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 يف الدولة العثمانية مشكلة القهىة والتدخني
  م(5511 - 5151)

 
 عبدالعزيز الحاج عالويد. نسيبة  

 قسم التاريخ - كلية اآلداب 

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

تعػػد مشػػكلة القهػػوة كالػػدخاف مػػن المشػػات  التػػي قريػػنت علػػ  مػػدل  ػػنف كن ػػ  فػػي 
مػادتين لػت تكػن معنكفتػاف للمسػلمين فػي السػا ف، لػ ا فػاف الدكلة العثمانية، كالسيما قف هػاتين ال

كجػػػدالن علػػػ  السػػػانة العثمانيػػػة، علػػػ  مسػػػتويات عػػػدة، مػػػن ال انيػػػة  تبيػػػنة  ظهورهػػػا قرػػػار مشػػػكلة
 العقائدية كالفقهية، فضالن عن انعكاساتها السياسية كاالجتماعية.

طنفػان رئيسػان فػي  يعالج البحث الجدؿ الدائن نولها  ين علمػا  المسػلمين، الػ ين تػانوا
ه ا ال زاع  ين محـن كمحل  كلك  قتباعه كم اصنيه، رت إف لظهور هػاتين المػادتين انعكػاس تبيػن 

السػػيما اف المقػاهي انتشػنت  شػػك  تبيػن كلػػت تقػدـ القهػػوة ك علػ  المجتمػا العثمػػاني المحػاف ، 
سػػد السػػيما عػػدكها مػػن المفاك نكنهػػا العلمػػا  اكالػػدخاف فقػػ   ػػ  رافػػف ذلػػر  عػػ  ا مػػور التػػي 

المعارؼ كالغ ا  كال ند )الطاكلة( كالشطننج، ت  ذلر نتت علػ  الدكلػة إف يكػوف لهػا مو فػان مػن 
 ه ا ا من 

تطػػنؽ إلػػ  ييت ػػاكؿ البحػػث  ػػدايات انتشػػار القهػػوة كالػػدخاف فػػي الدكلػػة ككالياتهػػا، رػػت 
الدكلػػة عهػػد المملػػوتي ككررهػػا الجػػ كر المشػػكلة السػػيما فػػي مووػػوع القهػػوة كالتػػي ظهػػنت فػػي 

ة العثمانية ا تدا  لمشكلة القهوة كالتدخين في الدك  رتالعثمانية ما ما كررته من قمالؾ الممالير.
كنتػ  ق انتهػا مػن  ػيس ا سػالـ محمػد  هػائي  5151من قكؿ تحنيهما في العهد العثماني عاـ 

  ( ك قيت مبانة نت  نهاية العهد العثماني كرتز البحث عل  مو   ت5511-5181قف دم )
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ت للعلوم مجلة جامعة تكري
 اإلنسانية

 

( 5511-5555( كالسػػلطاف مػػناد النا ػػا )5155-5151مػػن السػػلطاف سػػليماف القػػانوني )
سياسػػية  السػػيما فػػي عهػػد السػػلطاف مػػناد النا ػػا، ك ػػد ك مػػن هػػ م المشػػكلة التػػي اتدػػ ت ق عػػادا ن

تطن ت الدراسة إل  مساجالت الفقها  كرجاؿ السياسة كا دب نوؿ ه ا المووػوع الػ م افػنز 
 يػػة فػي المجتمػػا العثمػػاني لػػت تكػن معنكفػػة مػػن  بػ . لػػ ا تػػاف رد الفعػػ  تغيػنات اجتماعيػػة كقخال

عليها ع يفان، فظهن الدالؼ كت  ذلر من ا مور المثينة التي  جعت عل  دراسة ه م المشكلة 
 التي صانبت ظهور هاتين المادتين.

ة ت ػػاكؿ القهػػو  اف مػػنعلػػ  الػػن ت  ػػدايات انتشػػار القهػػوة كالػػدخاف فػػي الدكلػػة العثمانيػػة 
قصبح  ائعان في الدكؿ العثمانية في القنف الثامن عشن، قال قف هػ ا ا مػن لػت  كتعاطي الدخاف

يحست قال  عد صػناع طويػ  قسػتمن قتثػن مػن  ػنف  ػين التحػنيت كالتحليػ ، ك ػد قرػار هػ ا الجػدؿ 
نولها مشات  تثينة عل  المستول االجتماعي كالسياسي ك د قرنل ه ا الجدؿ الجانػ  ق د ػي 

 كمعاد م اصنيما قف ق عاران قلفت في ه ا الموووع  ين كالس
 فػػي )الػػبن( فتشػػين الم ػػادر قنهػػا اتتشػػفت  كؿ مػػنم( 5)ك ال سػػبة إلػػ  مووػػوع القهػػوة

إريو يػػا )الحبشػػة(، نيثمػػا النػػ  رعػػاة الموا ػػي إف  طعػػانهت تظػػ  مسػػتيقظة طػػواؿ الليػػ  إذا مػػا 
إلػ   ػالد العػنب، كالػيمن قكؿ  لػد عن ػي قتلت قكراؽ  جينات البن كرمارها، كمن ه اؾ انتقلت 

 .(5)ه انتقلت إل  قنحا  العالتم انتقلت إليه زراعة البن ك 
الح بلي قنها ظهنت في زمػن سػيدنا سػليماف عليػه السػالـ، الػ م تػاف  العماد ي ما ي تن 

ي ػة إذا قراد السين إل  مكاف ما، رت  البسان فإذا نزؿ مدي ة خػنج قهلهػا تبنتػان  ػه ف ػزؿ يومػان مد
قهػ  المدي ػة يبكػوف  ػالوا نزؿ   ػا  فنقلفلت يدنج إليه قهلها فأرس  كزينم عل  الجن الدمنيان، 

نبػػي او كملػػر ا رم كلػػت ندػػنج إلػػ  لقائػػه، فقػػاؿ مػػا مػػ عكت مػػن ذلػػر   ػػالوا   ف   ػػا الػػدا  
عا خوؼ العدكل. فنجا كقخبن سليماف عليػه السػالـ  ػ لر فػد الطباعالكبين، كهو دا  ت فن م ه 

ق ن خالته )آص   ن  ارخيا( او تعال   اسػمه ا عظػت قف يعلػت سػليماف مػا يكػوف سػببان لشػفائهت 
 ثمػػن الػبن مػػن  ػػالد الػػيمن كقف يحن ػػه  يػػأتوم ػزؿ جبنيػػ  علػػ  سػػليماف كقخبػنم قف يػػأمن الجػػن قف ف
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 ال ػػاس قمنهػػا إلػػ  قف ظهػػنت مػػنمكنسػػي كيطبدػػه  المػػا  كيسػػقيهت إيػػام، ففعػػ  ذلػػر ك ػػقاهت او 
 .(5)قخنل في قكائ  القنف العا ن الهجنم

جدين  ال تن قف قكر ا لت تكن تعنؼ ه ا ال وع من الشناب كإنما قنتق  قليها عن المن ك 
يشين الننالة ليونهارت راككل   اسػتغناب إلػ  هػ ا الشػناب الػ م ي ػفه ك طنيف الدكؿ العثمانية 

 لقهوة فػػػػي فننسػػػػا علػػػػ  يػػػػدلر اقكؿ انتشػػػػيعػػػػد . ك (1)ك ػػػػت  ػػػػن ه همف ػػػػالن كي ػػػػ  قمػػػػاتن تعاطيػػػػ
ـ(، ك ػػد افػػتح 5561-5558فػػي الفتػنة ) –الدكلة العثمانيػػة ه ػاؾ )سػػليماف ق ػػا( كتانػت سػفين 

 ( 1)ـ5558قم في عاـ  نفسها قكؿ مقه  في فننسا في الس ة
الػػيمن المػػوطن العن ػػي  فػػي ك بػػ  قف ت ػػ  إلػػ  قكر ػػا كنتعػػنؼ عليهػػا تانػػت  ػػد انتشػػنت

ا )الحبشػة(، رػت انتشػنت إلػ   ػالد الحجػاز كقصػبحت الحجػاز المػورد ا كؿ لها لقن ها من إريو ي
ا ساسػي لهػ ا ال ػوع مػن المشػنكب إلػ  مدتلػ  الػبالد العن يػة ك شػك  خػال إلػ   ػالد الشػػاـ، 
التػػي م هػػا قريػػنت  ضػػية الدػػالؼ فػػي مسػػألة تحليػػ  قك تحػػنيت  ػػنب القهػػوة، كتانػػت القهػػوة  ػػد 

 .(5)ج و ية كم ها إل  نل  رت إل  استانبوؿانتشنت في قكؿ ا من في  الد الشاـ ال
عل  يد مشايس مػن الطػنؽ ال ػوفية، كفيمػا يتعلػف  انتشػارها فػي الػيمن  القهوة انتشنت

ـ( الػػ م زار الحبشػػة 5117هػػػ/755فتشػػين الم ػػادر إلػػ  الشػػيس علػػي  ػػن عمػػن الشػػاذلي )ت
جمػاؿ الػدين ق ػي  نسػبت إلػ  الشػيس كتػ لرل شن الطنيقة الشػاذلية كتعػنؼ ه ػاؾ علػ  القهػوة، 

ـ( الػ م تػاف يقػـو  ت ػحيح الفتػاكل فػي عػدف، 5165هػػ/765)تالػ  حاني عبداو  ن سعيد 
السان  ا فنيقي المقا   لها فوجد سكانه يستعملوف  ناب القهوة، فاستحسن ذلر كاخ   كزار
  نب القهوة  عد رجوعه إل  عدف، كع دما قصبح ه ا الشدص من المت وفة ق ب  هو كقتباعػهك 

لتعي هت عل  السهن فا تهن قمنها  ين ال وفية كالفقنا ، كم ها انتشػنت إلػ  الشػماؿ  هاعل   ن 
 .(6)عن طنيف البحن ا نمن إل  م ن ك ينها

كمن اليمن انتشنت في الحجاز كنجد كم اطف الجزينة العن ية ا خػنل، كفػي السػ وات 
نيث اخ  اليمانيوف يتعاطونهػا  العشن ق كل  من القنف السادس عشن ظهنت  كؿ منة في م ن

ه انتقلت إل  سائن ا رك ة كاخػ  الشػيوخ يشػن ونها ليلػة تػ  ار ػين كجمعػة م في ركا هت  ا زهن ك 
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لتسػػاعدهت علػػ  السػػهن قر ػػا  نلقػػات الػػ تن كتػػانوا يضػػعونها فػػي إنػػا  تبيػػن مػػن الفدػػار ا نمػػن 
 .(7)ين(نقيبهت كهت يندكف )ال اله قال او الملر الحف المب سقيهتكي

إما في  الد الشاـ فقد انتشنت علػ  يػد الشػيس ا ػو كن  ػن عبػداو الشػاذلي المعػنكؼ 
ـ( الػػ م  ػػدـ مػػن الػػيمن إلػػ  دمشػػف ك قػػي فيهػػا إلػػ  إف تػػوفي 5115هػػػ/818ركسػػي )تيد الع

زاهػػدان، ك عػػد إف جن هػػا ار ػػد  مت سػػكا هػػاكيػػ تن انػػه  ػػد تعػػنؼ علػػ  رمػػنة القهػػوة إر ػػا  تجوالػػه في
تعاطيها لمػا تحملػه مػن مزايػا تعػين علػ  العبػادة فهػي م شػطة للبػدف تعػين علػ  السػهن إتباعه إل  

 .(8) ػ )مبتكن القهوة( يدركسيك د سمي الع
الطنيقػػة الشػػاذلية  السػػيما ػػين القهػػوة كالطػػنؽ ال ػػوفية ك  كريقػػة  م ال ػػلةقصػػبحت هػػك 

، فتسػػم  قصػػبحت كطيػػدة إلػػ  نػػد إف اسػػت القهػػوة قصػػبح يػػنتب   شػػك  كريػػف  الشػػاذلي نفسػػه
ف اجػػد فػػي وػػواني دمشػػف إلػػ  مطلػػا القػػنف العشػػنين نالقهػػوة فػػي الجزائػػن )الشػػاذلية(،  ي مػػا 

صان  البيت نػين يأخػ  ق نيػف القهػوة مػن علػ  ال ػار يسػك  الف جػاف ا كؿ علػ  ا رم  نػه 
ن ة الشاذلي العتقادهت إف الشاذلي هو ال م ا تدع القهوة قك هو قكؿ في  ن ها كإنهت إذا لت 

 .(51)يقوا الف جاف ا كؿ عل  ا رم ي قل  ق  نيف كتناؽ القهوة نتمان ين 
ك د ت ادؼ تقنيبان كصوؿ القهوة كانتشارها في  الد الشػاـ مػا دخولهػا تحػت السػلطة 

 لػػػتقال قف المقػػاهي ،ـ إلػػػ  عاصػػمة الدكلػػة العثمانيػػة5115هػػػ/811ككصػػلت فػػي عػػاـالعثمانيػػة 
يػػد رجلػػين  ػػدما إلػػ  اسػػتانبوؿ قنػػدهما مػػن نلػػ  ـ علػػ  5111هػػػ/855ت تشػن فيهػػا نتػػ  عػػاـ 

خن من دمشف كيدع  ) مس( كتالهما فتح دتانان كاسعان في الحي المسم  آلكيدع  ) حكت( كق
 . (55))تدت القلعة( ليقدما القهوة فيهما

العثمانيػػة فيدتلػػ  قمػػنم عػػن القهػػوة، فػػإذا تانػػت  ةقمػػا عػػن الػػدخاف كانتشػػارم فػػي الدكلػػ
لبالد العن يػة كانتقلػت إلػ  قكر ػا عػن طنيػف العثمػانيين، فػأف الػدخاف انتقػ  القهوة  د ظهنت في ا

نؽ مادة التبغ كهػو نبػات يعػنؼ  هػ ا نعن ال اتج إل  العالت ا سالمي من الغنب، كالدخاف هو 
االسػػت، كانتشػػن هػػ ا ال بػػات فػػي القػػارة ا منيكيػػة )العػػالت الجديػػد(، ك ػػد قطلػػف ق سػػباف الػػ ين 

. كقطلف است التبغ (55)ـ عل  قكراؽ نباتات خاصة قست )تو اتو(5185ة عاـ اتتشفوا ه م القار 
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معن ػه عػن ا صػ  )تو ػاتو(، علػ  قكراؽ هػ م ال باتػات  عػد معاملتهػا صػ اعيان ك طػنؽ  تسميةكهو 
لتدخي ها مبا نة قك  عػد صػ عها  شػك  سػيكار قك  تمهيداعديدة كتدمينها كتجفيفها رت تقطيعها 

 .(55) اؾ قنواع عديدة من نبات التبغاست شا ها تسعون كه
اسػػػتعم  سػػػكاف قمنيكػػػا ق صػػػليوف التبػػػغ فػػػي انتفػػػاالتهت كطقوسػػػهت كاعتقػػػدكا  وجػػػود 
خوال دكائية طبية نافعة في التبػغ، ك ػد تػاف لهػ ا قالعتقػاد دكر مهػت فػي انتشػار عػادة التػدخين 

قمػػػاتن مدتلفػػػة مػػػن  ػػػين ا كر يػػػين المهػػػاجنين إلػػػ  قمنيكػػػا كق ػػػدامهت علػػػ  نشػػػنم كزراعتػػػه فػػػي 
 .(51)العالت

هو )التبغ ك من التبغ  آخن قما عن كصوله إل  الدكؿ العثمانية، فتشين الم ادر إل  نوع
البنم( موط ػه فػي تنتيػا الحاليػة كالم ػاطف المجػاكرة كهػو ذك تنتيػز عػاؿ مػن المػواد المضػنة، كال 

فيها، يعلت  الضب  إذا ما تاف  د كص  إليها من العالت الجديد عن طنيف  قكر ا قـ انه كجد قصال ن
عػن طنيػف تنتيػا، ك ػد  5181هػػ/888كيعتقػد إف عػادة التػدخين دخلػت إلػ  الػبالد العن يػة عػاـ 

  اؿ  اعن مجهوؿ البيتين التاليين
 سػػػػػػػػػػػألوني عػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدخاف ك ػػػػػػػػػػػالوا
 فقلػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػافنن الكتػػػػػػػػػػاب  شػػػػػػػػػػ 

 

 هػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػي تتا  ػػػػػػػػػػػػػا ايمػػػػػػػػػػػػػا  
 رػػػػػػػػػػت قرخػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػـو تػػػػػػػػػػأتي السػػػػػػػػػػما 

 
 من الشطن الثاني من البيت الثاني كهي ا خينةالكلمات الثالرة كإذا ما نولت قننؼ 
 مػػػػػن سػػػػػورة الػػػػػدخاف  الكنيمػػػػػة ةيػػػػػاآلالكلمػػػػػات التػػػػػي كردت فػػػػػي 

    
  ،  كقراد  ػػه الشػػاعن تػػاريس دخػػوؿ الػػدخاف إلػػ   888ل ػػتج الػػن ت

 .(51)البالد العن ية
ـ الػ م ق ػارت 5511سلم ا  ه ا ا من فدخوله إل  الدكلػة العثمانيػة  بػ  عػاـ  إذا ما

  واسػػطةقدخػػ   قنػػه  جػػومإليػػه  عػػ  الم ػػادر إذ يػػ تن  ننػػارد لػػويس نقػػالن عػػن المػػ رخ إ ػػناهيت 
بػاعوم قكؿ ق مػن فـ 5515-5511هػ/5118التجار ق نكليز من المستعمنات ق منيكية عاـ 

 .(55)قستعمله ال اس    ك ا تثين من تبار العلما  قسنل إدمانه عالجان  منام النطو ة رت
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كعل  ه ا فأف معنفة العثمانيين للدخاف النقػة علػ  معػنفتهت  ػالقهوة التػي سػبقت  مػا 
يقػػنب القػػنف مػػن الزمػػاف كقف تػػػنادؼ قسػػت القهػػوة مػػا الػػدخاف كالسػػػيما قنهمػػا تانػػا يقػػدماف فػػػي 

معلومات تف يلية عن قماتن انتشارم في الدكلة العثمانية المقاهي )القهوة خانه(، كال توجد لدي ا 
عكػػػس انتشػػػار  إلػػػ  الػػػبالد العن يػػػة،  م هػػػاقال قف الػػناجح قنػػػه انتشػػػن  شػػػك  تبيػػػن فػػػي اسػػػتانبوؿ ك 

 القهوة، كله ا فأف مشكلة التدخين  دقت في منتز الدكلة

 ة العهد المملوتي ج كر المشكلة في نهاي
كم ػػن ك ػػالد الشػػاـ الكثيػػن مػػن الدػػالؼ  ػػين العلمػػا  قرػػار انتشػػار القهػػوة فػػي الحجػػاز 

جعػػ  ق مػػن مشػػكلة ك قدل إلػػ  تػػناتت نتػػاج فقهػػي كقد ػػي تبيػػن نػػوؿ هػػ ا المووػػوع، ك  ،كالفقهػػا 
فقهية فضالن عن قنها سياسية اجتماعية السيما ما نتج عن ظهور القهوة مػن انتشػار  يػوت القهػوة 

عهػد المملػوتي كاسػتمن الم فػي و ه قن ػارم كمحػار تػاف لػ  ااجتماعيػ ا)المقاهي( كهو مػا قكجػد تغييػن 
السيما  عد قف انتشن قمن القهوة في  الد الشاـ التي دخلت ك ه ا الدالؼ لتنره الدكلة العثمانية 

ـ، كمػػن الطبيعػػي قف تثػػار 5155/ هػػػ855 فػي نػػوزة الدكلػػة العثمانيػػة  عػػد معنتػػة مػػنج دا ػػف عػػاـ
عديػدة قكوػحت طبيعػة السػجاؿ الػ م دار  المشات  نوؿ المشنكب الجديد ك د الفػت رسػائ 

 الشعنا  في مدح كذـ القهوة عل  ند سوا .   نائح ين المعاروين كالم يدين تما جادت 
تشين الم ادر قف قكل  المشات  التي قرينت نوؿ القهوة تانت في مكة المكنمة عل  

علػػ   (، الػػ م تػػاف  ػػد عػػين خػػا ن  ػػر نػػاظنان 5155-5111عهػػد السػػلطاف    ػػوم قلغػػورم )
ـ، خػالؿ 5155هػػ/856مػن ر يػا ق كؿ  55/55ليلػة  فػي طنيقػه الحبشة فػي مكػة نيػث رقل

طنيقه من الكعبة إلػ   يتػه جماعػة تحتفػ   المولػد ال بػوم ككجػد  يػ هت  ػنا ان يتعاطونػه علػ  هي ػة 
الشناب فقي  لػه  هػ ا  ػناب قتدػ  فػي  كن كمعهت تأس، فسأؿ عنسالشن ة ال ين يت اكلوف الم

مػػاف كسػػمي القهػػوة يطػػبس مػػن  شػػن نػػ  يػػأتي مػػن  ػػالد الػػيمن يقػػاؿ لػػه الػػبن، كقف هػػ ا هػػ ا الز 
علػػ  هي ػػة الدمػػارات كيجتمػػا عليػػه ال ػػاس  هػػاالشػػناب  ػػد فشػػا قمػػنم  مكػػة كتثػػن كصػػار يبػػاع في

التي صانبت انتشار  . كه م المدالفات الشنعية(56) النهن ك ينم  ما يدال  الشنيعة ق سالمية
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رقم علما   يستجلي ن  ر، ل لر قراد قفية خاسبلتي ق لقت القائت عل  الحتعاطي القهوة هي ا
هت  اوي القضاة صالح الػدين  ػن ظهيػنة الشػافعي كالقاوػي نجػت م المسلمين في ه ا ق من، ك 

الدين  ن عبد الوهاب المالكي كالشيس  هاب الدين فاتح البيت الحناـ كالشيس عبداو اليماني 
 بػػي المػػالكي المغن ػػي ك يػػنهت لم ا شػػة قمػػن هػػ ا الشػػناب، ك ػػد قتفػػف الحضػػنمي كالشػػيس عبػػد ال

العلما  عل  التمييز  ين القهوة نفسها كما صان   ن ها من مظاهن كقنواؿ، فأفتوا  اف اجتمػاع 
   ال اس عل  ه م الهي ة نناـ يج  إنكارم عل  ت   ادر عليه، قمػا الحػ  المسػم  الػبن فحكمػه

   فػي سػورة البقػنة  انػة لقولػه تعػال نكت ال بات كا ص  فيػه ا 
       

   
     

      كلكن تنؾ ا من لألطبا  قف يقنكا فيما إذا
عقػػ  فكػػاف رقم ا طبػػا   مكػػة كهمػػا نػػور الػػدين انمػػد تػػاف مشػػنكب القهػػوة مضػػن للبػػدف قك ال

العجمي الكازكاني كقخوم الشيس عػال  الػدين الكػازكاني، قف المشػنكب  ػارد يػا س مفسػد للبػدف 
 .(57)المعتدؿ

لقػػي هػػ ا ق مػػن الػػ م كصػػ  قليػػه العلمػػا   عػػ  المعاروػػة  حجػػة قف الػػبن مبػػاح كمفيػػد 
ا الػػنقم  أنػػه نتػػ  لػػو تػػاف مبانػػان فقػػد جػػن إلػػ  كالسػػيما قنػػه محػػنؽ للػػبلغت، فكػػاف الػػند علػػ  هػػ 

ن  ػر تعػاطي هػ ا المشػنكب فػي مكػة يمع ية كت  طاعة جنت إل  مع ية سقطت، ل ا م ػا خػا
السػػػلطاف  راصػػػدف ػػػ  كقرسػػػ  إلػػػ  القػػػاهنة  هػػػ ا ق مػػػن  ،ـ5155/ هػػػػ856ر يػػػا ق كؿ 57فػػػي 

ها علػػػ  هي ػػػة  ػػػنب الدمػػػن قف قناسػػػان يشػػػن ون  ػػػاقلغػػػورم منسػػػومان جػػػا  فيػػػه  )قمػػػا القهػػػوة فقػػػد  لغ
كمعلػـو قف مػا  زمػـز إذا  ػنب  تمػايلوفة كين  ػوف كي اآللػسكن كيغ وف عليهػا مكيدلطوف فيها ال

 .(58)عل  ه م الهي ة تاف ننامان فليم ا  نا ها من التظاهن  شن ها كالدكراف  ها في ا سواؽ(
 ػػ  م ػػا  كمػػن خػػالؿ نػػص منسػػـو السػػلطاف قلغػػورم نجػػد قنػػه لػػت يحػػـن هػػ ا المشػػنكب،

الشدص في  التظاهن  شن ه كهو ما يع ي م ا ت اكله في ق سواؽ كفي محالت خاصة كإذا ت اكله
ن فػػي ذلػػر، السػػيما قف ه ػػاؾ خػػالؼ  ػػين العلمػػا  فػػي قمنهػػا فقػػد تػػاف فػػي مكػػة مػػن ي يتػػه فػػال وػػ

ن  ػػػر كهػػػو الشػػػيس نػػػور الػػػدين  ػػػن ناصػػػن الشػػػافعي مفتػػػي مكػػػة ييعػػػارم  ػػػنار نػػػاظن الحسػػػبة خػػػا
-5151) (51)الػػػ م دافػػػا عػػػن القهػػػوة، كفػػػي م ػػػن تقلػػػ  الشػػػيس زتنيػػػا ق ن ػػػارمكمدرسػػػها 
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( في مو فه  ين التحنيت كالتحلي  فبعد قف ننمها رجا عن تحنيمه  إ انتها  عد اختيارها 5151
فيها  الح   .(55)ك د ص   في ذلر رسالة  اطعا ن

اهنة ( الػػ م درس فػػي القػػػ5151-5116ق ػػن الشػػحته الحلبػػػي ) قمػػا  اوػػي القضػػػاة
. كهػ ا الت ػا   تمػا قسػلف ا فػي قمػن القهػوة هػو (55)قفتػ   تحػنيت القهػوة فقػد كتول  القضا  فيها

ال م جع  السلطاف قلغورم ي در منسومان معتدالن  شأنها ما مناعاته تج   ما صانبها من قمور 
لة فػي هػ ا الشػأف نتػ  قصػبح مشػك محنمه    كقصدر فيها نكمان  اطعان. ك د ظ  ا من سجاال

سياسػػية فضػػالن عػػن تونهػػا خالفػػان فقهيػػان، كمػػا تػػولي الدكلػػة العثمانيػػة زمػػاـ ا مػػور فػػي  –اجتماعيػػة 
عل  تواجدها فػي الم طقػة،  تنتبتنت ه م المشكلة ما ما تنره من تبعات قخنىتالمشنؽ العن ي 

إلػ   لػ  الدكلػػة العاصػمة اسػتانبوؿ لت ػبح مشػػكلة  تقف هػ م المشػػكلة سػن الالفػت لل ظػن كمػن 
 لدكلة  عد قف تانت مح ورة في م اطف محدكدة م ها.ا

 مشكلة القهوة كالتدخين في الدكلة العثمانية  
في نهايػة العهػد المملػوتي كفػي الحجػاز   د  دقتإذا تانت مشكلة القهوة تما قسلف ا 

ها م ك  كم ن  التحديد، فأنها في العهد العثماني  دقت قيضا في الحجاز كانتقلت إل   الد الشاـ
ل  استانبوؿ كتانت ه م المنة قتثن ندة من السا ف، قمػا مشػكلة الػدخاف فتػأخنت ع هػا تثيػنان، إ

القػػنف السػػا ا عشػػػن، كقصػػبح مشػػكلة كجػػػ   ايػػػة ف دخولػػه إلػػ  الدكلػػة العثمانيػػػة تػػأخن إلػػ   د
(  سػػباب تتعلػػف  ػػالظنكؼ 5511-5555عالجهػػا فػػي عهػػد السػػلطاف العثمػػاني مػػناد النا ػػا )

  ادية كاالجتماعية التي منت  ها الدكلة عل  عهد السلطاف مناد النا ا. السياسية كاال ت
قليػػه  تكفيمػػا يتعلػػف  ػػالقهوة، فػػأف المشػػكلة ظهػػنت فػػي الحجػػاز علػػ  عكػػس مػػا ذهبػػ

إذ تانػػػت .(55)ـ5111هػ/815الم ادر التي ق ارت إل  قف المشكلة  دقت في  الد الشاـ في 
قفت  الشيس العالت محمد  ن  قدكب في مكة قيضا، فن الشنارة ق كل  له ا الدالفات نوؿ المش

ـ(،  م ػػا القهػػوة كق ػػار علػػ  نػػاتت مكػػة  م ػػا 5151هػػػ/855)ت (51)عػػناؽ الك ػػاني الشػػافعي
 ن ها في البيوت المعنكفػة  ػػ ) يػوت القهػوة( )المقػاهي(،  ػ  قنػه نػاكؿ م ػا  عػ  العلمػا  ممػن  
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هػػ/ 5118مػد  ػن عبػد الغفػار المػالكي )تالشػيس ان   تحليلهػا كمػ هت وفها كيقولػونيتعاط واتان
كسػػي  أنػػه مػػن قهػػ  العلػػت كال ػػالح متبعػػان للكتػػاب كالسػػ ة سػػالكان نهػػج ر كي ػػفه العيد (ـ5511

، ك د طل  الشيس (51)م ها رسالة في القهوة السل  ال الح مت فان  العفاؼ كله جملة م  فات
يمػػا  ػػين ال ػػاس كيشػػن ها فػػي  ػػن عػػناؽ مػػن الشػػيس انمػػد  ػػن عبػػد الغفػػار قف يتػػنؾ  ػػنب القهػػوة ف

فكػػاف ق كلػػ  قف  امػػا مػػاقمنت ي  ػػه مػػن تػػنؾ  ػػنب القهػػوة فيمػػا  ػػين ال ػػاس  فػػند عليػػه  قولػػه خلػػوة
. كمػػن الجػػدين  الػػ تن قف الحكػػيت  ػػدر الػػدين محمػػد القوصػػي كهػػو مػػن (55) عكػػس ذلػػر تػػأمنني
جانبػان مػن  تحليػ  القهػوة كذتػن  ـ5155هػػ/857ين للشيس محمد  ن عناؽ تتػ  عػاـ صن المعا

 .(56)فوائدها
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فػػػػي عػػػػاـ  كإذا تانػػػػت المشػػػػكلة فػػػػي العهػػػػد العثمػػػػاني  ػػػػدقت فػػػػي الحجػػػػاز كتحديػػػػدا ن
-5188ـ، فأنهػػػا لػػػت ت تػػػه  موتػػػه فه ػػػاؾ  ػػػيس ق سػػػالـ ا ػػػن  ػػػاتثين المكػػػي )5151هػػػػ/855

ـ( كهو من علما  الحديث، ك د ا تهن  تعاطيه القهوة كالقوؿ في نلها، كلػه إ ػعار فػي 5175
 .(57)ذلر م ها

 قهػػػػػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػػػػػافي  هػػػػػػػػػػػػػوة تا رمػػػػػػػػػػػػػد
 لمػػػػػػػػا قديػػػػػػػػنت فػػػػػػػػي تػػػػػػػػ كس لجي هػػػػػػػػا
 يحكػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػام إنائهػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػوادها

 

 ر ا سػػػػػػػػػػػودامػجليػػػػػػػػػػػت فزانػػػػػػػػػػػت  الدػػػػػػػػػػػ 
 ا ملػػػػػػػػػػػػد ي ػ يمػػػػػػػػػػػػين سػػػػػػػػػػػػاؽ  تالقضػػػػػػػػػػػػ

 ح  المػػػػػػػػػػػػنكدػال  كػػػػػػػػػػػػ طنفػػػػػػػػػػػػان تحػػػػػػػػػػػػيال
 

كمػػػن علمػػػا  مكػػػة الػػػ ين تعػػػاطوا القهػػػوة كق انوهػػػا الشػػػيس محمػػػد البكػػػنم قل ػػػديقي 
 .(51)هافيق عار  ن ـ( كله قيضا5171هػ/885)

 ق ػػػػػػػػػػوؿ لمػػػػػػػػػػن وػػػػػػػػػػاؽ  ػػػػػػػػػػالهت صػػػػػػػػػػدرم
 عليػػػػػػػػػػػػر  شػػػػػػػػػػػػنب ال ػػػػػػػػػػػػالحين فأنػػػػػػػػػػػػه
 فمطبػػػػػػوخ  شػػػػػػن الػػػػػػبن  ػػػػػػد  ػػػػػػاع ذتػػػػػػنم

 يفتػػػػػي  نقيػػػػػػه(51)كخػػػػػ  ا ػػػػػن عبػػػػػد الحػػػػػف
 

 كقصػػػػػبح مػػػػػن تثػػػػػن التشػػػػػا   فػػػػػي فكػػػػػن 
  ػػػػػػناب طهػػػػػػور سػػػػػػامي الػػػػػػ تن كالقػػػػػػدر
 عليػػػر  ػػػه ت جػػػو مػػػن الهػػػت فػػػي ال ػػػدر
 كخػػ ها  فتػػول عػػن ا ػػن الحسػػن البكػػنم

 

 إ انة القهوة الشيس علي  ن محمد كهو ا ن الشػيس محمػد  ػن عػناؽ كهػو كممن  اؿ 
من ا د م اصنم القهوة ك  لر اختل  عن ق يه ال م عاروها كم ا تعاطيها في قالماتن العامة، 

محمػػد الحسػػن  روػػي الػػدينك ػػد سػػ ؿ الشػػيس علػػي  ػػن محمػػد عػػن رقيػػه فػػي القهػػوة مػػن العػػالت 
 ( ال م قكرد س اله  عنان ـ5155/ هػ865المعنكؼ ) ا ن الح بلي( )ت

 قيهػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػامي لكلتػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػ ركتين
 تػافت ػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػػػوة  ػػػػػػػػػػػػد ظلمػػػػػػػػػػػػ

 

 ينػكالمنكتػػػػػػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػػػػػػوار الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػطف 
 يننيثمػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػ ت تعاطيهػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػ
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فأجػػاب عػػن ذلػػر  فتػػول نلػػ  فيهػػا  ػػنب القهػػوة قال قنػػه ا ػػتنن علػػ  كالة ق مػػن قف 
 .(55) اؿي كنكا ما صانبها من قمور محنمة كجا ت الفتول  عنان نيث 

 فعلػػػػػػػػػػػػ  ذم ق مػػػػػػػػػػػػن إنكػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػ م
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطعه دكف قف
 كالتػػػػػػػػػداني فػػػػػػػػػي نماهػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي

 

  ػػػػػػػػػػػػا ها نتػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػفي دكف ريػػػػػػػػػػػػن 
   ففعػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػه زيػػػػػػػػػػنػيم ػػػػػػػػػػا ق صػػػػػػػػػػ

 كصػػػػػػػػػفها المػػػػػػػػػػ تور  ػػػػػػػػػين قم  ػػػػػػػػػػين
 

ك ػػد  ػػنر قف تعػػاطي القهػػوة فيػػه فوائػػد تثيػػنة م هػػا قنػػه يعػػين علػػ  العبػػادة كالسػػهن كذتػػن 
 ذلر  قوله 

  ػػػػػػػػػػن ها مػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػة كال ػػػػػػػػػػفا فػػػػػػػػػػي
 رػػػػػػػػت نػػػػػػػػاجوا ر هػػػػػػػػت جػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػدج 

 

 قخل ػػػػػػػػػػوا التقػػػػػػػػػػول ك ػػػػػػػػػػدكا الم ػػػػػػػػػػزرين 
  دشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع المقلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين

 
للشيس محمد  ن عناؽ كهو الشيس عبد ال افا  ن محمػد  ػن ااال ن اآلخن كق اح القهوة 

فاوػالن ف ػيحان  ليغػان ذا قدب كظػنؼ كمولػح كلطػ ، كلػه  عالمػاعناؽ كتاف تمػا يقػوؿ العيدركسػي 
 .(55)ر مدح فيها القهوة كق اناها كم ها  ولهق عا

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م القهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م
 تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ 

 

 ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ع هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنب م هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ك وله 
 ِفسنو  نا ها في الكوف  ادم  ادم غلشارب القهوة البن الت 
 كلوف المسر تشنب  الز ادم  لها عنؼ الع ا ن في ق يادم 

لقهػػوة فػػي  ػػالد الحجػػاز علػػ   عػػ  السػػجاالت ك ػػد ا ت ػػن مووػػوع الدػػالؼ  شػػأف ا
 م  فاتهت نػوؿ هػ ا المووػوع  كاالد ي ال ين ارنكا التناث الفقهي كاالد ا  الفكنية  ين الفقها 
، كيمكن القوؿ قف ه ا الدالؼ في ا عارهت ت اكلوا كص  القهوة كمجالسهاك  ين محـن كمحل  



 
تانوف ا كؿ       (55العدد )    (57المجلد ) 

(5155) 
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ت للعلوم مجلة جامعة تكري
 اإلنسانية

 

الد الشػػاـ التػػي تحولػػت م هػػا المشػػكلة قتسػػت  الهػػدك  كلػػت يأخػػ  ق عػػادان قخػػنل تمػػا ن ػػ  فػػي  ػػ
اجتماعيػان فضػالن عػن إ عادهػا  –دكلة مما قعطاهػا  عػدان سياسػيان لكالدالفات فيها إل   ضية عامة ل

اجتماعيػػة تمثلػػت  ا تغيػػناتنػػالفقهيػػة، كتػػ  مػػا قندرتػػه فػػي الحجػػاز كنتػػ  م ػػن فضػػالن عمػػا ذتن 
نيبػة فػي  ة كرقافية نظنت إليهػا الدكلػة  ظهور )المقاهي( كاعتبارها مناتز تجما كلقا ات اجتماعي

 الفتنات الالنقة. 
ـ ع دما 5155هػ/858المشكلة في العهد العثماني عاـ  فيها قما في م ن فقد  دقت

ـ(  تحنيت القهوة، 5115هػ/811)ت (55)قفت  الشيس  هاب الدين انمد عبد الحف الس باطي
عليػه السػ اؿ تػا تي  مػا  ػولكت روػي ؿ من اند تالمي م عن القهوة ك د عػنم   قنه س السيماك 

او عػػ كت فػػي  ػػناب يسػػمونه القهػػوة يجتمػػا عليػػه جماعػػة ليشػػن وم كيزعمػػوف قنػػه مبػػاح مػػا قنػػه 
 .(51)يتنت  عليه مفاسد تثينة، فه  ذلر جائز قـ نناـ، فأجاب قنها نناـ  نها مسكنة

ـ، 5151هػػػ/815قم فػػي اصػػدارها  هػػ م الفتػػول قخػػ ت  عػػدان خطيػػنان  عػػد سػػ تين مػػن
  هػا لمػا سػمعوافنين جدد الشيس فتوام  حن ها في مجلسه  ا زهن إماـ جماعه من عامػة ال ػاس 
ممػا قرػار فت ػػه   ،هػػامػن الشػيس خنجػوا إلػػ  المقػاهي دكف قذف فكسػنكا ق كانػػي كوػن وا مػن تػاف في

ن قن ارها كم كنكها ل لر لـز ا من االنتكاـ إل   اوي م ن آن اؾ الشيس محمد  ػ  ين تبينة
قلياس الح في، فسأؿ عػن نكمهػا جماعػة مػن علمػا  القػاهنة المفتػين  حلهػا، رػت قسػتظهن ا مػن 

نهػا علػػ   فأ تغييػنا كال  ػػي ا م كػنا يهتف طبدهػا فػي م زلػه كسػػق  م هػا جماعػات  حضػػنته فلػت يػن 
 .(51)نالها

 نك  ا اسفي زمن الوالي خرها  قيت القهوة  عد ه م الفتول مبانة في م ن كزاد انتشا
( كتػػ تن الم ػػادر قنػػه اهػػتت  شػػك  تبيػػن فػػي قمػػور الواليػػة كتػػاف يتجػػوؿ فػػي 5151-5155)

ق سػػواؽ   فسػػه كيػػأمن  ػػالمعنكؼ كي هػػ  عػػن الم كػػن فػػزاد الديػػن فػػي الػػبالد كاندفضػػت ا سػػعار 
 .(55)إل  استانبوؿ إل  الضع  يةكزاد مقدار ق رسال
قم فػػي عهػد قميػػن ق مػػنا  ـ 5157هػػػ/ 811نك  ا ػػا كفػػي عػاـ سػكاليػػة خ  ك عػد قنتهػػا

هػػػ(، عػػاد مووػػوع الجػػدؿ نػػوؿ القهػػوة ك ػػد تانػػت الغلبػػة  ن ػػار 815-811) (56)داؤد  ا ػػا
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 بيوت القهوة، كفي العاـ الم تور كفي  هن رمضاف  عد ق فطار ت القاهنة ألالتحنيت  عد قف قمت
ال ػباح قطلػف جا  رئيس الشنطة فأخنج ال ػاس مػن المقػاهي كسػا هت مكبلػين إلػ  المدفػن كفػي 

 .(57)م هت سبا عشنة جلدة كاند سنانهت  عد قف جلد ت 
فػي نطػاؽ الواليػات الػوالي  ،كتما قسلف ا فاف ا من كال  ند ه ا التػاريس يقػي مح ػورا ن

تغيػػن موا ػػ  هػػ ال ،  هكالقضػػاة، كالفقهػػا  كإذا تػػاف مػػن تبػػدؿ فػػي الموا ػػ  مػػن القهػػوة فػػاف سػػبب
موووع في الوالية، كلت ت بح مشكلة عامة في الدكلة قال المشات  ال اجمة عن ه ا ال عولجتك 

 عػد قف امتػػدت لتطػاؿ فضػػالن عػػن م ػن كالحجػػاز  ػػالد الشػاـ، كمػػن ه ػػاؾ قصػبحت  ضػػية  ػػارؾ 
 منتز الدكلة  الجدؿ الدائن نولها كقخ ت القضية ق عادا قخنل تدخ  فيها السلطاف   فسه. 

علمػا  مكػة المكنمػة مػن قن ػار  تػاف دخػوؿ القهػوة إلػ   ػالد الشػاـ علػ  يػد عػدد مػن
، الػػ م يػػ تن ـ5151 /هػػػ815القهػوة، كفهػػت  ػػديا ا ػػن الضػػيا  )ت (  اوػػي مكػػة ك ػػيس الحػػـن

الفضػ  ـ( قنػه تػاف مػن قهػ  5111هػػ/815الح بلي نقالن عن ا ن طولػوف المػ رخ الدمشػقي )ت
ة مػػن مػدا كهػو قكؿ مػن عػنؼ قهػ  دمشػف علػ  القهػوة إر ػا  زيارتػه لدمشػف كق امتػه فيهػكالنياسػة 

- ـ5175هػػ/ 777الزمن، فقد نضن ا ن الضيا  المولد ال بػوم ع ػد الشػيس علػي الكيزكانػي )
( من  يوخ الطنيقة الشاذلية، ك ػنب القهػوة مػا جماعػة ممػن نضػن المولػد، ـ5111/هػ 815

 . (58) تن ا ن طولوف كال قعلت قنها  ن ت في  الدنا  ب  ذلريك 
ـ فمع   ذلر انه  ن ها في دمشف  ب  ه ا 5151كإذا تاف  ديا  ن الضيا   د توفي 
 نب القهوة في دمشف هو الشيس علي  ن محمد  اعالتاريس،  ي ما تشين الم ادر إل  إف من ا 

الػ تن( ذهػ  إلػػ  المار الشػامي مػن علمػػا  الحجػاز )هػو نفسػػه الشػيس علػي  ػػن محمػد  ػن عػػناؽ 
وة فيهػػا كتا عػػه الكثيػػنين ـ فا ػػهن  ػػنب القهػػ5158هػػػ/815ق ناوػػوؿ كعػػاد إلػػ  دمشػػف سػػ ة 

. كممػا سػبف نسػت تج انػه كاف تػاف الشػيس  ػديا ا ػن الضػيا   ػد  ػن ها فػػي (11)فانتشػنت نوانيتهػا
، قال قنها لت ت شن عل  نطاؽ كاسا كتشنب في  يوت خاصة  هػا )المقػاهي( 5151دمشف  ب  

ق ػػي تثيػػن ـ. كممػػا دعػػت هػػ ا المو ػػ  كصػػوؿ العػػالت المكػػي ا ػػن 5158فػػي دمشػػف إال  عػػد عػػاـ 
 مػدنها ـ(، ال م تاف من قن ار القهػوة ك ػاؿ  إ انتهػا  ػ  إف لػه ق ػعاران فػي5115هػ/818)ت
  (15)م ها
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 س ػػ هوة البن منهت الحزف ك فا ق نف

 فهي تكسو  قائف الحسن من لها يحتسي   
 

ـ( كهػو عػالت فػي الفقػه 5156هػػ/861كت لر ق انهػا الشػيس ق ػو الفػتح المػالكي )ت
، ك ػد عػارم هػ ا (15)القضا  كا فتا  كيػ تن انػه  ػاعن لػه ق ػعار تثيػنة فػي الهجػا   اللغة كتولك 

 ػػن محمػػد  ػػن عمػػن  ػػن سػػلطاف الدمشػػقي  عبػػد اوهت الشػػيس مػػ ق مػػن عػػدد تبيػػن مػػن العلمػػا  
 - 787ثػػػػػػػػػػاكم )يـ( كالشػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػونس الع5115-5151هػػػػػػػػػػػ /811-761قل ػػػػػػػػػػالحي )

إل  تدخ  الدكلة في ه م المسألة كمن ـ( ال م نـن القهوة    كدعا 5158-5185هػ/866
 (11) ضية القهوة ق عادان قخنل ك د عزز كصػوؿ الشػيس محمػد  ػن عبػد ق كؿ الحسػي ي تأخ ه ا 

 يـ هػػ ا ا مػػن، إذ انضػػت الشػػيس المػػ تور إلػػ  معاروػػ5111هػػػ/815 اوػػيان إلػػ  دمشػػف عػػاـ 
عػنم ا مػن علػ   ـ كلػت يكتػ   ػ لر  ػ 5111هػػ/815القهوة كقصػدر قمػنا  إ طالهػا فػي عػاـ 

(، ال م عنم ق من عل   يس ق سالـ ق و قسعود 5155-5151السلطاف سليماف القانوني )
فأفت   تنتها ن ران من التشبه  الفجار كالسيما  ،(ـ5161-5185/هػ875-786) (15)قف دم

ر  فسقة عل  قدارتها كعل  المالهي كالمالع  كعل  قلغيبه كال ميمػة فانػه نػناـ  ػال  ػلاجتماع ا
تمػػا يقػػوؿ،  ػػ  تشػػدد فػػي مووػػوع القهػػوة إلػػ  نػػد تبيػػن كقصػػدر قكامػػنم  دػػنؽ السػػفن المحملػػة 
 ػػالقهوة  ػػ  كإ نا هػػا، كاسػػت ادان إلػػ  فتػػول ق ػػو قسػػعود قصػػدر السػػلطاف قمػػنا  إ طالهػػا فػػي  ػػواؿ 

 القاوي الحسي ي كقن ارم.    . كه ا ا من دعت مو (16)ـ5115هػ/تشنين الثاني 815
خػػ ك القاوػػي الحسػػي ي فػػي مسػػالة القهػػوة فطلػػ  مػػن السػػلطاف كنػػ ا  اوػػي القػػدس 

زيػػػادة ق  بػػػاؿ علػػػ  ) يػػػوت القهػػػوة(  إصػػػدار قمػػػن  م ػػػا القهػػػوة فػػػي لػػػوا  القػػػدس كعلػػػ  ذلػػػر 
ـ إل  5151هػ/865كاالن ناؼ عن ) يوت او(، ك د كص  عدد  يوت القهوة في القدس عاـ 

من تما في دمشف كقصػدر منسػومان فػي القانوني ما ه ا ق  خمسة،ك د تجاكب السلطاف سليماف
 .(17)ـ ه ا ن ه5151تانوف ق كؿ   5هػ/865جمادل ق كل   51
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 يػػت   سػمي" لقػد قرسػلتت تتا ػان ذتػػنتت فيػه انػه م ػ  ق ػػدـ ق زمػاف لػت نعػنؼ القػػدس مػا 
القهػوة )القهػوة خانػػة( كاف ق هػالي متمسػكوف  ػػدي هت مواظبػوف علػ  صػػلواتهت الدمػس كانػه  ػػد 

ان خمسػػػػة  يػػػػوت للقهػػػػوة فػػػػي خمػػػػس قمػػػػاتن كاف هػػػػ م قصػػػػبحت قمػػػػاتن لتجمػػػػا فتحػػػػت مػػػػ خن 
، كا  نار الػ ين ال يكفػوف ليػ  نهػار عػن الت ػنؼ  إزعػاج كخبػث كعبػث كيبعػدكف (18)اللوندات

المسػػػػلمين عػػػػن كرعهػػػػت كديػػػػ هت المقػػػػدس كلػػػػ ا مػػػػن الضػػػػنكرم نسػػػػ  رقيكػػػػت ق فػػػػاؿ كإ ػػػػالؽ 
لقػػد قمػػنت قآلف  إ فػػاؿ كاست  ػػاؿ  يػػوت كاست  ػػاؿ  يػػوت القهػػوة فػػي هػػ ا المكػػاف المقػػدس، ك 

القهوة في ه ا المكاف المقدس كقصدرت قكامنم  اف تتولوا  د يان ه ا ق من كاف تزيلوا  يوت 
القهوة كعلػيكت قآلف قال تتنتػوا فػي مدي ػة القػدس قم مكػاف يمكػن قف يسػم  ) يػت القهػوة( كقال 

وا دكف ذلر كاف تكتبوا كتنسلوا لسدة تدعوا ا هالي يجتمعوف ه اؾ    عليكت إف تم عوا كتحول
 موف ه ا الم ا "تن سعادتي قسما  ال ين ال يح

من خالؿ المنسـو نجد إف السلطة المحلية كالسلطة العثمانية  شك  عاـ تانػت ت ظػن 
السيما قنها تما جا  في المنسـو قصبحت مقنان لتجما العا ثين مثيػنم ك  نيبة إل  ) يوت القهوة( 

نػين ر ػ  عمػ  هػ ال   إفسػاد المسػلمين كإ عػادهت    لالمن  عدا سياسيا ػ دي يا ا اعطالفتن، كه
عن دي هت، كارتبطت قيضا ه م المسألة  تغينات اجتماعية طنقت عل  المجتما العثماني  شك  
عػػاـ فبعػػد إف تػػاف ال ػػاس يتحلقػػوف فػػي نلقػػات العلػػت فػػي المسػػاجد قصػػبحوا يجتمعػػوف للتسػػلية 

لتي تعج  ألواف التسلية من  هوة كدخػاف كمعػازؼ ك ػطننج،  ػ  قمػاتن كاللهو في ه م المقاهي ا
لتجما الشعنا ، ت لر نشا لوف قخن من قلواف التسلية كهو ما عنؼ فيما  عد ) الحكواتي( كهو 

  ال للحكايات الشعبية. 
كما كجػود هػ ا الم ػا قال قف السػجاؿ نػوؿ القهػوة  قػي مسػتمنان  ػ  ت ػاعدا الدػالؼ 

ال تن كالسيما في عهد كالي دمشف الال المارم  و الفتح المالكي كيونس العيثاكم  ين العالمين ق
ـ( ال م تاف من قن ارها فأ اح ت اكلها كإنشا  المقػاهي العامػة، 5157-5155م طف   ا ا )

قال قنػه يحتػـن العلمػا  كيعظمهػت، كيػ تن قف الال   شػوما سػفاتاكينكم قلغزم قف ه ا الػوالي تػاف 
م ػػطف  صػػل  الجمعػػة فػػي الجػػاما الجديػػد خلػػ  الشػػيس يػػونس العيثػػاكم مػػا نا ػػيته، فتعػػنم 

ننمة  نب القهوة، فغض  الال م طف  كعقد مجلسان  نالشيس العيثاكم لظلت ه ا الوالي كقعل
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، قال قف  اوي دمشف قن   الشيس الشيس ق و الفتح المالكي من قن ار القهوة ضنمللعيثاكم ن
الم يػػدين للقهػوة كانتشػػنت  شػػك   تفػة . كمػػا كفػاة الشػػيس يػونس العيثػػاكم رجحػػت  (15)العيثػاكم

( كالػ م تػاف مػن الػ ين يتعػػاطوف 5176-5175تبيػن، كالسػيما مػا تػولي دمشػف سػ اف  ا ػا )
تمػا قنػه عقػد   الدينيػة، آتالقهوة    قنه فتح في دمشف رالث مقاهي كقك فهػا علػ   عػ  الم شػ

مجلسػػان لدطيػػ  الجػػاما الجديػػد فػػي دمشػػف كالػػ م تػػاف يقػػوؿ  تحػػنيت القهػػوة، كنػػاكؿ إلزامػػه 
 . (15) القوؿ  حلها قال قنه رف  ذلر كقصن عل  مو فه

كقف انشغلت  ها الدكلة النتشارها  فقد تاخن ظهورهافي منتز الدكلة  مشكلة القهوة قما
كصػػلت إلػػ  اسػػت بوؿ عػػاـ  كعلػػ  الػػن ت مػػن اف الفهػػوة، فػػي  قيػػة كالياتهػػا كالسػػيما  ػػالد الشػػاـ

 ب  قف ي در فيها  يس ق سالـ ق و قسعود فتوام  ثالث س وات، قال قنها  ـ، قم5115هػ/811
المقػاهي تمػا  ػدقت ـ 5111هػػ/855عػاـ  اال في كاسا عل  نطاؽلت تثن مشكلة  نها لت ت شن 

 بوؿ مقهيين فتحا عل  يد  د ين من  ػالد قسلف ا، ك د تانت في ه ا التاريس الم تور في است
الجتمػاع البػانثين عػن المتعػة كالعػاطلين عػن العمػ  ك عػ  رجػاؿ ق دب  امووع االشاـ، فأصبح

يزدنمػػوف علػػ  هػػ ين المحلػػين  هػػ ال  فكػػاف يشػػن وف القهػػوة كيلعبػػوف ال ػػند كالشػػطننج، كقخػػ 
ال ػػاس تمػػا يقولػػوف قصػػبحوا  السػػيما قفك لفػػت قنظػػار العلمػػا  الػػ ين  ػػدقكا يحػػ ركف م هػػا  حيػػث 

. كسػمو المقػاهي دار ق فاعيػ  الشػنينة كعػدكا (15)مقػاهي كا تعػدكا عػن المسػاجديدم وف علػ  ال
، كاعتمدكا عل  فتاكل (11) ودهاال هاب إل  الحانة قهوف من ال هاب إليها، فأصدركا الفتاكل 

ن  ثقػ  السػفن المحملػة قم نيثمن ا د المعاروين لها  كال م تاف ق و السعود في ه ا الشأف
 . كاست ادان إل  فتول ق و السعود م عت القهوة في منتز الدكلة ككالياتها. (11) القهوة كإ نا ها

تشػين ك ( عل  نهج كالدم فػي هػ ا ق مػن ـ5161-5155سار السلطاف سليت الثاني )
يقضػػػي  م ػػػا الم كػػػنات  ـ5165 هػػػػ/871الم ػػػادر قنػػػه قصػػػدر نكمػػػان سػػػلطانيان فػػػي  ػػػعباف 

المسػػكنات كالمحنمػػات ك لػػف ق ػػواب الحانػػات كالدانػػات كم ػػا اسػػتعماؿ القهػػوة كالمجػػاهنة ك 
كوػػن وا كق ػػهنكا،   اعتهػػاهػػا ك ػػد نفػػ  هػػ ا ق مػػن ك ػػدد علػػ  يكتسػػن قكان تواني هػػا   شػػن ها كهػػدـ

السيما التي ك . كقرس  ه ا ق من إل  تافة كاليات الدكلة (15)كهدموا  يوت القهوة كتسنكا قكانيها
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فيهػػا تلػػر المشػػكلة  شػػك  تبيػػن، كإذا تػػاف السػػلطاف سػػليت الثػػاني لػػت يسػػت د إلػػ  فتػػول  ظهػػنت
العلما  في إصدار ه ا ق من السلطاني ف لر  ف ه اؾ فتول قصدرها  يس ق سالـ ق و السعود 

 قف دم عل  عهد كالدم السلطاف سليماف القانوني. 
 عػػ  الم ػػادر إلػػ   ـ( فتشػػين5181-5161قمػػا فػػي عهػػد السػػلطاف مػػناد الثالػػث )

إليػػه تعػػاطي القهػػوة، لػػ ا انتشػػنت المقػػاهي  شػػك  تبيػػن نتػػ   تتسػػاهله فػػي قمػػن القهػػوة كنسػػب
تعاطاها العلما  كتبار رجاؿ الدكلة كتساه  العلما  في قمنهػا نتػ  قصػدر  ػيس ق سػالـ  وسػتاف 

-5185)ك(5185-5178تول  المشيده مػنتين ) -(5187-5151زادم محمد قف دم )
. نتػ  قف قصػحاب المقػاهي (16)تول ل الح قن ػار القهػوة فأصػبحت  ػ لر مبانػةف -(5187

ك فػػت الدكلػػة إلػػ   ك ػػد السػػفن إلػػ  اسػػت بوؿ لالنتجػػاج علػػ  إ ػػالؽ مقػػاهيهت، عػػنلػػت يتورعػػوا 
. قال قف المػ رخ العثمػاني إ ػناهيت (17)جانبهت كقعادت فتح مقاهيهت كم عت التػدخ  فػي  ػ كنهت

لػػويس قف السػػلطاف مػػناد الثالػػث تػػاف متشػػددان فػػي م ػػا الم بهػػات   جػػوم الػػ م ي قػػ  ع ػػه  ننػػاد
كالمحنمات، قال قف ه اؾ من ات    نئيس الشنطة ك ائد الحنس نوؿ إ انة القهوة في ق  واب 
الدلفية كا ز ة الفنعية كالدتاتين ال غينة  ين البارزة فسمح لهػت  ػ لر، قال قنهػا قصػبحت فػي 

 .(18)الم ا عهدم تثينة االنتشار نيث قلغي

 ارتبان مشكلة القهوة ما التدخين  
 عػد هػ ا التػػاريس قم  دايػة القػنف السػػا ا عشػن يػػنتب  مووػوع التػدخين مػػا القهػوة فػػي 
المشػػكلة التػػي  ػػدقت قالف فػػي منتػػز الدكلػػة العثمانيػػة، كنالنػػ  قف مشػػكلة الػػدخاف تػػأخنت عػػن 

ين قال فػػي  دايػػة القػػنف السػػا ا مشػػكلة القهػػوة مػػا يقػػنب القػػنف  نهػػا لػػت تظهػػن فػػي  ػػالد المسػػلم
 عشن، كم   قف ظهنت  دقت الدكلة  معاروة انتشار ه م المادة. 

عػػن المتعػػة كقصػػبحوا  البػػانثينتمػػا فػػي القهػػوة مػػن   الػػ  تعاطيػػه تثيػػن مػػن ال ػػاس  لجػػأك 
مدم ين له كسنعاف ما ك ا تثين من العلما  كقعاظت النجػاؿ قسػنل إدمانػه، كتانػت المقػاهي تمػأل 

فيها لل نجيلػػة )الشيشػػة( إلػػ  نػػد انػػه لػػت يكػػن يسػػتطا لمسػػتمن  اؽ  سػػب  التػػدخين  ػػدخاف قزر 
قكل ػػػر الػػػ ين يكونػػػوف فيهػػػا إف يػػػنل  عضػػػهت كجػػػه  عػػػ  كقنهػػػت  ػػػ فس الػػػدخاف جعلػػػوا ق سػػػواؽ 
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ق عاران  ػ إ ناهيت  جوم الم رخ تما ي تن  ػ كالطن ات تفوح  نائحة تنيهة، ك د نظت قن ار الدخاف
 ةكسػػد يجعػػ  المال ػػس م اسػػبة، كيضػػي  قنػػه فضػػالن عػػن رائحتػػه فأنػػه سػػديفة كانشػػدكها  ػػدكف

تما ذتن انه مضن  ال حة إذ تما يقوؿ   ،اللبادكيشع  الحنيف في  ع  ق نياف في السجاجيد ك 
يم ا ال اس من العم  الشػاؽ كاالتتسػاب   استمنار  عد ال ـو كاستعماله غا مدلارة إل  ا د دي ع

 .(51)كيعوؽ ا يدم عن العم 
كتمػػػا فػػػي مووػػػوع القهػػػوة اختلػػػ  العلمػػػا  فػػػي  ػػػنب التبػػػغ )الػػػدخاف( فقػػػاؿ  عضػػػهت 
 تحنيمه كذه  البع  إل  تناهيته ك عضهت ق انه، كال م ننمه نظن في ناؿ  ار ه، فهػو يضػن 
الجست كيولد العل  فيكوف  ن ه  م زلة تحػنيت السػت كتػ  مػا تحقػف وػنرم فاسػتعماله نػناـ، قمػا 

 .(55)ه دكا  لبع  ق منام خاصة قمنام النطو ةمن إ انة فاست د إل  ان
ه ا ا من جع   ع  سالطين الدكلة يتد كف مو فػان معاديػان مػن الػدخاف السػيما كإنهػت 

وػنار التػدخين التػي جعلػتهت يقفػوف  حػـز وػدم، كإذا تانػت الم ػادر ارجحػوا فػي مػو فهت هػ ا 
إف الدخاف م ا  عد س وات  ليلة من  تشين إل  مناد النا ا عل  انه قكؿ من  اـ  م ا الدخاف إال

(  ػػد م ػػا تعػػاطي 5556-5515السػػلطاف انمػػد ا كؿ ) تػػاف  دخولػػه إلػػ  الدكلػػة العثمانيػػة، إذ
الػدخاف اسػػت ادان إلػػ  فتػول  ػػيس ا سػػالـ الػػ م قفتػ  وػػدم  نػػه مػن الدبائػػث، كذتػػن إف قن ػػارم 

لسػػ ة كلػػت يػػند فيػػه نػػص  نػػه ال يوجػػد تحػػنيت للػػدخاف فػػي الكتػػاب كا  ػػيس االسػػالـرػػاركا علػػ  
 . (55)فأوطن إل  إلغا  فتوام

(، هػػو 5555-5557نلػػيت إلػػ  إف السػػلطاف عثمػػاف الثػػاني ) رك ػػد ق ػػار إ ػػناهيت  ػػ
فػي م ػا  ػػنب الػدخاف كالمسػكنات الف قخػالؽ ا مػػة سػا ت  سػببهما تمػا يػػ تن،  تشػددالػ م 

كمن الجدين  ال تن  .(55)مكقراد   لر ونب االنكشارية ال ين قعل وا الع ياف كالتمند عل  عهد
إف االنكشػػارية تسػػببوا فػػي مقتػػ  السػػلطاف عثمػػاف الثػػاني فيمػػا عػػنؼ فػػي التػػاريس العثمػػاني  أسػػت 

. كر ما يكوف هػ ا ا مػن صػحيحان ا  إف مػا اجتمعػت عليػه الم ػادر إف مػناد (51))هائلة عثمانية(
كمهمػا يكػػن مػن قمػػن ( هػو الػػ م تشػدد كفػػي ق مػن )التػدخين كالقهػػوة( 5511-5555النا ػا )

فأف المشكلة كالسيما في  دا ة القنف السا ا عشن ارتبطػت فػي جانػ  مػن جوانبهػا  ا نكشػارية 
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ة العثمانيػػة لػػكقف تانػػت منتبطػػة  هػػا م ػػ  عهػػد السػػلطاف سػػليماف القػػانوني قال قنػػه مػػا وػػع  الدك 
كالمقػػاهي  دينتػػاكتسػػل  ق نكشػػارية تفا مػػت المشػػكلة كخاصػػة قنهػػت تػػانوا السػػواد ق عظػػت ممػػن 

كيتعاطوف الدخاف، رت قنهت انتكنكا تجارة البن كالسيما قنها ذات مندكد ا ت ادم تبين، كتانت 
سػتورد م هػا العسػكن الػبن هػي مكػة خاصػة قر ػا  موسػت الحػج نيػث يقػـو يالسوؽ النئيسية التػي 

كسيهت قك العسكن المنافقين لقافلة الحج  شنا  تميات تبينة من ه م المادة   ا  عل  طل  منؤ 
لبيعها لحسا هت الدال، يضاؼ إل  ذلر قف  عضهت تاف يمتلر محالت لبيػا مشػنكب القهػوة 

 . (51))مقاهي(
كمن الطبيعي في ه م الفتنة تنتب  مسألة الدخاف فػي مووػوع المقػاهي  نهػا قصػبحت 

سػػماع ا  القهػػوة كالتػػدخين ك تسػػمنتػػزان لتجمػػا متعاطيهمػػا معػػان، فكػػاف ال ػػاس ينتػػادكف المقػػاهي  ن
 .(55)الموسيق  كلع  ال ند )لعبة الطاكلة( كالشطننج

مػا ق نكشػارية كوػن هت السػيما  عػد نادرػة مقتػ   مناد النا ػا فػي  من السلطافكر بة 
قصػدر قمػنان  م ػا التػدخين ك ػنب القهػوة كتػاف يدػنج   فسػه مت كػنان  فأنهالسلطاف عثماف الثاني 

است د في هػ ا ق مػن إلػ  فتػول مػن محمػد قف ػدم  إل  قسواؽ است بوؿ لتأدي  المتجاكزين، ك د
. كتػاف السػلطاف يػأمن  عقو ػات مشػددة علػ  (56)ـ5555هػػ/5115 اوي زادم كتاف ذلر فػي 

من يتعاط  الدخاف فكاف يأمن  قطا  فتي مدمن التبغ كجدع ان  من  ت اكله صػعوطان عػن طنيػف 
سه عل  إعداـ مجموعة من متعػاطي ق ن  كقنيانان ت   العقو ة إل  ند ق عداـ،فقد ق نؼ   ف

لهػ ا الم ػا هػو نمايػة اسػت بوؿ مػن الحنائػف،  المعلن. كتاف الدافا (57)التدخين في م طقة قزميد
إل  ننيف تبين  سب  ال ار التي كلدها التدخين فػانتنؽ عػدد   5555إذ تانت  د تعنوت عاـ 

ان لتجمػا ق نكشػارية كالمداكلػة تبين من مساتن المدي ة، قال قف الحقيقة إف المقػاهي تانػت منتػز 
اتهت، فكػػاف هػػدؼ السػػلطاف إناطػػة  ػػكرفػػي السياسػػة  ػػدالن مػػن  يػػامهت  التػػدري  العسػػكنم فػػي 

. السػػيما إف (58)الدكلػػة  جػػو مػػن ا رهػػاب  صػػحاب الفػػتن فػػي الدكلػػة  حجػػة م ػػا القهػػوة كالتبػػغ
لهػػا كاسػػتمن مفعولػػه المقػػاهي تانػػت منتػػز لتجمػػا هػػ ال ، هػػ ا الم ػػا سػػنل علػػ  كاليػػات الدكلػػة ت

ـ ي ػػدر 5551هػػ/5111طػواؿ عهػد السػلطاف مػناد النا ػا، ك عػػد هػ ا المنسػـو  سػ ة قم عػاـ 
قمػػػػنان قخػػػػن  ػػػػإ الؽ الحانػػػػات كنوانيػػػػت ت ػػػػاكؿ المشػػػػنك ات كنظػػػػن ت ػػػػاكؿ ال بيػػػػ  كتانػػػػت هػػػػ م 
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. كتػ  هػ ا تػاف هدفػه إعػادة (61)مووػا تطبيػف صػاـر يسػهن عليػه السػلطاف  د ػيان  المحظورات
ـ ك ما ق نكشارية ك د نجح في ذلر إذ استطاع م ا المتمندين كقصحاب الفتن تما قعاد ال ظا

ق نكشارية. ك ػد قدل هػ ا الم ػا إلػ  وػن ة لتجػارة  ا من كال ظاـ كاوعا ن  لر ندان للمتمندات
القهوة السيما صغار التجار ال ين تعنووا لضن ات موجعة  سب  تو   قعمالهت  شك  م  ت، 

. كمن الجدين  ال تن (65)ر ا رنيا  ر ما كجدكا طن ان لج ي ق ر اح من السوؽ السودا لكن التجا
 هػػ5117انه في عهد السلطاف مناد النا ا صدر قمن  أعداد كص   ػام  لمدي ػة اسػت بوؿ عػاـ 

 .(65)ـ، فوجد ه اؾ مطح تين لطحن البن )القهوة(5557/
ناد النا ػا كفػي عهػد السػلطاف محمػد استمن م ا التدخين كالقهوة إل  كفاة السلطاف مػ

. كتاف  ػد تػول  م  ػ  (65)قفت   يس ق سالـ محمد  هائي قف دم (5576 - 5517النا ا )
(  سػػب  ـ5551 -5555كاليهػػا انمػػد  ا ػػا )عزلػػه ـ ك 5555هػػػ/5115 اوػػي نلػػ  عػػاـ 

ـ رػػػت عفػػػػي ع ػػػه قكاخػػػن سػػػػ ة 5551هػػػػ/5111 ػػػنب الػػػدخاف كنفػػػي إلػػػػ  جزيػػػنة  بػػػنل عػػػػاـ 
ـ قصػػدر 5518هػػػ/5118كعػػاد إلػػ  اسػػت بوؿ، كع ػػدما تػػول  المشػػيدة عػػاـ  5555هػػػ/5115

ـ فتول يبيح فيها التدخين ك نب 5515هػ/5155خالؿ فتنة مشيدته ق كل  التي امتدت إل  
الدفا  القهوة ا من ال م اعتبنم علما  الشنع كالمعاروين ل لر ون ة ودهت فعملوا ودم في 

 .(61)عزؿ عن المشيدة ال  اف
 قف مسػػألة القهػػوة كالتػػدخين قصػػبحت  ػػائعة  شػػك  تبيػػن ك عػػد هػػ ا التػػاريس تانػػت قال

المقاهي م تشنة في جميا قنحا  الدكلة كهو ما قتدت عليه م ادر تثينة تحدرت عن ه ا ق من 
 .(61)المقاهي من ق مور المبانة تلركعد كجود 

  إ انتهػا ك ػد نجحػوا كهك ا فأف قن ار التدخين كالقهوة خاووا سجاالن تبيػنان مػن اجػ
فػػي ذلػػر كقصػػبحت المقػػاهي  ػػائعة فػػي تافػػة قنحػػا  الدكلػػة العثمانيػػة، تمػػا إف كجودهػػا عػػد مػػن 

 التغينات قالجتماعية كالثقافية التي طنقت عل  المجتما العثماني آن اؾ.
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 الخاتمة

من خالؿ دراسة موووع القهوة كالدخاف كما قندره ع د ظهورم من مشكلة في الدكلػة 
مانيػػػػة تبػػػػين إف مػػػػادة القهػػػػوة تحديػػػػدان التػػػػي ركج لهػػػػا كنشػػػػنها علػػػػ  كجػػػػه الد ػػػػول علمػػػػا  العث

علػػػ  السػػػهن كالقيػػػاـ، لػػػ لر  تعػػػين المسػػػلمين كالسػػػيما المت ػػػوفة، الػػػ ين كجػػػدكها تمػػػا يقولػػػوف
نشنكها في ت  من اليمن كالحجاز كم ن ك الد الشاـ لتمتد إل  ا ناووؿ رت العاصمة العثمانية 

 نبوؿااست
ا  ػػدقت المشػػكلة فػػي الػػبالد العن يػػة فػػي العهػػد المملػػوتي كامتػػدت نتػػ  العهػػد قكؿ مػػ

العثمػػػاني، كقكؿ مػػػن عاروػػػها فقهػػػا  المسػػػلمين، كيبػػػدكا قف هػػػ ا ق مػػػن انعكػػػاس لحالػػػة ال ػػػناع 
 الفكنم  ين الم اه  كالفنؽ ق سالمية، السيما  ين ال وفية ك ينهت 

افيػػة تمثلػت  ظهػػور المقػاهي التػػي تػاف مػن نتػػائج ذلػر إف نػػدرت تغيػنات اجتماعيػة رق
 ينت إل  ند تبين الحياة االجتماعية للمجتما العثماني كجعلته ا   تشدد في ال واني الفقهية 
كالعقائدية السيما من خالؿ ممارسة  ع  ق نشطة التي عدت من المحنمات عل  سبي  المثاؿ 

يػػة ينتادهػػا الشػػعنا  كا د ػػا  المعػػازؼ كالغ ػػا  ك ينهػػا فضػػالن عػػن إف المقػػاهي قصػػبحت نػػواد قد 
 نم نتاجاتهت الفكنية. عل

المقػػػاهي  مووػػػوع التػػػدخين قيضػػػان إذ تانػػػت مناتػػػز لتجمػػػا متعػػػاطي التػػػدخين  تارتبطػػػ
كالزالت المقاهي تقػدـ مػا يعػنؼ  ػػ)ال نجيلة(. كهػ ا قالرتبػان جػا  متػأخنان لتػأخن ظهػور التبػغ فػي 

  الدكلة العثمانية نت   داية القنف السا ا عشن.
الن عػن ق عادهػا قالجتماعيػة ضػقخ ت المشكلة في القنف السا ا عشػنان ق عػادان سياسػية ف

السػػيما كقنهػػا ارتبطػػت  ا نكشػػارية الػػ ين تسػػلطوا فػػي فتػػنة وػػع  الدكلػػة العثمانيػػة كتػػانوا انػػد 
قدكات إرػػارة الفووػػ  كالفػػتن فػػي الدكلػػة لػػ ا عػػد م ػػا التػػدخين كالقهػػوة جانبػػان مػػن الحػػنب علػػ  

حػػد مػن تسػػلطهت كنفػوذهت السػػيما كإنهػت تػػانوا مػن ركاد المقػػاهي فضػالن عػػن ممارسػػتهت هػ ال  لل
 قنشطة تجارية تتعلف  هاتين المادتين.

 
 :هوامش البحث
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 نهػػا)تقهي( قم تقلػػ   الدمػػن ع ػػد العػنب كسػػميت تػ لر قسػما يػ تن قف القهػػوة هػي مػػن  (5) 
الػبن( كهػو  ػجن  ػاليمن،  هية  ار ها للطعاـ رت قصبحت تطلف عل  ما يشنب من رمػن )

(، 5115ي ظػػػن  ق ػػػو الحسػػػين انمػػػد فػػػارس  ػػػن زتنيػػػا، معجػػػت مقػػػاييس اللغػػػة، ) يػػػنكت،
، 55؛ ق ي الفض  جماؿ الدين محمد  ن مكـن  ن م ظور، لساف العنب، مجلد 755ل

 555، ل(5115،) ينكت
، 51عػددطالؿ المجػ كب، تػاريس القهػوة نقػائف كطنائػ ، مجلػة تػاريس العػنب كالعػالت، ال  (5)

. كمػػن الجػػدين  الػػ تن إف القهػػوة فػػي الػػيمن هػػي 55، ل5871، تشػػنين ق كؿ 5السػػ ة 
المح وؿ النئيس كهػي رػنكة الواليػة فػي العهػد العثمػاني كتحتػ  المنتبػة ق كلػ  فػي تجػارة 

  115هػ، ل5555،الوالية، ي ظن  يمن سال امة سي، كاليت مطبعة
 ،5جػػػ ،ي،  ػػ رات الػػ ه  فػػي اخبػػار مػػن ذهػػ ( ا ػػي الفػػالح عبػػد الحػػي  ػػن العمػػاد الح بلػػ5)

؛   ػػػػي الحسػػػػين، مػػػػن معػػػػالت الحضػػػػارة العن يػػػػة ق سػػػػالمية،  11ل ( ،ت .د ،) يػػػػنكت
 518(، ل5885 ،) ينكت

ـ، تنجمػة  5165ي ظن  ليونهػارت راككلػ ، رنلػة المشػنؽ إلػ  العػناؽ كسػوريا كفلسػطين   (1)
 .75ل (،5867 ،سليت طه التكنيتي، ) غداد

، )اسػػت بوؿ، 5اكزتونػػا، تػػاريس الدكلػػة العثمانيػػة، تنجمػػة  عػػدناف محمػػود سػػلماف، جػػػيلمػػاز   (1)
للتفاصي  عػن سػفارة سػليماف  511؛ الحسين، الم در السا ف، ل 155(، ل5877

 ا ا ال  فننسا ي ظن  
Ahmed Refik Altin Ay, "Pariste Osmanli Sefirleri: I Muteferrika 

Suleyman Aga (1669-1670)", Turk Dunyasi Tarih Dergisi, Sayi, 

112, Nisan, 1996, SS. 40-42. 

 دايات انتشار القهوة كالمقاهي في  الد الشاـ الج و ية، مجلة الينموؾ،  ،محمد ق رنأكؤن (5)
 . 55، ل5885، عماف، 51عدد 

 (7) The Encyclopaedia of Islam, vol. IV, (Leiden, 1978), pp. 50؛ 
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؛ 555(، ل5856 ،، ) يػػػنكت1ة الفكػػػن كا طالهػػػا فػػػي التػػػاريس، نسػػػالمة موسػػػ ، ننيػػػ 
. كالطنيقػة الشػاذلية ت سػ  إلػ  الشػيس ق ػو الحسػن 51المجػ كب، الم ػدر السػا ف، ل

الشػػاذلي فػػي تػػونس فػػي القػػنف الثالػػث عشػػن المػػيالدم كع ػػه انتشػػنت فػػي  ػػماؿ قفنيقيػػا 
ع هػػا  ،طنيقػة قخػػنلكم ػن كلهػػا منيػدين نتػػ  اليػـو كتفػػنع مػػن هػ م الطنيقػػة خمسػة عشػػن 

، 5ي ظػػػػػػػػن  محمػػػػػػػػود قلمناتبػػػػػػػػي، عقائػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػوفية فػػػػػػػػي وػػػػػػػػو  الكتػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػ ة، ن
؛ ممدكح الزك عي، الطنؽ ال وفية ظنكؼ ال شػأة 558-551(، ل ل5885،)القاهنة

 .516-515(، ل ل5111،كطبيعة الدكر، )دمشف
 51؛ المج كب، الم در السا ف، ل555موس ، ننية الفكن، ل (7)
قلغزم، الكوات  الساتنة  أعياف الم ة العا نة، تحقيػف  جبنئيػ  سػليماف جبػور،  نجت الدين (8)

. قمػػػا الشػػػيس 518؛ الحسػػػين، الم ػػػدر السػػػا ف، ل551(، ل5811،، ) يػػػنكت5جػػػػ
العيػػدركس فهػػو مػػن  ػػيوخ الشػػاذلية كلػػه تتػػاب سػػمام )الجػػز  اللطيػػ  فػػي علػػت التحكػػيت 

كتػػوفي فيهػػا، ي ظػػن ع ػػه  الم ػػدر الشػػني ( كيػػ تن انػػه  ػػدـ مػػن الػػيمن كاسػػتقن فػػي دمشػػف 
 نفسه. 

(10) The Encyclopaedia of Islam, p 450 ق رنأكن،  دايات انتشار القهوة،   ؛
55ل                                 

تنجمػػػة  سػػػيد روػػػواف علػػػي،  كنضػػػارة ا مبناطوريػػػة العثمانيػػػة، ؿ ننػػػارد لػػػويس، اسػػػتانبو  (11)
س م سسػػة  ػػيوخ ق سػػالـ فػػي ؛ انمػػد صػػد ي  ػػقينات، تػػاري557) يػػنكت، د.ت(، ل

  585(، ل5115( )ار د، 5855-5151العهد العثماني )
(12) Encyclopedia Britannica, vol.22, pp. 263-267 

ي تن إف القبائ  ا منيكية هي التي قطلقت عليه است )تو اتو( كهي است  نبويػة قك   ػبة   
ات التبػغ، كر مػا قخػ م مجوفة اسػتعملوها ع ػد ت فسػهت للػدخاف ال ػاتج عػن نػنؽ قكراؽ نبػ

ا سػػػباف الػػػ ين اتتشػػػفوا القػػػارة عػػػ هت، ي ظػػػن  عبػػػد القػػػادر ياسػػػين نسػػػن، التبػػػغ مكوناتػػػه 
كتأريناتػػػه الجسػػػدية، وػػػمن تتػػػاب ك ػػػا  التػػػدخين كقوػػػنارم علػػػ  صػػػحة الفػػػند كالمجتمػػػا، 

  55(، ل5876مجموعة  انثين، )الموص ، 
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(13) Encyclopedia Britannica, vol.5, pp. 298-299   

  55، الم در السا ف، لنسن (11)
  51-55ي ظن  الم در نفسه، ل ل (11)
  ، ه ػاؾ مػن يشػين انػه كصػ  علػ  يػد الهول ػديين عػاـ558لويس، الم در السػا ف، ل  (11)

ي ظػػن  إ ػناهيت  ػػن ميدائيػػ  قف ػدم، م ػػباح السػارم كنزهػػة القػػارم،  5511هػػ /5151
 .515هػ(، ل5561) ينكت، 

لقهػػوة فػػي الحجػػاز كم ػػن كالشػػاـ فػػي القػػنف ـ. ق نػػاؤكن، مػػن التػػاريس الثقػػافي ل.محمػػد (11)
،  65-65العا ن الهجنم/السادس عشن المػيالدم، مجلػة دراسػات تاريديػة، العػدكاف 

 555ـ، ل5111تانوف الثاني_ نزيناف 
 .555الم در نفسه، ل (11)
 .551الم در نفسه، ل (11)
تػػػاف هػػػ ا الشػػػدص مػػػن مشػػػاهين العلمػػػا  لػػػ ا تػػػاف يسػػػم   شػػػيس ق سػػػالـ كلػػػه تالميػػػ   (02)

يوخان لإلسالـ مث  ا ن نمزة الدمشقي ك  درالدين قلغزم كا ن السيوفي مفتػي قصبحوا  
الػػػديار الحلبيػػػة ك ػػػهاب الػػػدين النملػػػي فقيػػػه م ػػػن كا ػػػن نجػػػن الهيثمػػػي مفتػػػي الحجػػػاز 

    .588، ل5كعالمها ك ينهت. ي ظن  قلغزم، الم در السا ف، جػ
ال ور السػافن فػي قخبػار محي الدين عبدالقادر  ن الشيس عبدالوهاب العيدركسي، تاريس  (01)

 551(، ل5851القنف العا ن،ت حيح كوب   محمد ر يد ال فار، ) غداد، 
 .551-558، ل ل5ي ظن  قلغزم، الم در السا ف، جػ (00)
  55ي ظن  ق رناؤكن،  دايات انتشار القهوة، ل (02)
 .اكما  عده 585ي ظن تفاصي  ع ه في  العيدركسي، الم در السا ف، ل (01)
  155ا ف، لالم در الس  ي ظن ع ه (01)
 ي ظن  الم در السا ف. (01)
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 .551-551الم در السا ف، ل ل  ي ظن عن تنجمته كرقيه في القهوة في (01)
كهو من علما  مكػة كلػد كنشػأ فيهػا كدرس المعقػوؿ كالم قػوؿ كتثيػن مػن العلػـو كا ػتهن  (01)

مػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػيوخه محمػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػن زتنيػػػػػػػػػا ا ن ػػػػػػػػػارم  السػػػػػػػػػ د العػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػديث ك 
كق ػاـ  هػا كلػه ق ػعار تثيػنة فػي القهػوة كق انتهػا،  ـ( سافن إل  اله ػد5151هػ/856)ت

 .556-551ي ظن  الم در السا ف، ل

 .155-151الم در السا ف، ل ل  ي ظن من تنجمته في (01)
 ػػػػػػن عبػػػػػػػد الحػػػػػػػف هػػػػػػػو الشػػػػػػػيس جمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين  ػػػػػػػن عبػػػػػػػد الحػػػػػػػف العقيلػػػػػػػي المػػػػػػػالكي  (22)

كهو من الم يدين لػنقم الشػيس محمػد  ػن عػناؽ فػي م ػا تعػاطي  (ـ5171هػ/885)ت
 .155وة، ي ظن ع ه  الم در السا ف، ل القه

؛ قلغػػػػػزم، 581-581  ظػػػػػن تنجمتػػػػػه لػػػػػدل  العيدركسػػػػػي، الم ػػػػػدر السػػػػػا ف، ل ل (21)
 . 588-587، ل ل5الم در السا ف، جػ

 .586-585العيدركسي، الم در السا ف، ل ل (20)
 115، ل51ي ظن ع ه  الح بلي، الم در السا ف، جػ (22)
 .558ا رناؤكن، من التاريس الثقافي للقهوة، ل (21)
؛ سػػػالمة موسػػػ ، مدتػػػارات سػػػالمة 555-551ي ظػػػن  موسػػػ ، ننيػػػة الفكػػػن، ل ل (21)

   .517موس ، )م ن، د.ت(، ل
ي ظػػػن ع ػػػه  محمػػػد ق ػػػو السػػػنكر البكػػػنم، المػػػ ح الننمانيػػػة فػػػي تػػػاريس الدكلػػػة العثمانيػػػة  (21)

؛ سيد محمد السػيد، م ػن فػي العهػد 55(، ل5881تحقيف  ليل  ال باغ، )دمشف، 
دس عشػػن دراسػػة كرائقيػػة فػػي الػػ ظت ق داريػػة كالقضػػائية كالماليػػة العثمػػاني فػػي القػػنف السػػا
. يػػػػ تن قف هػػػػ ا الػػػػوالي تػػػػت اسػػػػتدعا م إلػػػػ  511ل ،(5886 كالعسػػػػكنية )القػػػػاهنة،

اسػػػت بوؿ مدافػػػة إف يكػػػوف  ػػػد قنػػػدث وػػػنائ  جديػػػدة تضػػػن  ػػػالبالد، ي ظػػػن  عمػػػن ا  
الحاوػػػن، تػػاريس م ػػن مػػػن الفػػتح العثمػػاني إلػػػ   بيػػ  الو ػػت  ،كسػػليت نسػػػن مسػػك در 

  61(، ل5885)القاهنة، 
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سػػ ة سػػاد فيهػػا ق مػػن فػػي الػػبالد ك طػػا دا ػػن الفسػػاد، ك ػػنب  55دامػػت كاليتػػه قتثػػن مػػن (21)
قر اب العلت كالفقه كقنسن قليهت كننل علػ  مجالسػتهت، ي ظػن ع ػه  السػيد، الم ػدر 

 .515السا ف، ل
  51؛ المج كب، الم در السا ف، ل517موس ، مدتارات، ل (21)
 .517، ل7ر السا ف، جػالح بلي، الم د (21)
 .578، ل5ي ظن  قلغزم، الم در السا ف، جػ (12)
 .111، ل51الح بلي، الم در السا ف، جػ (11)
البػػػوري ي، تػػػناجت ا عيػػػاف مػػػن ق  ػػػا  الزمػػػاف، تحقيػػػف  صػػػالح الػػػدين الم جػػػد، )دمشػػػف،  (10)

 .511-518، ل ل5د.ت(، جػ
هػد السػلطاف الشيس ا ن سلطاف الدمشقي  مفتػي  ػالد الشػاـ كلػي  ضػا  القػاهنة علػ  ع (12)

قلغورم كله م  فات عديدة في الفقه كله رسالة  تحنيت ق فيوف كقخنل  تحػنيت القهػوة. 
قمػػا الشػػيس يػػونس العيثػػاكم  كهػػو  571، ل5ي ظنع ػػه  الح بلػػي، الم ػػدر السػػا ف، جػػػ

 ػػيس ا سػػالـ فػػي ع ػػنم تتلمػػ  علػػ  تبػػار  ػػيوخ ع ػػنم كتػػاف  ػػاعنان فقيهػػان خطيبػػان، كلػػه 
، 5رسالة في تحنيت القهوة، ي ظن ع ه  قلغزم، الم در السا ف، جػػم لفات عديدة م ها 

 . 555-555ل ل
  555موس ،ننية الفكن، ل (11)
عمػػ  مدرسػػان فػػي مػػدارس الدكلػػة  ،ـ(5111هػػػ/855هػػو الشػػيس محمػػد الحسػػي ي )ت (11)

العثمانية كتن   في التدريس نت  قصبح مدرسان في مدرسة الفػاتح  اسػت بوؿ تػول   ضػا  
، ل 5(، ي ظػػن ع ػػه  قلغػػزم، الم ػػدر السا ف،جػػػ5111-5115نلػػ  كدمشػػف عػػاـ )

 .11-58ل
ق و السعود  ن محمد قآلمدم نسػبة إلػ  آمػد  ػديار  كػن، فقيػه عثمػاني مػن اصػ  تػندم  (11)

من ا هن  يوخ ا سالـ في الدكلة العثمانية كظ  ت لر رالرين س ة كهو من اتبن قعواف 
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لػة نياتػه للمزيػد ع ػه ي ظػن   ػػمس السػلطاف سػليماف القػانوني إذا اعتمػد علػ  فتاكيػػه طي
هػػػػ( 5517تنجمػػػة مشػػػاهين عثمانيػػػة، )اسػػػتانبوؿ،  سػػػج  عثمػػػاني يػػػاخوذ،الػػػدين سامي
؛ إسػػماعي   ا ػػا البغػػدادم، هديػػة العػػارفين، قسػػما  561-558ل ل ،الت جػػي جلػػد

؛ دائػػػنة 511-515(، ل ل5811، )اسػػػتانبوؿ، 5المػػػ لفين كآرػػػار الم ػػػ فين، جػػػػ
 . 517لد ا كؿ، مادة )ق و السعود(، لالمعارؼ ا سالمية، المج

؛ عمػػاد عبػػد العزيػػز يوسػػ  كمػػاهن 581-585، ل5 ػػقينات، الم ػػدر السػػا ف، جػػػ  (11)
نامػد جاسػػت، دكر  ػػيوخ ا سػػالـ فػػي اتدػػاذ القػػنار فػػي الدكلػػة العثمانيػػة، مجلػػة ق حػػاث  

 .557، ل5116، الموص ، 5، العدد5تلية التن ية ا ساسية مجلد 

 (48) Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine (1552-

1615), (London، 1960), pp. 160-161؛ 

( 5511-5155كي ظػػن  انمػػد نسػػين عبػػد الجبػػورم، القػػدس فػػي العهػػد العثمػػاني ) 
دراسػػة فػػي قكوػػاعها ا داريػػة كاال ت ػػادية كاالجتماعيػػة، رسػػالة ماجسػػتين، تليػػة قآلداب، 

  551، ل5115جامعة الموص ، 
ك ػد  Levantino، جما )لوتػد( كهػي تحنيػ  عػن الكلمػة ق يطاليػة اللفػانتي و اللوندات (18)

قطلقػػػت علػػػ  سػػػلر البحػػػارة فػػػي ق سػػػطوؿ العثمػػػاني كتػػػاف هػػػ ال  يعيلػػػوف قنفسػػػهت مػػػن 
العمليػػات الػػن وػػد السػػفن ق ج بيػػة، كيػػ تن جػػ  قنهػػت تػػانوا علػػ  جانػػ  تبيػػن مػػن سػػو  

مػػن رػػت قطلقػػت هػػ م التسػػمية علػػ  ال ظػػاـ لػػ ا اسػػتبدلوا  قػػوات قخػػنل تسػػم  )العػػزب( ك 
الج ود في المدف كالقالع كالسيما ننس الوالي، رت قطلقت عل  المسػلحين كا  ػقيا  

المجتمػػا ق سػػالمي كالغػػنب، تنجمػػة   ،ف شػػك  عػػاـ، ي ظػػن  هػػاملتوف جػػ  كهاركلػػد  ػػو 
  .515-515(، ل ل5865، )م ن، 5انمد عبد الننيت م طف ، جػ

ـ، عم  ست س وات 5111هػ/815ي البوس ة عل  ق رجح عاـ كهو  ائد عثماني كلد ف (11)
ـ من يػػان لألميػػن سػػليت  ػػن 5115رئيسػػان لحال ػػي السػػلطاف سػػليماف القػػانوني رػػت عػػين عػػاـ 

سليماف كتول  م    كالي لواليػات عديػدة كم هػا كاليػة دمشػف، ك ائػدان للجػيا العثمػاني 
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،عػػن للتفاصػػي  ع ػػه ـ5176هػػػ/877ـ تػػوفي 5158/  هػػػ866 المنسػػ  إلػػ  الػػيمن فػػي
   ي ظن

Stanford Shaw, History of The ottoman Empire and 

Modren Turkey, vol.1, (combridge,1976), pp.180-181؛  

تمػػيت مػػأموف مػػندـ  ػػر، الملػػر  ان ػػوم قلغػػورم قال ػػنؼ كالػػوزين الال م ػػطف   ا ػػا ذم  
 اكما  عده 515(، ل ل5117، )دمشف، 5السي  االن  ، ن

؛ مػػػػندـ  ػػػػر، الم ػػػػدر السػػػػا ف، ل 516، ل5 ظػػػػن  قلغػػػػزم، الم ػػػػدر السػػػػا ف، جػػػػػ( ي15)
 .581-585ل

  55ي ظن  ق رناؤكن،  دايات انتشار القهوة كالمقاهي، ل (15)
 من الجدين  ال تن قف المساجد لت تكن دكران للعبادة فق  كإنما مناتز رقافية تعليمية  (15)
  557ي ظن  لويس، الم در السا ف، ل (11)
  581، ل5 قينات، الم در السا ف، جػ (11)
 .511ي ظن  ق رناؤكن،  دايات انتشار القهوة، ل (15)
؛ يوسػػ  كجاسػػت، الم ػػدر السػػا ف، 155، ل5ي ظػػن   ػػقينات، الم ػػدر السػػا ف، جػػػ (16)

  557ل
  

(58) Heyd, op. Cit., pp.161-162   

  558-557لويس، الم در السا ف، ل ل (18) 
  511-558سا ف، ل لالم در ال (51)
انمػػػػد جػػػػودت، تػػػػاريس جػػػػودت، المجلػػػػد ا كؿ، تنجمػػػػة  عبػػػػد القػػػػادر الػػػػدنا، ) يػػػػنكت،  (55)

؛ كي ظن  قياد نسن النمضاني، ا سالـ كالتدخين، ومن تتاب ك ا   11هػ(، ل 5517
  515-511..، ل ل ل.التدخين كقونارم
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سػػػن قلسػػػماني سػػػويداف،  ػػػكي  ارسػػػالف، تػػػاريس الدكلػػػة العثمانيػػػة، جمػػػا كتحقيػػػف  ن (55)
. لػت نجػد اسػت 515؛ إ ناهيت قف دم، الم در السػا ف، ل555(، ل5115) ينكت، 

الشدص ال م قصدر ه م الفتول ك العودة إل   قينات كجدنا ه اؾ رالث ق دال تولوا 
إلػػ   نم  ػػ  مشػػيحة ا سػػالـ علػػ  عهػػد انمػػد ا كؿ، كلػػت نجػػد فػػي تنجمػػاتهت مػػا يشػػي

ـ( كمحمد قف ػدم 5555-5115ال  هت  ص ا او قف دم )إصدارهت ه م الفتول، كه  
( ق ػػػػػو الميػػػػػامن م ػػػػػطف  قف ػػػػػدم 5551-5157خواجػػػػػة سػػػػػعد الػػػػػدين قف ػػػػػدم زادم )

-5161( كمحمػػػد اسػػػعد قف ػػػدم خواجػػػة سػػػعد الػػػدين قف ػػػدم زادة )5115-5515)
  156-115، ل ل5(، ي ظن   قينات، الم در السا ف، جػ5551

كلػػة العثمانيػػة المعػػنكؼ  التحفػػة الحليميػػة فػػي تػػاريس الدكلػػة ( إ ػػناهيت  ػػر نلػػت، تػػاريس الد55)
 .565العلية ) ينكت، د.ت(، ل

 للتفاصي  عن تمند ق نكشارية ود السلطاف عثماف الثاني ي ظن  (51)
  Mustafa Ozden, "Yenicerilik isyanlari ve Vaka-l Hayriye", 

Turk Dunyasi Tarih Dergisi, Sayi, 109, Ocak, 1996, ss36-37 ؛ 
-5555قالتجاهػػات ق صػػالنية فػػي الدكلػػة العثمانيػػة  ،نسػػيبة عبػػد العزيػػز الحػػاج عػػالكم 

  77-76، ل ل5115جامعة الموص ،  ،، قطنكنة دتتورام تلية قآلداب5678
نوفػػاف رجػػا الحمػػود، العسػػكن فػػي  ػػالد الشػػاـ فػػي القػػننين السػػادس عشػػن كالسػػا ا عشػػن  (51)

  585-578ل (، ل5875الميالديين، ) ينكت، 
ـ، تنجمػة  ايمػن ق رم ػازم، )النيػام، 5855-5611دكنالد تواتنت، الدكلػة العثمانيػة  (55)

  571(، ل5111
  ؛51هػ(، ل5557، )است بوؿ، 5ي ظن  عبد الننمن  نؼ، تاريس دكلت عثمانية، جلد (56)

Ismail Hakki Uzuçar§ili, Osmangi Tarihi, Cilt, III, Kisim, 

2, Baski. 4, Ankara, 1988) S.58 ؛  Yasar yücel ve Ali Sevim, 

Türkiye Tarihi. III, Osmanli Donemi (1566-1730), (Ankra, 

1991), S.77 



 
تانوف ا كؿ       (55العدد )    (57المجلد ) 

(5155) 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للعلوم مجلة جامعة تكري
 اإلنسانية

 

لػت نجػػد فػػي الم ػػ   الػػ م قعػػدم  ػقينات نػػوؿ مشػػايس ا سػػالـ تنجمػػة )محمػػد قف ػػدم 
يحيػ    اوي زادة، ك د تول  عدد من مشايس ا سالـ عل  عهد مناد النا ا كهػت تػالن مػن

ـ(، محمػػػػػد 5511-5551ـ( )5555-5551ـ( )5555-5555قف ػػػػػدم زتنيػػػػػا )
ـ( ي ظػػػػػن   ػػػػػقينات، 5551-5555( نسػػػػػين قف ػػػػػدم زادة )5551-5555اسػػػػػعد )

 175-157، ل ل5الم در السا ف، جػ
؛ صالح نسين عبداو الجبورم، السلطاف مناد النا ا 78النمضاني، الم در السا ف، ل (57)

  511(، ل5111، تلية اآلداب، )جامعة  غداد، ، قطنكنة دتتورام5555-5511
 .165ل، الم در السا ف ،؛ اكزتوتا511ي ظن  لويس، الم در السا ف، ل (58)
رك يػػن مػػانتناف، الدكلػػة العثمانيػػة فػػي القػػنف السػػا ا عشػػن اتجػػام إلػػ  االسػػتقنار قـ انحػػدار،  (61)

، 5اعي، جػػلسػب شػين ا  ومن تتاب تاريس الدكلة العثمانية )إ ناؼ( رك ين مانتناف، تنجمة
 .515(، ل5885)القاهنة، 

رنيػػػا فػػػارك ي،  ػػػنكس مػػػاؾ  ػػػواف ك دكنالػػػد تػػػواتنت ك ػػػوتت  ػػػاموؾ، التػػػاريس اال ت ػػػادم  (65)
تحنيػن( خليػ  اي الجػر، ) 5851-5511كاالجتماعي للدكلة العثمانيػة، المجلػد الثػاني 

  557(، ل5116تنجمة   است عبدم  است، ) ينكت، 
 .558لويس، الم در السا ف، ل (65)
 قهػػو محمػػد  هػػائي  ػػن عبػػد العزيػػز  ػػن محمػػد سػػعد الػػدين الفلسػػطي ي المولػػد كالم شػػأ  (65)

ـ(،   ظػن تنجمتػه فػي رنيػا، 5511-5181 هائي النكمي ) با صفهاني ا ص  المعنكؼ 
؛ محمد قمين فضػ  او المجػي، خالصػة ق رػن فػي اعيػاف 57، ل5الم در السا ف،جلد

؛  ػقينات، الم ػدر السػا ف، 8-5ل ـ(، ل5756)م ػن،  1القنف الحادم عشن، جػ
 . 116-115ل ل

 .116-115 قينات، الم در السا ف، ل ل (61)
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ي ظػن  ادهػػت إلػدـ كدانيػػاؿ  وفمػاف ك ػػنكس ماسػتنز، المدي ػػة العثمانيػة فػػي الشػنؽ كالغػػنب  (61)
 .155،78(، ل ل5111)نل ، قزمين، است بوؿ( تعني   رل  ذ ياف، )النيام، 


