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تؼس أْ طاض ػظاِاً ض١ِّاً " ٌثٕاْ اٌىث١ط " ظريٌف هذا الّسجال املكتوم عىل 

ِغ أْ االحرفاي . ال ٌؽثة إال تّٕاؼثح ِطٚض ِاةح ػاَ ػٍٝ ٚالزذٗ . ذصضٖٚ اٌّط٠اح 

تؼ١س ا١ٌّالز ال ِؼٕٝ ٌٗ تؼس ِٛخ ا١ٌٌٛس ، ذظٛطاً إْ ٠ُىٓ غ١ط ِؤؼٍٛف ػ١ٍٗ حرٝ 

ٚذظٛطاً أوصط إّٔٔا لس اذفمٕا ج١ّؼاً ، . ألٍ٘ٗ ، اٌص٠ٓ اؼرٌٛسٖٚ تؼ١ٍّّح ل١ظط٠ّح 

ٚاٌحُّس هلل ، تًّء إضازذٕا ، ٚتظْطف إٌظط ػٓ أٞ ِشطٍٚع ِاٍع أٚ حاػط ، 

ًّ ٚؽٕاً ٔٙاة١ّاً ٌج١ّغ  ؽرم ُّ ّٟ اٌ ًَ اٌحسٚز أٚ ذاضَجٙا ، ػٍٝ ٌثٕاْ اٌؽ١ّس اٌحّط اٌؼطت زاذ

 . أتٕاةٗ 

َْ اٌىث١ط تئّٔٗ  ٘صا " . اذرطاع " ٚظط٠ٌف جّساً ٚطف األُؼراش جٙاز اٌع٠ٓ ٌثٕا

٠ؼٕٟ ، أؽ١الاً ِغ ٌغح جٙاز ، . أشثٗ تؤْ ذِظف أحَس أتٕاء آزَ تؤّٔٗ اتٓ حطاَ 

ُّررطٍع ِجٙٛي " اذرطاػاً " ّْ شٌه اٌظُطف ١ٌػ غط٠ثاً ػٍٝ حف١س اٌش١د . ٌ ػٍٝ أ

ٚذؼٍّّٕا . ٚ٘ٛ اٌصٞ ذطت١ّٕا ػٍٝ لٍّٗ . ػٍٟ اٌع٠ٓ ، ش١د ٚضاةس ِؤّضذٟ جثً ػاًِ 

 . ِٕٗ و١ف ذىْٛ تاحصاً طٍثاً ٚظط٠فاً فٟ ا٢ْ ٔفؽٗ 

تطؼاٌٍح 1970اٌّؤّضخ اٌسورٛض ػظاَ ذ١ٍفح ، اٌصٞ زذً ػاٌَُ اٌثحس ؼٕح 

ِٓ طفح  (ٌثٕاْ اٌىث١ط  )، حاٚي ذثطةح  (جثً ػاًِ ٚاإلِاضج اٌشٙات١ّح  )ػٍٝ 

ٍُ ِٓ شؼثٗ  فطٚع فطػاً ػٍٝ لؽ ُّ ٚشٌه . اٌّشطٚع االؼرؼّاضٞ األجٕثٟ ، اٌ

 ّٟ ٚشا١ٔاً تؤٔٗ أتؼُس ظ١ِّٕاً تىص١ط ِٓ  . ( ! )تاٌمٛي أٚالً أّٔٗ ٔر١جح ذٛافٍك ؽٛػ

غٍّف تاالٔرساب  ُّ تاٌمٛي ػّٕاً ، أٞ ِٓ زْٚ أْ ٠ُظّطح ، تؤٔٗ . االؼرؼّاض اٌفطٔؽٟ اٌ

( . 1572 ــ 1535)٠طجغ إٌٝ اٌفرطج اٌرٟ حىُ ف١ٙا األ١ِط فرط اٌس٠ٓ اٌّؼٕٟ اٌصأٟ 

ٚأٔا أذشٝ أْ ٠ىْٛ لس أغّغ األِط، ح١س اورفٝ تئ٠طاز اٌحمثح اٌرٟ حىُ ف١ٙا 

ّٟ اٌؽ١ب  ُّٟ زْٚ اؼّٗ ، ٘طتاً ِٓ ّط١د اٌّؼٕ ًّ حاي ، فئّٕٟٔ أضاٖ لس . اٌّؼٕ ٚػٍٝ و

 . أٚلغ اٌّؽؤٌح فٟ حفطٍج أػّك ِٓ ذٍه اٌرٟ احرفط٘ا ٌٗ األؼراش اٌع٠ٓ 

ِٓ اٌّؽًٙ جّساً أْ ُٔثّطا ُّٕٚٔعٖ ٠ُّٛ٘ح ٚؽٕٕا فٟ اٌراض٠د ، تاٌمٛي أْ ٘صا األ١ِط 

ًّ اٌراض٠د اٌصٞ ٔؼطفٗ  ٍْ آذط فٟ و ُّٞ إٔؽا ا لرً أ ّّ . لس لرً ِٓ اٌٍثٕا١١ٔٓ أوصط ِ

ّٞ شؤٌض ذاص ػٕس ٘صا اٌطاغ١ح  ط تٍسٞ . ٌٚىّٕٕٟ ، أٔا اتٓ تؼٍثه ، ٌس ِّ ٚ٘ٛ اٌصٞ ز

ذس١ِطاً ، ٚجؼً ػا١ٌٗ ؼافٍٗ ، ّٚ٘جط إٌّاج١ٓ ِٓ أٍ٘ٗ ، ٚأذٍف ظضٚػٗ ، ٚلطغ 

تح١س أْ تؼٍثه تم١د ِٓ تؼُس ذا١ٌحً أٚ . أشجاضٖ ، ٚأرٙة حٛاطٍٗ ، ٚؼاق لطؼأٗ 

ٍْ ِٓ اٌعِاْ  ىاْ ُظ٘اء لط ّىا١ّٔح اٌحا١ٌّح ، ٟ٘ . ذىاز ِٓ اٌؽُّ ٚتح١س أْ ذطو١ثرٗ اٌؽُّ

رّاز٠ح إٌٝ اٌثٍس اٌرطاب ، لازِح ِٓ لُطٜ ٘ؼاب اٌؽٍؽٍح اٌشطل١ّح ،  ُِ ٔر١جح ٘جطاٍخ 

ِٓ اٌُجثّح ٚػؽاي اٌٛضز ، حرٝ ؼطػ١ٓ ٚاٌرط٠ثح ٚؽف١ً ٚإٌثٟ ؼثاؽ ، إٌٝ لُطٜ 



ٚحرٝ ا١ٌَٛ ِا ذعاي . ٚأُذطٜ لازِح ِٓ وؽطٚاْ ٚجث١ً ٚػّىاض . غ١ط٘ا زضؼد

 . أوصط أؼطاخ اٌّس٠ٕح ذرصّوط أُطٌٛٙا إٌٝ ٘اذ١ه اٌثٍساْ ٚاٌثماع 

إٌٝ غ١ط تٍٍس ِٓ  (تاألحطٜ ُّ٘جطخ  )٘اجطخ . ِٓ ٘صٖ األُؼطاخ أُؼطذٕا 

ِٕٚٙا أ٠ؼاً أُؼطج . شُ ػاز جّسٔا تؼس ظ٘اء لط١ٔٓ إٌٝ تؼٍثه . تٍساْ جثً ػاًِ 

ٚأطً اٌمؽ١ّٓ . طس٠مٕا األُؼراش جٙاز ، اٌّمؽِٛح ا١ٌَٛ ت١ٓ جثً ػاًِ ٚتؼٍثه 

أٞ أّٙا ػأد اٌٙجطج فٟ . األلطب ِٓ لط٠ح إ٠ؼاخ اٌّجاٚضج ، ٚلثٍٗ ِٓ تؼٍثه 

. شُ ِٓ ٘صٖ إٌٝ تؼٍثه . ِٓ تؼٍثه تاذجاٖ جثً ػاًِ ٚإ٠ؼاخ : ذاض٠رٙا شالز ِّطاخ 

ْ اٌُؽّىأٟ اٌفؼٍٟ ٌٍّس٠ٕح  ّٛ ى ُّ َّٟ . ٟٚ٘ آذط ٘جطٍج تاضظج إ١ٌٙا تاذجاٖ اٌ ٌٚمس ذّّٕٝ ػٍ

أُؼراشٔا اٌش١د ػٍٟ اٌع٠ٓ ِّطجً ، جّس األُؼراش جٙاز ، أْ أططحثٗ إٌٝ تؼٍثه ٌٍرؼاُضف 

. ٌٚىٓ ٚػؼٗ اٌظّحٟ اٌسل١ك حاي زْٚ ِا ذّّٕاٖ . ِغ تؼغ ألاضتٗ األتؼس٠ٓ 

إٌٝ زضجح أّٔه ذجُس حرٝ ا١ٌَٛ . ٚاألِصٍح ػٍٝ ِآشط فرط اٌس٠ٓ ِٓ ٘صا اٌثاب وص١طج 

 .ػشطاخ األُؼطاخ ِمؽِٛحً ت١ٓ تؼٍثه ٚجثً ػاًِ 

ٓ ٠ٕؽة اٌفؼً فٟ فىطج ٌثٕاْ إٌٝ شٌه اٌؽفّان األش١ُ  َِ األِط . ٚا١ٌَٛ ٠ؤذٟ 

 أٞ ٌثٕاْ ٘ٛ شٌه اٌصٞ أّؼػ ٌٗ أٚ أٚحٝ تٗ ؟ : اٌصٞ ٠ططُح ػ١ٍٕا ؼؤاالً 

ا ِؽؤٌح زٚض اٌجٕطاي غٛضٚ فٟ ٘صا ، فئّٕٔا ال ٔطاٖ ٠ؽرحّك اٌٛلٛف ػٕسٖ  ِّ . أ

ّْ اٌطجً ٘ٛ فٟ إٌٙا٠ح ػؽىطٞ  ، ٚظ١فرٗ ِحظٛضجٌ فٟ أْ ٠ُٕفّص  (جٕسضِح  )أل

 .اٌمطاض اٌؽ١اؼٟ 

 (2 )  

ي ِٓ ؽطح فٟ ؼٛق إٌّراؼح  ّٚ ِا ٠رجاٍ٘ٗ اٌج١ّغ ِغ أّٔٗ ِؼطٚف ، أْ أ

ُّطٍّح ػٍٝ ؼاحً اٌثحط ،  ٍٓ ٌّؽ١ح١ّٟ اٌشطق ، فٟ اٌٙؼاب اٌ اٌسٌٟٚ فىطج إٔشاء ٚؽ

ّٞ اٌّسا١٘ح األ١ِط و١ٍّٕػ ِرط١ٔش  ّٟ إٌّؽٛ اٌّؼطٚفح ذاض٠ر١ّاً تاؼُ ٌثٕاْ ، ٘ٛ اٌؽ١اؼ

ٍٓ ١ٌٍٙٛز فٟ فٍؽط١ٓ  ( 1859 ـــ 1773 )ِرط١ٔد /   . ، تّٛاظاج ٚؽ

إش . اٌِؼثطج اٌرٟ ٔؽرف١س٘ا ِٓ لطاءج اٌراض٠د ، أْ اٌطُّغاج لس ٠ٍّىْٛ اٌثسا٠اخ 

ُّّٙالخ. ٠ؼّسْٚ إٌٝ ذفظ١ً ِظاةط اٌشؼٛب تاٌّمّض  . ٠مطؼْٛ شط٠ححً إٌٝ ؼٍّح اٌ

ٓ ٠ٍّه . ٠ٚؼؼْٛ أُذطٜ ح١س ذمرؼٟ إٌٙسؼح اٌجس٠سج  َِ ّٓ اٌشؼٛب ٟ٘  ٌٚى

 . إٌٙا٠اخ 

ٓ شا اٌصٞ واْ ٠رطط ٌٗ تثاي ، أْ اٌّشطٚع اٌٍثٕأٟ حؽة ِرط١ٔد ؼ١ؤٚي  َِ

ٕاجع اٌطة١ػ ٌٍّشطٚع  ُّ أِطٖ ، تؼس ظ٘اء لط١ٔٓ ِٓ اٌعِاْ ، إٌٝ أْ ٠ىْٛ اٌ

 . ا١ٌٙٛزٞ ، تسالً ػٓ أْ ٠ُىٍّٗ ٚظ١ف١ّاً حؽة ِرط١ٔد أ٠ؼاً 

ؽرمّطٖ  ُِ ّٓ أوصط إٌاغ . اٌىٍّح األذ١طج ف١ٗ ٌٍؼثاز . ٌٍراض٠د ضبٌّ ٠مٛزٖ إٌٝ  ٌٚى

 .ال٠ؼٍّْٛ 
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