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Abstract: The condition of the Islamic state (Islamic world) was bad after the fall of the
Abbasid state. Then followed by three major countries. The Osmanli Devleti was
the original center of Asia Minor on the northwestern tip of the Islamic world,
and expanded its territory to many parts of three ancient continents: Europe,
Asia and Africa, where it lived throughout Asia Minor and much of Southeast
Europe, and North Africa. In the early fourteenth century, when the Osmanli
Devleti was founded, this was only a small emirate within the confines of the
Muslim world based on the idea of an invasion of Christians. This small border
country, which did not seem important at that time, gradually developed, with the
annexation and annexation of the Byzantine and Balkan regions. The Osmanli
Devleti has lived for more than two centuries. In this instinct, the Osmanli Devleti
extended almost two hundred and thirty-one years, including conquest and cultural
work carried out by every authority. In this study, researchers wanted to find the
basic rules of the Osmanli Devleti.
Keyword: the basic rules, Osmanli Devleti

ثٙط ادلو٤ٔ اإلظاليم) ظيئث ةًس ظًٛالٙيث (اٜث اإلظالٙال ادلو٤ج أخٟاك

املقدمة

يث٤ّث الؿٙ وادلو،يثٟاًٝرٙث اٙ يه ادلو،ج ةًس ذلٕ ذالث دول ٖتريةٜ ٓاٛ ذ.ًتاظيثٙا

ا األؾٌل "آظيا٢ج مصكضٟيث اكٟاًٝرٙث اٙ ِادلو.1 س٠حلث يف اهل٤َث املٙ وادلو،يف ِارس
ًٛالٙ اٜٞ َصيبٙايل اٝ الؼٞ( يف أٓىص الصكAnatolia) ل٤افٟالؿَصي" أو ةالد األ

اثلالث
/ة
ٛٔسيٙ اًٛالٙ ٓارات اٜٞ ٘ أحناء واظًثٝتؼٙ ا٣خست أرافيٜ اٛ ذ،اإلظاليم
105 .نرش) صٙمتايث واًٚث دار العالم لٜ جا/٤روك٤ٟ٤ِ( ، يثٜ حاريذ احلقارة اإلظال،باٖص أمحس٤ام ظٜإ
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أوروبا وآظيا وأِصئيا ،خيد رقًج هلا اكم٘ آظيا الؿَصىوأجضاء ٖترية  ٜٞج٤٠ب
رشق أوروبا ،وٍصيب آظيا ،وػٝايل أِصئيا.

يف ةسايث أٙصن الصاةى يرش ،خني حأظعج ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ،اكٟج ٢شه دلصد

إٜارة ؾَرية دار٘ خسود اًٙال ٛاإلظاليم حًخٝس ىلع ِٗصة اَٙضو

 2فس الّٗار

املعيديني .وٓس أرشت ٢شه ادلوٙث احلسوديث الؿَرية ،اٙيت ةست ٍري ٝ٣ٜث خينئش يف
اتل٤ظى بؼلك حسرييج ،وذلٕ ةإرقاع وف ٛاألرايض اتلاةًث بلزيٟمث يف األٟاف٤ل

وابلٔٚان.

ٔٙس اعػج ادلوٙث اًٙرٝاٟيث أكرث  ٜٞظخج ٓصون ِ.يف ٢شه اّٙمصة اٜخست

ي٣س العٚم٠ث اًٙرٝاٟيث ٜا ئصب ٜ ٜٞائتني وإخسى وذالذني ظ٠ث ةٝا ِيٜٞ ١

اّٙخ٤خات واأليٝال احلقاريث ئ٤م ة٣ا لك ظٚمانِ .خٔسم ابلاخد يف ٢شا ابلدد

حبرا ي ٞاتل٠ويٝات األظاظيث يف ي٣س العٚم٠ث اًٙرٝاٟيث.

تاريخ قيام ادلولة الػثمانية

يف اعم ٢ 656ــــ 1258 /م ،ودل أرلَصل اة ١٠يرٝان اذلي ح٠تعب إحل١

ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ،ويه الع٠ث اٙيت ٍضا ِي٣ا املَ٤ل ةٔيادة ٤٢الٖ ٤ةَساد اعؾٝث

اخلالِث اًٙرٝاٟيث .راِج أٙتائ٘  ٜٞذلٕ اهلج٤م ال٤خيش ،واذلي ئخ٘ دون خعاب.
وبسأت أٙتائ٘ ح٣جص م٤ال٣٠ا ،وحخج ١حن ٤ااَٙصب ،واكٟج ٢ ٜٞشه أٙتائ٘ ٓتيٚث ٓايت

اٙرتكٝاٟيث واٙيت يصأظ٣ا ظٚيٝان ػاه ةٓ ٞيا أٙب 3 ،واكن ظٚيٝان ظٚماٟا ىلع "ٜا٢ان"

ويه ةالد ٓصب ةٚذ يف ػٝال ِارسِ .زصج ظٚيٝان  ٜٞةالد ٜا٢ان خبٝعني أُٙ

ٜٔاح٘  ٜٞاٙرتكٝان اجلصاٖعث إىل أرض الصوم ،ومص ةسيار خٚب وٍري٢ا 4،خىت وؾٚج
ّ
إىل رالط ػٝال حبرية وان ،واظخٔص ٠٢اك ،و٢سأت م٤جث املس املَ٤يل ،إذ اعد املَ٤ل إىل
يعخزسم اتلًتري اًٙرٝاين الؼائى "ٍضو" اذلي يصادف يف ال٤آى حبري "اجل٣اد" أو ج٣اد ةاظ ٛاإلظالم.

2

حم٤ٝد ػاٖص ،اتلاريذ اإلظاليم ،ا٣ًٙس اًٙرٝاين  ،اٙمتًث الصاةًث( ،ةريوت /املٗخب اإلظاليم٢ 1421 ،ــ 2000/م) ص59 .

3

إظٝايي٘ أمحس يايغ ،ادلوٙث اًٙرٝاٟيث يف اتلاريذ اإلظاليم احلسيد ( ،الصياض /مٗختث اًٙتياكن ،)1995 ،ص11.
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ً
ةالدِ .ٛ٢صٍب يف الصج٤ع إىل م٤ل ١٠األول ،واختش لصئا ذاٟيث ،إذ حاةى إىل ديار

ةكص ،واجت ١حن ٤الصٓث ،وأراد يت٤ر ٣ٟص اّٙصات ِ٤٣ى ِي ١وٍصق اعم ِ ،628سِ٠٢ ٞاك
ٓصب ًٓٚث جًرب ،وارخ ٜٞ ُٚةًسه أة٠اؤه األربًث يف اٙمصيْ اٙيت جيب أن يع٢٤ٗٚا،

أٜا اة ١٠الٗتري (ظ٤ٔ٠رحكِٔ )ٞس رْٔ رٍتث أةي ،١ورجى ٜى أري٤ٖ( ١ن لٍ٤صي)
ّ
إىل م٤ل ٛ٣٠األول ،واكن (ظ٤ٔ٠رحك ٤٢ )ٞاذلي حّ٤ل إمصة أٙتيٚث وزاعٜخ٣ا ةًس م٤ت

أةي .١وأٜا أر٤اه اآلرصان ،وٝ٢ا (أرلَصل) و(دٟسان) ِٔس اعدا أدراجٝ٣ا ،واجت٣ا حن٤
الؼٝال خيد وجسا ليتا يف اًٙيغ ،وج٤دة يف املصىع ،واكٟج ٝ٣ًٜا أربًٝائث أرسة

حصكٝاٟيث.

ِيف ح ٕٚاألذ٠اء الخن أرلَصل جيؼني ئخخالنِ ،أرسع ودي ٛاجليغ

العٚج٤يق ةًالّث فس اجليغ ابلزيٟمي ،إفاِث إىل أ ١ٟيًيغ يف أرف ،١وأرظ٘ إحل١

يمٚب ٜزنال مل ،١ًٜ ٞويًصف رايخ ،١و٢خّات اجليغ ،ويٚخٌف  ١ًٜةاألؾ٘ اٙرتكٝان،

أٜا أ ١ٟظايس اجليغ اذلي ةست يٚي ١يالئ ٛاهلميٝث ،أو اجليغ القًيُ حلٗ٤ن
ملعايسح ١أذص وافح يف اجلرص ،إذ ال يٝك ٞأن ئُ جباٟب ابلزيٟميني اجلؿارى

أةسا ٛ٣ِ ،أيساؤه وال يٝك ٞأن يكاِئ٤ه ،ويًم٤ه أرفا يف ةالد ٛ٢ذ ٛيك٤ن يسوا
هل ،ٛوإن ًِ٤ٚا حٔى احلصب ةي ١٠وبي ٛ٣٠ةًس خني .وأخصز األٜري يالء ادلي ٞاجلرص

ةسي ٛؾسئ ١اجلسيس أرلَصل ِّٗأه ،وأٓمً ١أرفا ىلع خسود ةالد الصوم حلٗ٤ن درءا
 ،687ور ُٚاة١٠

هل يؿس ة ١ي ٞيٝارح ١اغرات ابلزيٟميني ،وح٤يف أرلَصل اعم

يرٝان .وإىل يرٝان ٢شا حنعب ادلوٙث ٤٣ِ ،مؤظع٣ا ،وأول خاك٣ٜا.

ِ٣شه أٙتائ٘ اكٟج معٝٚث ةاألؾ٘ ٓت٘ أن حصخ٘  ٜٞماك٣ٟا األول ،وال

ؾدث يف أن يرٝان مؤظط ادلوٙث  ٤٢أول  ٜٞايخ ْ٠اإلظالم ،إذ ًٜصوف أن ٢شه
أٙتيٚث حصكٝاٟيث ،لكٝاة حصكٝان حم ْٚىلع اٙرتك اذلي ٞيًخ٤ٔ٠ن اإلظالمِ ،أٙتيٚث
5

معٝٚث  ٜٞةسايث ه٤٣ر٢ا ،واظ ٛزيي٣ٝا ظٚيٝان دحل٘ ىلع ذلٕ.

حم٤ٝد ػاٖص ،املصجى العاةْ  ،ص60 .
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ةَٚج ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ذروة دلس٢ا وٓ٤ح٣ا يف ي٣س اخلٚيّث ظٚيٝان أٙا٤ٟين ،

ِاٜخست أرافي٣ا ٙتؼ ٘ٝأحناء واظًث ٓ ٜٞارات اًٙال ٛأٙسي ٛاثلالذث /أوروبا وآظيا

وأِصئيا ،خيد رقًج هلا اكم٘ آظيا الؿَصىوأجضاء ٖترية  ٜٞج٤٠ب رشق أوروبا ،
وٍصيب آظيا ،و ػٝايل أِصئيا .وؾ٘ يسد ال٤اليات اًٙرٝاٟيث إىل  29واليث .وبًس اٟخ٣اء
ي٣سه ظا ُٙاذلٖص ،اذلي يًُخرب يرص ادلوٙث اًٙرٝاٟيث اذل٢يب ،أؾيتج ادلوٙث
ةالقًُ واتلّعذ وأرشت حّٔس ممخٚاكح٣ا يش ئا ِؼيئًا ،ىلع الصٍ ٜٞ ٛأ٣ٟا يصِج
ِرتات  ٜٞاالٟخًاش واإلؾالح إال أ٣ٟا ل ٛحك ٞاكِيث إلاعدح٣ا إىل وفً٣ا العاةْ.

غهد السلطنة الػثمانية

اٜخست ظٚم٠ث ةين يرٝان ٜا ئصب ٜ ٜٞائتني وإخسى وذالذني ظ٠ث ،ومصت

ةٝصخٚخني جتاوزت لك مصخٚث ٜائث ظ٠ث ،وبيٝ٣٠ا ٜسة  ٜٞاخلالف ةني أة٠اء العٚمان

ةايضيس األول جتاوزت أخس يرش اعٜا .وخك ٛيف لك مصخٚث أربًث ظاللني ،اٟخ٣ج
أوهلٝا ةأيام ةايضيس األول ،واٟخ٣ج اثلاٟيث ةً٣س ةايضيس اثلاين.

وإن اكٟج ظٚم٠ث يرٝان احلٔئيث أو اٙيت محٚج ٔٙب ظٚمان ٓس ةسأت اعم
ّ
وحّصد ةًس٢ا ،وأيّٟ ٞٚع ١ظٚماٟا ،أٜا
 699ي٠سٜا زاٙج دوٙث ظالجٔث األٟاف٤ل،
ٓت٘ ذلٕ ِٔس اكن أٜريا اعديا.

وبني املصخٚخني يف ٢شا ا٣ًٙس رالف ةني أة٠اء العٚمان ةايضيس األول اذلي

ُ
ٓخ٘ يف ًٜصكث أٟٔصة اعم  ،805واٙيت دارت ةي ١٠وبني حيٝصجلٕ ،واظخٝصت ٜسة اخلالِث
6
أخس يرش اعٜا  816-805خيد ّ
حّصد العٚمان حمٝس جٚيب ةالعٚمان.
السالطني الػثمانيون
 .1يرٝان ة ٞأرلَصل ة ٞظٚيٝان

 726 – 687ه 1326 – 1287/م

 .2أورران

 761 – 726ه 1360 – 1326/م
ّٟط املصجى ،ص94.
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 .3مصاد األول

 791 – 761ه 1388 – 1360/م

 .4ةايضيس األول

 805 – 791ه 1403 – 1388/م
مصخٚث ِ٤ىض وفياع

 .5حمٝس جٚيب

 824 – 816ه 1421 – 1413/م

 .6مصاد اثلاين

 855 – 824ه 1451 – 1421/م

 .7حمٝس اثلاين "اّٙاحح"

 886 – 855ه 1481 – 1451/م

 .8ةايضيس اثلاين

 918 – 886ه 1512 – 1481/م

أ .اّٙخ٤خات يف ي٣س العٚم٠ث اًٙرٝاٟيث
يف ٢شه اّٙرتة اكٟج يٚٝيات اَٙضو رالهلا ٜٔؿ٤رة ىلع ابلٔٚان يف أوروبا،
وىلع األٟاف٤ل يف آظياِ .اكٟج ادلوٙث اًٙرٝاٟيث يف ٢شه املصخٚث دوٙث حٔٚائيث أٟاف٤حلث،
حق ٛراعيا معٝٚيث وراعيا معيديني .وػ٣ست ٢شه اّٙرتة اٟخٔال ادلوٙث اًٙرٝاٟيث

مصخٚيا  ٜٞمصحتث اإلٜارة إىل درجث ادلوٙث إىل االٜربال٤ريث ،واٟخٔٚج اعؾٝث ادلوٙث

رالل ٢شه اّٙرتة أيقا ةني األٟاف٤ل وابلٔٚان  ٜٞةصوظث إىل أدرٟث إىل أٙعم٠مينيث.
واكن االجتاه األورويب املتٗص اذلي ٢يأ هل ٛأظتاب ا٤ٔٙة زيادة حًسادٛ٢

وم٤ارد ٛ٢وظايس ٛ٢ىلع ح٤ظيى رًٓث إٜارح ٛ٣واجل٤٣ض ة٣ا مصخٚيا إىل دوٙث
ِإٜربال٤ريث ػاظًث األرجاء اٜخست ممٗٚخ٣ا يف أوربا وآظيا وإِصئيا.

ِيف ابلٔٚان ،اكٟج ِخ٤خات اًٙرٝاٟيث ىلع خعاب ٜا ةٌف  ٜٞأمالك ادلوٙث

ابلزيٟميث وىلع خعاب دول الؿٔابلث واإلٜارات الٚخي٠يث.

ِيف األٟاف٤ل ،اكٟج ِخ٤خاح ٛ٣ىلع خعاب ابلٔيث ابلآيث  ٜٞأمالك ادلوٙث

ابلزيٟميث أيقا واإلٜارات اٙرتكيث العٚجٓ٤يث ،وىلع خعاب إٜارحني معيديتني،
7

إخساٝ٢ا يف الؼٝال يه لصاةزيون ،واألرصى يف اجل٤٠ب ،ويه ٖيٚيٗيا.

إظٝايي٘ أمحس يايغ ،املصجى العاةْ  ،ص20 - 19 .
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وأيو ٛاّٙخ٤خات يكيف ةشٖص ِخح أٙعم٠مينيث واتلٔسم يف أوروبا يف ي٣س

العٚمان حمٝس اّٙاححٔٙ .س ِخح اًٙرٝاٟي٤ن أٙعم٠مينيث ،ويجض املعٝٚني ٓ ٜٞتٛ٣ٚ
ي ٞذلٕ ٠ٜش أيام ًٜاويث ة ٞأيب ظّيان ،ريض اهلل يٝ٣٠ا ،خىت ح ٛاّٙخح ىلع يس

اًٙرٝاٟيني اعم  857أي أ ١ٟمىض أكرث  ٜٞذٝاٟيث ٓصون واملع٤ٝٚن يًجضون ي٢ ٞشا
ّ
تلّخد ٞأٙعم٠مينيث ،وجلًٛ
اّٙخحِ .يف خسيد رظ٤ل اهلل ؾًل اهلل يٚي ١وظ" /ٛٚ
8

األٜري أٜري٢ا ،وجلً ٛاجليغ ذلٕ اجليغ".

اتلنظيمات األساسية يف غهد السلطنة الػثمانية
ٟ .1وام احلكٛ
اكن الصئيط األىلع لرلوٙث اًٙرٝاٟيث  ٤٢العٚمان و ٤٢ا٤ٔٙة املؤذصة األوّل

ظياظيا ويعٗصيا وٓس يصف ةٔٚب "ر٠اكر" ويًين ةاٙرتكيث العٚمان األيوٖٝ ،ٛا
يصف أخياٟا ةٔٚب "ةادػاه اّٙاريس" ،ويًين احلاك ٛاألىلع .وٓس أل ْٚىلع ةايضيس
ّٟعٔٙ ١ب العٚمان ،ةًس م٤أِث اخلٚيّث اًٙتايس يف أٙا٢صة ةؿّث رظٝيث،

وي٠سٜا ِخح العٚمان حمٝس اّٙاحذ أٙعم٠مينيث اختش جلّعٔٙ ١ب ظٚمان اٙربيٞ

وابلدصي .ٞوبًس ِخح مرص ح٠ازل اخلٚيّث اًٙتايس ئٙ ٞب اخلٚيّث لٚعٚمان
9

ظٚي ٛاألول ،واكن لٚعٚمان ظٚمث ٜمٔٚث ىلع مجيى م٤ارد ادلوٙث.

ورٍ ٛأن العٚمان اًٙرٝاين ل ٛيك ٞحيس  ٜٞظٚمخٓ ١ا٤ٟن ٜسين أو وج٤د

لتٔث أرظخٔصاليث ذات اٜخيازاتِ ،إ ١ٟل ٛيك ٞيف ال٤آى خاٖٝا ٜمٔٚا ،إذ لٛ

يك ٞةاظخمايخ ١أن يخجا ٘٢خسود الرشيًث اإلظالٜيث ةؿ٤رة ي٠ٚيثِٔ .س اكٟج
املصاظي ٛالعٚماٟيث أو أٙا٤ٟن العٚماين حأيت يف املصحتث الصاةًث ةًس املؿادر

األظاظيث لٔٚا٤ٟن اإلظاليم أي أٙصآن والع٠ث واملشا٢ب األربًثٖٝ .ا اكن ىلع

العٚمان أن حيؿ٘ ىلع ِخ٤ى  ٜٞػيذ اإلظالم ٓت٘ اختاذ أي إجصاء ظيايس ٢ام

رواه أمحس يف مع٠س ( )335/4واحلاك ٛيف معخسرك ١ي ٞأيب يتيسة برش ا٤٠َٙي احلرًيم.

8

حمٝس ِصيس ةٕ ،حاريذ ادلوٙث اًٚٙيث  ،ص 304 .يف إظٝايي٘ أمحس يايغ ،املصجى العاةْ  ،ص78 .

9
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خ٤ل حٝيش ٢شا اإلجصاء ٜى الرشيًث .وإذا رِـ املّيت ذلٕ اإلجصاء ِإن العٚمان

اغبلا ٜا اكن يًسل ي ٞمرشواعح.١

وػيذ اإلظالم  ٛ٢اًٝٚٙاء "املؼ٤٣رون" يف آظيا الؿَصى وبالد اًٙصب

تعخّيت  ٛ٣٠ٜالعٚمث ٜا ةني نؼأة ادلوٙث اًٙرٝاٟيث وخىت اجلؿُ األول  ٜٞأٙصن
اخلامط يرش ِيٝا يًرتف٣ا  ٜٞمعائ٘ رشييث .و"الؼ٣صة" ٠٢ا ّ
حًرب ي ٞماكٟث
يٝٚيث ح ٛة٣ٍ٤ٚا ٓ ٜٞت٘ اًٙال ٛدار٘ مؤظعات ا ًٛٚٙامل٠ترشة يف احل٤ارض

اإلظالٜيث  ٜٞج٣ث ،وماكٟث اجخٝاييث وظياظيث ح ٛاٖتعاة٣ا يرب معار ل٤ي٘
حخٗ٤ن خٔٚاح ٜٞ ١مجٚث األدوار اٙيت يقمٚى ة٣ا اًٙال ٛدار٘ ألص و٢يئات
10

املجخٝى األٌ٢ل ىلع ارخالف جتعساح٣ا.

أٜا العٚمث اتلّ٠يشيثِٔ ،س رأظ٣ا العٚمان أيقا ،ول ٛيك ٞال٤زيص ظ٤ى

معتؼار هل ،ذ٤ٓ ٛي مصكضه ِيٝا ةًس خىت أؾتح ٜم ْٚالؿالخيث .واكن الؿسر

األيو( ٛال٤زيص األول)  ٤٢رئيط ادلي٤ان وي٣ي ٞٝىلع ػؤون اجليغ ،واكن يئ٤د

املًارك احلصبيث خني حسي ٤الرضورة واكن يصأس املدٗٝث اًٚٙيا ويؼرتك ٓ ١ًٜقاة

الرشيًث اإلظالٜيث .واكن ئ٤م جب٤الت يف اًٙاؾٝث ويخّٔس أظ٤آ٣ا ويصأِ ١يف
٢شه اجل٤الت ٓايض أٙقاة.

واكن ال٤زراء يًخربون أ ٛ٢داعئ ٛادلوٙث ،واكن الؿسر األيو ٛأىلع ٠ٜاؾب

ادلوٙث (ٜسٟيث ويعٗصيث) .واكن رجال أٙا٤ٟن و اًٝٚٙاء يؼَ٤ٚن ادلاعٜث اثلاٟيث

واكن ىلع رأس ح٠ويٓ ٛ٣ٝايض اًٙعٗص يف أوروبا واألٟاف٤ل .وٓس أرشف اًٝٚٙاء
ىلع األوٓاف وىلع اتلًٚي ٛاذلي اكن يرتكض يف املعجس وٜا يٚدْ ةٜ ٜٞ ١سارس،
11

ٖٝا ح٤ال٤ا ٠ٜاؾب أٙقاء.

و٠٢اك ٖرري  ٜٞمالٜح احلياة اًٙرٝاٟيث اكٟج معخٔٚث يف ال٤آى يٞ
َ
العٚمث املصكضيث ،و٣٠ٜا اٙم٤ائُ ادلينيث َٙري املعٝٚني (ال ِ )٘ٚٝول٤ائُ احلصف

واملؤظعات واهليئات ،مما يسل ىلع أن العٚمان اًٙرٝاين ل ٛيك ٞيخٝخى ةالعٚمث
خع ٞالقئث ،ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ،اثلٔاِث املجخٝى والعٚمث ( ،ةريوت /دار امل٠خزب اًٙصيب ،)1997 ،ص117- 116 .

10

إظٝايي٘ أمحس يايغّٟ ،ؽ املصجى  ،ص82 .
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املمٔٚثِٔ .س اكن لك املسن حخٝخى ةٝضايا وؾالخيات حمٚيث واظًث يف الؼؤون
املدٚيث واملاحلث واإلؾالخات وابل٤لط (الرشلث).

 .2اتل٠ويٝات االجخٝاييث
حٔ٠ع ٛادلوٙث اًٙرٝاٟيث إىل لتٔخني ٝ٢ا /احلاكم والصييث ،وتؼ ٘ٝاٙمتٔث

األوّل اإلداريني وا٤ٔٙات املعٚدث ورجال ادلي ،ٞوال در٘ هلا ةاإلٟخاج وال حسِى
رضائب ،ىلع خني أن املج٤ٝيث اثلاٟيث (الصييث) يه اٙيت حٔ٤م ةاإلٟخاج وحسِى

الرضائب .واكٟج ادلوٙث ػسيسة اال٢خٝام ةتٔاء لك ِصد  ٜٞلتٔخ ،١ىلع ايختار أن
لٕ  ٜٞاملعخٚضٜات األظاظيث ل٠ٚوام العيايس االجخٝايع ولالنعجام.

واكٟج أكرث أ٤ٟاع األرايض اٟتؼارا يف ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ،يه األرايض

األٜرييث (أرايض ادلوٙث) واكن ي٤زع ٓع٣٠ٜ ٛا ىلع ػلك إٓمااعت ةيٝ٠ا جتىب

رضائب أٙع ٛاآلرص ة٤اظمث مٚزتٜني وٓس ارخ ُٚاإلٓمااعت خعب ٜا حسره ٜٞ

ي٤ائس ،وٓعٝج ةاتلايل إىل ذالذث أ٤ٟاع/

 .1إٓماع ؾَري يعىم حيٝار وال يخجاوز در ١ٚيرشي ٞأ ُٙأٓتدث (أؾَص
وخسة ٟٔس يرٝاٟيث) ويم ْٚي٘ ؾاخت ١حيٝاريج.
 .2إٓماع زاعٜج ،ويخجاوز در ١ٚيرشي ٞأ ُٙأٓتدث ،ويم ْٚىلع ؾاخت١
زيي.ٛ
 .3إٓماع راص ،و ٤٢أكرب اإلٓمااعت معاخث ،ويخجاوز درٜ ١ٚائث أُٙ
أٓتدث ،وأيمي إىل أِصاد األرسة احلاٖٝث .واكن ؾاخب اإلٓماع يخٝخى ة١
ٜسى احلياةٖٝ ،ا أن العٚمان اًٙرٝاين اكن ٜالاك لألرض يف أحناء ادلوٙث.
وٓس لتٔج ادلوٙث اًٙرٝاٟيث اجلوام اإلٓمايع اًٙعٗصي ملضاياه اًٙسيسة،

ِ ٤٣يق ٞٝزرايث األرض  ٜٞج٣ث ،ويق ٞٝخؿ٤ل ادلوٙث يف ز ٜٞاحلصب ىلع

ٓ٤ات  ٜٞاّٙصظان دون حكاحلُ حشٖص  ٜٞج٣ث أرصى ،ألن ؾاخب اإلٓماع

اكن يش٢ب لٚدصب و ١ًٜخؿا ١ٟوظالخ ١وهلشا لتْ ٢شا اجلوام اإلٓمايع ىلع
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ظالح اّٙصظان دون املؼاة .و٢شا اجلوام أيقا اكن خيُّ اًٙبء ىلع اخلضي٠ثِ ،ال
حسِى ادلوٙث ز ٜٞالع ٛٚمصحتات لٚعتا٢يث.

وٟوام اتلٝار ل ٛيمتْ يف واليات مرص وبَساد وابلرصة واإلخعاء

واحلبؼثـ اٙيت ح٠ٗٝج ةّق٘ ٢شا أن حتاِن ىلع ٤ٟع  ٜٞاحلك ٛاذلايتِٔ .س اكن

العٚمان يكخيف ةإرظال وخسات  ٜٞاإلٟكؼاريث وخاك ٛودِخسار إىل لك وخسة

٢ ٜٞشه ال٤اليات.

ِد٤ايل ظ٠ث  1470م ،خني أاعد حمٝس اّٙاحح اجلوص يف لك احليازات
الضراييث يف العٚم٠ثّ ،
ٖصس املتسأ أٙائ٘ ةإاعدة لك األوٓاف اٙيت ل ٛحتؿ٘ ىلع

م٤آث العٚمان ،أو اٙيت ل ٛحًس أةنيخ٣ا أو أ٢ساِ٣ا ٓائٝث ،إىل مٗٚيث ادلوٙث .وٟتيجث
ذلٕ اعدت خينئس أكرث  ٜٞيرشي ٞآ ُٙصيث ومضريث إىل مٗٚيث ادلوٙث .ويف

ال٤آى ٔٙس أراد حمٝس اّٙاحح ٢ ٜٞشا اإلؾالح أن يضيس  ٜٞيسد اّٙصظان اذليٞ

حيؿ٤ٚن ىلع حيٝارات .وٙك ٞيف ي٣س العٚمان ةايضيس اثلاين خسذج ردة ًِ٘
ّ
فس ٢شه اإلؾالخاتِٔ .س ادىع املًارف٤ن أن ٢شه اإلؾالخات حخًارض ٜى
الرشيًث ،وذللٕ ِٔس أييست ًٜو ٛاملٗٚيات اخلاؾث واألوٓاف إىل أؾداة٣ا

العاةٔني .إال أن ظٚي ٛاألول وظٚيٝان األول ،الزلي ٞاكٟا حيخاجان إىل مضيس ٜٞ
12

اّٙصظان حلٝالح٣ا اًٙعٗصيث ،أرش مصة أرصى ظياظث حمٝس اّٙاحح.
َّ
و ٜٞاأليام األوّل ،اكن العاللني اًٙرٝاٟي٤ن ّ
يًي٤٠ن ممرٚني يٞ

ادلوٙثيخ٤حلان إدارة أيث ٠ٜمٔث /األوّل –ابلٕ  ٜٞاٙمتٔث اًٙعٗصيث اذلي يٝر٘

العٚمث اتلّ٠يشيث لٚعٚمان .واثلاين أٙايض  ٜٞاًٝٚٙاء اذلي يٝر٘ العٚمث

الرشييث لٚعٚمان .واكن ابلٕ ال يعخميى حّ٠يش أي خكٓ ٛت٘ أن يأرش م٤أِث
أٙايضٖٝ ،ا أن أٙايض ال يعخميى أن يّ٠ش ةّ٠ع ١أي خك ٛيخزشه يف

املدٗٝثٔٙ .س اكن أٙايض يخزش ٓصاراح ١أٙاٟ٤ٟيث املسٟيث والرشييث بؼلك معخٔ٘

ي ٞابلٕ ،إذ أ ١ٟاكن يأرش أوامصه ٜتارشة  ٜٞالعٚمانٖٝ ،ا اكن يٝك ٞأن يخ٤ج١
رٚي٘ اي٠اجليٕ ،املصجى العاةْ  ،ص173 .

12
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إحلٜ ١تارشة ةأيث ػٗ٤ى .واكن اًٙرٝاٟي٤ن يًخربون ذ٢ا اتلٔاظ ٛلٚعٚمث يف إدارة
13

ال٤اليات أمصا أظاظيا لإلدارة اًٙادٙث.

ويف امل٠الْ اٙيت ل ٛحتقى جلوام اإلٓماع اًٙعٗصي ،لتٔج ادلوٙث ٟوام

االٙزتام .واالٙزتام يف املؿمٚح اإلداري واملايل اًٙرٝاين ،و ٤٢اتلً٣س ٓ ٜٞت٘ ِصد
أويسة أِصاد  ٜٞذوي اًٙؿتيث ،بعساد املال املريي الع٤٠ي املٔصر ىلع أٙصيث أو

يسة ٓصى .ة٤آى ظًص ًٜني لّٚسان ال٤اخس ،يخدسد خعب ج٤دة األرض .وذللٕ لٛ
حك ٞادلوٙث حخًام٘ ٜى اّٙالخني ٜتارشة ،وإٟٝا حمصح ةخٔسي ٛاالٙزتام ةمصئث

املضايسة واكٟج ٜسة االٙزتام ظ٠ث واخسةِ .ئ٤م ةني املٚزتٜني واّٙالخني ٤ٟع ٜٞ

اتلًاون.

14

وادلوٙث اًٙرٝاٟيىث اكٟج دوٙث دينيث ،ألن األخاكم يف ادلوٙث اكٟج تعت٠س

إىل الرشيًث اإلظالٜيث  ٜٞج٣ث أرصى ،وألن راعيا ادلوٙث اك٤ٟا خيقً٤ن جلوام
امل ٘ٚاًٙرٝاين  ٜٞج٣ث ذاثلث.

أٜا ٟوام امل ٤٣ِ ،٘ٚئ٤م ىلع اتلتًيث ادلينيث لٚم٤ائُ ٍري اإلظالٜيث ،وٓس

ايخٝس اًٙرٝاٟي٤ن اتلتًيث ادلينيث ٖأظاس لٚخٔعي ٛاإلداري .واكٟج لك  ٜٞاّٙئات

ادلينيث تعىم مٚث .واكٟج أكرب امل ٘ٚمٚث اإلظالم ومٚث الصوم األرحر٤ذٖط .وايخرب

األر ٜٞواحل٤٣د يف مجٚث امل .٘ٚواكٟج مجيى املٍ ٘ٚري اإلظالٜيث ٜٔعٝث إىل ل٤ائُ
دينيث ،للك لائّث رئيط  ٜٞأة٠اء اٙمائّث وئ٤م ةاّٙؿ٘ يف ٓقايا األخ٤ال

الؼزؿيث الحتاع ٢شه املٚث ؤِا ٔٙا٣ٟ٤ٟا دون حسر٘  ٜٞادلوٙث ،وٗ٢شا ٠ٜح ٟوام
15

امل ٘ٚالصاعيا ٍري املعٝٚني ٖياٟا ذاحيا راؾا.

رٚي٘ اي٠اجليٕ ،حاريذ ادلوٙث اًٙرٝاٟيث  ٜٞاٙنؼ٤ء إىل ااالحنسار  ،حصمجث حمٝس .م .األرٟاؤوط( ،ةريوت /دار املسار اإلظاليم،

13

 )2002ص165 .

إظٝايي٘ أمحس يايغ ،املصجى العاةْ ،ص88 .

14

أمحس يتس الصخي ٛمؿمىف ،أؾ٤ل اتلاريذ اًٙرٝاين  ،ص 131 – 130 .يف إظٝايي٘ أمحس يايغ ،املصجى العاةْ ،ص90 .

15
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 .3اتل٠ويٝات اًٙعٗصيث
اخخ٘ اجليغ ماكٟث ةاَٙث األٝ٢تث يف خياة ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ٤٣ِ ،أداة

لٚدك ٛواحلصب ًٜا ،إذ اكٟج احلٜٗ٤ث اًٙرٝاٟيث جيؼا ٓت٘ أي يشء آرص ،واكن
ٖتار م٤هيف ادلوٙث  ٛ٢يف ّٟط الٓ٤ج ٓادة اجليغ ،و٠٢ ٜٞا جاء ا٤ٔٙل الؼائى

ةأن احلٜٗ٤ث اًٙرٝاٟيث واجليغ اًٙرٝاين وج٣ان  ١ًٚٝٙواخسة.

وحٔ٤م أظط اجليغ اًٙرٝاين ىلع اجل٠س العتا٢يث (اّٙصظان) وٜٞ ٛ٢

أٓسم أ٤ٟاع اجل٤٠د يف ادلوٙث ،واكن يٚي ٛ٣املصاةمث دار٘ خسود الؿ٠اجْ أو

األل٤يث ،خيد حٔى حٝاراح.ٛ٣

ىلع أ ١ٟةخس٤٢ر اجل٤٠د العتا٢يث اذلي ٞحٝعٗ٤ا ةاألرض أكرث ٜٞ

ا٢خٝا ٛ٣ٜةاحلصب وجلؤوا إىل دِى ٜال ابلسل ي٤فا ي ٞاخلسٜث اًٙعٗصيث ،ازداد
ُ
االيخٝاد ىلع االٟكؼاريث واك٤ٟا ِصٓث  ٜٞاملؼاة املدرتِني .أظط ٢شا اجليغ يف
ي٣س العٚمان أورران .واالٟكؼاريث يه لكٝث يصبيث وٓس ُخ ّصِج ي ٞاللكٝث

اٙرتكيث ي٠س حصمجخ٣ا ويه "يين تؼاري" ) (yeni ceryوحصظ ٛةاٙرتكيث "يكيجصي"،
ِيأيت ةاملًىن الاكم٘ اًٙعٗص اجلسيس أي اجليغ اجلسيس ،وحأيت أيقا ةًٝىن اجل٠س

اجلسيس .أي اجليغ اجلسيس16 .و ٜٞ ٛ٢أة٠اء األرسى ،والؿَار اذلي ٞئً٤ن يف
األرسُ ،
ِريب٤ن يف ذك٠ات يعٗصيث حصبيث إظالٜيث ويسةصون حسريتا يعٗصيا،
ويخزصج٤ن ال يًصِ٤ن إال أٙخال واحلياة اًٙعٗصيث واإلظالم واجل٣اد يف ظبي٘

اهللٙ ،يط رواةك ٓتٚيث أو يؼائصيث إذ ال يًصِ٤ن إال العٚمان ظيسا هل ،ٛذلا اك٤ٟا

ٓ٤ة ٖتريةظايست اًٙرٝاٟيني يف رضب رؿ ،ٛ٣ٜ٤واٜخساد اّٙخ٤خات اًٙرٝاٟيث،

واكن يٝك ٞأن حتًف ٖشلٕ ل ٤ةٌف العاللني أٓ٤ياء ال يعٝد٤ن هل ٛةاتلسر٘ يف
ٍري ٜا ارخؿ٤ا ة ،١وال يعٝد٤ن لألمصاء وال٤زراء ةاالحؿال ة ،ٛ٣وأرش ادليٛ

 ،ٛ٣٠ٜوال أن يًم ٛ٢٤أكرث ٓ ٜٞسرِ ٛ٢خخَري لتايِٝ ،ٛ٣ا حسر٘ اًٙعٗصي٤ن يف
17

ػؤون احلك.ٛ

أٜاين ة٠ج جًّص ة ٞؾاٙح املَازي ،دور االٟكؼاريث يف إفًاف ادلوٙث اًٙرٝاٟيث ( ،أٙا٢صة /دار أٙا٢صة ،)2007 ،ص22 .

16

حم٤ٝد ػاٖص ،املصجى العاةْ  ،ص64 .

17
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وٓس حصأس ٢ؤالء يف اظخاٟت٤ل "أاغ" (ٓائس) االٟكؼاريث ،اذلي اكن

معؤوال ي ٞحًيني أاغ احلاٜيث االٟكؼاريث يف مصكض لك واليث .واكٟج ٢شه احلاٜيث
حٔي ٛاعدة يف اًٚٔٙث ،ويً٣س إحل٣ا حبصاظث أظ٤ار املسي٠ث ،وأة٤اة٣ا ،ويف ةًـ

األخيان االػرتاك يف محالت ال٤ايل املدٚيث أو محالت العٚمان يف اجلت٣ات

الصئيعيث .واكن أاغ احلاٜيث اًٙرٝاٟيث يف مصكض لك واليث معخٔال ي ٞال٤ايل ومصحتما
ةاظخاٟت٤ل ٜتارشة 18.و٢شه اهليئث ٢يئث يعٗصيث ِصيسة ُخويج  ٜٞادلوٙث اًٙرٝاٟيث
19

ةا٢خٝام ةا ٌٙل ٛحتن ة ١أي ٢يئث خٜٗ٤يث أرصى.

وإىل جاٟب العتا٢يث واالٟكؼاريث وجس اجل٠س اخلاص أو املصحضٓث ،اذليٞ

اظخزس ٛ٣ٜخاكم ال٤اليات ةؿ٤رة راؾث ،واكٟج ّٟٔاح ٛ٣حسِى اعدة  ٜٞواردات

ال٤اليث ،وٓس ازداد ايخٝاد ال٤الة ىلع اجل٠س املصحضٓث ةازدياد ا٤ّٙىض واًٟسام اجلوام

يف ؾّ٤ف العتا٢يث واالٟكؼاريث ورؿ٤ؾا يف أٙصن اثل ٞٝيرش.

وٗ٢شا يخقح جلا أن ٝ٣ٜث اجليغ ادلِاع ي ٞمؿادر اٙرثوة وح٤ظيى

ٟمآ٣ا ومحايث احلاك ٛوادلوٙث .وٓس ا٢خ ٛاًٙرٝاٟي٤ن ةاملسًِيث ٠ٜش أيا ١ٜاألوّل،

وأنؼأوا ِصٓث راؾث ةاملسًِيث (ل٤بيج) ة ٌٚيسد٢ا أ ُٙرج٘ يف ي٣س ةايضيس

اثلاين.

إظٝايي٘ أمحس يايغ ،املصجى العاةْ  ،ص91 .

18

أٜاين ة٠ج جًّص ة ٞؾاٙح املَازي ،املصجى العاةْ ،ص21 .

19
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