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ةل يف ادلو الإنكشاريالنظام ادلاخيل للجيش 

 العامثنية

 في الدولة العثمانية اإلنكشاريالنظام الداخلي للجيش 
 يوسف عبد الكريم طه الردينيأ.م.د.   غسان عبد هللا مجول الدوري 

 
 المقدمة :

كانت القوات االنكشااية  نن  نشتهاا ي  القي  الياع  ششي النةدي  ويةة  القينة  الاان  
نثل شناي النؤاا  العاكية  العثنانة  واي قوهاا ي  هحقةق هششاي والاااي  ششي النةديةة    

 االنهصااايات شةا اشياااا ف يقي اصااعر ايياي ا ق القوات ةؤلفو  يا  شاااكية  ننةع  الفانت هفانت
م اا   وعفضةام حققت اليول  ونؤااهاا العاكية  اشظهي  ال وي ش  اليول  العثنانة  وهوااة  يقع

  ال ن  قيية قهالة  شالة  وانضاعاي شاكي  هانهصااياهاا ي  االناضاول واليوم اةة    لنا اهصافوا ع
اية  عاا االنكشاااااااااا  لم ةك  ةغةت ش  ا اا  النؤياة  هةك النعايك النان  اله  اشااااااااااهيكو نثةل له 

 واله  غةيت نفيى هايةخ اليول  العثنانة  ف 
لقي ظايت الحاف  إلا انشااااااااا  القوات االنكشاااااااااية  ععي ا  يقيت القوات االقياشة  اانةهاا 
وقييهاا القهالة  وصااااي ن  الصاااعت فيام االشهناي شةةاا ي  اناك  ععةية ش  نواضااا  اقياشاا ف 

ال ة   النصايى أايىالكعةية ن   األشيايقوات الفيةية ن  هةك ال أنشا   شةا و ننا ااشي العثنانة
العااااااكي  ي  اليوم اةة  قالعةقا ح   وحيصاااااوا شةا هيعة  حصاااااةوا شةةام ادل شنةةات هوااااااعام 

اؤال  هيعة  شااااااااكية  صااااااااين  شةا ويق نظام يااة  نحكم هحت اشاااااااياع الاةا  العثنانة  العةةا 
ال  الفيي االنكشاااااي  لةاااااةيا  واليول  وال م نيةقام ا ا الوال  الحاكن  وعفعل ا ق الهيعة  اصااااعر اؤ 

النيةق الا   انعثق ن  ادل النظااام الاايااة  الاا   وضاااااااااااااا  لةقوات االنكشااااااااااااااايةاا    والا   هنة  
 عصيانهه ويقهه االني ال   كا  اي قوهاا وانضعاياا يةة  النياحل االولا ن  هتاةااا ف 

اة  لا ق القوات واله  هضن  كل نا ةاص آلة  شنل شةا اانة  النظام الياوالعحث ةيك  
الوات االنكشااااااااااااية  ن  ادل الوافعات النةقاة شةا شاهقاا واام االنهةا ات اله  هنهعت عاا   ن  
ادل عحاث يعةعا  القاانو  الااص عالقوات االنكشاااااااااااااااية    واوفاقاا قييقااح والوظااع واليهت   
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ويعةع  العقوعات العاااكية  وال   الااص عاالنكشاااية  واام والعياةا   وثكنات القوات االنكشاااية  
 الهفاة ات العاكية  واالنظن  والهقالةي الااص  عاا ف 

 
 اواًل : القانون الخاص بالقوات االنكشارية : 

ثنانة  قانونام ااصااااام ةنظم شنل القوات االنكشاااااية  وااااااالةت انضااااعاياا وضااااعت اليول  الع
وهعةويت نصاااااوص ا ا القانو  مح   1541 -1541قالعااااااكي  نن  شاي الااااااةيا  نحني الفاهر 

  وقي هتلع مح 1411 -1451قوهكانل نياقه القانون  ي  شاي الاااااااااااااااةيا  اااااااااااااااةةنا  القانون  
 : ح1قششي ناية ا   القانو  ن  ايعع

 االني ف  أول  أوانياالنصةاع إلا ا شةا قاية االنكشاية  وضعايا -1
ن  فنويام ي  ثكناهام ككةا  واحي وا  ةهفقوا وةهحيوا  ا  ةهعانل قاية االنكشااااية  وضاااعاياا -5

 ي  اهاا  القيايات ف 
ا  حقةقا  العاااااااااااااااكيةا  واليفولا  ال ةةةق عااا ا  هاااااااااااااااهايم النظااي الكا ع  والعي ن  ااهةاي  -3

 ي  الحةاة فالعااي  
   واياااشهانااا   كنااا ةقوم عاااا الحاااد عكهااا  وشاايمةااالعااي ن  القةااام عنهيةعااات الععااايات االلا -5

 االنحياع شناا ف 
إ  اليوشااااااااين  ال ة  هم هفنةيام وفةام ن  يوااع االين    والعةغاي والعوشااااااااناق وااليناؤوي  -4

ام لياولام ي  اوفاق ونا ااااااااااااي ننام   العي ن  ااااااااااااهايانام ي  اوفاق اعنا  االشافم هناةي
االنكشااية    وال ةهم قعول االنضانام إلا صفوع اليوشين  ن  افنا  نحةة  وأايى غةي نا 

  كي ف
 أ  فني  انكشاي  العي ن  اظااي اثعات حةثةات الحكم ف  عإشياما ا صيي الحكم  -1
 افيا  الهيقةات لنياهت االنكشاية  ةك  عحات االقينة    وعالهيهةت ي  االوفاق ف  -7
نف  نا صيي حكم عحق اييايام ة وا  ان  ضاعيام    أالاالنكشاية   أييايال ةهم هتيةت وهوعةخ  -4

 ي  اناك  ااص  وععةيام ش  العان  ف 
 شةا النيضا ن  االنكشاية  ا  ةقونوا عيةت الهقاشي ش  الاين  العاكية  ف  -9
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 شةا االنكشاي  ا  ال ةيةق لحةهه ف  -11
 ات ف ال ةحق لدنكشاي  ا  ةهيك الثكن -11
 شةا االنكشاي  ا  ال ةعنل ي  أ  نان  أايى ف  -15
 ال ةحق لدنكشاي  ا  ةقيم شةا ال واد ف  -13
 شةا االنكشاي  ا  ةقض  وقهه ي  الهييةت العاكي  وهعةم الفنو  الناهةف  ف  -15

ون  ادل هحةةل نواي قانو  االنكشااااااية  ةهضااااار لنا   ا  الناية االولا والثانة  هؤكي شةا 
  وا  ةكو  فنة  ايياي االنكشاااااااية  نهعاونة  ونهحية  ونيةعة   عاي العاااااااكي الياش  واالنضاااااا

 ألواني قايهام   ال   لك او الواةة  االاااة  ي  هحقةق النصي شةا االشيا  ف 
وهؤكي الناية الثالث  شةا ضاااااايوية ا  ةهحةا الفني  االنكشاااااااي  عيو  العااااااااي  ن  ادل 

 والهعال  شةا االاية  واحهيام القوانة  ف  اادقه وقةايهه العاةي  وشيم الهكعي
ونصات الناية الياعع  شةا هنااك الفني  االنكشاي  عهعالةم الية  االادن  وايا  ييااضه 
  واالنهناع ش  الهياة  والهحة  عنكايم االادق واالعهعاي ش  الظةم وشيم الهعي  شةا الااااااااكا  

ةم م اإلااادم ونعاياه الااانحا  والهناااك عهعالةلوضاايوية النحايظ  شةا حقوقام   عنا ةهفق ن  هعا
 الييةق  العكهاشة  ف 

اي ايياي االنكشاااااية  ن  عة  صاااافوع ةواشاااايت الناية الاانااااا  شةا الهقةي الصااااايم ي  ااه
نظانام   وقي اكي  لك    اليوشاااااين    وا  ال ةاااااافل ي  صااااافوع االنكشااااااية  ن  الاايفة  ش 

شااا ي  هااافةل اااانا  ي ال   شاايي شةا نن  نظااي المح 1451 -1415قالاااةيا  اااةةم االول 
م ن  اااااافل ااااااانا  اؤال  الياد  ن  ينفني  االنكشااااااية  نن  ال ةحق لام الهاااااافةل   وقي اش

 ف ح5قالنيهشة 
واكيت النايهة  الاااااااايااااااا  والثانن  شةا ضاااااايوية الهتكي ن  احكام االشيام الصاااااااين  عحق 

  عل هنفة اا   وشةا ا  هنف  شةا ويق هيهةعات قانونة  ههم ي  اناكععض االنكشاااااااااااية  وهيقةقاا ق
ااصاااااااا    انا العقوعات االايى يةهم الهعانل نعاا شةا ويق نوشة  الفيم   وهاهةع العقوع  هععام 

 ل لك نا عة  الحع  أو الفةي وةهم هنفة اا عحضوي ضعاي االنكشاية  وي  اناك  ااص  ف 
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اكيت و لهااااااع  اااااةم الهييد العاااااكي  أليياي القوات االنكشاااااية  اعع  وااااااالونظنت النايهة  
شةا احهيام نظاام الهيقةا  عااألقاينةا  وننر اليهت العاااااااااااااااكية  وش ل ععض االيياي الناةة  عالنظام 

الهقاشي لةنيضااا وكعاي الااا  وفيحا الحيوت   وهننر  عإفيا اتوهعةة  عيالم شنام ف ونا ةهعةق 
 شةا ويق النظام ف  لفنة  اؤال  يواهت ااص  عام

واكيت النواي النهعقة  ن  القانو  شةا ضااواعي ةفت ا  ةةه م عاا ايياي االنكشاااية  ونناا   
شيم ايدق لحاام   واالنهناع ش  ال واد واالاهدي عتيياي العان    يالنا ام ناااااهنية  عالاين  

  شنل اا  له عالقةام عالعااااااكية  ف وا  شةا االنكشااااااي  النعةت ي  ثكنهه العااااااكية  وشيم الاااااان
 آاي ةايفه ش  اياي شنةه العاكي    يضدم ش  ايااه الهييةعات العاكية  الناهنية ف 

 
 ثانيًا : اوجاق الجيش االنكشاري :

شااااي  نؤلفام ن  ايعع  انواع ن  االوفاق قالفيقح هتلفت كل نناا ن  شيي ككا  الفة  االن
 يوهياوَ  شياله  هيشا كهاات   وا  الوحية االاااااااااااااااااااااااااااة  ي  ا ق الفيق فنةعاا  ن  االوييات

  أ  عة  اااية  وكهةع    يا  هكو  اااية  ي   ن  الاااةم   انا  اا عة  ناا  واناااناا  يفدم ايياي
ي   ن  الحيت يهع   حها هصاااااااال إلا كهةع  ن  اناااااااااناا  يفل   ولم ةك  شيي ايياي االويي  

الفيق ي  الفة    االنكشاااااااااي    كنا كانت ا ق الفيق نو ش  عة  العاصاااااااان  نوحيام عة  ناهةع 
ف ون  النفةاااي ا  نشااااااااااااااةي إلا ا  الفيق االيع  لةفة   ح3قااااااااااااااااهاااانعول والوالةاااات ونواق  الحااايوي

م   نااه  واثنه  وششية  1455االنكشااي  كانت هضم ي  اواال القي  الهاا  ششي عحيوي ان  
 ف ح5قي  ااهانعول والعاق  نو ش  ي  الوالةات أويي نناا   اععة   أويي 

وهعن  اايم الكدت أو حاياااااااا ي  نقين  الفيق االيع   الااااااكعا وهته  ييق  الااااااكنا  أو 
ن  حةث االانة    وقي اااااان ا ايياياا عا ق الهاااااانة  النام كانوا ةقويو  الكدت انام انيااام شني 

 غاآ كفيق  نااااااااهقة  ولم هوضااااااا  هحت ااااااااةي   الااااااااكعا نااااااااةيام لةصاااااااةي   وعقةت ييق  النيه ق  
ف إ  هعاظم شتناا  ح4قم1543اةاي ان   59اال ععي االااهةد  شةا القاينيةنة  ي    االنكشااية  

ةةحام وهاااااااااا الااااااااااكعا فاي الفنوي النيه ق  ن  اااااااااااهتععي ا  اا  الاااااااااادية  العثنانةو  ووالهام ع
ششااااااي كييةع لةفة  العثنان  إلا فانت ييق  ي  القي  الااااااااي  الاااااااكعا عالعنايق   واشااااااهاي 
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االنكشاااية  االايى   وشيوا اقوى شناصاايق وكانوا ةهقاضااو  النيهعات ي  اوقات الحيت يقي   انا 
 ف ح1قي  اوقات الاةم يكانوا ةعيضو  ايناهام لن  ةيةعاا

  حشيام ن يويام شاكيةام كعةيام ي  الوالةات العثنانة    وكا  الايع الاكعا لقي ايى اؤال  
 وناااااااااااؤولاات   إ  كا  عي  هةك الوالةات او نااااااااااااشية الفة  النظان  لةيول  شةا ناهةع الف

 لااااكعا ان  الوالة   وقي انهظم  عإشاااياعالننايق االياية  ةفنعونام وةيااااةونام إلا فاات القهال 
   ح7قنامن  إلا ناا  ييي ةق ةضاام اناااي ق أو الاااياةا   إ  كا  كل عةي ي  هشااكةدت شييت عالعةا

وعنيوي الوقت ضاااااعع نظانام وايى شيم انضاااااعايام وقةانام عتشنال الفوضاااااا إلا لفو  اليول  
  العنايق نكفة ح حنةهفواالااااهعاضااا  شنام عفيق قالةونياتح وقال  عنحاول  الهقةةل ن  اااااهايانام 

 ف ح4قالنةدي  وعي   لك واضحام اوااي القي  الااع  ششي
ا ق  شافم وكا  فنيق الفة  االنكشاااااااااااااااي  يعييت عفيق  اعنا  اآاناا الفيقا  الثاانةا  ن  يي 

ةؤا و  ن  اعنا  الشااااعوت االويوعة  الااضااااع  لةيول  العثنانة    إ  كانوا ةنشااااتو  هنشااااا  الفيق  
  اااااوا  كا  ي  وقت الحيت أو  عااااااهنيايي ا ق الفيق  ي  العاصاااان  فاااااادنة  وشاااااكية    وهو 

 ف ح9قن  الفنوي قعل هو ةعام شةا الفيق النقاهة صغاي الاةم   إ  كا  ةهييت ي  ثكناهاا ايياي 
وشييت الفيق  الثالث  عاااااااااام ييق  الفناش  وكا  ايياياا ن  الفنوي نو شة  عة  العاصاااااااان  

ا عة  ق  العةك اله  هو ع ايياياااااااااااااااااهاانعول ونواق  الحايوي لحناةهاا   وهااااااااااااااانا الفيق  الياعع  عفي 
ف وعةغ شيي اوفاق ييق االنكشاااااااااااية  ي  اوااي القي  الااااااااااااي  ششااااااااااي  ح11قااااااااااااهانعول والوالةات

  نناا ناا  وواحي اويي  هؤلع ييق  الفناش    وايع   أويي حوال  ناا  وات وهاعة  النةدي  
كا  انا ييق  اعنا  االشافم ي   واحيى وااااااااااهو  هؤلع ييق  العةك   الااااااااااكعا وثدثو  هؤلع ييق  

 ف ح11قةنا هشهيك ي  الحندت العاكية  الاايفة قةقهصي يوياا العاكي  شةا حناة  العاصن  و 
 

 ثالثًا : اهم الرتب والوظائف في الجيش االنكشاري : 
 ي ا ا الفة  يهع   ااو القااي االشةا لةفة  االنكشااااااااي  عوصااااااافه اشةا ضاااااااع اآغاكا  
 ح15ققةايهه الفة  قاايام لنوق  العاصاان  ااااهانعول وضاااعيام اشةا ليى الصاايي االشظموكا  عحكم 

نظيام ال  قواهه كانت اقوى اياة شااااااااااااكية  هحت   شااااااااااااصاااااااااااة  عالغ  االانة   اآغاوع لك كا    
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هصااااايع الااااااةيا    يضااااادم ش  شنةه اةضاااااام كنيةي لةشااااايي  ي  العاصااااان   اهاا   وكا  عحكم 
ةوا  الاناةون  قالنفة  االشةا لةيول ح   وةهقيم فنة  الو يا  والقاية ننصاعه ةحضاي فةاات الي

ةام كانوا   انا ي  حال  الحيت كانت له نة ة قةاية االوفاق ي  حال  هوفه الااااااااااةيا  أالعااااااااااكية  
ةيااال نااعام شنه ك  ةنف  اوانيق   ي  اياية العنةةات  اآغاعنفاااه إلا الحيت   وعادع  لك كا  

 ف ح13قالعاكية 
ةاهايو  ن  عة  ضاااااااااعاي الف  النةدي  ي  عياة  القي  الاااااااااااي  ششاااااااااي  األغواتكا  

ال   شانا ن   م ح1411 – 1451ق  االنكشااااااااااي   اهه   اال ا  الااااااااااةيا  ااااااااااةةنا  القانون 
شصااااةا  االنكشاااااية  وااااايوهام   يكي ي  الحي ن  قوهام عهعيةل ا ق القاشية واصااااعر نن  شايق 

ف ثم  اعيل االني عاليفوع إلا  ح15قن  عة  يفال القصااااااااااااي غواتاآنا  ةعة  ويةة  قينة  ن  ال  
 ن  عة  نااشيةه يةنا ععي ف اآغاااهةاي 

ي  قةاية اوفاق االنكشاااية  ععض الشاااصااةات العاااكية  النان    وي   اآغاكا  ةااااشي 
 ق كنااشي ةفهه ا  وةعي ن  ادل وظ الاكعا عاش  ال   كا  ةهولا قةاية ييق   الاكعا نقينهاا 

وةنوت ش  األاةي ي  قةااااااية الفة  اثناااااا  الحيت   أو هوكااااال الةاااااه قةااااااية ييقهاااااه  غاااااالآلاول 
 ف ح14قالاكعا 

ظةفهه و و  غالآلعاشااا  وشة  ناااااشي ثان   الااااكعا وُةعي القول كةاةا الشاااصاااة  الثانة  ععي 
القةم النال  لةقوات االنكشاااية  وهكو  نانهه االشااياع شةا الشاااؤو   عتنهنان  فيام   إ  ةوصااع 

وكثةي   الصااايع النال  النالة  واالقهصاااية  الااصااا  عتوفاق االنكشااااية    وكل نا ةهعةق عتنوي 
عاشاا  ي  قةاية القوات االنكشاااية  واالشااياع شةا  الاااكعا ةعهني شةا القول كاةا و  اآغانا كا  

 فح11قانشغاله الناهني ن  الصيي االشظم ي  انفا  ععض الناام الحكونة  اوضاشاا   و لك شني
القول عاشااا  و  الااااكعا و  اآغاكا  اليةوا  الحيع  الااص عالقوات االنكشااااية  قي هتلع ن  

 فح17قلي ح آغاكاةا   وةضاع الةام ثدث  ن  كعاي قاية االوييات وةانا ا ا اليةوا  عا قاوفاق 
انا الكهاات النعيوي  عاالوييات يكا  شةا يأ  كل واحية نناا ضاااااااااااااااعي عيهع  فويعاف  

  نكأ  ياة  الث  اااااشيق ااااه  ن  الضاااعاي اقل نيهع  ننام وةيةق شةا احيام االويي  عاشااا  ة
ووكةل ايد واو النشاااااايع شةا االنفاق والنؤون    والعةيقياي حانل العةم   والعا  ااااااااك  ياة  
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عي ايياي االويي  اااااانام واقينام اين    واناك االشاااااف  عاشااااا  أ  ياة  اليااة   الحي  واو اك
 ية  واناك كاهت وافعه القةام عحفظ اااافدت شالم ألةاموالااااقا عاشااا  ياة  الااااقااة    ةضااااع 

  ف ح14قالثكن 
 

 رابعًا : رواتب االنكشارية )علوفاتهم( : 
ا  فنة  يواهت االنكشااااااااية  كانت هثعت ي  يياهي ااصااااااا  عام وةهم ييعاا إلا الااااااااةيات 

النوايق  شةةاا   كنا احهوت ا ق اليياهي شةا اااااااااانا  النهقاشية  والفياااااااااا   إلصاااااااايايالحكونة  
 ف ح19قنا  االاةح نوا

م يانا يواهت الفني ي  الفة  االنكشاااااااااي    يقي كا  شةا الفني  ي  وقت الاااااااااةم ا  ةا
 ا  إالثدث ااااااااااااااانوات حها ةصااااااااااااااعر له الحق عالياهت أو النعا    وكا  ةعيأ عتقف  ي  الةوم   

الفني  ال   ةعي  شاااااافاشهه ي  القهال وةهنة  ي  احيى النعايك ععاااااااال  يةاا ةننر  ةاية ههياو  
شاي ا ا ا النظام نعنوالم عه حها شاي الاااااةيا  ااااااةةنا  القانون  ال    عق عة  اقفهة  وثدث   و 

هنظةم يواهت الفني   يوضا  ثدث اصاناع ن  اليواهت   الصانع االول ااص عالفنوي الصغاي 
الثان   والصاااانع  قكوفكح وهياو  ياهعام ن  ثدث إلا اااااعع  اقفات ةونةام لفنوي الاين  الفعةة  

ثنان    لةفنوي القيانا ال ة  هنة وا عشااااافاشهام اثنا  القهال ي  الحيوت   وهياو  نقياي ياهعام ن
إلا هااا  وششااية  اقف  ةونةام   واصااص الصاانع الثالث لةضااعاي والفنوي ن  نعوق  الحيت أو 

 آغاااف اناا ش  ياهاات  ح51قالنهقااشاية  وحاييت يواهعام ن  ثدثة  إلا نااااا  وششااااااااااااااية  اقفاا  ةونةاام 
 قف ا ععة ااااااشاااا  كا  ةهقاضااااا ع اقف  والاااااكعا  أيععناا شاااااية  يقي كا  ةاااااهةم ياهعام قييق كاالن

 ف  ح51قةونةام 
شافم النقةنة  ي  العاصاااااااااان  عصااااااااااوية اال ا  ا ا النظام لم ةك  ةيعق شةا ييق  اعنا  اآ

ياان    يقي كانت يواهت الضعاي والفني ي  ا ق الفيق  هياوحت عة  اثنهة  وها  وثدثة  ونصع 
 ف ح55قاقف  ي  الةوم و لك عحات اليهع  وان  الاين 

او  ي  شاي ههي الةونة  الاين  العاااكية  الفعةة    يكانت يواهعام انا الضااعاي العانةو  ي  
واو الحي االينا لياهت أني الااااية  أو قااي   الااااةيا  ااااةةنا  القانون  عة  ناا  وششاااية  اقف  
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  االويي    وةشااااااكل ي  الوقت  اهه الحي االشةا لياهت الضاااااااعي أو الفني  النعوق أو النهقاشي 
قااي الفة    وكا  اؤال  ةقعضااااو  يواهعام  اآغاي االشةا لياهت واو الح والع واناااااناا  اقف 

 ف ح53قن  الفني
يضاادم ش  اليواهت انهةا ات ناية  اضاااية  ةاااهفةيو  نناا شةا   وكعاي قايهه  غاوكا  لآل

نثدم وععي نوايق  الصااااايي االشظم صاااادحة  هيقة  الضاااااعاي إلا  غاحاااااات الفني ويواهعام   يالآل
ا وةقعض عي النيقااليهت ي  فةشاه   وكا  ةقعض نقاعل كل هيقة  نكايتة نالة  ن  الضناهةع 

اةضاااااااااام نكايتة نالة  ن  الضااااااااااعي ال   ةعقا ي  ننصاااااااااعه شةا اشهعاي ا  الهفيةي لةضاااااااااعاي ي  
حيوي ةصل عنناصاعام ةهم اان  ععي أايى   حها كا  ةحصال ن  فيا  ا ق النكايعت شةا نعةغ 

و شاا عةنه وعة  نااااااشيق االول القول كةاةا عناااااع  الثةثا  له والثةث العاق  النااه  الع قي    ة
 ح55قهقيةعام  ٪15نفاااه وقاية االوفاق ةتا و  ن  يواهت الفني ناااع   اآغالةقول كةاةا   كنا كا  

ف وا ا نا هغةت فني  ش  ااااااااااهدم ياهعه الةون  لاااااااااعت أو آاي   يةقااي االويي  حق االحهفاظ 
قااانام  ال   ةعي  عيويق غالةون  لا ا الفني  إلا حي ششااية  اقف  وةاااةم قااانام ننه لآلعالياهت ا

 ف ح54قآاي ننه لنكهت الكهع  أ  انان  اي الفة 
أو شةويات ععض االوييات يو  وي  ععض االحةا  كا  الادية  ةقونو  ع ةاية يواهت 

عيوي شااااكي  نهنة  أثنا  الحيت كفهر حصااا   غةياا   وعصاااوية نؤقه    كقةام أحيى االوييات
أو نيةن  وغةياا ن  الناام العاااااااكية  النناي  عاا   شنيا  ةقوم الااااااااةيا  عننر ايياياا  ةاية ي  
شةوياهاا النقيية هصاااال إلا الضااااعع أو اكثي   وعالهال  قي ةحصااااال هفاوت ي  اليواهت عة  ايياي 

وم النحيي الاهدم اليواهت كانت هو ع ن  قااي الاية  وي  الةف  ح51قاالوييات الناهةف  هععام ل لك
 ف ح57قة واايىنيونا شيا يواهعام كانت هننر لام اكيانةات عة    كل ثدث اشاي 

وقاااية االوفاااق الحق ي  ا  ةيثوا ضااااااااااااااعاااي الفة  وفنويق   وههم هةااك  غااالآلوكاا لااك كااا  
لنهوي  ا  ال   ةقوم عإحصااااااا  هيك العنةة  شةا ةي ضاااااااعي الا ان  ي  الفة    أ  عةت النالف 

ضاااعاي و  اآغاوحصاااي ايثه   يت  كا  له ويث  شااايشةو  ةتا  ن  هيكهه العشاااي يقي وةو ع شةا 
عيويق  ال   ةعي  اآغاالنويوث   وا  لم ةك  له ويث  هعوي الهيك  كةاا إلا  أويي الا ان  وقااي 

الهيك  ه ةي ش  ششاااية االع قي    انا العشاااي إلا ضاااعاي الا ان  وقااي االويي    ا ا إ ا كانت 
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ق ا  ةيي  لا  اآغاوشةا إ ا كاانات اقل ن  ا ا النعةغ يإناا هصااااااااااااااايي وهعوي إلا ا ان  اليول    
  لقا  نا قي ةاااااااااهةنه ن  ايث ن  ةهويا ن  ننهاااااااااع  قواهه نعةغام قييق ششااااااااية  الع قي  انالا  
 ف ح54قانوةام 

اناا ي  الوالةاات يكا  الوالة أو قاية النقايعات قالاااااااااااااااي ياية ح ةهنهعو  عحق الهصاااااااااااااايع 
 آغاانفاااااااه   أ  حق االيث ال   ةهنه  عه عاألاااااااةوت  إقياشةاهامعهيكات الفني ي  والةاهام أو 
ناا  كل ايث ة ةي ش  الع وانا غالآلاهثنا  ا  شةةام ا  ةهيكوا إع  عالناع  إلا فني العاصن  

 ف قي 
وي  ا ا النفال ةيث أةضااااااام قاية قوات النشاااااااة الثدث  االايى الااااااادحة  والنييعة  والنقل 
فنايام شنايناا هقال الهيكا  ش  الع قي    انا إ ا  ايت ش   لك النعةغ يهعوي إلا ا ان  اليول    

اليول    انا  الااااةحياية    يةعوي حق االيث ا ا إلا و ااة ح عوانا عالناااع  إلا قوات الفياااا  قالااا
 ف   ح59قيقي

اي ن  النعالغ اليااة  اله  ةحصاااةو  شةةاا ن  عواناك يااية ناية  أايى كا  ةفنةاا الضااا
فيا  الفيق الحاصاااال عة  نفنوع يواهت الفني اله  كانوا ةقعضااااوناا عحااااات العيي النظي  لفنوي 

وعة  نا كانوا ةييعونه ن  يواهت لةعيي النهحقق ن  الفني ي  ا ق االوييات   إ  ا    اوييااهام 
 ف  ح31قالعيي النظي  لدويي  كا  ة ةي عصوية ياان  ش  العيي الفعة 

كانت يواهت ايياي الفة  االنكشااي  هو ع عحاات الاياةا وةوض  ياهت كل اية  ي  كة  
نيام شوا ا قانو  ثاعت  ن  كل شاااااااااااااي ي  ةوم الثدثا ن  الفةي النيعوغ   وكا  ةاااااااااااااةم الياهت 

يف  ةوم هو ة  اليواهت ةقوم أني الاااااااااااية  عهعةةغ فنة  الاااااااااااياةا وكانت يواهعام هااااااااااانا نعا    
ي افهناع لةيةوا  وعحضاوي فنة  الضااعا ةعقي أثنا   لكوحاات الهااةاال الااهدم الياهت   وكا  

 ف ح31قظم وفنة  الو يا  الحاضية ال   ةقونو  عإلقا  الهحة  إلا الصيي االش
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 خامسًا : ثكنات القوات االنكشارية : 
ا  اولا الثكنات اله  انشااااتت إلقان  االنكشاااااية  كانت ي  نيةن  ايينه اله  هعي العاصاااان  
الحيعة  لةيول  العثنانة  نن  نشاااتهاا   وشنينا هولا الااااةيا  نحني الفاهر الحكم انشااات لدنكشااااية  

ي  قآق  االايىو ا ايقح   اواي فان  قفأايهة  ي  العاصن  ااهانعول   اقةنت احياانا عثكنهة  
اويه ليح أ  الفيق  القيةن    عةننا شييت االايى  وشييت الثكن  االولا عااااااااام قاااااااااك  اااااااايا ح

 لةااا عااااااااااااااااام قةك  اويه ليح أ  الفيق  الفيةية   وكا  لااهة  الثكنهة  اعوات ااصاااااااااااااا  لةياول

  وقاااانت ن  الياال إلا شية اقااااام وغيع اصاااصااات  نحكم عشاااكل وكانت هغةق ننااوالايود 
يةاا   يضاااااااااادم ش  االناك  االايى  واإلقان يات االنكشاااااااااااية  لةاااااااااااك  وي ن  ا أويي كل  أليياي

                 النوفوية ي  الثكنا  واله  اااااااااااااااكنهااا الفيقا  الفايةاية نثال قالهعةةنااانا ح وااااااااااااااااح  هعيع عاااااااااااااااام 
 ف ح35ق لك ح ونيعاام وهكة    ونعندم وغةيفانع  ةعيع عاام قاوييه ونافيام  نةيا حت آق

وكانت ثكنها االنكشاااية  ي  العاصاان  ااااهانعول هحهو  شةا هاااعة  ااااح  وششااية  قصاايام 
ن   ام كعةي  ام ونا  وايع  وثنانو  ااايعدم وااهناا  وهاع  وثنانة  صال  نفا ة عوااال الياح  وشيي

ية     شيةةوانيالناااااااااااااافي   وكانت الثكنات نكاااااااااااااوة عالحفي الا ي    وكل غيي  هحهو  شةا 
نيعن  ناا عاألعوات والياام الةوكا  الااااااااادية  ةيصاااااااايو  النعالغ اليااة  لعنا  ا ق الثكنات وه ة

  يعال ات   وشاية نا ةصااايع ن  هفاية الحيةي شةا عنا  الثكنات إلهنام العنل عاااايش    انا غي 
أ  ن      ف ح عااليفا  الااصا  عاالنكشاية  يكانت هحهو  شةا اناناا  وواحي وثدثة  قيةن

 ف  ح33قايياي االيفا  ال ة  ةحنةو  وةاهعنةو  ال  ضخ النا 
ولم هك  ثكنات االنكشاااااااااااااااية  هحهو  يقي شةا اناك  النوم لةضااااااااااااااعاي والفنوي   عل كانت 

نثال النيااعخ ونااا   االاااااااااااااااةح  وال اااي    والعنةةا نهيةعاات حةااهام الةونةاهحهو  شةا فنة  
 ف ح35قوغةي  لك

قت ولا ا ييضت شةةام ي  و   عتقايعام وكانت اليول  هحيص شةا نن  اهصال االنكشاية  
 ف ح34قعال واد يضدم ش  ا ا لم ةانر لام   الاةم ا  ةعةشوا ي  الثكنات 
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 سادسًا : العقوبات العسكرية : 
انظن  الفة  االنكشااااااااي  اناااااااا  أنواع ن  العقوعات ا  : الحع  النؤقت كا  ةوفي ي  

وكا  الحكم عه ن  صاااااااادحة  الضااااااااعاي العانةة    وشقوع  الفةي العاااااااااةي   وكا  الحكم عاا ن  
أ  ياة  الفيق  ال   ةنف ق عةيق وعواق  هاااااا  وثدثة  فةية شةا ظاي  ح االوياعاشااااا  ق صااااادحة 

 ح ويي اال ق   ثم شقوع  الفةي الكعةي والحكم عاا ن  صاااااااااادحة  قاايالنحكوم ننعيحام وشةا قفاق 
 ح31قح   فاوة  االويي ق عالاااوي وةنف ااال   كا  ةتني عفةي النحكوم شةةه هاااعام واااععة  فةية 

عي والصاااايي االشظم   واةضااااام شقوع  الحع  النؤ  اآغا  وةهيةت حكم الفةي عنوشةه لهنفة ق نوايق  
الييينةل أو العافوي   انا العقوع  االاةية يا  النوت نضةق  قدع أحيى   وةنف اا النحكوم ي  

  ثم  ح وعاألنشاااااااااااااوي ق ي  احيى القدع الن كوية لةدم انقام أو االشيام وةنف  شةا النحكوم عه   
    عالهفيةي أو النف شاية ةعاقت الضااعاي  و  اليهت العةةا ي  حة  ف ح37قعحي اةفه ي  فثهه هينا

 ف ح34قن  القاض  شاكي
كم حوكانت هياشا ععض الحاالت شني نعاقع  الفني  االنكشااااااااااي    يةم ةك  نثدم ةنف  عه 

كنا ولو كانت الفيةن  واقع  شةا شااااااص   دنة    أو أ  شقوع  أايى شني الضااااايوية شالنوت 
وكا  النهام ةنثل انام نحكن  نؤلف  ن  ات ضعاي كعاي   ةيأااا الصيي االشظم وةشهيك نا   
 وةهم هفيةي النحكوم قعل هنفة  الحكم عه   عت  هنه ع شنانهه ش  يأاااااااااااااااه وةن ق يوق اآغاايةااا 

 ف ح39قه  ثم ةنف  الحكم ع   و لك ك  ةن ل عيهعهه إلا ناهوى العان  شدن  شةا هفيةيق اهيهه
انا ش  شقوع  الفياي ن  الاين  العاااااااكية  يهكو  ي  وقت الاااااااةم الحع  أو الفةي   وي  

ةشااي عالعاكي  الفاي وةعي ننعو ام أو فعانام وال ةاهحق شيع كا   لك  يضادم ش وقت الحيت   
اااااااااااااااا  اؤال  العاااااااااااااااكيةة  ةغالو  ي  نعاقع  ية  واليول    وكثةيام نا كا  يؤ حةاض ال ش ال وي 

قاااااااة  أو ةحكنوا شةةام عالنوت انقام   وةهم هنفة  الحكم االاةي ي   عتااااااالةتنيؤوااااااةام الفاية  
 ف ح51قالنةيا  ي  فنا  ااص عالفدية  ةانا قلةةك هشايي ح

وفي ةكانت شقوع  ايياي الفة  االنكشاااي  هاهةع عحاااات القيم والهييد العااااكي  عةنام   و 
ي  كل اية  اف  ااص عام   انا عاصوص الناهحقة  لعقوع  االشيام كا  ةح ع اانام ن  

 ف ح51قافل القوات االنكشاية 
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ا   انا ن االنكشاااااااااااااااية شةا الفياام الافةف  ياال غيع أايى هنف   وكاانات انااك شقوعاات
ي  ان ال  ا كااا  ةفثم ةفي  هنفةاا اااا   ولااا اآغاااةاص الفياام الكعةية  يكاااناات هنظي ي  يةوا  

 ف ح55قشاي    انا ش  ييةق الفةي عالعصااله  ةيهكعاا أ  انك حق الفياامالعقوعات ع
إ ا كيي الفيةن  الواقع  شةةه أو   االنكشاااااااية  شقوع  الاصااااااا   ييايكنا كانت هوق  شةا ا

ون    االنكشاااية  عإفيا  شنةة  الاصااا  الكةة  له  آغايةتني   ايد ش  قواشي الضااعي العاااكي  
 ف ح53قادل  لك ةفقي االنكشاي  يفولهه ثم ةةهحق عالاين  اليااةة  ي  القصي الاةيان 

 
 سابعًا : التجهيزات العامة والعسكرية للجيش االنكشاري : 

 :  االرزاق
كانت اليول  هقيم لةفة  االنكشاي  اي اقام هضم ععض النواي الغ ااة  االاااة  نثل الةحوم 
والي  والاع    إ  كاانات ه وي االويي  عكنة  ن  لحم الغنم ون  الاع  ةونةام وي  االشةاي اليةنة  

ي  ن  ي شةي االضحا والفيي كا  ةقيم ايويام لكل اويي    وا ق االي اق ا  كل نا هاهةنه االو 
  عنا ةهويي ليةه ن  نال   عكنة  ن     اال ا  قاااي االويي  كا  ة وياا الايولا  ن  نواي غا ااةا 

الي  وال عاية والاضاااااااااااااااي   عحااااااااااااااات حاافهااا   وي  اوقات الحيت   كانت اليول  ه وي االويي  
  أني قااي االويي اولهية  ن  الةحوم والاع    انا عاق  النواي الد ن  ن  االي اق ةعكنةات اضاي

يعق الحال نفااااه شةا قوات النشااااة النااااةح  وصااانع النييعة  والنقل   انا نعنفااااه   وةهيعةياا  
ااة ح يةم ةك  ة وي ايياياا عشااااااااا   ن  ا ق االي اق ن  اليول    واننا هعهني عقوات الاةال  قالاااااااااا

 ف  ح55قشةا نا هييق االقياشات العاكية 
االنكشاية  شةا اي اق ةونة  شعاية ش  قيغةفة ح ن  الاع   ةحصل كل ييي ن  اييايوكا  

 ف ح54قن  الي  وثدثناا  غيام ان  نعاه  غياموناه  غيام ن  الةحم وناا  
  ام يكا  االنكشااااية  ولم ةك  اناك نظام نعة  لهو ة  اليعام لدنكشااااية  ن  قعل اليول  

ي غةعاليعام   لك  ي  االةام العاية  يعانام وكا  لام انوال احهةاية  ااصااااااا   النااااااااؤلو  ش 
وااااااااهني ا ا الوضاااااا  حها   كانوا ةييعو  ن  انوالام كل ااااااااعوع ششااااااي اقفات  اوقات الحيوت

ولك  ععينا ايهفعت ا ق االاااعاي ياصااعحوا ةييعو  لةيعام نيهة  النةدي    القي  الااااع  ششااي 
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االنكشاااااااااية  كانوا ن  ليعام   وانا االغنةا  لةحصااااااااول شةا اعيالم ن  نية واحية   ي  االاااااااااعوع 
 نداام كناااشية لام   وي  شاي ينضا  كا   إليعامكوقع لهصايع   ةييعو  ععض االنوال 

 ةقنايةل واشت الهييا  والاع  واليعام فل ةت لشيا  ةصيع ن  انوال الوقع 
كنات ثاايد  ن  قصااااااعة  ن  فاهرانا الةحوم يكانوا ةشاااااهيوناا ي  شاي الااااااةيا  نحني ال

ةشاااهيوناا ننا  اله  شنيا  كنةهاااالنكشااااية  وكانت الةحوم ي  ععض االوقات ةيهف  ااااعياا يهقل 
وعاااعت ا ق النشااكة  انشاات الاااةيا  نحني الفاهر ن عحام ااصااام لدنكشاااية   هيك اثيام شةا هغ ةهام
الةحوم ي   الةحوم ثدث اقفاات يقي حها لو  ايت ااااااااااااااااعااايناه  غيام ن  وكاا  ةاايي  لشاااااااااااااايا  

يكا  اااااااااعياا ال ةيهف  ي  الن عر الااص لدنكشاااااااااية    وييق  ةاية االاااااااااعاي كا    االاااااااااواق 
ي الع قيع   ات اااانوةام لااااي العف  وي  شاايعع  وششاااية  يكا  ةيي   نفااااهةهحنةاا الااااةيا  

ول لك   الااااااةيا  ااااااةةنا  القانون  لم هصااااايع ا ق االنوال ي  نوضاااااعاا الصاااااحةر وهم هع ةياا 
م عثدث الةحو الناه  غيام ن  نةيانام لعة  الةحوم   واةضاااااااااااام كانت هعاع  الن كويايههر الااااااااااااةيا  

ال وكانت ا ق االنو   اقفات   ولو  ايت ا ق االاعاي أةضام كانت اليول  ههحنل ال ةاية الحاصة  
 ف  ح51قو عهيي  إلا نالك  النواش  ال ة  كانوا ةتهو  عاا ن  النةنا  والفيق كا  ةتا ق القصا

انوا ال ة  كاالنكشاااااااااية   ألييايواناك ةوفي ي  كل اااااااااية  نيعخ ةقوم عوافت اشياي اليعام 
نتكل ايياي ةهعةق عنا شيا  لوا م اليعخ   وانا  الااص  ااعوشةام نعةغام ةهم يةه ن  افويامةفنعو  

 ف ح57قاالويي  ن  االنكشاية    يقي كا  لكل اويي  ق ا  ااص ةهناولو  يةه اليعام
وا ا ن  وافت   وكاانات انااك قااانا  ةكهات شةةاا فيول اليعام الةون  الااص عاالويي  

 ف ح54قضعاي االشاش  وكا  هحت اةيةام نااشيو  ن  ياال االويي 
لشااااااااااايا  الحيت كا  ةيي  كل شااااااااااااص ن  االويي  قيعهة  ن  ال ات إلا وشني ال اات 
 ا ق نثل ات ننام إلا الحيت ام لم ة ات  اية  ااااااااااوا  ن شااااااااااالنكييي ن  اليعام   وةيي  كل 

االنوال ولك  ةاااااهثنا النهقاشية    وي  ةوم شةي االضااااحا كانت هعي  االضاااااح  لدنكشاااااية  
 ف ح59قحة  له عر شني اويياهام
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  :الزي العسكري 
 -1599قي  نية  شاي اليول  العثنانة    وعالهحيةي ي  شاي نؤاااااااااااا الاااااةيا  شثنا  

هك  الع ة العااااكية  هاهةع كثةيام ش  لعا  اعنا  اليعق  الواااايا العثنانة  ألنه لم   لم مح 1351
وشنينا انشااااااات الااااااااةيا  ف  ح41قةك  ي   لك الحة  ااااااااوى العااااااااكيةة  ن  نهيوش  الني  والقيى

الفة  االنكشااااااااي    لم ةغةي كثةيام ي  ال   العاااااااااكي  لا ا الفة  مح 1349 -1351قاوياا  
اعةض لةنة ااا ش  الوا  القدن  اله  كا  ايياي العان  ام لونا أشياااااالقةناااااااااااااااوة اله   اااااااااااااااهثناا تعا

عيأ ضعاي االنكشاية  ةةعاو  مح 1349 -1349قاال انه ي  شاي الاةيا  نياي األول   ةةعاوناا 
 ف  ح41قالقةناوة الحنيا  النيي ة عال ات نقةية  ع لك االنةي اةةنا  اع  اوياا 

  ععي  لك ع ة ااصااا  عام   يكا     اليقعا  والفنوي ةهنة  عشاااكل القعع  اصاااعر لدنكشااااية
ناا يو  النظي إلا الةو    انا الضااااااااعاي قاية االوييات ي  و أو العنان  أو القةناااااااااوة اله  ةةعااااااااا

ناهةع الفيق يكا   ةام ال ةهنة  اال عةو  الح ا    إ  كا  ضاااااااعاي العةك ةةعااااااااو  اح ة  حنيا  
عاق  الفيق ةةعاااااااااااااااو  اح ة  صاااااااااااااافيا    وةةع   و  اليهت الينةا اح ة  ي  حة  كاا  ضااااااااااااااعااي 

 فح54قاويا 
ع أو وكااااااا  الضاااااااعاي  و  اليهااااااات العةةاااااااا ةهنةاااااا و  عقععااااااااهام الن يكشااااااا  عاااااااالية  الااااااااك  

يتنااااااه كااااااا  ةةااااااع  شةااااااا يأاااااااه قةناااااااوة وااااااا  يكااااااا  لااااااه    ااااااااص عااااااه  اآغاااااااالكوكااااااا   انااااااا 
ف ثاااااام  ح34قوااااااا  نصاااااانوش  ناااااا  الفااااااو عةضااااااوة  الشااااااكل وكااااااا  ةضاااااا  شةةاااااااا شدناااااا  حناااااايا  

اصااااااعحت الةحااااااا شدناااااا  ننةاااااا ة ناااااا  شدنااااااات فنااااااي االنكشاااااااية  وضااااااعايام   يفةنااااااا ةاااااااهص 
ةنااااانة  ناااانام   انااااا لعالفنااااي كااااا  ةنناااا  شةااااا الشااااعات ناااانام ا  ةةهحااااوا   وال ةااااانر عاااا لك اال 

 قااااااية الفاااااايق والضااااااعاي االيععااااا  األول ياااااا  كاااااالأ  الضاااااعاي يكااااااا  شةااااااا القااااااية الكعاااااااي ناااااانام 
 ف ح54قاويي  ا  ةةهحقوا افعايةام   وال ةانر لعاق  الضعاي ع لك

ةنك  ا  ننة  عة  اليهت العاااااااكية  والناااااااهاينة  ي  القوات االنكشاااااااية  ن  ادل ال   
الياااااااااااان    إ  كا  لكل يهع  شااااااااااااكية  لو  ةنة   ةاا العااااااااااااكي    نثل قالقدن    والقاووق   

لوناا و والقفيا    واالح ن ح انا نا ةاص الواناا يكا  لكل يا  ن  يفال اليول  قةناوة لاا شكةاا 
 ف ح44قص عااالاا
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 وة : ــــالكس
لاااام هكاااااو  اليولااااا  العثنانةااااا  هاااا وي عالكااااااوة اكثاااااي نااااا  اثناااا  ششاااااي الاااااع انكشااااااي  و لاااااك 

  وحاااااايي يةااااااه شاااااايي ايااااااياي الفااااااة   فاااااااهرنحنااااااي اله الاااااااةيا  ضااااااععاااااااعت النظااااااام الاااااا   قااااااي و 
ششااااي الااااع فنااااي    شةااااا الاااايغم ناااا  ااااا ا الفااااة  قااااي  اي شااااييق ععااااي شاااااي  ثن إاالنكشاااااي  عاااا

ااااااا ا الاااااااةيا    اال ا  النظااااااام الاااااا   وضااااااعه الاااااااةيا  نفاااااااه يةنااااااا ةاااااااهص عإشااااااياي ندعاااااا  
 ح41قالفناااي لااام ةهغةاااي شةاااا الااايغم نااا  كااال الضاااغوي الهااا  ناياااااا اياااياي الفاااة  يااا  ااااعةل  لاااك

ةاااا  ناااا  الفااااو  الاااااالونةك  عااااالوا  ناهةفاااا  ف يقااااي كاناااات اليولاااا  هقاااايم لاااااؤال  الفنااااي كاااال ااااان  كن
حفاااام كاااال نناااااا اااااعع  ا يع       وكاناااات هقااااام كنةاااا  القنااااا  إلااااا اثنهاااا  ششااااي الااااع قيعاااا  

يضااااادم شااااا    لةفناااااي   واصاااااص لكااااال فناااااي  انكشااااااي   حيةيةااااا  كناااااا كانااااات هضااااا  غااااادالت
لةقنصاااااا   لاااااك ااااااع  ا يع نااااا  القناااااا  االعاااااةض النشاااااوت عالصااااافية لةعناناااااات وااااااعع  أاااااايى 

ا عحااااات نشااااةاهه شةااااا اااااي كاناااات ااااا ق الكاااااوة هاااااةم إلااااا قااااااي االويياااا  الهاااا  كااااا  ةو ش  وقاااا
وكاااااااا  ةفضااااااال شااااااااية ا  ةننحااااااااا ألصاااااااحات اليهااااااات القيةنااااااا  والفناااااااوي يااااااا    فناااااااي اوييهاااااااه 

 ف ح47قالاين 
حالاااا   عهالفااااة  االنكشاااااي  عنااااا ةشااااثكنااااات نعظاااام الحاااايع الد ناااا  نهااااويية ياااا   توكاناااا

ناااا  االكهفااااا  الاااا اه  هقيةعااااام   يههااااولا نااااثُد اويياااا  ناااا  ييقاااا  العةااااك اشااااياي الاعاااا    واوييهااااا  
نااااااا  ييقااااااا  الفناشااااااا  نهفااااااايغهة  ألشناااااااال الياااااااا    كناااااااا كانااااااات ععاااااااض االويياااااااات نهفيغااااااا  

واوييااااا  أاااااايى ههاااااولا   ألشناااااال الهااااا فةج أ  ال فااااااد والاااااادحة  ونانهااااااا هصاااااةةر االااااااةح  
 ف ح44ق  الاف قةاية ال وايق وصناش

وكااااا  اياااااياي االنكشااااااية  ةةعااااااو  غياااااا  الااااايأ  عشاااااكل نااااااال   اناااااا عاصاااااوص الضاااااعاي 
  يضااااادم شااااا  اااااا ا ا  اليولااااا  كانااااات هقااااايم لاااااام أناااااواع نااااا   ح49قيكاااااا  ةةعااااااونه عشاااااكل نااااااهقةم

االقنشااااا  يااااا  يصاااااة  الصاااااةع والشاااااها  وهصااااايع لاااااام ااااااهي ااصااااا  لةنياااااي   ثااااام هااااا وي اياااااياي 
شناااااي أعهاااايا ام ناااا  القااااي  الااااااي  ششااااي النااااةدي    و   ناااا  الفااااو  االنكشاااااية  عالعاااايي الكاااااي  

 ف ح11قكانت اليول  هننحام نا ةقاعةه ن  العيل النقي شيم هوييق 
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 الراية : 
كا  لةفة  االنكشاااااي  ياة  كعةية قعةيقح ةااااانا االنام االشظم   و لك هةننام عاااااام االنام 
أع  حنةف  النعنا  صاااااااااااحت الن ات الحنف  ي  اإلااااااااااادم وال   كا  ن ات اليول  اليااااااااااان    
وكانت ا ق الياة  نصااانوش  ن  الحيةي االعةض   وقي يي  شةةاا عاي كعةي آةات قيآنة  هنااااات 

األني  ألول ت حنةاا   كهةك اله  هيشو إلا الفااي ي  ااااااااعةل ع أو هيشو أةضاااااااام ظيوع واوقا
ح11قچ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ چ ٻ ٻ ٱعالنصااااااااااي النعة    نثل اآة  الكيةن  : 

 الياة  ا ق وكانت ح15قچ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ   

قااي الفة  ن  اشدم الفيق االيع  نيوة  ي  اغناي حنيا     اآغاهنصت ي  النةيا  انام اةن  
   اآغاإلا فانت اليوغ النكو  ن  ا نات ثدث ن  اصااااااااال شااااااااعي الاةل واو العةم الااص ع

واو شعاية ش  نصاافه احني والنصااع االاي اصاافي   كنا كا  لدويي  شةناا أو عةيقاا الااص 
 ف  ح13ق  وكا  ةنصت انام اةن  قااي االويي 

 االويياااااتيضاااادم شاااا  شةناااااا عشااااعاي ااااااص ةنة اااااا شاااا  عاااااق    وهحااااهفظ كاااال اويياااا  
  وكااااا  اااااا ا الشااااعاي ةينااااا  اناااااا إلااااا ااااااد  أو حةااااوا  أو نعاااااات أو شااااا   نااااا   وةياااااام شةاااااا 

يد العاااااااكيةو  ياااااا  شاااااااوي نهااااااتاية شةااااااا وشاااااام ااااااا ق يالاااااااةم والفااااااوانة  واعااااااوات النااااااااك    و 
وهحناااااال هةاااااك الياةااااااات واالشاااااادم شناااااي نيااااااااةم الااااااايود  ح15قالشاااااعايات شةااااااا ا يشاااااام واااااااةقانام

ناااا  وااااام  ةاااا حعةاااايق ياي قحنةاااا  االشاااادم ناااا  قعاااال إلااااا الحاااايت أو االاهعياضااااات ياااا  النواكاااات 
 ف ح14قالفنوي

 
 االسلحة المستخدمة من االنكشارية :

ياااااا  اوقااااااات الاااااااةم   لاااااام هكاااااا  اليولاااااا  العثنانةاااااا  هقاااااايم الاااااااد  لةفنااااااي ناااااا  االنكشاااااااية  
يكاااااااا  الفناااااااي الااااااا ة  ةااااااااينو  نااااااانام يااااااا  العاصااااااان  نااااااا وية  عنعاعةااااااات يقاااااااي   وكاااااااا  حنااااااال 

اال عحناااااال اااااااكة  ةضااااااعوناا ياااااا   نااااااانةيام   انااااااا   الاااااااد  نننوشااااااام شةااااااةام وال ةااااااانر لااااااام 
العااااااااكيةو  النهنيكااااااا و  يااااااا  نواقااااااا  الحااااااايوي والنياكااااااا  العحيةااااااا  يااااااا  النيايااااااا    يقاااااااي كاااااااا  

 ف ح11قال   او شعاية ش  اةوع وناياات  ةوا الاد  نانوحام لام ا  ةحن
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قهه وشةا نفوي  اوقات الحيت كا  شةا العاااااااكي  االنكشاااااااي  ا  ةفا  نفاااااااه عالاااااااد  
و  عال   ةيةيق أو ةهويي له   يااليقول لك كا  له نيةق الحية  ي  ااهةاي الااااااااااد    الااصااااااااا  

ي  والانفي والصاااافةح  والفت    كانت ا  والاااااةع والناااااي  واليعو  الحيةقالعنيقة  القياح ح 
ياية والقو  والاام والن ياق قالينر غ  ي  حة  كا  الاةع والينر وال ح17قاالاةح  العاية  لةنشاة

اااااةح   عنايق الفهةل والصاااوا  ا ن  واالااااةح  الناية  احةانام والحيع   حالقصاااةي عتيواله الناهةف 
 ف ح14قالفياا 

ونااااااا  النفةاااااااي ا  نشاااااااةي إلاااااااا ا  العااااااااكي  االنكشااااااااي  كاااااااا  ةعهنااااااا  عنظايااااااا  اااااااادحه 
أ  النيةةاااااااا  عالفضاااااااا    وعه ةنااااااااه إلااااااااا حااااااااي النعالغاااااااا    يكاناااااااات اناااااااااك الاااااااااةوع النفضضاااااااا  

الاااااااةوع والناياااااااات هاااااا يك  عينااااااو  واااااااانا  وكاااااا لك الناياااااااات   وكثةاااااايام نااااااا كاناااااات ااااااا ق 
كانااااااات اليولاااااا  اااااااا  النااااااااؤول  شااااااا  و    ح19قوآةااااااات قيآنةااااااا  ياااااااانت كةااااااااا عاااااااي عاااااااية  نااااااا ات

نااااااا   االااااااةح  والااااا اةية   ااااااوا  يااااا  العاصااااان  ام يااااا  نواقااااا  شاااااية شةاااااا حااااايوياا   وكاااااا  
صااااانع الاااااادحة  ةهاااااولا االشااااااياع شةاااااا اياية اااااا ق النااااااا     يضاااااادم شااااا  اناااااه كاااااا  نكةفااااااام 

فناااااي عنقااااال نحهوةاهااااااا إلاااااا نةااااايا  القهاااااال   إ  ةقاااااوم القااااااية عهو ةااااا  االااااااةح  والااااا اةية شةاااااا ال
الاااا ة  لاااام ةهااااويي لااااام الحصااااول شةااااا اااااد  أو  اةااااية   وكااااا  كاااال اااااد  ةااااايد ناااا  ناااااا   

ف نناااااا ةااااايلل  لاااااك شةاااااا ضاااااعع يقاعااااا  اليولااااا  وااااااو   ح71قاالااااااةح  ةعاااااي نفقاااااويام وال ةعاااااوي الةااااااا
 هصيع الناؤولة  شةا هةك الناا   ف 

  القوات االنكشااااااااااية  يولا ا يقي هنوشت االااااااااااةح  واآالت الحيعة  اله  اااااااااااهايناا ايياي 
اوقات الحيت والاااااةم   وهيويت ا ق االاااااةح  عنيوي ال ن    وهم ااااااهاياناا شةا نياق واااااا  

 ف  ح71قي  شنةةات اليياع والافوم
 والننفل  كنا كانت اناك اااااااااةح  نهياول  نثل الصاااااااولفا  والااااااااةاي وايق  الحيت والعةي

لاةوع الناهقةن   ات  الحي أو الحية  والانافي والينر ي  يأ  عةي  والينر النهعيي االانا  وا
انوا كنا ك  ةةعااااااو  شةا صااااايويام هيو  ن  ال يي   ي االنكشاااااايةو وكا  الفن  والينر والهيو  

ف وقي  ح75قةةعاو  اةضام او  نصنوش  ن  الصةت هشعه ي  قنهاا الييعو  وهنها  عييع نيعت
 ف  ح73ق افاي الفني االنكشاي  ي  ااهايام كل ا ق االاةح
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ععااااااااي هنياااااااااام االنكشاااااااااية  ععنااااااااايق ةيوةاااااااا  و لااااااااك  رهاااااااام هاااااااااةة ح م1411ق وياااااااا  شااااااااام
وهااااياعيام ياااا  فناشااااات نحايعاااا  ونااااااياهام ياااا  ااااااهايام ااااا ق االاااااةح    وعاااااالهام ياااا  القهااااال

صااااااعحت ااااااااةح  االنكشاااااااية  نشاااااااعا  أإلااااااا فاناااااات ااااااااهايانام االاااااااةح  الهقةةيةاااااا  القيةناااااا    و 
ويضاااااااادم شاااااااا  ااااااااا ا كاناااااااات اليولاااااااا  العثنانةاااااااا      عااااااااعنااااااااايقام عالحي لةياااااااايا  االويعاااااااا  ياااااااا ويت 

نثاااااال الانفااااااي الشاصاااااة  ناااااا شاااااايا االاااااااةح    نااااااؤول  شاااااا  هااااااتنة  فنةااااا  االاااااااةح  لةفااااااة  
 ف  ح75قوالاةع والن ياق يت  هويةياا كا  ن  ناؤولة  الفني انفاام

 عالصاااااااايععتناا كانت نيعن    نصااااااااي والة  وقي هنة ت عنايق االنكشاااااااااية  النوفوية ي  
والعاد   كنا هنة ت عثقةاا ننا كا  ةفعي الفنوي إلا اا  ايوة إلا الاةع شني ايدق كل يةق  

 ف  ح74قحها ةحهفظوا عهوا نام   وكانوا ناية ي  ااهايام ااةحهام إلا ييف  كعةية
عهيوةي اااةح  االنكشاية  ععينا كانت ااةحهام هقهصي يقي  االولوقي ااهم الااةيا  ااةةم 

شةا االاااااااةح  القيةن  كالاااااااةوع والانافي والينا  واالقوا    يقي عيأ عهفاة  قوات االنكشاااااااية  
م 1414عاألااااااااةح  الناية  كالعنايق والنياي    يضااااااادم ش   لك شااااااايع الااااااااةيا  نفااااااااه نن  شام 

 ف  ح71قعة  ي  العاصن  ااهانعوللةصناشات الحي  ام كعةي  ام عهتاة  نصنع
 

 : انظمة وتقاليد خاصة بالجيش االنكشاري :  ثامناً 
كا  العااااااااااكي  االنكشااااااااااي  ةهنه  عانهةا ات ااصااااااااا  ونان  لم ةك  ةهنه  عاا ااااااااااواق ن  
شااكية  عاق  الفةو  العثنانة    يكا  ةصانع عالنيهع  االولا عالنااع  إلا شاكية  الفةو    

كشاااية  النا غاوكا  لآل  ضاااعيه وال ةيي  ضااياات وال هصااايي اندكه اال ناييام وال ةعاقت اال ن  
ااة  قاية فةشاااااا  الاااااااع عإاااااااهثنا الفةو  االايى ي  االحهفاالت العان  عاق  ايضااااااةة  شةا قاية 

و لك ي  احهفاالت شةي  االضااحا والفيي يقي   ال  ا ة  الفةشااة  انا اقيم ن    والااادحة  
عاشاا  الااااي  الاااكعا ن  نااااشيةه القول كاةا و  اآغاف وكا  ن  وافت  ح77قاالنكشاااي   الفة 

ا  ةةق  النظية االاةية شةا الاااااااااااةيا  اةضااااااااااام  اآغاشةا حناة  االنيا  العثنانةة    ون  ناام 
ن  ايكاااااايام  لالنهوي  لك  ةهاااااتكاااااي ن  ا  ويااااااهاااااه كاااااانااااات يعةعااااا  ولك  ةينا  الفنة  وة ةااااا

 ف  ح74قالشكوك
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هةا  هنه  عه الفة  االنكشااااااااي  او ا  الااااااااةيا  اااااااافل ااااااااانه ي  االويي  ولعل اام ان
االولا ن  ييق  العةك   وقي فيت ا ق العاية نن  شاي الاااةيا  اااةةنا  القانون    وعنوفت  لك 
اصاااااااااصااااااااات احيى غيع االويي  لةااااااااااةيا  عصاااااااااوية ين ة  يكانت ه ة  عهاد ااااااااااةيان  وهعقا 

 ف  ح79قنغةق 
كانت انظن  الفة  االنكشاااي  نن  نية  هتاااةاااه وعالهحيةي ي  شاي الااااةيا  اوياا  ال 

عي اال ا  ا ا النن  لم ةهااااااانر لدنكشاااااااي  عال واد حها ةكو  ياانام نهفيغام لةاين  العاااااااكية    
قاانام ععي  لك   إ  اصااااااااعر عإنكا  االنكشاااااااااي  ال واد شنينا ةصاااااااال إلا نيحة  هؤاةه لهقاضاااااااا  

 ف   ح41قالياهت
لقي ااااااااااشي هتاااااااااة  الفة  االنكشاااااااااي  كتكعي قوة نشاااااااااة شاااااااااكية  ننظن  شييهاا اليول  

قوااا   شةا ا يةاي شااااااااااتناا وهواااااااااااة  يقع  يهوحاهاا   ولك  االنهةا ات أالعثنانة  ي   لك الحة  و 
 الكثةية والصادحةات الواااع  اله  ننحت إلا ايياي ا ا الفة  ن  الااادية  العثنانةة  ايت إلا

اييايق ةشكةو   ه   ياصعريةاةييهه شةا نقالةي النفهن  والحكم ي  اليول  عوصفه القوة الضايع  
 ف  ح41قاييام شةا الادية  عيالم ن  ا  ةوييوا الحناة  االكةية لام

    انهاا ن  هنظةم صااافوع االنكشااااية أ  لقي قام شد  الية  عهنظةم الفة  العثنان  ععي
ال   كنا حام االنو االياضااااا  اله  هم يهحاا شةا الفنوي والقاية عيالم ن   ننوقيي ا  ةقوم عهو ة  

ننر ا ق االياضااا  لةفنوي النظانة  واالنكشاااااية  اله  شييت يةنا ععي عتياضاااا  الهةناي وكا  كا  
صاااادحاا لةفةو  ي  حال  الحيت   االقاانة  شةا ا ق االياضاااا  نضاااايية  إلا هناةي الييق و 

وحية ن  االنكشاااااية  هاااااهايم ي  اشنال الحفي واصااااد  الييق   وكا  شيي حها انه هم ااهةاي 
 ف ح45قايياي هةك الوحية ي  العياة  الع شاص

هقااااايةم  نقاعاااااللقاااااي نااااانر الفناااااوي النااااااهحقو  نكاياااااتة لاااااام اقيااااااع صاااااغةي ةقوناااااوا ع ياشهاااااه 
نكاااا  شااااييام ناااا  الفياااااا  ناااا  اثنااااة  إلااااا ايععاااا  أو شاااايي ناااا  العحاااااية لايناااا  االااااايول   كنااااا ة

ةيةاااااق شةةااااااا  شانااااات وةيةاااااق شةةاااااه الااااا شةم الااااا   ةعةاااااغ ياةاااااه نااااانحام اقيااااااع اكعاااااي ناااااااح  
واااااا ا األاةاااااي ةقااااايم شااااا  كااااال اناااااا  االع اقفااااا  يفااااادم واالقفااااا  الفضاااااة    نااااااا  الاااااع اقفااااا  

هعاااااايل يعااااا  و   الاااااييام ف ولكااااا  نفاااااي ا  قةنااااا  االقفااااا  ااهةفااااات نااااا  شااااااي ااااااةيا  آااااااي ناااااا 
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عاااااة  ايهفاشاااااام وانافاضاااااام شةاااااا ا  النظاااااام االقيااااااش  لااااام ةااااادق نفاحاااااام يااااا  الوالةاااااات العثنانةااااا  
عقاااايي ناااااا القااااااق يااااا  النااااواي  االصاااااة  لةعثناااااانةة    إ  ثعااااات يشااااةه ععاااااي االهاااااااع الهااااا  حققهاااااه 
اليولاااا  العثنانةاااا    وةعااااوي الاااااعت ياااا   لااااك إلااااا ا  العكةااااي عااااك قااااي شنااااي شةااااا هفهةاااات اقياشااااه 

عةننااااا انشااااتهه اليولاااا  لةنالااااه   نناااا  ةعنةااااو  نعااااه ناااا  االهعاااااع   ي ناااااهحقةه وهو ةعااااه عااااة  غةاااا
ولاااااا لك شنااااااي الاااااااةيا  اااااااةةنا    ايناااااا  شاااااااكية  يعالاااااا  ياااااا  نةاااااااية  القهااااااال  ااااااااناااااا  ةقاااااايم ل

شةاااااا العكةاااااي عاااااك حاااااق الاااااهحكم يااااا  احااااايى ناااااوايق القاااااانون  إلاااااا اةفااااااي قاااااانو  ناناااااه   إ  حااااايم 
الناهصاااا    كاااا لك اصااااعر اعنااااا  االقياااااع شةااااةام ياااا  اقياشااااه   اال ععااااي اليفااااوع الااااا الاااااةي  

لااااااام   ياااااا ا عةااااااغ احاااااايام   ا  ةثعهاااااوا نقااااااييهام العااااااكية  قعاااااال ا  ةننحاااااوا حااااااق اقياااااااع اااااااص
ايض   اال انااااه غالعااااام  هنهاااا  عقيعاااا الهااااااع  ششااااي ولاااام ةقاااايم شناااادم شاااااكيةام   يتنااااه ةحاااايم ناااا  

اااااا ت   الضااااياات الهاااايياااا  ااااايت ناااا  هنااااا هناااات ناالفاااا  ااااا ا القااااانو  ععااااي هيعةقااااه   و لااااك لة
 ف  ح43قه ياي قةنهاا ةونام ععي آاي

ولك  ععي نيوي ال ن  هم ننر اياضاااا  الهةناي إلا ضااااعاي االنكشاااااية  النهقاشية  كيواهت 
والااااااااةنا عنقياي   اياضااااااا  ولة  يواهت يقي اصاااااااصااااااات لام   غةي النظانةة  لام   انا الفنوي 

 ف  ح45قاالياض  اله  ةيةق شةةاا الهةناي
لم  عاالاهدي عالعان    وع لكالنكشااية  أليياي اانا ش  االاهدي عالنفهن  يةم ةك  ةاانر 

 ملةفااي ي  ااااااااااعةل ع قي نة  حةاها مانل ي  هكوة  ااااااااااية ن   وف  واعنا  ولك  حعا ةك  لام
 ف  ح44قموالثكن  العاكية  نتواا موالاةيا  العثنان  واليا موياهويا موكا  القيآ  ننافا

وشنينا ااااانر أليياي االنكشاااااية  عال واد ي  نااة  القي  الااااااي  ششااااي النةدي  ي  شاي 
ياثة  يقي صاي االلهحاق ت االنكشاية  إلا وظةف  و لهحو مح 1494 -1475قالاةيا  نياي الثالث 

ة شةا ايا  الاين  العااكية    ثم ضاعع أني االنكشاية  ععي  لك ي عاا عالوياث  يو  العناة  عالنقي
فعةام ةضااييو  إلا العنل عععض الصااناشات   كنا ا   ةاية االاااعاي وهتاي ااااهدم يواهعام   

 ف  ح41قالةيوة  أو االلهحاق عاين  الافيا  االفانت كنا يعل ععض ن  ضعاي االنكشاية 
ةاااااااي الحااااااايت والقهاااااااال   يقاااااااي كانااااااات غوكاااااااا  ألياااااااياي القاااااااوات االنكشااااااااية  اشناااااااال أاااااااايى 

  وكااااا  لااااا ق لهااااتنة  حناةهاااااا اليولاااا  هعاااا   فةوشاااااا عااااام ياااا  النااااي  والقاااايى النفهوحاااا  حاااايةثام 
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ي كالصاااااياية شةاااااا ااااااااي فةاااااو  اليولااااا  العثنانةااااا  يااااا  الوالةاااااات العيعةااااا    ونااااا نكاااااا  القاااااوات 
ا  االنكشااااااية  يقاااااي كااااا  شةاااااا ااااااعةل النثاااااال عااااادي الشاااااام عهقااااااةناهاا االيايةااااا  ونصاااااي والعاااااياق 

يااااااا  اااااااا ق االةااااااااالت ةاضاااااااعو  ألناااااااية الاااااااوالة النحةةاااااااة  وةهقاضاااااااو  يواهاااااااعام نااااااا  الحكونااااااا  
يااااا  هاااااول  انااااااية الحاااااق كناااااا كاااااا  لكعااااااي ضاااااعاي االنكشااااااية   ح47قالنحةةااااا  يااااا  هةاااااك االةااااااالت

 ناااااايا م أقايةاااااا  حااااااج عاااااادي الشااااااام وكااااااا  والة عاااااادي الشااااااام ةعةنااااااو  أحااااااي كعاااااااي قاااااااية االنكشاااااااية  
القايةاااا    كنااااا ا  ايااااياي ناااا  االنكشاااااية  شااااايكوا ياااا  فعاةاااا  الضااااياات ياااا  والةاااا    لحناةاااا  هةااااك

ينشااااااق عشااااااكل ياااااااام واصااااااعحوا ةفنعااااااوا ااااااا ق الضااااااياات عنااااااات نيهفعاااااا  شاااااا  النقااااااايةي الهاااااا  
وكااااااانوا ةياااااااةو  النقااااااياي النيةااااااوت لةاااااااةيا    هعااااااافوا ياااااا  ياااااايق فعاةهاااااااا و حااااااييهاا اليولاااااا  

 ف ح44قوالعاق  ةحهفظوا عه ألنفاام
 إلثقال نظيام   ةفااااي كيق ااال  ينشاااق لةحكم العثنان  والفني العثنان  شةا حي ااااوا  وا ا 

 كااةام عالضياات ن  ق االنكشاية  والهعاع ي  فنعاا ف 
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 الخاتمة
اشااااي  ةعي ةهضااار ن  ادل الييااااا  الهايةاة  العااااكي  العثنان    ا  الفة  االنكشااااي 

نا هنة ت عه اليول  العثنانة  شاااكيةام   إ  كا  عنثاع  اااد  لةيياع والهوااا  ي  نياحةه االولا   
نظيام لنا شيع عه اييايق ن  كفاة  قهالة  وشااااااااافاش  يااق  وثعات ياااااااااااخ ي  النعايك   ووصااااااااااع 

اي اش  واالنقةاااااااةوكام ي  عاي  االني ويةة  النياحل االولا ن  هتاااااااة  نظانام اليااة    عالي
 الهام والايو    حها اصعحوا االياة الياةاة  والضايع  عةي الاةيا  العثنان  ف

ا  يو  االنضعاي العاكي  ال   هنه  يةاا ايياي الفة  االنكشاي  ي  النياحل االولا ن  
ال     هتاةاه وادل نية قوة اليول  العثنانة  وا يااي يهوحاهاا   هيف  إلا صيان  النظام اليااة

وضاا  لهنظةم آلة  شنل الفة  االنكشاااي    والحيص الكعةي ن  الاةا  العثنانة  الحاكن    شةا 
هيعة  اييايق هيعة  يةنة  وشاااااااااااكية  صاااااااااااين    اهت نهاافاا ن  ادل شظم الناام اله  انف اا   

يا  ضي االشاولاك االيياي شةا صاعةي النحايظ  شةا االن  والنظام ي  الياال   وقةاية النعايك 
 ي  الاايد   قعل ا  ةصات نظانام عالضعع والهياوي 
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 البحث هوامش

؛  111م   ص1441اااااااااااااااا  1599أحني فواي   هايةا  شااكي  شثنان    اااهانعول    ح1ق
اااااونةا نحني اااااعةي العنا   ييق  االنكشاااااية  نشااااتهاا ويوياا ي  اليول  العثنانة  ن  ادل 

؛ فيف     ةيا   17م   ص5111لةنشي والهو ة    القااية    النصايي الهيكة    اةهياك
 -14م   ص1995  نصاااااااي العثنانة    هحقةق : نحني حيت   ياي الادل   القااية   

؛ كنال الااااااعةي حعةت   االقةةات والاااااااةاااااااا  ي  الاعية اإلااااااادنة  ن  عياة  الافية  19
م 5115كهع  نيعول    القااية   م   ن1914 -155النعوة  وحها نااة  اليول  العثنانة  

 ؛  339 -334  ص

W. E. D. Allen, The Turks in Europe A sketch- study, London, 1919, 

p.12 . 

 -1415فااااااام نحني حاااااا  العيول   اليول  العثنانة  اعا  حكم الااااااةيا  ااااااةةم االول  ح5ق
 ف 115  ص فانع  النوصلكةة  الهيعة    م   اييوح  يكهوياق غةي ننشوية   1451

(3) Mouradja Dohsson, Tableau General del Empire Ottoman, T. VII, 

Paris, 1788- 1824, p. 312 . 

م   1439 -1599ةواااع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النؤاااااا  العاااكية  العثنانة   ح5ق
 ف 11م   ص5115فانع  العصية   كةة  اآيات   اييوح  يكهوياق غةي ننشوية   

ةااااة  اااوةي   الهايةخ العاااكي  لةنقايعات الةعنانة  ي  شاي االنايهة    االناية النعةنة   ح4ق
   1م   د1941م   النؤاااااااااااااا  العيعة  لةييااااااااات والنشااااااي   عةيوت   1197 -1411

ااانةهو  فات وااايولي عوو    النفهن  االااااااااااااااادن  والغيت   هيفن  : شعي ؛  111ص
 41  ص 1م   د1997لةثقاي  والنشاااي   عةيوت   النفةي حااااةت القةاااا    ياي النيى 

  ف
 ؛ شعي الكيةم  19 -14ةوااااااااع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصااااااايي الاااااااااعق   ص ح1ق

  51 -54م   ص1975  ينشق    مم   يف1911 -1411  العيت والعثنانةو   قياي 
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 ف  19ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح7ق
؛ ةااااة   74  ص 5م   د1959شعا  الع او    هتيةخ العياق عة  احهدلة    عغياي    ح4ق

 ف  91  ص 1اوةي   النصيي الااعق   د
(9) Dohsson, op. cit, T. VII, p. 313 . 

 ف 537  ص 1م   د1444إعيااةم ايني    النصعا  الااي  ون ا  القاي    عةيوت    ح11ق
؛ ةواع شعي الكيةم يه  44  ص 1اعق   داانةهو  فت واايولي عوو    النصايي الاا ح11ق

 ف 71نك  الييةن    النصيي الااعق   ص
 ف 91  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح15ق
 ف 71ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح13ق

(14) Dohsson op. cit, T, VII, p. 312 ;  

 ف 49  ص 1اانةهو  فت واايولي عوو    النصيي الااعق   د

شعاي الع ة  الشاااااااااااااانااو    الايولا  العثنانة  يول  اااااااااااااااادنة  نفهيى شةةاا   نكهع  االنفةو  ح14ق
 ف  571  ص 1م   د1941النصية    القااية   

  نحنااي ااااااااااااااااةاال يقو    العثنااانةو  ن  قةااام الاايولاا  إلا االنقدت شةا الادياا    ياي  ح11ق
 ف  45م   ص5114عةيوت    النفاا   

(17) Dohsson op. cit, T, VII, pp. 313- 316 . 

ف ون  النفةي ا  نشةي  75ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص  ح14ق
انا إلا ا  هعياي ايياي كل اويي  ي  العاصن  ي  شاي الاةيا  نحني الفاهر عةغ حوال  
اناااااااة  نقاهل و ةي شيي ايياي االويي  حها عةغ ناا  نقاهل ادل القي  الثان  ششااااااي   

ايياي االويي  النوفوي ي  ععض والةات اليول  وصاااااااااااااال ي  وقت الاااااااااااااااةم إلا وا  هعياي 
    و ةي ي  وقت الحيت لةصاااااااااااااال إلا حوال  اناااااااااااااااناا  نقاهل ف  حوال  ثدثناااا  نقااهل 

ةوااااااع شعي  ؛ 91  ص 1ةنظي : اانةهو  فت واايولي عوو    النصااااايي الاااااااعق   د
 ف 75الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص
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؛ ةاااة  ااوةي   النصيي الااعق       41نةا نحني ااعةي العنا   النصايي الاااعق   صااو  ح19ق
 ف 95 -93  ص 1د

نحنوي شااوكت   شثنانة  هشااكةدت وقةايت شاااكية  ااا  نكهت حيع    نيعع  ااا     ح51ق
؛ ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي  41  ص 1  فةي اا1354ااهانعول   

 ف 74الااعق   ص
ةهنوةل ل   هونا   هايةخ اليول  العثنانة    هيفن  : شينا  نحنوي   نؤاا  يةصلو ةةنا  ا ح51ق

 ف 395 -391  ص 5م   د1944  ااهانعول   
 ف 594 -594م   ص1953أحني ييةق   هيوكة  هايةا    نيعع  ا    ااهانعول    ح55ق

(23) Dohsson, op. cit, T, VII, pp. 332- 339 ;  

 ف 91  ص 1  النصيي الااعق   د اانةهو  فت واايولي عوو 

(24) Stanford J. Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern 

Turkey, Vol, I: Empire of the Gazis, the Rise and Decline of the 

Ottoman Empire 1280- 1808, Gambridge, Rep, 1977, p. 123 ; 

 ف 77عق   صةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الاا

 ف  311 -594أحني ييةق   النصيي الااعق   ص ح54ق
 ف 71فويف   ةيا    نصي العثنانة    النصيي الااعق   ص ح51ق
أحني ياااااام   يااااانة  وايةي  ل  شثنان  هايةا    اةكنف  يع  شاااان  نيعع  ااااا     ح57ق

 ف 444اا   عينف  فةي   ص1354ااهانعول   
 ف 74الااعق   صةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي  ح54ق
؛ ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن     94  ص 1ةاااة  ااوةي   النصيي الااعق   د ح59ق

 ف  74النصيي الااعق   ص
(30) Dohsson, op. cit, T, VII, pp. 334- 335 . 

(31) Ismail Hakki UzunGarsili, Osmanli Tarihi, Baski 7, Turk Tarih 

kurnmu Yayinlari, Ankara, cilt I, 1975, S. 511 . 
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اكنل الية  احااا  اوغة    اليول  العثنانة  هتيةخ وحضااية   هيفن  : صاالر اعياو     ح35ق
   1النفةي م   1999نيك  االعحاث لةهايةخ والفنو  والثقاي  اإلااااااااادنة    ااااااااااهانعول   

 ف 131؛ اونةا نحني اعةي العنا   النصيي الااعق   ص 344  ص 1د
 ف 349  ص 5د و هونا   النصيي الااعق  اةةنا   ح33ق
 ف 579 -574  ص 1شعي الع ة  نحني الشناو    النصيي الااعق   د ح35ق
 ف 349  ص 1اكنل الية  احاا  اوغة    النصيي الااعق   النفةي  ح34ق
 ف 11  ص 1نحنوي شوكت   النصيي الااعق   د ح31ق
 ف 41ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح37ق
القضاااااااة    إ  نشااااات القانو  العثنان   ات هنظةم  كا  القاضااااا  شااااااكي او ياة  الاةا  ح34ق

كا  أول ن  مح 1349 -1349قوااااااااااا  شاااااااااكي    والواق  ا  الاااااااااةيا  نياي األول 
وض  ا ا الننصت شةا غياي النظام القضاا  الننةوك  ي  نصي   ثم اضاع كل ن  

ك  وآاي ألييةقةا   ولم ه واةةم األول قاضةا  اايا  واحي ألويعا الفاهرالااةيانة  نحني 
نة    عل هعيهاا إلا الشؤو  الني  هقهصاي شةا الشؤو  العاكية   ا ة  القاضاةة ااةي  

  نحكن  الفؤ   القضاة ونواعام وفنة  النوظفة  القضااةة  اآاية    وةا ة  ةعةنةال ايان
هياك االاااااااااااااااهاناع العةةا ف ةنظي : كايل عيوكةنا    هايةخ الشااااااااااااااعوت اإلااااااااااااااادنة    اال

  ياي العةم لةندةة   5والعثنانةو  وحضايهام   هيفن  : نعةه ياي  وننةي الععةعك    ي
 ف 111 -111  ص 3م   د1994  عةيوت   

 ف 99 -94  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح39ق
(40) Dohsson, op. cit, T, VII, pp. 351- 353 ; 

 ف 14 -15أحني فواي   النصيي الااعق   ص

(41) Ismail Haki Uzunçarsili, A. G. E, cilt 1975, S. 557- 558 . 

نحنوي نحنااي الحوةي    هااايةخ الاايولاا  العثنااانةاا  ي  العصااااااااااااااوي الوااااااااااااااايا   النكهاات     ح55ق
 ف 559م   ص5115النصي    القااية   
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 ف 579  ص 1شعي الع ة  الشناو    النصيي الااعق   د ح53ق
 ف 41ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح55ق
 ف 45  ص 1  د 1أحني ياام   النصيي الااعق   عينف  فةي  ح54ق

(46) Bak: Ord prof Ismail Hakki Uzunçarsili: Osmanli Devleti 

Teşkilatindan, kapukulu. S. 254- 257 . 

(47) Ismail Hakki Uzunçareili Osmanli Tarihi, Baski 7, Turk Tarih 

kurumu Yayinlari Ankara, ciltl, 1975, S. 559 . 

 ف 349  ص 1اكنل الية  احاا  اوغة    النصيي الااعق   النفةي  ح54ق
 ف 141اونةا نحني اعةي العنا   النصيي الااعق   ص ح59ق
 ؛  34  النصيي الااعق   ص 1أحني ياام   هايةا  شثنان    عينف  فةي  ح41ق

Stanley Lane poole, Tukey The Story of the Nations, Fourth Impression, 

New York, 1900, p. 13 . 

 ف 91  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح41ق
؛ ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن   17  ص 1نحنوي شاوكت   النصيي الااعق   د ح45ق

 ف 41  النصيي الااعق   ص
 ف 91 -49نحنوي شوكت   النصيي الااعق   ص ح43ق

(54) Dohsson, op. cit, T, VII, pp. 343- 344 . 

  ا نكنل هايةا  شثنان    ايهة  اصيويةا  نيعع  ي  ل  ويانة  ةأحني يشاةي   اي  ح44ق
 ف 471اا   ص1354  ااهانعول   

 ف 1 -5  ص 1نحنوي شوكت   النصيي الااعق   د ح41ق
 ف 91  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح47ق

(58) Dohsson, op. cit, T, VII, pp. 341- 342 ; 

 ف 41ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص

(59) Ismail Haki Uzunçarsili, A. G. E, cilt -1- , S. 511 . 
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 ف 349  ص 1فةي ناكنل الية  احاا  اوغة    النصيي الااعق    ح11ق
 ف 1اوية الفهر   اآة  :  ح11ق
 ف 45ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح15ق

(63) Dohsson, op. cit, T, VII, pp. 346- 347 . 

؛ وةنظي :  155  ص 1لوقوشات   النصااايي الاااااعق   دااااةي نصااايفا نوي    نهااج ا ح15ق
 ف 95 -91  ص 1اانةهو  فت واايولي عوو    النصيي الااعق   د

 ف 97  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح14ق
 ف 43ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح11ق
 ؛  91  ص 1اانةهو  فت واايولي عوو    النصيي الااعق   د ح17ق

Shaw, op. cit, vol. 1, p. 123 ; 

ف و كي أحي االنكةة   517  ص 4نحني كيي شة    ايي الشاااااااااااااام   النصااااااااااااايي الاااااااااااااااعق   د
م   ا  االنكشاية  كانوا ةحصةو  شةا العايوي 1114 -1113النقةنة  ي  ااهانعول ادل النية 

انعول ف واالشهية ي  ااهالفةي ن  انكةهيا   وا  الهفاي االنكةة  نةكوا ثدث نحدت لعة  االااةح  
 -1444ةنظي : عاااااااااااااااام حيات اليعن    العدقات الهفاية  واليعةونااااااااااااااااة  االنكةة ة  العثنانة  

م   5111  لاااان   31م   ييااااا  هحةةةة    عحث ننشاااوي ي  نفة  آيات العصاااية   العيي 1154
 ف 151ص

   1م   د1911 اا 1354  ااهانعول    ماواف   اية   اةحياي هايةا    يف آغانحني  ح14ق
 ؛  4 -1ص

Ismail Hakki Uzunçarsili, Osmanli Tarihi, Baski 7, Turk kurnmu Yayinlari, 

Ankara, 1, 1975, S. 557 . 

 ف 97  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح19ق
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؛ ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن     5  ص 1نحنوي شوكت   النصيي الااعق   د ح71ق
 ف 43النصيي الااعق   ص

نحني ثيةا   ااااااافل شثنان    ةااو ة ه كية نشااااااااةي شثنانة    نيعع  شانية   ييينف   ح71ق
 ف 417اا   ص1514فةي   

م 1949فدل ةحةا   العالم االاااادن  الحيةث   النكهت الفانع  الحيةث    القااية    ح75ق
نحنوي شة  شاني   اليول  العثنانة  هايةخ ووثااق   ياي اليحات لةنشااااااااااااااي ؛  115  ص
 ف 17  ص م5111و ة     ينشق   واله

 ف 315اونةا نحني اعةي العنا   النصيي الااعق   ص ح73ق
 ف 74نحنوي شوكت   النصيي الااعق   ص ح75ق
 ف 541نحنوي نحني الحوةي    النصيي الااعق   ص ح74ق
 ؛ 111فاام نحني حا  العيول   النصيي الااعق   ص ح71ق

V. J. Parry, (The Regions of Bayzid II and Selim 1481- 1520) in, M. A 

cook (ed.), A History of the Ottoman Empire To 1730, Cambridge: 1976, 

p. 77 ;                 44 -45  ص 1اانةهو  فت واايولي عوو    النصيي الااعق   د  

 ف 47ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص ح77ق
 ؛ وةنظي : 49  ص 1صيي الااعق   داانةهو  فت واايولي عوو    الن ح74ق

Shaw, op. cit, Vol, I,p. 123 .  

 ف 99  ص 1ةااة  اوةي   النصيي الااعق   د ح79ق
 Shaw, op. cit, Vol, I,p. 123           ؛ 45أحني فواي   النصيي الااعق   ص ح41ق
 أحنااي ع  ااااااااااااااااناااشةاال ع  فويت   هااايةخ فويت   هيفناا  : شعااي القااايي الااينااا   نيععاا   ح41ق

؛ نحنااي ييةااي عااك   هااايةخ الاايولاا  العةةاا   111  ص 1م   د1491ة   عةيوت   الفيةااي
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؛  114م   ص5111العثنااانةااا    هحقةق : إحاااااااااااااااااا  حق    ياي النفااااا    عةيوت   
 ف 49ةواع شعي الكيةم يه نك  الييةن    النصيي الااعق   ص

عول   ااااااااهانفو ةع يو  ااني   الهايةخ العثنان  الكعةي   نؤاااااااااااااا  يةصاااااال لةهنوةل    ح45ق
 ف 349  ص 5م   د1944

 ف 194 -195  ص 1اانةهو  فت واايولي عوو    النصيي الااعق   د ح43ق
 ف 111 -111فو ةع يو  ااني   النصيي الااعق   ص ح45ق
 ف 579  ص 1شعي الع ة  الشناو    النصيي الااعق   د ح44ق
 ف 517  ص 1كايل عيوكةنا    النصيي الااعق   د ح41ق
؛ حاااااااا  الضاااااااةق    اليول   595  ص 1الااااااااعق   دشعي الع ة  الشااااااناو    النصااااااايي  ح47ق

م   1997العثناااانةااا  الثقاااايااا  والنفهن  والاااااااااااااااةيااا    ياي الننهاااات العيع    عةيوت   
؛ نحنوي الااةي   هايةخ اليول  العثنانة  وحضاايهاا   نؤاااا  شعات الفانع     115ص

 ف 511م    ص1999فية   
القينة  الاااااي  ششاااي والاااااع  ششاااي   نويا  يفا الحنوي   العااااكي ي  عدي الشاااام ي   ح44ق

 ف  114 -115م   ص1941ياي االياق العيعة    عةيوت   
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                1 تعريف بالمصطلحات العثمانية التي وردت في البحث 
 -االنكشارية : 

عالهيكة   ح أو ةن  هشاااااااااااي     وةكةفاي  yenic,eriشييت عاااااااااااام ةك  في  وهةفظ ةن  في  ق 
وعالعيعة  هعيع عتاااااااام االنكشااااااااية  ونعناق الفة  الفيةي   وة كي ععض النؤياة  أ  الااااااااةيا  

م ح او أول ن  أااااااااااا  فة  ن  الننالةك أيةق شةةام ةنكفية  1349 – 1349نياي األول ق 
وهعن  الفة  الفيةي   لك  اغةت النصااااايي هشااااةي الا أ  الاااااةيا  اوياا  او أول ن  أااااا  

 ية  واها اا فةشام له ف االنكشا
 

 -الحاج بكتاش :
انه كا  هةنة ا الا ق عاعا إاااااااااااااحاق ح  شةم الحيك  الصاااااااااااااوية  العاينة  اله  شااااااااااااااشت عة  قعاال 
األناضول ي  ننهصع القي  الثالث ششي النةدي  ونانا ةك  يقي ااهايوق ولةام لام وعنوا هكةهام 

 انقيق وقةصية  ف الياةاة  عالقيت ن  ضيةحه ي  ق قية شاي ح عة  
 

  -الطريقة البكتاشية :
انهشايت الييةق  العكهاشاة  ي  أااةا الصاغيى وال ةعيع ي  الواق  نها شاكل العكهاشاةو  عالضعي 
ييةقهام واناوا هنظةناا   ولك  ةنك  إيفاشاا عشااااكةاا الننظم الا القي  الاان  ششااااي وهنااااات 

 ا ق الفيق  الا حافا عكها  ف 
 
 
 

                                      
  ص؛ ف اةةل اةنالفك  1اا   د1354يه  ايق شني يايوق   هايةخ أعو الفايوق   نيعع  النيى   ااهانعول   2

االااااااااااااااادن    عةيوت      هاايةخ الايولا  العثناانة  ن  النشااااااااااااااو  الا االنحياي  هيفن  نحني االيناؤوي  يايالنياي
  334ص5115
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 -الدوشرمة :
Devs,irme) )  هفنةي أوالي الناااةحةة  ألشيايام لهول  النناصاات ي  العدي أو اإلياية أو الاين

 ي  القوات االنكشاية  ف
 

 قااي االنكشاية     -: آغا االنكشارية
 

 يصاال ن  فني االنكشاية   -: أوجاق االنكشارية
 

االنكشااية  وظةفهه األشاياع شةا الشؤو  النالة  واالقهصاية   ناااشي ثان  لآلغا -: القول كخيا
 الااص  عاالوفاق االنكشاية  ف

 كهاات -: االورطات
 

 أشةا نفة  إياي  ي  اليول  العثنان  ف -: اوجاق اغالري
 

ونعناق ياة  نيع  الكدت نانهه نيايق  الةفن  ونياقعهاا واو ةقع ياانام  -: الســـــــكبان باشـــــــي
 شةا ةنة  آغا االنكشاية    وةقيم هقيةيام نفصدم لةاةيا  ف

 
 احي ضعاي االنكشاية  -: جو باجي


