ّ
()14
صخفضغ كأيزا( )15ال ترضخ أشياء( )16لتشّفخ
كرقة( )13كتخسمػه لي لحتّى ال يشذأ
شيء مغ اَل ّ
()17

أىل

ىحه البمج مغ رعايا اإلنكمضد

()1

كردت في األصل :ايزا.

()2

كردت في األصل :الشذخه.

()18

تخخرػه
كاف مغ الصافكع ّ

()19

كأنا

()20

أرػ

كل يػـ
ّ

()21

()3

كردت في األصل :اذا.

()5

السؽاشي :جسع ماشػة ،كتعشي نػع مغ أنػاع الدفغ العسانية التقمضجية.

()4

كردت في األصل :حاضخه.

()6

كردت في األصل :اذا.

()8

كردت في األصل :اف.

()7
()9

كردت في األصل :اؼ.

تخخرؽه :تأذنػا لو.

( )10كردت في األصل :كاال.
( )11كردت في األصل :انو.
( )12كردت في األصل :اذا.

( )13كردت في األصل :كرقو.

( )14كردت في األصي :يشذي.
( )15كردت في األصل :ايزا.

( )16كردت في األصل :اشياء.
( )17كردت في األصل :اىل.

( )18كردت في األصل :األنكمضد.
( )19كردت في األصل :انا.

( )20كردت في األصل :ارػ.

( )21كردت في األصل :كمضػـ.
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الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو جخػ
ك ّ
.1257
()5

مغ محبكع ؾبصاف

()6

ىسختغ

()1

كردت في األصل الف.

()3

كردت في األصل :جخا.

()2
()4

ككضل

()7

()3

6جػالؼ سشة 1841

()4

مصابق 16جسادؼ األكؿ

الجكلة اإلنكمضدية(.)1

كردت في األصل :اسفا.
كردت في األصل :سشو.

( )5قبطان :مفخد جسعو ؾبصانو كؾباشضغ ،كيقرج بو رباف؛ قائج الدفضشة .انطخ :عسخ ،أحسج مختار كآخخكف،
معجع المغة العخبية السعاصخة ،الصبعة األكلى ،مجٔ ،عالع الكتب ،القاىخة ،ٕٓٓ٨ ،ص  ،ٔ٦١٨كمسة
(ؾبط)؛ دكزؼ ،تكسمة السعاجع العخبية ،ج ،8ص.171
( )6اتكشد ىسختؽن ( :)Atkins Hamertonىػ الزابط البخيصاني ىسختػف مغ الكتضبة الػششية في بػمباؼ،
مشجكبا لسكتب اليشج كك ازرة الخارجية البخيصانية في تذخيغ األكؿ
كأصبح بشاء عمى رغبة الدمصاف سعضج
ً
عاـ 1840ـ ،كأصبح الػكضل الدياسي لذخكة اليشج الذخؾية البخيصانية في مدقط ،لحق بالدمصاف سعضج
بغ سمصاف إلى زنجبار عاـ ٔ٨ٗ1ـ ،حضث أرسمتو الحكػمة البخيصانية مغ الػكالة البخيصانية في مدقط
عاما مغ قبل حكػمة
سياسيا مغ قبل حكػمة بػمباؼ
ككيبل
لضباشخ عسمو في زنجبار بكػنو
ً
ً
ً
كقشربل ً
لشجف ،كصل مغ اليشج في شيخ ربيع الثاني عاـ 1257ق 4 /مايػ 1841ـ ،كأصبح أكؿ قشرل
بخيصاني في شخقي إفخيؿيا ،ككاف مقخه في زنجبار ،كتصػرت العبلقات بضغ الدضج سعضج كىسختػف رئيذ
ككثضخ ما كاف يكمفو باإلشخاؼ عمى
ًا
القشرمية حضث عجه الدضج سعضج مخجعو األمضغ في تقجيع الشرائح لو،
الحكع في زنجبار مع ابشو خالج في أثشاء تػاجج الدضج سعضج بغ سمصاف في عساف إلدارة شؤكف الحكع،
ككاف ىسختػف يحسل لقب مسثل جبللة السمكة ،ككاف يقػـ بػضيفة مددكجة ،إذا كاف عميو تسثضل حكػمة
لشجف ؼيسا يتعمق بقسع تجار الخقضق ،كمحاكسة الدفغ التي تذتغل بتمظ التجارة مع عجـ اكتخاث حكػمة
لشجف بالسرالح التجارية ،كسا كاف يسثل حكػمة اليشج البخيصانية ؼيسا يختز بتفقج رعايا بخيصانيا مغ
اليشػد السؿيسضغ في شخؽ إفخيؿيا ،ضل ىسختػف يذغل مشرب القشرل البخيصاني في زنجبار حتى كفاتو
عاـ1857ـ ،كشضمة ىحه السجة لعب دك ار كبض اخ في تقػية الشفػذ الدياسي كاالقترادؼ لبخيصانيا في شخؽ
إفخيؿيا ،انطخMatthew S. Hopper, Slaves of one Master: Globalization and :
slavery in Arabia in the age of empire, Yale University Press, 2015, P 45؛
قاسع ،دكلة البػسعضج في عساف كشخؽ إفخيؿيا ،ص210؛ غانع ،الدضج سعضج بغ سمصاف كدكره في عساف،
ص95؛ العجضمي ،غانع دمحم رميس ،عساف كالدياسة البخيصانية في شخؽ إفخيؿيا 1862-1806ـ ،الجار
العخبية لمسػسػعات ،بضخكت2013 ،ـ ،ص147؛ الفارسي ،البػسعضجيػف حكاـ زنجبار ،ص ص:
الدضج سعضج بغ سمصاف
103-102؛ السححكرؼ ،سميساف بغ عسضخ بغ ناصخ ،زنجبار في عيج ّ
(1856-1804ـ) دراسة في التاريخ االقترادؼ ،دار الفخقج ،دمذق2014 ،ـ ،ص.136
( )7وكيل :الػكالة كسا عخفيا الفقياء ىي إقامة اإلنداف غضخه مقاـ نفدو في ترخؼ جائد مسمػؾ لو معمػـ،
فالػكالة نيابة اتفاؾية كمرجرىا اتفاؽ الصخفضغ العاقجيغ كركشيا اإليجاب كالقبػؿ ،كتتع بيا كال يتع العقج إال
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الخاتسة:
تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:

.1

العساني يحتػؼ مادة ميسة في دراسة تاريخ ُعساف الحجيث
اضيخت الجراسة أف األرشيف ُ
العسانية تكسغ في تشػعيا ،إذ تذسل مختمف مشاحي الحياة
كالسعاصخ .كأىسية الػثائق ُ

.2

أبخزت الجراسة أىسية السػقع الجغخافي لدنجبار كتشػع نذاشيا االقترادؼ .كىحا أحج أسباب

الجغخاؼية كاالدارية كاالجتساعية كاالقترادية كالثقاؼية كالعدكخية كالدياسية.

اليجخة إلضيا كأبخزىا ما كانت تتستع بو زنجبار مغ جاذبية لسػقعيا الجغخافي الستسضد كتػافخ
االمكانيات االقترادية كتشػع عبلقاتيا االقميسية كالجكلية ،كزيادة عجد سكانيا كارتفاع
انتاجيا الفبلحي لتخبط تجارتيا مع عجة بمجاف .فأرباح التجارة في عيج الدضج سعضج بغ
سمصاف استثسخت في امتبلؾ األراضي كاستغبلليا ،كسا أف االنتاج الفبلحي الستصػر كاف لو
دكر أساسي تصػر االنتاج الفبلحي في زنجبار.
.3

أكجت الجراسة أف ىحه الػثيقة أكؿ كثيقة كأقجميا يثار بيا قزية مػقف بخيصانيا مغ رفع
العسانية في زنجبار ،ككاف ىجؼ الجكلة البخيصانية مغ مخاؾبة الدفغ
األعبلـ عمى الدفغ ُ
العسانية لزبصيا في عجـ تجارة الخقضق.

.4

بضشت ىحه الػثيقة أف الجكلة البخيصانية مغ خبلؿ قشرميا الستػاجج في زنجبار اتبعت
العسانية إلحباط أؼ محاكلة
سياسية االمخ الػاقع في تعامميا مع الدفغ التي تخفع االعبلـ ُ
لمستاجخة بالخقضق.

.5

تطيخ الػثيقة ،قضج الجراسة ،اىتساـ الجكلة البخيصانية بسخاؾبة الدفغ القادمة مغ شخؽ افخيؿيا
باتجاه الخميج العخبي لسشع تجارة الخقضق ،ككاف ىحا يتساشى مع سياستيا بعج تػؾيعيا مع
الدضج سعضج بغ سمصاف عمى اتفاؾية تحخيع تجارة الخقضق.

بقبػؿ الػكضل ،كفي حالة العقج يشتج أثخه في شخز السػكل مباشخة فالسػكل ال الػكضل ىػ الحؼ يجب أف
تتػفخ ؼيو األىمية ،انطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،ص4909؛ انطخ :الدبضجؼ ،تاج العخكس ،مج،16
ج ،31ص50؛ تيحيب المغة ،ج ،10ص371؛ الجػىخؼ ،تاج المغة ،1266 ،مادة (ككل)؛ بخكات،
األلقاب كالػضائف العثسانية ،ص ص.149-148:
( )1كردت في األصل :األنكمضديو.

91

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

.6

تزسشت الجراسة الكثضخ مغ السرصمحات الحزارية كاأللقاب الجيشية كالفخخية كاالدارية،
كمغ األلقاب الجيشية الػاردة في الػثيقة :االماـ ،الحاج ،حزخة ،الدضج ،الذخيف ،كمغ
األلقاب الفخخية الػاردة في الػثيقة :االمجج األحذع ،االنبل االرشج ،االمجج االفخع ،كمغ
االلقاب االدارية :ككضل ،قشرل ،كمغ االلقاب العدكخية :ؾبصاف ،كمغ االلقاب كالكشايات:
جشاب العالي السحتخـ.
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قائسة السرادر والسخاجع
أكًال :السرادر العخبية:

ابغ رزيق ،حسضج بغ رزيق بغ بخضت الشخمي العساني ،الفتح السبضغ في سضخة الدادة البػسعضجيضغ
(ت129 :ق1874/ـ)2 ،ج ،تحقضق :دمحم حبضب صالح ،محسػد مبارؾ الدميسي ،ط،6
ك ازرة التخاث كالثقافة ،مدقط2016 ،ـ.

ابغ رزيق ،حسضج بغ رزيق بغ بخضت الشخمي العساني (ت1291:ق1874/ـ) ،الدضخة الجمضمة سعج
البػسعضجية ،تحقضق :عبجالخحسغ بغ سميساف الدالسي ،ك ازرة التخاث كالثقافة ،مدقط،
2007ـ.
الدالسي ،نػر الجيغ عبج هللا بغ حسضج (ت1332:ىػ1914 /ـ) ،تحفة األعياف بدضخة أىل عساف،
2ج ،ترحيح :ابخاـيع بغ اشؽير الجدائخؼ ،السصبعة الدمؽية ،القاىخة1931 ،ـ.
السغضخؼ ،سعضج بغ عمي (ت 1383:ىػ 1963 /ـ) ،جيضشة األخبار في تاريخ زنجبار ،تحقضق :دمحم
عمي الرمضبي ،ط ،3ك ازرة الت اخث القػمي كالثقافة ،مدقط1994 ،ـ.
ثانيا :السخاجع:
ً
السخاجع العخبية كالسعخبة:
بخكات ،مرصفى ،األلقاب كالػضائف العثسانية :دراسة في تصػر األلقاب كالػضائف مشح الفتح
العثساني

لسرخ

حتى

إلغاء

الخبلفة

العثسانية

مغ

خبلؿ

اآلثار

كالػثائق

كالسخصػشات1924-1517ـ ،دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،القاىخة2000 ،ـ.
البحخاني ،عساد بغ جاسع ،زنجبار بسبلمح ُعسانية ،دار سؤاؿ لمشذخ ،بضخكت2017 ،ـ.
البػسعضجؼ ،حسج بغ سيف بغ دمحم ،السػجد السفضج نبح مغ تاريخ البػسعضج ،ط ،2مكتبة الدضج دمحم
بغ أحسج البػسعضجؼ ،مدقط.1995 ،

العساني ،مكتبة الزامخؼ لمشذخ كالتػزيع ،الدضب2013 ،ـ.
البػسعضجؼ ،سالع ،صشاع التاريخ ُ
جب ،ىاممتػف ،كبػكف ،ىاركلج  ،السجتسع اإلسبلمي كالغخب2 ،ج ،تخجسة :أحسج عبج الخحيع
مرصفى ،كمخاجعة أحسج عدت عبجالكخيع ،دار السعارؼ ،القاىخة1971 ،ـ.
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الحسضخؼ ،جسعة خميفة أحسج بغ ثالث ،معجع السرصمحات البحخية في دكلة اإلمارات العخبية
الستحجة ،ىضئة السعخفة كالتشسية البذخية ،دبي2008 ،ـ.
الحسضخؼ ،جسعة خميفة أحسج بغ ثالث ،دكلة اإلمارات العخبية الستحجة رجاؿ الغػص كالمؤلؤ ،ىضئة
السعخفة كالتشسية البذخية ،دبي2009 ،ـ.
العسانية عبخ الدماف :مجج تمضج مغ تاريخ ُعساف،
الخزػرؼ ،جسعة بغ عمي بغ دمحم ،البحخية ُ
مصبعة األلػاف الحجيثة ،مدقط2012 ،ـ.
ركث ،ركدلف سعضج ،الدضج سعضج بغ سمصاف (1856-1791ـ) حاكع ُعساف كزنجبار ،تخجسة:
سامي عديد ،جامعة القاىخة 1983 ،ـ.
الخيامي ،ناصخ بغ عبجهللا ،زنجبار شخريات كأحجاث 1972-1828ـ ،دار الحكسة ،لشجف،
2009ـ.

العجضمي ،غانع دمحم رميسُ ،عساف كالدياسة البخيصانية في شخؽ إفخيؿيا 1862-1806ـ ،الجار
العخبية لمسػسػعات ،بضخكت2013 ،ـ.
العقاد ،صبلح ،جساؿ زكخيا قاسع ،زنجبار ،مكتبة األنجمػ السرخية ،القاىخة1959 ،ـ.

عيدى ،عبج الخزاؽ ،كحجاد ،رضا ،صفحات مغ تاريخ العبلقات بضغ ُعساف كشخؽ أفخيؿيا ،دار
الكتب كالجراسات العخبية ،االسكشجرية2015 ،ـ.
غباش ،حدضغ عبضج غانعُ ،عساف الجيسقخاشية اإلسبلمية تقالضج اإلمامة كالتاريخ الدياسي الحجيث
(1970-1500ـ) ،تخجسة :أنصػاف حسري ،دار الججيج ،بضخكت1997 ،ـ.

صّشاع الدفغ في سمصشة ُعساف ،دار مدكف لمصباعة كالشذخ،
الػيبلني ،حسػد بغ حسج بغ جػيجُ ،
مدقط 2020 ،ـ.

العسانية ،دار مدكف لصباعة
الػيبلني ،حسػد بغ جػيج ،معجع السرصمحات كالسدسيات البحخية ُ
كالشذخ ،مدقط 2020،ـ.

الفارسي ،الذيخ عبج هللا بغ صالح ،البػسعضجيػف حكاـ زنجبار ،تخجسة :دمحم أمضغ عبجهللا ،ط،2
ك ازرة التخاث القػمي كالثقافة ،مدقط1982 ،ـ.

فاعػد ،عمي كآخخكف ،األشمذ الججيج لمعالع ،ط ،4دار الكتاب المبشاني ،بضخكت1983 ،ـ.

93

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

قاسع ،جساؿ زكخيا ،دكلة البػسعضج في ُعساف كشخقي إفخيؿيا (1970-1741ـ) ،مخكد زايج لمتخاث
كالتاريخ ،العضغ ،اإلمارات العخبية الستحجة2000 ،ـ.
مايمد ،صسػيل باريت ،الخميج بمجانو كؾبائمو ،تخجسة :دمحم أمضغ عبجهللا ،ط ،4ك ازرة التخاث القػمي
كالثقافة ،مدقط1990 ،ـ.
الدضج سعضج بغ سمصاف (-1804
السححكرؼ ،سميساف بغ عسضخ بغ ناصخ ،زنجبار في عيج ّ
1856ـ) :دراسة في التاريخ االقترادؼ ،دار الفخقج ،دمذق2014 ،ـ.
العسانية في شخؽ افخيؿيا ،تقجيع :د.
دمحم ،صالح محخكس ،دكر بخيصانيا في تفكيظ اإلمبخاشػرية ُ
حامج كخاـيبل ،مكتبة بضخكت ،القاىخة2019 ،ـ.

مغايخؼ ،مازف ،مػسػعة أشمذ العالع ،مخاجعة كتجقضق :عبجهللا سعضج ،مكتبة الرفاء ،أبػضبي،
2009ـ.

السضدكرؼ ،العخكسي كآخخكف ،سمدمة البحػث كالجراسات في الػثائق الػششية الجكلية في العبلقات

التاريخية بضغ سمصشة ُعساف كشخؽ إفخيؿيا في العيج البػسعضجؼ (1938-1882ـ) :نطاـ
أنسػذجا2 ،ج ،تقجيع :حسج بغ دمحم الزػياني ،مشذػرات ىضئة
الػقف كالػصايا بدنجبار
ً
الػثائق كالسحفػضات الػششية ،مدقط2014 ،ـ.

ك ازرة التخاث كالثقافةُ ،عساف كتاريخيا البحخؼ ،سمصشة ُعساف ،ط ،2مصابع الشيزة ،مدقط،
2002ـ.
السخاجع األجشبية:
Ingrams, W.H, ZANZIBAR ITS HISTORY AND ITS PEOPLE, STACEY
INTERNATIONAL, London, 2007.
Matthew S. Hopper, Slaves of one Master: Globalization and slavery in
Arabia in the age of empire, Yale University Press, 2015.
Oxford Word Power,2006.
Pearce F.B: Zanzibar the Island Metropolis of East Africa London,1920.
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الخسائل الجامعية:

الديػد ،محسػد عبج الكخيع مفخج ،سمصشة ُعساف كمػقفيا مغ القزايا العخبية السعاصخة -1981
2017ـ ،اشخكحة دكتػراة ،جامعة مؤتة ،األردف2018 ،ـ.

غانع ،نػر كساؿ ،الدضج سعضج بغ سمصاف كدكره في ُعساف (1856-1806ـ) :دراسة في ضػء
العسانية ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،كمية اآلداب كالعمػـ االندانية،
الػثائق الدخية ُ
جامعة دمذق2018 ،ـ.

العسانية في عيج الدمصاف ؼيرل بغ تخكي
الػيبلني ،دمحم بغ عسخ بغ مبارؾ ،تاريخ مجيشة صػر ُ
(1913-1888ـ) ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،كمية اآلداب ،جامعة الضخمػؾ ،األردف،
2007ـ.
Ben AI-Seyed Hussain, Yousuf Hashim AI-Mousawi, Ahistory Of OmaniBritish Relations, With Special Reference to the Period 1888-1920,
of

University

History,

Modern

of

Department

thesis,

PhD

Glasgow,1990,P35.
الجوريات العخبية:
العسانية في عيج الدضج سعضج بغ سمصاف (1856-1806ـ" ،بحث
البحخاني ،عساد" ،االمبخاشػرية ُ
مشذػر في مجمة كاف التاريخية ،السغخب ،ع2018 ،2ـ.

البػسعضجؼ ،دمحم بغ خسيذ بغ دمحم" ،تأسيذ السجف اإلسبلمية في شخؽ أفخيؿيا" ،مجمة التفاىع،
مدقط ،ع 2013 ،39ـ.

خميفة ،أحسج صالح ،كالعيداكؼ مرمح دمحم عبج" ،الدياسة البخيصانية تجاه زنجبار -1856
 1870ـ" ،مجمة الجراسات التاريخية كالحزارية ،مخكد صبلح الجيغ األيػبي لمجراسات
الحزارية كالتاريخية ،العخاؽ ،مج ،8ع2016 ،24ـ.
السػسػعات:

بحدػف ،خمضل ،مػسػعة الخميج العخبي2 ،ج ،دار الرجاقة العخبية ،بضخكت1997 ،ـ.
الحارثي ،دمحم بغ عبجهللا بغ حسج ،مػسػعة ُعساف الػثائق الدخية6 ،مج ،مخكد دراسات الػحجة
العخبية ،بضخكت2007 ،ـ.
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الخشضج ،خالج عبج القادر ،مػسػعة الميجة الكػيتية ،مخاجعة كضبط :خالج عبج الكخيع ،ط ،3دار
ناشخؼ لمشذخ اإللكتخكني2012 ،ـ.

الدشيػرؼ ،إسبلـ ،مػسػعة اكتذف ُعساف2 ،ج ،مخكد الخاية لمشذخ كاإلعبلـ2015 ،ـ.
الكيالي ،عبج الػىاب ،السػسػعة الدياسية4 ،ج ،السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ ،بضخكت،
2015ـ.
العسانية11،مج ،ك ازرة التخاث كالثقافة ،مدقط2013 ،ـ.
مجسػعة باحثضغ ،السػسػعة ُ
السعاجع كالقػاميذ:

أدػ شضخ ،األلفاظ الفارسية السعخبة ،السصبعة الكاثػليكية لآلباء اليدػعضضغ ،بضخكت1908 ،ـ.
األزىخؼ ،أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج (ت370:ق980/ـ) ،تيحيب المغة15 ،ج ،تحقضق :رشضج عبج
الخحسغ العبضجؼ ،اليضئة السرخية العامة لمكتاب ،القاىخة1975 ،ـ

األندي ،دمحم عمي ،قامػس المغة العثسانية :الجرارؼ البلمعات في مشتخبات المغات ،مصبعة جخيجة
بضخكت ،بضخكت1318 ،ق1900/ـ.
الجػىخؼ ،أبػ نرخ إسساعضل بغ حساد (ت393:ق1002/ـ) ،الرحاح :تاج المغة كصحاح
العخبية ،مخاجعة :دمحم دمحم تامخ كآخخكف ،دار الحجيث ،القاىخة2009 ،ـ.

دكزؼ ،ريشيارت ،تكسمة السعاجع العخبية10 ،ج ،تخجسة :دمحم سميع الشعيسي ،دار الخشضج لمشذخ،
الجدائخ1980 ،ـ.

دكزؼ ،ريشيارت ،تكسمة السعاجع العخبية10 ،ج ،تخجسة :دمحم سميع الشعيسي ،دار الذؤكف الثقاؼية
العامة ،بغجاد1997 ،ـ.
الدبضجؼ ،دمحم مختزى بغ دمحم الحدضشي (ت1205:ق1790/ـ) ،تاج العخكس مغ جػاىخ
القامػس ،اعتشى بو ككضع حػاشيو :عبجالسشعع خمضل إبخاـيع ككخيع سضج دمحم محسػد32 ،مج
 ،دار الكتب العمسية ،بضخكت2007 ،ـ.
عصية هللا ،أحسج ،القامػس الدياسي ،ط ،3دار الشيزة العخبية ،القاىخة1968 ،ـ.

ابغ مشطػر؛ أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ دمحم بغ مكخـ بغ عمي األنرارؼ اإلفخيقي
(ت711:ق1311/ـ) ،لداف العخب ،دار السعارؼ ،القاىخة2008 ،ـ.
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السؽاقع االلكتخونية

ىضئة الػثائق كالسحفػضات الػششية ،زيارات رسسية (عبلقات خارجية مع بخيصانيا) عيج الدمصاف
سعضج

بغ

سمصاف،

1850-1841ـ،

الديارة2021/11/20ـ.
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رحالت الخحالة الريشي تذشغ خو الدبع 1433-1405م
ظفار نسؽذجا

مخيػ بشت سعيج البخطسانية

طالبة دكتؽراه في قدػ التاريخ بكمية اآلداب والعمؽم االجتساعية
السمخز
ييجؼ ىحا البحث إلى تدميط الزػء عمى رحبلت تذشغ خو كدكرىا الكبضخ في االستكذاؼ
كتكػيغ العبلقات كالسعارؼ في ما كراء البحار ،فسيسا كاف نػع الخحمة فيي تداىع في صقل
شخرية الخحالة كتخسيخ معارفو ،كمغ السعخكؼ أف الخحبلت تداىع في معخفة عادات كثقافات

الذعػب األخخػ كبالتالي إلى تػسعة مجارؾ الخحالة كثقافتو كتفيسو لسا يجخؼ مغ حػلو مغ
أحجاث.

إف رحمة السبلح الرضشي تذشغ خو إلى بمجاف اسيا كمجيشة ضفار مػضػع البحث في القخف الخامذ

عذخ السيبلدؼ مثاالً عمى أىسية الخحمة في تكػيغ العبلقات كالسعارؼ حػؿ الذعػب كالسجف التي
يدكرىا الخحالة ،كما احتػتو ىحه الخحمة مغ كصف لؤلحػاؿ االقترادية كاالجتساعية كالجيشية

بل عمى أىسية ىحه الخحمة بالشدبة لحكاـ كتجار تمظ الببلد  ،إذ احتػت ىحه الخحمة
كالدياسية إال دلي ً
بضغ شياتيا الكثضخ مغ الجركس السيسة  ،مشيا نقل الرػرة التي يعير فضيا سكاف مجيشة ضفار ،كما

ىي أبخز اىتساماتيع االقترادية كالجيشية ،كالرفات الحدشة لتجارىع مغ صجؽ كأمانو ،كسا كنقل
خبلؿ رحمتو كصف شامل لببلد الرضغ كاىتساميع الكبضخ في تكػيغ العبلقات التجارية مع عساف
كغضخىا مغ بمجاف العالع مغ خبلؿ االمتيازات السسشػحة مغ قبل حكاميا لتجار ضفار خرػصاً
كالعخب عسػماً لحلظ سيكػف دراستيا مغ األكلػيات السيسة لمباحثضغ كالسيتسضغ بتاريخ العبلقات
كالخحبلت القائسة بضغ عساف كالرضغ.

Abstract

The research aims to shed light on Zheng He's journey and its great
role in exploration and the formation of relationships and knowledge
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overseas. Whatever the type of trip, it contributes to refining the
personality of the traveler and consolidating his knowledge. And his
culture and understanding of what is happening around him.
The journey of the Chinese navigator Zheng He to the countries of
Asia and the city of Dhofar, the subject of research, in the fifteenth
century AD is only an example of the importance of the journey in
forming relationships and knowledge about the peoples and cities visited
by travelers. This trip is for the rulers and merchants of those countries,
as this trip contained many important lessons, including conveying the
image in which the residents of the city of Dhofar live, and what are their
most prominent economic and religious interests, and the good qualities
of their merchants of honesty and security, and he conveyed during his
trip a comprehensive description of the country China and their great
interest in the formation of trade relations with Oman and other countries
of the world through the privileges granted by its rulers to the merchants
of Dhofar in particular and the Arabs in general. Therefore, its study will
be an important priority for researchers and those interested in the history
of relations and trips between Oman and China.
:السقجمة
ال يخفى عمى أؼ باحث في التاريخ دكر الخحبلت بأنػاعيا السختمفة في تكػيغ العبلقات
 فالعبلقات العسانية الرضشية التي كانت قائسة مشح القجـ إال أنسػذجاً الىتساـ،بضغ الببلد كتعديدىا

، كتداىع بذكل فعاؿ في التبادؿ الحزارؼ،البمجيغ في تكػيغ عبلقات ترب في مرمحة الصخفضغ
فخحمة تذشغ خو أحج محاكالت حكاـ الرضغ آنحاؾ لسبلقاة العالع الخارجي كتكػيغ عبلقات
اقترادية معو مغ خبلؿ ارساليا احج ابشائيا السدمسضغ كلقبتو بأمضخ البحخ السدالع ألداء ىحه
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السيسة باف يكػف رسػليا كمحخؾ عبلقاتيا مع الببلد األخخػ كفي كقتشا الحاضخ كاحتفاالً بتاريخ
العبلقات الثشائية بضغ البمجيغ تع ازاحو الدتار عغ مجدع الشرب التحكارؼ لمسبلح الرضشي تذشغ

خو عسضج تمظ العبلقات كبحزػر كبلً مغ كزيخ الخارجية العساني ككزيخ الخارجية الرضشي ،كذلظ
تأكضجا عمى أىسية الديارة التاريخية التي قاـ بيا تذشغ خو إلى ضفار قبل  600عاـ ك دكرىا في

كضع اساس العبلقات بضغ الصخفضغ.
كتتسحػر أىسية الجراسة في كػنيا تدميط الزػء عمى تاريخ العبلقات العسانية الرضشية في

القخف الخامذ عذخ السيبلدؼ ،ككصف الحياه الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية مغ خبلؿ
الخجػع إلى السرادر الرضشية التي أرخت تاريخ مجيشو ضفار في تمظ الفتخة ،فسجيشة ضفار بسا
تحسم و مغ عسق تاريخي كبضخ ال زالت تفتقخ إلى الكثضخ مغ الجراسات التاريخية التي تغصي تاريخ

ىحه السجيشة الصػيل  ،ىحا كتيجؼ الجراسة إلى التصخؽ إلى أىع الخحبلت التي قاـ بيا الرضشضػف
مغ أجل تقػية العبلقات االقترادية بضغ عساف كالرضغ آنحاؾ متسثمة بخحمو السبلح تذشغ خو.
أما عغ أىع الرعػبات التي كاجيت الباحث خبلؿ كتابتو ليحا السػضػع ىػ قمة السرادر

العخبية التي تحجثت عغ العبلقات العسانية الرضشية ،فزبلً عغ نجرة الجراسات التاريخية التي

تشاكلت ىحا السػضػع بذكل يسكغ لمقارغ فيع تمظ العبلقات كأسديا كفحػاىا كحاكلت الباحثة
باالعتساد عمى دراسات صضشية كإنجمضدية كالسانية كتخكية ك لمحرػؿ عمى السادة العمسية ،ككاف
لمجكر الحؼ لعبتو رحمة تذشغ خو إلى ضفار أىع االسباب التي دفعتشا إلى اختيار ىحا السػضػع .
كاتبعت الجراسة مشيج التاريخ الػصفي كذلظ مغ خبلؿ االعتساد عمى السرادر كالسخاجع
العخبية كاألجشبية التي أرخت لخحمة تذشغ خو كتحمضل نرػصيا كتفدضخىا كمغ ثع تقجيسيا بذكل
سيل كميدخ لمباحثضغ كالقخاء.
اما ؼيسا يخز الجراسات الدابقة التي تشاكلت الخحمة فقج جاء السعمػمات فضيا مقتزبة
كتعاني الكثضخ مغ الشقػصات ،كمغ الجراسات التي حرمت عمضيا دراسة األلسانية

بعشػاف فيخس

السمفات السجخمة عغ جسيػر كمكخمضغ مغ البحخ الغخبي ليػانغ شضشغدنغ رسالة دكتػراه في قدع
التاريخ كالجراسات الثقاؼية في جامعة بخلضغ الحخة مغ اعجاد الصالب كبلكس سػنضشجيكخ في سشة
2005ـ.
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كاعتسج البحث عمى دراسة مضمذ في كتابو The overall Survey of the Ocean Shores
نقبل في كتاباتو عغ ماىػاف الستخجع كالسخافق لتذشغ خو ،كتع مغ خبلؿ الكتاب استعخض كصف
البمجاف الػاقعة في البحخ الغخبي كالتي زارىا أسصػؿ تذشغ خو كبمغت أحج عذخ بمجا ،ككانت مغ
ضسغ البمجاف ضفار مػضػع البحث  ،سػؼ يدتفضج البحث مغ الجراسة االستفادة مغ الجراسة في
السبحث الثالث تشاكؿ

زيارة دكر تذشغ خو

الدياسي كالجبمػماسي ،كصف الحالة الدياسية

كاالقترادية في ضفار .
الجراسة الرضشية لمباحث نضػباف ىي رسالة ماجدتضخ بالمغة الرضشية مغ الباحث الرضشي نضػباف
 Niú pānعغ العبلقات العسانية الرضشية استعخض تاريخ العبلقات بضغ الرضغ كعساف خبلؿ
حكع أسخة تانج ك سػنج كيػاف كمضشغ  ،كناقذت العبلقات العسانية الرضشية مغ خبلؿ رحبلت
تذشغ خو إلى ضفار كىخمد.
مغ الرعػبات التي كاجيت البحث الحرػؿ عمى الجراسات بالمغة الرضشية كصعػبة التخجسة مغ
المغة الرضشية إلى المغة العخبية ،حاكلت الجراسة الحرػؿ عمى الجراسات األجشبية التي نقمت عغ

مرادر صضشية مثل دراسة مضمذ التي نقمت عغ الستخجع ماىػاف الحؼ دكف عغ رحمة تذشغ خو
إلى ضفار كىخمد.

كقدست الجراسة إلى ثبلثة مباحث  ،تصخقت في السبحث األكؿ عغ جػانب مغ سضخة تذشغ
خو ،في حضغ جاء السبحث الثاني لضتحجث عغ رحبلت تذشغ خو البحخية ،درسشا في السبحث
الثالث رحمة تذشغ خو إلى ضفار.
السبحث األول
تذشغ خو
اوالً :والدتو
كلج الخحالة

الرضشي تذشغ خو عاـ 1371ـ ،في الدشة الخابعة مغ حكع االمبخاشػر

ىػنغػ ،في قخية ىضجا ( )Hedaiفي بمجة كػنيانغ في مجيشة يػناف الػاقعة في مقاشعة جضشيغ
الػاقعة في جشػب غخب الرضغ ،كيعػد بأصمو إلى احجػ االسخ السدمسة الشبضمة التي تشتسي إلى

قػمية ىػػ السدمسة (التعمضق رقع ، ) 1كىػ مغ احفاد شسذ الجيغ عسخ الدياسي السعخكؼ ألسخة
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يػاف الحاكسة مع اسخة سػنغ إذ يخجعػف في اصػليع إلى مجيشة صفضخ في دكلة بخارػ إذ ىاجخت
اسختو إلى الرضغ سشة  1070ـ خبلؿ عيج اسخة سػنغ الحاكسة آنحاؾ كاستقخت فضيا مشح تمظ
الفتخة.))Hum Sin Hoon,2011:6
ثاني ًا :أسسو ولكبو

تعجدت التدسيات التي أشمقت عميو تبعاً لمبضئات التي عاش فضيا ،إذ كاف يدسى ماساف باك

كىحا االسع ىػ اسع كالدتو كيقرج بو فتى الجػاىخ الثبلث ،كقج ذىب البعس أف اسع ماساف باك

ىػ االسع الحؼ حخؼ في االدب العخبي باسع الدشجباد صاحب الخحبلت البحخية الدبع (عمي غانع
الياجخؼ.)21 :2020،
كمغ التدسيات التي اشمقت عميو كأصبحت مبلزمة لو ىي تذشغ خو كىي تدسيو اشمقيا
عميو االمبخاشػر يػنغمي (التعمضق رقع 1424-1403 )2ـ عشجما كقع في االسخ كقتضج إلى قرخ
االمبخاشػر ( ،)Ma Yong So Hongxia,2016:270كمغ التدسيات العخبية التي اشمقت عميو
حجي محسػد شسذ(عمي غانع الياجخؼ ،)21 :2020،ىحا كقج لقب مغ قبل اسخة مضشغ( التعمضق
رقع  )3بأمضخ البحخ السدالع(حدضغ إسساعضل.)102 :2017 ،
ثالثاً :حياتو

نذأ تذشغ خو في مجيشة يػناف التي ضيخ مشيا العجيج مغ العمساء السدمسضغ( التعمضق رقع 4

)  ،كعاش مع أسختو كتعمع مغ أبيو كججه حب السغامخة إذ سافخ أبيو كججه إلى كمكة كذك اخ
السراعب التي كاجيت في شخيقو إلى الحج ككاف كالجه يحفده عمى الدفخ كالسغامخة مغ خبلؿ
لو( ، )Patrick H.Armstrong,2000: 122تػفى كالجه ككاف اليداؿ
القرز التي كاف يخكييا ُ
صغض اًخ كتكفمت كالجتو (كيغ) بتخبضتو ىػ كاخػتو إذ كاف لجيو اخ اكبخ مشو كاربع اخػات ككاف تذشغ
خو يتسضد برفات عجة مشيا بشضتو القػية كجبيتو العالية كعضشضغ ساشعتضغ كأنف صغضخ كأسشاف

بيزاء كصػت عالي إلى جانب ذكائو الكبضخ()Hum Sin Hoon,2011:6

كفي عاـ

(1382ـ) بعج سقػط أسخة يػاف(،التعمضق رقع  )4بعث اإلمبخاشػر تذػ يػاف تذانغ (التعمضق رقع5
) ( 1398-1368ـ) بكتائب مغ جيذو لديصخة عمى الثػرة السغػلية في أقميع يػناف مكاف كالدتو
تتذشغ خو كفي اثشاء السعخكة كقع تتذشغ خو أسض اخ في يج قػات االمبخاشػر تذػ يػاف كىػ في
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عسخ الثانية عذخ،نقبل عغ الياجخؼ مغ (لضػ يغ  ،رحمة تذشغ خو إلى دكؿ السحيط اليشجؼ:
ص)7
(عمي غانع الياجخؼ )29 :2020،كاقتضج تذشغ خو أسض اخ إلى القرخ االمبخاشػرؼ ،كخبلؿ

حسبلت أسخة مضشغ كاف قادة جضػشيا يحخصػف عمى اختيار الفتياف الحيغ تبجكا عمضيع عبلمات
الحكاء كالحشكة فضتع خرضيع لمعسل في القرخ االمبخاشػرؼ ،كمغ السعخكؼ أف كثضخ مغ الفتياف

يتعخضػف لمسػت بدبب تمظ العسمية كال يبقى مشيع سػػ األقػياء كمشيع تذشغ( Andrew
 ،)Vietze,2018:6-8عاش تذشغ خو في القرخ االمبخاشػرؼ الحؼ يعج بالسشافدة كالتشػع بضغ
جسيع الصبقات مغ األعمى حتى األدنى مسا أدػ إلى صقل شخرضتو  ،كتع تعضشو بعج عامضغ مغ
اسخه في مجيخية السبلبذ عاـ 1384ـ ككاف يبمغ مغ العسخ14عاـ( Gavin Menzies, 2009:
 ، )27عشجما كقع تذشغ خو أسض اخ في سغ الثانية عذخة كبعج إحزاره إلى القرخ تع كضعو في
خجمة الحاكع السدتقبمي األمضخ ياف ،كقج استصاع تذشغ خو أف يحطى بأعجاب األمضخ ياف مغ
خبلؿ أمانتو كاخبلصو في العسل ،كسخعاف ما أصبح الضج اليسشى لؤلمضخ ياف ،كمغ خبلؿ قخبو

لؤلمضخ أتيحت لو الفخصة لمتعخؼ عمى الشببلء رؼيعي السدتػػ كتغضخت نطختو لمعالع(مي شػ
جيانغ .)31 :2004،كأتاح لو التػاجج مع األمضخ الفخصة لتمقي تعميع مسضد ،إذ تمقى تعميسو
تحت إشخاؼ  ،) )Yao Guangxiao姚广孝أحج كبار السدؤكلضغ السيسضغ في أسخة مضشغ ،
ليربح تذشغ خو مثقفاً بسدتػػ عالي في جسيع السجاالت( Fatma Ecem Ceylan,
.) 2017:103-104

اما عغ العبلقة بضغ تذشغ خو كاإلمبخاشػر ،يسكغ القػؿ أف ىحه العبلقة كانت تقػـ عمى
مبجأ الثقة ،فقج خجـ تذشغ اإلمبخاشػر مشح أف كاف صغض اًخ ،ككاف خادماً مخمراً لئلمبخاشػر ككقف
إلى جانبو في جسيع تحخكاتو ،كساىع ىحا األمخ بارتقاء تذشغ خو إلى أعمى مشرب ال يسكغ

لمخرياف الػصػؿ إليو(.)Fatma Ecem Ceylan, 2017: 104
بعج اف تدمع االمبخاشػر يػنغمي (تذػ دؼ) العخش ( 1403ـ) قخر اف يػاصل انفتاح
الرضغ إلى الخارج كتعخيف العالع بيا كترجيخ تجارتيا كثقافتيا ،كاف العالع يذيج تتصػرات عالسية
في حخكة الكذػفات الجغخاؼية التي قامت بيا الجكؿ األكركبية
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 ،إذ كاف يخػ انو البج أف تبادر الرضغ كإف ال تشتطخ إرساؿ الجكؿ لسبعػثضيا إذ يجب اف

مؤثخ في السجاالت
تكػف الرضغ صاحبة الخصػة األكلى ،كقج اختضخ تذشغ خو الحؼ كاف عشر اًخ ًا
اإلدارية كالعدكخية  ،في مذخكع اإلمبخاشػر يػنغمي الججيج ،الحؼ أشمق عميو "رحبلت تذشغ خو
إلى الغخب" ،ففي العاـ( 1403ـ) بجأ التحزضخ ليحه الخحبلت مغ خبلؿ بشاء أ سصػؿ بحخؼ

ضخع كفي عاـ (1405ـ) تع االنتياء مغ بشاء الدفغ ،كجسع شاقع مكػف مغ  27800شخز،

كتكػف الصاقع مغ قائج عاـ ىػ تذشغ خو  ،كنائب قائج عاـ كسبع مجيخيغ كبار في مشاصب سفخاء
كقادة األسصػؿ ،كعذخة ياتػف في السختبة الثالثة كتزع ؾيادة االسصػؿ مجسػعة  70شخرا أما
مخكد الؿيادة فؽيع اثشاف مغ العسجاء كثبلث تدعضغ مغ الؿباششة كمائة كأربعة بختبة مبلزـ كمائة

كثبلثة بختبة مداعج كىشاؾ مائة كثسانػف مػضف شبيا  .كشسل عجد مغ الػضائف األخخػ كالقزاة
كالسشجسضغ كاالعساؿ كالسحاسبضغ كالصباخضغ كالدقائضغ كغضخىع مغ أصحاب الػضائف الخجمية.
كفي نفذ العاـ تع تعضضغ تذشغ خو أمض اًخ لمخحبلت الغخبية لتبجأ ىحه الخحبلت بذكل رسسي

إذ تع إرساؿ تذشغ خو كدفضخ إلى الجكؿ االجشبية كدياـ كالياباف مغ

أجل

إقامة عبلقات

دبمػماسية ،كخبلؿ رحبلتو اتيحت لػو الفخصة لجراسة مخصصات الشجػـ السخسػمة في عيػد
الدبلالت الدابقة ،كقج اكتدب تذشغ خو خبخة في كل ما يتعمق بالسجاالت البحخية كالعبلقات
الجبمػماسية كاإلدارية مغ خبلؿ كالسفاكضات التي شارؾ بيا كالتي ارسل مغ أجل ىاHum ( ،
)Sin Hoon,2011:11-12
السبحث الثاني
رحالت تذشغ خو البحخية
اكالً -:اختيار تذشغ خو لؿيادة الخحبلت :

بعج أف قخر يػنغمي الؿياـ بسذخكعو الججيج كىػ االنصبلؽ إلى الخارج ،فكخ ممياً في مغ
يتػلى الؿياـ بالسيسة كيقػد االسصػؿ البحخؼ الحؼ كاف يزع االؼ مغ الجشػد كمئات مغ الدفغ
بسختمف االحجاـ محسمة بالبزائع كالسعجات ،فكاف البج مغ اف يختار قائجاً محشكاً لمسيسة ككاف
مغ ضسغ السخشحضغ تذشغ خو مخشحاً لؿيادة االسصػؿ ،كبضشسا كانت الحضخة تصػؽ أفكار

االمبخاشػر أشار الكاىغ السذيػر يػاف تذػنغ تذو كالخبضخ في قخاءة الػجػه عمى االمبخاشػر في
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بل كمزسػماً لسا
أف يتػلى تذشغ خو ؾيادة االسصػؿ إذ اخبخ االمبخاشػر بإنو أفزل السخشحضغ شك ً
يتسضد بو مغ خبخة كحكسة كىحا ما اخبخ بو يػاف تذػنغ تذو لياك قػانغ شياك(التعمضق رقع  )6الحؼ

شخح االسع نفدو ككاف لياك مغ لسقخبضغ لئلمبخاشػر فاخح بخايو نط اًخ لسا يعخفو لياك عغ تذشغ خو

مغ شجاعة كاقجاـ(عمي غانع الياجخؼ ،)45-44 :2020،كلع يكغ اختيار االمبخاشػر لو كقائج

مدتشجاً عمى رأؼ لياك فقط بل لسا كاف يتستع بو تذشغ خو مغ سسات كمدايا أىمت تذشغ خو لؿيادة
االسصػؿ حضث رافق يػنغمي مشح أف كاف أمضخ عمى بكضغ ككاف يثق بو ثقة تامة  ،ككاف لجيو خبخة

بالسجاؿ العدكخؼ كؾيادة الجير باإلضافة إلى معخفتو في التاريخ كالجغخاؼيا كالعادات كالتقالضج
كاألدياف التي كانت تدػد مختمف البمجاف االسضػية ،إلى جانب اجادتو لمغة العخبية كالفارسية ،كلو
دراية بالسبلحة كصشاعة الدفغ ،فزبلً عغ قجراتو الجبمػماسية كمعايذتو أمضخه االمبخاشػر كالتعمع

مشو في إدارة الذؤكف الدياسية ،باإلضافة إلى كزيارة تذشغ خو إلى الياباف كتايبلنج أكدبتو أسالضب
في معالجتو العبلقات الجبمػماسية كإدارتيا( .عمي غانع الياجخؼ ،)47 :2020،كالعبلقات بضغ
مخت مف األدياف ،كعمى الخغع مغ كبخ سغ تذشغ خو اال أف االمبخاشػر عيج إليو ؾيادة االسصػؿ
في الخحمة الدابعة (.)Ma Yong So Hongxia,2016:269
ثانيا :أىجاف الخحالت:
تعجدت اآلراء حػؿ الغخض مغ رحبلت تذشغ خو إلى الغخب إذ كانت أحج أكثخ
السػضػعات فزػًال مغ قبل الباحثضغ ،لحلظ يذكل ىحا الجدء نقصة البجاية الخئيدية لجراستشا ففي
الساضي كالحاضخ تصخقت العجيج مغ األبحاث إلى رحبلت تذشغ خو ككانت سجبلت مضشغ

التاريخية سضخة تذضشغ " ، "Ming Historical Records-Zheng He Biographyىي
السرجر الخئيذ لتمظ االبحاث  ،ككاف ىشاؾ عشرخاف يتع عخضيسا في سجبلت مضشغ عمى أنيسا

ال البحث عغ اإلمبخاشػر السفقػد جياف كف السخمػع الحؼ
الغخض الخئيذ مغ رحبلت تذشغ كىسا اك ً
فخ إلى خارج الببلد ،كالدبب الثاني اضيار ثخكة كسمصة سبللة مضشغ العطيسة لمعالع  ،كمع ذلظ فقج

أضيخت الجراسات التي أجخيت في الرضغ كالغخب أف ىحه البيانات الستعمقة لغخض الخحبلت غضخ
كاؼية ،كىكحا بجأ كل باحث يفدخ األسباب التي يخاىا مشاسبة مغ جانبو ،ألف جسيع العشاصخ

ؾيسة لمعجيج مغ الباحثضغ السيتسضغ بخحبلت تذشغ
السصخكحة ليا أسباب مبخرة كتحتػؼ عمى آراء ّ
خو ( )Fatma Ecem Ceylan, 2017:106كمغ ىحه اآلراء:
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 .1البحث عغ اإلمبخاشػر السفقػد جياف كف إذ بعج اف استػلى يػنغمي عمى الدمصة بالقػة قاؿ
كيعتقج أف إحجػ
البعس اف االمبخاشػر الدابق قتل في الحخيق الحؼ نذب في قرخه في نانجضشغُ ،
الجثتضغ المتضغ تع العثػر عمضيسا في حصاـ الشار تعػد لئلمبخاشػر جياف كف ،كمع ذلظ ،ضيخت

شائعات تفضج بأف اإلمبخاشػر جياف كف لع يست كأنو ىخب مغ القرخ تحت ستار راىب كذىب إلى
الخارج ،كحؿيقة أف ىحه الذائعات كانت تثضخ الذكػؾ في ذىغ اإلمبخاشػر يػنغمي ،لحلظ كاف
ُيدتذيج بيحا الدبب كأحج األسباب الخئيدية لخحبلت تذشغ خو ىػ القزاء عمى بقايا أسخة مضشغ
كمع ذلظ حت ى لػ كشا نعتقج أف الغخض مغ الخحمة األكلى كاف في ىحا االتجاه ،فإف ىحا الغخض
عاما كىي تجػب الببلد ( Ma Yong
ال يسكغ أف يفدخ استسخار الخحبلت لشفذ الغخض لسجة ً 28
.)So Hongxia,2016:270:Patrick H.Armstrong,2000: 120
 .2إضيار سمصة كثخكة أسخة مضشغ لمجكؿ األجشبية كقػتيا العدكخية كقج تحقق ذلظ مغ خبلؿ

الػصػؿ إلى العجيج مغ البمجاف االجشبية  ،كإعبلف السخسػـ اإلمبخاشػرؼ لقادة ىحه البمجاف كتقجيع

ىجايا إمبخاشػرتيو ليع ،كمسا يؤكج ىجؼ الخحمة الشرب التحكارؼ السشقػش عمى حجخ الحؼ كتب
عميو "عمى الخغع مغ بعج الرضغ إال اف ىشاؾ تذابو بضغ البمجيغ كأف الشاس ىشا يعيذػف بدعادة

كلتتحكخ األجياؿ ذلظ"  ،أما القػة العدكخية لمرضغ فقج ضيخت جمياً عشجما حاكؿ ممظ سيبلف نيب
االسصػؿ كسخقتو اال انو اقتضج اسض اًخ ىػ كزكجتو بعج معخكة خاسخة إلى الرضغ كاشمق صخاحو
بعجىا مسا يجؿ عمى قػة كعطسة ىحا االسصػؿ كبالتالي قػة الرضغ آنحاؾ( Patrick
)H.Armstrong,2000: 120

كنجج بعس الباحثػف

أف االسصػؿ الرضشي كاف ىجفو

االستعسار كتع االستجالؿ بالسشاكشات التي قاـ بو االسصػؿ في جاكه أيزا في ىخمد عمى حدب

إشارة العجسي كلكغ لع يعتسج عمى مرادر أصضمة إنسا فقط عمى مقاؿ مشذػر في مجمة ندكػ
كبعج الخجػع إلى السجمة لع يػثق الكاتب مرجر السعمػمة ،باإلضافة إلى ذلظ في باحث آخخ

تضشذ أيج رأؼ العجسي أف ىجؼ االسصػؿ استعسارؼ كالجلضل االعساؿ الحؼ قاـ بيا االسصػؿ
الرضشي في جاكه .
 -3أف مغ أىجاؼ ىحه الحسبلت ىػ االستعسار كالديصخة عمى عجد مغ السشاشق الداحمية

السيسة في شبو القارة اليشجية كباألخز في مشاشق ساحل السشضبار كػنو يحتػؼ عمى أىع السػانئ
التجارية في جشػب اسيا كىي مػانئ كػشضغ ككػلع ممي ككاليكػت ،إذ شيجت عجد مغ السشاشق
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بل كبض اًخ مغ قبل تذشغ خو بالدياسة كالتأثضخ عمى نطاـ الحكع
اليشجية كمشيا البشغاؿ كالسشضبار تجخ ً

ىشاؾ إلى درجة اعتبخىا الباحثضغ نػعاً مغ االستعسار الدياسي لتمظ البمجاف ( Tansen
)Sen,2019:60-64

 .3ىجؼ اقترادؼ كفًقا لجػف كضشج فضخبانظ كمضخؿ جػلجماف "أمخ اإلمبخاشػر يػنغمي تذشغ خو
بالتحخؾ نحػ السخاكد التجارية في جشػب الرضغ ".إذ يطيخ أف اإلمبخاشػر يػنغمي بجأ رحبلتو

لؤلغخاض التجارية كاالقترادية"( ،)Merle GoldmanJohn King Fairbank,2006:193،
ؼبعج كصػؿ اإلمبخاشػر يػنغمي إلى العخش  ،كاف الػضع االقترادؼ لمدبللة في حالة سضئة لحلظ
عسل ىحا اإلمبخاشػر إلى تصػيخ التجارة مع جاكه ممبار كمكتا إلنقاذ األسخة الحاكسة مغ ىحا
الػضع الرعب كحل ىحه السذكمة مغ دخل التجارة الخارجية ،كمع ذلظ ،ال يسكغ القػؿ أف ذلظ

مسكغ عغ شخيق حداب كمفة بشاء االسصػؿ ،كركاتب الصاقع كإمجادات الصعاـ كالذخاب  ،فإف نخػ
كبضخ مغ الساؿ قج تع إنفاقو بالفعل عمى ىحه الخحبلت ،مغ كجيو نطخ الباحثة مغ غضخ
مبمغا ًا
أف ً
السعتاد لجكلة ذات كضع اقترادؼ سيء أف تأمخ ببشاء ىحه الدفغ كتعضضغ شاقع مكػف مغ
( ) 27800بجلضل تػقف الخحبلت ألنيا مكمفة كباألخز بعج كفاة تذشغ خو الحؼ قاد سبع رحبلت
آنحاؾ (. )Merry E.Wiesner Hanks,2005:132

 .4البحث عغ شخؽ تجارية ججيجة بعج قصع الصخيق البخؼ الحؼ يخبط الرضغ بالغخب لحلظ حاكؿ

البحث عغ شخيق بجيل()Patrick H.Armstrong,2000: 120
 . 5الغخض االقترادؼ كالدياسي إذ ال يسكغ الفرل بضشيسا كأحج اىع أسباب الخحبلت التي قاـ
بيا تذشغ خو ألف سبللة مضشغ كاف البج ليا أف تديج مغ قػتيا الدياسية لتدداد قػتيا االقترادية،
فديادة قػتيا االقترادية ناتج عغ استقخارىا سياسيا .لحلظ عسق اإلمبخاشػر يػنغمي مغ سمصتو

الدياسية في عيج أسخة مضشغ كدكؿ جشػب شخؽ آسيا مغ خبلؿ إقامة عبلقات سياسية كدبمػماسية
(مثل التتػيج كمشح األلقاب كاليجايا) استؿباؿ الدفارات مغ شبة الجديخة العخبية عجف كمكة
كاالحداء في ىحه البمجاف ،ككفخت العبلقات التجارية التي أؾيست في إشار العبلقات الجبمػماسية
مكاسب اقترادية لمصخفضغ مغ خبلؿ االمتيازات السسشػحة لتجار الرضغ كبمجاف جشػب كجشػب

شخؽ اسيا (.)Huping shang,2019:62
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 .6العامل الجبمػماسي يعج ىحا العامل مغ أبخز العػامل كأىسيا كػنو يحتػؼ عمى مجسل األىجاؼ
التي انصمقت مغ أجل ىا رحبلت تذشغ خو كىي إقامة عبلقات شضبة كصجيقة مع جسيع البمجاف
الػاقعة عمى السحيط اليشجؼ كدعػة تجارىا كحكاميا لمقجكـ إلى الرضغ ،كيسكغ مبلحطة تأثضخ ىحا
العامل مغ خبلؿ تبادؿ الديارات بضغ حكاـ اسيا كالرضغ (كانغ اف تذي.) 19-18 :1977 ،
ثالثاً -:رحالت تذشغ خو الدبع

قاد الخحالة الرضشي تذشغ خو سبع رحبلت بحخية إلى كل مغ مالضديا ،كانجكنيديا ،كتايبلنج،

كاليشج ،كسخيبلنكا ،كايخاف ،كعساف ،كاليسغ ،كالدعػدية ،كالرػماؿ ،ككضشيا،مشح عاـ (1405ـ) إلى
(1433ـ) (يشطخ ممحق رقع  )1كىي كالتالي:
الخحمة األولى:

تعج أكلى رحبلت تذشغ خو إذ انصمقت الخحمة في  11تسػز مغ عاـ 1405ـ ،بؿيادة تذشغ

خو

كزمبلئو كقج ضع أسصػليا  317مخكب ،كبمغ عجد الزباط كالجشػد كالتجار فضيا إلى

( )27870شخرا(،إبخاـيع خػرؼ ،)80 :1433،إذ تحخؾ األسصػؿ مغ خميج لضػجيا مغ مقاشعة
جيانغدػ ككاف االسصػؿ محسبلً بالحخيخ كاالني الخدؼية كالذاؼ كالحىب ،كسسي اسصػؿ الخحمة
األكلى بأسصػؿ الكشد العطيع كذلظ لكثخة ما كانت تحتػيو الدفغ السخافقة لمخحمة مغ ىجايا ؾيسة

(،)Shih-Shan Henry tsai,1996:160:Patrick H.Armstrong,2000: 121كزار

خبلؿ ىحه الخحمة كل مغ جديخة جاكة ،كسيسػديخة ،كلسبخؼ كسيبلف شسبا كممقا كعاركه ككضمػف،

كأقاـ في كاليكػت حػالي أربعة أشيخ مغ كانػف األكؿ عاـ 1406ـ إلى شيخ نيداف عاـ

1407ـ ،كأىجػ ششغ خو أمخاء الببلد التي مخ بيا أسصػلو ىجايا مغ الح اخيخ السصخز بالحىب،
كأخزع بالقػة مغ لع يقبل بالتبعية لئلمبخاشػر(إبخاـيع خػرؼ.)80 :1433 ،
كفي شخيق عػدتو إلى الرضغ تعخض االسصػؿ ليجػـ القخاصشة ،كلكغ تذشغ خو تسكغ
مغ الشضل مشيع كأسخ عجد مغ القخاصشة كفي ذلظ يحكخ تذشغ خو في مخصػشتيو أف القخصاف
تذضغ تدػ كأتباعو تجسعػا عشج ساف فػ تذي (باليسبانج) كقامػا بدخقة التجار فياجسيع تذشغ خو
كتسكغ مغ الؿبس عمى قائج القخاصشة حيا كعادكا إلى الرضغ في العاـ الخامذ مغ حكع يػنغمي
السػافق  1407ـ ،ككاف أسصػؿ تذشغ خو يحسل عمى متشو عجد مغ الستخجسضغ كالعمساء ،كمعيع
سفغ محسمة بالبزائع الشفدية االمخ الحؼ دفع تذشغ خو إلى أف يبجأ بجراسة كتحمضل الخخائط
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السبلحية كمػاقع الشجػـ كالدجبلت األجشبية حػؿ عبػر البحار كالفمظ( Fujian Sheng,2005:
.)24
الخحمة الثانية:
أما الخحمة الثانية فقج بجأت مدارىا في  13تذخيغ األكؿ عاـ 1407ـ ككجو تذشغ خو

ككنغ ششغ  ،كىػ ىدضغ بصمب  249مخكب كتحخكت الخحمة في شيخ كانػف الثاني 1408ـ(عمي

غانع الياجخؼ ،)67 :2020 ،كمخت بتايمشج كجاكه كعاركه كلسبخؼ ككػيسباتػر ككاياؿ ككػشضغ،
كأنتيت بكاليكػت ،كبقضت حػالي أربعة أشيخ مغ كانػف األكؿ عاـ  1408إلى شيخ نيداف

1409ـ  ،إذ استصاع تذشغ خو تشفضح ببعس االستثسارات التجارية في مضشاء كاليكػت في اليشج
()Fujian Sheng,2005:28
الخحمة الثالثة:

جاءت الخحمة الثالثة بعج أف صجر مخسػميا بضغ  16كانػف الثاني ك 14شباط عاـ

 ،1409كتػجو ششغ خو  ،ككنغ ششغ ىػنغ  ،كبمغ عجد مخاكبيا  40كرجاليا  ،كخخج االسصػؿ مغ
لضػشا شيانغ في الذيخ القسخؼ التاسع (  9تذخيغ األكؿ –  6تذخيغ الثاني 1409ـ ككصل إلى
ششغ لػ في الذيخ القسخؼ العاشخ ( 7تذخيغ الثاني –  3شباط عاـ 1410ـ) مغ ككىػفضغ عشج

مجخل نيخ مضغ في كالية فػكضضغ( ،إبخاـيع خػرؼ )82 :1433،كبمغ شسبا كجاكه كممقا كسيسػديخة
كسيبلف ككػشضغ ككاليكػت كتػقفت في فػلػسشبضمضغ ،كفي ممقا انذأ اسػار كابخاج اسصػانية كبػبات
كأصبحت ممقا قاعجة لمخحبلت االستكذاؼية ،كمغ االثار التي تخكيا االسصػؿ في سيبلف لػحة
مشقػشة مكتػبة بالرضشية كالتامضمية كالفارسية(يشطخ السمحق رقع  ، )2كأىجػ معبج بػذا ىجايا نفدية
باسع االمبخاشػر ،كفي شخيق عػدتو نذبت معخكة بضغ قػات تذشغ خو كقػات السمظ الديبلني
االغا كػرنا ار ممظ مسمكة راييغاما قخب مجيشة كػلػمبػ الحؼ شالب بالحىب كحاكؿ سخقة االسصػؿ
كنيبو اال اف تذشغ خو استغل فخصة ىجػـ جشػد كػرنا ار لبلسصػؿ كتسكغ مغ دخػؿ السجيشة
كتجمض خ دفاعاتيا الزعيفة إذ اف اغمب الجشػد ىاجسػا االسصػؿ كتخكػا ممكيع كحجه كعشجما سسع
جشػد السمظ الديبلني بجخػلو السجيشة ىخبػا كتخكػا االسصػؿ كأسخ السمظ كزكجتو كأبشاءه كمػضؽيو

كاقتادىع أسخػ إلى الرضغ التي عاد إلضيا في  6تسػز عاـ 1411ـ كىشالظ عفا االمبخاشػر عغ
ممظ سبلف كأعاده إلى مسمكتو(.)Patrick H.Armstrong,2000: 121
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الخحمة الخابعة:

قادىا تذشغ خو كضست  63مخكب  ،كخخج مغ نانكضغ في خخيف 1413ـ  ،كابتعج عغ

ساحل فػكضضغ في كانػف الثاني  1414ـ كمخت الحسمة بذسبا ككضمشتغ كفيشج كجاكة كبالسبانغ كممقا

كعاركه كسيسػديخه كلسبخؼ كسيبلف ككاياؿ جدر الحيب كػشضغ كاليكػت كىخمد كىحه السخة لع

يتجاكز اليشج ،كبأمخ مغ يػنغ قاـ القائج ششغ خو بسحاربة الغاصب إسكشجر الحؼ استػلى عمى
عخش سيسػديخة مغ الدمصاف الذخعي زيغ العابجيغ كيعضج ىحا األخضخ إلى ممكو ،كانترخ ششغ ىػ
عمى قػات السغترب التي بمغت عجة آالؼ كالحقو إلى لسبخؼ ،كأسخ ىػ كزكجتو كابشو كاقتادىع

أسخػ إلى الرضغ حضث أعجـ إسكشجر كعاد ششغ ىػ إلى بمجه في  12آب عاـ 1415ـ(إبخاـيع
خػرؼ :82 :1433 ،مرصفى عبادة.)145 :2017 ،
الخحمة الخامدة:

أبحخت ىحه الخحمة بتاريخ  28كانػف األكؿ مغ عاـ 1416ـ ككاف اليجؼ األكؿ ليا حخاسة

سفخاء بعس البمجاف الحيغ قجمػا إلى الرضغ في  19تذخيغ الثاني عاـ  ، 1416اما ىجفيا الثاني
فيػ تقجيع ىجايا االمبخاشػر إلى حكاـ تمظ البمجاف كىي شسبا فيشج كجاكه بالسبانغ كممقا كسيسػديخة
 ،كلسبخؼ ،كسيبلف ،كجدر الحيب ككػشضغ ككاليكػت كشالضػاني كىخمد ،كالسا قخب السكبل كعجف
كمقجيذػه  ،كبخاكه  ،كممشجؼ ،كلكغ السرادر لع تحكخ عجد مخاكبيا كال أفخادىا (إبخاـيع خػرؼ،
.)82 :1433
كتخؾ أسصػليا ساحل الرضغ في خخيف عاـ 1417ـ ،ككصل ألكؿ مخة إلى ساحل أفخيؿيا
الذخؾية جشػب خط االستػاء ،كاضصخ ششغ خو أف يعخض قػتو العدكخية في السا كمقجيذػه كعاد
إلى الرضغ في  8آب عاـ  1419ـ ثع عادت إلى الرضغ محسمة باألسػد كالفيػد كالدرافات كالشعاـ
(.)Patrick H.Armstrong,2000: 121
الخحمة الدادسة:

غادرت الخحمة الدادسة في  3إذار عاـ 1421ـ  ،كاصصحب تذشغ خو في رحمتو 16

مبعػث إلى بمجانيع كضست الخحمة  41مخكباً كمجة الخحمة عذخة أشيخ كانقدست في سيسػديخة ،

كذىب إلى عجف بثبلثة مخاكب كقجـ اليجايا إلى ممظ اليسغ الشاصخ أحسج (1424-1400ـ)

(إبخاـيع خػرؼ83: 1433،؛عمي غانع الياجخؼ.)71 :2020 ،
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الخحمة الدابعة:

خخجت في  19كانػف الثاني عاـ 1431ـ كضست أكثخ مغ مائة مخكب كخخجت مغ جػف

التشضغ في نانكضغ ككصمت إلى لضػ شيا شيانغ في  3شباط  1431كحصت في مخسى ماكيغ في

مرب نيخ مضغ كانصمقت في البحخ مشو كمخت بكػؼ نيػف في شسبا في  27كانػف الثاني

1432ـ كبدػرابايا في  7إذار كبالسبانغ في  24تسػز كمممقا في  3آب كسيسػديخة في  28تذخيغ،
كانتيت إلى كاليكػت في  10كانػف األكؿ عاـ 1432ـ  ،كانتقمت إلى ىخمد ككصمت في 17

كانػف الثاني عاـ 1433ـ  ،بعج رحمة استغخقت  35يػما في البحخ  ،ككخ األسصػؿ عائجا في
 19إذار عاـ 1433ـ عبخ بحخ العخب فػصل إلى كاليكػت في  31إذار ثع مخ بديسػديخة
في 25نيداف ،فسمقا  ،فكػف لػف  ،ككػؼ نيػف في شسبا  ،كفي  22تسػز كانػا  ،كيذضخ تاريخ
سبللة مضشغ أف تذشغ خو زار السا في جشػب جديخة العخب ،ككصل إلى مجيشة ضفار كعجف كمكة ،
كأرسمت سفارة ضسغ ماىػاف إلى مكة (إبخاـيع الخػارؼ.)83 :1433 ،
يتزح مغ خبلؿ ما تع عخضو عغ الخحبلت الدبع لمقائج تذشغ خو أف الخحبلت في بجاية

األمخ بجأت باستكذاؼ الصخؽ كإزالة االخصار التي كانت تدتذخؼ فضيا ففي الخحبلت الثبلث

األكلى تسكشػا فضيا مغ القزاء عمى القخاصشة في جسيع البمجاف الػاقعة عمى السحيط الذخقي،
كإرساء حكع السمػؾ الذخعضضغ ضج الغاصبضغ ،كبعج استباب االمغ انتقمػا إلى السخحمة الثانية كىي
بدط سيصختيع عمى السحيط الغخبي في ىخمد كسػاحل جديخة العخب كساحل أفخيؿية الذخؾية حتى
ممشجؼ ،كفي الخحبلت األربعة األخضخة لع يحتاج لمسعارؾ لمجخػؿ إلى السحيط الغخبي.
السبحث الثالث
زيارة تذشغ خو لسجيشة ظفار

كانت ضفار أحجػ أىع السجف العسانية الداحمية كاحجػ السحصات التجارية السيسة في
الخميج العخبي كذلظ لسا تتستع بو مغ إمكانيات اقترادية كبضخة ،لحلظ كانت محط انطار الخحالة
الرضشي لديارتيا ،إذ رست فضيا سفغ أسصػؿ تذشغ خو خبلؿ زيارتو لمجديخة العخبية آنحاؾ ،إذ
كانت مغ ضسغ السشاشق التي ازرتيا الخحمة الدادسة في نػفسبخ مغ عاـ 1422-1421ـ ،بضشسا
الديارة الثانية كاف ضسغ الخحمة األخضخة كالدابعة مغ رحبلت تذشغ خو في يشايخ مغ عاـ -1431
1433ـ (.)Yan Chen,2020:138
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ككانت الديارة األكلى لطفار في الخحمة الدادسة كانػا برحبة السبعػثضغ الحؼ قجمػا إلى

الرضغ كبخفقة سفخاء مغ االحداء كعجف ،إذ أف الدمصاف عمي بغ عسخ الكثضخؼ ارسل في سشة

1421ـ مبعػث إلى الرضغ لديارة الببلط االمبخاشػرؼ الرضشي كتقجيع اليجايا ،كفي مارس مغ عاـ
 1421ـ غادر الدفخاء القادمضغ إلى الرضغ مع أسصػؿ تذشغ خو كحسمػا معيع أمػاؿ نقجية كرؾية

كالحخيخ األصمي كالحخيخ الخقضق لسشحيا لسمػكيع ،كتػجو أسصػؿ تذشغ خو السكػف مغ  41سفضشة،
كبرحبة عجد مغ الجشػد كالبحارة  ،ككصل األسصػؿ الرضشي إلى ضفار ،كقابل سمصانيا عمي بغ
عسخ الحؼ قاـ بإرساؿ مبعػثا آخخ إلى الرضغ ،كذلظ لمؿياـ بديارة ككصل مبعػث سمصاف ضفار
إلى بكضغ في سشة 1423ـ(.)Ma Huan,1970:153
السؽقع الجغخافي والدكاني لعفار :

كيرف الستخجع ماىػاف الحؼ دكف الخحبلت الدبع لتذشغ خو تػجج مجيشة ضفار عمى بعج
ألفي لي  :li ) liكحجة ؾياس صضشية لمسدافة تقجر بػ  576مت اًخ( شساؿ غخب كاليكػت ،إذ تقع
يحجىا مغ الذساؿ كالغخب سبلسل جبمية متشػعة االرتفاع  ،كفي الجشػب كالذخؽ تصل ضفار عمصى
كبِشضت بضػتيا مغ الرخخ كتتكػف
البحخ ،كيحيط بالسجيشة سػر شانيا شاف السجف البحخية االخخػ ُ ،
تمظ البضػت مغ عجة شػابق شانيا شأف السعابج البػذية )في الرضغ ك الياباف) ،كيستاز سكاف

ججؼ ،اما عغ مبلبديع فكاف أمضخىع يمف حػؿ راسو مشجيبلً
السشصقة ِبشية جدسانية ضخسة كشابع ّ
السقرب كمبلبذ مخصصة مغ الحخيخ الشضمي األزرؽ
أبيس ،كيختجؼ قفصاناً شػيبل مغ الشديج
ّ
السشقػش كالسصخكز ذؼ رؾبة مدتجيخة كححاء مشقػش حتى القجمضغ (Xingzeng , 2005:163-
) 165 Huang
أما السشاخ في مج يشة ضفار كىحه الببلد ففي األشيخ القسخية الثامغ كالتاسع ،فبل بخد فضيسا
البتة ،كيسضل لبلعتجاؿ ،اما عغ اىع السدركعات التي اشارت رحمة الرضغ ككانت تستاز بيا ضفار
فيي األرز السقذػر كغضخ السقذػر ،كالقسح كالحرة البيزاء كالرفخاء ،كبحكر القشب ،كجسيع أنػاع

الخزار كالقخع (.)Ma Huan,1970:151
الؽضع االقترادي واالجتساعي في ظفار:
ككصف ما ىػاف ضفار بقػلو "ضفار مػاجية لمبحار الػاسعة في جشػب شخقضيا كمحاشة
بالجباؿ الذاىقة في شساؿ غخبضيا كجػىا عادة ما يتساثل مع جػ الرضغ في الذيخيغ الثامغ
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كالتاسع قسخيا  ،كتتػفخ فضيا أنػاع متعجدة مغ الحبػب كالخزخكات كالفػاكو كالحضػانات سكانيا ذكك

قامة شػيمة كاجداد ضخسة ،كأىميا ممكيا أك رعية يعتشقػف اإلسبلـ  ،كيتبعػف التعاليع اإلسبلمية
في الدكاج كالسأتع"( .)Ma Huan,1970:153
السدكؼ والدكان:

ىحا كقج أشار ماؼ يػنغ إلى ضفار بقػلو ىي أحجػ السدتػششات الداحمية ججرانيا مبشية
مغ الحجارة أما السشازؿ مبشية مغ شبقات األحجار السخجانية كحػالي ثبلث إلى خسذ شػابق
كتذبو األبخاج كالسعابج كجباليا حسخاء كصفخاء كليذ ىشاؾ غصاء نباتي فضيا كتتغحػ االبقار

كاالغشاـ كاالبل كالخضػؿ عمى أكل الدسظ السجفف ،كرجاليا كندائيا يخبصػف شعػرىع كيختجكف

مبلبذ شػيمة كعشجما تخخج الشداء يغصػف رؤكسيغ بقساش حتى ال يدتصيع أحج رؤيتيع كسا أف
أىميا أمشاء في معامبلتيع كيتبعػف القانػف(.)Ma Yong So Hongxia,2016:273
تجييدات سكان ظفار ليؽم الجسعة:

كيتابع ماىػف كصفو لمعادات أىل ضفار إذ يتحجث عغ شعائخ يػـ الجسعة في ضفار إذ
قاؿ " كفي يػـ العبادة تتػقف التجارة في األسػاؽ قبل الطيخ كيتػضأ جسيع الشاس ،رجاال كنداء

كبا ار كصغا ار  ،ثع يتشاكلػف ماء الػرد أك العػد الثقضل كالديت كيسدحػف بيا كجػىع كأكصاليع ،

كيختجكف ثيابا نطيفة مغدػلة مغ فتخة قرضخة ،كيأخحكف مبخخة فخار صغضخ كيذعمػف شضئا مغ

العػد الثقضل كالرشجؿ كالعشبخ كغضخىا مغ البخػر ،كيزعػنو في السبخخ ،ثع يحىبػف إلى الجامع
لضتعبجكا ،كيعػدكف إلى مشازليع بعج الربلة مباشخة  ،فضشتذخ عبضخ عصخىع في االزقة كاألسػاؽ

التي يسخكف فضيا ،كيبقى بعس الػقت ،كيصبقػف أىميا األعخاؼ اإلسبلمية في شقػس زكاجيع
كدفغ مػتاىع  ،كتشتج أرضيع المباف كىػ في الحؿيقة صسغ الذجخ يذبو شجخ الجردار إال أف كرقة

شػؾ شػيل  ،كيجخح أىل ضفار ىحا الذجخ كيجسعػف ندغو كيبيعػنو ،ىح كيأكؼ الشعاـ إلى جباليع
 ،كيرصاده بعس الدكاف كيبيعػنو كليحا الشعاـ جدع عخيس كعشق شػيل كىػ يذبو الكخكي

(الغخنػؽ) كيبمغ عمػ رجميو ثبلثة أك أربعة شيحات كلو في كل رجل أصبعاف فقط كيذبو ريذو

كبخ الجسل كيأكل البازالء الخزخ  ،كيسذي مذية األبل كلحلظ يدسى أحيانا الجاجة الجسل،

كيذضخ ماىػف إلى االبل إذ يقػؿ أما أبميع ؼبدشاـ كاحج ،كعشجىع إبل بدشامضغ ،كيخكب جسيع الشاس
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اإلبل عشجما يحىبػف إلى األسػاؽ كإذا أشخفت إبميع عمى اليبلؾ ،ذبحػىا كباعػا لحسيا Ma
.))Huan,1970:151
الدمع السرجرة مؼ ظفار:

كمغ أىع السشتجات السحمية ىي الججاج كالجساؿ ذات الدشاـ الػاحج كالمباف كالعشبخ كيأخحكف

في تجارتيع مشا الخذب كاألرز كالفمف كالحخيخ الخؽيف كالدتاف السمػف كالدخاميظ كالتػابل كغضخىا
مغ السشتجات (.)Ma Huan,1970:151
العسمة السدتخجمة في ظفار :

كيدظ السمظ عسمة ذىبية تدسى تشكا ،تدف الػاحج شضشضغ ،كقصخىا تدػف كاحج كخسدة فشات

( 1.8أنر ) كعمى أحج كجيضيا صػرة إنداف كعمى الػجو اآلخخ كتابة ،كيدظ أيزا عسمة نحاسية
صغضخة .))Ma Huan,1970:151
الخاتسة
تػصل البحث إلى عجد مغ الشتائج السيسة مشيا :

 .1تذشغ خو ادمضخاؿ صضشي يشتسي إلى قبضمة ىػػ السدمسة ،كيخجع في أصػلو إلى مجيشة بخارػ،
إذ قجمت عائمتو إلى الرضغ سشة 1270ـ.
 .2كاف لمطخكؼ التي مخت في حياة تذشغ خو عامبل بار اًز في حياتو إذ حسل اسض اًخ ليعسل في
قرخ االمبخاشػر ،ككاف لسا يتستع بو مغ فطشة كذكاء كحشكة اىمتو لمعسل اإلدارؼ كالدياسي
كبالتالي اك كمت لو ميسة ؾيادة الحسبلت الرضشة في السحيط اليشجؼ كاشمق عميو لقب امضخ
البحخ السدالع.
 .3عمى الخغع مغ اختبلؼ الباح ثضغ في تفدضخ الغخض مغ الخحبلت التي قادىا تذشغ خو بأمخ
مغ امبخاشػر الرضغ اال انيا لعبت دك اًر كبض اًخ في تعديد الجبمػماسية الرضشة آنحاؾ االمخ الحؼ
انعكذ عمى الشذاط االقترادؼ.

 .4جابت الخحبلت التي قادىا تذشغ خو العجيج مغ السشاشق في السحيط اليشجؼ مغ

أجل

استعخاض قػة االسصػؿ الرضشي بجسيع ابعادىا الدياسية كاالقترادية كباألخز السجف
الداحمية لمجكؿ القخيبة مغ الرضغ مغ أجل االستفادة مشيا اقترادياً.
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 .5كصل الخحالة

الرضشي تذشغ خو إلى الببلد العخبية كاالفخيؿية إذ زار مجيشة ضفار كقجـ

السخافقػف لو كصفا شامبلً لسجيشة ضفار مغ كافة الجػانب االقترادية كالدياسية ،كاالجتساعية

كالجيشية كالعسخانية.

 .6اثسخت زيارة تذشغ خو لطفار إذ أرسمت عساف مبعػثاً إلى الرضغ ،كسا ازدادت العبلقات

التجارية بضغ الصخفضغ ثع تعسقت بسخكر العرػر حتى كصمت إلى ما كصمت اليو في الػقت

الحاضخ.
السالحق
ممحق رقع 1

الخارشة مغ عسل الباحثة باالستشاد إلى السػقع
https://www.worldhistory.org/image/10022/the-seven-voyages-of/zheng-he
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ممحق رقع 2

صػرة المػحة الحجخية السدتكذفة إذ تذضخ إلى نرب حجخ تذشغ خو بارتفاع 162سع
كعخض78سع ،كسسظ  16سع ،اكتذفت ىحه المػحة ألكؿ مخة مغ قبل رجل حكػمي اسسو ككديغ
فانغ في محافطة تذانغ لي في مقاشعة فػجياف  ،كتػجج المػحة في متحف تياف بسجيشة تذانغ
لي ،كقج بمغ مجسػع كتابة الشقر  31سص اخ ،بػ  1177كمسة بالمغة الرضشية ،كصف ىحا الحجخ
رحبلتو تذشغ خو الدت الدابقة إلى السحيط الغخبي باإلضافة إلى السيسة الدابعة إلى السحيط

الغخبي ،ككقت اإلبحار ،كعجد الدفغ ،كاألفخاد السذاركضغ ،كاألحجاث الػاقعة (.تذضغ يػف مضشغ ،
تحقضق المػحة الحجخية لخحبلت تذشغ خو  ،دكرية الجامعة السديحية فػجياف ،فػتذػ  ،د.ط).
التعاليق

 التعمضق رقع  : 1قػمية ىػػ  :كىي احجػ القػميات الرضشية تعػد بأصػليا إلى التجارالعخب كالفخس الحيغ جاءكا إلى الرضغ في القخف الثالث عذخ السيبلدؼ كتتكػف مغ الياف

كالػيغػر كمشغػليا كغضخىا مغ االجشاس السختمفة مكػنضغ قػمية ىػػ الكبخػ .راجع (كانغ تداف،
.)119 :2004
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 التعمضق رقع  :2يػنغمي :ىػ االمبخاشػر الثالث لدبللة مضشغ الرضشية كىػ إمبخاشػر الذخؽالسعخكؼ تذػدؼ  ،كلج في عاـ 1360ـ  ،كمغ أىع إنجازاتو السجيشة السحخمة كالقشاة الكبخػ
لشقل الحبػب كالدمع مغ جشػب الرضغ إلى بكضغ ،حكع مغ عاـ 1424-1403ـ.راجع (عمي
غانع الياجخؼ)25 :2020،
 التعمضق رقع  : 3أسخة مضشغ :تعػد أصػؿ أسخة مضشغ إلى ؾبائل الياف التي حكست الرضغفي الفتخة الػاقعة بضغ 1644-1368ـ ،بعج أف حخرتيا مغ سيصخة السغػؿ السشحجريغ مغ أسخة
يػاف 1368-1279ـ ،كمضشغ تعشى بالمغة الرضشية الستألق أك الحائد عمى االشخاؽ .راجع
(ىضمجا ىػخاـ)257 :2002 ،
 التعمضق رقع  : 4أسخة يػاف :ىي أسخة مغػلية حكست بعج أسخة سػنغ كتبعيا سبللة مضشغ،أسذ االسخة قػببلؼ خاف  ،بشى قػببلؼ مجارس لعمساء الكػنفػشية ،كأصجر العسبلت الػرؾية،
كأيج الدياسات التي تعسل عمى تصػر الدراعة كالتجارة  ،كاتخح مغ كيانبضشغ عاصسة لو .راجع
()Karla w.simon,2000,39

 التعمضق رقع  : 5اإلمبخاشػر تذػ يػاف تذانغ :ىػ مؤسذ أسخة مضشغ مغ بمجة انيػؼ فيكسط الرضغ ،امزى جدء مغ حياتو في معبج بػذؼ ،كىشاؾ تعمع الكتابة كاشمع عمى
الكبلسيكيات الكػنفػشية كيعخؼ باسع ىػنغ كك كجعل مغ عاصستو نانجضشغ في جشػب الببلد

ثع نقمو خمفاؤه إلى بكضغ .راجع  ( :عمي غانع الياجخؼ)22-21 :2020 ،
 التعمضق رقع 6:ياك قػانغ شياك مغ الذخريات السيسة في أسخة مضشغ ،كيعج السجبخ لسعخكةجضشغشاف في عاـ 1399ـ ،كاشتخؾ في بشاء السجيشة السحخمة كالسعبج الدساؼ ،كأشخؼ عمى
سبظ ناقػس يػنغمي الكبضخ .مخجع (عمي غانع الياجخؼ.)44 :2020 ،
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قائسة السخاجع

اوالً :السخاجع العخبية
 إسساعضل ،حدضغ ( ،)2017سفخ الرضغ ،ط ،1الجضدة ،اشمذ لمشذخ. تداف ،كانغ ( ،)2004القػميات في الرضغ ،ط ،1دار الشذخ الرضشية عبخ القا ارت. جيانغ ،مي شػ ( ،)2004اإلسبلـ في الرضغ ،تخجسة ،كانغ ماك ىػ ،ط ،1بكضغ ،داركتذػ لمشذخ.
 -عبادة ،مرصفى ،)2017( ،ثبلثضغ يػماً في السدتقبل،ط ،1القاىخة ،مؤسدة بتشانة لمشذخ

كالتػزيع.

 الياجخؼ ،عمي غانع ( ،)2020تذشغ خو امبخاشػر البحار الرضشية ،ط ،1الجكحة ،دارجامعة حسج بغ خميفة

 -الياجخؼ ،عمي غانع ،)2020( .إمبخاشػر الذخؽ تذػدؼ عيج االزدىار كالديادة الرضشية.

ط ،1مشذػرات ضفاؼ.
 ىػخاـ ،ىضمجا( ،)2002تاريخ الرضغ ،تخجسة  :أشخؼ دمحم كيبلني،ط ،1القاىخة ،السجمذاألعمى الثقافة.
ثاني ًا :الجوريات العخبية

 خػرؼ ،إبخاـيع ،)1986( ،العخب كالرضغ ،مجمة التخاث العخبي ،اتحاد الكتاب العخب ،ـ،6ع ،24ص.104-74
 -تذي ،كانغ اف ( ،)1977شخيق الحخيخ العخيق ،مجمة الؽيرل ،الخياض،

العجداف

 ،509،510ص23-18
ثالث ًا :السخاجع األجشبية

- Simon, Karla W. (2000), Civil Society in China: The Legal
Framework from Ancient Times to the 'New Reform Era, Oxford
University Press.
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Geographers:
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)(2000

Patrick

- Armstrong,

Studies, edition 1, London.
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السخطؽط مرج ار لكتابة التاريخ العدكخي إليالة تؽنذ في القخن 19
اإلندانية برفاقذ
دة .سشية حسجي ،كمية اآلداب والعمؽم
ّ
مقجمة:

مرشفات حػؿ
تشاكلت العجيج مغ الكتب السخصػشة مػضػع العدكخ مغ كل جػانبو ،فيشاؾ
ّ
2
قجمت لشا
صشاعة السجافع بأصشافيا 1أك معصيات
لسيسات صشاعة الصبجية (السجفعية)  .كسا ّ
ّ

3
دكف
اآلخخ
البعس
أما
.
معصيات حػؿ أشكاؿ الحرػف كمػاقع بشائيا مع رسػـ مفرمة لمسجافع
ّ
مخصػشات حػؿ بخنامج عدكخؼ مضجاني في شكل رسػـ تػضيحية لسختمف تجريبات السذاة .4كسا
5

الشطع العدكخية الخاصة بتختضب الذخكط لمجخػؿ في سمظ الجشجية
نجج نرػص متخجسة في ّ
ككتب حػؿ التعميع العدكخؼ السضجاني كأكثخ مرصمحاتو بالتخكية العثسانية السعتسجة في الجير
التػندي.6

فؽيع تسثمت أىع السخصػشات العدكخية في الفتخة الحجيثة ككيف يسكغ أف تكػف مرج ار لكتابة

التاريخ العدكخؼ لتػنذ؟ كماىي خرػصية مخصػط عدكخ الحشؽية الحؼ يعػد إلى ثبلثضشات

القخف التاسع عذخ؟

 -Iالسخصػشات العدكخية في مذخكع إصبلح الجير كمجرسة باردك الحخبية
-1السخصػشات بضغ التخجسة كالتعميع:
بجأت محاكلة حدضغ باؼ ( )1835-1824بتأسيذ جير نطامي سشة  1831مدتعضشا

بالخبخة الفخندية مغ حضث التشطيع كالتجيضد كالتجريب كتخجسة بعس الػثائق الستعمقة بالفشػف

7
بتفػؽ القػة العدكخية الفخندية في مجاؿ التجريب كتصػر األسمحة خاصة
العدكخية إلدراكو ّ
السجفعية .كفي ىحا اإلشار حاكؿ الباؼ تأسيذ جير نطامي مصابق لمسػاصفات كالسقاييذ

الحجيثة السعتسجة في أكركبا مغ حضث المباس كالتجريب كالتدميح كالكفاءة مسا سيسكغ ىحا الجير

الترجؼ ألؼ ىجػـ محتسل 8خاصة بعج إحتبلؿ فخندا لمجدائخ سشة  .1830فكانت بػادر
مغ
ّ
اإلصبلح العدكخؼ ببشاء جير نطامي عمى الشسػذج األكركبي .كيقػؿ إبغ أبي الزياؼ في
ىحا الرجد "كفي شعباف الدشة 1246ىػ (جانفي  )1831شخع الباؼ (حدضغ باؼ) في تختضب
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العدكخ الشطامي .كذلظ أنو جسع شبانا مغ أكالد الجشج الثابتضغ في ديػانو ،أكثخىع شبشجية كضع

ليع آخخكف مغ أكالد الببلد كأسكشيع السحسجية ،كجمب ليع معمسا مغ فخندا لرشاعة الخمي
بالسجفع كالسكحمة عمى التختضب الشطامي ،ثع كثخ عجدىع شضئا فذضئا" .9كفي ىحا اإلشار أُعضج

تخجسة السؤلفات األجشبية في مجاؿ التعميع كالتجريب لئلستفادة مشيا قجر اإلمكاف لتأسيذ جير

عتضج لتذسل كتب حػؿ التعميع العدكخؼ كالتخجسة.
أ -في مؤلفات التعميع العدكخؼ (مجرسة باردك)

لع يكغ لسؤسدات التعميع العدكخؼ أؼ كجػد مع البايات الدابقضغ ألحسج باؼ ،إذ إكتفػا بجمب

مجربضغ عدكخيضغ أجانب كمؤشخيغ لمجير بصخؽ غضخ مشطسة كذلظ قرج تجريب العدكخ التػندي
ّ
عمى بعس التقشيات .فقج إكتفى حدضغ باؼ بالتعاقج مع ضباط أتخاؾ كأكركبضضغ لتجريب الجير

كتأشضخه .إال أنو كاف يشقرو تعميع الزباط كالعداكخ بالعمػـ العدكخية الحجيثة األمخ الحؼ عسل

عميو أحسج باؼ الحؼ بعث أكؿ مجرسة لمتعميع العدكخؼ سشة  1840حضث بعث أكؿ نػاة لمتعميع
العدكخؼ كىػ مكتب الحخب بباردك.10

تعتبخ ىحه السؤسدة أىع إنجاز في السجاؿ العدكخؼ ألنو يحتػؼ عمى الجانب العمسي في

تكػيغ الجير كتجريبو .ككانت الغاية مغ تأسيذ السجرسة الحخبية تخخيج الزباط كالسيشجسضغ

الفشضضغ .11ككانت السجرسة تػّفخ لتبلمضحىا التػندضضغ تعميسا مغ قبل الزباط األكركبضضغ في مجاؿ
ك ّ
العمػـ العدكخية الججيجة كقج أشخؼ عمى إدارتيا في مخحمة أكلى الزابط كاليقاريذ عمى سشة
 .1854كفي الفتخة السستجة مغ  1855إلى  1859أشخؼ عمضيا الفخندياف الخائج كسبشػف كالعقضج
دؼ تفارف.12

كتشػعت مجاالت التعميع ،حضث تع
ّ
درس ثمة مغ األساتحة األكركبضضغ بالسجرسة الحخبية بباردك ّ
درس عمع السجفعية كالتكػيغ
تجريذ الخياضيات كعمع التحرضغ كالفشػف كالتاريخ العدكخيضغ .كسا ّ
العدكخؼ التصبيقي كالشطخؼ فزبل عغ تجريذ المغتضغ الفخندية كاإليصالية .13أما األساتحة التػندضغ

يجرس المغة العخبية كالعمػـ الجيشية.
أمثاؿ الذيخ محسػد قابادك الحؼ كاف ّ
كمغ أجل إدخاؿ العمػـ الحخبية كاف مغ الزخكرؼ تخجسة كتب فخندية إلى العخبية لتكػيغ
الزباط التػندضضغ الججد .كقج بمغ عجد الكتب الستخجسة حػالي أربعػف كتابا .كمغ اإلنتاجات

العمسية لمسجرسة الحخبية كتاب في التعميع العدكخؼ.14
124

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  19ديدسبخ كانؽن االول 2021

كانت السجرسة تفتح بابيا مخة كاحجة كل سشة لجخػؿ التبلمضح الججد كخخكج مغ إنتيت إقامتو
بالشجاح كزابط يحسل رتبة مبلزـ ثاف ،أك إحالتو عمى الجشجية في صػرة عجـ الشجاح .ككانت

السجرسة تقبل كل سشة  20تمسضحا الحؼ يجرسػف العمػـ العدكخية كتجكـ مجة الجراسة  6سشػات.15

رغع أف مجرسة باردك الحخبية تعتبخ مغ أىع السؤسدات العدكخية الحجيثة بالببلد إال أنيا لع
تحقق األىجاؼ السخسػمة نط اخ لسحجكدية الفائجة التي حققتيا ألسباب عجة مشيا ضعف اإلمكانيات
السادية التي تعاني مشيا الجكلة سػاء كاف في عيج أحسج باؼ أك دمحم باؼ أك دمحم الرادؽ باؼ،
فزبل عغ غياب القػانضغ العدكخية الشاضسة لدضخ عسميا .حضث إقترخت السجرسة عمى تعميع
بعس السساليظ كأبشاء أعياف الحاضخة..
تقشغ الحياة العدكخية داخل السجرسة كغياب
إذف يسكغ إعتبار أف ضعف تذخيعات عدكخية ّ
تقشغ التجشضج كتشطع السدؤكليات السشاشة إتجاه السؤسدة العدكخية ،فكاف مغ الزخكرؼ
قػانضغ ّ

تأسيذ لقػانضغ عدكخية تحسي الجياز العدكخؼ كتشطع العسل بو.
ب-

في كتب التخجسة:

يعج السخصػط مغ السرادر األرشيؽية اليامة في كتابة التاريخ العدكخؼ في تػنذ الحجيثة.
ّ
حضث يعتبخ الػعاء التاريخي لمتخاث اإلسبلمي عامة كالتػندي خاصة .كتتكػف دار الكتب الػششية
بتػنذ مغ عجدا ىاما مغ السخصػشات العدكخية كيسكغ تقديسيا إلى قدسضغ :قدع أّلفو العخب

السدمسضغ ،كقدع متخجع نقمػه عغ األتخاؾ كاألنجلدضضغ كالفخندضضغ.

العد كالسشافع ،لمسجاىجيغ بالسجافع (القخف  )17لمسؤّلف إبخاـيع
فسغ الكتب الستخجسة مخصػط ّ
16
ِّ
الخباش مغ رؤساء البحخ
الخباش بغ أحسج األنجلدي تخجسة أحسج بغ قاسع الحجخؼ إبخاـيع ّ
األنجلدضضغ .كتب ىحا السؤّلف بالمغة القذتالية (إسبانية) ،كإستيّمو بتشاكؿ كصف لخحبلتو مع

ثع تشاكؿ ىجختو إلى تػنذ
األساشضل اإلسبانية إلى القارة األمخيكية ،كعمسو برشاعة السجافعّ .
كإستق اخره بحمق الػادؼ حضث عكف عمى دراسة السجافع مدتشجا عمى السخاجع األعجسية إلى أف ُكّفق
في تأليف مخصػشو ىحا الحؼ تشاكؿ ؼيو خسدضغ بابا في صشاعة السجافع بأصشافيا.
كمغ السخصػشات الستخجسة عغ الفخندية مخصػط بعشػاف "مخترخ في الحخكات الخياضة
كقجمو لمسذضخ دمحم
لمجير" (1866ـ) ،كىػ مشقػؿ عغ كتاب الفخندي "سيف ؼيكتػر ألفخيج" ّ
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الرادؽ باؼ .تخجسو لمعخبية البشباشي الحاج دمحم بغ الحاج عسخ سشة 1866ـ بأمخ مغ كزيخ

زركؽ.
الحخب ،أمضخ األمخاء أحسج ّ

الس َؤَّلَف ُة في فشػف الخياضة الستػّفخة
إستخخج "سيف ؼيكتػر ألفخيج" القػاعج الخياضية مغ الكتب ُ
التجرب عمضيا في صػر تػضيحية .17كسا نجج نرػص
في عرخه ،كرسع أنساط الحخكات ك ّ
الشطع العدكخية الخاصة بتختضب الذخكط لمجخػؿ في سمظ الجشجية .18فساىػ دكر ىحه
متخجسة في ّ
السخصػشات في تشطيع الجير التػندي خبلؿ القخف التاسع عذخ؟
-2السخطؽطات العدكخية ونعام الجير
شسمت دار الكتب الػششية بتػنذ عجدا كاف اخ مغ السخصػشات التي إىتست بالجراسات العدكخية

الشطخية ،فقج أُّلفت الكثضخ مغ السخصػشات في كل السجاالت فسشيا دراسات حػؿ صشاعة الدبلح

كتصػيخه ،كأخخػ حػؿ التجريب عمى الدبلح كاستعساالتو كالخصط العدكخية كفشػف التعبئة كتحخيظ
الجضػش.
قامت ىحه السخصػشات أساسا عمى ضبط جسمة مغ القػانضغ العدكخية في مجاالت مختمفة،

ذلظ أف جير إيالة تػنذ كانت تفتقخ لقػانضغ ناضسة لجيازىا العدكخؼ .حضث تقػـ ىحه القػانضغ
بتشطيع السؤسدة العدكخية ـياكل كأفخادا .19فيحه القػانضغ تقػـ بتشطيع سضخ عسل مختمف مؤسدات
الجير كفخقو كتفخض فضيا اإلنزباط كالشطاـ .كتشقدع القػانضغ العدكخية إلى ثبلثة أقداـ :أكليا

طع سضخ العسل داخل مؤسدة
قػانضغ التجشضج أك اإلنتجاب ،ثع القػانضغ اإلدارية كىي قػانضغ تش ّ
الجير .كأخض اخ القػانضغ القزائية أك الجدائية ألفخاد الجياز العدكخؼ مغ ضباط كجشػد .كقج سعت
تػنذ إلى مػاكبة اإلحجاثات العثسانية في مجاؿ التذخيعات الجدائية السشاسبة لجيذيا مدتفضجة مغ

مثضمتيا الفخندية.20

مغ أىع القػانضغ الشاضسة لمسؤسدة العدكخية ىػ قانػف التجشضج الحؼ أمخ بػضعو دمحم الرادؽ باؼ،

حضث شمب مغ مجيخ السجرسة الحخبية "دؼ تفارف" بتخجسة قػانضغ اإلنتجاب الفخندية لدشتي 1832
21

مدتعضشا أيزا بالقانػف

سغ القػانضغ الخاصة بالجير التػندي
ك 1855لؤلخح مشيا في ّ
العثساني .22فكاف نتاج ذلظ إصجار أكؿ قانػف عدكخؼ تػندي في عيج دمحم الرادؽ باؼ في
ؼيفخؼ  1860تحت عشػاف "السرباح السدفخ في تختضب دخػؿ العدكخ" .23كقج تخكب ىحا القانػف

مغ  6أبػاب فضيا  50فربل .كتتشاكؿ ىحه األبػاب الدتة عجة مدائل تذخيعية كىي أساسا :في
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بياف مغ يجخل الخجمة العدكخية ،أما الباب الثاني ؼيسغ يدتثشي مغ الخجمة كالباب الثالث ؼيسغ
السعػض كشخكشيسا أما الباب
يمدمو حزػر مجمذ جسعية القخعة كالباب الخابع في ذكخ العػض ك ّ
الخامذ يتعمق بتختضب كيؽية إجخاء القخعة أؼ عسمية التجشضج كالباب الدادس يتشاكؿ عجة مدائل
أىسيا العقػبات الجدائية لمفاريغ مغ الخجمة كغضخىا .24كعمى ما يبجك أف ىحا القانػف قج تأثّخ

عخبت في إشار إشعاع مجرسة باردك
بالتذخيعات الفخندية العثسانية عمى ّ
حج الدػاء التي ّ
الحخبية.25
كمغ القػانضغ السدتشبصة مغ السخصػشات العدكخية التي عخفيا الجير التػندي في القخف 19

ىػ قانػف الصبجية أك السجفعية .كيعػد ىحا القانػف إلى فتخة حكع دمحم باؼ كقج ضيخ أنو مدتبط مغ

قانػف عثساني .صجر ىحا القانػف سشة  1859في أكاخخ عيج السذضخ الثاني كإحتػػ عمى ستة
أبػاب في تختضب عدكخ شبجية األبخاج .26يحتػؼ القانػف مدؤكليات ضباط األبخاج كالختب

العدكخية العثسانية مثل الضػزباشي كاألكنباشي كسا يحكخ القانػف التختضب الضػمية لمعدكخ كسضخ
العسل داخل البخج.

كؼيع يتعمق بدبلح السجفعية كانت تشتذخ أغمب السجافع بالحرػف كاألبخاج في تػنذ الحاضخة
مخررة فقط في كضع رمي
كخارجيا .كأغمب ىحه السجافع كانت تفتقخ لقػاعج ضابصة ليا .فيي
ّ
التدكد بالحخضخة كتشقل القحائف عمى الجساؿ .أما ُرماة السجفعية فاقجيغ
كلع يكغ ليا قػاعج لمخمي عشج ّ
27

لمخبخة كالتجريب لعجـ كجػد مجرسة لتكػيغ الخماة

ذلظ أف أحسج باؼ قج أكلى عشاية خاصة بدبلح

السجفعية ،ككاف ىحا الشػع مغ الدبلح مختمصا بدبلح السذاة ليذ لو تسضضد عغ غضخه كال ضابط كال
.28

قذمة

كمغ مسضدات القخف التاسع عذخ إىتساـ البايات الحدضشضػف بسختمف الفخؽ العدكخية كمغ بضشيا
عدكخ الحشؽية .فساىي الكتب السخصػشة التي تشاكلت ىحا الرشف مغ العدكخ؟
-II

مخصػط عدكخ الحشؽية

 -1ضخكؼ نذأة عدكخ الحشؽية
يعتبخ عدكخ الحشؽية إمتجادا لمجير التخكي الحؼ كاف يعتسج عميو الباشػات ثع الجايات
فالبايات .كبالخغع مغ إنذاء حدضغ باؼ لمجير الشطامي إال أنو حافع عمى التشطيع القجيع ،كمغ
30

بعجه أحسج باشا الحؼ حاكؿ إحكاـ تجيضده كتجريبو .29كأصبح بحلظ الجير غضخ الشطامي
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ف
تع
مكػنات الجياز العدكخؼ التػندي خبلؿ القخ التاسع عذخ .فسغ ىع عدكخ الحشؽية ككيف ّ
تشطيع جيازىع العدكخؼ؟
الحشؽية ىػ مرصمح أشمقو الرادؽ باؼ عمى مغ تبقى مغ أبشاء جشج التخؾ لتسضضدىع عغ
الجشػد الشطامضضغ مغ السالكية .كيحكخ إبغ أبي الزياؼ بقػلو "كعدكخ ىحه السحمة ما بقي مغ
أكالد جشج التخؾ الستقجـ ذكخىع ،كسساىع الباؼ "عدكخ الحشؽية" كمعيع جشج مغ الصبجية كجشج مغ
العدكخ الشطامي

".31

خرز ليحا الرشف مغ العدكخ دفاتخ خاصة كمضدانية ،فيع يتقاضػف مختبات كبعس
ّ
اإلعانات حتى العجدة مشيع يطفخكف بسختب قجره  30رياال في الذيخ كال يجفع أفخاد الحشؽية ضخيبة
السجبى باعتبارىع عدك اخ .32كمغ السبلحع أف ضباط الحشؽية إحتفطػا بشفذ أسساء الختب

تغضخ األمخ بالشدبة إلى ضباط
العدكخية القجيسة مثل اآلغا كالبمػكباشي كاألكضباشي .بضشسا ّ
الشطامضضغ في الجير الشطامي.33
كفي محاكلة إحياء ذكخػ الحشؽية مغ أجل تحقضق شيء مغ التػازف بضغ الػحجات العدكخية

الستعجدة ،34بجأ دمحم الرادؽ باؼ بإستخجاـ ىؤالء الجشج كمسا تصمب األمخ ذلظ كأعتسج عمضيع في
ّ

حساية الحرػف خاصة في باردك كالسخسى كشبخقة كالبضباف.35

36

كلع تزبط عسمية إنتجاب عدكخ الحشؽية بقػانضغ محجدة ،بل ضمت عبارة عغ فخض كفاية

إال أف ما يؤاخح عمى الشطاـ القائع ليحا العدكخ في إنتجاب الذباب أنو لع يحجد مجة العسل

العدكخؼ فكانت العسمية تتع برػرة إعتباشية كنياية الخجمة تكػف مختبصة بالػضعية الرحية
لمجشجؼ .كالسصالبة بإنتجاب أفخاد مغ الجشج الحشفي ال يكػف إال بإتفاؽ ديػاف عدكخ الحشؽية كالشطخ

في أمخىع.37

أما مدألة العجد البجني الستختّب عغ الكبخ أك اإلعاقة أك السخض ،فقج أكجج لو الباؼ حبلّ في
تعػيس كل مغ ُس ّخح بإحجػ تمظ األسباب بذخز آخخ ليحل محمو في نفذ الفخقة التي خخج

مشيا العاجد .38كقج تع التعػيس بالصخيقة نفديا مغ إختيار الجشػد ككانت تدّمط ىحه العسمية عمى
مجف الداحل كصفاقذ ،كأصجر أم اخ في ذلظ في ماؼ  1848لكل السفتضغ كالقزاة كأمخاء األكلػية

ليعػضػا الزعفاء مغ
بالداحل كالقضخكاف بأف يشتخبػا مغ يرمح لمخجمة العدكخية مغ ىحه الجيات ّ
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العدكخ القائسضغ بفخض الكفاية عمى السجسػعة في حخاسة الثغػر كشمب مشيع التعاكف مع ذلظ كأف

ال يستشع أحج مسغ لو القجرة.39

تقجـ أف الببلد التػندية قج عخفت في العيج الحجيث مشح سقػط الجكلة الحفرية
ندتخمز مسا ّ
تذكل لسعطع مؤسداتيا كبالجرجة األكلى السؤسدة العدكخية .لكغ ماىي الزػابط التي كانت
إعادة ّ

تجشب تجاكزات كإنتياكات فئة العدكخ عمى
تقشغ ىحه السؤسدة كتعسل عمى حدغ إدارتيا بيجؼ ّ
ّ
السجتسع السحمي؟
-2قانؽن العدكخ الحشفي

40

في سياؽ زيادة اإلىتساـ بيحا التذكضل العدكخؼ ،أصجر الرادؽ باؼ قانػنا

لعدكخ الحشؽية

مؤرخ سشة  1866يذتسل عمى  17فربل يػضح ما يجب عمى كبخاء عدكخ الحشؽية عشج الدفخ
بالسحمة كتشطيع عسميع .41كقج عالج ىحا القانػف مدألة كاجبات الزباط كاألنفار عشج االستعجاد

لدفخ السحمة كأثشاء الدفخ .كتصخؽ في ثشاياه إلى عخض كاجبات اإلستعجاد كجسمة مغ األشخ
كقجـ عجد مغ اإلجخاءات الجدائية مشيا كالتشطيسية كالعادات
القانػنية الستعمقة بسدألة التيضؤ لمدفخ ّ
حجد التكػيشة البذخية لعدكخ الحشؽية كمياـ
العدكخية مغ ممبذ كمأكل كاألدكات السدتعسمة .كسا ّ

كل رتبة عدكخية كحجكدىا.

ؼبالشدبة إلى قانػف الدفخ في السحمة أكجب ىحا الشز القانػني عشج عسمية االستعجاد لمتّخحاؿ
عمى اآلغة عشج تعضضغ كقت الدفخ أف يخسل نبضيا بحلظ ألغػات البمجاف كالبمػؾ باشية كالذػاش

الحيغ يشبيػف بجكرىع العدكخ ليكػنػا عمى أـبة الدفخ ثع يدخع البمػكباشية كاألكضباشية بالحىاب
إلى الحاضخة لتجيضد لػازـ الدفخ .كأكجب عمى العدكخؼ أف يكػف عمى الحالة التامة مغ
اإلستعجاد لمدفخ في السحمة.

اسة ليبل كإخبار اآلغة
العد ّ
فسغ كاجبات البمػكباشي أف ُيبلزـ السدضخ مع آغة السحمة كتفّقج ّ
في حالة التقرضخ في الػاجب أك اليخب .كمغ كاجباتو تفقج شائفتو في نطافتيع كلباسيع كحخجيع.
أما أىع كاجبات األكضباشي أثشاء سضخ السحمة فيي الحخص عمى مؤكنة جساعتو .كيقػـ آغة
الرشجق بتختضب مدضخ شائفتو في الصخيق كل يػـ ،كإذا تخّمف أحجىع يخبخ عشو البمػكباشي الحؼ

يعمع عشو بجكره آغة السحمة .كسا أكجب القانػف كحلظ أف يكػف عمى رأس كل  10أخبئة صشجق
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دار مكمف بحسل الرشجق .كأثشاء الدفخ يمدـ القانػف العدكخ اإلنتباه أثشاء تأدية كاجب الحخاسة،

كغضخ ىحا الػقت عمضيع عجـ مغادرة شائفتيع كفي كبل الحالتضغ يكػنػف دائسا متقمجيغ ألسمحتيع.

كبالشدبة إلى السكمف بالحخج ،فأبخز مدؤكلياتو نطافة الخبأ كتختضب األسمحة كالحخج في
عدة عمضيا .أما كضيفة الصباخ فيي جسع الحصب كتحزضخ الصعاـ كتشطيف
الذاشاؿ كتعضضغ ّ
الخكزاف (السصبخ) .كيكػف العذي مصالبا بشطافة األخبئة كالسصبخ كترميح البخادع كيخبخ باش
ّ
42
ُع ّذي بسا يعخض لو مغ خمل في ذلظ كتكػف ميسة ىحا األخضخ كضع مذكا بضغ كل خبئضغ
لمعدكخ كمذكا أماـ باؼ السحمة.43
إنصبلقا مسا سبق ذكخه ،فإف الزػابط التي تدضخ حياة عدكخ التخؾ كتزبط حجكده مغ
كاجبات كتحسي حقػقو تخزع بجكرىا إلى جسمة مغ اإلجخاءات العقابية في حالة الخمل بيحه
القػانضغ أك محاكلة تجاكزىا أك إىساليا عغ غضخ قرج .فساىي أىع القػانضغ الجدائية الشاضسة لدمػؾ
العدكخ؟
أما خارج السحمة يػكل آغة البمج ميسة الشطخ في الشػازؿ الخؽيفة .في حضغ الشػازؿ الثقضمة مغ
مياـ آغة العدكخ .كعشج اإلستعجاد لمدفخ يقػـ آغػات البمجاف كالذػاش بتحخيس العداكخ عمى

القجكـ لمسحمة كيح ّحركف الستخّمف مغ العقاب الذجيج الحؼ يخفع آلغة السحمة لضشطخ في الشػازؿ
خمف
الخؽيفة .كفي السقابل تكػف الشػازؿ الثقضمة تحت إشخاؼ أمضخ السحمة .كمغ أىع ىحه الشػازؿ التّ ُ
عغ السحمة أك اليخب مشيا أك أف يمبذ العدكخؼ في العدة شضئا ُمزافا عمى ذلظ إال لعحر كبضخ

كشجيج ،كيكػف ذلظ بإذف شاكش الصائفة كبمػكباشضتيا كلو أف يؿيع عػضا عشو عدكخيا مثمو كال
الدخاح كال "البتخمو" كإال أف يجمذ حاؿ عدتو بل يكػف كاقفا.
يدػغ لو ّ
تصخؽ ىحا القانػف إلى بعس العقػبات السالية التي يتعخض ليا األنفار في السحمة
كسا ّ
يغخـ بثسشيا السقجر بػ150
كالستعمقة بإضاعة األسمحة .فكل فخد أضاع بشجؾية أك "شابشجضتضغ" إثشضغ ّ
44
يغخـ
الدبلقات سبلحو السعصى لو ّ
رياال لمبشجؾية الػاحجة ك 50رياال لمصابشجات ،كإف ضاع أحج ّ

بػ 324رياال.45

كتحجد نػاميذ
تسذ كل جػانب الحياة العدكخية لمجشجؼ
ّ
كبيحا ّ
يتبضغ أف اإلجخاءات الجدائية ّ
يخزع ليا كال يسكشو يتجاكزىا .كىحه الحجكد نمسديا أيزا حتى في مدألة اليشجاـ كالذكل الخارجي

يقجـ لمبمػكابذية كاألكضباشية لباسا الئقا يتكػف مغ قفصاف
لمعدكخؼ .فعشج اإلستعجاد لمدفخّ ،
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46
"لج
كبخنذ كححاء أسػديغ كشاشية عدكخية.
كيتكػف سبلحيع مغ "بالة" ك"شانبجضتضغ" كسبلح ّ
ّ
صة" ك"الذشتيات" لمحخب كبشجؾية شػيمة ،كتخفع لو مغ خدنة الجكلة كيخجعيا يػـ عػدة السحمة
بالق ّ

مغ الدفخ.

أما بؿية الزباط كالكبخاء كىع آغة السحمة ككاىضتو كباش شاكش ككاـية كشػاش الدبلـ كباش
أكضات كباش سقا ،فقبضل إنصبلؽ السحمة يخكب ىؤالء أحرشتيع متقّمجيغ لشفذ أسمحة البمػكباشية

يتسضدكف عمضيع بالدكاكضغ السعجة
كاألكضباشية السعصاة مغ الجكلة بإستثشاء الباش أكضات الحيغ ّ
ليع كاآلغة يتقّمج "بالة" فقط .كأثشاء الخحضل يختجؼ صشجق دار الحامل لمرشجق معصفا أسػدا.

كيكػف مدمحا تدميح بؿية العداكخ كعميو الحخص عمى نطافة الرشجق كالمباس كالدبلح.

كألدـ ىحا التختضب العدكخ بحزػر "اليقبلمة" الضػمية (التحية الضػمية) صباحا مداء كالرياح
أكج عمضيع
بأعمى أصػاتيع أياـ اإلقامة كمداء الخحضل قائمضغ "هللا يشرخ سضجنا" ثبلث مخات .كسا ّ
اإلنتباه أثشاء تأدية كاجب الحخاسة كغضخ ىحا الػقت عمضيع عجـ مغادرة شائفتيع كفي كبل الحالتضغ

يكػنػف دائسا متقّمجيغ ألسمحتيع.47

ككاف عدكخ الحشؽية ُيؤخح في بعس الحاالت عػضا عغ عدكخ زكاكة في السحمة .48كيسكغ
محل أحج األنفار التي تشتسي لمعدكخ الشطامي مثاؿ ذلظ مخاسمة مغ أمضغ
يحل عدكخؼ حشفي ّ
أف ّ
المػاء عداكخ الحشؽية بخاىع آغة الحػانب إلى كزيخ العسالة بتاريخ 1867

49

يخبخه فضيا مرصفى

صفخ مغ عدكخ الحشؽية أف لو صيخ مغ عدكخ األالؼ األكؿ تخّمف عغ خجمة العدكخ فحل

محمو الشفخ األكؿ.

فقشغ
تقجـ ذكخه فإف اإلصبلح العدكخؼ قج شسل مختمف الفخؽ دكف إستثشاءّ ،
كإنصبلقا مسا ّ
العسل العدكخؼ داخل األبخاج كالقذل بعج إىساؿ لقػانضشيا كسضخ عسميا شضمة قخكف كيعػد الفزل
إلى جسمة مغ الكتب السخصػشة بأيادؼ فخندية كعثسانية ساىست بذكل كبضخ في تغضضخ الجياز

العدكخؼ كجعمو أكثخ نطاما كإنطباشا كقػة.
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خاتسة:

نخمز القػؿ تشػع السخصػشات حػؿ العدكخ إنصبلقا مغ شخيقة بشاء األبخاج مخك ار إلى صشاعة

طع لمعدكخ.
األدكات السجفعية ثع عخض لخسػمات تجريبات الجير فالقانػف السش ّ

ضفيا حدضغ باؼ
كقج إنقدست ىحه السخصػشات بضغ ماىػ متخجع عغ الخبخة الفخندية التي ك ّ
لتصػيخ الجير التػندي ،كماىػ متخجع عغ القػانضغ التخكية العثسانية .كإىتست أغمب ىحه السؤلفات

بتشطيع كتجيضد كتجريب كتقشضغ العدكخ كقانػف العدكخ الحشفي.
 -Iالسرادر

-1السخطؽطات

الشػلذي األنجلدي (إبخاـيع)،
 مخصػط عجد  :3433الخباش بغ أحسج غانع بغ دمحم بغ زكخياء ّالعد كالسشافع لمسجاىجيغ في سبضل هللا بالسجافع ،تخجسة أحسج بغ قاسع الحجخؼ.
ّ
 -مخصػط عجد  :3735قانػف عدكخ الحشؽية سشة .1866

 مخصػط عجد  :18618العقج السشزج في أخبار السذضخ أحسج. -2األرشيف الؽطشي التؽندي

 الدمدمة التاريخية ،صشجكؽ  ،144ممف  ،544كثيقة  :11قانػف السرباح. الدمدمة التاريخية ،صشجكؽ  ،169ممف .897الدمدمة التاريخية ،صشجكؽ  ،169ممف .899 -الدمدمة التاريخية ،حافطة  ،114ممف .348

-3السرادر بالمغة العخبية:
 -إبغ أبي الزياؼ (أحسج) ،إتحاؼ أىل الدماف بأخبار ممػؾ تػنذ كعيج األماف ،تحقضق لجشة

مغ كتابة الجكلة لمذؤكف الثقاؼية ،تػنذ ،ج  ،6-4-3تػنذ .1965
 -IIالسخاجع:

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط مغ نفائذ دار الكتب الػششية التػندية  ،1الػكالة القػمية إلحياء
 ّكإستغبلؿ التخاث األثخؼ كالتاريخي ،السصبعة العخبية ،مشذػرات أليف أفخيل .1989
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-الدسضخاني (محجػب) ،الجير التػندي ( ،)1881-1831مشذػرات سػتيسضجيا ،تػنذ ،ط،1

ؼيفخؼ .2007

 -عبج السػلى (محسػد) ،مجرسة باردك الحخبية ،الجار العخبية لمكتاب.1975 ،

 بشبمغضث (الذضباني) ،أضػاء عمى التاريخ العدكخؼ في تػنذ مغ  1837إلى  ،1917مكتبةعبلء الجيغ ،صفاقذ .2003
بشبمغضث (الذضباني) ،الجير التػندي في عيج دمحم الرادؽ باشا باؼ  ،1882-1859مشذػراتمؤسدة التسيسي لمبحث العمسي كالسعمػمات ككمية اآلداب كالعمػـ اإلندانية برفاقذ ،زغػاف -
صفاقذ.

 صػة (دمحم) ،القػانضغ العدكخية لمجير الشطامي التػندي في القخف  ،19بحث لشضل شيادةالساجدتضخ في التاريخ الحجيث ،كمية اآلداب كالعمػـ اإلندانية برفاقذ ،الدشة الجامعية -2007

.2008
ممحق الرؽر:

مدفع الفلبرينت ومعدّاته

مدفع تهديم األسىار والحصىن

العد كالسشافع لمسجاىجيغ في سبضل هللا بالسجافع،
السرجر :مخصػط عجد  :3433الخباش (إبخاـيع)ّ ،
تخجسة أحسج بغ قاسع الحجخؼ.
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تدريباث المشاة

كقجمو
السخجع :صػرة لحخكات رياضية لمجير سشة  .1866كىػ مخصػط لػ"سيف ؼيكتػر ألفخيج" ّ
الرادؽ باؼ ،أنطخ:
لمسذضخ دمحم ّ
شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط مغ نفائذ دار الكتب الػششية التػندية  ،1الػكالة القػمية إلحياء
ّ

كإستغبلؿ التخاث األثخؼ كالتاريخي ،السصبعة العخبية ،مشذػرات أليف أفخيل  ،1989ص ص-73
.74.
1

 -كمغ أىع السخاجع اليامة التي إعتسجنا عمضيا في ىحا السجاؿ نحكخ:

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط مغ نفائذ دار الكتب الػششية التػندية  ،1الػكالة القػمية إلحياء كإستغبلؿ التخاث
 ّاألثخؼ كالتاريخي ،السصبعة العخبية ،مشذػرات أليف أفخيل .1989
كبالشدبة لمسخصػشات التي تشاكلت صشاعة السجافع بأصشافيا إعتسجنا عمى:

العد كالسشافع
 مخصػط عجد  :3433الخباش بغ أحسج غانع بغ دمحم بغ زكخياء الشّػلذي األنجلدي (إبخاـيع)ّ ،لمسجاىجيغ في سبضل هللا بالسجافع ،تخجسة أحسج بغ قاسع الحجخؼ

2
شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط  ،...نفذ السخجع ،ص 77.
ّ -
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 -3نفذ السخجع ،ص 74.

 -4نفذ السخجع ،ص ص 77.-76

 -5يعػد ىحا السخصػط إلى سشة  1863كىػ متخجع مغ التخكية بدعي مغ أمضخ أمخاء عداكخ التخيذ "رشضج"،
راجع:

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط  ،...نفذ السخجع ،ص 76. -75
 ّ -6نفذ السخجع ،ص .76

-7الدسضخاني (محجػب) ،الجير التػندي ( )1881-1831رافج نيزة كإصبلح ،مشذػرات سػتيسضجيا ،تػنذ،
ط ،1ؼيفخؼ  ،2007ص 60.

 -8نفذ السخجع ،ص 61.

 -9إبغ أبي الزياؼ (أحسج) ،إتحاؼ أىل الدماف بأخبار ممػؾ تػنذ كعيج األماف ،تحقضق لجشة مغ كتابة
الجكلة لمذؤكف الثقاؼية ،تػنذ ،الجدء  ،3تػنذ  ،1965ص 179.
 -10نفذ السرجر ،الجدء ،4ص 36.

 -11عبج السػلى (محسػد) ،مجرسة باردك الحخبية ،الجار العخبية لمكتاب ،1975 ،ص 39.

 -12بشبمغضث (الذضباني) ،أضػاء عمى التاريخ العدكخؼ في تػنذ مغ  1837إلى  ،1917مكتبة عبلء الجيغ،
صفاقذ  ،2003ص41.

- Drevet (R ), L’armée tunisienne, Tunis 1922, p.22.

13

 -14عبج السػلى (محسػد) ،مجرسة باردك ،...نفذ السخجع ،ص .53
15

 -بشبمغضث (الذضباني) ،الجير التػندي في عيج دمحم الرادؽ باشا باؼ  ،1882-1859مشذػرات مؤسدة

التسيسي لمبحث العمسي كالسعمػمات ككمية اآلداب كالعمػـ اإلندانية برفاقذ ،زغػاف  -صفاقذ ،ص57..

 -16أنطخ :

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط ،...نفذ السخجع ،ص ص 74 -.73الحؼ أششب في الحجيث عغ السخصػط عجد
 ّ 3433إلبخاـيع الخباش حػؿ العد كالسشافع.

 -17يعػد ىحا السخصػط إلى سشة  ، 1847راجع:

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط  ،...نفذ السخجع ،ص ص 77.-76
 ّ -18يعػد ىحا السخصػط إلى سشة  1863كىػ متخجع مغ التخكية بدعي مغ أمضخ أمخاء عداكخ التخيذ "رشضج"،.
راجع:

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط  ،...نفذ السخجع ،ص 76. -75
 ّ -19صػة (دمحم) ،القػانضغ العدكخية لمجير الشطامي التػندي في القخف  ،19بحث لشضل شيادة الساجدتضخ في
التاريخ الحجيث ،كمية اآلداب كالعمػـ اإلندانية برفاقذ ،الدشة الجامعية  ،2008-2007ص .6
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20
معخب كما يقابمو مغ القانػف التخكي ،راجع:
– مخصػط عجد  :18005كىػ قانػف الجداء العدكخؼ الفخندي ّ
شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط  ،...نفذ السخجع ،ص 76. -75
ّ -

- Drevet (R ), L’armée tunisienne, …,op.cit, p.27.

 -22إبغ أبي الزياؼ (أحسج) ،إتحاؼ ،...نفذ السرجر ،ج  ،44ص .277

 -23األرشيف الػششي التػندي ،الدمدمة التاريخية ،صشجكؽ  ،144ممف  ،544كثيقة  :11قانػف السرباح.
 -24مخصػط عجد  :18618العقج السشزج في أخبار السذضخ أحسج.
25

 -صػة (دمحم) ،القػانضغ العدكخية ،...نفذ السخجع ،ص ص.29-24

 -26مخصػط تختضب أصل خجمة الشطاـ العدكخؼ بجكف تاريخ لكشو متخجع إلى سشة  ،1857أنطخ:

شبػح (إبخاـيع) ،السخصػط  ،...نفذ السخجع ،ص 76. -75
 ّ- 27الدسضخاني (محجػب) ،الجير التػندي ،...نفذ السخجع ،ص 53.

 -28مخصػط عجد  :18618العقج السشزج في أخبار السذضخ أحسج.

 -29الدسضخاني (محجػب) ،الجير التػندي ،...نفذ السخجع ،ص119.

30
يتكػف الجير الشطامي مغ عدكخ زكاكة كالربايحية كالحػانب كالسخازؾية كالزبصية.
 ّ -31إبغ أبي الزياؼ (أحسج) ،إتحاؼ ،...نفذ السرجر ،ج ،6ص 55.

 -32األرشيف الػششي التػندي ،الدمدمة التاريخية ،صشجكؽ  ،169ممف  ،897كرقة 82.
 -33بشبمغضث (الذضباني) ،الجير التػندي ،...نفذ السخجع ،ص 155.
 -34ابغ أبي الزياؼ (أحسج) ،إتحاؼ ،...نفذ السرجر ،ص 49.

 -35بشبمغضث (الذضباني) ،الجير التػندي ،...نفذ السخجع ،ص 138.
 -36نفذ السخجع ،ص 41.

 -37األرشيف الػششي التػندي ،الدمدمة التاريخية ،حافطة  ،114ممف 348.
 -38السرجر نفدو.

 -39نفذ السرجر ،حافطة  ،114ممف 348.

 -40مخصػط دار الكتب الػششية عجد  :3735قانػف عدكخ الحشؽية سشة . 1866
 -41السرجر نفدو.

 -42كعاء يػضع ؼيو الساء يرشع عادة مغ جمج اإلبل.

 -43مخصػط دار الكتب الػششية ،عجد 3735.

 -44رتبة عدكخية خاصة بعدكخ الحشؽية لع نجج ليا رتبة معادلة.
 -45مخصػط دار الكتب الػششية ،عجد 3735.
 -46بالة يعشي سيف.
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 -47مخصػط دار الكتب الػششية ،عجد .3735
48

األرشيف الػششي التػندي ،الدمدمة التاريخية ،الحافطة  ،114السمف  ،348التاريخ  ،1861-1837مخاسمة

مغ أمضخ األمخاء حضجر آغة عدكخ الحشؽية إلى خضخ الجيغ باشا يبمغ فضيا أف البعس مغ عدكخ الحشؽية يخيجكف
أف يأخحكه عػضا عغ عدكخ زكاكة السدافخيغ لمسحمة بتاريخ 1871.

 -49السرجر نفدو.
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"أثخ التاريخ عمى صشاعة التذخيعات الجولية بيؼ الشعخية والتطبيق
مقجمة :

الباحثة فاتؼ دويخية /السغخب

يقػؿ العبلمة ابغ خمجكف في كتابو "مقجمة ابغ خمػجكف" ،فػي فزػل عمػع التػاريخ " :اعمػع أف فػغ

التاريخ فغ عديػد السػحىب ،جػع الفائجة،شػخيف الغايػة ،إذ ىػػ يػقفشػا عمػى أحػػاؿ الساضػضغ مػغ األمػع فػي
أخبلقيع ،كاألنبياء في سضخىع،كالسمػؾ في دكليع كسياستيع،حتى تػتع فائػجة اإلقتػجاء فػي ذالػظ لسػغ يخكمػو
في أحػاؿ الجيغ كالجنيا. "...كمشو ؛فإف التذخيع كطاىخة اجتساعية ليذ مجخد قػاعج كإنسػا تخكضبػة نطاميػة
تتفاعل فضيا آليات إصجار القػاعج بسرادرىا كآليات تصبيقيا كتفدضخىا تحؿيقا لمغاية التي أفزت تاريخيػا

إلى كجػػد القاعػجة القانػنيػة كطػاىخة اجتساعيػة .حضػث أف القػانػف لػيذ ىػػ األداة الػحضػجة لتشطػيع الدػمػؾ

اإلنداني،فإلى جػاره تػجج أدكات أخخػ مثل :الجيغ ،العػادات ،التقالضػج كالسرػالح االقترػادية  .كبػو فػإف

مختمف ىجه اآلليات تكػف ما يعخؼ برشاعة التذخيع أك صياغة التذخيع.

فالتذخيعات الحاليػة لػع تػأت محػس صػجفة أك غفمػة ؛بػل ىػي نتػاج كرصػضج لسجسػعػة مػغ العػامػل
التاريخيػػة  ،أسػػذ فكخيػػة كمقاربػػات فمدػػؽية أثارتيػػا عشػػػة كقرػػجا حاجػػات األف ػخاد .فاسػػتفاد الحاضػػخ مػػغ
الساضي كبمػر الدابق قػاعج البلحق ('السدتقبل ).

فػإذا أخػجنا بالؿيػاس كالتقخيػب -كشسػػدج  -القػانػف الػجكلي اإلندػاني ،باعتبػاره مػغ اىػع التذػخيعات

الجكلية التي سعت عمى مخ عقػد الى حساية االفخاد مغ كيبلت الحخكب كمخمفاتيا ،نجج أنو جػاء كشتػاج
ألحػجاث تاريخيػة تعػػد لدػشة 1859ـ ،عشػجما انػجلعت معخكػة ) سػػلفخيشػ ( Solférino

-السذػيػرة

بػضغ الشسدػاكيضغ مػغ جيػة ،كالفخندػضضغ كاإليصػالضضغ مػغ جيػة أخػخػ ،ككػاف ذلػظ بتػاريخ  24 /يػنضػػ /

1859ـ ،حضث حقق القائج الفخندي ) نابمضػف بػنػابخت ( انترػا اًر كبضػ اخ فػي ىػحه السعخكػة؛ فقػج الحمفػاء

خبلليا أكثخ مغ  170000جشجؼ ،ك بحلظ أصبحت قخية ) سػلفخيشػ) اإليصالية .مقبخة ضخسة تزع
رفات ىؤالء الجشػد  .ك كاف مغ بػضغ مػغ حزػخكا ىػحه السعخكػ َة ىػػ ىشػخؼ دكنػاف )(1828-1910
Henri Dunantرج ٌػل سػيدػخؼ ،كالػحؼ أصػبح ؼيسػا بعػج ُيعػخؼ بػأبي الرػمضب األحسػخ ،كالقػانػف
اإلنداني ،كلع يكغ ىشخؼ دكناف جشجياً مع أحج الجضػش ،كإنسا كاف مدػاف اًخ ،فاصػابو اليمػع مػا رأػ مػغ

السشػاضخ البذػعة ،كالػحذػية التػي ضيػخت آثارىػا عمػى مئػات اآلالؼ مػغ جثػث القتمػى ،كالجخحػى الػحيغ
تخكػا دكف ر ٍ
عاية في مضجاف السعخكة.
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كلعػػل ذالػػظ مػػغ أبػػخز تجميػػات تػػأثضخ التػػاريخ عمػػى صػػشاعة التذػخيع  ،كفػػي مقاربػػة اخػػخػ ؛نجػػج أف
مشطسػػة األمػػع الستحػػجة بسضثاقيػػا األساسػػي ،ككػػل مػػا انبثػػق عشيػػا مػػغ قػاعػػج دكليػػة ،جػػاءت بيػػجؼ تجػػاكز
مخمفػات الحػخب العالسيػػة الثانيػة .متجاكزتػػا ىفػػات عرػػبة األمػع التػػي سػجميا تاريخيػػا الدياسػي ،فتفاعػػل
الساضي مع الحاضخ ليذكل لشا جسمة مغ اآلليات التذخيعية الجكلية التي تيجؼ ك باألساس إلػى تجػاكز
السحغ اإلندانية التي سجميا تاريخ البذخية.
إف ىػػحا التقػػجيع ليجعمشػػا آمػػاـ إشػػكالية جػىخيػػة تتسثػػل اساسػػا فػػي ماـيػػة معياريػػة التػخابط بػػضغ عمػػع
التاريخ كعمع صياغة التذخيع ككيف يؤثخ األكؿ في بمػرة قػاعج الثاني؟
إف البحث عغ جػاب ،بضغ كبائغ ،عغ الججلية القائسة بضغ التاريخ كصياغة التذػخيع يزػعشا أمػاـ

تداؤالت اخخػ ججيجة متعجدة مشيا :
 ماـية عمع التاريخ ؟

 ما العبلقة بضغ التاريخ كالتذخيع ؟
 كيفة تتع صياغة القاعجة التذخيعية ؟
 ىل التذخيع يؤثخ في التاريخ أـ التاريخ مغ يؤثخ في التذػخيع ،أـ ىػل ىػي عبلقػة تفاعميػة تبادليػة
بضغ السقاربتضغ ؟
تمكػع جسمػػة مػػغ األسػئمة عسػػجنا إلػػى البحػث عػػغ مخخجػػات ليػا مػػغ خػػبلؿ األخػح بػػالسشيج الػصػػفي
التحمضمي ،كل في إشار الػحجة كاليجؼ ،ككفقا لمسشيجية التالية :
السبحث األكؿ  :نطخؼ؛" الثسثبلت الشطخية السحجدة ألثخ التاريخ عمى صياغة التذخيع".

السبحث الثاني :تصبيقي ؛"السخخجات التاريخية لرياغة القانػف الجكلي اإلنداني كشسػذج"
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السبحث األول :
التسثالت الشعخية السحجدة ألثخ التاريخ عمى صياغة التذخيع

يعخؼ عمع التاريخ بأنو الفخع مغ السعخفة اإلندانية  ،الحؼ يجسع معمػمات الساضي كيدجميا ،بل
كيحىب إلى أبعج مغ ذالظ مغ خبلؿ محاكلة ،تػضيح كإيزاح ،العبلقة الدببية بضشيا عغ شخيق إبخاز
الخكابط ،كتفدضخ التصػرات كالتحػالت التي شخأت عمى حياة االمع ،السجتسعات كالحزارات السختمفة
مع تبياف كيؽية حجكث ىحه التغضخات كأسبابيا .
كعميو؛ سشتشاكؿ مختمف الثسثبلت الشطخية السحجدة ألثخ التاريخ عمى صياغة التذخيع مغ خبلؿ
كضعيا بجاية في إشارىا السفاـيسي مع تحجيج أبعاد التخابط ،التبلقي كالتباعج بضغ ىاديغ العشرخيغ:
التاريخ كالتذخيع .
كل كفقا لمتقديع التالي :

السصمب األكؿ :البشاء السفاـيسي لعشرخؼ التاريخ كالتذخيع .
السصمب الثاني :األسذ السحجد ة لعبلقة التاريخ برياغة التذخيع .
السطمب األول :

البشاء السفاليسي لعشرخي التاريخ والتذخيع .

يقدع ابغ خمجكف التاريخ في تعخيفو إلى ضاىخ كباشغ ،حضث يقػؿ "..ضاىخه اليديج عغ أخبار األياـ
كالجكؿ  ،"...كأف "...في باششو نطخ كتحقضق كتحمضل لمكائشات كمبادئيا  ."...فحدب ىحا األخضخ فإف
معشى التاريخ يشقدع إلى ضاىخ كباشغ كأف الطاىخ ال يتجاكز الدخد بضشسا الباشغ ىػ األىع ألنو ييتع
بالتعسق كالتحمضل .

1

فإذا قمشا بأف التاريخ مغ صشع األفخاد،فإف كجية الشطخ الشابعة مشيا ىي إعتبار أف األفخاد ىع الحيغ

يؤثخكف في الذعػب أك السجتسعات ،كأف األبصاؿ ىع الحيغ يخفعػف شعػبيع لمقسة كالرجارة.

1

عبج الخحساف ابغ خمجكف " :مقجمة ابؼ خمجون "  ،تحقضق حامج احسج الصاىخ ،مصبعة دار الفجخ لمثخاث

،الصبعة االكلى ،سشة  ،2003ص. 21
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كعميو نجج اف كار لضل قج عبخ عغ دكر األبصاؿ فقاؿ " :أف التاريخ العالسي –تاريخ ما أنجده
اإلنداف في العالع –إنسا ىػ صسيسو تاريخ العطساء كما أنجدكه،كأف كل ما تع إنجازه في العالع ىػ
الحرضمة السادية الخارجية ،كالتجدج الحي لؤلفكار عاشت في عقػؿ عطساء عاشػا في ىحا العالع،إنيع
ركح التاريخ العالسي كمو " .
كفي السقابل نجج ىازك نجا يقػؿ أف ":التاريخ ىػ الرػرة الفكخية التي تقجـ فضيا الحزارة الحداب
لشفديا عغ ماضضيا".كىحا الكبلـ يعشي أف الحزارات صانعة التاريخ .غضخ أف كجية الشطخ األكثخ
شضػعا  ،ىي أف التاريخ مختبط في األذىاف بذخريات الداسة كالقػاد العدكخيغ مثل :اإلسكشجر في
تاريخ الضػناف القجيخ كسميع األكؿ في تاريخ الحزارات العثسانية كحتى حسػرابي كمخخجات صياغة

مجكنتو الذيضخة في مجاؿ حساية حقػؽ األفخاد.

فبل مخاء َّ
أف عمع التاريخ كباقي العمػـ يدتشج عمى حقائق عمسية ثابتة مغ خبلؿ األدلة السخكية عغ
السكاف كاإلنداف ،كمغ خبلؿ األدلة السذاىجة الساثمة لمعياف .فعمع التاريخ يقػـ بتأصضل األحجاث

جخت بدبب اإلنداف
كالػقائع اليامة التي مخت عمى األرض قبل الحياة البذخية ،كاألحجاث التي َ
كىػ ما ُيعخؼ بالتاريخ البذخؼ أك التاريخ اإلنداني.
مخ بيا
ًا
فعمع التاريخ بحالظ ُيعصي
اضحا عغ العالع القجيع ،كالتجارب التي َّ
ترػر دؾيًقا كك ً
ِ
جخت
كقع بو األقجمػف مغ األخصاء كالتي ّ
اإلنداف ،كبالتالي تكػف ىحه الجراسة ً
بابا مغ تجشب ما َ
عمضيع الػيبلت كالجمار .فعمع التاريخ ىػ دركس ماضية تُفضجنا لمتخصيط السدتقبمي.
أما التذخيع 1فيػ كسضمة مغ كسائل تشطيع الدمػؾ االنداني ،تستاز باإللداـ السقخكف بالجداء ،

كىػ السيشى الػاسع لمقانػف .كيتكػف الشطاـ القانػني مغ مجسػعة مغ القػاعج القانػنية  ،فيي
الػحجة االكلية التي يتكػف مشيا  ،أك ما يدسى بمبشة البشاء القانػني ،فالقانػف ضخكرة اجتساعية بسا

يحتػيو مغ قػاعج تشطع العبلقات كالدمػؾ في السجتسع ،كىػ في ميستو التشطيسية يدعى الى تحقضق

التػازف بضغ مرالح االفخاد في سعضيع الى اشباع حاجاتيع كبضغ مرمحة الجساعة .

كصيغة التػازف ىحه ما ىي إال انعكاس لمشطاـ االقترادؼ كاالجتساعي كالدياسي الدائج في

الجكلة ،فالقػاعج القانػنية تختمف باختبلؼ االنطسة.
1

دمحم الفضمي  ":القانؽن والدمؽك اإلنداني محاولة لفيػ صشاعة التذخيعات " ،مقاؿ مشذػر بسجمة عالع الفكخ،

العجد  147ابخيل –يػنضػ ،سشة  ،2018ص.7
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فسيسا اختمفت مجالكالت التذخيع كتشػعت فإنيا ال تخخج عغ أساس كػنيا مجسػعة مغ
القػاعج القانػنية السمدمة السقتخنة بالجداء كالسشطسة لدمػؾ األفخاد في مجتسع ما،كحتى يتحقق
اليجؼ مشيا يجب أف تترف بخرائز معضشة تحجد شبيعتيا كتسضدىا عغ غضخىا مغ القػاعج
السػجػدة في السجتسع  ،حضث تتدع بكػنيا:
 قاعجة سمػؾ إنداني ؛
 قاعجة تترف بالتجخد كالعسػـ؛
 قاعجة اجتساعية؛
 قاعجة مقتخنة بجداء يفخض مغ قبل الدمصة العامة .
السطمب الثاني :
األسذ السحجدة لعبلقة التاريخ برياغة التذخيع .
تذكل األحجاث الدياسية مبلمح التاريخ العاـ كتمقي الجانب األكثخ مغ اىتساـ مغ أغمب
السؤرخضغ .إف عمع الدياسية ييتع في السقاـ األكؿ بتكػيغ الجساعة الدياسية السؤثخة ،كعمى العػامل
التي تقف خمف صشاعة القخار كشخيق الحكع كالدمصة ككضع الجساتضخ كالعقػبات التي ترجرىا
الحكػمات ضج السخالفضغ ألنطستيا.
أيزا ػػاالىتساـ بالعػامل الحاسسة في رسع الدياسة
كمغ أىع اىتسامات عمساء الدياسة ػ ػ ً
العامة لمجكلة كتشفضحىا .كيعشػف كحلظ بشطع الحكع السقارف ،كالعػامل االجتساعية التي تحخؾ
الق اخرات الدياسية كأصػليا التاريخية كتحػالتيا ،كاالىتساـ بالشطاـ الحؼ يشدق السعتقجات الدياسية،
كىػ ما يعخؼ ” باأليجكلػجية ” كالتي تشبع مغ الفمدفة الدياسية كالقانػنية .فضختبط السؤرخ بيحا
الجانب الرتباشو بالق اخرات الدياسية كالتي ىي بجكرىا تربح أحجاثيا تاريخية .كمغ خبلؿ ذلظ
مسكغ معخفة كيف تدضخ الجكلة ككيف تعسل مؤسداتيا التذخيعية كالقزائية ،كسا أف السؤرخ يعسل
عمى السقارنة بضشيا كبضغ مؤسدات مذابية أك مختمفة في ببلد أخخػ ،ليحقق أىجافو مغ الكتابة.
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فسغ أىع الجػانب التي يعشي بيا عمع الدياسية1؛العبلقات الجكلية التي تعخؼ بالجبمػماسية.
كيعتبخ ىحا الجانب في غاية األىسية لمسؤرخضغ؛ كذلظ ألف العبلقات بضغ الجكؿ كالسعاىجات
كاالتفاؾيات التي تعقجبضشيا تذكل اتجاه الدياسية العالسية ،كؾياـ التحالفات العدكخية كالقػمية بضغ
الجكؿ ،ككحلظ ؾياـ الحخكب ،كعقج السعاىجات .كل ذلظ مشبعو مغ عمع الدياسية مغ جية ،كمغ

أيزا ػ ػ
جية أخخػ فيػ السرجر األكؿ لمسعمػمات بالشدبة لمسؤرخ(.فسغ مياديغ عمع الدياسية ػ ػ ً
تاريخ الفكخ الدياسي كتصػره كفكخة ضيػر الجكلة ،كىي الػحجة الدياسية لمسشاشق الستحجة .كىحا
السجاؿ ييع السؤرخ بل يعتبخ مغ صسيع عسمو ،فالتاريخ يبجأ مغ نذػء السجتسع الحؼ ندسيو الجكلة.

مجتسع بضغ الحضغ كاآلخخ يحتاج إلى سغ قػ ٍ
انضغ
ربصا بو؛ فإنو كمغ السدمع بو ،أف أؼ
ٍ
ٍ
ٍ
اء في عبلقاتيا مع الجكؿ األخخػ  ،أـ
كتذخيعات كأنطسة ؛ ألجل تشطيع السجتسع  ،كالجكلة  ،سػ ً
في عبلقتيا مع أفخاد الذعب  ،كبعج سغ ىحه القػانضغ  ،كالتذخيعات  ،قج تجج الجكلة  -متسثمة
ٍ
بحكػمتيا  -الحاجة إلى سغ قانػ ٍف
مثبل  ،أك إللغاء قانػ ٍف  ،لع
ججيج ؛ لضػاكب تصػر السجتسع ً

يعج يتساشى مع الطخكؼ الججيجة  ،كلكػنو س َغ في ٍ
زمغ قجي ٍع كفقا لتاريخ الدياسي معضغ  ،كلع
ُ
يعج يمبي الستصمبات السمحة  ،كالزخكرية البلزمة لػجػده  ،ؼيعسج السذخع إلى تعجيمو ربسا  ،أك قج
ٍ
ججيج يتبلئع مع متصمبات العرخ كحاجة السجتسع
يع
تقتزي الزخكرة إلغاؤه  ،كمغ ثع سغ تذخ ٍ
كيتجاكز اليفػات التي كاكبت تاريخو الدياسي العػيز .

كبحالظ يشريخ السكػناف -التاريخ كالػاقع الخاىغ  -فتحجث شفخة مجتسعية عبخ آليات
سياسية عجيجة كمتشػعة تيجؼ إلى اإلنتقاؿ مغ مخحمة الرخاع إلى مخحمة ما بعج الرخاع في إشار
ما يعخؼ باإلنتقاؿ الجيسقخاشي الحؼ مغ بضغ أىع أسذ قػامو صياغة تذخيعات حجيثة تتجاكز
مخمفات التذخيعات الدابقة كتمبي حاجات األفخاد اآلنية .

1

غػستاؼ لػبػرف" :روح الدياسة "،مشذػرات مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة ،الصبعة األكلى ،سشة 2017

،ص . 25
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السبحث الثاني :

السخخجات التطبيكية ألثخ التاريخ عمى صياغة التذخيع الجولي
 -القانؽن الجولي اإلنداني نسؽذجا –

سادت الحخكب كالشداعات السدمحة بضغ الؿبائل كالذعػب عمى مخ األزمشة كالحزارات عمى العبلقة بضغ

الجساعات البذخية السختمفة عبخ التاريخ اإلنداني ،حضث أكجد ذالظ ابغ خمجكف بقػلو  " :أف الحخكب
كأنػاع السقاتمة لع تدؿ كاقعة في الخميقة مشح بخاىا هللا .فكانت لمحخب عبخ التاريخ شقػس كتقالضج كأعخاؼ

تطيخ في مجسميا القػاعج الجكلية التي تحكع الحخب في الػقت الحالي كالتي تصػرت مشح العرػر
القجيسة  ،ضيخت إلى جانبيا بعس مغ مطاىخ الخحسة كالمضغ الشابعة مغ السبادغ اإلندانية كقػانضغ

حسػرابي كالحضثضغ كقجماء السرخيغ. 1كاف آخخىا ما أسفخ عشو تاريخ "ىشخؼ دكداف" مغ تجكيغ لسجسػع
قػاعج دكلية ناضسة لمحخب أصبحت تعخؼ بالقانػف الجكلي اإلنداني .

كعميو؛ كفي إشار تكخيذ دكر السؤرخ في البمػره سياقات التذخيع  ،ك سشأخح دكر "ىشخؼ

دكداف" في صياغة القانػف الجكلي اإلنداني كشسػذج كفقا لسخحمتضغ :
السخحمة األكلى :مخحمة التأثخ كإحجاث األثخ(السصمب األكؿ).

السخحمة الثانية :مخحمة الرياغة كالتجكيغ(السصمب الثاني).
السطمب األول:
مخحمة التأثخ وإحجاث األثخ

رجل سػيدخؼ ،أصبح ؼيسا بعج ُيعخؼ بأبي الرمضب
ىشخؼ دكناف ٌ (1828-1910) Henri Dunant
األحسخ ،كالقانػف اإلنداني ،لع يكغ ىشخؼ دكناف جشجي ًا مع أحج الجضػش ،كإنسا كاف مداف اًخ ،فاصابو
اليمع ما رأػ مغ السشاضخ البذعة ،كالػحذية التي ضيخت آثارىا عمى مئات اآلالؼ مغ جثث القتمى،
1

تججر اإلشارة إلى أنو كججت أعخاؼ تحخص الذعػب القجيسة عمى مخاعاتيا في القتاؿ ،كيسكغ القػؿ بأنيا

شكمت نػاة لمقانػف الحخبي الحجيث ،مثبل عقجت كل مغ اإلمبخاشػرية السرخية كالحضثية معاىجة تشطع بشػدىا

كيؽية سضخ القتاؿ بضغ جيذضيسا ،ك تع دالظ في سشة  1262قبل السيبلد .
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كالجخحى الحيغ تخكػا دكف ر ٍ
عاية في مضجاف معخكة ) سػلفخيشػ ( -السذيػرة بضغ الشسداكيضغ مغ جية،
كالفخندضضغ كاإليصالضضغ مغ جية أخخػ ،بتاريخ  24يػنضػ  1859ـ ،حضث حقق القائج الفخندي )

نابمضػف بػنابخت ( انترا اًر كبض اخ في ىحه السعخكة؛ فقج الحمفاء خبلليا أكثخ مغ  170000جشجؼ ،ك
بحلظ أصبحت قخية ) سػلفخيشػ) اإليصالية .مقبخة ضخسة تزع رفات ىؤالء الجشػد .

عشجما أنذئ الرمضب األحسخ ،كاف ىشخؼ دكناف  ، Henri Dunantصاحب الخياؿ الػاسع

كالسفعع بالحساسة قبل كل شئ ،يصسح إلى تحجيج إجخاءات معاممة أسخػ الحخب كمرضخ الجخحى في
آف كاحج .غضخ أف زمبلءه الحيغ كانػا أكثخ مشو حح اًر فخضػا عميو شخيقة " الخصػات القرضخة "  .فمع
تيتع اتفاؾية جشيف األكلى السبخمة في سشة  1864سػػ بجخحى كمخضى الجضػش  .كلكشيا  ،كقعت
كاحتخمت ،كأعقبتيا االتفاؾيات األخخػ.

ٍ
كتاب اسساه ) تحكار سػلفخيشػ  ، (Un souvenir de Solférinoكنذخه
ك قج قاـ بتأليف

سشة  1862ـ ،حضث َّأرخ ؼيو لمكارثة التي حجثت في) سػلفخيشػ (Solférino.كسا دعا في ىحا الكتاب
إلى أمخيغ :

أكال  :إنذاء جسعيات إغاثة في كل بمج ،لتقجيع الخجمات الرحية لمجير زمغ الحخب؛
ثانيا :أف ترادؽ الجكؿ عمى اتفاؾية ،يتع بسػجبيا تػفضخ الحساية القانػنية لمسدتذؽيات العدكخية،
كالخجمات الصبية.

كفي سشة  1863ـ قاـ ىشخؼ دكناف مع مجسػعةٌ مكػن ٌة مغ خسدة أشخاص ،بتشطيع مؤ ٍ
تسخ في
جشيف ،حزخه مسثمػف عغ  16دكلة ،كقامػا بإنذاء) المجشة الجكلية إلغاثة الجخحى ( كسا شالبػا
صَمَبي دكناف
الحكػمات بسشح الحساية ليحه المجشة زمغ الحخكب ،فكاف ذلظ تحؿيق ًا لمسصمب األكؿ مغ م
َ ْ ْ
الدابقضغ.1
1حدضغ فاخخعمي " :حقؽق اإلندان بيؼ الشعخية والتطبيق في الجساتيخ العخاقية" ،بحث مقجـ إلى األكاديسية

العخبية في الجنسارؾ كمية القانػف كالدياسة -قدع القانػف -استكساال لستصمبات درجة الساجدتضخ في القانػف (
) .2010-2011

راجع ايزا :

السػدف دمحم يػسف' :إشكالية حساية السستمكات الثقافية والبيئية بيؼ الؽاقع والقانؽن الجولي اإلنداني" ،بحث
لشضل درجة الساستخ  ،جامعة عبج السالظ الدعجؼ بصشجة ،الدشة الجامعية.2014-2013 :
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كفي سشة  1864ـ عقج السجمذ االتحادؼ الدػيدخؼ مؤتس اًخ دبمػماسياً في جشيف ،كشارؾ ؼيو
ٍ
ٍ
رسسية لمقانػف الجكلي
اتفاؾية
تع التػؾيع عمى أكؿ
مشجكبػف مفػضػف عغ  16دكلة ،كفي ىحا السؤتسخ َّ

اإلنداني ،كىي ) اتفاؾية جشيف األكلى لتحدضغ حاؿ العدكخيضغ الجخحى في الجضػش في السضجاف (.ك

بحلظ تحقق مصمب ) ىشخؼ دكناف ( الثاني ،ثع بعج ذلظ تع اختيار إشارة لزساف الحساية كالسداعجة
ألعزاء المجشة الجكلية إلغاثة الجخحى ،.فكانت ىحه اإلشارة عبارة عغ صمضب أحسخ عمى أرضية
بيزاء ،كىػ معكػس عمع سػيدخا ،كذلظ تكخيس ًا ليا ،فدسضت المجشة

بالمجشة الجكلية لمرمضب

األحسخ.1

كلسا دخمت الجكلة العثسانية في اتفاؾيات دكلية بيحا الذأف ،ضيخت جسعيات اليبلؿ األحسخ ،ثع
اتحجت ىحه الجسعيات في ما يدسى ب ) االتحاد الجكلي لجسعيات الرمضب األحسخ ،كاليبلؿ األحسخ

( ،كبحلظ ضيخ القانػف الجكلي اإلنداني ،كشبق عمى أرض الػاقع ،كأصبح مغ أىع فخكع القانػف الجكلي
العاـ2.

كلعل ذالظ خضخ دلضل عمى كيف ساىع السؤرخ في بمػرة الجعائع األساسية لقانػف مغ أىع القػانضغ الجكلية
العامة في حاضخنا ىحا .

2

1. Henry dunant : un souvenir de solferino edition original, geneve 1862_CICR

تحج مغ استخجاـ العشف أثشاء السشازعات
يعخؼ القانػف االنداني الجكلي بأنو مجسػعة السبادغ كالقػاعج التي ّ

السدمحة أك مغ اآلثار الشاجسة عغ الحخب تجاه اإلنداف عامة فيػ فخع مغ فخكع القانػف الجكلي العاـ لحقػؽ
اإلنداف غخضو حساية األشخاص الستزخريغ في حالة نداع مدمّح كحساية السستمكات كاألمػاؿ التي ليدت ليا
عبلقة بالعسميات العدكخية كىػ يدعى إلى حساية الدكاف غضخ السذتخكضغ برػرة مباشخة أك الحيغ كفػا عغ
االشتخاؾ في الشداعات السدمحة مثل الجخحى كالغخقى كأسخػ الحخب كيسكغ القػؿ أف القانػف الجكلي اإلنداني
عجة اتفاؾيات كبختػكػالت ىامة .
إنصمق بإتفاؾية "جشيف" لدشة  1864كتمتيا ّ
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السطمب الثاني:

مخحمة الرياغة والتجويؼ
بعج انتياء الحخب العالسية الثانية ،كؾياـ مشطسة األمع الستحجة ،كاالتفاؽ عمى تحخيع المجػء إلى

ِ
كل استخجا ٍـ لمقػة
القػة دكلياً ،ضيخ مرصمح (الشداع السدمح( ليحل محل الحخب ،كأصبح يصمق عمى ّ
اء أكاف معتخفاً بأشخاؼ الشداع ،أـ ال .تع االعتخاؼ بحق الذعػب في تقخيخ
داخمياً كخارجياً ،سػ ٌ

مرضخىا؛ كبالتالي االعتخاؼ الجكلي بالشزاؿ السدمح لمذعػب ضج مدتعسخييا ما يدسى بحخكب

التحخيخ الػششية  ،كىحه الشداعات لع تكغ تذسميا اتفاؾيات جشيف األربعة لعاـ  1949ـ؛ مسا حجا
باألمع الستحجة إلبخاـ بخكتػكػلضغ ممحقضغ باالتفاؾية عاـ  1977ـ.1

كؼيسا يمي بعس اىع السخخجات االندانية السشبثقة عغ صياغة القانػف الجكلي االنداني :

أكال :الشصاؽ السادؼ لمقانػف الجكلي اإلنداني :جاء البختػكػؿ األكؿ ليعالج األكضاع الخاصة
ككضع حخكب التحخيخ الػششية عمى قجـ السداكاة مع السشازعات السدمحة
بالسشازعات السدمحة الجكلية،
َ
الجكلية ،في حضغ جاء البخكتػكػؿ الثاني باألحكاـ الخاصة بالسشازعات السدمحة غضخ الجكلية .ك يذسل
الشصاؽ السادؼ لمقانػف الجكلي اإلنداني ثبلثة أنػاع مغ الشداعات السدمحة:

الشػع األكؿ :الشداعات السدمحة الجكلية :ك ىي تََج ُّخل القػة السدمحة لجكلة ضج دكلة أخخػ ،سػاء أكاف
التجخل مذخكعاً ،أـ غضخ مذخكع ،كسػاء أعمشت الحخب رسسياً ،أـ لع تعمغ .كقج نرت السادة الثانية
السذتخكة مغ اتفاؾيات جشيف األربعة لدشة 1949ـ عمى أف القانػف اإلنداني يصبق عمى " حالة

الحخب السعمشة ،أك أؼ اشتباؾ مدمح آخخ يشذب بضغ شخفضغ أك أكثخ مغ األشخاؼ الدامية الستعاقجة،

حتى كلػ لع يعتخؼ أحجىا بالحخب ، ".كعميو فإف القانػف الجكلي اإلنداني يجخل َحِّض َد التصبضق بسجخد
استخجاـ القػة السدمحة دكلياً ،أؼ دكف انتطار إعبلف الحخب.
أما الشػع الثاني :حخكب التحخيخ الػششية :ك ىي كافة أشكاؿ الشزاؿ السدمح الحؼ تقػـ بو الذعػب
التي َُّ
أرضيا ضج جضػش الجية السعتجية اك الجية السدتعسخة.
احتمت ُ
1

القاضي جساؿ شيمػؿ " :القانؽن الجولي اإلنداني"  ،مقاؿ مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني التالي :

www.ao.academy.org

تاريخ الترفح ، 2020/02/12 :عمى الداعة  11.00 :صباحا
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كقج كانت ىحه الحخكب تخزع لمقانػف الجاخمي لمجكؿ الغاصبة؛ كذلظ َّ
ألف الجكؿ االستعساريَّة كانت

تعتبخ األقاليع السدتعسخة جدءاً مشيا كفق القانػف الجكلي التقمضجؼ .كلكغ بعج صجكر القخار رقع 1514
عغ الجسعية العامة لؤلمع الستحجة سشة  1960ـ ،كالحؼ يقزي بزخكرة استقبلؿ األقاليع السدتعسخة،

كإنياء كافة أشكاؿ االحتبلؿ ،بجأت قزية حخكب التحخيخ تتفاعل.

الشػع الثالث :السشازعات السدمحة غضخ الجكلية :كىي ما يعخؼ بالحخب السجنية في القانػف الجكلي
التقمضجؼ ،كقج أدرجيا القانػف الجكلي الحجيث ضسغ الشداعات السدمحة التي تصبق عمضيا اتفاؾيات

القانػف الجكلي اإلنداني .فقج نرت السادة الثانية السذتخكة بضغ اتفاؾيات جشيف األربعة لعاـ  1949ـ،
عمى أنو في حالة ؾياـ نداع مدمح ليذ لو شابع دكلي ،يمتدـ كل شخؼ في الشداع بأف يصبق أحكاـ
اتفاؾيات جشيف األربعة ،كىػ ما نرت عميو الفقخة األكلى مغ السادة األكلى مغ البخكتػكػؿ اإلضافي

الثاني لعاـ  1977ـ .ك بالتالي فالشداعات السدمحة غضخ الجكلية داخم ًة في نصاؽ تصبضق القانػف
الجكلي اإلنداني ،كتدخؼ عمضيا أحكامو كافة.

ثانيا:الشصاؽ الذخري لمقانػف اإلنداني  :ك ىػ تحجيج الفئات أك األشخاص الحيغ يتستعػف بحساية

القانػف اإلنداني أثشاء حجكث الش ادعات السدمحة ،كيصمق عمضيع مرصمح ) األشخاص السحسضػف ( أك
ط بالسبجأ الحؼ قاـ عميو القانػف الجكلي
)الفئات السحسية ( زمغ الشداعات السدمحة.كالحجيث مختب ٌ

اإلنداني ،كىػ مبجأ عجـ جػاز استخجاـ القػة إالّ ضج األشخاص الحيغ يدتخجمػنيا ،أك ييجدكف بحلظ،

أؼ ال يجػز استخجاـ القػة إالّ ضج) السحاربضغ (أك) السقاتمضغ( ،كىحا ما يعخؼ بسبجأ التفخقة بضغ
السقاتمضغ كغضخ السقاتمضغ في القانػف الجكلي .أما األشخاص السحسضػف بسقتزى أحكاـ القانػف اإلنداني

فيع :الجخحى كالسخضى،الغخقى كالسشكػبػف ،أسخػ الحخ  ،السجنضػف ،مػضفػا الخجمات اإلندانية.1

ثالثا :الشصاؽ السكاني لمقانػف الجكلي اإلنداني:يخاد بالشصاؽ السكاني لمقانػف الجكلي اإلنداني؛ بياف
األماكغ التي ال يجػز استيجافيا باألعساؿ العدكخية ،حضث يحجد القانػف الجكلي العاـ مدخح العسميات
العدكخية مغ خبلؿ بياف األىجاؼ العدكخية التي يجػز استيجافيا ،كبياف األىجاؼ السجنية التي ال

تجػز مياجستيا.كسا يحجد القانػف الجكلي العاـ الحجكد الجغخاؼية لمسكاف الحؼ تتع ؼيو العسميات

العدكخية ،ب اًخ ،كبح اًخ ،كجػاً ،كىػ يعخؼ بسبجأ التسضضد بضغ األىجاؼ العدكخية ،كاألىجاؼ السجنية ،حضث
1

دمحم الغخبي " :الػجضد في العبلقات الجكلية السعاصخة مع دراسة تاصضمية مخترخة لمقانػف الجكلي االنداني"،

مصبعة اسبارشضل –ششجة – الصبعة الثانية ،سشة ، 2015ص . 275
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تشز السادة الثامشة كاألربعػف مغ البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977ـ الستعمق بحساية ضحايا
تعسل أشخاؼ الشداع عمى التسضضد بضغ الدكاف السجنضضغ،
أف
السشازعات الجكلية السدمحة ،عمى كجػب ْ
َ
كالسقاتمضغ ،كبضغ األىجاؼ السجنية ،كاألىجاؼ العدكخية ،كمغ ثَع تػجو عسميا ِ
ض َّج األىجاؼ العدكخية
دكف غضخىا ،كذلظ مغ أجل تأمضغ احتخاـ كحساية الدكاف السجنضضغ ،كاألعياف السجنية.

يبجأ تصبضق القانػف اإلنداني كسخياف أحكامو عمى أرض الػاقع مشح لحطة بجاية الشداع السدمح،

أؼ بجاية االشتباؾ الفعمي بضغ القػات السدمحة ،سػاء أكاف ىشاؾ إعبلف عغ بجاية الحخب أـ ال .ك

يشتيي تصبضق أحكاـ القانػف الجكلي اإلنداني عشج اإليقاؼ العاـ لمعسميات العدكخية
السدمح.أما في حاالت االحتبلؿ فإف القانػف اإلنداني يتػقف تصبيقو بعج عا ٍـ ك ٍ
احج مغ انتياء العسميات
ٍ
بل – ال يؤدؼ إلى انتياء تصبضق
الحخبية
بػجو عاـ .كاإليقاؼ السؤقت لمعسميات العدكخية – كاليجنة مث ً
االشتباؾ

أحكاـ القانػف الجكلي اإلنداني ،بل يدتسخ حتى يتع اإليقاؼ الكمي لمشداع السدمح ،ثع بعج ذلظ بعاـ

كاحج يتع إيقاؼ تصبضق القانػف الجكلي اإلنداني .أما بالشدبة لؤلسخػ فبل يتػقف تصبضق ىحا القانػف إال
بعج اإلفخاج عشيع ،كإعادتيع ألكشانيع برػرة نيا
خاتسة :
إف البحث في مػضػع أثخ التاريخ عمى صياغة التذخيع ،مػضػع لو مغ األىسية بسا كاف
 ،ألف ركح التذخيعات تدتذف مغ ركح الدياسة التي يعج التاريخ أحج أىع مقػماتيا كفي ىحا الرجد

ندتحزخ مقػلة "غػستاؼ لػبػف" في كتابو" ركح الدياسية" عشجما قاؿ أف  " :مقػمات ركح الدياسة
ىي :ركح االفخاد ،كركح الجساعات ،كركح الذعػب ،كدركس التاريخ " كنحغ نؤيج مقالو ىحا ؛فإذا
كانت القاعجة القانػنية مغ ركائدىا أنيا قاعجة إندانية ،اجتساعية أؼ أنيا تعشا بتشطيع كتأشضخ الدمػؾ
اإلنداني لؤلفخاد كالجساعات كالذعػب ؛فشحغ نقػؿ أف مقػمات ركح التذخيع ىي :ركح األفخاد  ،ركح

الجساعات ،ركح الذعػب ،دركس التاريخ ،ركح الدمػؾ اإلنداني كركح الدمصة التي تقخف بإفخاد
الجداءات .
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الئحة السخاجع :

 /1الكتب :

 غػستاؼ لػبػرف" :ركح الدياسة "،مشذػرات مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة ،الصبعة
األكلى ،سشة 2017؛

 دمحم الغخبي " :الػجضد في العبلقات الجكلية السعاصخة مع دراسة تاصضمية مخترخة لمقانػف
الجكلي اإلنداني مصبعة اسبارشضل –ششجة –سشة  2015؛

 عبج الخحساف ابغ خمجكف " :مقجمة ابغ خمجكف "  ،تحقضق حامج احسج الصاىخ ،مصبعة دار
الفجخ لمثخاث ،الصبعة االكلى ،سشة 2003؛
edition original, geneve

 Henry dunant : un souvenir de solferino
1862_CICR.

 /2الخسائل الجامعية :

 السػدف دمحم يػسف' :إشكالية حساية السستمكات الثقاؼية كالبضئية بضغ الػاقع كالقانػف الجكلي
اإلنداني"،

بحث لشضل درجة الساستخ ،

جامعة عبج السالظ الدعجؼ بصشجة ،الدشة

الجامعية2014-2013 :؛

 حدضغ فاخخ عمي " :حقػؽ اإلنداف بضغ الشطخية كالتصبضق في الجساتضخ العخاؾية"،

بحث

مقجـ إلى األكاديسية العخبية في الجنسارؾ كمية القانػف كالدياسة -قدع القانػف -استكساال
لستصمبات درجة الساجدتضخ في القانػف ) .( 2010-2011

 /3 السقاالت العمسية

 حسج الفضمي  ":القانػف كالدمػؾ اإلنداني محاكلة لفيع صشاعة التذخيعات " ،مقاؿ مشذػر
بسجمة عالع الفكخ ،العجد  147ابخيل –يػنضػ ،سشة 2018؛

 جساؿ شيمػؿ " :القانػف الجكلي اإلنداني"  ،مقاؿ مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني التالي :
تاريخ الترفح ، 2020/02/12 :عمى الداعة  11.00 :صباحا
www.ao.academy.org
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األنثخوبؽلؽجيا والكتابة التاريخية

"أعخاف الكبائل السغخبية نسؽذجا"
الباحث عبج العديد بؽدرة /السغخب
مقجمة:
يجرس التاريخ األحجاث اإلندانية الفخيجة غضخ الستكخرة ،كالسختبصة بدماف كمكاف معضشضغ ،في
حضغ تعالج األنثخكبػلػجيا الطػاىخ اإلندانية الستكخرة كالستعجدة في الساضي كالحاضخ؛ كفي أماكغ
متعجدة .كلقج أسيع التفاعل الستبادؿ بضغ ىحيغ التخررضغ،في بخكز تػجو تاريخي سسي
بػِ"األنثخكبػلػجيا التاريخية" ،ييتع أساسا بجراسة الطػاىخ االجتساعية كاالقترادية كالثقاؼية برػرة
عامة ،كفق مقاربات ججيجة ،كمخاجعات لمتحقضب الكبلسيكي كاإلشكاليات التي يصخحيا البحث
التاريخي.

مشح أكاخخ القخف التاسع عذخ كبجاية القخف العذخيغ،شكل السغخب قبمة لمسدتكذفضغ مغ

ركاد الدػسضػلػجيا كعمساء االثشػغخاؼيا كاألنثخكبػلػجيا ،كساىست دراساتيع بذكل أك بآخخ في
تكخيذ تخسانة مفاـيسية استعسارية ،تذكمت مغ دراسة الذعػب األخخػ،التي كانت غالبا ما

ترشف في خانة الذعػب الستأخخة،أك بعبارة أخخػ "السجتسعات التقمضجية الذفيية السفتقخة لتجكيغ

تاريخيا" .كالكثضخ مغ الباحثضغ في ىحا السجاؿ يجدمػف الضػـ أف القػػ االستعسارية تحكست عغ

بعج في عجد مغ الجراسات األنثخكلػبػجية ،التي أنجدت في ىحه السخحمة ،بل كانت ىحه القػػ كراء
العجيج مغ ىحه الجراسات التي ساعجتيا عمى معخفة حؿيقة السجتسعات السدتعسخة (بفتح السيع
الثانية) ،بػية التحكع فضيا مغ خبلؿ استغبلؿ تشاقزاتيا البشضػية األساسية التي ليا عبلقة بالدمصة

كالجيغ كالسعتقج كاالقتراد.

كاف لتأثخ التاريخ باألبحاث األنثخكبػلػجية في التجخبة األكربية ،نتائج ميسة عمى مدتػػ

تججيج مػاضيع التاريخ كإشكالياتو ،كفي نفذ الػقت ،اقتحع السؤرخ مجاالت كانت في حكع السشدي

كالسيسر ،باستثسار مفاـيع العمػـ اإلندانية األخخػ كمشاىجيا .في حضغ ضل ىحا االلتقاء في
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التجخبة السغخبية مشح بجايتو مػجيا مغ شخؼ اإلدارة االستعسارية ،لكشو بالخغع مغ ذلظ استصاع
شخح إشكاليات ججيجة ،مشبضشيا؛ كضيفة األعخاؼ في تشطيع مكػنات السجتسع ،كفي عبلقتيا بالجيغ

كالسعتقجات ذات البعج الرػفي كالدحخؼ داخل السجتسع السغخبي ،كىػ مػضػع ىحا السقاؿ الحؼ
سشقجمو كفق السحاكر الثبلثة اآلتية:
 التاريخ كالعمػـ السداعجة. األنثخكبػلػجيا نسػذج لمعمػـ السعخؼية السداعجة لمكتابة التاريخية. مطاىخ تبشي األنثخكبػلػجيا في كتابة التاريخ االجتساعي لمؿبائل السغخبية (مدألة األعخاؼنسػذجا).
-1السحؽر األول:التاريخ والعمؽم السداعجة
يحىب العجيج مغ السخترضغ ،إلى القػلبأف التاريخ ضل لسجة شػيمة فشا كأدبا ،ييتع برػرة
خاصة باألفخاد ،كبالفئات العميا مغ السجتسع ،كبشخبو (السمػؾ ،كرجاؿ الجكلة ،كقادة الثػرات)،
كبالػقائع كالحخكب كالثػرات ،كبالسؤسدات الدياسية كاالقترادية كالجيشية التي تييسغ عمضيا

الشخب .غضخ أنو أصبح عمسا بعج تأثخه بعمػـ إندانية()1عجة،حضثبجأ ييتع بالكتل االجتساعية التي

بقضت عمى ىامر الدمصة،كأكلئظ الحيغ يقاسػنيا(.)2

كضيخت حاجة التاريخ إلى عمػـ إندانية أخخػ مغ قبضل عمع االجتساع ،كعمع الشفذ،

كاالثشػلػجيا ،كاألنثخكبػلػجيا ،في فتخة مبكخة،كفي ىحا الرجد يقػؿ ابغ خمجكف" :فيػ محتاج إلى
مآخح متعجدة كمعارؼ متشػعة كحدغ نطخ كتثبضت ،يفزياف براحبيسا إلى الحق كيشكباف بو عغ
()3
.ى ِّسر ىحا الدبق الخمجكني ،كساد االعتقاد إباف سيادة الشدعة الػضعانية
الدالت كالسغالط" ُ
بزخكرة اقترار التاريخ عمى الػثيقة السكتػبة ،كىػ ما لخرو السؤرخ الفخندي شارؿ سضشػبػس

1

عمى عكذ المغة الفخندية ،تدتعسل المغة االنجمضدية مرصمح العمػـ االجتساعية.

-2لػغػؼ (جاؾ)،التاريخ الججيج ،تخجسة كتقجيع دمحم الصاىخ السشرػرؼ ،مخاجعة عبج الحسضج ىشية ،السشطسة
العخبية لمتخجسة،بضخكت ،الصبعة األكلى2001،ـ ،ص.282 .
-3ابغ خمجكف (عبج الخحساف بغ دمحم)،السقجمة،تحقضق :أبي عبج الخحساف عادؿ بغ سعج ،الجار
الحىبية،القاىخة ،2006،ص.15 .
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بقػلو :ال تاريخ بجكف كثيقة( ،)1لكغ مفيػـ الػثيقة عشج الػضعانية الفخندية أك التاريخيانية األلسانية
ضل محجكد المغاية،األمخ الحؼ يفدخ صخاعيا ضج مجرسة األناؿ ،Annalesالتي أكج أحجـ
ؤسدضيا كىػ لػسياف ؼيفخ،Lucien Febvreعمى أف التاريخ يكتب اعتسادا عمى الػثائق السكتػبة،
إف كججت" .لكغ يسكغ ،بل يجب ،أف يكتب اعتسادا كل ما يدتصيع الباحث ،بسيارتو كححقو ،أف
يدتشبصو مغ أؼ مرجر :مغ السفخدات كالخمػز ،مغ السشاضخ الصبيعية كمغ تخكضب اآلجخ ،مغ

أشكاؿ السدارع كمغ األعذاب الصفضمية ،كمغ خدػفات القسخ ،كمغ مقارف الثضخاف،كمغ فحػص
العالع الجضػلػجي لؤلحجار ،كمغ تحميبلت الكيسيائي لمدضػؼ الحجيجية"(.)2

كسعت مجرسة الحػليات حقل الػثيقة التاريخية ،كدافعت عغ التشاىج أك التعاكف العزػؼ
َّ

بضغ التخررات السختمفة ،عمى أساس أف التاريخ ىػ "عمع العمػـ"،كسا دششت حػليات التاريخ

االقترادؼ كاالجتساعي التي أسدت سشة 1929ـ،عسميا بحػار شاؽ مع عمع االجتساع الحؼ لع

يكغ عمساؤه في راحة أماـ األىجاؼ التػسعية لمتاريخ( .)3كفي السقابل تأثخ ركاد التاريخ الججيج ،مثل
ل ػسياف ؼيفخ كمارؾ بمػخ كفخنانج بخكديل ،بالسؤسدضغ األكائل لعمع الجغخاؼيا أمثاؿ فضجاؿ دك

الببلش كجػف بخكنيذ ،كلع يتػاف لػسياف ؼيفخ عغ التأكضج عمى التحالف بضغ الجغخاؼيا البذخية

كالتاريخ الججيج(.)4تػاصل تعاكف التاريخ مع العمػـ األخخػ ،كانرب االىتساـ عمى العمػـ
االقترادية ،في ضل تصػر التاريخ االقترادؼ كحزػره الزخكرؼ في صمب التاريخ الججيج،
بالخغع مغ السذاكل التي شخحتيا التقشية الستدايجة لعمع االقتراد كمضػؿ ىحا العمع لجراسة اآلماد

القرضخة كالستػسصة(.)5

لقج تسكغ مؤرخػ الحػليات ،مغ صيخ تخررات العمػـ اإلندانية؛ مغ اقتراد كجغخاؼيا
كإثشػلػجيا كسػسضػلػجيا كسيكػلػجيا اجتساعية في مقاربات ضخسة ،كفي نطاـ متصػر لمتحمضل،
-1العخكؼ (عبج هللا)،مفيػـ التاريخ ،دار السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء،الصبعة،4،2005ج،1.ص.19.
-2نفدو ،ص.81 .

-3دكس (فخاندػا) ،التاريخ السفتت :مغ الحػليات إلى التاريخ الججيج،تخجسة :دمحم الصاىخ السشرػرؼ ،السشطسة
العخبية لمتخجسة ،الصبعة األكلى ،بضخكت2001،ـ،صز.46-43.
-4لػغػؼ (جاؾ) ،التاريخ الججيج ،ـ .س ،.صز.78-77 .
-5نفدو ،ص.116 .
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يشبشي عمى السدج بضغ السفيسة كالتبديط .لحلظ كاف لمترػر الججيج لمتاريخ ،انعكاسات ىامة عمى
صشاعة التاريخ ،كيسكغ حرخ ىحه االنعكاسات في عشرخيغ أساسضضغ كاف ليسا أكبخ األثخ في
تججيج مضجاف الجراسات التاريخية ،كيتعمق األمخ؛ بإلغاء الحجكد بضغ التاريخ كالعمػـ االجتساعية كما
انبثق عشو مغ تخررات ثشائية مثل الجيسغخاؼية التاريخية ،التاريخ االقترادؼ ،التاريخ
االجتساعي...الخ،ثع استعارة السفاـيع ،كتبشي السشاىج كالتقشيات السدتعسمة في ىحا العمع االجتساعي
أك ذاؾ،األمخ الحؼ تسخس عشو بخكز أكراش ججيجة في مضجاف التاريخ ،مثل :تاريخ الحىشيات
كالترػرات ،كتاريخ السؤسدات كالسعتقجات ،كتاريخ الدمصة في عبلقتيا بالسجتسع.
 -2السحػر الثاني:األنثخكبػلػجيا نسػذج لمعمػـ السعخؼية السداعجة لمكتابة التاريخية
كلجت األنثخكبػلػجيا مغ رحع الجراسات االثشػغخاؼية األكلى،التي ارتكدت عمى مخاؾبة بعس
الجساعات البذخية كتحمضميا مغ خبلؿ خرائريا (كيتع اختيارىا،غالبا ،بضغ أكثخ الجساعات
اختبلفا عغ جساعتشا ،ألسباب نطخية كعمسية ال تتعمق بصبيعة البحث قصعا) ،بػية رد حياة كل
مشي ا إلى شكميا البجائي ،بسا يسكغ مغ األمانة؛ كقج استخجـ األنثخكبػلػجي كناؿ أكائل ىحه الػثائق
السقجمة مغ اإلثشػغخافضضغ استخجاما مقارنا (كلغايات يشبغي تحجيجىا ؼيسا بعج)( ،)1قبل خخكجيع

لمسضجاف مع ضيػر األنثخكبػلػجيا االمبخيؿية كاالعتساد عمى السبلحطة السباشخة.
ساد االعتقاد في البجاية ،أف األنثخكبػلػجيا عمع ييتع بجراسة السجتسعات الرغضخة التي تشعجـ
فضيا تقالضج الكتابة كالقخاءة ،أك مجتسعات ما قبل الرشاعة ،كىػ ما أخخ ؾياـ األنثخكبػلػجضضغ

بجراسات جادة كمقشعة عغ السجتسعات السخكبة كالحزارات الستصػرة( .)2لكغ ىحا الترػر شجع
السشحى األنثخكبػلػجي الكبلسيكي عمى دراسة السجتسعات القبمية خرػصا بالبمجاف التي تػجيت

صػبيا التصمعات التػسعية لمقػػ االستعسارية.

اىتست األنثخكبػلػجيا،كخرػصا األنثخكبػلػجيا االجتساعية كالثقاؼية ،بخصج الخمػز
السذتخكة لجػ مجتسع ما ،ككحا رصج أنساط السعاني الستجاخمة ،التي يقػـ أفخاد السجتسع بتػلضجىا
-1ليفي ستخاكس (كمػد) ،األنثخكبػلػجيا البشضػية ،تخجسة مرصفى صالح ،مخاجعة كجيو أسعج،الجدء الثاني،
مشذػرات ك ازرة الثقافة كاالخشادالقػمي ،دمذق ،1973 ،ص.15 .
-2ايكمساف (ديل)" ،األنثخكبػلػجيا كالتاريخ ككضعيسا في السجاؿ األكاديسي" ،مجمة كمية اآلداب كالعمػـ
اإلندانية ،جامعة دمحم الخامذ ،العجد ،18الخباط ،1993،ص.117 .
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كالحفاظ عمضيا ،أك بتغضضخىا كإعادة إنتاجيا ،مغ أجل إعصاء معشى لعالسيع االجتساعي كمغ أجل
تديضل عسميع كتحخكيع ؼيو .كسا انذغمت بالبحث عغ الكيؽية التي تؤثخ بيا ضػابط التشطيع
االجتساعي كاالقترادؼ في ،قزايا مثل البلمداكاة االجتساعية كالعبلقة بضغ الجشدضغ كالدمصة

الدياسية(.)1

أعصت نطخية الدمغ الصػيل لفخنانجبخكديل،الفخصة لتقارب التاريخ مع العمػـ اإلندانية التي
تجرس مجتسعات "شبو الداكشة" ،مثل "اإلثشػلػجيا" أك كسا اعتجنا الضػـ قػلو بديػلة

"األنثخكبػلػجيا"( .)2كبالخغع مغ أف األنثخكبػلػجي كالسؤرخ يتبعاف أسمػبا معضشا في التفدضخ ،إال أف
أسمػبيسا متكامبلف ،كيسكغ ألحجىسا أف يكسل اآلخخ .كغشي عغ القػؿ إف السؤرخ يختمف عغ
األنثخكبػلػجي في الشسط الحؼ يتبعو في تفدضخ الػقائع التاريخية أك التجخيج الحؼ يدتخمرو مغ

ذلظ الػاقع ،إال أف ىحا االختبلؼ ىػ اختبلؼ في التجرج أكثخ مسا ىػ اختبلؼ في الشػع(.)3األمخ

الحؼ جعل بعس ركاد التاريخ كاألنثخكبػلػجيا يجسعػف عمى أف التاريخ ىػ بسثابة محاكلة
(.)4

إثشػلػجية حػؿ السجتسعات الساضية

يبجك أف التقارب بضغ التاريخ كاألنثخكبػلػجيا ،جعل فضمضب مضشارد يتداءؿ مغ حضث الجػىخ،
عغ إمكانية انجماج ىحيغ العمسضغ االجتساعضضغ ،كتع شخح مدألة االنريار ،في مجمة الحػليات
كقت بخكز األنثخكبػلػجيا التاريخية .كبالخغع مغ أف عسمية الجمج ىحه لع تتع ،فإف مدألة االرتباط
ضمت قائسة ،إلى درجة أف األنثخكبػلػجيا التاريخية تجمج في أقداـ األنثخكبػلػجيا في الػاليات
الستحجة األمخيكية ،بضشسا تجمج في أقداـ التاريخ كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لفخندا.

-1ايكمساف (ديل) ،األنثخكبػلػجيا كالتاريخ ككضعيسا في السجاؿ األكاديسي ،...ـ .س ،.ص.118 .
-2لػغػؼ (جاؾ) ،التاريخ الججيج ،ـ .س،.ص.114 .

-3ايكمساف (ديل) ،األنثخكبػلػجيا كالتاريخ ككضعيسا في السجاؿ األكاديسي ،...ـ .س ،.ص.118 .

4

- Fernand Braudel, Les ambitions de l’histoire, Ed. de Fallois, Paris, 1997, T.

2,pp. 159 -161.

- Lévi-Strauss cité dans Jacques REVEL, Nathan WACHTEL (éd.), Une école

pour les sciences sociales, De la VIe section à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, Paris, Cerf, 1996, pp. 265-266.
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أصبح التداؤؿ ممحا عغ العبلقات بضغ التخررضغ ،األنثخكبػلػجضػ التاريخي ،كعغ

التأثضخات التي فخضيا كل اختراص عمى اآلخخ ،كذكخ بعس الشرػص السخجعية الكبخػ التي
تعالج مدألة تقد يع حقػؿ التخررات .لكغ يسكغ أيزا (كغالبا ما حجث ذلظ) التداؤؿ عغ
السكاف الحؼ يحتمو الػعي التاريخي ،تمظ التاريخانية historicitéعشج الذعػب التي استأثخت

األنثخكبػلػجيا االجتساعية أك اإلثشػلػجيا بذكل تقمضجؼ بجراستيا(.)1

كمع ذلظ تخبط االختراصضغ عبلقة جػارية مخدىا إلى شبيعة مػضػعيسا؛ فإف كاف

السجاؿ يذكل مادة األنثخكبػلػجيا ،ؼيكػف بحلظ مجاال تاريخيا ،كإف كاف الدماف يذكل السادة
األكلية لمتاريخ فيػ زمغ محجد مػقعو ،كىػ بيحا السعشى أنثخكبػلػجي.
 -3السحػر الثالث :مطاىخ تبشي األنثخكبػلػجيا في كتابة التاريخ االجتساعي لمؿبائل السغخبية
تقجـ األنثخكبػلػجيا التاريخية إضاءات ؾيسة عغ البشى الثقاؼية ،التي تذكل مجخبل أساسيا

لفيع الشطع العخؼية لمؿبائل السغخبية ،كتاريخيا السمتبذ نتيجة تثاقفيا مع الحزارات الػافجة.

كتداعجنا الجراسات التي قاـ بيا األكربضػف إباف القخف العذخيغ ،عمى رصج كاقع الؿبائل السغخبية
ككتابة تاريخيا اعتسادا عمى تفاعبلت متعجدة،كسا تقخبشا مغ فيع األحجاث التاريخية اليامة التي
برست تاريخ السغخب ،خرػصا ما يترل بالبشيات االجتساعية كالثقاؼية.

ضمت الجراسات األنثخكبػلػجية السشجدة حػؿ السغخب في حرضمتيا العامة ،كعمى الخغع مغ
ارتك ازىا عمى إثشػغخاؼية الؿبائل ،كاكتدابيا معخفة حؿيؿية بالسضجاف ،متسضدة بشػع مغ "البجاكة" العمسية
(مع استثشاءات قمضمة) ،ألف إنتاجيا في الغالب كاف مغ قبل أساتحة في اآلداب ،أك باحثضغ محمضضغ،

أك رجاؿ اإلدارة االستعسارية ،أك عدكخيضغ .كبسعشى أدؽ أنتجيا مػضفػف معخكفضغ بكفاءتيع في
مجاالت تخرراتيع أكثخ مغ معارفيع الدػسضػلػجيا كاألنثخكبػلػجيا.

قبل ذلظ ،انتعذت الخحبلت االستكذاؼية األكربية صػب السغخب خبلؿ القخف التاسع عذخ

بذكل الفت كمكثف ،كذلظ كفق كسضمتضغ كعبخ مدمكضغ ،األكلى تسثمت في الدفارات باالنصبلؽ
مغ محػر ششجة ،مقخ "دار الشيابة" كالقشاصل مسثمي األجشاس ،ككانت ىحه الخحبلت تتجو نحػ
العػاصع الدمصانية ،ككاف ليا إيقاعيا كشقػسيا ،كىي في الغالب رحمة نسصية مغ حضث مدالكيا
-1أكجي (مارؾ) ،أنثخكبػلػجيا العػالع السعاصخة ،تخجسة كتقجيع شػاىخ يسضمػد ،دار الخكافج الثقاؼية ،الصبعة
األكلى ،2016ص.19 .
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كمحيصيا البذخؼ(.)1كالثانية تجدجت في شخيق السدتكذفضغ الفخندضضغ كغضخىع،الحيغ اختمفت
ضخكفيع كحػافدىع كعبلقاتي ع مع مؤسدات بمجانيع ،كتعجدت الجيات السسػلة ليع ،غضخ أف قج ار مغ
السغامخة كالخخكج عغ مدالظ الخحمة الخسسية كاف ىػ القاسع السذتخؾ بضشيع ،ألنيع اىتسػا بجػانب

لع تثخ فزػؿ السؤرخضغ السغاربة؛ مغ قبضل تاريخ السجتسع كاألعخاؼ كالعادات كالحياة الضػمية(.)2

اىتست األنثخكبػلػجيا الكػلػنيالية بالعادات القبمية ،لسا ليا مغ إلساـ بشسط الحياة كالتشطيع

االجتساعي كالبشية االقترادية كالحىشية ،ما جعل السدتكذفضغ الفخندضضغ بالسغخب يػلػف أىسية
بالغة لؤلعخاؼ ،نط اخ لسبلمدتيا جسيع جػانب السجتسع بكل فئاتو السشبثقة مغ القاعجة إلى القسة،

كقجرتيا عمى تػضيح نػعية العبلقات القائسة بضغ األفخاد كالجساعات ،كقجرة العخؼ عمى تجبضخىا(.)3

لخز ىشخؼ باصي()Henri Bassetالسفيػـ الشفعي كاالختدالي الحؼ تبشاه مسارسػ الحؿبة
ّ
االستعسارية حػؿ األنثخكبػلػجيا ،كعخضو في شكل بخنامج تجشضشي ،حضغ قاؿ" :ما يمدمشا دراستو
بالجرجة األكلى ىع الدكاف السغاربة :صشاعتيع كعاداتيع ،كمؤسداتيع ،ككحلظ األعخاؼ

كالسعتقجات .ىحا العسل ابتجأ مشح زماف ،فقج تخؾ لشا الخحالة األكربضػف الحيغ زاركا السغخب (كفي
كل األكقات) نرػص أسفارىع ،كاعتبخكا إلى حج ما إثشػغخافضضغ" .ثع بعجىع جاء دكر العمساء
كبجأت الجراسات السشيجية لعادات كتقالضج الداكشة السغخبية.
تعخض ركاد األنثخكبػلػجيا الكػلػنيالية لمعخؼ القبمي عخضا في بجاية األمخ ،كلع يخررػا
حض اد كاضحا لو ،رغع أىسية انتاجاتيع في كتابة تاريخ العادات كاألحكاـ القائسة ،ككل ما يتعمق
بالتشطيع االجتساعي لمقبضمة السغخبية ،غضخ أنيا ال تديج أىسية عغ الكتابات الفخندية التي كتبت

خريرا ،مغ أجل سبخ أغػار األحكاـ العخؼية كدراستيا كفيع مبادئيا كخباياىا .إذ تشبو الباحثػف
ؼيسا بعج إلى ضخكرة فخد كتابات خاصة بالعخؼ كتصبيقاتو كما تدتػجبو مغ إصبلح كاستغبلؿ
1

- Lebel (Roland), Les voyageurs française au Maroc l’exotisme marocain dans la

littérature de voyage, Paris, 1936, p.64.

 -2الدبتي (عبج األحج) ،بضغ الدشاط كقاشع الصخيق أمغ الصخؽ في مغخب ما قبل االستعسار ،دار
تػبقالممشذخ،ط ،1.الجار البيزاء ،2009،ص.35.

3

- Nehlil, « L’Azerf des Tribus et Qsour berbères du Haut- Guin », Les Archives

Berbères 1915- 1916, p.82.
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لرالح تػشضج الحساية الفخندية بالسغخب ،كمحاكلة فرمو عغ الذخع اإلسبلمي ،كىػ ما قاـ بو

ؼيكتػر بيكي ،)1(Victor Piquetالحؼ خرز الفرل التاسع عذخ مغ كتابو لمعخؼ األمازيغي؛
حضث عخفو كصشفو كفق أقداـ عخؼية كبخػ ،كسا تعخض ؼيو لكيؽية أسمسة العخؼ ،كمداكجتو بالجيغ
اإلسبلمي بعج أف اعتشقو األمازيغ ،كخرز حض اد لػضعية السخأة السشتسية لمبادية السغخبية في ضل
األحكاـ العخؼية ،كالتأثضخات التي تسارس عمضيا ،كأنػاع السمكيات الدائجة كفق األعخاؼ القبمية،

كأصشاؼ األعخاؼ السعتسجة في الؿبائل السغخبية،ثع أبخز التبايشات التي تتخمميا(.)2

اعتسج عمساء األنثخكبػلػجيا الحيغ اشتغمػا عمى القبضمة بالسغخب ،في استقاء معمػماتيع ،عمى
مخبخيغ مغ الؿبائل السعشية ،كاكتفػا بالخصاب الذفػؼ ،مع احتساؿ أف بعس مخاشبضيع كانػا عمى
معخفة بالكتابة .لكغ السيع ىػ أف أغمب ىؤالء الباحثضغ أنجدكا  -إال في حاالت قمضمة –
إثشػغخاؼياتيع بػسضمة السقابمة الذفػية ،إضافة إلى مشيجيات أخخػ .كقج أثضخت تداؤالت عجيجة حػؿ
نجاعة السقاببلت اإلثشػغخاؼية ،كما يسكغ أف يذػبيا مغ نقائز عمسية كأخبلؾية(.)3

يشتسي كل مغ شارؿ دك فػكػ )1884-1883( Charles de Foucauldكركني
كايي )1828( René Cailléضسغ ركاد الرشف الثاني،حضث شبعت رحبلتيع الجغخاؼية مضدة
ذات أىسية قرػػ ،تتسثل في احتػاء يػمياتيا عمى جدئيات تيع األعخاؼ القبمية ،كالتقالضج
كالعادات ،ككل ما يخز التأمضغ الصخقي ،كعبلقة ذلظ بالدمصة الجيشية التي تصبع مجسػعة مغ
الذبكات العخؼية ،كقج اعتشى الخحالة بخيف  Brivesعمى كجو الخرػص بطاىخة الدمصة العخؼية

كمكانتيا في الؿبائل السغخبية ،كتعج ىحه الجراسات مغ أبخز ما كتب حػؿ تاريخ السغخب(.)4

1

- Piquet (Victor), La Colonisation Française da L’Afrique du nord : Algérie-

Tunisie- Maroc, Librairie Armand Colin, Paris, 1914.
2

- Piquet (Victor), Le Peuple Marocain Le bloc Berbère, Librairie Emile Larose 11,

Paris, 1925, pp.208-285.

 -3عبج هللا حسػدؼ،االنقدامية كالتخاتب االجتساعي كالدمصة الدياسية كالقجاسة مبلحطات حػؿ أشخكحة
كمشضخ،األنثخبػلػجيا كالتاريخ حالة السغخب العخبي ،تخجسة عبج األحج الدبتي كعبج المصيف الفمق ،دار تػبقاؿ،

الجار البيزاء،1988،ص.61 .

4

- Brives (Abel), Voyages au Maroc 1901- 1907, A. Jourdan, Alger, 1909, pp.19-

25.
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تعجد االثشػغخافضػف كاألنثخكبػلػجضػف الحيغ اىتسػا بالسغخب ،غضخ أف ىشاؾ تفاكت مغ حضث
أىسية التخاكع السعخفي الكسي كالشػعي الحؼ حققػه،مغ حضث السػاضيع التي استأثخت باىتساميع ،إذ

اىتع ادمػنجدكتي ،Edmond Douttéبالعبلقة التي تخبط بضغ تخسانة األعخاؼ القبمية كالسخدف،
كنػعية التأثضخات السسارسة بضشيسا ،كركد عمى بعس مطاىخ الخزػع ،مغ قبل السستثمضغ لؤلعخاؼ

أماـ أفخاد السخدف خاصة ؼيسا يتعمق بالتشازالت القبمية أماـ األسخ السخدنية ،كيػرد مثاؿ تأمضغ

الصخؽ بالذكل العخفي ليحه األسخ مقابل رسػـ مخكر زىضجة ،حضث عخفت الؿبائل الخاضعة لمسخدف

بيحه الطاىخة(.)1

أكجت كتابات ركبضخمػنصاني ،Robert Montagneعغ أىسية األعخاؼ بالسجاؿ القبمي
كاىتساـ الدػسضػلػجيا الكمػنيالية بيا ،رغع تجاكز األبحاث التاريخية الضػـ لشطختو االستعبلئية

التفخيؿية ،السبشية عمى االنذقاؽ خاصة في كتابو "البخبخ كالسخدف" ،إذ يعتبخ مغ ركاد
الدػسضػلػجيا الكبلسيكية ،التي عجدت عغ تحمضل البشية االجتساعية بالسغخب كفق صيغة محايجة،
كالتي اعتسجت آليات غضخ مػفقة في استجػاب الفئات االجتساعية السغخبية،لكشو يبقى بػابة
األنثخكبػلػجيا التصبيؿية نحػ السغخب ،كأحج أبخز السؤثخيغ في ما يعخؼ بالشطخية االنقدامية

األنجمػ ساكدػنية ،كذلظ حدب كل مغ دافضج مػنتغػمخؼ ىارت كإيسضمػ ببلنكػ إيثاكا ،إذ أكلى
أىسية بالغة لمعخؼ كتػارث سمصو في السجتسع القبمي ،كمػقفو مغ تشامي الدمط السخدنية(.)2

يتذكل الدكاف -حدب ركبضخ مػنصاني -مغ ؾبائل ككحجات سياسية صغضخة األبعاد ،ؼبزع
مئات مغ البضػت أك الزيعات الرغضخة ،يسكغ أف تذكل جسيػرية مدتقمة في نذاشاتيا

االقترادية كالدياسية .كيتسضد األمازيغ السدتقخكف بحب األرض األصمية كحب االستقبلؿ أك
1

- Doutté (Edmond), Marrakech, Gouvernement Général de L’Algérie Comite du

Maroc, Paris, 1905, pp.22-24.
2

- Montagne (Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc Essai sur

la transformation politique des Berbères sédentaires, Librairie Félix Alcan, Paris,
1930, pp.37-39.

- « Le développement du pouvoir des caïds de Tagountaft (Grand- Atlas), in
Mémorial Henri Basset : nouvelles études nord- Africaines et orientales, Tome II,
Paris, 1928, pp.173-176.
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التدضضخ الحاتي  Self-governmentلسؤسداتيع السحمية ضج ـيسشة الحكػمة السخكدية ،كىحا
الذعػر أؼ االرتباط باألرض يقابل عشج الخحل حب الحخية الفخدية كالجساعية ،كالحفاظ عمى
التقالضج كالصقػس .كسا تتسضد السشاشق األمازيػية بتذابو التخاث رغع اختبلؼ نسط الحياة كالسجاؿ

الجغخافي ،فرشاعة الفخار أك الشديج أك الدراعة ىي نفديا في جسيع مشاشق شساؿ إفخيؿيا(.)1

يتسضد التشطيع االجتساعي عشج السدتقخيغ  Les sédentairesبػجػد أربع بشيات

ىي:القخية -اتحاد القخػ أك الفخكع -القبضمة التي ىي اتحاد يجسع اتحادات القخػ-الكشفجرالية
َّ
السذكمة مغ عجة ؾبائل أك اتحادات .ال تتػحج ىحه األجداء إال عشج كجػد خصخ خارجي كحتى في
ىحه الحالة الػحضجة أحيانا ال تتفق عمى تعضضغ زعيع كاحج ،فقج تختار كل جبية أف تحارب بسفخدىا

كسا كقع في الدػس كالخيف عشج مػاجية ىحه الؿبائل لمسخدف،كتزاؼ إلى الخصخ الخارجي عػامل

مػحجة لمؿبائل :كػجػد قانػف عخفي -االعتقاد بالشدب السذتخؾ -كجػد سػؽ مخكدؼ أك الذعػر
بالكخاـية ضج قبضمة مجاكرة(.)2

الجكار -SOUS fraction
أما في مجتسعات الخعاة فيشاؾ مجسػعات متجاكرة أىسيا" ّ
الفخح ،البصغ السكػف مغ عجة أفخاذ ثع القبضمة التي تجسع عجة بصػف تكػف عادة أربعة أك خسدة

ليا مجمذ يتكػف مغ رؤساء العائبلت الكبضخة كيتخأسو شخز يجعى –األمغار -أؼ الخئيذ(.)3

يعتبخ مػنصاني الؿبائل مجسػعات مدتقمة مشغمقة عمى بعزيا البعس ،كمتجاكرة عمى

شكل كحجات،كيتكمع بيحه السشاسبة عمى نطاـ المّف  ،Leffالحؼ ىػ تحالف عائمي جساعي عدكخؼ

كاقترادؼ كسياسي بضغ كحجات قبمية،يتسثل دكره األساسي في الجفاع كحفع التػازف بضغ
السجسػعات حتى ال تأكل القػية مشيا الزعيفة ،ألف القبضمة تشقدع عادة إلى صفضغ أك

لّفضشستعارضضغ ،يزع كل لف عجد متػازؼ مغ الفخكع الستحالفة التي تجسع األفخاد داخل المف(.)4

1

-Ibid, p.177.

2

-A.D.N, Fonds Protectorat-Maroc, Les Affaires indigène, série 300N, carton N°

1MA, dossier VI, 1912-1956, la politique berbère du général Lyautey, p.1.
3

-A.D.N, Fonds Protectorat-Maroc, Les Affaires indigène, série 300N, carton N°

1MA, dossier VI, 1912-1956, la politique berbère du général Lyautey, p.5.
4

-A.D.N, Fonds Protectorat-Maroc, Les Affaires indigène, série 300N, carton N°

1MA, dossier VI, 1912-1956, la politique berbère du général Lyautey, p.5.
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بشاء عمى ىحا التحمضل،اعتبخ إرندت غضمشخ في تقجيسو لمكتاب ،أف مػنصاني قجـ أشخكحتضغ

تخراف عمع االجتساع الدياسي لؤلمازيغ ،أكليسا اعتبار العامل األساسي في تػازف القػػ داخل
الرف التي تفدخ التعارض كالتػازؼ ،كأساس لسيكانضدـ
ىحا السجتسع؛ يختكد عمى تحالفات الّمف ك ّ
االستقخار كالثبات،أما العامل الثاني يتسثل في كػف ىحه السجتسعات تتأرجح بضغ الجسيػريات القبمية
الجيسقخاشية كبضغ األقمية االستبجادية ،كىي التحميبلت التي ارتكد عمضيا غضمشخ ؼيسا بعج(.)1

يشتخب "األمغار" أك الدعيع بصخيقة تجاكلية لسجة سشة كاستشادا إلى مبجأ السداكاة الدائج في
"الجسيػريات األمازيػية" ،الحؼ يعكذ الشطخة الحكػرية كالعربية لمشطاـ االجتساعي،لكغ كبالخغع
مغ ىحه السداكاة الطاىخة،يسارس األثخياء كاألعياف في الخفاء نفػذىع إليراؿ صاحب الجاه
"مقجما" لسجة  5سشػات،عمى الخغع
لمخئاسة،بإرشاء أعزاء السجمذ حتى يزسغ رئاستو أك يبقى ّ
مغ كػف العخؼ يحرخ العيجة في مخة كاحجة ،لحلظ كجب عمى الخئيذ لكي يحافع عمى سمصتو
كد كتأيضج العائبلت السشافدة ،كإال سقط في أكؿ معارضة داخمية لو ،كضخب مػنصاني
أف يكدب ّ
مثاال لحلظ بسا كقع في قبضمة سكداكة التي تخأسيا "مختار بغ حسػ" بفزل مرالحتو لسشاكئيو حضث
أقاـ حفبل لجػ انتخابو كاستجعاىع لترؽية األجػاء ثع اختمى بيع كقتميع بسداعجة إخػتو سشة

1880ـ(.)2

إضافة إلى السشافدة ،يتأثخ األمغار "بزعف مػارده السالية ،فعغ شخيق الساؿ يطيخ كخمو
داخل لّفو ،كيتجخل لحل الشداعات كيداعج إخػانو داخل المف بسجىع بالسحاربضغ ،كسا يؿيع تحالفات
كيحتخـ العخؼ ماداـ ال يخالف مرالحو ،كيحافع عمى كحجة المف أشػؿ مجة مسكشة ،بفزل دعع

عائمتو كالعائبلت الستحالفة معو ضج العائبلت السعارضة.
مكغ نطاـ المف ،الجساعات السدتقمة عغ الشطاـ السخكدؼ ،مغ تدضضخ نفديا سياسيا كضبط
ّ

نداعاتيا ،كالسحافطة عمى نطاميا االجتساعي في غياب ىضئات متخررة ،كىػ الدؤاؿ الحؼ
شخحتو السقاربة االنقدامية( ،)3كىحا يجفعشا لمحجيث عغ تشاكؿ ركبضخ مػنصاني لمؿبائل التي كانت

1

-A.D.N, Fonds Protectorat-Maroc, Les Affaires indigène, série 300N, carton N°

1MA, dossier VI, 1912-1956, la politique berbère du général Lyautey, p.5.
2

-Mohamed Tozy et Abderrahmane Lakhsassi, le Maroc des tribus, op. cit, p.182.

3

-Pierre Bonte et autres, Emirs et présidents, CNRS éditions, Paris, 2001, p.39.
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عبلقتيا متػتخة مع السخدف كالتي تعخؼ بؿبائل الدضبة ،كىي ؾبائل كانت تشدع لمثػرة التي تسكشيا

مغ استعادة مججىا عقب مػت الدمصاف أك ىديستو ،كيكػف ىجفيا األكؿ استيجاؼ رمد الدمصة
(القايج) ،كسمب مستمكاتو كتػزيعيا عمى حدب ما يجعى كل فخد فضيا امتبلكو لمجدء مغ الغشيسة

فتجعي ؾبائل الدضبة أنيا تثػر لخفع الطمع كاستخجاع حقػقيا السغتربة مغ الحكع
السخرز لوّ ،
السخكدؼ ،كفي سبضل ذلظ تسارس عشفا يرفو مػنصاني بأنو أشج مغ استبجاد السخدف ،فعشج اشتعاؿ

الثػرة تأتي عمى األخزخ كاليابذ( ،)1كتعصي صػرة عغ ضعف التشطيع السخكدؼ لمحكع أك

السخدف؛ ففي الػقت الحؼ يدتسج "األمغار" سمصتو مغ قػتو الذخرية كاعتسادا عمى أشخاص
أكؼياء داخل مقاشعتو األصمية القبمية ،فإف "القايج" عمى العكذ مغ ذلظ ،يعتسج عمى جشج مختدقة

غخباء أك عبضج ال تجسعيع بو رابصة كالء كإخبلص ،لحلظ ال يتحسدػف لمجفاع عشو ،بل يفخكف

حضشسا تحضغ الفخصة(.)2

تسكغ ركاد األنثخكبػلػجيا الكػلػنيالية مغ خمق الدبق في اكتذاؼ مػاضيع ججيجة لمجراسة
ّ

بالسغخب بػية فيع مجتسعو كؾبائمو ،كذلظ مغ خبلؿ االستفادة مغ تجاربيع بالجدائخ ،كتستعيع بخكح

السغامخة كحب استصبلع السدتجج بالسدتعسخات الفخندية ،كحدب جاؾ بضخؾ،Berque Jacque

فإف ىحه الحػافد جعمت السدتكذفضغ الفخندضضغ يفزمػف الغػص في الغسػض الحؼ يتستع بو عالع
الؿبائل ،بجؿ االكتفاء بالسحاكر اآلمشة مغ الحػاضخ السغخبية .كرغبتيع في فظ ألغاز يػميات سكاف
الؿبائل ،كانت كفضمة ببمػغ كتابة ال تخمػ مغ الخغبة في مدح الحػاجد مع اآلخخ ،كفيع

خرػصياتو الستعمقة بالعادات كالتقالضج كاألعخاؼ(.)3

يرشف عادة جاؾ بضخكزسغ التيار الكػلػيشالي ،لكغ بجرجة متسضدة مغ السػضػعية؛ حضث انتقج
بعس مقػالت السجرسة االستعسارية كالثشائيات الستػازية ،األمخ الحؼ رشحو عشج البعس العتباره
1

-Robert Montagne, Regards sur le Maroc، (préface de jacques Chirac

premierministre), centre des études sur l'Afrique et 'ASIE moderne, CHEAM,Paris,
1986, le titre original est: la vie sociale et politique des berbères.
2

-A.D.N, Fonds Protectorat-Maroc, Les Affaires indigène, série 300N, carton N°

1MA, dossier III, 1939, Jamaa, p.3.
3

- Berque (Jacques), « Cent Vingt- cinq ans de sociologie…, » Op. cit., pp.298-

300.
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رائج مجرسة أك نطخية ندع االستعسار في إفخيؿيا البيزاء مثمسا كاف جػرج باالنجييوBalandier

رائجىا في إفخيؿيا الدػداء( .)1كسا قاـ بتقضيع كإعادة الشطخ في الكتابات الدػسضػلػجية التي تشاكلت

مجتسعات السغخب الكبضخ في بحثو السعشػف؛ "مائة كخسدة كعذخكف سشة مغ سػسضػلػجية شساؿ
إفخيؿيا" .اىتع كحلظ جاؾ بضخؾ بالقبضمة في السغخب،عبخ دراستو الذيضخة حػؿ قبضمة "سكداكة في
األشمذ األعمى" بضغ مخاكر كأكاديخ،التي كانت محل دراسة مػنصاني أيزا ،كقج استعسل بضخؾ
السشيج التاريخي ،ألف التاريخ حدبو ىػ السشصمق كالشتيجة ،كسا ال يسكغ فيع أية ضاىخة محمية

بجكف ربصيا بدياؽ التصػر الحؼ عاشتو السشصقة خبلؿ قخكف متعاؾبة ،كىحا ما جعمو يبحث عغ
ماضي السجسػعة كتاريخيابضغ كدياف كأعالي األشمذ).(2

مكغ التحمضل االجتساعي التاريخي لجاؾ بضخؾ ،مغ فيع بعس مطاىخ الدمػؾ الجساعي
ّ
كالخرائز العقمية كالشفدية التي مازالت تتحكع في العبلقة بضغ األفخاد كالجساعات ،ضسغ ججلية
الرخاع السػركث عغ الساضي،حضث أكج عمى أف السػاالة كاالنتقاـ كالشسيسة ،تربح بسثابة مفاـيع
محخكة لحياة اجتساعية تتأرجح باستسخار بضغ الػاجيتضغ المتضغ يتذكل مشيسا العشف االجتساعي؛ أؼ
الخزػع كالتدمط،كىحه الطاىخة ليدت ناتجة عغ نقز في الحذ األخبلقي كالعجلي ،بقجر ما
تتسعغ رغبة ممحة في التعػيس ،لحلظ فإف التصػر التاريخي ىػ ما يفخض تعاقب السخاحل التي

تكػف أ ثشائيا السجسػعة إما متدمصة أك مزصيجة ،بالخغع مغ ندكع الػسط االجتساعي بأكسمو إلى
تفزضل ؾيع السداكاة(.)3

"البشى االجتساعية في األشمذ الكبضخ"،حضث عايغ
قاـ جاؾ بضخؾ بتذخيح البشية القبمية في مؤلفوُ :
أف الػحجة الدياسية الخئيدية داخل ىحا السجتسع ىي القبضمة أك "تاقبضمت" ،التي تتفخع إلى
مجسػعات صغضخة تدسى (اإلخز) ،كيتسضد ىحا السجتسع باألبػية كالفخدانية ،كحب السحافطة عمى
الحات مغ أؼ تجخل خارجي ،كارتباط أفخاده بأرضيع حضث يدػد لجييع كعي بجيسػمتيا،غضخ أف ىحا
1

-AbdelwahabBouhdiba, « A propos d'une théorie de la colonisation » in: à la

recherche des normes perdues, Maison tunisienne de l'édition, 1973, P.77.
2

-Ibid, p.78.

-3د .دمحم الجىاف (جامعة السمظ دمحم الخامذ) ،مجمة إضافات (السجمة العخبية لعمع االجتساع) ترجر عغ
الجسعية العخبية لعمع االجتساع ،العجد  7صيف  ،2009بضخكت ،ص.46.
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التشطيع الدياسي عشج سكداكة يتأرجح بضغ تشاقزضغ:فسغ جية أكلى؛ ىشاؾ الشدعة السداكاتية التي

بسػجبيا يؤمغ األشخاص بأنيع متداككف في الحقػؽ كالػاجبات ألنيع أبشاء جج كاحج ،ال فزل
ألؼ مشيع عمى اآلخخ .كمغ جية أخخػ؛ ىشاؾ فئة مسضدة تشفي ىحه السداكاة الذكمية ،أال كىي فئة

الخؤساء أك "القػاد الكبار"( ،)1كبتعبضخ معاصخ ،ىشاؾ تأرجح بضغ التػجو الجيسقخاشي كاالستبجاد ،أك
بضغ السغاالة في استعساؿ الدمصة الفخدية كتخكضد الثخكة في يج العائمة الحاكسة ،كتفزضل السجتسع

القبمي لمشطاـ الجيسقخاشي كؾيع السداكاة.

يشتقج جاؾ بضخؾ فكخة الشدب السذتخؾ التي يخػ أف المجػء إلضيا مجخد كىع تؤمغ بو الدبلالت،

إذ يتقاشع عبخ الجج السذتخؾ عجد ال حرخ لو مغ األصػؿ ،كىحا بدبب االنتذار السبكخ لفخكع
أساسية رمت بأغرانيا صػب كل االتجاىات ،كؿبائل "لػاتة" المضبية التي ليا امتجاد في السغخب،
حضث الزالت مجسػعتاف تحسبلف ىحا االسع في مشصقة بغ كخيخ ،ككحلظ في الجشػب الجدائخؼ .كسا
ال حع أف معطع الؿبائل تقبل كتجمج عشاصخ خارجية حضث تقػـ بإعادة تأكيل

()2

مدتسخ لمعشاصخ

الثقاؼية الػاردة مغ الخارج ،كإدماجيا في الشدق الثقافي السحمي دكف فقجاف استقبلليا الحاتي
كىػيتيا ،كىي إحجػ السسضدات األساسية لمتشطيسات االجتساعية في األشمذ الكبضخ.اعتبخ جاؾ

بضخؾ ىحه االزدكاجية ،تشاقزا بضغ الذخرية الجساعية ،كبضغ أصل الخبليا السكػنة ليا ،لحلظ
اتخحت السجسػعات شكمضغ متشاقزضغ ىسا :االنريار كاالنذصار؛ إذ يزع االنريار داخل نفذ
التدسية عشاصخ ذات أصػؿ خارجية تعتقج في اليػية الػحجكية،أما االنذصار ؼيقػـ بتكدضخ
الػحجات كتجديئيا إلى كحجات تخابية كمعشػية تتجدج في السجاشخ الستشافدة ،األمخ الحؼ "جعل
شساؿ أفخيؿيا أرضا ضمت باستسخار تبحث عغ ىػيتيا ،كقج زاد مغ جخاحيا تدمل نسط العير

البجكؼ الحؼ زكده بشػ ىبلؿ بالسادة البذخية ،كسا ساىع نطاـ الحكع العخبي القائع عمى االستبجاد

في نذخ الذكل القبمي"(.)3

1

-Jacques Berque, « Les sociétés nord, Africaines vue du haut atlas », in: OPERA
-2د .دمحم الجىاف ،مجمة إضافات ،ـ .س ،.ص.69-67 .

minora, p.177.
3

-Jacques Berque , Qu’est ce qu'une tribu nord-africaine ? in opéra minora, op.,

cit. p.298.
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قارف جاؾ بضخؾ تذكل البشاء الدياسي بضغ السغخب الكبضخ ،كأكربا التي تع إنجاز البشاء فضيا انصبلقا

مغ عشاصخ صغخػ كمعدكلة (الزيعة السمكية ،السجيشة)،كبعج أف نزج مدمدل االلتئاـ تع تخسيخ
الػحجة الػششية .أما في السغخب الكبضخ فإف ُسَمصو السكػنة مغ زعامات قبمية كؾيادات فخدية كأسخ
حاكسة كحخكات ركحية ،فإنيا تمتيب كتشصفئ بدخعة مجىذة ،كىحا بدبب عسمية التفكيظ القبمي

التي قاـ بيا االستعسار،باستحػاذ السعسخيغ عمى األراضي كاستبجاؿ اإلشار األبػؼ الستسثل في

أكالد فبلف باإلشار الجغخافي ،كىػ ما تزسشو قانػف اإلصبلح العقارؼ الرادر عاـ 1863ـ

بالجدائخ كالحؼ بو بجأ مدار التفكيظ القبمي( .)1كمسا الحطو أيزا بضخؾ في الحياة السحمية لمؿبائل،

ىػ العجد اليائل لمرمحاء كدكرىع في لع شسل الجساعة ،كتػحضج القخية ،كنذخ السبجأ الرػفي في
البادية خػبلؿ القخنضغ  15ك 16ـ(.)2

خاتسة:
لقج اكتذف جاؾ بضخؾ مغ خبلؿ عػدتو لمتاريخ ،عبخ قخاءتو "لشػازؿ السازكني" التي قجمت تػصيفا
لسسارسة البجك مغ نيب كغرب،كمداىسة الرمحاء في إصبلح حاؿ ىؤالء البجك،أف الشػازؿ
بسثابة مرادر تاريخية لمبشيات القبمية ،كقج خمز بضخؾ مغ دراساتو لمبشى االجتساعية السغخبية إلى
استشتاجضغ ىامضغ:
االستشتاج األكؿ :أف السجسػعات القبمية في األشمذ الكبضخ ،تشتسي إلى كياف أكسع يتعجػالحجكد الجيػية كالقصخية ليعع مشصقة السغخب الكبضخ بكامميا؛ فيشاؾ استس اخرية أفؿية كتذابو بضغ

كل التشطيسات العائمية في السجف،كالسذكمة في القسة مغ الشدب األبػؼ في صبغتو الحؿيؿية أك
الػىسية ،كفي القاعجة تختبط بخبليا متذابية ،كسا أف ىشاؾ تجاندا بضغ البجك الخحل العخب مشيع
كالبخبخ كبضغ القبضمة البخبخية كالسجيشة اإلسبلمية.
 االستشتاج الثاني :يدتتبع األكؿ كىػ التججر التاريخي العسضق لكل التشطيسات القبمية كحتى الؿبائلالشائية ،التي تبجك ألكؿ كىمة بعضجة عغ كل احتكاؾ حزارؼ،كىي ليدت معدكلة عغ الحخكة

1

-Jacques Berque , Qu’est ce qu'une tribu nord-africaine ? in opéra minora, op.,

cit. p.299.
2

-Ibidem.
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العامة لمسجتسع ،فقبضمة سكداكة التي تبجك ضاىخيا مشعدلة استصاعت أف تؤثخ في السذخكع السػحجؼ

كسا حافطت عمى خرػصياتيا لسجة  10قخكف.

خاض ركاد السجرسة الكػلػنيالية في مضجاف اإلثشػ-أنثخبػلػجيا ،كأعادكا مغ خبللو صياغة
تاريخ اجتساعي غضخ مختكد عمى أؼ أساس ،كخاؿ مغ السػضػعية العمسية ،كأفخز جسمة مغ

التشاقزات مغ شأنيا دعع األشخكحة االستعسارية(.)1كسا تسكشت األنثخكبػلػجيا الفخندية كاألنجمػ
ساكدػنية الجارسة ألعخاؼ الؿبائل السغخبية  -بغس الشطخ عغ أىجافيا  -مغ تقجيع معمػمات
دؾيقة عغ أعخاؼ الؿبائل السغخبية ،كالتي مغ شأنيا مداعجة السؤرخ في كتابة تاريخ اجتساعي
لمؿبائل السغخبية ،كتاريخ لؤلعخاؼ برفة خاصة ،كسا بضغ ديل إكمساف عبخ أبحاثو حػؿ اإلسبلـ،
كالسعخفة كالدمصة ،كنفذ الشيج سار عميو أحسج التػفضق مغ خبلؿ أشخكحتو حػؿ ؾبائل إنػلتاف
قبل االستعسار.
ختاما ،تكتدي الشتائج التي خمفتيا الجراسات الكػلػنيالية بالسغخب،رغع شابعيا
السؤسداتي،إلى جانب السقاربات ما بعج الكػلػنيالية ،أىسية بالغة لمباحثضغ في تاريخ السغخب ،مغ

حضث تفدضخاتيا لصبيعة السجتسع كبشياتو ،كمغ خبلؿ نقج السفاـيع التي صاغتيا حػلو ،دكف الػقػع
في تبشي مػاقفيا الجاىدة ،كذلظ مغ أجل تججيج الكتابة التاريخية كفق إشكاليات كمقاربات ججيجة،
تغخؼ مغ تخررات معخؼية مختمفة.
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