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 الملخص:

تســببا اللملـــة الةرنســية علـــد مصــر بقيـــادر نــابليو  بونـــابرا اــخ اةـــرر اارمــة اـــخ التــاريخ اللـــدي  كــا  مـــ  توابع ـــا  
الن ضــة التــخ تــاهدت ا مصــر اــخ ع ــد ملمــد علــخ الــذم ودرص وهميــة العلــوم والصــناعة المدنيــة والعســكرية اــخ  مامــة الدولــة 

و مــا تعلمــ  مــ  التجربــة الةرنســية وتوســيب نــابليو  كمبرااوريتــ ا اكــا  يبــد مــ  كيــا  امتصــادم تقــوم عليــ  وركــا  اللديثــة وهــ
 الدولة لخدمة امولاا مؤسب الدولة العلوية وخلةائ  اخ اللكم م  بعده.

مواردهــــا علــــد الصــــعيد األوروبــــخ نجــــد اللملــــة الةرنســــية وح ــــرا اهتمــــام ووروبــــا الواضــــ  بمومــــ  مصــــر الج رااــــخ و  
ايمتصـادية وميراث ـا اللضـارما اكـا  لعلمـام اللملـة الةرنسـية دور بــاري يتـ د عليـ  مـؤلة م التـ ير كتـاب وصـ  مصـر علــد 

 سبيل المثال ي اللصر.
ملــور هــذا البلــ  هــو دراســة رد اعــل اللملــة الةرنســية علــد المجتمــ  األوروبــخ مــ  خــالل ارمــة المماليــص الوااــدر مــ   

وا بــالجيا الةرنســخ بعــد انســلاب  خواــا مــ  باــا الســلاة العثمانيــة ب ــم اقــد اللــ  نــابليو  بونــابرا ارمــة والــذي  التلقــ 1مصــر
م( وجعل ــم ضــم  لرســ  الخــا  ثــم بعــد ذلــص وصــب  يالــ  علــي م اللــرب 1802هـــ/ 1216المماليــص بــالجيا الةرنســخ عــام )

ؤيم المماليـص دور كبيـر اـخ معـارص نـابليو  وهيواتـ  م( بعد تنصيب   مبرااـوراا ولقـد كـا  ل ـ1805هـ/1220اكمبرااورم عام )
بةضل م ارت م العسكرية ووسللت م مما جعل ل م مكان  الترام لدى واراد الجيا الةرنسخ والمجتم ا كـذلص كـانوا موضـ  اهتمـام 

ير األوروبــخ وهــو مــ  مبــل انــانخ تلــص اللقبــة التاريخيــة ولــذلص تاــرت هــذه الدراســة التــوثير المملــوكخ اــخ نــو  مــ  ونــوا  التصــو 
  2تصوير انجاياا نابليو  العسكرية وهو ما يسمد بالبروباجندا الةنية.

                                           
يعد هذا لد  تاريخخ هير متكرر اخ اللضارر األوروبيـةا ليـ  كـا  العكـب هـو الـذى يلـد ا بمعنـد انضـمام جنـود واـر   1

خدام الجنـود عسكرية ووروبية  لد الجيوا واللامياا العسكرية المسلمةا بداية م  العصر األمـوم اـخ األنـدلب ثليـ  كثـر اسـت
النصــارى اــخ اتــرر ملــوص الاوائــ  بعــد ذلــصا ووخيــرال اــخ وواخــر عصــر المولــدي ا كمــا تــم اســتخدام جنــود مســيليي  مــ  مملكــة 
برتــلونة ودول وخــرى اــخ تــمال  اريقيــا اــخ العصــر الييــانخ وتتــير المصــادر  لــد العديــد مــ  ايتةاميــاا بــي  برتــلونة والدولــة 

ا األســكندريةم منتــور صــورم  ليــار اللــرب والج ــاد اــخ األنــدلبالمــد مختــار ا عبــادماانحــر ال  الييانيــة بخصــو  ذلــص.
 .111م 2000المعار ا 

كورخا ا علدا صورر نابليو  م  الدعاية  لد األساورر )بي  ارنسا ومصر(ا مائتا عام علد اللملة الةرنسيةا القاهررم الدار  2
 .128ما 2006العربية للكتابا 
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تح ر تلص الصور ويضا التوثير علد المجتم  الةرنسـخ ومـ  خضـ  لـدولت م مـ  مجتمعـاا التـعوب األوروبيـةا وايمـا  
نـب تـاريخ الةـ  وكيـ  كـا  ل ـؤيم يلخ عرض لتلص المتاهد المصورر م  منحـور اثـرم واـخ الومـا ذاتـ  يوضـ  جانـب مـ  جوا

الملةوحــة بالمتــال  والمجموعــاا الخاصــة  –المماليــص دور اــخ الليــار ايجتماعيــة والعســكرية مــ  ايستتــ اد بومثلــة ألســللت م 
التـخ تــدرب ألول مــرر ونالــا تـ رر كبيــرر اــخ ميــادي  القتـال. و تــم تقســيم البلــ  الـد ثالثــة ملــاور بلثيــة متمثلـة اــد نتــور اــر  

ماليص ايمصـر المعرواـة بـاللرب المملـوكد و الملـور الثـاند محـاهر تـوثير ارمـة المماليـص الةنيـة و ايجتماعيـة اـد المجتمـ  الم
األوروبد وما الملور الثال  هو توثير ارمة المماليص اد مجال انو  القتـال و اللـرب ا ومـد تـم  تبـا  المـن ف الوصـةد التلليلـد 

 اد دراسة تلص الملاور الثال .

 لكلمات الدالة:ا

 ؛األسـللة البيضـام؛ لنـابليو  بونـابرا؛ لولـاا ؛انـو  القتـال و اللـرب ؛المجتم  األوروبـد؛ اللرب األمبرااورم ؛ار  المماليص
 .األسللة النارية؛ السيو  األوروبية

Astract: 
The French campaign against Egypt led by Napoleon Bonaparte caused a milestone in 

modern history, one of the consequences of which was the renaissance that Egypt witnessed 

during the era of Muhammad Ali, who realized the importance of civil and military sciences 

and industry in establishing the modern state, which he learned from the French experience 

and Napoleon's establishment of his empire. An economic foundation upon which the pillars of 

the state are based to serve the aspirations of the founder of the  Alawite  family and his 

successors in power after him. 
The focus of this research is to study the reaction of the French campaign to European 

society through the Mamluk squad coming from Egypt, who joined the French army after its 

withdrawal for fear of being oppressed by the Ottoman authority. It then became called the 

Imperial Guard in the year (1220 AH / 1805 AD) after Napoleon's inauguration as emperor, 

these Mamluks had a great role in Napoleon's battles and conquests thanks to their military 

skill and weapons, which made them respected by members of the French army and society, as 

well as they were the subject of interest before The artists of that historical era, therefore, this 

study presents the Mamluk influence in a type of European painting, which is the depiction of 

Napoleon’s military achievements, which is what is called artistic propaganda . 
The research was divided into three research axes represented in the emergence of the 

Mamluk squads in Egypt known as the Mamluk Guard and the second axis manifestations of 

the influence of the Mamluk artistic and social sect in European society. In the study of these 

three themes. 

Key words:   
Mamluk squads,  influence of the Mamluk, European society, The Mamluks and the paintings,  

Napoleon Bonaparte, white weapons, European swords, Firearms. 
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 مMamelukes of the Imperial Guard بالحرس المملوكيوالمعروفة في مصر  فرقة المماليك ةنشأ
-1164) واج  نابليو  وثنام لملت  علد مصر مقاومة م  مبل المماليص بقيادر كل م  مراد بص 
بـــــــراهيم بـــــــص 3م(1801-1750هــــــــ/1216 ووعجـــــــب نـــــــابليو   4م(1817-1735هــــــــ/1233-1148) وا 

جادت م استخدام ا وضباا  بم ارر المماليص اخ القتال ممـا كـا  لـ  وثـره اـخ و  يـتم التةكيـر اـخ  السالتوا 
لعمـــل اصـــيل عســكرم مـــ  هـــؤيم المماليــص وايســـتعانة ب ـــم وبم ــارت م لمواج ـــة المماليـــص اـــخ  التخاــيا

بالجيير واراره  لد صـعيد مصـر وكـذلص  5األهراماا ) مبابة( صعيد مصر بعد هييمة مراد بص اخ مومعة
وايستعانة ب م اخ اللةاح علد األم  داخل المـد  التـخ خضـعا  لمواج ة جيا الدولة العثمانية بالتام

اكانــا  ل ــم مثــل القــاهرر وبــوي  والتــرمية والمنوايــة اــخ تتــكيل ســا اــر  لتكــو  من ــا عناصــر التــراة
البدايــة بايســتعانة بمجموعــة مــ  اينكتــارية المنتــقة علــد الدولــة العثمانيــة وتــرام ويم بعــض المماليــص 

الذم كا  م  ضم  ارمة  6Col.Nicolas Papas Oglousبباباب ووهلو  بمثل نقويوالاوائ  العرمية 
نتـ  علـد المماليـص اومـ  تعـاو  مـ  السـلاة الةرنسـية و  7األروام والكريتلية المسئولة علد البلرية برتـيد

ــــة علــــد نةقتــــ  التخصــــية. ــــام بتوســــيب تلــــص الةرم ــــة األروام التــــخ وسســــ ا كليبــــر  وم  هــــذا باكضــــااة لةرم
Jean-Baptiste Kléberم( 1800-1753هـ/1167-1215)

ايمـا بعـد وكـا  مقرهـا جييـرر الروضـةا  8 
 .9جندم 1500وبلغ عددهم 

 

                                           
ا وآخـرو  جـوهر ملمـد تلقيـ ما عجائب اآلثار اـخ التـراجم واألخبـارم(م 1824هـ/1240لم  اللنةخا ام عبد الر  االجبرتخ 3

 .3ا 1.ا ا1967مابعة لجنة البيا  العربخا  مالقاهرر

صــار  بــراهيم تــيخا للبلــد يقــوم بعــد وااتــ  وبــو الــذهب ملمــد بــص ومــرام مــ   وهــملكــم مصــر مــ  مــراد بــص بــص  بــراهيم  متســما 4
بينمـا يقـوم  كا   براهيم بص يوج وخا ملمد بص وبـو الـذهب هـذا النسـب سـاعده اـخ الـتلكم اـخ ومـور مصـر .ريةا ادبالتئو  اك

 .3ا 3ـ.ما ج1998دار الكتب المصريةا  مالقاهررا ونحر الجبرتخ عجائب اآلثار اخ التراجم واألخبارا بتئو  الجيا بص مراد

مؤسســـة هنـــداوما  مالقـــاهررا ةـــت  العثمـــانخ  لـــد مبيـــل الومـــا اللاضـــرتـــاريخ مصـــر مـــ  ال اســـليم لســـ  عمـــرا اكســـكندرانخا 5
 .108ما 2014

6 DEMPSEY, G,Napoleon's Mercenaries: Foreign Units in the French Army Under the Consulate, www.Frontline-

books.com  Accessed 17/8/2021  
 .77ا م1973ا القاهررا تاريخ البلرية المصريةا مولد األساول المصرم اللدي  املمود ملمد السروجخا 7
ح ــر منــذ صــ ر ســن  موهبــة اــخ الرســم وال ندســة ورســل لدراســة العمــارر ببــاريب ثــم التلــ  بالمدرســة وتــواخ والــده وهــو صــ ير  8

و  تتدرج اـخ الرتـب العسـكرية لتـد تـرص لـ  نـابليو   دارر مصـر العسكرية بالنمسا لي  تخرج من ا والتل  بعد ذلص بجيا نابلي
 م1800عند رليل  عن اا متل كليبر علد يد سليما  الللبخ عام 

      https: //www.frenchempire.net/biographies/Kleber  Accessed 17/8/2021نحرم ا 
 .29ما 1986دار الةكر للدراساا والنتر والتويي ا م ررا القاهالمعلم يعقوب بي  األساورر واللقيقة السي  المد الصاوما 9

http://www.frontline-books.com/
http://www.frontline-books.com/
http://www.frontline-books.com/
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مماليــص لكــل عقيــد وثمــا  مماليــص لكــل جنــرال ليكونــوا تلــا  مــرت م ويــتم تــدريب م علــد  ةتــم  ســناد ســت 
 والجنـــرال ديســـي  11عقـــوب لنـــاوعلـــد صـــعيد آخـــر تـــم تعـــاو  مـــا بـــي  المعلـــم ي ا اللديثـــة 10الةنـــو  العســـكرية

12م(1800-1768هـــ/1182-1215)
 Louis Charles Antoine Desaix
ليــ  رااقــ  يعقــوب  

ليخض  الوج  القبلخ لللكم الةرنسخ وكل  ديسي  المعلم يعقوب بتكـوي  ايلـ  مـ  األمبـاا تلـا ميادتـ ا كـا  
يــص ولرصــ  علــد التــدرب مع ــم علــد المعلــم يعقــوب لنــا يتمتــ  بم ــاراا متاليــة اســتمدها مــ  التكاكــ  بالممال

سملا ل  تلـص الم ـاراا متـاركة المماليـص صـراع م العسـكرم ضـد مـواا الدولـة  لي  انو  القتال والةروسية
العثمانية بقيادر القباا  لس  باتا التخ نيلا  لد مصر مبل مدوم اللملة الةرنسية هذا باكضااة لم ارت  اخ 

راعية التخ مكنت  مـ  تـولد مناصـب  داريـة عليـا جعلتـ  مـ  كبـار األثريـام التؤو  المالية وتسجيل الملكية الي 
ممــا داــ  بالةرنســيي   لــد التعــاو  معــ  ومــ  ومبــاا وهيــر ومــ  يعمــام اائةــة األمبــاا بالقــاهرر وصــعيد مصــر 

لــدي م خبــرر اــخ مجــال التــؤو  الماليــة وتلصــيل الضــرائب لمعراــة التــؤو  اكداريــة ومبــاا آخــري  مــ  الــذي  
ه ؤ جنـرال وتـم  هـدا ةه للسلاة الجديـدر ومـن  رتبـمثبا يعقوب ويود والتلكم اخ مواردها ايمتصاديةا ولقد للبال
  اللسـ  اـخ متـال المماليـصا واسـتكماي لخاـة  دراج المماليـص اـخ الخدمـة العسـكرية ئـلـ  علـد بال ورمكاا اسية  

 13.الةرنسية

يقـوم  يـب األتـرا  اـخ ع ـد اللملـة الةرنسـيةم( نق1809هـ/1224المتواخ ) البكرمخليل نجد التيخ  
ــ مــ  وصــول  م(1845-1783هـــ/1262-1198)هــو رســتم رضــاالمملــوص و  اولصــانل  ابإهــدام نــابليو  مملوكل

نـ  كـا  ينـام علـد بـاب هراتـ  ويرااقـ  اـخ كـل  وصب  اللارب التخصخ لنابليو  ي يةارمـ  لتـد  ومدورمينيةا
 14.هيوات 

 عبـــــــد ان األصـــــــبونخا ولـــــــد اـــــــخ بيـــــــا للـــــــم عـــــــاممثـــــــل ونجـــــــد ورود ذكـــــــر لـــــــبعض التخصـــــــياا  
وهو تامخ تقابل مع  نابليو  اـخ  يااليـا واتخـذه مترجمـا لـ  وثنـام اللملـة الةرنسـية علـد  (م1776هـ/1190)

ســند  لــي م م ــام مختلةــة مــ  ضــمن ا الترجمــة للمماليــص والــذي   امصــر واعتبــر ايمــا بعــد مــ  ضــم  المماليــص

                                           
10 GRMALDO, G  , Mamelukes in Paris: Fashionable Trophies of Failed Napoleonic Conquest, University of 

California Berkely, 1996, 12 
 .20ا المعلم يعقوبا الصاوم 11
اــخ القتــال ودماثــة خلقــة ويعــد مــ  وتــ ر جنــرايا الثــورر الةرنســيةا رااــ  مــ  عائلــة ارســتقرااية ولكــ  اقيــرر تميــي بتــجاعت   12

نابليو  اخ لملت  علـد مصـرا وكـا  مـ  ضـم  المةاوضـي  اـخ اتةاميـة العـريا مـا بـي  انجلتـرا وارنسـا بتكليـ  مـ  كليبـر ومـد 
ألوامــر نــابليو  تــم وســره مــ  مبــل الــب الرليــل لةرنســا دو  التعــرض لــ  لكنــ  وثنــام ســةره علــد مــت  ســةينة تجاريــة لةرنســا تنةيــذا 

 ينجليي. 
DAVID, G., CH., the Campaigns of Napoleon, New York: Macmillan Publishing, 1966, 293. 

 .28ا المعلم يعقوبالصاوما  13
14 NORTH, J., Napoleon's Mameluke: The Memoirs of Roustam Raza, New York: Enigma Books, 2014. 40 

https://amzn.to/2Znr92N
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ولقد تم تكلي  المماليص بم ام مختلةة م  ضمن ا تدريب ورعاية الخيـول  .قاوسو  نتعرض ل  بالتةصيل يل
 وهناص صور اخ كتاب وص  مصر لمماليص وثنام اللملة الةرنسية كلةوا بخدمة الخيول وتدريب ا.

اـــخ الجـــيا الةرنســـخ ســـبقت ا خاـــواا  المصـــرية دراج المماليـــص وبنـــام علـــد مـــا ســـب  نجـــد و  اكـــرر  
اياا والحرو  المختلةة التخ م دا ارصة التعاو  ما بي  الجـيا الةرنسـخ والمماليـص تلضيرية سببت ا المع

بكتابــة الــب بتتــكيل  Barthelemy serra اــرا الرمـا  برتلميــو واوائـ  عرميــة وومبــااا ممــا داــ  الكولونيــل
اــاب ارمــة مملوكيــة مــ  تلــص العناصــر التــخ تــم تــدريب ا لتكــو  ضــم  اــر  الجــيا الةرنســخ وتــم راــ  هــذا الخ

ن ايـة اللملـة الةرنسـية علـد مصـر  مبيـل (م1801هـ/1216) م  سبتمبر عام 27للقنصل األول نابليو  اخ 
 15ولك  لم تك  هناص  جابة وو رد م  مبل القيادر الةرنسية.

ــــــم يقــــــدر لامــــــوت نــــــابليو  بونــــــابرا و  يتلقــــــ  وا  يســــــتتب لــــــ  ملــــــص اــــــخ مصــــــر   اةــــــخ عــــــام ال
ثــر ال ــيائم التــخ وللقــا بــ  والتــخ كانــا بــدايت ا بمومعــة وبــو ميــر  رلــل الجــيا الةرنســخ  (م1801هـــ/1216)

عقد اتةا  مـابي  كـل مـ  الجنـرال مينـو والقـواا اكنجليييـة والعثمانيـة باينسـلاب مـ  مصـر ختام ا البلرية و 
  يرلل كل م  يرهب اخ الرليـل مـ  الجـيا الةرنسـخا ومـ  يرهـب اـخ البقـام مـ  المتعـاوني  مـ  السـلاة وو 

را مجموعــة مــ  المتعــاوني  مــ  الســلاة الةرنســية صــة هــو آمــ  علــد مالــ  ووهلــ ا وبــالرهم مــ  ذلــص والةرنســي
 الرليل مع م.

 اثنـا  وثمـانو مـن م  سـبعمائة وسـتو  تخصـال كا   جمالخ الـراهبي  اـخ الرليـل مـ  الجـيا الةرنسـخ  
نيقــوي نيقــوي ريــب وو  يــادرمــ  ارمــة األروام تلــا م ثالثمائــة وتســعة وثالثــو مــدنياا نجــد مــ  ضــم  الــراللي  

وعــدد مــ  األمبــاا مــ  الــول الةيلــ  القباــخ رللــوا براقــة  Col.Nicolas papas Oglousبابــاب ووجولــوب 
 المعلم يعقوب وجماعة م  نصارى التوام ومجموعة م  ارمة المماليص ووها اكنكتارية عبد العال األها.

علــــد مــــت   م(1801هـــــ/1216) وهســــاب 10اــــخ اــــرا الرمــــا   Barthelemy serraرلــــل الكولونيــــل  
براقـــة للةـــام ارنســـا مـــ  مماليـــص وانكتـــارية وروم ومـــباا واـــور وصـــول الةرمااـــة مدينـــة  pallasالةرمااـــة اكنجليييـــة 

لنــابليو  يعــرض عليــ  مجــددا ايســتةادر  (م1801هـــ/1216) تمبربســ 29 مرســليا ورســل الكولونيــل بتقريــر وخــر بتــاريخ
روام ومـبا وهيـرهم ليكونـوا ضـم  اللـرب التخصـخ لـ ا وبنـام ووالمقصـود هنـا الكـل عـرب و  م  المماليص الذي  براقت 

                                           
كا  م  مماليص ملمد بص األلةخا لتلصـيل الضـرائب مـ  المصـريي  وكـذلص كـا  يتـر  علـد ارمـة المداعيـةا وثنـام اللملـة  15

الةرنســية وعلــ  ويئــ  لنــابليو  وتــم تكليةــ  بمناصــب متعــددر من ــا مســتلةحا  القــاهررا وصــالب التــراة وكــذلص كلــ  مــ  كليبــر 
الذم كـا  يسـمد ويضـا برتلميـو اقـا مـ  الةرنسـيي ا اتـت ر بسـوم اخ الروضة م  نيكويب اوجولوبا  ارمة م  األروامبتتكيل 

السمعة ولب  للعن  وتعذيب وكا  متراا علد التلقي  م  سليما  الللبخ وتعذيب ا تميي بوجادتـ  لعـدر ل ـاا اليونانيـة والتركيـة 
 نحرم اوالعربية واكياالية 

كريســتوار هيرولــدم بونــابرا اــخ  ؛217ا 3ـ.ا جــ1998ا دار الكتــب المصــريةا ائــب اآلثــار اــخ التــراجم واألخبــارعج االجبرتــخ
 .381ال يئة المصرية العامة للكتابا  مالقاهررا انيب ملمد ومراجعة اندراوب اؤاد ترجمةمصرا 

- HARRMANN, U., &PHILIPP, TH., The Mamluks in Egyptian Politics and Society, Cambridge University press, 
1998, 144 
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-1184ايكتــورد ليوبولــد ) Victortd Leopold Berthierعلــد تلــص التقــارير المرســلة مــرر نــابليو   رســال الجنــرال 
صــر ب ــما وعمــل ل Barracks al melumلتةقــد ووضــا  الالجئــي  اــخ مرســليا بقريــة  م(1807-1770هـــ/1222
بتكـوي  ارمـة  م(1814-1771هــ/1230-1185جـي  رابيـة ) Jean Rappبتكليـ   اصـدر مرسـومل وكتـوبر و13واـخ 

ـــ 240المماليـــص لتصـــب  ضـــم  اللـــرب الخـــا  بالقنصـــل األول نـــابليو  بونـــابرا مـــ    Rappولكـــ  رابيـــ   امملوكل
اـخ  الةرنسـيةا ليـ  وجـد عـددا مـن م كبيـرل وصيب بخيبة ومل عنـدما مـام بةـري الوااـدي  المسـجلي  بالكتـو  العسـكرية ا

الســ  والــبعض مــن م هيــر متكيــ  مــ  النحــام العســكرم الةرنســخ مــ  ليــ  ايلتــيام بنحــام الةرســا  بــالجيا الةرنســخ 
 (16)(.م1802هـ/1217) يناير عام 7اخ  امملوكل مائة وخمسو   لذلص الب رابية تخةيض العدد  لد

ـــخمســـمائة وخمســـة وســـبعو  العســـكرية هـــو جمـــالخ المســـجلي  اـــخ الســـجالا ومـــد بلـــغ    مـــاموا  امملوكل
بالمتاركة اخ ارمة المماليص علد داعتي  وللتميي بين ما كا  يال  علد الداعة األولد داعـة مـدامد المماليـص 
اللــرب القــديم والداعــة الثانيــة داعــة المماليــص الجــدد اللــرب التــاب ولقــد ومرنــا األســمام بملــل مــيالدهم ممــا 

 17.ة وصول م العرميةمكنا م  معرا
 :بالجيش الفرنسي فرقة المماليك الفرنسيةنشأت 
اكدارر والتــدريب وتــم تقســيم الةرمــة  و   لم ــام التنحــيمي  ارنســييتكونــا ارمــة اللــرب المملــوكخ مــ  ضــابا 

تــم  صــدار مرســوم يلــدد رواتــب ارمــة  (م1802 هـــ/1217) لةصــيلتي  ولكــل اصــيلة متــرجما واــخ األول مــ  ابريــل
ارنـــص لصـــ  الضـــباا والعســـاكرا ومـــا ايمـــا يخـــ   1600ارنـــص لكـــل ضـــابا و 1800ليـــصا اتقـــرر صـــر  المما

دارتي  وبندميــة واــوب ودبــوبا ومــا هــوســللت م اقــد تقــرر تكليــ  مصــن  صــر  ســي  متــرمخ تمتــير وخنجــر و 
بـــيض ومالبســـ م اقـــد صـــدر بـــ  منتـــور رســـمخ يوضـــ  ولـــوا  الـــيى الرســـمخ والمكـــو  مـــ  ســـروال ولمـــر وممـــي  

ذاا ولــوا  ياهيــة وميخراــة بخيــوا ذهبيــة وعمامــة بيضــام ملااــة بوتــات  مرلــ  يامــة عنــ  ايمــا بعــد وعبــا وضــي 
خاصـة  وسـللة منحومـةعـ  ومـا بالنسـبة للتسـلي  الخـا  ب ـم ا ـو عبـارر  وخضر ميينة ب الل ونجمة مـ  النلـاب

مسدسـاا. كمـا يتضـم  كبيـرا وخنجـر ويوج مـ  ال سي  مقوب النصـل )تمتـير( عبارر ع  لمماليص م  اللربل
ي لـب ا و وبندمية وكل هذه المنحومـة ملاكـار لمـا كـا  عليـة الـيم الرسـمخ للمماليـص اـخ مصـر والتـاما ادبوسل اوسلا و 

علـــد بعـــض األســـللة الملةوحـــة بالمتـــال  والمجموعـــاا الخاصـــة اليخـــار  والتـــذهيب ممـــا يةيـــد اســـتخدام ا اـــخ 
نمــاذج مليلــة. ول ــذا الســبب مــام مصــن  ارســام بإنتــاج  ؛القتــالألن ــا لــم تســتخدم اــخ  ؛المواكــب والعــروض العســكرية

 (1)لوحة 

                                           
16 PAWLY, R , Napoleon’s Mamelukes (Men-at-Arms), osprey publishing, London, 2006 -11. 

 الةرنسية اللربية ويارر سجالا17
 https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.f  Accessed 17/8/2021 

علـد  رسـال مائمـة بوسـمام المماليـص بوثـائ   دارر اللـرب اـخ ع ـد  JONATHAN NORTH نـور  جونثـا  موتوجـ  بالتـكر للمـؤر 
 نابليو  بونابرا.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.f/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.f/
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( 126بــرمم ) .Thierry de Maigretملةوحــة بمجموعــة عــرضا  لقيبــة ســرجكمــا يود كــل اــارب ب 
ميخراــــة بتــــعار اللــــرب الــــديباج األلمـــرا  مصـــنوعة مــــ اللــــرب اكمبرااــــورم  لمملـــوص مــــ مثيــــرر لالهتمــــام  وهـــخ

راــ  عنــد بقمــاا وخضــرا  مــ  الــداخل ا وهــخ مبانــةللــو  ممــاا اللريــر لــد خلةيــة لمــراما اــخ األعلــدا عالقنصــلخ
نباتيــة  لائاكتتــ  ثالثــة جيــوب ماــرير لمــراما وصــ رها مــيي  بتــاجا والخلةيــة ملااــة بجــدالخــا  باللقيبــةا  ال اــام

ا بدميقة التنةيذ سـم. 29ما ايرتةـا  سـ32لـيام خلةـخ؛ العـرض اللقيبـة مـيودر بخضـر؛ األقمـاا ال. الح ر مبا  ويضل
ــمم  ا وعثــر علــدلالــة جيــدروهــخ اــخ  داتــر صــ ير اــخ الجيــب الــداخلخ الصــ يرا مكتــوب علــد الصــةلة األولــد بقل

يسـتخدام  اـخ  -برامـخ يوكـاث. تـم وضـ  عالمـة علـد الصـةلة الثانيـةم ثكتيـب  - 7ث يدا  الالجئي  المصـريي  رمـم 
ســنتلا اــخ اليــوم. اــخ مرســيلياا لــم يــتم اــص رمــوي  75بمقــدار كــا تســجيل المبــالغ التــخ ســيتم داع ــا لالجئــي  برامــخ يو 

. وتعاـخ ويضـا مصـلوبة بختمـ و ث Renierثباسـم  رينيـ  مومعة و ا سجالالاوكيل مةتا ل والتخ يح  ون االتومي ث. 
 لـــــد وبريـــــل  م(1803هــــــ/1218) الصـــــةلاا الـــــثال  التاليـــــة تـــــواريخ ســـــداد األرصـــــدر المســـــتلقةا بـــــدملا مـــــ  يوليـــــو

 (2)لوحة  18.بلالة جيدروهخ  م(1804هـ/1219)

مـــام نـــابليو  بتعـــديل الرواتـــب التـــ رية لةرمـــة  والتســـلي  المميـــي وبســـبب تكلةـــة الـــيم الرســـمخ للمماليـــص 
وصـبلا  (م1804هــ/12198)المماليص لتد تتناسب مـ  رواتـب اـر  الةرسـا  بـالجيا الةرنسـخا واـخ عـام 

عتــرر صــ  ضــابا مــن م ســتة عــرب عريــ  عتــرر ضــباا مــن م عــرب و  ةســت االةرمــة مكونــة مــ  تســ  ضــباا
تــم تعييــي الةرمـــة  (م1813هـــ/1228) واــخ عــام اعســـكريل  92و 19مــن م ثمانيــة عــرب وعاياــا  علــد الابــول

بجنــود ارنســيي  لتــد مــ  كــا  مــن م مــ  المماليــص الجــدد ذو وصــول عرميــة متــرمية عربيــة وو هيرهــا لــم يكــ  
 ذا كا  هناص مصرم بين م وجابوا  مواعندما سول (م1815هـ/1231) ه  ي لةرنسا اةخ مومعة واتر لو عامموي

 ابةرمـة المماليـصم( 1809هــ/1224بالةعل منـذ عـام )اخ تلص الةترر تم  للا  ارنسيي   جميعا بون م ارنسيي ا
كمــا و  الجيــل الثــانخ وهــو اللــرب الجديــد كــا  مــد تابــ  بالابــا  الةرنســية امــ  ضــم  مــا يــذكر عــ  الجيــل 

وخاصة م  كا  من م ص ير الس  عندما رلل عـ  مصـر ذو األصول الترمية للرب المملوكخ الثانخ م  ا
تـاجر سـجاد عربـخ تقابـل مـ  ولـدهم اـخ ولمانيـا ووراد اللـدي   و ون م لم يكونوا ملمـي  بالل ـة العربيـةا ايـذكر 

ــم يجيــد هيــر بضــ  كلمــاا ية هــو تخصــية عســكر و  21ا مثــال علــد ذلــص نجــد موســد يميــرو الكوســا20معــ  ال

                                           
18 https://www.thierrydemaigret.com Accessed 17/8/2021  

و م  المعرو  ا  اييا الموسيقية دور اد الجيوا منذ بداية تكوين ا و مرورا بالعصور ايسالمية المختلةة لب  يتير  19
 وبد العباب اتندىلقالق القلقتندى الد ايقاعاا الابول و اهميت ا اد لالة اللتد و ايستنةار و اد لالة النصر ونحر م

  8ا 4ـ.ج االقاهررما 1914ا عتد اد صناعة اينتاصب  األا م( 1418ه/  821)امولمد اب  علد 
20 ELTING, Swords Around a Throne, 189 

 21اـخ مـ  عـدر تخصـياا. بتوييـدمـديرا للبريـد  وصـب  م1825مـوي  اـخ مدينة تيوج م  ارنسية م  م 1816ريل با 2اخ  21
لـرم مـ  م 1842اـخ اكتـوبر   وبقـخ يتلقـد منلتـ  العسـكريةعي  مديرا للبريد اخ مدينة ياور اخ ملااحـة الاـار  م1832 وماي

 ومـاي 9تـواخ اـخ  تدهورا صلت  ولم يعد يلـرص رجليـ و  ياور ليتقاعد  لدبعدها ثم عاد  وخرىعي  اخ مد   منلت  العسكرية

https://www.thierrydemaigret.com/
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داريــة ارنســية مــ  وصــل  ــد موســد يميــرو الكوســا اــخ عكــا اــخ ا الســاينخوا  ــ/1206) جــوا  14ول  م(1791هـ
 ينــاير 12نــ  ولــد اــخ ولســب ســجل التعميــد اــخ كنيســة القــديب انــدراوب اــخ عكــا ولكــ  الوثــائ  المدنيــة تح ــر 

وصـل  مـ  عائلـة  هو علي كبر مما ون  وراد و  يح ر نةس  و دهذا ايختال  ربما راج   لم(ا 1798هـ/1245)
وخواــا مــ  انتقــام والــخ عكــا ا ومتلــا عائلتــ  مــا عــدا والــده .الســاينية خــدما عائلتــ  اللكــام األتــراص اــخ المناقــة

مــارب  7   لــد يااــا لممارســة التجــارر ليــ  ااجــوت م اللملــة الةرنســية اــخ اناــو وارتلــل والــده  المــد باتــا الجــيارو
وانخــرا اــخ الجــيا الةرنســخ كنــااخ للبــو  اــخ اللــرب القنصــلخ  مــ  يااــا رلــل  لــد مصــر( م1799هـــ/1244)

 سنواا. ثمانخوهو لم يتعد 

 ن مــة للبــو  الــذم هــو وســيلة ايتصــال الرئيســة اــخ الجــيا اــخ تلــص الةتــرر 30لــوالخ عــي  تمكــ  مــ   
 اـوا ونال جرر م  والده   لدبعد هييمة نابليو  اضار ( م1799هـ/1244) مير اخ يوليو ووبتارص اخ معركة 

سـرية اللـرب   لـدم ضـسـنة ان11يتعدى  نابليو ا وعمره ي  لدموا ضارنسا مثل  مثل بقية المماليص الذي  ان  لد
مدينة اخ  -المماليص- لةرنسا كا  مقر هؤيم اللرب  مبرااوراالخا  للقنصل نابليو  بونابرا والذم سيصب  

سـتبعاده مـ  العمـل العسـكرم لصـ ر سـن  ابـدو تـم ا م(1804هــ/1219)موي  وبعض م اخ مرسيليا اخ سبتمبر 
ــ/1223وكتـــوبر ) 10اــخ  اكمبرااـــورمتــم مبولـــ  اــخ ارســـا  اللــرب  اثمبالتــدريب تـــارص اــخ لملـــة م( 1808هـ

تــارص اــخ اللملــة . مدامــ وجــرت اي ــا ولكنــ  كــوا  علــد  م(1812هـــ/1227م(ا)1808هـــ/1223) ســبانيا بــي  
ــ/1227)علـــــد روســـــيا اـــــخ  ـــــرد األهـــــوالســـــكو عـــــاد نلـــــو ارنســـــا وماســـــد وبعـــــد لـــــر  مو  م(1812هــــ  مـــــ  الب

م( 1815هــ/1231)رص اـخ معركـة واترلـواتـ م1814لمانيـا اـخ وتـارص اـخ اللـرب اـخ م( 1813هــ/1228)اخ
نـابليو  بونـابرا  وتبـا تعـرض مثلـ  مثـل كـل م( 1815هــ/1231)اـخ صـي   اوبـاريب  لـدبعد ال ييمة هرب و 

   .الملكية وتبا  وعدام كرهاب
 :ر فرقة المماليك الفنية و االجتماعية فى المجتمع األوروبىمظاهر تأثي

نجد و  تابي  المماليص اخ البدايـة مـ  المجتمـ  الجديـد بعاداتـ  األوروبيـة ول تـ  التـخ لـم تكـ  ملـل  جـادر  
د لـد المماليـص بعـوومعراة م  مبل المماليص سببا متاكل اجتماعية اـخ بدايـة اسـتقرار المماليـص بةرنسـاا ايـذكر و  

و  وتم اترر اكعداد العسكرم بمرسـليا تـم ترليلـ   لـد بـاريب ليـ  وضـل اريـ  العـودر لمقـر تمركـيه وومامـا ارمتـ ا 
مولو  للعامة م  وهل باريب اخ تعليقاا هير مة ومة بالنسبة للمملـوص امـا كـا  منـ  الاتسبب يي  العسكرم هير 

المدنيي  ومتل مـا حنـا منـ  ون مـا كانـا يريـدا  ايعتـدام   ي و  وصيب بلالة م  الخو  داعت  للتعامل م  اثني  م 

                                                                                                                                       

سـجالا ويارر نحرم ا؛ ماما بلدية ياور بتكريم  وتخليد ذكراه م1873 وماي 11مماليص ارنسا.اخ  خرآكا  م  بي  ما 1873
 اللربية الةرنسية.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ Accessed 17/8/2021 
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  وعليــ ا ومــد تالــب هــذا األمــر تــدخل نــابليو  تخصــيا الكــم عليــ  ب رامــة تــ رية كديــة تــدا  مــ  راتبــ  التــ رم و 
 22م.ه ألدام واجب  العسكر ؤ  لد و  يتم استدعا مرسيليايلال  لد ايستيدا  بمدينة 

ليا علد دا  جثما  ولد يلمماليصا هو اعتراض وهل مدينة مرسوم  ضم  المتكالا التخ واج ا ا 
 23.كبار المماليص اخ مقابرهم وهم علد هير المعتن  الدينخ وو المذهبخ

عجــاب مــ    ي و  المماليــص بعــد ذلــص وصــبلا ل ــم مكانــة اــخ المجتمــ  الةرنســخ ووصــبلوا موضــ   
تقلد األاةال والنسام بارتدام مالبس م وهو األمر  مبل م لم ارت م العسكرية وتجاعت م اخ ميادي  القتالا لتد

ومـا السـيداا اقـد مـاموا بتقليـد االمقبول بالنسبة لألاةال و  يرتدوا مالبب ارسا  مماليص اللـرب اكمبرااـورم 
ها ضم  صيلاا اليينة لت اية الروب كتوثير وو مح ر م  محاهر اكعجاب بيي م و العمائم المملوكية واتخذ

و  مالبب السـيداا اـخ المتـر  مختلةـة االعمامـة هـخ تـاج العـرب وهاـام روب الرجـالا ولقـد  علد الرهم م 
  (3لوحة ). سجلا لنا لولاا الةناني  ومثلة م  وييام السيداا بعمائم م

صــورر المملــوص ثرســتم  ا انجــدووهميــت م ومــا المثــال الثــانخ الــذم يــدل علــد مكانــة المماليــص اــخ المجتمــ   
م( 1808هــ/1223البورسـلي  صـن  عـام ) خـي  اـخ اـامم مـ  ةممثلـ صخ ثلنابليو  بونابراثرضاث اللارب التخ

ا وهــو اقــم خــا  Dominique Vivant Denon (1747-1825)بنــام علــد تصــاوير دومنيــص ايةنــا
 ةومـد صـن  منـ  سـبع لنـابليو  ةر اكمبرااوريـو مـ  ضـم  المقتنيـاا الخاصـة بالقصـ (4)لوحة بإااار اكمبرااور 

بصــور  ي ومــي  ماعــة 37وهــو يتكــو  مــ   (OA 9493-23)بــرمم ســجل  بمتلــ  اللــوار لاليــال  ةلةوحــمواقــم 
اار يليا بتلص الصـور عبـارر عـ  وتـكال للكتابـة المصـرية القديمـة  )الةرعونية(ا لللضارر المصرية القديمة ومـ  وا 

ة تعبـر عـ  الليـار اا مصـريوصـورر وخـرى لتخصـي العسكرم بيي ثرستم رضاث ضم  تلص الصور صورر للمملوص 
وكــا  ثنــابليو  بونــابراث لــري  علــد ا اليوميــة النســيف البتــرم للمجتمــ  المصــرم مــ  اــالت وتــيخ وراهــب مباــخ

نـ  كـا  مـ  ضـم  المقتنيـاا التـخ لـر  علـد وخـذها معـ  اـخ منةـاها وكـا  ي ـادم بقاـ  من ـا  هذا الاامم لتـد 
 24ور الذم يقوم ب  المماليـص ومكـانت م بالنسـبة لللـاكم وللسـلاةم  مبل الدولة بالد ااعتراال  وصدمائ ا هذا الاامم يعد

                                           
22 GRIGSBY, D., MAMELUKES IN PARIS FASHIONABLE TROPHIES OF FAILED 

NAPOLEONICCONQUEST, Doe Library, University of California, Berkeley, 1996,  13. 
وم  الملتمل و  يكو  المقصود ب ذه اللادثة هو المعلم يعقوبا والذم داعنا ب ذا الح  هو نقل رااا المعلم يعقوب مرتي   23

قـوب التـخ سـاارا معـ ا لتد و  المدا  األخير انتقلا ملكيت  ألسـرر اللمصـخ عـ  اريـ  يواج ولـد واـراد األسـرر مـ  ورملـة يع
  يعقوب م  مبره اـخ المـرر األولـد اولكننا ي نستاي  الجيم بذلص لي  ليب لدينا معلومة ع  اسم المتواد وو المبرر لنقل جثم

 نحرم ا
- ELTING,  J , Swords Around A Throne: Napoleon's Grande Armee Brown University, 1997, 189. 

TOMB OF GENERAL YA’QUB–HERE REST THE REMAINS OF ONE OF THE COPTS’ GREAT 

NATIONAL HEROES) August 15، 2012 THE BLOG OF COPTIC LITERATURE, CULTURE & POLITICS. 
 ولد انانخ اللملة الةرنسية علد مصر وتارص بلولات  اخ كتاب وص  مصر. 24

-Exposition Dominique Vivant-Denon, L'oeil de Napoléon, Paris, 1999, 294-299. 

Exposition Égyptomania, Paris, 1994, 240. 
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نـــابليو  ثكبيــر مـــ  التـــ رر والنةـــوذ اـــخ ع ـــد يـــا بقـــدر مـــ  التخصـــياا التـــخ لحيعـــد ثرســـتم رضــاث و  ا(5)لوحـــة 
 مبرااـورا كمـا و  بونـابراث نـابليو  ثضم  اللاضري  بيي  المملوكخ اخ مراسم تنصيب لي  يح ر م   ثبونابرا

نــ  تخلــد عــ  و ي  ثنــابليو  بونــابراثيوجــة  ثجــويااي ثكــا  مــ  توســا ليواجــ  مــ  ابنــة لاجــب  بونــابراث نــابليو ث
 عــام ةمنـ  ولـم يصـة  عنـ  عنــدما عـاد لللكـم ثانيـبونــابراث نـابليو  ثلبـا ممـا وهضـب وسـيده لينمـا نةـخ  لـد جييــرر 

 25.(م1814هـ/1230)

المصــوري  وانــانخ المجتمــ  اــخ تلــص  اقــا مــ  كــا  ملــا اهتمــام مــ  مبــل ثرســتم رضــاثولــم يكــ   
أللــد واــراد ارمــة  26ا عبــارر عــ  بورتريــ Brunonخــر لــ  لولــة ضــم  مجموعــة آالةتــرر بــل نجــد مملــوص 

 (م1805هــ/1220)ترجـ  لعـام  at Fontainebleau lassigny المماليص وهو  سماعيل بيد الةنـا 
مـ   (6 لوحـة)(. م1809هــ/1224)عـام  وهو م  مواليد القاهرر ووليل لالستيدا  اـخ السـاب  مـ  ينـاير

-petit Palais, musée des Beauxالةنو  الجميلة  يخر ب ا متل يضم  التل  الخياية التخ 

arts de la Ville de Paris  التاسـ  عتـر ميينـة بوتـكال سـاعاا ترجـ  للنصـ  األول مـ  القـر  
ما علد ارب وو مت ر سية  وو اخ وض  توملا مما يوض  مكانة تلص الةرمة  آدمية عبارر ع  مماليص 

اخ المجتم  واستخدام التصوير واألدواا المستخدمة اخ الليار اليومية لتسـجيل تلـص المكانـة اـخ الـذاكرر 
ة ساعة م  البورسلي  م  عمل الخيا  جـاكوب مثال علد تلص المجموع (7 لوحة) 27البصرية للمجتم 

 ODUT1740ملةوحـــــة بـــــرمم ســـــجل  Petit,Jacobم( 1869-1796هــــــ/1286-1211الصـــــ ير )
سم والتكل المجسم مـوخوذ عـ  لولـة 44سم وعرض 56م( يلبغ ارتةاع ا 1845هـ/1261صنعا عام )

م( 1803هـــ/1218ديبــوكيرا عــام ) "Debucourt, "La Retraite du mameluk"الةنــا  
 لةارب مملوكخ يقةي بةرس  وهو يتوهل لسلب سية  م  همده.

                                           
يـدعا لـويب اتـي  سـا  دنـيب وكـا  والـده اـخ خدمـة لـويب السـادب بل األكثر م  ذلـص اتخـذ نـابليو  خادمـا تخصـيا ارنسـيا  25

 نةـاه األخيـر لتـد ووورثـ  نـابليو ولكن  البس  مالبب المماليص ووسماه علد وكا  وكثر ويم لنابليو  م  رستم ارااقـ  اـخ معتر 
 ل . انحرم مبل ا م  المال بعد واات  عراانا وتقديرا لويئ  بونابرا

- MICHAUT, G., Introduction, In Louis Étienne Saint-Denis, Napoleon from the Tuileries to St. Helena; 

Personal Recollections of the Emperor’s Second Mamluke and Valet, Louis Etienne St. Denis (known as 

Ali), translated by FRANK HUNTER POTTER, New York and London: HARPER & BROTHERS, 1922, vii. 

- Napoleon's Mameluke: The Memoirs of Roustam Raza, by JONATH, BOOKS, 2014. 
لد القماا وو الور  بخاماا الييا واأللـوا  المائيـةا كلمـة بورتريـ  ككلمـة يال  علد الصورر التخصية المنةذر ع :البورتري  26

عامـــة للتصــــويرا هيــــر و  تعريـــ  البورتريــــ  بمعنــــد التـــابلوه كصــــورر كــــا  وول مـــ  امترلــــ  الةنــــا  ثوندريـــ  ايلبــــي ث اــــخ القــــر  
 م(.13هـ/7)
 .13-12ا م2005ا القاهررا خالة  التتكيلخ المصرم وبداية اللداثة اخ عصر ملمد عل اااامة  سماعيلا -
 .33-31ا 2004ا القاهررا ترميم اللولاا الييتيةا مكتبة األنجلو المصرية اوسامة الةقخا -

- NORBERT, S., The Art Portrait, Germany, 1999, 10-11. 
27 https://www.parismuseescollections.paris.fr/en/recherche/type/oeuvre. Accessed 17/8/2021 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/en/recherche/type/oeuvre
https://www.parismuseescollections.paris.fr/en/recherche/type/oeuvre
https://www.parismuseescollections.paris.fr/en/recherche/type/oeuvre
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بةضـل تـجاعت م اـخ القتــال  يـرى بعـض المـؤرخي  و  تلـص المكانــة ل ـؤيم المماليـص اـخ المجتمــ  
نـ  وسـتاا  و  ينقـذ الجنـرال رابـخ  باولية اخ المعـارص لتـد  اودوار  ايذكر ع  ولد المماليص وهو تاهي 

Rapp  اخ معركةAusterlitz وتم تكريم  لتجاعت  وكذلص اخ اسبانيا تمك  م  تخلي  مائد الةرمة 
 مـــ  يـــد ثـــوار مدريـــد اـــخ ولـــدا  الرابـــ  مـــ  مـــايو Doumesnil م(1832-1776هــــ/1190-1248)
يعد هذا المملوص هو مثال اقا لمماليص و ومد وصيب تاهي  اخ تلص الثورر اكسبانيةا (م1808هـ/1223)

الخدمة العسكرية التخ تتيد بدورهم اخ ميادي  القتال وتجاعت م ونستاي   آخري  ورد ذكرهم اخ كتو 
معراة ذلص م  خالل ذكرهم اخ السجالا العسكرية لي  تذكر مواض   صابت م وكم عدد الخيـول التـخ 

ا ولك  يرى البعض اآلخـر علد سبيل المثال ي اللصر اسم المملوص تاهي  اقدوها وثنام القتالا ونذكر
بةضل تجاعت م وبسالت م اخ القتال اقا بل ويضا لما ماموا ب  اخ الخةام م  ليسا  المماليصمكانة  و 

  م  واراد وسرر البربـو  الملكيـة والمـوالي  ل ـما ويـت م المماليـص ئاهتيايا لمساعدر نابليو  لتصةية وعدا
28باهتيـــال كـــل مـــ  دو  دى انج ـــاي 

Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, duke 

d’Enghien 29وبيت رو Pichegru وهـو نةـب العـام  (م1804هــ/1219) اخ تـاريخ متقـارب مـ  عـام
الذم تم تنصيب   مبرااـوراا ولـيب مـ  المسـتبعد و  يكـو  مـد تـم تصـةية مـ  مـاموا بتلـص العمليـة لضـما  

اعم ل ذا بعملية ايهتيال كد  سرية األمرا ولك  تح ر لنا صوره مابوعة مج ولة التومي  لمماليص يقومو 
 (8)لوحة  30و ماموا باينتلار كما اخ لالة بيتت رو.والح  ولم يتم ملاكمت م ملاكمة مصانعة 

نيقـــوي  ة علـــد مســـتوى الدولـــة انجـــد نيكـــويب اوهلـــوم مـــمـــن م ودوار سياســـية  ومـــد كـــا  للـــبعض 
سـا ولعـل كا  م  ضم  م  كلةوا بم ام اخ متكلة الصرا  علد بلر ايجة ما بـي  انجلتـرا وارن 31رئيب

-1805هــــ/1221-1220) الســـبب كـــا  ألصـــول  اليونانيـــةا اورســـل  لـــد اســـتانبول مـــ  منتصـــ  عـــام
 (م1809هـ/1224) لد عام  م(1807هـ/1222) للتنسي  مابي  ارنسا والباب العالخ واخ عام (م1806

-1202) تولد باتوية يانين  Ali Pasha Tepelenë (1741- 1822)ا ورسل  لد علخ باتا األلبانخ
كضــابا اتصــال مــا بــي  ارنســا وعلــخ باتــا ومســاندر علــخ باتــا اــخ مقاومــة م( 1820-1787هـــ/1236

                                           
كا  لويب وناوا  دم بوربو ا دو   ني ا عضولا اخ بيا بوربو  اخ ارنسا. وكثر ت رر بموت  م  ليات ا تم  عدام  بت مـة  28

 مساعدر برياانيا والتآمر ضد ارنسا. 

( جنرايل ارنسيلا مميـيلا اـخ اللـروب الثوريـة. وتلـا ميادتـ ا اجتـات م1804وبريل 5-م1761برايرا 16جا  تتارلي بيت رو ) 29
الجنــود الةرنســيو  بلجيكــا وهولنــدا مبــل القتــال علــد جب ــة الــراي . ودا موامةــ  الملكيــة  لــد خســارت  للســلاة والســج  اــخ كــايي ا 

د هروبـ   لـد المنةـد اـخ لنـد  واينضـمام  لـد اـامم ولكسـندر . بعـم1797اروكتيدور اخ عـام  18هيانا الةرنسية خالل انقالب 
نـابليو  مـ  السـلاةا ممـا ودى  لـد اعتقالـ  وموتـ . علـد الـرهم  كيالـة Pichegruكورساكو ا عاد  لـد ارنسـا وخاـا لمـؤامرر 

 م  انتقام ا اإ  لقب  هو ولد األسمام المدرجة تلا موب النصرا اخ العمود الثال . 
- HAYTHORNTHWAITE, P , Who Was WHO in the Napoleonic WarS, LONDON: ARMS & ARMOUR, 1998), 260. 
30  GRIGSBY, Mamelukes, 20. 
31 DEMPSEY, G., Napoleon's Mercenaries: Foreign Units in the French Army Under the Consulate, 

www.Frontline-Books.com, 2015 Accessed 17/8/2021. 

https://amzn.to/327JdzJ
http://www.frontline-books.com/
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كل  بقيادر الةر  العسكرية المراباة علد سوالل  (م1812هـ/1227) الثوار اليونانيي ا وبعدها اخ عام
 32.وليل لالستيدا  (م1813هـ/1229) واخ عام Corfuالبلقا  اخ مواج ة جييرر 

ا المماليص التخ كا  ل ا نصيب م  الت رر عبد ان األصبونخا ولد اخ بيا للم عـام وم  تخصيا 
وكــا  ابــ  لتــيخ ســاار رومــا للدراســة ليــ  التقــد بنــابليو  بونــابرا ووللقــ  بجــيا التــر   (م1776هـــ/119)

تـجاعة بال بالم لسنا اخ مومعـة الجيـير وماتـل بوالمتج  لمصر كمترجم وضم  مواا الكتااة وو ايستاال  
وكـا  ضـم  مـواا اللـرب المملـوكخ للقنصـل األول بعـد انسـلاب الةرنسـيي  مـ  مصـر ومـد مـن  رتبـة مــاليم 

تـم  (م1811هــ/1226)ا واـخ عـام Austerlitzلتـجاعت  اـخ معركـة  (م1804هــ/1219) وتم تكريمـ  اـخ
ص الجيـل الثـانخ ومـن  ميـادر ارمـة المماليـ (م1813هــ/1229)ترميت  لنقيب ومدرب لةرمة المماليص وتـولد عـام 

ــــالمرض عــــام وســــام الصــــليب الملكخ ــــو  (م1815هـــــ/1231).وصــــيب ب ــــم يتــــارص اــــخ مومعــــة وترل  ووليــــلال
ا لي  عاد  لد الخدمـة وثنـام هـيو الجيائـر كمتـرجم تـاب  م(1830هـ/1241)لالستيدا  كقائد سرب  لد عام 

تـم  م(1834هــ/1250)جيائر واخ عـام م مائدا علد مدينة ورييو بال1833ألركا  جيا البعثة األاريقخ.عام 
 م(.1837هـ/1253)تعيين  منصالل لةرنسا لألمير عبد القادر وبقخ هناص لتد عام 

توثيرهم اخ العاداا الخاصـة بالضـباا الةرنسـيي  مثـل المصرية المماليص  ارمة وم  ضم  ما يذكر ع  
ساسية التخ يلمل ا مع  الضابا الةرنسخ اخ التدخي  اقد كا  التدخي  وودوات  كال ليو  م  ضم  المقتنياا األ

تـــم يراعـــة التبـــغ لمـــا يتـــكل  مـــ  وهميـــة ولكثـــرر ونـــ   ترلالـــ  وهيواتـــ  ويـــذكر وثنـــام اللملـــة الةرنســـية علـــد مصـــر
است الك  م  مبل ارنساا ومد كـا  المماليـص اـخ تلـص الةتـرر يـدخنو  ويضـا التـبص وهـو يتتـاب  مـ  ال ليـو  ولكـ  

االتبص يتميـي باـول البوصـة المللقـة بـالجيم الةخـارم الـذم يرتكـي علـد األرض بينمـا يختل  اخ اريقة اللمل 
اـخ  ان  يمك  تدخين  دو   مساك  باليدا انجد تاـورل  ال ليو  يلمل باليد والبعض من  يكو  ص ير اللجم لتد 

ونبــوب اويــل   ليــو  ذوليلــتةح المتلــ  العســكرم الةرنســخ ببــاريب بمثــال ا و تــكل ال ليــو  ليتتــاب  مــ  التــبص
ســــم مصــــنوعة مــــ  عجينــــة صلصــــال المارتــــيوم  58.5اول ــــا  (9لولــــة ) 54139بــــرمم ســــجل يتــــب  التــــبص 

Meerschaum  خـرآ ونجـد مثـايل األبيض والذم يكثـر ايـ  هيدروكسـيد الماهنسـيوم ويتواجـد بآسـيا الصـ رىا 
ر ايـ  يح ـ Lot829بـرمم سـجل  The Canterbury Auction Gallerieملةـوح اـخ مجموعـة عـرض 

بعمامتــ  وســية  المقــوب وامةــا ضــم  مجموعــة مــ  الجنــود والضــباا الةرنســيي  الــذي  يلياــو   صــورر المملــوص

                                           
وابيـروبا ولمـا  ولبانيـاكا  وصالل م  يعمام الار  األلبانيي ا ولكم لكمال ارديال مستقالل تقريبال علـد معحـم  ميانين  وسد سمخ 32

الثــورر وتــد اللاجــة  ليــ  كخمــاد ا ثــار ومــاوم الجــيا التركــخا وكانــا تركيــا اــخ م1820بخلعــ  ألاماعــ   البــاب العــالخومــر 
   نحرما ا  لد و  اهتال  ولد العمالم األتراصاليونانية

-  FLEMING, K , Diplomacy and Orientalism, Ali Pasha's Greece. 

-  FLEMING, K .,The Muslim Bonaparte, Princeton University Pres, 1999.  
https://books.google.com.eg/books?id=zZqbA6Jk0uUC&printsec=frontcover&dq=inauthor: 

%22Katherine+Elizabeth+Fleming%22&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjCx_v0uJnqAhWeSBUIHVs5AZ4Q6

AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q&f=false Accessed 17/8/2021 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katherine+Elizabeth+Fleming%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katherine+Elizabeth+Fleming%22
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ذاا علـد علبـة مسـتايلة  بنابليو  بونابرا وسةل األهراماا وهو يلةيهم نةذ هـذا المتـ د التـ ير بـاللةر البـاري
 كـا  دبتـصو نعا م  ختب وبنـوب ص   التخللةح النتو  وو التبغ  سم 14× سم  8.25× سم  12.5مقاييب 
 A19553البرياــانخ ويضــا علبــة مســتديرر مــ  ختــب رمــم ســجل  وملةــوح بمتلــ  العلــوم (10لولــة ) لبندميــة
لنـــابليو  وســـةل األهرامـــاا يلةـــي جنـــوده متـــ د ا ومـــوام يخرات ـــا ســـم وملةـــور علي ـــا بـــاللةر البـــاري 8.5مارهـــا 
ا بــل نجــده (11لولــة ) للةــر البــاري بــنةب المتــ د الســاب وهــو ميخــر  بالمينــا التصــويرية بوســلوب ا وضــباا 

م 1798علد ولدى ميدالياا التكريم البرونيية تخليـدا لمومعـة األهرامـاا بـالجيير ويضا ضم  المتاهد المصورر 
 (12لولةسم. ) 5.83ويبلغ مارها 1382ا1103ا1906بلند  برمم سجل/  وهخ ملةوحة بالمتل  البرياانخ

المملــوكخ لــدود ارنســا الج راايــة ووصــب  يتــمل الــدول التــخ خضــعا ل ــا ويح ــر  تعــدى التــوثيرولقــد  
ـــ ســـبانيا التـــخ التلـــا مـــ  مبـــل نـــابليو وذلـــص اـــخ  جوييـــ  الملـــص  وجـــا ال(33ملكـــا ب علي ـــا وخيـــ  جوييـــ ونص 

 سبانيا كارلوب الرابـ والةرنسخ لرياضة مصارعة الثيرا  كوسيلة للتقرب م  التعب األسبانخ ويسيما و  ملص 
الساب  كا  مد اصدر مرارا بوم  مياولت ا خواا علد الثرور الليوانية للبالد ولصر  العامة ع  التجم ر اـخ 
ووماا ومناسباا مختلةة لي  كانا مصارعة الثيرا  القاسـم المتـترص اـخ المحـاهر ايلتةاليـة المختلةـة وهنـا 

تمثـل متـاهد لمصـارعة  Fransisco Goya34 1828- 1746 يح ـر لنـا لولـاا للةنـا  ارانسيسـكو جويـا
والــدور الــذم مــام بــ   EL Moroالثيــرا  يمارســ ا مماليــص بــيي م المميــي ليستلضــر ب ــا تخصــية العربــخ 

وذلـص مـ  خـالل لولاتـ  التـخ صـور اي ـا مرالـل مصـارعة الثيـرا  وتاورهـا ؛ المسلمو  اـخ مصـارعة الثيـرا  
 EL والملةوحــة اــخ متلةــخ البــرادو Touromaquiaراــا ايمــا بعــد بةــ  بالصــور التصــويرية والتــخ ع  

                                           
(. هــو التــقي  األكبــر لنــابليو  األول اــخ ارنســاا الــذم مــدم لــ  1844يوليــو 28 -1768ينــاير  7جوييــ  نــابليو  بونــابرا )33

سـقوا نـابليو  (. بعـد 1813-1808(ا وملـص  سـبانيا واكنـديي كجوييـ  األول كسـبانيا )1808-1806ملص نابولخ وصـقلية )
 نحرما ث.Survilliersاألولا لقب جويي  نةس  لقب ثكونا دم 

- WALSH, L., Biographical Sketch of Joseph Napoleon Bonaparte Count de Survilliers, London: J. RIDGWAY & 

SONS, 1834, reprint 2013, 15. 
تــم تقديمــ  لــورا العمــل الملكيــة اــخ عــام ر عامــا ليــتعلم الرســم ولــد اــخ املــيم ارجــو  انتقــل  لــد مدريــد اــخ ســ  الرابعــة عتــ 34

ون ـد وكثـر .لرسم الرسوم علد األنسجة لصال  معمل األنسجة الملكخ اخ مدريدا مما ساعده علد تاوير وسلوب  الةنخ م1774
اكسبانية الملكيـة اـخ سـا   القصورعمالل نسيجيلا تصور متاهد مختلةة م  الليار اليوميةا واستخدم العديد من ا لتييي   60م  

ــي    كرســامل اــخ الــبالا الملكــخ اــخ  ل بــاردو. وع  وانتخــب كعضــول اــخ األكاديميــة الملكيــة للةنــو   م1779لــورينيو ديــل  ســكو  وا 
وبدو ايعترا  ب  كرسامل للتخصياا ضم  الدوائر الملكيةا ومد رسم عدر لولاا لتخصـياال هامـة آنـذاصا .1780الجميلة اخ 

ــي    كرســامل للملكمــة خــالل اتــررمن ــا كو   =نــا مــ  الوريــدابالنكاا ولــخ الع ــد دو  لــويب ودو  ودومــة مــ  ووســونا. وبعــد ذلــص ع 
نتـو ا.ليـ  وصـب  انانلـا مسـتقالل بـوجر م1799وبقـخ كـذلص لتـد عـام  م1789ماـخ عـام  Charles IV لكـم تتـارلي الرابـ =

هـخ عبـاررع عـ  صـورل جداريـة علـد جـدرا  منيلـ  خـارج مدريـدا و  "’Black Paintings‘ لولـةا تعـر  باسـم 14مجموعـةل مـ  
  . ونحرمعاملا م  واات 50ا ونقلا  لد القماا بعد 1823-1819وم  الملتمل ون  رسم ا خالل الةترر 

Accessed 17/8/2021  goya-de-/artist/franciscohttps: //www.biography.com 

- CARR-GOMM S., GOYA, F., Parkstone International, 2019, 7-9.  

https://www.biography.com/artist/francisco-de-goya
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Prado  بمدريــد والةنــو  الجميلــة ببوســا ا الةنــا  جويــاGoya  هنــا لــم يجــد ســوى مــ  تــاهدهم مــ  جنــود
مستلضرا الةارب األندلسخ اخ صورر هؤيم  م  المماليص ومام بتصويرهم اخ متاهد مختلةة بونابرا نابليو 

 المماليص.

كـا  الةـارب األندلسـخ يصـااد الثـور واريقـة مصـارعة الثـور مـ  علـد كيـ  لولاا الةنـا  ثجويـاث تبي  و  
 لةــــا انتبــــاه الثــــور لاعــــ  النتــــاب اــــخ ح ــــره كمرللــــة تم يديــــةتوضــــ  كيةيــــة  واــــخ صــــورر وخــــرىالجــــواد صــــ ور 

كـل تلـص  ا13لولـة  وخرى كيةية دورا  المصار  بعبامت  اللمرام لتةـادم الثـورمتاهد للمصارعةا واخ  وتلضيرية
 Nicolás Fernández deنيكويب ايرندي مـوراتي   رومتعبير ع  اخ لقيقة األمر لتصويرية هخ المتاهد ا

Moratín  اخ كتابCarta histórica sobre el origen y progresos de la fiestade torear 

en España,177735  األندلســيو  اــخ مصــارعة الثيــرا  وهــو مــا يتةــ  اــخ مضــمون  مــ  المصــادر عــ  دور
لسية ع  منايلة الثيرا  لي  كا  يتم الصرا  ما بي  ثوري  اخ بداية مرالل تاـور تلـص المصـارعة ثـم ورد األند

ب  الخايب م  عصر دولة بنخ نصر ب رنااة ع  صرا  اارب لثـور وكيـ  ت لـب عليـ  بلربتـ  لنا وص  ي
لمـر خ ع ـد بنـخ األلـدم عـائالا هرنااـة اـ ارسـا  عائلـة بنـخ العبـاب  و ويـروى  ا36وهو علد ص ور جواده

اقــام جويــا بترجمــة الــن  الكتــابخ المســتند  37اســتااعوا الت لــب علــد ثمانيــة ثيــرا  دو  و  يصــاب ولــدهم بــوذى
علــد المصــادر األندلســية بمتــاهد تصــويرية وللــ  ب ــا عنــاوي  كانــا الســبب اــخ ربــا الــن  باللولــااا والــذم 

اســم اــارب وندلســخ وهــو هــيال وهــو مــ  األســمام  دعــم رؤيــة الةنــا  للمماليــص علــد ون ــم ارســا  األنــدلب ذكــره
الرســمخ  بــاليمومــد يكــو  تتــاب  يخــار  المالبــب المملوكيــة بــالخيوا الذهبيــة والةضــية  38التــائعة اــخ األنــدلب

لمصــارعخ الثيــرا  عامــل مســاعد اــخ استلضــار جويــا لتخصــية الةــارب األندلســخ اــخ ال يئــة المملوكيــة خاصــة 
 ارسـمي   االثيـرا  يي ـ واوبعد ذلص اتخذ مصـارع (م18هـ/12)م يم ملدد مبل القر    مصارعخ الثيرا  لم يك  ل وو 

واـــخ مرللـــة اللكـــم الةرنســـخ ا Lonar39  تميـــي بيخاراـــ  الذهبيـــة والةضـــية واأللـــوا  البرامـــة والـــذم يالـــ  عليـــ
مــة للمماليــص ألســبانيا ودخلــا التعــديالا علــد هــذا الــيم امــ  المــرج  و  يكــو  الةنــا  تــوثر بتلــص المالبــب البرا

 .(14)لوحة . وكذلص وصول م المترمية اخ استلضار هوية الةارب األندلسخ وصراع  م  الثيرا 

 

                                           
35ALCANTUD, J.A.G , TOROS Y MOROS. EL DISCURSO DE LOS ORÍGENES COMO METÁFORA 

CULTURAL, Revista de Estudios Taurinos 10, Sevilla, 1999, 2. 
36 MUJTAR A , El Reno de Granada En La Epoca De Muhammad V, Madrid, 1973, 150.  

ـــادل بـــي   اللضـــارملتـــوثير اثا خلـــ  عـــدنا  ســـرهيدا 37 منتـــورر  دكتـــوراه رســـالةا ثاكســـالمية ووســـبانيا النصـــرانية األنـــدلبالمتب
 102ا 1جـ. االلروب األهلية اخ هرنااةا نقال ع   يتاا 158 لكترونياا كلية التربية الجامعة المستنصريةا العرا ا 

مثــال يلــد ال ــيال ســةير األنــدلب ولكيم ــاا كــا  مــ  رجــال الدولــة وكلــ  بم ــام ومناصــب عديــدر اــخ ع ــد عبــد الــرلم   38
 .154ما 2004ا اكسكندريةا اخ تاريخ الم رب واألندلب امختار ولمد العبادما انحرم؛ األوسا

39 VAZQUEZ, E , Arte de luces, Influenciasartisticas en los vestidos de torear, cultura y deporte.gob.es. 5.    
 .المنتوراا اكلكترونية الخاصة بويارر الثقااة والرياضة اكسبانيةا ماا  المتال  -
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 التأثير في مجال فنون القتال والحرب:

 :بونابرت المماليك ولوحات المواقع الحربية لنابليون - أ

ا Versaillesوالملةوحـة بمتلـ  اارسـية  Austerlitzلموقعـة  Baron Gerardsلوحة للفنان  
ويح ـر اـخ اللولـة المملـوص  "ثرابنـي  سـر األميـرونجاي ارمة المماليص ومـدرت م العسـكرية واسـتااعت م  وتمثل 

رمينخ األصل ولد اخ ب داد ومصاةد الب دادم وهو م  ووائل المماليص الذي  تاوعوا اخ جيا نابليو  وهو 
 (15)لوحة  Dresden .40اخ مومعة  (م1813هـ/1228) ومتل عام

ويضــا توضــ   41م(1805هـــ/1220) Austerlitzللولــة لةرمــة المماليــص اــخ مومعــة  لمثــال الثــانيا 
عملية ال جوم رااعي  تـعار النسـر كةيلـ  مسـتقلا والواضـ  اـخ تلـص اللولـة هـو و  الةـوب والـدبوب لـم يكونـا 

ليينــــة ا اســــللةمــــ  ضــــم  وســــللة القتــــال التــــخ يســــتخدم ا المماليــــص اــــخ المعــــارص اللربيــــةا بــــل كانــــا مــــ  
  .وايستعراض اخ المواكب الرسمية

 (م1808هــ/1223) ثـورر وهـل مدريـدعمـل انـخ يصـور هو للةنا  ارنسيسكو جويا اـخ  المثال الثالث 
بمدريدا وهخ تصـور  El pradoالملةوحة بمتل  البرادو  La puerta del solاخ ميدا  باب التمب 

د واـراد مـ  ارمـة المماليـص امـا كـا  مـ  يمالئـ   ي مصة وصابا ولد المماليص بال  نارم م  بنـام ماـل علـ
نــتةض وهــل ااــال  النــار ومــاموا بقتــل كــل مــ  كــا  اــخ المكــا  اكانــا العامبــة بــو   و  توج ــوا  لــد مصــدر 

مدريــد ومــاموا باينقضــاض علــد المماليــص ومــد مــام جويــا بتصــوير تلــص الثــورر ووح ــر اي ــا مالبــب المماليــص 
ل ـام مـ  مبـل انـا  آخـر وهـو ا  هتمام و  ا ولقد كا  هذا اللد  مصدر (16لوحة) ووسللت م ومقاومت م لل جوم

-1206) اقــام الخانــدرو بالنكــو Jose Ribellesم( 1835-1778هـــ/1251-1192) 42خوســية ريبــيب
ليــــ  مــــام بتصــــويره  43بنقلــــة علــــد مالــــب نلاســــخ. Alejandro Blanco م(1848-1792هـــــ/1263

قاومة اكسبانية ولك  بمنحور مختل  سم  بتلديد مكـا  اللـد  اكـو  واباعت  وهو يتناول نةب رد اعل الم
الخلةيـــة تتقاســـم مـــ  األتـــخا  األلـــدا  اتح ـــر لنـــا تةاصـــيل المكـــا  وهـــو مـــا لـــم يح ـــره جويـــا اـــخ تصـــويره 

                                           
40 PAWLY, R , Napoleon’s Dragoons of the Imperial Guard, Great Briten, 2012, 49  

41 GOETZ, R , 1805 Austerlitz, Napoleon and the Destruction of the Third Coalition, LONDON, 2005 . 
م ليــ  عمـل مــ  والـده وكــا  انـا  ويضــا ثـم ســاار  لـد مدريــد للعمـل ووصــب  عضـوا وكاديميــا 1778ولـد بمدينـة بلنســية عـام  42

 صـر الملكـخ بمدريـدم لـ  العديـد مـ  األعمـال من ـا جـدارياا بالةرسـكو اـخ الق1818بوكاديمية الةنو  الجميلة سا  ارناندو عـام 
 ونحرم 

 MOYA B., LUIS, J., Aportaciones a la biografía del pintor valenciano José Ribelles y Helip , 1775-1837, Archivo de 

Arte Valenciano, , no lxxvi único, Valencia, 1995, 162-171. 
 م وهـو متخصـ  اـخ )الجراايـد( اللةـر علـد النلـاب1829عـام  عضو األكاديمية الملكية للةنو  الجميلة سا  ارناندو منذ 43
 نحرما

 CHRISTIAN, D., El Dos de Mayo. Mito y fiesta nacional (1808-1958), Madrid, Marcial Pons, 2004, 105. 
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لللد ا ولكن ما اتةقـا علـد تصـوير المماليـص اـخ متـ د الملاصـر مـ  القـوى التـعبية وسـقوا واـراد مـ  ارمـة 
 Inv.2215بــرمم ســجل/  ملةوحــة اــخ متلــ  تــاريخ مدريــد ســم30.2×22.5مابوعــة  لولــة المماليــص متلــد

 (17)لوحة 

ــ/1284-1216جـــا  ايكتـــور آدم )للةنـــا   الرابـــعالمثـــال   ( رســـاملا ومصـــمملا للاباعـــة م1867-1801هــ
ام متـال م نجـد الةنـا  جـا  ايكتـور يسـجل اـخ مابوعاتـ  اللجريـة متـاهد مصـورر للمماليـص وثنـ 44اللجرية الةرنسـية.

صـــــوررا ابـــــ  عـــــام  129ا ضـــــم  ولبـــــوم مكـــــو  ووومـــــاا الرالـــــة مـــــ  الخدمـــــة والترايـــــ  مـــــ  بـــــامخ واـــــراد الجـــــيا
 Histoire deا Musee Carnavalmetم( ويلــتةح بــ  متلــ  تــاريخ مدينــة بــاريب 1837هـــ/1254)

Paris. وهـــو ملةـــوح بـــرمم ســـجل/ اG5592  عرضـــ  ســـم و 36مـــ  لولـــاا الكتـــالوج اولـــ   29المتـــ د هـــو رمـــم
 (18)لوحة سم.  26.2

 المملوكية: 45السيوف -ب

كـا  مــ  وهــم المـؤثراا المملوكيــة اــخ الجـيا الةرنســخ هــو  عجـاب م بالســيو  المملوكيــة التـخ تميــيا بلــدت ا 
وتقــوب نصــل ا وهــخ مــ  نــو  التمتــير العثمــانخ والنصــل مــ  الجــوهر الدمتــقخا األمــر الــذم داــ  بضــباا 

السيو  واستخدام ا اخ معارك ما بل نجد م  تكلي  نابليو  لةرمة المماليـص الجيا الةرنسخ علد امتنام تلص 
بصــناعة ســيو  ذاا اــراي  ســالمخ تمتــير لةرمــة  Versaillesصــدر مرســوما يكلــ  ايــ  مصــن  ارســام و

 Nicolas Boutet 46(م1833-1761)تـرا  نيكـويب بوتيـا  المماليص ولضباا الجيا الةرنسـخ تلـا 
المصن  بةرسام ليصب  لـدينا نوعـا  مـ  السـيو  سـيو  جلبـا مـ  مصـر والتـام ومدير  وسللةوهو صان  

 وثنام اللملة الةرنسية  لد مصر وسيو  صنعا علد هرار السيو  التمتير المملوكية بةرنسا.

 

                                           
وويضال  ا1818-1814. درب اخ مدرسة الةنو  الجميلة اخ رساما وهو اب  جا  آدما وهو 1801د آدم اخ باريب عام ول 44

اـخ مواضي  مختلةة للمتل  اخ ارساما  لرسما تم توحية  بعد ذلص م1819.اخ عام Régnaultو Meynier  اخ ورتتخ 
ـا   ـذا النـو ا عرض بعض المابوعاا اللجريةا وكرب نةس  للم 1846عام  ا المتـاهداا مابوعـامنـذ ذلـص اللـي ا ونـتف ولبومل

 .انحـرم م1867.ا تواخ اخ ايرواالم عام ما نتر متاهد لةرمة المماليص ا وم  ضم اخ ضوالخ باريبا دراساا الليواناا
, Robert Edmund London 1886 ,  vol 1 GRAVES, A.K ,  Dictionary painters and engravers,  

 م اخ الل ة متت  م  سا  وم هلصا والجم  سيو  ووسيا ا وميل هو القاا  والقاضخ والماضخ.السي 45
 م.1940ا القاهررا مجلة ال اللا ثالسي  اخ العالم اكسالمخثا لم الر  عبد ذكخا -
 .39ما 1988القاهررم دار البستا ا   الدخيلة اخ الل ة العربية م  ذكر وصول ا بلروا ا تةسير األلةاحا اوبيا العنيسخا -
ا تــيوج مــ  ليــونخ 1788عــام  ولــد بوتيــ  اــخ بــاريبا نجــل صــان  األســللة الملكــخ نويــل بوتيــ ا ووصــب  مســاعدلا لوالــده. اــخ46

 ميلــخ ديســايناا ابنــة يميــل والــدها والتــخ وعاتــ  وضــعلا واضــل اــخ القصــر الملكــخ ولقــب صــان  األســللة ال يــر العــادم ثللملــص 
 لويب السادب عتر ملص ارنسا. خالل الثوررا عمل لدى نابليو  كمدير لمصن  وسللة الدولة. 

- HAYWARD, J ., The Art of the Gunmaker: Europe and America, 1660-1830, St. Martin's Press, 1962, 189. 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Forrest+Hayward%22
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 السيوف المملوكية:

 أول تلك األمثلة سيوف نابليون:

مصـــر وخيـــر مثـــال علـــد هـــذه مجموعـــة ســـيو  وخـــذا ك نـــائم لـــرب وو جلبـــا مـــ  ضـــباا اللملـــة مـــ  ( 1)
سي  األهراماا وهو م  سيو  نابليو  م  اراي تمتـير مـ  هنـائم  باسمعر  النوعية م  السيو  سي  ي  

مومعــة األهرامــااا ملةــوح بــالمتل  العســكرم ببــاريب وهــو ذو مقــبض مــ  العــاج ولــ  جــراب مــ  الختــب 
وهــو مــ  ضــم     بمخمــل وخضــرابيخــار  ملةــورر وبــارير ومكســو مــ  المنتصــ والمــيي المصــة  بالنلــاب 

مجموعـــة ســـيو  وخـــذا ك نـــائم لـــرب بعـــد هييمـــة المماليـــص اـــخ مصـــر يلـــتةح ب ـــا المتلـــ  العســـكرم ومـــ  
 (19)لوحة  .ضمن ا سي  لمراد بص م  اراي تمتير

يلتةح المتل  العسكرم البرياانخ بسي  لنابليو  م  هنائم اللملة الةرنسية علد مصر وهو م  اراي  (2)
بيخار  ملةورر  ميي وهو ذو مقبض معدنخ وهمد معدنخ NAM. 1963-10-127-1 /سجل تمتير برمم

 (20لوحة ) .نباتية

ملةـــوح بمجموعـــة خاصـــة ا 47Pierre-Louis Dupasدوبـــابالمماليـــص  كتيبـــة ســـي  ينســـب لقائـــد( 3)
 مسـالةوتـةرر السـي  ا نباتيـة مجدولـة ملةور بضـةائرو ا م  النلاب المذهب مقبض وا ل  مقبض ختبخ ل 
مـيي  بيخــار  ا آثـار يرمــاما ملةـورر علــد جانـب والــدا بـاللةر الــدمي  وورا  التــجربـ ميينــةمـ  لدبــة مويـةا 

)آمــل اــخ المســاعدر نصــ   منةــذر داخــل بلــري  كتــابيي  البلــر األول وبــ  كتابــااا نباتيــة ذاا اــاب  متــرمخ
ث؛ CHEF DE BONثو ثDUPASثم مذهبا باسم القائد دوباب لمل نقتلاوالبلر الثانخ يواللب م  ان( 

وواخـر الةرنسـية ا اللملة ويرج  لةتررسم.  96.5 السي  ا اولةمعدني بقا  بالجلد ودعمهمد ختبخ م اد 
 (21)لوحة م(. 18هـ/12)القر  

خـر لنـابليو  ملةـوح ضـم  آوخـرى مـ  السـيو  عبـارر عـ  ونصـال تـم  عـادر تصـنيع ا كسـي  ( مجموعة 4)
مدمـ  ملـص لي   NHB.N2818 /سجل  األرميتاج بسا  بارب برج برمم مجموعة نيكوي نيكويايتا بمتل

ك ديـة  Jean-Baptiste Jules  Bernadotte (26)(1763 –1844)باتيسـا جـول برنـادوا -جا  السويد
                                           

. بدو 1823مارب  6ا + اخ تونو ا 1761ابراير  13بلالة جيدر. دوباب بييرا لويبا كوماا ولد بتكل عام اخ  يةيا ا 47
؛ مائـد كتيبـة اـخ 1798مـايو  11؛ تم تلن ا  لـد مصـر اـخ 1797؛ مام بجمي  اللمالا لتد عام 1775ليات  الم نية عام 

 القنصــليونيــو؛ رئــيب اللــوام المعــي  مؤمتلــا مــ  مبــل  13عنــد ايســتيالم علــد مالاــا اــخ  ؛BONAPARTE األســتاال ودلــة 
ــا عــام  34ابرايـر؛ دااــ  عن ــا لمـدر  8؛ ميـادر ملعــة القــاهررا 1799نــاير ي 12ا 69عـام بونــابرا ووضــ  بعـد خــا ال ؛ 1800يومل

؛ 1803مــايو  2؛ عقيــد المماليـصا 1802وبريـل  4؛ مائـد اللــوام بـومر مـ  القناصــلا 1801ســبتمبر  23مرســيليا اـخ   لـد رلـل
 29؛ كونــا اكمبرااوريــةا 1805ديســمبر  24؛ اللــواما 1804يونيــو  14؛ مائــد جومــة التــر ا 1803وهســاب  29عميــدا 
 انحرم  1813... واصل ليات  الم نية لتد سبتمبر 1809يناير 

GEORGES., S., Dictionnaire Biographique des Généraux & Amiraux Français de la Révolution et de l'Empire 

(1792-1814), vols 2. Paris: Gaston Saffroy, 2003. 
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 السـيو وم  المرج  و  هذا السي  هو ولـد ا Alexander I م(1825-1801)لقيصر روسيا ولكسندر األول 
يـاا األولـد مـ  سـورر اآل ةالسي  مدو  علخ نصـل  الثالثـ اخ منةاه بجييرر سانا هيالنة. التخ لمل ا نابليو  مع 

ا مُّب ينلا ))ث  الةت  ـر االا 1  ن ا ا ت ْلن ا ل ص  ا ْتلل ي ص  ص  ي ْ ـد  ل ْيـص  و  ي ـت م  ن ْعم تـ    ع  ـا تـ و خ ر  و  م  ـ  ذ نب ـص  و  ـا ت ق ـد م  م  ( ل ي ْ ة ر  ل ص  الل    م 
ي نص ر ص  الل    ن ْصرلا ع ي ييلا )2ت ق يملا )مُّسْ   48((.3( و 

مــارتي  والســي  خضــ  كعــادر تصــني  علــد يــد  ثبســم ان الــرلم  الــرليمثب ــا  نقــا ويعلوهــا جامــة مســتديرر 
ليـ  وضـي  للنصـل مقـبض  49MARTIN-GUILLAUME BIENNAIS (1764-1843)بينيـاب

  الجوهر الدمتقخ وهو م  اراي تمتير ومدو  علي  السي  الملور علد تكل روب نسر ونصل السي  م
 (22 لوحة) (.م1800هـ/1215)بالةرنسية ذكرم مومعة مارنجو 

م وهو  1802عادر تصنيع  وهو م  سيو  نابليو  لينما كا  القنصل األول  خر لنصل تم آمثال ( 5)
ــالمتل  العســكرم ببــاريب بــرمم ســجل  لكــخ بســتوك ولم ومــام بصــنع  ســيا  القصــر الم5029iملةــوح ب

مـرب ووما النصل ا و م  الجوهر الدمتقخ مقوب  اوبراهام تيلبرغا لي  مام بصن  مقبض وهمد للسي 
. ملةـور بلـرو  يتينيـةا وبـ  كتابـة بالعربيــة Sollingenتـب ا لنصـل التمتـير يلمـل عالمـة مصـن  
 (23لوحة). 50ثتكو  تحةر علد وعاديص ويتبقد وهل السالمث

 1.25 مد اخ م  الاول السي   -

 1.1اول السالت بالمترم  -

 0.87اول همدم  -

 0.85اول النصل مم  -

 0.35عرض التةرر عند الكعب بالمترم  -

                                           
  (.3-1 ا اآلياا )مرآ  كريمم سورر الةت 48

م كصـان  وبـائ  لألتـيام الصـ يرر مثـل اـاويا األلعـاب ولقائـب 1789تاجرلا ومديرلا رائعلا وليب لرايلا. اسـتقر ببـاريب عـام  49
اقــا اــخ  نتــاج الةضــة والمجــوهراا والتعامــل مع ــا بعــد تةكــص  Biennaisالســةرا التــخ وصــبلا والــدر مــ  تخصصــات . بــدو 

م التـــخ كانـــا تمنـــ  اـــخ الســـاب  مثـــل هـــؤيم رجـــال األعمـــال. توســـعا وعمالـــ  بســـرعة وســـرعا  مـــا 1797النقابـــاا الباريســـيةا 
وصبلا تركت  وهم تركة صياهة اخ باريب عين  نابليو ا كصائغ رسمخ للدولةا حل اسلوب صناعت  تـائعلا اـخ ارنسـا لةتـرر 

 لي  يلتةح بوعمال م  صنع  م انحرم موم  متل  المتروبوليتا  1815اويلة بعدسقوا األمبرااورية عام 
https: //www.metmuseum.org/art/collection/search/197468     
50 

https://basedescollections.musee-armee.fr/ Accessed 17/8/2021 

https://basedescollections.musee-armee.fr/
https://basedescollections.musee-armee.fr/
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م( الـذم 1769-1815) 51Michel Ney  وعلـد هـرار هـذا السـي  هنـاص سـي  الجنـرال ميتـيل نـام( 6)
لســي  ملــيف ملةــوح بمتلــ   النصــل هــو Hohenlindenهــدم  ليــ  مــ  نــابليو  تكريمــا لــ  بعــد معركــة و  

سم ا تم تعديل المقـبض ليصـب  علـد هـرار 96يبلغ اول  اكجمالخ  Inv.114نابليو  بونابرا برمم سجلم
ليـــ  دو  اســـم المصـــن  علـــد  Versaillesبمصـــن  بةرســـام ( م1801هــــ/1266) الســـيو  الةرنســـية عـــام

لمـدبوغ بـاللو  البنـخ الةـات  والمـيي  ماعة نلاب مذهبة مثبتة علـد ال مـد مـ  الختـب المكسـو بجلـد المـاعي ا
نلاســخ  لــ  وا ل  بيخــار  نباتيــة ولراتــي  ســمص المقــبض ولمــانخ الاــراي المــيي  بقاــ  مــ  النلــاب المــذهب

 )ثالقنصل األول للجنرال نامث(.ث Le 1er Consul au general Neyث امذّهب بسيا يلمل داخل  نقتل 
بلـور  ةوثالثـ البتالا مراوت نخيلية ويهرر ثالثية موام اتية ولك  النصل هو م  الجوهر الدمتقخ بيخار  نبا

المعجم المتداخل الذم يح ر م ارر الكاتـب اـخ تنةيـذ الـن   الباري كتابية بارير ب ا كتاباا عربية بخا الثل 
 الكتابخ اخ مكا  ملدود ونص ا هوم

  .اتلنا باسم الةتاتالبلر األولم  -

 البلر الثانخم عمل موسد ارج. -

 وج  ان.البل  الثال م  -

للجنـرال نـام تكريمـا  ةالكتابة منةـذر بوسـلوب التكةيـا بالنلـاب المـذهب وهـو مـا يتناسـب مـ  سـي  تتـريةخ اهديـ 
االتــذهيب هنــا جـام ليســتكمل التــكل الجمـالخ لســي  تــذكارم ي يعيبــ  وجـود كتابــة عربيــة عليـ  بــل يييــد مــ   الـ 

 ايخراي ـ ابجودت اا والكتابة التخ عليـ  تؤيـد هـذا الـروم بـل وتعايـ  اابعلـميمت  لما اتت را ب  السيو  اكسالمية 
يتواكـب مـ  الـدور الـوحيةخ الـذم وعـد مـ  وجلـ  لمـا يتميـي بـ  الخـا العربـخ مـ  جمـال يخراـخا وهـو ومـر اعتــاد 
ـــتم جلـــب الســـيو  مـــ  مصـــر كعـــادر تصـــنيع ا وو لتصـــني  ســـيو  متـــاب ة ل ـــا       . عليـــ  مصـــن  ارســـام بـــو  ي

 (24وحة )ل

ومــا اــخ عــام  اســيةل  36م( 1806هـــ/1221عــام )النــو  الثــانخ هــو األســللة التــخ تــم تصــنيع ا بةرســام ( 7)
اوال اترر تكلي  المماليص بم ام عسكرية اخ ع د نابليو ا واخ لقيقة األمر لم يك   اسيةل  49م كا  1809

صـناعة السـيو  متـرمية الاـراي مـ  نابليو  سباما اخ هذا األمر بتكلي  مصـانع  الوانيـة كمصـن  ارسـام ب
الســيو  البولنديــة اســتخدما الســيو  المقوســة الــذم يتــب   (م16هـــ/10)انجــد اــخ القــر   الي نــو  تمتــير

  مــا ومــدم إتح ــر توثرهــا ويضــا بالســيو  العثمانيــة وبالتــالخ اــ (م17هـــ/9) القلــيف وســيو  مجريــة ترجــ  للقــر 
لينمــا مــام  (م19هـــ/13)ســيو  اكســالمية وتــ رت ا لتــد القــر  عليــ  نــابليو  مــا هــو  ي اســتمرارية لجــودر ال

                                           
بونــابراا اعتلــا وســرر البوربــو  العــرا مــرر وخــرى وات ــم نــخ بالخيانــة  ميتــيل نــخ مــ  وتــ ر مــواد نــابليو  بونــابرا بعــد نةــخ 51

 ونحرم م1815العحمد ولكم علي  بالموا رميا بالرصا  عام 
- https: //www.britannica.com/biography/Michel-Ney Accessed 17/8/2021 KURTZ, H, Ney M, 

Encyclopedia Britannica,  

https://www.britannica.com/biography/Michel-Ney
https://www.britannica.com/biography/Michel-Ney
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ونجد م  تلليل عدد المنتف م  السيو  التمتير المصنوعة بةرسام و  التصني   بلملت  علد مصر والتام
ســيةا عــدد المماليــص مائــة وخمســو   85م(  1809هـــ/1224م( واــخ عــام )1806هـــ/1221كــا  مــ  ســنة )

نـــ  كـــا  هنـــاص مخـــيو  مـــ  الســـيو  وم( ممـــا يوضـــ  1802هــــ/1217) مملـــوكخ اـــخ وول تتـــكيل ل ـــم عـــام
المجلوبــة مع ــم مــ  مصــر والتــام لتعــويض هــذا الةــار  اــخ العــدد كــذلص  عــادر اســتخدام األنصــال مــرر وخــرى 

ــ لســيو  لــم يــتم تســجيل ا مــ  المصــن   ابمقــابض مختلةــة الاــراي يةســر هــذا الةــار  العــددم وو و  هنــاص  نتاجل
نـ  وجموعاا الخاصة بومثلة م  اترر القنصلية وم مـا مبـل تنصـيب نـابليو   مبرااـورا كمـا لي  تلتةح لنا الم

ومـا ايمـا يتعلـ  بـالةؤوب والـدبابيب  امملوكي ـ وسـيةل  450ورد اخ سجالا المتل  العسكرم الةرنسخ و  هناص 
المواكب وم  وهم ألهراض ايستعراض و  ادبوسل  25و ااوسل  25م( 1808هـ/1223انجد ون  تم تصني  عام )

  لـــدي م م ـــاراا اـــخ مـــالعـــدد القليـــل الـــذم ونـــتف نـــدرص و  الـــدبوب والةـــوب صـــنعوا لمجموعـــة مـــ  المماليـــص م
ن م مــ  المماليــص كمــا    صــور المماليــص اــخ ميــادي  امــر واســتخدام ما اــخ العــروض العســكرية وتميــيوا عــ  

كبير مقارنـة باألسـللة البيضـام األخـرى  القتال ي تح ر لمل م لدبابيب وو اؤوبا وما الخناجر انجد  نتاج ا
بينمـــــا اـــــخ عـــــام  اخنجـــــرل  40م( 1809هــــــ/1224خنجـــــر ومـــــا اـــــخ عـــــام ) 45م تـــــم  نتـــــاج 1806اةـــــخ عـــــام 

خنجــر الماللــح و  الخنــاجر من ــا مــا يتميــي بــالثرام وليخراــخ وهــذا  200م( ونــتف المصــن  1813هـــ/1228)
اللــرب والقتــال ويتةــ  اســتخدام الخنــاجر مــابي  المناســباا واليينــة ووخــرى لــيوم اــد يصــن  ضــم  األســللة 
مــ   ون ــا لقيــا مبــويل  وومــد يكــو  هــذا مبــررا لكثــرر  نتــاج هــذه النوعيــة مــ  الخنــاجر  ا لــرب مملــوكخ وو هيــره

 52العسكريي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
52 https: //basedescollections.musee-armee.fr Accessed 17/8/2021 
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 نماذج من ألسلحة البيضاء تم تصنيعها لفرقة المماليك مشابهة لما كانوا يستخدموها في بالدهم:

 لسيوفأواًل: ا

رض سـابقا ارسـام وهالبيت ـا كانـا تمتـير وو كلـيف كالمثـال الـذم ع ـ سيو  تم تصنيع ا اـخ مصـن  
 مونذكر من ا بعض األمثلة

 سيف محفوظ في المتحف العسكري الفرنسي  المثال األول: 

  (25)لوحة   j4931رمم سجل/ 

لـد تـاكلة نصـل سـم النصـل مقـوب ع3سم عرض النصل  90مصنو  م  الصلب الاول اكجمالخ  
. ال مـد Mre Imple du Klingenthal Coulaux frèresالتامتـير(ا مـدو  علـد لااـة النصـل 

 مصنو  م  الجلد األسودا ميود بللقااا م  وربعة تركيباا نلاسية.

 helios auction.53المثال الثاني: سيف محفوظ بمجموعة

همـــده مـــ  الجلـــد األســـود مـــيود بقاـــ  نلاســـية ميخراـــة  (26)لوحـــة  ن ســـي  مملـــوكخ ارنســـخ الصـــ 
ا المقــبض مــ  الميينــة بيخــار  نباتيــة موام ــا واــر  نباتيــة متداخلــة ومتتــابكة دميقــةولوامــل النلــاب المذهبــة 

الختــب صــن  علــد تــكل التمتــير. النصــل مــ  الةــويذ ومــد جــرا لــ  عمليــة دمتــقة ويخــار  ملةــورر بتــكل 
 .سم اول النصل( 80.6الاول اكجمالخا سم  97.2مماليص المقايبم ث)هالل وهو رمي ال

 :المثال الثالث: يوضح تأثير السيوف اإلسالمية في السيوف األوروبية

ســي  ضــابا األركــا  الــذم اســتخدم  الجــرات العــام جــيمب كلي ــور ا الخدمــة الابيــة مثــال ذلــص  
ا السـيو  الجميلـة التـخ تلمل ـا المماليـص علـد ار يثالذم يتب  التمتيرا ا و مثـال لتـو م1895ال نديةا 

الســـي  البرياانيـــة.لتد وصـــب  هـــذا الـــنما مـــ  الســـيو ا المةضـــل لـــدى دو  ويلين تـــو ا وهـــو الســـي  
وهـــو ملةـــوح اـــخ المتلـــ  اللربــــخ الرســـمخ للجنـــرايا وضـــباا األركـــا  وي يـــيال يســــتخدم لتـــد اليوم.

ويتض  مدى توثير السيو  اكسالمية اخ  (27لوحة ) NAM. 1963-08-15-1اكنجلييم برمم سجل 
 السيو  األوروبيةا تلص الخاصة بالتتريةاا.

 

 

 

 

                                           
53 http: //www.heliosauctions.com/catalog/item/730 Accessed 17/8/2021 

http://www.helios/
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 م54ثانيًا: الخناجر

ليـد ارنسـخ لتلـص قهـو ت J PO 2731ملةـوح اـخ المتلـ  العسـكرم الةرنسـخ بـرمم سـجل/ لخنجـر ا المثـال األول:
ياللا لــاد علــد اــول جانبيــ  نصــل مقــوب ملــســم لــ  40التــر  وخاصــة اــخ التــام اــول الخنجــر المصــنوعة اــخ 

 .النصل تةصل بي  جانبخبارير بالكامل ول  لااة متوساة 

صناعة الخنجر ويخرات ا يداعنا بالح  و  م  استخدم  كا  ضابا م  ضـباا ارمـة المماليـص علـد  
وكـــا  يـــتم لملـــ  اـــخ العـــروض العســـكرية والمناســـباا التـــخ تتالـــب مـــا يتناســـب مع ـــا مـــ  يى  اهلـــب الحـــ و

 النسر اكمبرااورم. تعار للنحر اوالالا. نباتية مذهبة ميي  بيخار االخنجر وسالتا 

كعــب  د اــخمــ  البرونــيا األولــللقتــي  ا ملــاا بةصــ المقــبض مصــنو  مــ  ختــب الجــويا مو  
م  النلاب المصقول ميي  بنةب نما ال مد مصنو   مدا ال المقبض ع  والللقة الثانية تةصلالنصل. 

كمـا نجـد لـر  الصـان  علـد ا اليخـار  تح ـر التـوثير المتـرمخا علد النصلةورر ملالنباتية اليخراة لا
 (28)لوحة بي  المقبض ذو اللو  األسود واألار الذهبية.   ح ار التناس  ما

 Thierry deا ملةــوح اــخ المجموعــة الخاصــة اللــرب القنصــلخ أللــد واــرادخنجــر وهــو  المثــال الثــاني:

Maigret. 

 Thierry de بمجموعـــة العـــرضنـــة والمناســـباا الرســـمية ملةـــوح صـــن  ب ـــرض الييخنجـــر الو  

Maigret.  ثم لــراي ختــبخ ال وهــو خنجــر مميــي مــدو  علــد المقــبضســما  53.5الاــول  126بــرممJ J ث
وعلي ـا يخـار  نباتيـة منلنخ مليالل م  لااة ما  ميدوجـة م  الصلب  النصل داخل جامة بيضاوية التكلا؛

 Coulauxث وثMfture de Klingenthalث 55كلينجثـل صـن  اـخمالمقـبض ا مومـ  علـد كعـبمذهبـة

frèresعالمـــة ث عليـــ  مـــدو ا ميخـــر  بلليـــة تـــكل الدمعـــة همـــد نلاســـخلـــ  ؛ ثB D ث متتـــابكة اـــخ تـــكل
لـذلص  (56)(م1805 لـد نـوامبر  1800مـ  سـبتمبر  عسـكرم مركـيولـدر توهـخ ا (D. Brouillyبيضاوم )

 .(29)لوحة ا خ ترج  لةترر ما مبل  عال  اكمبرااورية. 

 

                                           
 عنــد الةعليــةا والخنجــر لةحــة اارســية معربــة مركبــة مــ  )خــو ( و)كــار( وهــخ ودار تللــ  بــوواخر األســمام اتةيــد م الخنجــر: 54

 سكي  م  اللديد والجم  خناجرا وتعر  ويضال باسم )الصلا( وتعنمخ السكي  الكبير وو المدية والجم  )وصالا(.
ا 2ـ.ما ج1956هـ/1374دار صادرا  مبيروا لسا  العرباا م(1311هـ/711ملمد ب  مكرم ب  علخا) ام  امنحور اب  -

258. 
م وتقــ  تــر  ارنســا بــالقرب مــ  ستراســبورجا ونتــئا اــخ ع ــد لــويب 18األبــيض اــخ القــر  تعــد مــ  مراكــي صــناعة الســالت 55

 الخامب عتر انحرم
- BINK, J , Brief History of Klingenthal Blade Manufacturing 
56 https: //www.thierrydemaigret.com Accessed  17/8/2021 
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 :ثالثًا: الفؤوس

سـي  م مـ  األسـللة متلركة ترسانة ا م عبارر ع مماليص لل ممييرلااألسللة الخاصة  يعد الةوب م  
 ا والتخ ليب ل ا وحيةة وخرىادبوسل منلنخ كبيرا وخنجر ويوج م  المسدساا. كما يتضم  اوسلا و ذو نصل 

ألن ــا لــم تســتخدم اــخ القتــال. ول ــذا الســبب مــام مصــن  ارســام  ؛عــروض العســكريةال وثنــام ايســتعراض ســوى
  من ا. بإنتاج مائة نسخة اقا

   الفأس:

 0.655اول السالت بالمتر.م  2013.0.513 /برمم سجلبالمتل  اللربخ بباريب  ملةوح

 .(يةلديدالروب ال)اول  0.129الاول بالمترم 

بـــي  المقـــبض ملصـــور المـــاهوجنخ يبلـــغ اولـــ  ســـتي  ســـم تقريبلـــاا و  الختـــبمـــ    صـــنو م ض  مقـــبلـــ   
. اللديديـة الةـوبروب دعم تـسـتخدم لت واألخـرىا عنـد بدايـة المقـبض؛ المةصـ م  النلاب األصـةر  للقتي 

 (30)لوحة . مستقيمة اخ اللااة العلوية ومثنية اخ اللااة السةلية  اوهخ م  الةويذ المصقول ل ا لاات

 رابعًا: الدبوس

 48421برمم سجل بالمتل  اللربخ بباريب ةوح لم

 31مادر الصن م اللديد الصلب والنلاب لولة 

 المقاييبم

 0.63بالمتر.م اكجمالخ اول السالت  -

 0.092العرض بالمترم  -

  0.093الاول بالمترم  -

 جيم اويذم(ال) 0.203الاول بالمترم  -

 خامسًا: األسلحة النارية

وهـو سـالت مـديم ملةوحـة بـالمتل  اللربـخ ببـاريبا  (32)لوحة  blunderbussية م  نـو  بندم 
وهـو جـيم  اخاصة اخ ولعاب الةروسـية بـالم رب العربـخ الاراي اخ ال ربا ي ييال يلحد بتعبية اخ التر 

مـ   بندميـة ا مستولار ميكانيكيلا م ه البندميةهذ Versaillesتصميم مصن    التقليدم للمماليص. يم  التسل
 . ماسورر ملسام ذاا اوهة متسعةا ولكن ا ميودر بم1793 صناعة عام

 )مم( 39لعيارم ا -
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 0.800اول السالت بالمتر.م  -

 275ا 2الوي  / الكتلة بالكيلوهرامم  -

 0.185ايرتةا  بالمترم  -

 0.088العم  بالمترم  -

  2013.0.514 /بندمية برمم سجل -

 خاصـة بالمماليـص مثــل سدســاا. صـناعة ارسـام التــخ تنـتف نمـاذج ملــددريوجـي  مـ  المو وهـداراا  
خاليـة الماسـورر ملـما  14ذاا عيـار ال ـداراا .ا ةل م التـرميو وصـ عبر ع التخ ت   ما ئا وويياالبيضاموسللت م 

ـــة  ـــر مـــ  النمـــاذج الةرنســـية التقليدي تتـــري  ب ـــد  كوســـللة المتـــاب ةا وهـــخ مـــ  الختـــونة وور  ووخـــ  بكثي
 123B /رمم سجلوهخ ملةوحة اخ المتل  اللربخ بباريب  (33)لوحة  .ض اخ المواكبايستعرا

 :مقاييسال

 0.32لاول بالمترم ا -

 0.12ايرتةا  بالمترم  -

 0.043لعم  بالمترم ا -

برمم  Thierry de Maigretبمجموعة عرض.بباريب  ملةوحة (34)لوحة تي  امثال آخر ل دار  
للــــرب القنصــــلخا ثــــم أللــــد مماليــــص امــــ  مسدســــاا الينتلــــوص بوميــــل يوج نــــادر عبــــارر عــــ   13057عــــرض

ث اخ مـثم  وومعـا NBث اخ ترياا ثBOUTETاخ مستايلا ثو ث LCم ثمدو  علد جانبي ااكمبرااورما 
 اخبجعة و ا كالب كما يخراا بوتكالمم؛  14.5ث عيار Entse Boutetثالعلوية الص يررم  المسالةعلد 

اـخ تـكل بيضـاوما  نلاسـية مـيودر بقاـ ث؛MANUFRE À VERSAILLESثلوض اويذما مومعةم 
وســةل (؛ Daniel Bouyssavyثا )DB( وم ثDenis Brouillyث )BYث بلــراي م مقاوعــة ومختومــة

مــما والاــول الكلــخ  270 الماســورراــول يبلــغ ؛ المقــبض مثبــا للقــاا صــ يرر تســم  بتعليــ  الســالت بربــاا
 ايــة اتــرر القنصــليةا بدايــة اكمبرااوريــة األولــد. بلالــة جيــدر. ن يــرج  و  تلــص ال ــداراا ترجــ   لــد مــم. 405

متل  خا ا مصر الةنو  الجميلةا كا  يوجد ومثلة من  اخ نسخة.  12يح ا  ن   نتاج ص ير ل  يتجاوي 
 .372برمم سجل/ م1972عام بروكسلا 

 

                                           
57 5, rue de Montholon 75009 Paris – France 
https://www.thierrydemaigret.com/en/speciality/weapons-militaria-historical-memories 

Accessed 17/8/2021 

https://www.thierrydemaigret.com/en/speciality/weapons-militaria-historical-memories
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 نتائج البحث:

يت  وثنام اللملة الةرنسية علد مصـر   التوثير اللضارم لةرمة المماليص كا  بداونستنتف م  الدراسة  
العــدو  لــد اللليــ  ثــم الباــل  المملــوص مــ  موكيــ  كانــا الةنــو  تــاهدا علــد مكانــة المماليــص وتلــول  والتــام

ويح ر هذا مـ  خـالل لولـاا الةنـاني  اةـخ البدايـة تكـو  صـور  االذم يكرم بةضل باويت  اخ ميادي  القتال
ابليو  بونــابرا واــخ متــ د مصــور علــد ميداليــة تذكاريــة وبعــدها الصــرا  ثــم يح ــر اــخ ضــم  الملياــي  بنــ

يصب  م  لراب التر  لنابليو  وم التلول م  خصم  لد بال مكرم اخ نحر المجتم  وموضـ  الثقـة مـ  
 مبل السلاة اللاكمة آنذاص. 

بسـ م كمـا كا  لتواجد ارمة المماليص توثير موم اخ المجتم  الةرنسخ لي  تتـب  األاةـال ب ـم بورتـدام مال
توثرا النسـام بعمـائم م اتيينـوا ب ـا اومـد ووضـ  البلـ  وهميـة مكانـة المماليـص اـخ المنـيل الةرنسـخ ا  بعـض 

 الساعاا الخياية المجسمة اتخذا  تكل الةارب المملوكخ.

 نجد و  البعض م  هؤيم المماليص حل ذكره اخ التاريخ الةرنسخ وكرم بعمل متل  خا  لتخليد ذكراه 

ر التــــاثير الةرمــــة المملوكيــــة اــــخ ارنســــا بــــل تعــــداها ليــــ  تــــملا اســــبانيا الينمــــا اراد الةنــــا  لــــم ينلصــــ
ارانسيســكو جويــا استلضــار  تخصــية الةــارب المســلم وثنــام مصــارعت  للثيــرا  استلضــر تخصــية المملــوص 

 الةرنسخ بيي  المختل  تماما ع  يم الةارب األندلسخ.

ا ذ هو ومر ليب بالجديد واألوروبية و السيو  الةرنسية  توثير السي  اكسالمخ علد ووض  البل   
بــي  التـعوب اـخ ميـادي  القتــال ومـر وارد يح ـر لـ  ومثلــة علـد مـر التـاريخ انجــد  التـوثيراا المتبادلـة مـا   

تـب  مبضـة لي  استخدما المقبض الـذم ي   (م16-15هـ/10-9)بالسيو  العثمانية اخ القر   اتوثر بولند
  يوالــذم ســاعد علــد ح ــور تلــص الســيو  انتقــال صــنا  الســيو  اكيــراني ي كــاربيالار  باــراالمســدب وع ــ 

الموالي  للدولة الصةوية  لد بولندا لمناصرت م ضد التوس  العثمانخ مما كا  ل  اثـر كبيـر اـخ  ح ـار هـذا 
ر ولـم يكـ  األمـر ملصـور اـخ بولنـدا اقـا بـل نجـد مقـاتلخ المجـ( م17-16هــ/11-10ي )التوثير اخ القـرن

ومثلمــا اللــال بالنســبة ألخــذ  والبلقــا  ويضــا يســتخدمو  الســيو  التركيــة  لــد جانــب اــري ســيوا م الوانيــةا
عـادر اسـتخدام ا نجـد سـيو  ووروبيـة وخـذا  نصال السيو  المملوكيـة مـ  مبـل ضـباا اللملـة الةرنسـيةا وا 

يتبــام باكســكندرية مــ  مبــل المماليــص ونقتــا علــد نصــال ا كتابــاا عربيــة عثــر علــد معحم ــا اــخ ملعــة ما
 58.لي  وودعا بالقلعة كوم  م  مبل م  لصلوا علي ا ك نائم لرب

الاا للنحر و  السيو  التخ وعيـد تصـنيع ا وصـبلا هـدايا تكـريم للقـادر ورجـال الدولـة ال ي و   
د بما علي ا م  نقوا بالكتابة العربية وعندما وعيد تصـني  السـيو  التمتـير والقلـيف لةرمـة المماليـص نجـ

بـل  امراعار لل ويـة المملوكيـة ح ـرا اـخ يخـار  تلـص األسـللة ولـم تقتصـر اقـا علـد األسـللة البيضـام
                                           

 .208ا م1948تبة الن ضة المصرية ا مك مالقاهررا السي  اخ العالم اكسالمخ االرلم  عبد يكخا 58
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ا ويضــــا علـــــد األســــللة الناريـــــة والـــــيى الخــــا  بالمماليـــــص لتــــد يعبـــــر المح ـــــر عــــ  هويـــــة المماليـــــص 
وربيـة ومـ  خضـعوا ل ـم مـ  التـعوب األ اخ المجتم  الةرنسخهؤيم المماليص  توثيرووضلا الدراسة كما

مثل اسبانيا الذم عبر انان ا الت ير ارانسيسكوا جويا ع  هوية الةارب األندلسخ بصورر المملوكخ الذم 
كرمـوا سـوام اـخ ميـادي  واـخ ذاا الومـا نجـدهم ا التص ب  األسـبا  اـخ اتـرر ايلـتالل الةرنسـخ ألسـبانيا

ن م ذا مكانة لدى نابليو  مثـل القتال بترميت م ولصول م علد ووسمة تراية وو بنتر مذكراا م  كا  م
اخ متال  المد  التخ اسـتقروا اي ـا هـذا باكضـااة بعرض متعلقات م  رستم رضا وو بتكريم البعض من م

لتصويرهم علد تل  مادية مثل الساعاا الخياية وو علب النتو  والتبغ وو كصور تخصية ألتخا  
وو اـخ صـور اللولـاا الةنيـة رسـتم رضـا  صـخالتلا مكانة مريبة م  اكمبرااـور نـابليو  كلارسـ  التخ

التــخ توضــ   نجــاياا نــابليو  العســكرية اتح ــر لنــا دور المماليــص اــخ ميــادي  القتــالا واألكثــر مــ  ذلــص 
عجــاب الهيــر الالتــوثير ال مباتــر اــخ مالبــب األاةــال الــذي  تــوثروا بالمماليــص اارتــدوا يي ــم كقــدور ل ــما وا 

ر م  محاهر اليينة اخ المالبب األوروبية لتد اخ مجال العالماا النسام بعمائم الروب واتخاذها كمح 
  بي  الدول تم ايستعانة ب م كضباا اتصال  ما
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 أ الزي الرسمي للمملوك الفرنسي – 1لوحة 
 /https://www.pinterest.ru/pin/692217405199776252 :نقال عن

 

 
 ب  اليم الرسمخ م  خالل صور الةناني -1لولة 
  =https://www.google.com/url?sa=i&url :نقال ع 

 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 

 

 204  (223-173) |املؤثرات الحضارية لفرقة املماليك املصرية
 

 
  2لولة 

 .Thierry de  Maigret ,  مجموعة عرضملةوحة ب126رمم سجل لقيبة سرج 

 https://www.thierrydemaigret.com نقال ع م 

 
 و-3لولة 

 Préau)-(musée des châteaux de Malmaison et de Bois ملاكار المالبب المملوكية لألاةال نقال ع م
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 ب -3لولة 

 ا  مالبب المماليصملاكار المالبب المملوكية  اتوثرا النسام بالعمائم وارتدى الصبي 
  Préau)-(musée des châteaux de Malmaison et de Bois:نقال ع 
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 و – 4لولة 

 نقال ع م متل  اللوار

 
 ب-4لولة 

 نقال ع م متل  اللوار
ماعة وميخر  بصور لللضارر  37وهو م    (OA 9493-23)اقم م  البورسلي  ملةوح بمتل  اللوار برمم سجل   

اار يليا بتلص الصور عبارر ع   وتكال للكتابة المصرية القديمة وم  ضم  تلص الصور صورر للمملوص  المصري ة القديمة  وا 
 رستم رضا بيي  وصورر وخرى لتخصياا مصرية تعبر ع  النسيف البترم للمجتم  المصرم م  االت وتيخ وراهب مباخ
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 ب رستم رضا -5لولة 
 https://www.napoleon.org/en/history :نقال ع   

 
 ملةوح بالمتل  العسكرمرسم الةناا  منتبرا نيكويب رستم رضا اخ بيي  المملوكخ اخ تتويف نابليو  امبرااورا  1-5لولة 

  www.alamy.com نقال ع م
 
 

http://www.alamy.com/
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 عيل  بيد الةنا ع  بور تري  أللد واراد ارمة المماليص وهو  سما 6لوحة 

at Fontainebleau lassigny  نقال عن:  م1805ترج  لعام men at arms napoleon mamluks,22 

 
ملةوحة برمم سجل Petit,Jacobم( 1869-1796ساعة  م  البورسلي  م  عمل الخيا  جاكوب الص ير )  7لوحة 

ODUT1740  المجسم موخوذ ع  لولة الةنا  سم والتكل 44سم وعرض 56م يلبغ ارتةاع ا 1845صنعا عام
Debucourt, "La Retraite du mameluk م لةارب مملوكخ يقةي بةرس  وهو يتوهل لسلب 1803ثديبوكيرا  عام

  arts de la Ville de Paris-xetit Palais, musée des Beaupنقال عن: سية  م  همده

https://www.parismuseescollections.paris.fr/en/recherche/type/oeuvre
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 و متاهد متال لةرمة المماليص-7لولة 

 
 ب متاهد متال لةرمة المماليص-7لولة 
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م  1816نقال ع  كتاب جرائم نابليو  صدر عام  صوره مابوعة مج ولة التومي   لمماليص يقوموا بعملية ايهتيال  8لولة 

 نقال ع م
1816 Le Brigand Corse Napoléon Bonaparte Pamphlet Empire Very rare First Edition 

 

 
 9لولة 

  54139ل ليو  ذو ونبوب اويل يتب  التبص  ملةوح بالمتل  اللربخ باريب برمم سجل   
 األبيض Meerschaumسم مصنوعة م  عجينة صلصال المارتيوم  7ا58اول ا
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  10لوحة 

سم للةح النتو  وو التبغ  التخ صنعا م  ختب وبنوب 13.081*سم * 8.25سم*12.7علبة مستايلة  ذاا مقاييب 
 Lot829 برمم سجل The Canterbury Auction Gallerie محفوظة في  وكا  دبتص  لبندمية

 

 11لولة 
سم وملةور علي ا باللةر 8.5مارها  A19553وملةوح بمتل  العلوم البرياانخ ويضا علبة مستديرر م  ختب رمم سجل

 الباري
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  12ة لوح

م وهخ ملةوحة بالمتل  البرياانخ برمم سجل 1798ولدى ميدالياا  التكريم البرونيية تخليدا لمومعة األهراماا بالجيير 
 ب83ا5ويبلغ مارها 1382ا1103ا1906

 

 
 13لولة 

م مجموعة األندلسخ مام جويا برس Gazulلمصارعة الثيرا  واستعانة جويا بتكل المماليص ليعبر ع  تخصية الةارب هيال 
بمدريد رمم السجل  elpradoنقال ع ممتل  البرادو 1816-1814م  الصور تمثل مصارعة الثيرا  وتاريخ ا مابي  عام 
G02415   246المقاييبX353مم 
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 14لوحة 

بمدريد رمم السجل  elpradoم نقال ع ممتل  البرادو 1816لةا انتباه الثور ومتاهلت  بالردام األلمر رسما عام  
G02415   246المقاييبX353مم 

 

 
 Austertitzالمملوص مصاةد الب دادم علد اليسار اخ مومعة  15لوحة  

 s1873–Charles Beyer, French, 1808 للةنا 
 https://artgallery.yale.edu/collections/objects/32747نقال عن 

https://artgallery/
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 16لولة 
   Felician Myrbach.ص عمللولة هجوم  الممالي

 Musabab.com: نقال ع 

 

 16لوحة 
 م اخ ميدا  باب التمب  1808عمل انخ لةرنسيسكو جويا يصور  ثورر وهل مدريداخ الثانخ م  مايو 

la   puerta del sol      الملةوحة بمتل  البرادوEl prado  بمدريد رمم سجلpooo748 ا المقاييب
سم  وهخ تصور مصة وصابا ولد المماليص بال  نارم م  بنام مال 5ا347سم ارتةا   وعرض  5ا268

 علد واراد م  ارمة المماليص
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 17لولة 

 Inv.2215سم ملةوحة اخ متل  تاريخ مدريد برمم سجل   2ا5X30ا22سقوا واراد م  ارمة المماليص متلد لولة مابوعة 

 
 18لوحة 

Musee Carnavalmet ,Histoire de Parikrbs.ملةوحة برمم سجل  اG5592   م  لولاا  29المت د هو رمم
  سم 2ا26سم وعرض  36الكتلوج اول  
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 ب-19و                                                               لولة– 19لولة 
  ملةوح بالمتل  العسكرم بباريب سي  نابليو   

 Photo (C) Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambierنقال عن  

 
 أ-20لوحة 

 
 ب-20لولة 

 سي  نابليو  ب مد ميخر  بتريا يخراخ نباتخ ملةوح بالمتل  العسكرم البرياانخ 
 NAM. 1963-10-127-1برمم سجل 
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 21لولة 

 سي  ينسب لقائد كتيبة المماليص  دوباب نقال ع م
https://www.thierrydemaigret.com/lot/18720/3807446 

 
 أ-22لوحة 

 بمتل  األرميتاج بسا  بارب برج   مقبض السي  الملور علد تكل روب نسر
 NHB.N2818برمم سجل 
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 ب-22لوحة 

بمتل  األرميتاج  ونصل السي  م  الجوهر الدمتقخ وهو م  اراي تمتير ومدو  علي  بالةرنسية ذكرم مومعة مارنجو
 نقال عن المتحف NHB.N2818 بسا  بارب برج  برمم سجل

 
 23لوحة 

م وهو ملةوح بالمتل  العسكرم بباريب  1802لنصل تم وعادر تصنيع  وهو م  سيو  نابليو  لينما كا  القنصل األول 
 نقال عن المتحف 5029i برمم سجل 
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 أ -24لوحة 

 
 ب  -24لوحة 

 سة نابليو  سي  الجنرال ميتيل نام اهدم  لي  م  نابليو  وملةوح اخ مؤس
 نقال عن المجموعة الدائمة بالمؤسسة   Inv.114ملةوح برمم سجل 
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 25لولة 

 نقال ع  المتل  العسكرم j4931سي  ملةوح اخ المتل  العسكرم الةرنسخ رمم سجل 

 
 26لولة 

 نقال ع  المجموعة  lios.heauctionويخار  ملةورر بتكل هالل وهو رمي المماليص  ملةوح بمجموعة 

 
 سي  لضابا انجلييم ملةوح بالمتل  العسكرم البرياانخ برمم سجل  27لولة 

NAM. 1963-08-15-1 نقال ع  المتل  العسكرم 

http://www.helios/
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 28لولة  

 نقال ع  المتل  العسكرم J PO 2731الخنجر  ملةوح اخ المتل  العسكرم الةرنسخ  برمم سجل 

 
 29لولة 

نقال ع   126برمم   .Thierry de Maigret  بمجموعة العرضرض اليينة والمناسباا الرسمية ملةوح  الخنجر  ب 
 سجل المجموعة

 
 30لولة 

 نقال ع  المتل  العسكرم 2013.0.51اوب ملةوح بالمتل  العسكرم بباريب  برمم سجل  
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 31لولة 

   المتل  العسكرمنقال ع 4842 1دبوب  ملةوح  بالمتل  العسكرم بباريب برمم سجل

 
 32لولة 

 نقال ع  المتل  العسكرم 2013.0.514بندمية ملةوحة بالمتل  العسكرم بباريب برمم سجل 

 
 33لولة 

 نقال ع  المتل  العسكرم 123Bهداراا ملةوحة بالمتل  العسكرم بباريب برمم سجل
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 34لولة 
 130برمم عرض Thierry de Maigret.ة عرض نقال ع  مجموع بباريب العسكرم  هدارتي   بمتل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


