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 :ممخصال

 عبودية) القنانة نظام وتأسيس توطيد في لمدولة المحوري الدور دراسة إلى البحث ىذا ييدف
(, 7=;6 -68;6) االوائل رومانوف آل سرةأ قياصرة عيد في روسيا في  krepostnoe pravo(االرض
 القرن في كبرى أوروبية كقوة ظيورىا والحقا, عشر السادس القرن في, الموسكوفية روسيا دولة توسع خالل
 خالل من الدولة قبل من المحاوالت ىذه تعزيز تمحيث . االقطاعي االقتصاد نمط واتساع, عشر السابع
 الحاسمة بالخطوة, <9;6 الثاني كانون من والعشرين التاسع في في أوجيا بمغت التي ,المراسيم من سمسمة

 مجموعة بموجب, ألسيادىم الفالحين إخضاع عمى المؤسساتي الطابع الضفاء الروسية الدولة جانب من
 تنقل بشدة قيدت التي (Sobornoe Ulozhenie) أو( المجمع قانون) بـــ عرفت التي, القوانين من جديدة

 ساىمت التي والظروف. لالقنان المالكين لمنبالء القانونية الحقوق عمى الرسمي الطابع وأضفت الفالحين
  .العممية ىذه في المركزي الدولة ودور, حركتيم عمى متزايدة قسرية سيطرة فرض في

 الكممات المفتاحية: )القنانة، حكم القياصرة، آل رومانوف االوائل(.
Abstract: 

This research aims to study the pivotal role of the state in consolidating 

and establishing the system of serfdom (krepostnoe pravo) in Russia during the 

reign of the tsars of the early Romanov family (1613-1682), during the 

expansion of the Moscow state, in the sixteenth century, and later its emergence 

as a major European power In the seventeenth century, the expansion of the 

feudal pattern of economy. These attempts by the state were reinforced by a 

series of decrees, which culminated on January 29, 1649, with the decisive step 

on the part of the Russian state to institutionalize the subordination of the 

peasantry to their masters, under a new set of laws, known as (the Law of 

complex) or (Sobornoe Ulozhenie) which severely restricted the movement of 

peasants and formalized the legal rights of serf-owning nobles. and the 

circumstances that contributed to imposing increasingly coercive control over 

their movement, and the central role of the state in this process. 

Keywords: (serfdom, the rule of the tsars, the early Romanovs). 
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 مقدمة 
التي  السيوب سكان لمعظم الرزق لكسب الرئيسي المصدر الزراعة كانت

 قبل األوراسي, السيل من الشرقي األوروبي الجزء استعمرتيا قبائل السالف الشرقيون في
 وكذلك ،تشكل الدولة الروسية القديمة ومركزىا مدينة كييف في القرن التاسع الميالدي وأثناء
 . ابعدى

خسر  ,العائالت األكثر قوة عمى المزيد من األراضي ستمرار استيالءاوبسبب 
وبمرور  ة,االقتصادي تبعيةفي ال واعووق حوزتيماألضعف ما كان في األصل بالفالحون 

وصارت البالد كميا عبارة عن ضياع وقرى  ,االقطاعية في روسياالعالقات الوقت تطورت 
األميرية لالقطاعيين من االمراء والنبالء  المؤسسات جانب إلى الكنسية، تابعو لممؤسسات

 نمو وبطبيعة الحال تطمب األراضي. من كبيرة حيازات أيدييم , الذين تركزت في(البويار)
لمقيام بيذا  أستغالل العبودية وعمى ىذا االساس استمرمتزايدة,  عمل قوة الكبيرة العقارات
 إلى الريف سكان من األفقر العناصر أيضا دفعت االقتصادية الصعوبات لكن الدور،

مرحمة االنحالل  في اإلقطاعية العالقات توسعت الوقت وبمرورالتبعية االقتصادية. 
القديمة, التي امتدت من القرن الثاني عشر حتى  الروسيةدولة الوالتفكك السياسي في تاريخ 

القرن الخامس عشر, وذلك نتيجة لمعزلة االقتصادية بين مختمف االراضي, تمك العزلة التي 
عمى  المفتوحة واحتجاجاتيم الفالحين استياء وكان كان يفرضيا نمط االقتصاد االقطاعي.

 مميزة في التاريخ الروسي. سمب اراضييم سمة
 لمفالحين االجتماعي أو الجغرافي التنقل عمى قانونية قيود ىناك تكن لمومع انو 

 تدريجيًا في اخذ يتغير الوضع الوسطى, غير ان ىذا العصور في دوقية موسكو سكان من
 في الحرب األىمية عن عشر, وذلك نتيجة الضطراب العمل الناجم الخامس القرن منتصف
 ىجرة فوضى, أدت الى حدوث في تسببت التي ,69:8 و :697 عامي بين موسكو

بدأت الدولة الروسية بتقييد حركة الفالحين  لذلك، ونتيجة. األمان عن بحثاً  الفالحين
القرنين في روسيا ببالظيور ( القنانةعبودية االرض ) بدأت وعمى اثر ذلك ,الممزمين
ى. إقطاعية إلى أخر نقل الفالحين من ت، عندما بدأ تقييد حق عشر والسادس عشر الخامس
 الخدمة وطبقة الحكومة بين المتبادلة تأمين التبعية ىو االساسي من ورائو الدافع وكان
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ن يؤدون الخدمة لذلك، تم تكميف الفالحين بإعالة النبالء ومالك األراضي الذي. المتوسطة
كان الذين  ,متطمبات معينة عمى مالك األراضيفي الوقت نفسو، تم فرض . العسكرية
ا العقد ىذو  ة.المجاعة وأداء الوظائف القضائي أعوامحماية الفالحين ومساعدتيم في عمييم 

، ولكن الدولة، ومالك األراضي، وحتى الفالحين من ، إلى حد ما،مقبوالً  كان االجتماعي
  .نتيجة الحروب واالزمات وقت، بالطبع، بدأ يفقد أىميتوبمرور ال

 الطابع الحاسمة من جانب الدولة الروسية الضفاءوعمى اثر ذلك, جاءت الخطوة 
التاسع والعشرين من كانون الثاني  ألسيادىم, في الفالحين إخضاع عمى المؤسساتي

 أو المجمع( القوانين, التي عرفت بـــ )قانون من جديدة مجموعةموجب ب, <9;6
 المحوري الدورإلى دراسة الذي ييدف ىذا البحث  من ىنا تأتي أىميةو  )آلوزيني/آلوجيني(.

قياصرة أسرة آل رومانوف  في روسيا في عيدتوطيد وترسيخ نظام القنانة  في لمدولة
        .االوائل

 آل رومانوف القنانة في روسيا قبل حكم وتطور نشوء:  
 سكان من لمفالحين االجتماعي أو الجغرافي التنقل عمى قانونية قيود ىناك تكن لم

 منتصف تدريجيًا في يتغير الوضع ىذا بدأ ذلك، ومع. الوسطى العصور في دوقية موسكو
 عيد في الحرب االىمية عن عشر, وذلك نتيجة الضطراب العمل الناجم الخامس القرن

 وعمى ىذا االساس, بدأت .(6)أساسي ( بشكل697:- 69;7) Vasilii IIالثاني  فاسيمي
 لمحرب نتيجة وجية نظر المؤرخ ريتشارد ىيمي, , من Serfdom القنانة(عبودية االرض )

 حيث فوضى. حدوث في تسببت والتي ,69:8 و :697 عامي بين موسكو في األىمية
 أكثر متكرر بشكل الفالحين ىجرة في مما تسبب األرض بنيب المتنافسة الجيوش قامت
 إصدار" الحكومة" من المختارة األديرة طمبت لذلك، ونتيجة .األمن عن بحثاً  المعتاد من

 القديس يوم باستثناء السنة من وقت أي في التنقل من المدينين الفالحين تمنع ليم مواثيق
الذي يصادف  St. George’s Day (Iur’ev den 'osennii)الخريف  في جورج

  .(7)من كل عام (نوفمبر ;7)السادس والعشرين من تشرين الثاني 
 المخصصة األحكام واسع نطاق عمى طبقت (،7;69 -::69وفي خالل المدة )

 األديرة عدد أن ومع .(8)تنقميم من الحد في تتمثل والتي األديرة، في لمفالحين أصالً 
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 العمال حركة في التحكم في الحق أعطاء الحكومة اال إن قمياًل، كان المدينين والفالحين
 .(9)عشر الخامس القرن من الثالث الربع في وضعيا تم سابقة قد كانت الفالحين

وأستمر  7;69( أميرًا كبيرًا لموسكو عام (Ivan IIIوعندما أصبح إيفان الثالث 
، وىو عيد أصبح نقطة تحول في التاريخ الروسي. حيث تم توحيد :6:5حكمو حتى عام 

االمارات واالراضي االقطاعية حول موسكو, في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
اخذت تتكون مالمح الدولة الروسية المركزية الموحدة, وبداية القرن السادس عشر, و 

وأصبحت روسيا واحدة من أكبر وأقوى دول أوروبا, فأزدادت أىميتيا الدولية, خالل ىذه 
الحقبة، وانتيى االنقسام الروسي الذي دام قرونًا. حيث ضم إيفان الثالث معظم اإلمارات 

و أربع مرات. وعمل بال ىوادة من الروسية األخرى، مما أدى إلى مضاعفة أراضي موسك
أجل زيادة سمطاتو كأمير كبير في ممكياتو عمى حساب األمراء اآلخرين والعائالت النبيمة. 
فتعززت سمطة االمير الكبير بظيور الدولة الموحدة, وصار ايفان الثالث يسمي نفسو في 

 يعنيمما (, (Caesarقيصر االمبراطور أو الوالتي تعني  Czar)الوثائق الرسمية )
رومانية وبيزنطية في مشروع بناء الحكم المطمق في روسيا. كما  مصطمحات وظيفت

 " لقب اضاف, 8<69 في عامو . autocratاستخدم الكممة الروسية التي تعني "مستبد" 
. ولنجاحو في تعزيز وحدة روسيا، حصل Sovereign of All Russia" عموم روسياممك 
 gatherer of the"األراضي الروسية موحدر رسمي ىو "الثالث عمى لقب غيإيفان 

Russian lands(:) . 
ومع اتساع نمط االقتصاد االقطاعي أستمرت عممية استعباد الفالحين. وتبدل 

أستندت  .(;)طابع سمطة االمير الكبير, فتحولت روسيا الى ممكية أقطاعية ذات حكم مطمق
سمطة االمير الكبير عمى جياز االدارة المركزية والمحمية المتشعب, وعمى جيش مركزي 

 مالك طبقة ىو موسكو في مطمق نظام حكم لبناء الرئيسي العائق كانقوي. ولكن 
 العقارات امتالك في الحق ىو وسمطتيم مكانتيم مصادر أحد . وكان(البويار) األراضي،

 التزامات أي دون ,(>)votchina فوتشينا()تسمى  كانت والتي -الموروثة من جية االب 
 دوما) يسمى مجمس في االجتماع في البويار استمر ذلك، فضاًل عن. الكبير األمير تجاه

 التقاليد بحكم أنو إال محددة، صالحيات إلى يفتقر كان الدوما أن من الرغم وعمى. (البويار
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 القوى الثالث مباشرة إيفان ولذلك لم يياجم. الكبير األمير لسمطة كاسر بمثابة كان
 من فئة الضباط من نبالء جديدة طبقة أسس ذلك، من وبدالً  لمبويار؛ والسياسية االقتصادية

 أساس عمى ,(=)pomestya )بومستي( باسم تعرف أصبحتالتي  العقارات منح خالل
 الغرض ليذا األرض جاءت ما وغالباً . العسكرية الخدمة مقابل األول المقام في مشروط،

  .(<)حديثاً  المحتمة األقاليم من
 حروب في روسيا انخرطت تقريبًا، عشر الخامس القرن من الثاني النصف فمنذ

 أنو الدولة وجدت كبيرة. قوات مما تطمب والجنوبين, الغربيين جيرانيا ضد وصعبة طويمة
 تخصيص في الحكومة بدأت ىنا ومن وحدىا, الضرائب عائدات من دعميا المستحيل من

 الفالحين عمالة يستخدموا أن المتوقع من كان الذين المتوسطين، لمخدم( بومستي) األراضي
 مقابل وأسمحتيم. في لصيانتيم النقدية أو العينية المدفوعات طريق عن أو مباشر بشكل
 جزء أو أرضو في بالعمل ليم وسمح قرضاً , أحراراً  الزالوا الذين, الفالحين الخادم منح ذلك،
طبقة  عن متميزة العقارات مالك من طبقة ىناك نشأت ومع ذلك .(65)لحسابيم منيا

وفي ذلك الحين تكون  .(66)الموروثة العقارات أصحاب أو العقارات الموروثة )الفوتشيني(،
شكالن أساسيان من اشكال الممكية االقطاعية لالرض: "العقار الموروث" و"العقار 

 . (67)الموىوب"
 سياستو لدعم جديد مركزي جيش بناء أىداف, منيا: عدة االستراتيجية ىذه حققت

 القوات عمى االعتماد في المتمثل القديم النظام أن اذ عمى ما يبدو,. الطموحة الخارجية
كافيًا؛  يعد لم األزمات أوقات في والبويار األمراء من والمساعدة بالطو من الشخصية

 الذين عمى الضباط العسكرية الخدمة مقابل )بومستي( فيالعقار الموىوب  توزيعو
 تعويض تم حيث ليم من خزينة الدولة، الدفع عبء من أعفاه الجديد الجيش نواة سيشكمون

العقار  نظام أنشأ نفسو، الوقت في. الجديدة عقاراتيم إيراد طريق عن الضباط ىؤالء
إيفان  ضم االصميين. كما عزز البويار لموازنة النبالء من جديدة طبقة الموروث )بومستي(

 مع األراضي، تمك من البويار اآلف بترحيل فقام. الجيد ىذا المتنافسة لإلمارات الثالث
 والئيم كان والذين حديثًا، المعينين الخدمة المتوسطين )بومستي( لنبالء ممتمكاتيم إعطاء
يفان لموسكو نظام  مع جديدة عقارات في البويار المرحمين توطين أعاد بينما الثالث، وا 
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 وسعو في الثالث ما إيفان فعل األثناء، ىذه في. لالرض بشروط العقار الموىوب حيازة
 من أساسي بشكل وذلك )فوتشينا(، في عقاراتيم الموروثة بقوا الذين سمطة البويار لتقويض
حيازة، ال شكمي بين التمييز عمى متزايد بشكل قضت التي القانونية سن التشريعات خالل

 االحتفاظ ، امتياز=>69 عام في الرىبان وُمنح .(68)لغير صالح العقار الموروث )فوتشينا(
 سيئ بشكل يعمل النظام كان ذلك، ومع .(69)الضرائب تحصيل ذلك سّيل حيث بفالحييم،

 وبداية عشر الخامس القرن نياية اعتبار لذلك يمكن. (:6)العمالة نقص بسبب ما، حد إلى
 . القنانة في روسيا تاريخ في االنتقالية المراحل بإنيا من عشر السادس القرن

 تبعية من تخمصت أن بعد الكبرى، موسكو دوقية كانت الوقت، ىذا اذ بحمول
 نوفغورود) الماضي ليا في الرئيسيين المنافسين وأخضعت 5=69في عام  القبيمة الذىبية

. المستقبمية الروسية المممكة تظير مالمح تدريجياً  أخذت ،(:=69 عام وتفير =>69 عام
: الدولة الحياة في أسس جميع عمى أثرت أقل، أو أكبر بدرجة حدثت، التي والتغييرات
 ففي .(;6)وحتى الروحية االقتصادية، -االجتماعية  الداخمية، السياسية الخارجية، السياسة

تسمى  روسيا لعموم قانونية مدونة أول وضع , عمى سبيل المثال ال الحصر, تم><69 عام
, لتوحيد جميع اجراءات المحاكم في جميع انحاء Sudebnik النظام القضائي )سوديبنيك(

 في اإلعدام عقوبة المادة التي نصت عمى بالمالحظة, مثل جديرة أحكام المممكة, وتضمنت
 - السابقة برافدا" "روسكايا في تحديده تم مما أقسى عقوبة ىذه وكانت. والفتنة التمرد حالة
 عقوبة استخدموا قد عشر والخامس عشر الرابع القرنين في موسكو أمراء أن من الرغم عمى

 ضد القاسية األحكام من وغيرىا -خونة  اعتبروىم الذين األشخاص ضد اإلعدام
 موسكو ألمير والسمطة المتنامية القوة مما يوضحاألميرية,  الرتب ذوي األشخاص

 الكبير األمير إلى ُينظر لم الغربية، أوروبا دول معظم عكس عمى روسيا، ففي .(>6)الكبير
 أنو عمى إليو ُينظر كان ولكن النبيمة، الطبقة في عضو أقوى ببساطة أنو عمى القيصر أو

 األحيان من كثير في الدنيا الطبقات تنظر لم لذلك. النبالء ذلك في بما الطبقات، كل فوق
 أو السمطة إلى لترقيتو تدخمت ما وكثيراً  النبالء، من لحمايتيا القيصر أو الكبير األمير إلى

 بالحكم لمقياصرة ُسمح عندما الواقع، النبالء. وفي قبل من االنقالب محاوالت من لحمايتو
 تجاوزت قوانين وأصدروا النبالء، من لمفالحين بكثير أفضل كانوا حقيقية، استبدادية بسمطة
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. اذ كانت مدونة القانون الروسية العامة إنسانيتيم في المعاصرة األوروبية الممارسات
, (=6), تحتوي عمى بنود عن االرقاء><69)سوديبنيك(، التي أصدرىا ايفان الثالث في عام 

ال المحمية, االدارة ممثمي إلى تقديمو دون أي رجل اعتقال من وأخرى تمنع الحكومة  فإن وا 
 وتفرض عمى المعتقل الرجل سراح تطمق أن يمكن األقارب طمب من عمى بناءً  األخيرة
 والممتمكات الشخصي األمن ضمانات لكن. الذي لحق بو "العار" مقابل غرامة اإلدارة ممثل

 شكوى تقديم في لممحكومين القديم الحق" اإلحضار, بل تضمن أمر قانون عمى تقتصر لم
لسمطة االمير  "الخاضعين لمحكام القانون عن الخارجة األعمال ضد سمطة أعمى إلى

 - krest'ianin)كريستيانين(  لمصطمح نسبياً  المتأخر الظيور إلى اإلشارة تمت .(<6)الكبير
khristiane في  "الفالحين" لـ عمومية األكثر التسمية باعتباره عشر، الرابع القرن نياية في

 الشرقي الجزء استعمار آثار من فقد كان. كييف عيد روسيا في روسيا في الريفية المناطق
 في بارًزا عامالً  كانت التي الدم، روابط أوكا أن ومنطقة الفولغا أعالي في القديمة المدن من

 في الجديدة الفالحين مجتمعات في موجودة تعد لم الريفية، المجتمعات ترسيخ في الماضي
 عامة تسمية ظيور في انعكس االمر قد ىذا يكون وبالتالي قد. الروسي الشرقي الشمال
 األصميين الوثنيين الصيادين تمييزًا عن الفالحين وىي )كريستيانين(، لمسكان جديدة

 خالل أستخداميا وزاد .(75))سيمرد( وكذلك السابق)ليودي(  محل لتحل وصيادين االسماك،
خاص أرض  لمالك الخاضعين لمفالحين الرئيسية غير ان اإلشارة عشر، الخامس القرن

(sel'skie krest'iane) وىي ،><69 لعام الثالث إيفان أحكام قانون أىم أحد وردت في 
التي حددت حق (. Okhristianskom otkaze" )الفالحين ترك وقت حول" (>:المادة )

( فولوست) منطقتيم أو قريتيم مغادرة أي انتقال الفالحين من مالك عقاري الى اخر،
volost، الخريف في حصاد من أسبوع قبلبمدة زمنية معينة تبدأ  السنة، في واحدة مرة 
 , وتنتيي باألسبوع(نوفمبر) الثاني تشرين في السادس والعشرين من جورج، القديس يوم عيد

 مكان في أنفسيم لتوظيف المغادرة، بإمكانيم يكن لم الموعد ذلك عدا ما وفي. يميو الذي
 فرقاً  يحدث لم الفالحين تنقل عمى جورج القديس عيد قيود إدخال فإن ذلك، ومع. (76)آخر
 السنة الزراعية في التقاليد السالفية نياية مع كان قد تزامن جورج القديس عيد ألن كبيراً 

 .(77)التنقل في كل االحوال إلى يميمون الفالحون كان عندما الوثنية الشرقية
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أما شروط االنتقال فكانت تجعل الفالح مع عائمتو في الواقع تابعًا لالقطاعي. اذ 
 اقامتيم عمى ارض مالك االرض عن استخدام أجور مقابل دفع عمى الفالحون مجبرين كان

 لمدة ىناك عاشوا قد كانوا إذا واحد(، مبمغ وقدره )روبل( والمرافق االخرى الدار) الفالح
 لمعمل عادة كان يغادر الفالح أن وبما. األقصر لإلقامات أقل ومعدل أكثر، أو أعوام أربعة
 الجديد لدى المالك كان إذا إال المغادرة الفقير لمفالح يمكن فال ر،آخ أرض مالك لدى

, وفضاًل عن ذلك, كان عمى الفالح قبل ان يغادر (pozhiloe) التعويض ىذا لدفع استعداد
وبذلك زادت الدولة من تبعية الفالح  .(78)سيده ان يجمع لو المحصول ويدفع االوبروك

 لالقطاعي, ومنحت وضع القنانة لفالحي روسيا صفة حقوقية, شرعية. 
 يكن لم مجانية، وعندما موسكو أمراء قدميا التي األراضي منح تكن لم ما غالباً 

 ومع األراضي، وىبوا ليم خدماتيم، مقابل لمنبالء المال لدفع أخرى وسيمة أي األمراء لدى
 الحكومة من السمطة نقل تم وبالتالي،. عمييا وزرعوىا عاشوا الذين الفالحون األراضي ىذه
 مالكين، سادة االراضي الممنوحة أصبح بعدماو  .لمغاية مستبداً  أصبح الذي - المالك إلى

 لمعثور القصور الفالحون يغادر عندما ألنو عمى منع العبيد من االنتقال، أنصب اىتماميم
 الفالحين من جداً  قميل عدداً  األحيان بعض في ىناك سيكون ثراًء، وأكثر أفضل مكان عمى

 األكثر األجزاء إلى الذىاب يفضمون الفالحون وبطبيعة الحال, كان. الكبيرة العقارات لرعاية
 أصحاب فإن وعميو،. أيدي عاممة بدون المواتية غير األجزاء ترك مما روسيا، من ثراءً 

 نبالء أيدي عاممة. ولذلك بذل باستمرار في حاجة إلى كانوا المناطق تمك في العقارات
 تقييد حركة األقنان، عمى الشرعية إلضفاء جيدىم الخدمة المتوسطة االقطاعيين قصارى

وفي الوقت نفسو, ضمان عدم مغادرة  دعميم؛ الفالحين عمى كان الذين الجنود كانوا ألنيم
جميع  تم تقييد حركة لذلك، .الحرب إلى ذىابيم الفالحين الراضييم أثناء غيابيم عند

ذلك  تضمين وتم .الثالث إيفان قبل من )بومستي( نظام إدخال من وجيزة فترة الفالحين, بعد
, كما ><69)سوديبنيك( لعام  الشأن بموجب مدونة قانون خاص بيذا رسمي في بند قانوني

 ذلك في "اسكارىم" الى العقارات أصحاب لجىء األحيان، بعض ولذلك, في. (79)مر ذكره
 . (:7)آخر عام لمدة البقاء إلى يضطرىم كان ذلك ومن ثم لمنعيم من المغادرة، اليوم،
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ليس ىذا وحسب, بل ان شروط االنتقال كانت أيضا تعيق انتقال الفالحين وتجعل 
 لمسيد, وأيضا المحصول جمع عمييم, قبل المغادرة, كانالفالح وعائمتو تابعًا لالقطاعي. اذ 

 تقريباً  الحاالت جميع في كانت والتي العقار، تكاليف االقامة في ارض السيد صاحب دفع
 بشرط المالك من المال يقترض الفالح كان األحيان من كثير بو. وفي الوفاء صعب التزاماً 
 الفالح قادراً  يكن لم األحيان، أغمب في ولكن. مدفوع غير الدين ظل طالما معين عمل أداء
. الحياة مدى المالك مع يعمل أن عميو كان وبالتالي لديونو، مساو   مبمغ ادخار عمى

المغادرة أو االنتقال, الن ذلك لم يكن  أمام كبيرة عقبة كان التحرر من الدين يمثل وبالتالي
 الثالث إيفان نبالء مصالح مباشر بشكل ىذا عزز .(;7)بمستطاع أغمبية الفالحين

 بإمكانيم كان إذا فقط حروبو وخوض إيفان جيش في الخدمة يمكنيم الذين "المدلمون"،
وساعدت ضرورة . عقاراتيم, من جية زراعة الممزمين في الفالحين العمال عمى االعتماد

أخضاع الفالحين الجاري استعبادىم وتركيز جميع قوى الدولة عمى التصدي لمخطر 
ء دولة موحدة كان إلنشا. (>7)وتعزيز سمطة أمير موسكو الكبير, من جية أخرىالخارجي 

تأثير كبير عمى تنمية االقتصاد والنظام االجتماعي لمبالد. فقد تغيرت عمى اثره طبيعة 
حيازة األمراء لألراضي بعد تفتيت العقارات اإلقطاعية الكبيرة القديمة، وانتقال جزء من 

طمق النبالء اإلقطاعيين إلى أماكن جديدة, فيما بعد، وبدأ ىؤالء المياجرون اإلقطاعيون يُ 
 . (=7)عمييم "مالك األراضي"، وممتمكاتيم "عقارات"

وىكذا تطور النظام السياسي لمدولة الروسية في نياية القرن الخامس عشر ومطمع 
القرن السادس عشر نحو مزيدًا من المركزية. وكانت روسيا, في القرن السادس عشر, من 

الحادي عشر أو الرابع عشر. وكان نواح كثيرة دولة أقل حرية مما كانت عميو في القرنين 
السبب يكمن, من وجية نظر المؤرخ فالديمير موس, في الميمة التي فرضتيا "العناية 
اإلليية" عمى روسيا لمدفاع عن آخر بؤرة مستقمة لألرثوذكسية في العالم، والتي تطمبت، في 

رة متزايدة ضوء التيديد الذي كانت تشكمو كاثوليكية اإلصالح المضاد، مركزية وعسك
لممجتمع، وعمى ىذا االساس كانت "التضحيات الكبيرة" مطموبة من جميع طبقات وفئات 

 .(<7)المجتمع
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ومع تشكل جياز الدولة المركزية في القرن السادس عشر تكون نظام الضرائب 
وااللتزامات الحكومية العامة التي وقع ثقميا االكبر عمى كاىل الفالحين. حيث ارتفعت 

شكل حاد في القرن السادس عشر، قبل أن تبدأ بانخفاض مطرد في مواجية الضرائب ب
االرض(  -عمى قرار )مجمع االقاليم  اً , وبناء5::6الضائقة االقتصادية. ففي عام 

zemsky sobor(85) (9=:6 -6:88) ب()الرىيالممقب بالـــ , وضع ايفان الرابع IVAN 
IV - The terrible  مجموعة قوانين جديدة ضاعفت مقادير اجور االقامة التي كانت

تؤخذ من الفالحين عند مغادرتيم سيدىم, وبيذا الشكل شددت ىذه القوانين تبعية الفالحين 
. في نفس الوقت, تم تصميم البومستي - لممالكين العقاريين من أصحاب العقارات الموىوبة

لتحسين كفاءة الحكومة في مجاالت مثل اإلجراءات ، أيضًا 5::6قانون إيفان الجديد لعام 
. ولما كانت األرض التي ال يوجد فييا ايادي عاممة تعمل (86)القضائية وتحصيل الضرائب

شدد إيفان الرابع القيود عمى حركة الفالحين  5::6بيا تقل قيمتيا، لذلك في قانونو لعام 
ء وأعباء أخرى، خاصة الضرائب التي فرضيا جده قبل ثالثة وخمسون عامًا. ىذه األعبا

المرتفعة ومتطمبات الخدمة العسكرية، تسببت في تجاىل العديد من الفالحين لمقانون، 
حيث فتحت غزوات إيفان الرابع في منتصف , واليرب تجاه الشرق والجنوب، خاصة

, أصدر إيفان الرابع ;::6. وفي عام (87)خمسينيات القرن السادس عشر أراض  جديدة
ينظم حقوق الممكية وااللتزامات العسكرية ألصحاب العقارات الموىوبة. فحصموا  مرسوماً 

عمى حقوق وراثية كاممة في ممتمكاتيم، ولكن في نفس الوقت أصبحت التزاماتيم العسكرية 
 . (88)دائمة

وفي ستينيات وسبعينيات القرن السادس عشر، عانى الشمال الغربي ووسط البالد 
(؛ 6:;:- 6:<7)oprichnina  (89)نتيجة: أعوام )األوبريتشنينا(من اضطرابات كبيرة 

( والكوارث الطبيعية التي شممت انتشار الطاعون وتمف 8=:6 -=::6والحرب الميفونية )
المحصول والمجاعة. ولقد حاول المالك الصغار التغمب عمى ىذه الظروف من خالل 

ا استدرج أصحاب األراضي زيادة الضغط عمى فالحييم لمحصول عمى دخل أكبر، بينم
عفاءات ضريبية. كما بدأوا في توحيد  األكبر حجمًا الفالحين إلى أراضييم بقروض وا 

 . (:8)ممتمكاتيم واستيفاء خدمات العمل )السخرة(، يومين إلى ثالثة أيام في األسبوع



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
 

631 

تطورت المنافسة الشديدة بين مالكي األراضي، وتغمب عمى الخدم مالك كالكتبة 
ن. وأصبحت األمور صعبة عمى الخدم, عمى وجو الخصوص, بعد منتصف ورجال دي

القرن السادس عشر, وذلك عندما أصبحت المناطق الوسطى من الدولة خالية من السكان 
بسبب ىجرة الفالحين إلى المناطق المحتمة حديثًا في الشرق والجنوب الشرقي من البالد. 

رى معينة، قيدت الحكومة تدريجيًا حرية وتحت ضغط طبقة الخدمة المتوسطة وألسباب أخ
لذلك, في وقت الحق  .(;8)الفالحين "المدينين"، في االنتقال بالفعل لصالح مالك أراضييم

من حكمو، وبعد أن تسبب في اضطراب كامل في حياة البالد، وبسبب عدم وجود طريقة 
يازات الممكية المميزة أخرى لدعم سالح الفرسان )األوبريتشنينا(؛ وعدم الرغبة في تحويل الح

إلى طبقة الخدمة المتوسطة )الدوفريان(، سعت الدولة لتأمين العمالة الفالحية ألصحاب 
العقارات الموىوبة, من خالل زيادة سيطرة المالك عمى الفالحين بشكل أوثق. فقام بعد 

، بتغيير "ميثاق الطاعة" وأضاف بندًا ينص عمى :;:6تأسيس األوبريتشنينا في عام 
وجوب طاعة الفالحين لمالك األرض, فأخذ الفرسان ىذا كترخيص لزيادة اإليجار. وأسقط 

. لكن االىم, من كل (>8)الضرائب عن أراضي المالك ونقل العبء إلى اراضي الفالحين
ذلك, بالنسبة لممالكين العقاريين كان تقييد حق الفالحين في التنقل واليجرة. فعمى الرغم من 

أواخر القرن السادس عشر كانوا يعممون في حقول المالك أو يدفعون ليم أن الفالحين قبل 
اجرًا مقابل األرض التي أستخدموىا، إال أنيم في نفس الوقت كانوا يتمتعون بحرية كبيرة في 

العسكرية  -. ففي مقابل الخدمة (=8)التنقل وكان بإمكانيم بشكل عام العيش كما يحمو ليم
وغيرىم من النبالء أصحاب المراتب األعمى األرض لخدميم  منح القياصرة -أو غير ذلك 

المفضمين. سعى الخدم من جانبيم أن يعيشوا من اإليجارات, بشكل أو بآخر, التي سيتم 
تحصيميا من عقاراتيم. لكن ىذه العقارات لم تدر قدرًا كبيرًا من العوائد الن األرض في 

إن "عامل اإلنتاج" النادر لم يكن األرض بل  روسيا كانت أوفر بما يكفي قياسًا لمعمالة. أي
العمل. ومن ثم فإن ممكية الفالحين وليس األرض ىي التي يمكن أن تدر دخاًل لمخدم أو 

. وعميو فإن جعل ىذه المنح منتجة تطمب (<8)ألي طبقة غير عاممة من مالك األراضي
قوة العاممة. توفير قوى عاممة، لكن تنقل الفالحين جعل من الصعب بمكان ضمان ال

وىكذا، بدأت سمسمة من المراسيم في تقيد تنقل الفالحين, الذين كانوا يقيمون في مثل ىذه 
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العقارات، تباعًا بينما تجعل جوانب أخرى من حياتيم تخضع بشكل متزايد لسيطرة طبقة 
المالك اإلقطاعيين في روسيا من  - pomeshchikiالخدم المتوسطين )البوميشيكي( 

فتم إلغاء حق الفالحين في الحركة،  - رن الخامس عشر إلى أوائل القرن العشرينأواخر الق
وىو المتغير الحاسم، بموجب المراسيم الصادرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن السادس 
عشر, التي ربطتيم بمكان إقامتيم وجعمتيم في الممارسة العممية أقنان )عبيد مرتبطين 

 . glebae adscripti)(95) -باألرض 
وكان التطور الرئيسي في ىذا الصدد ىو األزمة االقتصادية التي حدثت في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر بسبب الحرب الميفونية واألوبريتشنينا، كما اسمفنا, 
وكالىما أدى إلى ىجرات سكانية كبيرة. وردًا عمى ذلك، يبدو أن الحكومة قد الغت "مؤقتًا" 

. 6=:6-5=:6يوم القديس جورج، عمى أساس سنوي, بدءًا من عام حق االنتقال في 
وحظر القانون عمى بعض الفالحين تغيير مالكيم، وتم تطبيق القيد عمى األماكن التي 
كانت تحتوي خرائط مساحية كاممة في سجالت االراضي, والتي أصبحت ُتعرف بأسم 

 . forbidden years"(96))أعوام الحرام( "
الية, فقام بيا شقيق زوجة القيصر والوصي عمى العرش بوريس أما الخطوة الت

(، في محاولة منو عمى ما يبدو لمحصول =<69=9- 69) Boris Godunovغودونوف 
عمى دعم طبقة الخدمة المتوسطة )الدوفريان( لموصول الى العرش الممكي بأي ثمن، 

ي حظرت تحرير الت ><:6, و8<:6 -7<:6وبمبادرة منو، صدرت مراسيم في االعوام 
الفالحين من نير القنانة وتقييدىم باألرض، بغض النظر عما إذا كانوا مسجمين في ما 

. فألغت ىذه المراسيم الحق في االنتقال (97)سمي بـ "دفاتر التسجيل" أو سجالت األراضي
. وقد ارتبط ىذا القيد بقانون ><69المنصوص عميو في مدونة قانون )سوديبنيك( لعام 

تو خمسة أعوام السترداد الفالحين الياربين, فأصبح الحظر شاماًل، من خالل تقادم مد
تسجيل جميع االراضي ومن عمييا من الفالحين في "دفاتر التسجيل" التي أعتمدت كأساس 

طبقت الول مرة في  ><:6لفرض الضرائب وربط الفالحين بالمالك العقاريين. وفي عام 
أعوام, والتي لم يسمح خالليا لمفالحين بمغادرة أراضي روسيا "اعوام الحرام", لمدة خمسة 

مالكيم تحت أي ظرف من الظروف. وبذلك فقد االرقاء حق التحرر وصار عمييم ان 
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يخدموا سيدىم حتى الموت. ويعد ىذا التطور االجتماعي واالقتصادي األكثر قسوة وتدميرًا 
 . (98)(7>69 -:;69في روسيا بعد "أوبريتشنينا" إيفان الرىيب )

كان بوريس غودونوف شخصية سياسية موىوبة, ولكنو رأى, مثل إيفان الرابع، ان 
اخراج البالد من ازمتيا االقتصادية الخانقة, التي حدثت بسبب الحرب الميفونية 
واألوبريتشنينا، يكمن في استعباد الفالحين. اذ كانت األزمة االقتصادية تعبيرًا عن تحوالت 

أدى النمو في عدد طبقة النبالء )الموردات( اإلقطاعيين، واالنخفاض اجتماعية عامة. فقد 
المرتبط بيذا النمو في متوسط حجم الممتمكات )الحيازات( اإلقطاعية ورغبة النبالء 

 . (99)اإلقطاعيين في مستوى معيشي أعمى، إلى معارضة الفالحين بشدة
ل وفي نفس الوقت لكن الرد عمى مقاومة الفالحين كان من خالل تشديد االستغال

تعزيزه. وتم ذلك في تسعينيات القرن السادس عشر, حيث توقف االنتعاش االقتصادي 
، بسبب الصقيع, ، بدأ نقص الغذاء56;6عام بسبب ضعف الحصاد. وبحمول نياية 

( إلى اتخاذ بعض :5;6 -=<:6واضطرت حكومة القيصر بوريس غودونوف )
كان  57;6-56;6ومما زاد االوضاع سوءًا أن شتاء اإلجراءات الطارئة لتخفيف المعاناة. 

شديد البرودة وشديد القسوة. ثم حمت كارثة حقيقية, اذ تم تدمير الكثير من محصول 
الحبوب الربيعية بسبب الصقيع الرىيب قبل أن ينضج. في ىذه االثناء، كان العديد من 

عة حقوليم، ودمر الصقيع الفالحين يفتقرون إلى ما يكفي من الحبوب القديمة إلعادة زرا
 .(:9)والثموج في منتصف الصيف في وسط روسيا معظم بذور الحبوب التي اعيد زراعتيا

, بعد فشل 58;6استمرت حتى عام التي وبدأت مجاعة شديدة تضرب البالد, و 
محاوالت زرع البذور التالفة وعدم نمو معظم الحبوب. وبسبب ذلك، ارتفعت أسعار المواد 

خمسة وعشرين ضعفًا أو أعمى من ذلك، وأرتفع سعر الخبز الى مئة ضعف,  الغذائية إلى
ولم يعد الكثير من الجياع قادرين عمى تحمل اثمانيا. ارتفعت أعمال المصوصية والجرائم 
األخرى إلى مستويات قياسية. وُأجبر العديد من الفالحين عمى بيع أنفسيم كعبيد من أجل 

مح لمفالحين في أراضي التاج بالمغادرة مقابل الحبوب. البقاء عمى قيد الحياة. كما سُ 
, بأنو ليس من المستغرب أن تزيد Chester S. L. Dunning وعميو, يرى تشيستر دانينغ

. (;9)مبيعات العبيد إلى ما يقرب من "تسعة أضعاف ما كانت عميو في االعوام العادية"
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ل لحوم البشر, ففي موسكو كانت ىناك مجاعة واسعة وتقارير واسعة االنتشار عن أك
 . (>9)ألف شخص حدىا مات قرابة مئة وثالثونو 

حاولت حكومة بوريس غودونوف محاربة الجوع، لكن اإلجراءات المتخذة لم تحقق 
. وقد تم تفسير ذلك ليس فقط من خالل حقيقة أن سبب األزمة كان (=9)النتائج المرجوة

ىذه االعوام ازداد استغالل الفالحين ضعف الحصاد، ولكن أيضًا, إلى حد ما, أنو خالل 
بشكل سافر. ونتيجة لذلك، بدأ االقتصاد يفقد استقراره، والذي تجمى في فشل المحصول 
األول. وفًقا لممؤرخين الروس, كان من الممكن محاربة أسباب المجاعة بشكل أكثر فاعمية 

 . (<9)اًل في تمك الظروففقط إذا تم الغاء امتيازات النبالء اإلقطاعيين، وىو ما كان مستحي
( في إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد البالد، بسبب 58;6 -56;6تسببت مجاعة )

فشل المحاصيل الذي طال أمده. كما أدت إلى تدفق السكان من المناطق الوسطى إلى 
المناطق الجنوبية، حيث لم تكن المجاعة شديدة كما في شمال ووسط روسيا, وبدأت تظير 

ق األحرار. واجتاح قطاع الطرق الطرق المؤدية مجتمعات الحكم الذاتي لما يسمى بالقوزا
إلى موسكو واستولوا بشكل دوري عمى شحنات المواد الغذائية المتجية إلى العاصمة، مما 
زاد من بؤس العديد من عامة الناس. وأصبحت المشكمة خطيرة الى درجة كافية أدت إلى 

الذين طردىم أسيادىم ، يعد بالحرية ألولئك العبيد 58;6إصدار مرسوم قيصري في أب 
أثناء المجاعة. وكان القصد من ىذا المرسوم تحديدًا تيدئة العبيد العسكريين اليائسين 

وىم االخطر النيم كانوا يغزون الريف. ولكن عمى الرغم من ىذه  –العاطمين عن العمل 
، العاصمة موسكو وأثبتت أن 58;6الجيود، ىددت مجموعة كبيرة منيم بحمول نياية عام 

تمرد "خموبكو"  -أو -قمعيا صعب لمغاية. وأصبح نشاطيم معروفًا بما يسمى انتفاضة 
Khlopko - "وأصبحت انتفاضة خموبكو (5:)نسبتًا الى اسم زعيميم, الذي يعني "العبد .

 .  (6:)مقدمة النتفاضات فالحية أكثر شمواًل واتساعًا ضد نير العبودية الحقاً 
رض، وتعرضت لالضطياد الذي ال يمكن تخفيفو صارت القنانة أكثر أرتبطًا باال

من خالل إيجاد مالك أكثر تساىاًل. لكن بالنسبة لمسؤولي الدولة، فإن إصدار مرسوم بيذا 
المعنى يعتبر ضروريًا لمغاية, ولو ما يبرره. ومع ذلك، فإن انتشار استخدام السخرة عمى 

خالل أعوام األزمة االقتصادية،  نطاق واسع، ربما بسبب العودة إلى نظام االكتفاء الذاتي
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بمعدل خمس أسر من األقنان فقط  -جعل الخدم المتوسطين ذوي الموارد المحدودة لمغاية 
. وبشكل عام، كان لممجاعة تأثير مدمر، حيث (7:)معتمدين عمى تقييد حركة الفالحين -

 وجيت ضربة قاسية القتصاد ضعيف بالفعل. لقد حطمت زراعة الفالحين والتجارة
الحضرية المتضائمة بالفعل في روسيا، وزادت بشكل كبير من فقر الشعب الروسي. كما 

وخاصة طبقة النبالء  -تضررت القوات العسكرية الضعيفة لمقيصر بالفعل من المجاعة 
الصغيرة )البوميشيكي( التي كانت ضعيفة بسبب النقص المزمن في األراضي التي يعمل 

في رواتبيم. فكانت أعداد متزايدة من طبقة النبالء الصغيرة  مالدائفييا الفالحون والتأخر 
فقيرة لدرجة أنيم لم يتمكنوا من تمبية الواجب. وأصبح آخرون يائسين لدرجة أنيم باعوا 

. وىكذا ساىمت مراسيم بوريس غودانوف (8:)أنفسيم كعبيد أو ىربوا لالنضمام إلى القوزاق
كريس سياسة قنانة القرنين الخامس عشر والسادس في تقييد حركة الفالحين واالرقاء, في ت

 عشر, مما فسح المجال امام استعباد الفالحين في القرن السابع عشر استعبادًا تامًا.   
, منع قانون صادر من أول دميتري كاذب 58;6-56;6وفي أعقاب مجاعة 
The First False Dmitrii(:9) لمشترك , التنازل ا;5;6, في السابع من كانون الثاني

عن العبد ألكثر من مالك واحد، مما يضمن تحرير العبيد عند وفاة سيدىم. وفي العام 
نفسو, نص مرسوم صادر في االول من شباط عمى أن الفالحين الذين فروا خالل المجاعة 

, ألن أسيادىم لم يتمكنوا من إطعاميم, لن يتم إعادتيم إلى أسيادىم 57;6الى  56;6من 
سيبقون عبيدًا أو أقنانًا السيادىم الجدد. وعمى الرغم من أن ىذين  القدامى، ولكنيم

التشريعين يمثالن تنازالت طفيفة لمعبيد والفالحين عمى التوالي. لكن ذلك، ال يعني ان 
ديمتري الكاذب االول كان يخطط إلصدار قانون جديد سيعيد حق الفالحين في المغادرة 

 . (::);5;6في يوم القديس جورج من خريف عام 
حافظ دميتري الكاذب االول عمى مؤسسات العبودية  ,عمى العكس من ذلك

والقنانة، وكان أكثر اىتمامًا بحماية مصالح النبالء من عبيدىم واقنانيم. كما كافأ الجنود 
الصغار في المدن الجنوبية والجنوبية الغربية, الذين مثموا القاعدة الرئيسية لدعمو خالل 

لغاء التزاميم بحرث األرض لمدولة ,مسيرتو إلى موسكو, بمنحيم األراضي والمال  ,وا 
عفاؤىم من دفع الضرائب لمدة عشرة اعوام. ومع ذلك، لم تستفد طبقة النبالء في المناطق  وا 
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األخرى بشكل كبير، من حيث مدفوعات األراضي والمال، في حكم دميتري الكاذب 
يسكي . وعمى ما يبدو, ان ذلك كان من اسباب مضاعفة القيصر فاسيمي شو (;:)االول

Vasily Shuisky (6;5;- 6;65 لقانون التقادم مؤقتًا ثالث مرات إلى خمسة عشر )
. وعميو يمكن القول, بأن األزمات الداخمية الحادة والحروب الطويمة والتحوالت (>:)عاماً 

االجتماعية الخطيرة التي شيدتيا روسيا في عيد ايفان الرابع وفي عيد االضطرابات الحقًا 
رسيخ القنانة في روسيا وجعمت منيا, في كثير من االحيان, حاًل الزمة قد ساىمت في ت

الدولة االقتصادية والمجاعات واليجرات السكانية, و وسيمة لالستحواذ عمى العرش وبسط 
 النفوذ في عيد االضطرابات, عمى حد  سواء.

 (:6161-6161األوائل ) رومانوف آل قياصرة حكم خالل القنانة نظام 
 وأضعف روسيا، في الدولة ( ىيكل68;6-=<:6) االضطرابات عيدزعزع  لقد
 عيد فكان .(=:)االوتوقراطية وعدم االستقرار –لالستبداد  العنان وأطمق االنضباط

 الى البحث عن مالذ أمن في المدن ودفع برجال الروسية، المدن عمى االضطرابات قاسياً 
 عام الى تشتت الفالحين. وبحمول الوحشي الرابع إيفان حكم أدى مثمما االتجاىات، كل

 أثار عيد روسيا تدريجيًا من تعافي لذلك بعد. بالكامل المدن من العديد إخالء تم ،68;6
الحضرية.  لإلقامة مرجعية نقطة 68;6 عام , أصبح<7;6 عام بحمول االضطرابات,

 أقرانيم إعادة البمدات سكان طالب عندما عشر، السابع القرن ثالثينيات أواخر وبحمول
 أواخر وبحمول. أيضاً  68;6 عام إلى تعود دائماً  المرجعية النقطة كانت غادروا، الذين

 كما .(<:)قرن ربع قبل فروا الذين المدينة سكان إعادة تمت عشر، السادس القرن ثالثينيات
 عام من وجيزة فترة فبعد. االضطرابات عيد َسبَّبيا التي االضطرابات من األديرة عانت
 أن من واشتكوا. الياربين األقنان من مشكمة عانى من أول كانت نخبة االديرة ىي ،68;6
 ىذه الحكومة وعمى أثر ذلك مددت الياربين، أقنانيم السترداد كافية تكن لم أعوام خمسة
 .(5;)الفالحين فرار وقت عمى اعتماداً  أكثر من مرة، المدة

 بسرعة نشأت روسيا في القنانةليس ىذا وحسب, بل ان بعض المؤرخين يرى بأن 
 أحدثتو الذي الخراب من ألمانيا في نشأت مثمما عيد االضطرابات, خمفو الذي الخراب من

 الزراعة منيكة, دمرت األىمية حروبيا من روسيا اذ خرجت .(6;)عاماً  الثالثين حرب
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. القوزاق بالد إلى الفالحين وىروب اليجرة بسبب سكانيا عدد وتضاءل فييا، والتجارة
 نظام تحصيل إصالح مفت. (7;)تأجيميا يمكن ال اصالحات لمبالد المادي الوضع وتطمب

 النظام, عمى استعادة شعار تحت التي اعتمت العرش ساللة رومانوف, واستولت الضرائب؛
 عمى أكبر سيطرة )البوميشيكي( األراضي مالك وُمنح لثروتيا, األسس ووضعت أراضييا،
 دولة توسع اثناء لمقياصرة العسكرية الخدمة مقابل ففي. (8;)لمقتال استعدادىم مقابل أقنانيم

 التي األراضي من النبالء منح نخبة تمقت عشر والسابع عشر السادس القرنين موسكو في
 وبسبب ومع ذلك،. المقيمين فييا الفالحين عمل عمى االعتماد في الحق مع جاءت

الوفيرة قياسًا  األرض نسبة حفزت المفتوحة، األراضي إلى الفرار وسيولة الخدم بين المنافسة
 قسرية سيطرة لفرض األراضي, مالكي من نبالء الخدمة المتوسطة طبقة العمالة النادرة, إلى

 لجعل المتوسطة والصغيرة جاىدين األراضي سعى مالكوا بحيث .(9;)فالحييم عمى متزايدة
 عشر السابع القرن من األول النصف فإن وبالتالي نفسيا، األرض من ثباتاً  أكثر الفالحين

 ليم بالسماح طالبوا الذين والفرسان النبالء من كان قد شيد تقديم االلتماسات )العرائض(
 عمى القيود من قانون أي بدون يكن لم إن القانون، حدود خارج فالحييم عن بالبحث
  .(:;)اإلطالق
 االقنان الياربين عن التقادم لمبحث في ضوء ما تقدم، قامت الحكومة برفع قانونو 

 عام وفي. السابع عشر, ولكن عمى نطاق محدود القرن إلى عشرة أعوام في عشرينيات
 الفالحين وتقييد الضرائب فرض لغرض الدولة ألراضي تم أجراء أكبر وصف ،=7;6
 األوائل, رومانوفآل قياصرة  حكم تحت لألراضي، الواسع لمتوزيع ونتيجة .(;;)باألرض

كبار االقطاعيين الذين يممكون  وأراضي النبالء الدوفريان الموىوبة, أراضي حيازة زادت
فقد  .(>;)الفالحين الحرة مستوطنات حساب عمى أساسي, بشكل العقارات الموروثة الشاسعة,

وزع القياصرة االوائل من ساللة رومانوف عمى الدوفريان "عشرات اآلالف" من "أحواش" 
ن لمقيصر والحكومة, وصارت عقارات الدوفريان الموىوبة الشكل السائد في الفالحين التابعي

الممكية االقطاعية لالرض. وبالتدريج صار لمدوفريان في عقاراتيم الموىوبة حق التممك 
الوراثي وأصبح باستطاعتيم شراء وبيع وتوريث وأىداء عقاراتيم والفالحين الذين يعيشون 

  .(=;)فييا
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واضفاء طابع مؤسساتي  ترسيخ القنانة نحو المطرد ان التقدموعميو ممكن القول, 
 في أسرة رومانوف من األوائل القياصرة عيد في عمييا في روسيا قد بمغ ذروتو الفعمية

تطور فضاًل عن ذلك, اتساع التجارة الخارجية, و الذي شيد,  (,7=;6 -68;6روسيا )
 مراكز من العديد فتحوم روسيا, و النقدية وتكون سوق واحدة لعم –العالقات البضائعية 

 التي موسكو , فضاًل عنكازان، ياروسالفل، نيجني نوفغورود، كوستروما في الكبيرة التسوق
كبير,  بشكل الروسية الدولة أراضي وتوسع كانت أكبر مركز تجاري وصناعي في البالد؛

 ضخمة الروسية موسكو دولة بعد أستعادة االراضي التي خسرتيا موسكو سابقًا, فكانت
 في يعيشون عشرة ماليين()بنحو  السكان وقميمة باردة دولة لكنيا سيبيريا، ضم بعد الحجم,
 دينية وتقاليد زراعي وباقتصاد الدافئة، البحار إلى الوصول من محرومين آنذاك، روسيا
 . (<;)والثقافية الشؤون السياسية في مييمنة

 فكان. وعمى التجارة الصناعي اإلنتاج عمى األول المقام في ىذه التغييرات أثرت
اذ . القرى ايضاً  بعض بل فحسب، المدن مراكزىا تكن لم اليدوية، الحرف في نمو ىناك

 السابع القرن مارس بعض الفالحين في القرية بيع وشراء منتجات الزراعة والصنائع. وفي
 قبل، من كان كما لطمبيا، ليس المنتجات صناعة في الحرفيين من والمزيد المزيد بدأ عشر
 نمو ولقد أدى .سمعي صغير نطاق عمى اإلنتاج تطور وىكذا،(. السوق في) لبيعيا ولكن

 مكثف, بشكل التجارة تنمية إلى المصانع وظيور الصغير اإلنتاج وظيور اليدوية الحرف
البالد المتفرقة بشكل موسع. وعمى ىذا االساس االقتصادي  مناطق بين السمع تبادل والى

 تطور ولكن .(5>)اندماج االراضي والمناطق واالمارات المتفرقة في وحدة واحدةحدث 
األجنبي,  المال رأس وىيمنة البحار، إلى الوصول عدم بسبب بشدة أعيق روسيا في التجارة

ومزاحمة التجار االنكميز واليولنديين لمتجار الروس في السوق الداخمية. واالىم من كل 
 عالقات الممكية فيو تييمن إقطاعياً  عشر بمداً  السابع القرن في روسيا ذلك, كانت
 . (6>)االجتماعي النظام أساس كانت والتي لألرض، اإلقطاعية

النقدية بدورِه الى اشتداد أضطياد القنانة في  -أدى تطور العالقات البضائعية 
الريف نتيجة نمو العالقات التجارية. فاالقطاعيون, الذين حصموا عمى امكانيات أوسع لبيع 
المنتوجات الزراعية في السوق وكانوا يطمحون الى زيادة مداخيل ممتمكاتيم, قاموا بتوسيع 
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عمى حساب قطع أراضي الفالحين وزادوا من الضرائب العينية ومقادير  أراضييم المحروثة
. كما أنشأ ُمالك االراضي الكبار في أمالكيم مصانع (7>)النقدي Obrok)االوبروك( 

لممنتوجات التي كانت تحظى بطمب كبير في االسواق الداخمية والخارجية, والتي صارت 
وع أكثر وأكثر الستثمار سادتيم االقطاعيين, عبئًا ثقياًل عمى الفالحين أجبرىم عمى الخض

أو اليروب الى الفولغا والدون, أو النزوح الى سيبيريا. ونتيجة الستثمار االقطاعيين 
لمفالحين؛ واستصالح االراضي الجديدة في أطراف البالد, بصفة خاصة, أزداد االنتاج 

  . (8>)الزراعي في القرن السابع عشر كثيراً 
 عالقات الممكية فيو تييمن إقطاعياً  كانت روسيا بمداً  التطورات، ىذه بخالف

وظمت الزراعة أساس النشاط  .االجتماعي النظام أساس كانت والتي لألرض، اإلقطاعية
االجتماعية تعافيًا  النشاطات معظم االقتصادي في البالد. وفي ظل ىذه الظروف, شيدت

 Mikhailميخائيل فيدوروفيتش  ر,القيص لوالد نسبيًا في ظل االدارة المشتركة
Fedorovich (6;68- 6;9:البطريرك ،)  فيالريتPatriarch Filaret،  الذي كان

 ولكن بعد .88;6و <6;6 عامي بين الروسية الدولة رأس عمى كان يدير البالد, بينما
 البويار في ظل حكم سائداً  والرشوة أمراً  والفساد المصالح الشخصية خدمة أصبحت وفاتو،

 التوسع , وذلك من خالل=9;6و 88;6 عامي في نياية عيد ميخائيل فيدوروفيتش بين
  .(9>)لمنبالء االقوياء التاج )غير الممموكة( وأراضي السوداء األراضي منح في

الخراب الذي حل بالبالد  بعد أخرى مرة الفالحين ىجرة من جانب أخر, زادت
 السويديين من البالد الداخمية واحتاللنتيجة: االزمة االقتصادية في أعقاب الحرب 

 Smolensk سمولينسك القوزاق المتمردة؛ وحرب عصابات من والعديد والبولنديين
استياء  مما أدى الى ,زيادة الضرائبو  ,ميزانية الدولة قوضت, التي (89;6–87;6)

أصبحت و أثرت األزمة في المقام األول عمى النبالء الروس و السكان من السمطات. 
في لعقارات أصغر ومجزأة، ولكن األىم من ذلك، لم يكن ىناك عدد كاف  من الفالحين. ا

 للم يكن نبيو  ,الكبيرة ةالموروثمالك العقارات "األقوياء" ر اضطياد البويا مقابل ذلك زاد
عبر النبالء عن استيائيم في ف. موثوقعمى أداء الخدمة العسكرية بشكل  المقاطعة قادراً 

 لم حيث شمال البالد، إلى . فضاًل عن االنتقال(:>)مستمرة إلى العاصمةجماعية التماسات 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
 

640 

 في االقتصاد فكان سوداء"." فالحية مستوطنات ىناك وكانت لألراضي مالك ىناك يكن
 .(;>)"الدامية" األىمية الحرب من عديدة اعوام بعد الفوضى من حالة

لم  الفالحين تنقل تقييد بأن ستانزياني أليساندرووعمى ىذا االساس, جادل الباحث 
 مالك من المختمفة الفئات بين العالقة أثر عمى التقييد ذلك الن ىذا ذاتو، حد في يكن ىدفاً 
 الفالحين استعباد ما بين التي تربط التاريخية, النظر عمى وجية والدولة. ويرد األراضي
 السكاني والتراجع والمجاعات ةاالقتصادي األزمة إن ومقولة االقتصادية؛ الظروف وتطور
 النبالء, بممتمكات الفالحين تربط تشريعات بوضع الدولة مطالبة إلى األراضي مالك دفعت
 فضالً  العاممة، القوى ونقص اإلقميمي، بالتوسع التشريعات ىذه اآلخرين العمماء بعض وربط
 تقدير في المبالغةمثل:  والعسكري, بأنتقادات متزايدة لدحضيا الضريبي العبء عن

 ما بعد جاء والذي عشر، السابع القرن منتصف خالل السكان أعداد في النسبي االنخفاض
 "مديونية بأن القائمة لمحجة تجريبي تأكيد وجود وعدم .الديموغرافي النمو من قرن من يقرب

 معاديينكانوا  النبالء القنانة. وبأن معظم إلى قد أدى السكان وانخفاض اعداد الفالحين"
وسبب من اسباب  االستقرار لعدم مصدر أنو عمى إليو ُينظر كان والذي اإلقميمي، لمتوسع

 قد تم عشر، والسابع عشر القرنين السادس طوال ومع أنو .نقص القوى العاممة المتاحة
ذلك،  غير انو مع الفالحين؛ تنقل من تأثير لمحد ليا كان التي التشريعات من العديد تبني

 الدخل لتحسين عقاري سجل إلنشاء الواقع, قد تم تصميميا, في التشريعات ىذه رأى بأن
 التي العقارات حول النزاعات تسوية إلى أيضاً  ىدفت بينما العسكري، والتجنيد الضريبي

 من مختمفة وفئات واألديرة والكنيسة التاج ذلك في بما بيا، المطالبين من العديد ىناك كان
تتعمق باالصل  األرض بشأن موسكو ونزاعات نخب مزاعم كانت أخرى، بعبارة. النبالء
 ىذه فكانت ثانوي. سبب سوى الفالحين تنقل يكن وبالتالي لم العقاري, السجل بقواعد

 من االنتقال لمفالحين يمكن أنو ستانزياني, أليساندرومن وجية نظر  تعني, التشريعات
  .(>>)لذلك بحاجة شعروا إذا المقاطعات أو الدولة أراضي إلى أراضي المركز السوداء
 الحكومة وأن روسيا حول بحرية تحركوا الفالحين من العديد ان وعمى ما يبدو

 تقييد حركة الفالحين مؤقتًا حتى أذ كان .,بذلك القيام في حقيم لضمان تدابير اتخذت
 من صار عشر، السابع القرن ثالثينيات وبحمول عشر، السابع القرن من األول النصف
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لمرسوم,  الفالحين مقابل دفع في باالنتقال، لمفالحين بالسماح التمتع العقارات أصحاب حق
 قبل من عمييا , التي تم التوقيع(otpusknaia gramota)العديد من الوثائق  في ورد كما

 بدون يعمل أن يمكن ببساطة ال الروسية الدولة اقتصاد وذلك الن .(=>)األراضي مالكي
 .(<>)ما حد إلى الُحر والقنان الفالحين نشاط من معينة درجة

 تقيدالتي  التشريعات, إضعاف إلى السيوب واستعمار جديدة مناطق ضم أدى
 ،:8;6 عام بل في .بالفعل في ضواحي البالد تطبيقيا تم بالكاد التيو  الفالحين, حركة
 وعدم الياربين لمفالحين اإلقامة بضمان الجنوب وحكام المحمية الحاميات لقادة مرسوم سمح

 جميع سراح أطمق جديد مرسوم صدر التالي، العام وفي. الشرعيين أصحابيم إلى إعادتيم
 أصحاب من المقدمة االلتماسات وأدى تزايد. 68;6 عام بعد تنقميم تقييد تم الذين أولئك

 الفالحين بإعادة بااللتزام مرسوماً  المركزية السمطات الى أصدار ،;8;6 عام في العقارات
غير ان الجدية لم تكن حاضرة, عمى ما يبدو,  من  .(5=)الشرعيين أصحابيم إلى الياربين

 في المتمثمة الحكومة سياسة بسبب جانب الحكومة المركزية في انفاذ ىذا المرسوم, وذلك
االستراتيجية في  االعتبارات تطمبت حيث الجنوبية الحدود إلى الفالحين ىروب مع التسامح
 األمثمة ومن .(6=)السكانية في تمك المناطق الكثافة ىجمات تتار القرم زيادة مواجية

 أصبحت عشر السادس القرن ثالثينيات أواخر في الحكومة أن حقيقة ذلك, عمى النموذجية
عادتيم المدن سكان من الياربين عن البحث في مباشر بشكل متورطة  ناحية لكن من. وا 

اصدار  بعد إال دور فعمي أي الحكومة تأخذ لم الياربين، والعبيد لألقنان أخرى, بالنسبة
  .(7=)<9;6قانون عام 
 فالحية، أسر خمس الى ست منيم لكل كان الذين المقاطعات، في الفرسان كان

وعمى ىذا  .يائسين أصبحوا تتالشى، العاممة قوتيم بدأت وعندما. اقل أثراء في البداية
 الخدمة فئة من الفرسان أراضي مالك أدرك ،;8;6 عام أعقبت التي في االعوام االساس،
 السنوية، العسكرية الخدمة عن تقاريرىم فييا سيقدمون مرة كل في أنو أوكا شمال المتوسطة
 موقعيم، تحديد يمكنيم ال حيث حدودية منطقة إلى لالنتقال غيابيم فالحوىم سيستغل
االمر الذي كان  الحدود ليم، حكام عداء وبسبب األمر عمييا ينطوي التي المسافات بسبب
 وصف أقنانيم الياربين. وبينما كان يتم عمى العثور من يتمكنوا لكي الحظ بعض يتطمب
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 إحضار يمكن بحيث كافية بدقة موسكو في العبودية مستشارية في المسجمين العبيد
 تخاذوا اليارب العبد لعودة قضائي نزاع لمتحقيق في المحكمة قاعة إلى المركزية السجالت

حكومية  وثيقة في الموصوف العبد ىو عميو المتنازع الشخص كان إذا ما بشأن ممزم قرار
موجودة في محاكم  السجالت ىذه مثل تكن لم األقنان، الفالحين حالة في لكن .أو ال

 ما قضية نشأت لذلك لألقنان، رسمي تسجيل ىناك يكن لم المقاطعات الحدودية. وبالتالي
  .(8=)األقنان تشمل التي الخالفات حالة في ستنطبق التي األدلة ىي

فضاًل عن ذلك, كان الدوفريان يتشكون من ان مالك االراضي الكبار يأخذون 
الفالحين بالقوة من عقارات الدوفريان الموىوبة ويربطونيم بواسطة بعض التسييالت الموقتة 

عثر عمى فالحو اليارب فانو ال وقروض النقود والبذور وغيرىا. وعميو, كان الدوفرياني اذا 
يستطيع استعادتو الن الفالح كان مقيدًا بالديون. وكان البويار ورجال الكنيسة قد اشتروا 
ذمة القادة وموظفي الدوائر, الذين يشتكي الييم الدوفريان من أعمال العنف, أو 

 يؤيدون عامة، كقاعدة وغيرىم، األراضي من البويار مالك كبار لقد كان .(9=)أخافوىم
 ولذلك عرف عن. (:=)كان يعود عمييم بالفائدة الذي المرونة في تنقل الفالحين, بعض
 أكثر الظاىرة ىذه األصغر. وأصبحت العقارات عن بعيداً  الفالحين إغراء الكبار المالك
 بزيادة الميتمة) الحدودية والسمطات( مالية لدوافع) الحضرية النخب دفعت عندما تعقيداً 
 عمى ذلك بشأن المفاوضات جرت وقد .أماكنيم في الياربين إلبقاء( المحميين السكان
 ولقد. أسيادىم من لميروب األقنان إغراء . فكان يتم(;=)والسياسي واإلداري القانوني المستوى

الذي تم  الرئيسي االستنتاج وكان الفالحية، ىذه اليجرة حول موسعة دراسة إجراء تم
 يتحركوا لم واألدوات، الحبوب جرد وقوائم بمواشييم المثقمين الفالحين، أن التوصل اليو ىو

 إطار اليجرات تتم عادتًا في ىذه مثل وكانت. مرة كل في واحدة مقاطعة مسافة في كثيراً 
 عندما المنقولة ممتمكاتيم بكل توجييم أثناء سرية تكون وبالكاد أكبر مجموعات أو عائمي
 العديد إلى باإلضافة المنفردين، الفالحين بإمكان كان أخرى، ناحية من. غائباً  المالك يكون
 عمى القوزاق مستوطنات إلى موسكو دولة مركز من مسافة، بأي تقريباً  التحرك العبيد، من

الذي  الوحيد العائق وكان سيبيريا بالشمال, في أكبر الى مسافات حتى أو الجنوبية الحدود
  .(>=)الجسدية مدى تحمميم وقوتيم يعيق مسيرىم لمسافات طويمة ىو
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 وااللتماسات النزاعات من يتضح كما عمى ما يبدو، بسيطة العممية تكن لم
 كانوا سواء بممتمكاتيم، اآلخرين المطالبين ضد النبيمة العائالت قدمتيا التي العديدة القانونية

 بين يقدم التحالفغيرىم. وكان من المفترض ان  أو البوياريين أو التجار أو النبالء من
 بشأن جديدة تشريعات اعتماد مع حاًل، الصغار واألقاليم والنبالء والمقاطعات الدولة

 التحالف ىذا أن ثبت فقد ذلك، ومع. العقاري لمسجل األراضي مالك قبول مقابل الياربين
 السجل إنجاز في التعاون عمى قادرة تكن لم المختمفة الدولة إدارات ألن فعال، غير

. مشروعة غير ادعاءاتيم كانت الذين المالكين معاقبة أو الياربين، إعادة أو العقاري،
 االحتفاظ في استمروا الذين األراضي المتنفذين، مالك فضاًل عن, االفتقار الى تعاون

 . (==)بـ)الياربين( عمييم يطمق ممن - المتنقمين بالفالحين
 ىم (sil’nye liudi) العقارات أصحابمن  صائدوا االقنان المتمردون ىؤالء كان
 في لصالحيم الفالحين تنقل أن ووجدوا تقميديًا، شؤون الحكومة يديرون الذين األشخاص
سالح الفرسان  بإلحاق أساسي بشكل وفي ضوء ذلك, قاموا .النادرة العمالة عمى ظل التزاحم

 المطالبين أن عمىنص  التقادم وبما ان قانون ."الحرام أعوام" بمرسوم في المقاطعات
 بعد أعوام خمسة غضون في إلعادتيم دعوى ويرفعوا يجدوىم أن يجب الياربين بالفالحين

 أمام كأداء عقبة المقاطعات، لفرسان بالنسبة التقادم, قانون فقد شكل. الفالحين ىروب
من االلتماسات  ومنسقة واسعة حممة في إحباطيم عن وعّبروا. الياربين فالحييم استعادة

 عمى التقادم قانون بإلغاء فييا طالبوا (=9;6و :9;6و 96;6و >8;6) أعوام في
 إلخفاء التقادم . السيما, وان صائدي االقنان أستخدموا قانون(<=)الياربين الفالحين استرداد

المدعى عمييم  المخالفون لقانون التقادم كان التقادم، مدة انتياء وبمجرد الفالحين الياربين؛
 الحل إن وجد الممتمسون ولذلك. آخرين ىاربين لتجنيد أتوا حيث إلى الياربين يرسمون
 ال الحاكمة عناصرىا كانت اال ان الحكومة المركزية, التي. التقادم قانون بإلغاء ىو الوحيد
 كمديرين أو الكبيرة لمعقارات كمالكين سواء المتبقي، الفالحين تنقل كان أيا من تستفيد تزال

 أكتفت إلغائو، من وبدالً  معارضة, كانت الروس, يسكنيا أن يجب كان متوسعة إلمبراطورية
 عشر خمسة إلى ثم ,>8;6 عام في أعوام تسعة إلى أعوام خمسة من التقادم قانون بتمديد
  .(5<)96;6في عام  عاماً 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
 

644 

 من أكثر المقاطعات فرسانلطبقة  مفيدة تعد لم أثبتت بأنيا عاماً  عشر لكن خمسة
 قانون بإلغاء فيو يطالبون ثالثاً  التماساً  ,:9;6 عام في قدموا لذلك،. خمسة أعوام أو تسعة
 القيصر من انتقالية بمرحمة تمر كانت التي الحكومة، وعدت المرة، وفي ىذه. التقادم

 ،Alexis Mikhailovitch (6;9:- 6;<;)ميخائيموفيتش القيصر أليكسي إلى ميخائيل
 جموس وبعد .(6<)جديد تعداد إجراء بمجرد - التقادم قانون بإلغاء عمى ىذا االلتماس,
 ولم لمقمع من جانب البويار، الناس الممكي, تعرض العرش عمى, أليكسي ميخائيموفيتش

القيصر  وأزمة اقتصادية شديدة أعطى في ظروف صعبةو . شكوى أي بتقديم ليم ُيسمح
لمستشاريو, وخصوصًا  ثقتو عامًا, كل العمر ستة عشر من ألكسي عديم الخبرة, والبالغ

 تعميمو، مسؤولية تولى الذي ،B. I. Morozov موروزوف إيفانوفيتش بوريس البوياري
 الواقع في الدولة كانت حكمو، من األولى االعوام ففي. عاماً  ثالثين لمدة يتركو لم والذي

 رأس عمى اإلطالق عمى قدرة أكثر نبالء البويار , أحدموروزوفبوريس  من محكومة
 كان بأنو وفسادًا, والذي وصف جشعاً  الرجال أكثر أحد أيضاً  كان لكنو الروسية، الحكومة

 متواضعة فالحية بممتمكات حياتو بدأ .(7<)"لمماء اآلخرون يعطش كما لمذىب متعطشاً "
 وممتمكات والفالحين باألراضي نفسو أثرى لقد. موسكو في لمقنان مالك كأكبر وأنياىا
 المقربين النبالءالقدر من  وبنفس الجشعين األفراد من مخمصة بنخبة نفسو وأحاط الدولة,

ضخمة من  ثروة أيدييم في من عائمة ميموسالفسكي, عائمة زوجة القيصر, التي تجمعت
 كانت ذلك، غضون في .(8<)خزينة الدولة ونيب ألنفسيم األراضي العقارات بعد تخصيص

 السابع عشر، القرن أربعينيات منتصف وفي. روسيا في مكان كل في تتزايد األزمة ظواىر
 واألسواق لمصناعة الضعيف التطور يسمح أذ لم. مالية أزمة شفا عمى روسيا صارت
  .(9<)وارداتيا بزيادة لمدولة واألجنبية المحمية

 في متطور بيروقراطي جياز تكون وعدم المالية الكافية, الموارد غياب ظل وفي
 .Pتراخانيوتوف  ،L. Pleshcheevبميشيف ) موروزوف حكومة روسيا أنذاك, سعت

Trakhanaitov،  تشيستاياN. Chisty), األموال, الى  إلى الحاجة أمس في كانت التي
 عمميات وتوحيد الرواتب تكاليف المالية واالقتصادية من خالل خفض األزمة من الخروج

دخال الصغيرة الضرائب من العديد إلغاء فتم. الضريبي التحصيل كبيرة  واحدة ممح ضريبة وا 
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 أكبر مرات أربع واألديرة الخدم وأراضي بمدات عمى الضرائب تقدير وزاد .;9;6في عام 
وبالتزامن مع . (:<)التاج وممتمكات السوداء الشمالية األراضي عمى المفروضة تمك من

 المزروعة قيمة األرض عمى ليس فرض ضريبة الممح, فرضت حكومة موروزوف ضرائب
 أثارت الحال، بطبيعة .(;<)عمى مساكن )أحواش( الفالحين وما حوليا من االرض ولكن
 لذلك ونتيجة سمبي، فعل األسرة رد إصالح كما أثار الناس, بين حاداً  استياءً  السياسة ىذه
من  كان اليدف لقد. أسرة كل من ولكن األرض، مساحة من ليس الضرائب تحصيل بدأ

 ولكن المعالين، الفالحين لضريبة الخاضعة المساحات عدد تحديد فقط األسرة, ليس إصالح
 سيتم الذين المالكين ألولئك كعبيد بالفالحين واالعتراف الياربين، عمى العثور أيضًا,
بأسم القيصر  تعداد،ال إجراء تم ،>9;6-;9;6 عام وفي .(><)الفالحين لصالحيم تسجيل

. األطفال فييم بمن لمضريبة، الخاضعين الذكور جميع التعداد عمى القائمون ألكسي, وسجل
الحقًا,  لمفالحين الكامل لالستعباد تدريجي بشكل اإلحصاء ىذا نتائج الحكومة واستخدمت

 عمى التقادم قانون تطبيق يتم لمقائمًا, و  ظل قانون التقادم لكن .(=<)الضرائب دافعي ولزيادة
 إيفانوفيتش بوريسحكومة  , سمحت=9;6 وفي عام .قسراً  الياربين الفالحين إعادة حق

 االجتماعي االستقرار لتحقيق محاولة في سيبيريا في الياربين الفالحين بتسجيل موروزوف
ضفاء قانون األزمة, بداًل من إلغاء وقت في  لم .(<<)القنانة عمى الرسمي الطابع التقادم وا 

 يغري الوقت طوال كان بل التقادم، قانون بإلغاء :9;6 عام وعد" بنسيان" موروزوف يكتف
 نير في لنفسو خصصيا بعيدة ممتمكات إلى ويرسميم األخرين األراضي مالك فالحي
 في أيامو انتياء مع حتى الياربين إلخفاء ممتمكاتو وكالء إلى أوامر كما أصدر. الفولغا
 .(655)=9;6 االول من تموز في الفعمية الحكومية الخدمة

 موروزوف إيفانوفيتش بوريس بقيادة ألكسي الشاب القيصر إدارة فساد أثار
موسكو والعديد من المدن  في =9;6 عام من حزيران في الشغب شعبية وأعمال انتفاضات
 أستراخان، توبولسك، يميتس، كورسك، فورونيج، ياروسالفل، نوفغورود، بسكوف،)االخرى 

 لذلك أكثر عدالة،جديد  عام قانون مبادئ تدوين ىو المحتجين مطالب أحد . وكان(إلخ
, N. I. Odoevskiiأودوفسكي  نيكيتا األمير برئاسة العمل الى لجنة الحكومة أوكمت

 إلعداد أفراد خمسة من المكونة , الشييرةOdoevskii Commission )لجنة أودوفسكي(
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االقاليم   مجمع مسودة ىذه القونين إلى تقديم وتم. (656)مجموعة جديدة من القوانين مسودة
 من اجتمعت التي ،(Zemskii Sobor) األرض أو جمعية –مجمس ممثمي الفئات  -

 عن ليس" ،<9;6 التاسع والعشرين من كانون الثاني حتى ،=9;6 االول من تشرين االول
 والنظر أودوفسكي لجنة مسودة , لمناقشة"الناس عامة تمرد من خوفاً  ولكن خاطر، طيب
مندوبي  مطالب بين من األرض. وكان جمعية إلى المندوبين من المقدمة االلتماسات في

وىكذا جاءت . (657)الياربين الفالحين استرداد عمى التقادم قانون إلغاء األرض جمعية
 عمى المؤسساتي الطابع الخطوة الرسمية الحاسمة من جانب الدولة الروسية الضفاء

 بعد مصادقة, <9;6التاسع والعشرين من كانون الثاني  ألسيادىم, في الفالحين إخضاع
القوانين, التي عرفت  من جديدة جمعية االرض )مجمع االقاليم( في موسكو عمى مجموعة

 أو  Sobornoe Ulozhenieآلوجيني(آلوزيني/المجمع( أو )سوبورنو  )قانون بــ
األرض  مندوبي جمعية , عمى خمفية مطالب(658)أختصاراً  ,<9;6آلوجيني( لعام )آلوزيني/
 إدارة الناس, وفساد بين عامة اتساع التمرد من المتوسطة, والخوف الخدمة من طبقة
 موروزوف. إيفانوفيتش بوريس بقيادة ألكسي الشاب القيصر

سيده  إذن دون التنقل باالرض وحرمانو من الفالح ألزام ىو لمقنانة مبدأ أول كان
 )أواًل( لممادتين فوفقاً . تسجيميم تم أينما باألرض ممزمين الفالحين جميع فكان. )المالك(
ىذا االمر ينطبق  كان ،آلوجيني)الحادي عشر( من قانون آلوزيني/ الفصل من و)ثانيًا(

 تابعة أو حكومية غير أرض في يعيشون كانوا إذا عما النظر بغض الفالحين، عمى جميع
 ممموكة تزال ال والتي لمضريبة"، خاضعة "أرض مالك ليا ليس أرض عمى أو لمكنيسة،

 عمى يعيشون الذين الفالحين عمى )أواًل( المادة لمدولة. أذ تنطبق أو لمجتمعات الفالحين
 المادة تنطبق ؛(األقنان/  الدولة فالحو المستقبل، في) مالك بدون أو القصر بالط أرض
 خدمية أراضي كانت سواء ممكية إقطعاية، أراضي في يعيشون الذين الفالحين عمى )ثانيًا(

الوارد في نص  الفالحين ومن الجدير بالمالحظة, ان مصطمح .(659)وراثية عقارات أو
. (:65)ريفي مجتمع أي في أعضاء ىم الذين أرض، بدون أو مع األفراد، إلى الوثيقة يشير

 يكن لم الفالحين, الذين بين آلوجينيآلوزيني/ في نص تمييز ىناك يكن وىذا يعني بأنو لم
. باألرض قانوناً  ممزمون وجميعيم نفسو؛ تمقاء من قانوني بشكل االنتقال منيم أي بإمكان
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-فولغا نيري بين الدولة ما أراضي في العالية السكانية الكثافة ىذا التشريع عمى ولقد حافظ
 .(;65)(الوسطى الصناعية المنطقة في خاصة) أوكا

 الخدمة طبقة لمتطمبات واستيعاباً  .الياربين أسترداد مسألة ىناك كانت ثانيًا،
 إلىفرسان طبقة الخدمة المتوسطة  مندوبي من المقدمة االلتماسات ذلك في بما المتوسطة،

الياربين, تم  الفالحين السترداد دعاوى برفع الخاص التقادم قانون األرض اللغاء جمعية
 الياربين, وكل القيود األقنان استرداد عمى التقادم قانون بإلغاء الفالحين أستكمال استعباد

 الفصل من و)ثانيًا( )أواًل( الياربين طبقًا لممادتين استعادة الفالحين عمى المفروضة
فالغيت "اعوام الحرام", التي خصصيا القانون  آلوجيني.)الحادي عشر( من قانون آلوزيني/

يع مالكيم في السابق لمقبض عمى الفالحين اليارين, بموجب ىذا القانون, وسمح لجم
 العثور من تمكنوا االقطاعيين المطالبة بفالحييم الياربين والبحث عنيم واستعادتيم, إذا

عمييم, خالل أجل غير مسمى. وشمل ىذا االمر فالحي القيصر واالراضي الحكومية 
 عمى المطبقة القاعدة عن مختمفة كانت الحجة ىذه أن إلى اإلشارة, . وتجدر(>65)ايضاً 
فروا  إذا إال استردادىم يمكن ال لكن التنقل، من أيًضا ُمنعوا الذين الياربين، المدن سكان
 الخاصة التشريعات وبالتالي كانت .<9;6تاريخ التاسع والعشرين من كانون الثاني  بعد

 ىناك يكن لم اذ. المدن بسكان الخاصة تمك من أكثر بالعبيد الخاصة تمك تشبو بالقنانة
. األقنان عمى والشيء نفسو صار ينطبق العبيد الياربين, الستعادة دعاوى لرفع تقادم قانون
وعميو,  .(=65)كبير بشكل والقنانة العبودية بحالة الخاصة اإلثبات قواعد اختمفت ذلك، ومع

حق االقطاعيين في التصرف بالفالحين وامالكيم وحدد  آلوجينيوسع قانون آلوزيني/
عقوبات قاسية بحق من أخفى أصمو المستعبد من أبناء الفالحين القن الياربين, فسمح 
القانون بتعذيبيم و"ضربيم بالسياط بال رحمة", و"قطع ايدييم" و"ايداعيم السجن" و"أعداميم 

اعة المالكين العقاريين دون اي حتى الموت بال رأفة", الخافتيم واجبارىم عمى اط
  .(<65)اعتراض

العقار تحصيل الديون من العبيد  يمكن لمالك األرض أوصار من ناحية أخرى، 
وعمى ما يبدو, ان ىذه المادة . (665)آلوجينيمرسوم آلوزيني/ من (7;7)المادة وفق واألقنان 

 سالح فرسان الخدمة ضغط مندوبي طبقة وتحت كبير بتردد تبنييا تم التي القانون، من
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 عبيد"مجرد  إلى "اسياد" مالكين من الفالحين لتحويل القانوني األساس خمقت قد المتوسطة،
 .(666)"الضرائب يدفعون

وىكذا توطد نظام القنانة نيائيًا في جميع أراضي الدولة الروسية, وأصبح الفالحون 
 مع انو, في الواقع, لمالممموكين تابعين السيادىم االقطاعيين والمالكين العقاريين الى االبد, 

عشر,  التاسع القرن قبل القانون في صريح بشكل في روسيا كمؤسسة "القنانة" إقرار يتم
 األفراد حقوق عمى تقميدي بشكل الروسية اإلمبراطورية في قد طبق القنانة يوممف ذلك الن

 سند , وليس إلىليم الخاضعين( الفالحين) اآلخرين األفراد عمى( األراضي مالك)
 نياية في الذي ظير ,كريستيانين(مصطمح ) ليس ىذا وحسب, بل يرد ذكر. (667)ممكيتيم
 األكثر التسمية عشر باعتباره الخامس القرن وشاع أستخدامو خالل عشر الرابع القرن

كييف وفي قانون عام  أوقات في روسيا الريفية من في المناطق "الفالحين" لـ عمومية
مادة في قانون  (666مئة واحد عشر ) في ذكره وتم الفصول, معظم في, ><69
القوانين السابقة, كما جاء في جميع  "ضمنيًا", والذي يعني .<9;6 لعام آلوجينيآلوزيني/

 األرض وضع ىو المالك, الذي آخر، شخص عمى يعتمد كان عامة، كقاعدة الفالح, أن
كما . (668)الزراعي اإلنتاج في االنخراط أجل من الفالحين تصرف تحت األخرى واألصول

 الياربين، تحكم التي عشر الحادي الفصل قواعد تشكل التي والثالثون األربعة المواد تحدد
 اليارب الفالح مفيوم إلى ىنا يشير الفالحين ومصطمح. األقنان وليس الفالحين أي
(beglyi krest’ianin )التي  األشخاص من مثل فئة. أخرى بطريقة سيده ىجر الذي

 حتى إن .ريفي مجتمع أي ىم جزء من الذين أرض، بدون أو مع ،bobyli)بوبيمي(  تسمى
 ,<9;6 لعام آلوجينيآلوزيني/ من عشر( )الحادي الفصل في الذين يرد وصفيم ,"الياربين"

العامة  السمطة أو األرض مالك من إذن دون الريفية مناطقيم خارج إلى انتقموا كانوا قد
 سمطة سيطرة تحت أنفسيم وضع أو أخرى ريفية منطقة في االستقرار أجل من المحمية،
 الريفية المجتمعات أفراد إلى ""الياربين مصطمح كما يشير .ذلك إلى وما واألديرة, المدن
 - الريفي مجتمعيم تجاه أو الدولة، أو الخاصين األراضي مالكي تجاه التزامات لدييم الذين
 باألحرى بل الفالحين، ممكية سند إلى األشكال من شكل بأي النص يشر . ولم(669)المير
ىذا  نص يتضمن لم لماذا يفسر وىذا. النبالء لعقارات األراضي تسجيل شيادات إلى
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 الياربين استقبموا الذين (المورداتالنبالء ) ولكن فروا الذين الفالحين ضد عقوبة القانون أي
  .(:66)شديدة لعقوبات يخضعون كانوا

 بضمان "حصرًا" معنياً  <9;6عام  قانون كان بالفالحين، المتعمقة تدابيره ولكن في
يواء الفالحين ىروبحاالت  ومعالجة ،أراضييم الشرعيين لمالك وسائل خضوعيم  وا 

كان زواج ىارب أو . ف(;66)القانوني لوضعيم شامالً  تعريفاً  يقدم ولم لمياربين, المالك الجدد
الشرعيين أو محل إقامتيم من القضايا  ماثنان أثناء فرار أحدىما أو كالىما من أصحابي

قًا من مبدأ وذلك أنطال .<9;6مت معالجتيا في اطار قانون آلوزيني لعام الرئيسية التي ت
 وعميو قانوني، غير عمى حًد سواء كان المدن وسكان واألقنان الياربين العبيد ان استقبال

ذا. الزوجين بفقدان يعاقب ىارب استقبل من فكل  ،"محايدة أرض" في وىم الياربون تزوج وا 
 القرعة بأجراء يقوم المالك مالك عقاريون، ىناك يكن لم حيث الحدود, عمى الحال ىو كما

 يدفع أن عميو ولكن في مقابل ذلك كان الزوجين, يحصل عمى والفائز. الحيازة لتحديد
ذا. روبالت" لمخاسر "عشرة  بيا االحتفاظ يمكنو حدودي، جندي من الياربة القن تزوجت وا 

 عن الجنود ردع منو قصد أنو ُيفترض تعجيزيًا، مبمغاً  ىذا وكان. "خمسون روبل" مقابل
  .(>66)مناطق الحدود إلى اليروب عن والنساء الياربات, من الزواج

, <9;6قانون المجمع عام  الرئيسي لمشرعي وقد يبدو لموىمة االولى أن الشاغل
فعمى الرغم من أن . بسيده )المالك( وليس باألرض، لمفالح الدائم كان ضمان االرتباط

 قطعة من أقنانو بنقل المثال، سبيل عمى لمسيد، َتسمح من القانون لم (86-85) المواد
 وعمميم الفالحين ممكية أن مسبقاً  افترضت )نصوصو( فقد ذلك، ومع. أخرى إلى أرض

 والتزاميم الفالحين تبعية كما ان. القانوني وفق التشريع السيد )المالك(، تصرف تكون تحت
 االخضاع من جديدة ألشكال مفتوحاً  الطريق ترك ألسيادىم والخدمات المستحقات بتقديم

)الخامس من الفصل  )الثالثة(المادة  ففي .(=66)صريحة قانونية حماية واالستغالل دون
( بإصدار ميثاق عتق votchinnik)فوتشينيك التي تسمح لمالك األرض بالوراثة  عشر(

من ىذا االمتياز.  (pomeshchik)بوميشيك يحرر عبده، تحرم مالك األرض الخدمي 
فئة واحدة من األقنان بالعبيد، وكالىما يمكن أن اة ساو من حيث المبدأ يعني مىذا وكان 

بمثابة وسيمة لمالك عقار وراثي لنقل فالحيو إلى كان  ,أيضاً  ,ىذا ولكن .يصبحا محررين
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لمن حصل عمى  )السادس عشر(من الفصل  )السابعة(المادة  تسمحاذ ممكية أخرى. 
 ذكرلم يُ و تمك األراضي.  معمل فيأن يقوم بنقل الفالحين من أراضيو األخرى ل قاحمة أراض  

عن موافقة األقنان في ىذه العممية، والتي ربما عززت الكفاءة االقتصادية فييا أي شيء 
  .(<66)عمى حساب الحرية الشخصية لألقنان

 عشر، السابع القرن منتصف وفي عشر السادس القرن نياية في الفالح، كان
وفي ىذا  .األخير ليذا ُممكاً  بأخرى, كان أو وبطريقة األرض, بمالك بشكل موثوق مرتبط

االلتزام أو  طرق تغيير األول، المقام في مثيرين لالىتمام: تغييرين مالحظة االطار يمكن
 وسيمة السابق في كان الذي ،The loan )القرض( مع باالقتران ؛Bondage" الربط"

 باستطاعة يكن ولم االضطرابات، بعد مكان كل في ما، بممكية الفالح لربط لمغاية منتشرة
 القرن منتصف بعد قصوى أىمية ولكنو أكتسب .بدونو نشاطو االقتصادي يقيم أن الفالح
 التسمية محل ''loan contractأو عقد االعانة  "القرض "عقد مصطمح وحل عشر، السابع

 لنشاط األصمي القانوني األساس كانو  .peasant contract'(675)' "الفالح القديمة لـ "عقد
 اسم )بوريادنايا( عميو ُيطمق األرض، مالك مع عقد ىو الفالحين "الكريستيانين"

poriadnaia، نيمنايا( (إيجار عقد)من نسخة ذاتو حد في وىو( naemnaia .ما وعادة 
 نماذج عقود البوريادني من قميل بعدد تم االحتفاظ وقد شفييا؛ العقود ىذه مثل إبرام كان يتم
 ويخضع األضعف، الطرف ىو دائماً  الفالح كان البورياديني وبموجب عقود. المكتوبة
 في حريتو عمى القيود من مزيد بفرض ذلك بعد ىذا وسيسمح. قسوة أكثر لظروف

 ومع. األرض لمالك ديونو يسدد أن قبل العقد إنياء من منعو خالل من سيما ال المستقبل،
 عائمة ارتباط سيصبح أبناؤه، ويخمفو بالديون المثقل الفالح يموت عندما الوقت، مرور

 فالح ألي قانونية ضرورة القرض فأصبح. (676)دائماً  ليا المخصصة باألرض الفالحين
فقد أقر قانون  .يصبح فالحًا بصفة رسمية أن المستحيل من وبدونو األرض؛ عمى يستقر

 loan and" "والضمان القرض عقد" الفالحين بمنح ,<9;6 آلوجيني لعامآلوزيني/
guarantee contractعن فقط القانون ىذا في الجديدة المواد من ". وتحدثت العديد 

 يحسب ولم االستثناء، ىو قرض إلى يحتاج ال من وكان. الفالحين مع القروض عقود
 .(677)االستثناء ىذا موسكو قانون
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 أظير الفالح فإن أىمية، يقل وال يقارن ال بما أىمية أكثر وىذا الثاني، المقام في
ويناقش المؤرخ . منقولة" "غير إلى منقولة" "ممتمكات من التحول نحو الميل فأكثر أكثر

 خاصة زاويتين, من الشيقة العممية بوكروفسكي ىذه نيكواليفيتش السوفييتي ميخائيل
" الدائم" بالعيش االلتزام أيضاً  بل فحسب، القرض ليس األول، المقام اذ يرى في. ورسمية

 الجديد النوع في ثابت شرط صار ،"المغادرة في الحق ودون بثبات" المعين، المالك ظل في
بإلغائو في  المالك طالب والذي ،"الرحيل في الفالح حق" أن ثبت لقد. الفالحين عقود من

 ابرام االتفاقات خالل من تقويضو وبالتالي صار يجب لمغاية كان صارماً  وقت سابق،
 المغادرة في حقيم عن التنازل عمى الفالحين أجبرت مالك االراضي, التي مع الخاصة,

 بالطبع يعني ال ىذا لكن. القرض قبول عمى ُأجبروا كما تمامًا,( آخر مالك يأخذىم أن أي)
 .(678)الرسمي التحريض توقف

 أبداً  تتحدث وفي ضوء ذلك, البد من االشارة الى ان التشريعات الروسية القديمة لم
 غير" الممتمكات نقل ليم يحق الذين األشخاص تحديد إلى تيدف كانت بل ,"األقنان" عن

 المأىولة العقارات ونقل امتالك في الحق ليم لمن القانوني التعريف يكن لم ولكن". المنقولة
 التجار وبين األراضي مالك بين التقاضي سجالت بوضوح تبين واضحًا, كما بالسكان

 واضحة محاوالت عن المتاحة المصادر وتكشف .(679)االخرين األراضي ومالك الحضريين
 لعام آلوجينيآلوزيني/مرسوم  ىو البارزة المعالم أحد ، فكاناألحكام لفرض الدولة قبل من

 إلى ممكية من فالحييم ونقل العقارات بأستصالح أراضييم  ألصحاب سمح الذي, <9;6
 .(:67)الفالحين استشارة دون أخرى

تبعية الفالحين لالقطاعيين مختمفة, فالفالح يمكن ان يكون قنًا لقد كانت أشكال 
"عبد االرض", أو أنسانًا شبو حر ولو في عالقاتو مع االقطاعي بعض االستقاللية. فالقن 

كان بإمكان الفالح و  يمكن ان يشتري حريتو من مالكو باالنخراط في صفوف الجيش,
 لعام آلوجينيآلوزيني/قانون ن قبل ولكن ىذا كمو كا ,المتعثر بيع نفسو لمعبودية

, منعيم من مغادرة طبقتيم من الفالحين األقنان، "طبقة قانونية"إنشاء غير ان  .(;67)<9;6
إلى سالح الفرسان من فئة الخدمة المتوسطة أو االنضام  أو ,نفسو لمعبوديةالفالح بيع  أو

يحصل في السابق, كان كما  ,الفرسان أو رجال المدفعية أو القوزاق من فئة الخدمة الدنيا
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 حول أخرى أشارات آلوجينيقانون آلوزيني/وقد ورد في  بشكل قاطع. ذلك ممنوعاً وأصبح 
 . (>67)وجعمو في منزلة العبد الفالح إخضاع

 اليد في المستمر النقص حالة في الياربين األقنان عمى العثور صعوبة كانت
 الروسي. والحال التاريخ في السمات الثابتة من الستقباليم اآلخرين النبالء واستعداد العاممة
 من يفرون األرجح عمى كانوا المدن سكان أن باستثناء, المدن، سكان ينطبق عمى نفسو
نسبيًا  السيل من وبالتالي كان محدودًا، الحضرية المستوطنات عدد أخرى, وكان إلى بمدة

صعوبة مثل و ال يمكن تخيل حجم ولكن  .قانوني بشكل إلييا ينتمون ال الذين أولئك تحديد
 . (=67)في الريف الروسي الشاسع والمناطق الحدودية الجديدة يمةىذه الم

 وتحرير االقنان واالرقاء الياربين عن البحث عاتقيا عمى الحكومة أخذت ذلك,ل
 سالح مندوبي طمب عمى وبناءاً . (<67)من ىذا العبء بعد أستعباد الفالحين نيائياً  النبالء
 إلى )جمعية االرض(، ,في الجيش الروسي كبيراً  مكاناً الذين أحتموا  اإلقميميين, الفرسان
حممة واسعة لمبحث عن االقنان واالرقاء  آلوجينيقانون آلوزيني/الحكومة بعد  نظمت

الجماعي"  الصيد الصيد العسكرية التي تعرف بــ "شبكة الياربين. وشرعت في ارسال فرق
the mass dragnetالفالحين عن بحثاً  الريف في جميع أنحاء البالد جابت , التي 

 في أن شك . وال(685)كما شكمت فرق الصيد الخاصة في كثير من المدن .الياربين
 الحكومة أعطت( poval’nyi obysk) الجماعية التفتيش لمحاكم القانونية الممارسة
 التفتيش محاكم استدعاء فكان يتم الجماعي؛ الصيد شبكات ادارة في خبرة الروسية
 المنطقة لمسح المنطقة إلى المحققين من فريق ويخرج المتقاضين، قبل من الجماعية
االجوبة  أغمبية عمى والذي يحصل األشخاص, من مئات عدة إلى يصل ما ليسألوا

 تواجدىم مكان في عيشيم إثبات الجميع من كما طالب المحققون. بالقضية الصحيحة يفوز
ذا. حيث كان ، تقديم يتم لم وا   إلى ينتمي يفترضون بأنو محققوا االدعاء كان دليل كاف 

 مكان في تواجد ىذا القن مكان لمعرفة التعذيب المجوء الى استخدام وكان يمكن. آخر مكان
 نقل يتم أيضًا، ثم القبض عمى العبيد إلقاء كان يتم الياربين األقنان عن البحث وعند. آخر

عادتيم عربات في الياربين وكان الفالحون الذين قبض عمييم يقيدون  .ينتمون حيث إلى وا 
 بعض بعض السجالت أن بالسالسل ويضربون ثم يعادون الى المالك العقاريين. وتكشف
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 االقنان والعبيد صيد عمميات في الدولة وبتدخل .(686)ىارب" ألف من "أكثر أعادوا المحققين
 .(687)األقنان صاحب موارد عمى فقط يعتمد االسترداد يعد لم الياربين، والعبيد

الفالحين وتدخميا المباشر  ىروب لمنع الحكومة إجراءاتاجمااًل يمكن القول, ان 
 دوراً  , قد أدتآلوجينيبعد اقرار قانون آلوزيني/ في عمميات صيد االقنان والعبيد الياربين,

 بوضوح الدولة فقد حددت. عشر السابع القرن في روسيا في القنانة نظام تكريس في ميماً 
 عامل آلوجيني()آلوزيني/ المجمع لقانون وكان .الممكيات العقارية وواجبات وامتيازات حقوق
 مما. ذلك في ميماً  أسياماً  روسيا، القنانة في عمى الرسمي الطابع أضفى والذي ,<9;6

 وكذلك ،(واألفنية الخاصة المستوطنات أصحاب) المدن سكان مزايا عمى القضاء إلى أدى
 النيائي االرتباط نص عن . فقد أورد القانون(688)الدين ورجال الكنيسة ضد الموجية القوانين
 فييا بدون اذن المالك؛ يعيشون التي الممكية مغادرتيم وبذلك ضمن عدم باألرض، لمفالحين

رساليم وتغريميم، بدنيًا، ومعاقبتيم الفالحين بيع واباح القانون وبذلك يكون . السجن إلى وا 
 وأكمل القنانة عبودية نظام عمى الرسمي الطابع أضفى الذي ،<9;6 لعام المجمع قانون
 األراضي لمالك الخاصين الفالحين قد أّمن الروسية، لمدولة القنانة تشريعات تطوير
و . الدولة وعمى اإلقطاعيين المالك أراضي عمى الفالحين اعتماد وعزز واألديرة، والبويار

 في التصرف في األرض مالك وحق األقنان وراثة ثبيتت تم نفسو، المجمع لقانون وفقاً 
 لمالك الواسعة القنانة حقوق القيصرية الحكومة فضاًل عن ذلك, منحت. القن ممتمكات

 المنتمين الفالحين واجبات أداء عن نفسو مسؤولين الوقت في وجعمتيم األراضي االقطاعية،
  .(689)إلييا لمدولة

ضفاءتوطيد عالقات القنانة  تم وىكذا، جميع  في نيائياً  عمييا الرسمي الطابع وا 
 قد أعطت الحكومة آلوجينيقوانين آلوزيني/ وبذلك تكون مجموعة .اراضي الدولة الروسية

 من اثنين عمى الكاممة شبو سيطرتيا عززت وبالتالي تقريبًا، المجتمع كل عمى سمطة
الدراسات  من لمعديد لذلك وفًقا .(:68)(والعمل األرض)وىما  الرئيسية االقتصادية العوامل

تتفق  سواء، حد عمى وحتى الغربية, والسوفييتية الروسية والبحوث, فإن جميع التفسيرات
عبودية )توطد القنانة  عمى مؤشر , كان بمثابة<9;6التشريع القانوني لعام  عمى ان
 السمطة زوتعزي جميع أراضي الدولة الروسية, نيائيًا في( krepostnoe pravo -االرض 
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 قانونيًا, وتوجو سمطة الدولة نحو نبالء الخدمة المتوسطة, وبالتالي وتأكيدىا االستبدادية
  .(;68)ىذه العممية في المركزي لمدولة يتضح الدور

وعميو يمكن القول, بأن رغبة مالك االراضي من طبقة الخدمة المتوسطة من سالح 
االيدي العاممة الراضييم وأستحصال فرسان المقاطعات وغيرىم في ضمان الحصول عمى 

العوائد حّول الفالحين الممموكين الى اقنان تابعين السيادىم االقطاعيين والمالكين العقاريين 
-68;6 االعوام في روسيا خالل السكان من العظمى الغالبية فصارت .(>68)الى االبد
 منيم حوالي ن,%( من مجموع السكا:=األقنان, الذين قدرت نسبتيم حوالي ) من <=;6

فكان الفالحون يشكمون القسم االعظم من السكان.  .(=68)العبيد من المائة في (:6 – :)
وكانت غالبية فالحي االقضية الوسطى الروس في القرن السابع عشر من االقنان. أما 
فالحو االراضي السوداء )التابعون لمدولة( فكانوا يشكمون أغمبية سكان االقضية الشمالية 

مناطق االورال وسيبيريا من غير  وأطراف البالد الجنوبية فقط. فضاًل عن ذلك, كان فالحو
 شكل رجال . في حين(<68)الروس يشكمون قسمًا من فالحي روسيا في القرن السابع عشر

 يقرب ما بين من منيم, لكل المائة أثنان في %7 حوالي العسكرية والقوات والحرفيين الدين
 عام في ماليين" عشرة أو "تسعة وربما ،68;6 عام في نسمة ماليين" "خمسة من

 االجتماعي والوضع األرض ممكية مسائل حل في ىذه القوانين لكن مساىمة. (695)<=;6
 النبالء بين العادلة غير المنافسة الخصوص، وجو وعمى الطويل، عمى المدى روسيا في

 الحادة والصراعات بالفالحين الياربين, المتمثمة باالحتفاظ ممارستيم مع ،)البويار( بالوراثة
 النبالء بين الصراع وكذلك بالوراثة؛ والنبالء المتوسطة الحكومية الخدمة نبالء بين

 , كانت محدودة عمى ما يبدو. (696)والتجار
 نيائي , بشكل<9;6 لعام آلوجينيآلوزيني/ المجمع قانون فعمى الرغم من ألزام

غير ان  .إذن دون إقامتيم مكان مغادرة من منعيم خالل من باألرض الفالحين ماليين
لى ب وان استمر يالفالح  خالل فمن. يةالحدودالمقاطعات الفرار، إلى المالكين اآلخرين وا 
 الدولة، لتقوية الشعبية بالقوى تعبئتيا إلى الحكومة سعت لنظام الحصون، الدولة إنشاء
, األخرى والخارجية الداخمية المشاكل وحل العسكرية القوات وتقوية اقتصادىا، وتنمية

 الفولغا ومنطقة بيمغورود خط جنوب الواقعة لألراضي المكثف نوسمحت باالستيطا
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لم يكن و  .وياكوتسك وبراتسك نويارسك وكراس ينيسي حصون إنشاء فتم وسيبيريا. الوسطى
، وليس من ىجرة الفالحين الى الحدودفعل الكثير بخصوص  , عمى ما يبدو,باإلمكان

 ة, بشكل جدي, بدافع أستعادةالحدوديالحكومة استيطان المناطق عارضت الواضح ما إذا 
 فحتى .(697)االضطرابات عيد في روسيا فقدتو الذي الجيوسياسي والموقع األراضي
 الفالحين الستعادة اإلطالق عمى محاولة أي الحكومة تبذل لم عشر، السابع القرن منتصف
 والفالحين العبيد منع في الحكومة بدأت ،<;;6 عام في ذلك، ومع. سيبيريا في الياربين

 استقروا الذين ألولئك ُسمح ولكن اآلخرين، عقارات في لالستقرار سيبيريا إلى االنتقال من
 في) سيبيريا مستشارية لدى مسجمين يكونوا أن بشرط ىناك، بالبقاء الدولة أراضي عمى

 عن لمبحث ما حد إلى ضعيفة أيضًا جيوداً  الحكومة بذلت ،<;;6 عام وبعد(. موسكو
عادتيم، سيبيريا في الياربين األقنان  مالكوا في الواقع كان. متواضعة كانت النتائج لكن وا 
 يكن ولم المركز, إلى األقنان بعودة ميتمين كانوا من فقط ىم موسكو منطقة في األقنان
عديمة  المقابل في النتيجة فكانت النشاط؛ ىذا لمثل مزاج أي الحكوميين الموظفين لدى

 إعادة عمى اإلصرار في سيبيريا حكام إلى الموجية المراسيم استمرت ذلك، ومع. االىمية
 .(698)السكان من مناطقيم إخالء خشية بذلك القيام الحكام ورفض الياربين

 الحماية عمى الجيوسياسية االعتبارات طغت القيصرية، النخب بعض في نظر
 لذلك، ونتيجة. روسيا من الوسطى المناطق في العقارات ألصحاب واالجتماعية السياسية
 من ،><=6 و =>;6 عامي بين الوسطى الغابات قمب في الفالحين مستوطنات انخفضت

 مناطق في الموجودة تمك زادت بينما اإلجمالي، من المائة في (96.77إلى ) (<.<;)
نسبة  وارتفعت الفترة، نفس خالل المائة في (96.77) إلى (=>.=7) من السيوب

 االستيطان مناطق وفي. المائة في (9:.>) إلى (6.87) من سيبيريا في االستيطان
. اليجرة بسبب والثمثين الطبيعي النمو بسبب السكانية الزيادة ثمث كان والشرقية، الجنوبية
 يبمغ األوكرانية األراضي في الفالحين عدد كان عشر، السابع القرن ثمانينيات وبحمول
 ىاجر ،=>;6 عام وبحمول .75>6 عام بحمول تضاعف نسمة؛ مميون نصف حوالي

 األورال، وجزر الغربية، الشمالية والمناطق سيبيريا، في واستقروا فالح مميون (>.8)
 في من سبعة ماليين روسيا سكان عدد زادأجمااًل, والفولغا.  الشرقية، الجنوبية والسيوب
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 ،<6>6 في عام مميونواربعة عشر  ،=>;6عام  في تسعة ماليين حوالي إلى 55;6 عام
 .(699)7=>6 في عام واحد وعشرين مميون و ،7;>6 في عام و سبعة عشر مميون

 استقبال من النبالء لمنع فعل شيء بأمكنيا في مقابل ذلك رأت الحكومة ان
 الحكومة قررت ثم. تأثير ليا يكن لم التي فرض الغرامة األولى فكانت الخطوة. الياربين
 رفعت لذا. تأثير أيضاً  لو يكن لم لكن ىذا. اليارب إعادة جانب إلى إضافي فالح مصادرة
 أربعة، إلى العدد رفع تم عندما ولكن تأثير, لو يكن لم أيضا وىذا. اثنين إلى العدد الحكومة
من جانب  .(:69)جماعي بشكل اآلخرين الياربين األقنان من المحتممون المستفيدون أخرجيم
 بعدو ، رغم القانون. كانت ممنوعة أيضاً  مدينة, التيال اليجرة من الريف إلىأستمرت  أخر,
، طالب سكان المدن في عدة مناسبات بمنح العفو لمفالحين الياربين آلوجينيآلوزيني/ قانون

وافقت الحكومة، التي كانت حريصة عمى تحصيل الضرائب ف. مدنيمالذين يعيشون في 
عمى عدم إعادة  ==;6و :=;6و 9=;6 االعوام النقدية التي يدفعيا سكان المدينة، في

في عام و . =>;6 عام في تعداد تواجدىم األقنان الياربين الذين تم تسجيميم في بمدة
اإلجراء األخير الذي يجب ذكره  وكان .(;69)9=;6 عام ىذا التاريخ إلى تغيير، تم 8<;6

 بموجب مرسوم أقنان إلى الزراعيين العبيد تحويل ىو، =>;6نتيجة لمتعداد السكاني لعام 
كشف حقيقة أن  لكنوو تذكر,  فعمية أىمية لو يكن لم ىذا أن من الرغم وعمى .<>;6 عام

حمت فأنفسيم كعبيد.  وباعواالضريبية  سجالتترك الأستمرت بكبيرة من األقنان  أعداداً 
من خالل تحويل جميع  ,<>;6 أصدار مرسوم الثاني من أيمولالحكومة ىذه المشكمة في 

 .(>69)يبيةالضر  قوائم السجالتفي  تسجيميمالعبيد العاممين في الزراعة إلى أقنان، أي 
 الروسي الريفي لممجتمع مرادفة تصبح أن شأنيا من كمؤسسة القنانة الخطوات ىذه عززت
 .(=69)عشر الثامن القرن بحمول

في  ولكنو, الفالحين قيد تنقل <9;6 يتضح مما تقدم, بأنو عمى الرغم ان قانون
 ممارسة أو عمل عن لمبحث مؤقتاً  القرية مغادرة في الحق أيضاً  األقنان الوقت نفسو, منح

آلوجيني لعام آلوزيني/ قانون حقبة ما بعد حيث كانت .أخرى اجتماعية أو اقتصادية أنشطة
 وذلك العتبارات األقنانتخفيف القيود عمى مميئة بالتشريعات الخاصة ب, <9;6

نشاء المستعمرات في ،خصوصاً . جيوسياسية, عمى ما يبدو  وان اتساع حدود الدولة وا 
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 قد حد، عشر، الثامن القرن وأوائل عشر السابع القرن في المناطق الحدودية من روسيا
 العالقات تطور في وساىم الفالحين عمى القانونية من القيود كبير حد إلى خفف أنو بمعنى

 في العقارات مالكي تعويض فجاء. الزراعية المناطق في أيضاً  واالقتصادية المؤسسية
 ىذه في المأىولة, العقارات إلى متزايد بشكل المقيد الوصول من الوسطى روسيا

 مرسوم في عمييا المنصوص الفالحين تنقل عمى المفروضة القيود زادتولقد  .(<69)المناطق
 فيما يخص العديدة التنازالت لكن العسكرية، بالتزاماتيم النبالء وفاء احتمالية من <9;6
وحتى  الحين ذلك منذ التفاوض قيد ضمت المحمية والسيادة والضرائب العسكرية الخدمة

 .(6:5)األراضي ومالك التاج بين ,6;=6عام  إصالحات
 الخاتمة

يفان الرابع و ساىمت مراسيم  بوريس غودانوف في تقييد حركة إبفان الثالث وا 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر, مما في قنانة ال واالرقاء, في تكريس مبدألفالحين ا

 فسح المجال امام استعباد الفالحين في القرن السابع عشر استعبادًا تامًا.
 لمفالحين التدريجي والقانوني االقتصادي االرتباط أي ،"االستعباد" عممية إن
متعددة, من  تاريخية ظروف عنقدم, من خالل ما ت ,نتجت وبالمالك العقاري، باألرض

واسع من  نطاق عمى عمييا األقنان مع العمالة في مقابل منح األراضي ندرة أىميا: مشكمة
السادس  القرن في روسيا موسكو, دولة توسع خالل العسكرية, الخدمة مقابل فيقبل التاج, 

 الفالحين, الذي ىروبعشر؛  في القرن السابع كبرى أوروبية كقوة ظيورىاعشر, والحقا 
منافسة  العمل, وما نتج عنو من وموارد الجديدة الواسعة واألسواق األراضي توافر شجعو
 من" الياربين" إبقاء في المتمثمة بممارستيم ,)البويار( بالوراثة النبالء بين عادلة" "غير
العقاريون أخرى. مما دعى المالكون  ناحية من الحكومية الخدمة في النبالء وبين جية،

 سيطرة واالقطاعيون الى طمب المساعدة من القيصر الستعادة فالحييم الياربين, وفرض
 من سمسمة خالل من الدولة قبل من المحاوالت ىذه تعزيز فتم. حركتيم عمى متزايدة قسرية

 ماليين الفالحين تنقل بشدة قيدت , والتي<9;6 عام في ذروتيا التي بمغت المراسيم،
 التي العممية، ىذه. قنانلال المالكين لمنبالء القانونية الحقوق عمى الرسمي الطابع وأضفت
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 الريفي لممجتمع مرادفة كمؤسسة القنانة عززت إجراءات التالي القرن مدى عمى تبعتيا
 عشر.  الثامن القرن بحمول الروسي

 التي باألرض الفالح لربط المطاف نياية في الناجحة المحاولة وبالتالي كانت
في لمالك االراضي من طبقة فرسان الخدمة المتوسطة  الممحة بالحاجة مدفوعة بيا, يعمل

 واجباتيم والتزاماتيم أداء من يتمكنوا لن بدونيا والتي كافية، زراعية عاممة المقاطعات لقوى
 .الدولة تجاه العسكرية

 ماليين نيائي , بشكل<9;6 لعام آلوجينيآلوزيني/ المجمع قانون الرغم من ألزاموب
غير ان  المالك, إذن دون إقامتيم مكان مغادرة من منعيم خالل من باألرض الفالحين
لى ب وان استمر يالفالح وذلك عمى ما  .يةالحدودالمقاطعات الفرار، إلى المالكين اآلخرين وا 
 االضطرابات عيد في روسيا فقدتو الذي الجيوسياسي والموقع األراضي بدافع أستعادةيبدو 

(6:>=- 6;68.) 
                                                           

(1) J. T. Kotilaine, A MUSCOVITE ECONOMIC MODEL, The National 

Council for Eurasian and East European Research (NCEEER), Washington, 

D.C., 2006, p.10.  

(2) Richard Hellie, Migration in Early Modern Russia, 1480s–1780s, In: David 

Eltis, COERCED AND FREE MIGRATION: GLOBAL PERSPECTIVES, 

STANFORD UNIVERSITY PRESS, Stanford, California, 2002, p.297. 

(3) Alessandro Stanziani, Serfs, Slaves or Indentured People? Forms of Bondage 

in Russia and Central Asia, from the Fifteenth to the Nineteenth Century, In: 

Simonetta Cavacchiocchi (ed), Serfdom and Slavery in the European Economies, 

11th-18th centuries, Atti Istituto Datini, Firenze University Press, 2014, p.250. 

(4) Richard Hellie, op. cit, p.298. 

ال ٠ًٛٛ, كاه اٌزملَ, ربه٠ـ االرؾبك اٌَٛف١١زٟ, روعّخ: ف١وٞ اٌٚبِٓ ٚٔمٛ ,٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف 5))

 .؛ 79ٓ . د,ةٍِٛىٛ, 

MICHAEL KORT, A BRIEF HISTORY OF RUSSIA, Facts On File, Inc., 

United States of America, 2008, pp.24-25, 27-28. 

 .79اٌّٖله اٌَبثك, ٓ ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف 6))

 أٚ فٛرز١ْٕب ئٌٝ ػبكح   ١ْ٠وْٚ إٌجالء األهاٟٙ ِٚالن األِواء وبْ اٌٍٛطٝ، اٌؼٖٛه ِٖبكه فٟ 9))

 ثْىً فٛرز١ْٕب رَُزقلَ اٌؾبٙو، اٌٛلذ فٟ .ثأها١ُٙٙ ٠زؼٍك ف١ّب"( األثٛٞ االهس)" otchina أٚر١ْٕب

)االلطبػ١خ( فٟ  االهٗ اٌوئ١َٟ ٌٍّى١خ اٌْىً ئٌٝ ٌإلّبهح اٌو١ٍٚخ اٌزبه٠ق١خ اٌّٖطٍؾبد فٟ ػبَ

 .اٌٍٛطٝ اٌؼٖٛه

See: Ferdinand Feldbrugge, A history of Russian law: from ancient times to the 

Council Code (Ulozhenie) of Tsar Aleksei Mikhailovich of 1649, Series: Law in 

Eastern Europe, volume. 66, Leiden ; Boston : Brill, 2017, p.548. 
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٠طٍك ػٍٝ  ٟثَِٛز ٔظبَ وبْ ػْو، اٌضبِٓ اٌموْ أٚائً ئٌٝ ػْو اٌقبٌِ اٌموْ أٚافو ِٓ ه١ٍٚب فٟ 8))

 ؽ١بىح أّىبي ِٓ ّىً ٘ٛ, ٚ(ئلطبػ١خ) pomest’e ثـ ثؼل ف١ّب ١ٍّذ ٚاٌزٟ األهٗ، ِٓ ِؼ١ٕخِٕطمخ 

 ػٍٝ ػبكح   ٠ُطٍك وبْ اٌؼْو٠ٓ، اٌموْ ٚأٚائً ػْو اٌزبٍغ اٌموْ فٟٚ .اٌلٌٚخ ثقلِخ اٌّْوٚٛ األهاٟٙ

 ِٖطٍؼ ٚاٍزّو .ث١ْ١ِٛىٟ اٍُ األهٗ ٠ّزٍىْٛ اٌن٠ٓ( إٌجالء) dvorianstvoٛجمخ اٌلٚفو٠بْ  أػٚبء

 اٌؼمبهاد ؽ١بىح ألْ". ػمبهاد" ٌىٍّخ وّواكف ػْو ٚاٌزبٍغ ػْو اٌضبِٓ اٌمو١ٔٓ فٟ ٠َزقلَثَِٛزٟ 

 ب  رمو٠ج ث١ْ١ِٛىٟ ع١ّغ وبْ ػْو، اٌضبِٓ اٌموْ أٚائً ؽزٝٚ اٌؾى١ِٛخ، ثبٌقلِخ ِْوٚٛخ األًٕ فٟ وبٔذ

 ؽو٠خ ث١بْ فٟ لبٔٛٔ ب اٌّأٌ٘ٛخ األهاٟٙ الِزالن إٌجالء ٛجمخ اؽزىبه رأ١ٌٍ رُٚ. غبئج١ٓ ػمبهاد ِالن

 ػٍٝ ٚظٍذ ػْو اٌضبِٓ اٌموْ أٚافو فٟ اٌجَِٛذ أهاٟٙ ؽ١بىح عغواف١خ اٍزمود (.2961) إٌجالء

 ٌو١ٍٚب اٌٍٛطٝ اٌّمبٛؼبد فٟ رمغ ثَِٛذ أهاٟٙ ِؼظُ وبٔذ. 2729 ػبَ ؽزٝ أٍبٍٟ ثْىً ؽبٌٙب

 اٌَٛف١ز١خ اٌٍّٛٛػخٔمال  ػٓ:  .١ٍج١و٠ب فٟ ثَِٛز١ْب أٞ رمو٠جب ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ. أٚووا١ٔب ٚفٟ األٚهٚث١خ

 (.2797) اٌؼظّٝ

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Pomeshchiki    

(9) MICHAEL KORT, op. cit, p.28. 

(10) Evsey D. Domar, The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis, The 

Journal of Economic History, Vol.30, No.1, Economic History Association, 

(Mar.1970), Cambridge University Press, p. 18. 

(11) JAMES MAVOR, AN ECONOMIC HISTORY of RUSSIA, VOLUME 

ONE, SECOND EDITION, J. M. DENT & SONS LIMITED, LONDON, 1925, 

p.27. 

وبْ اٌؼمبه اٌّٛهٚس ٘ٛ ٍِه ِٛهٚس ٌاللطبػٟ ٌٚٗ اٌؾك ثبٌزٖوف ثٗ, فىبْ ٠ٛهصٗ اٚ ٠ج١ؼٗ اٚ  21))

ٚاالػ١بْ ٚاٌج٠ٛبه  ٠وٕ٘ٗ اٚ ٠ٙل٠ٗ. ٚوبٔذ اٌؼمبهاد اٌّٛهٚصخ رقٔ ػبكح االلطبػ١١ٓ اٌىجبه ِضً االِواء

اٌّالن اٌؼمبهٞ عياء فلِزٗ  –ٚاالك٠وح. أِب اٌؼمبه اٌّٛ٘ٛة فىبْ ٘جخ ِٓ اال١ِو اٌىج١و اٚ اٌم١ٖو ٌٍٕج١ً 

فٟ اٌغ١ِ اٚ فٟ ؽب١ّخ اٌم١ٖو.  ٚوبٔذ رؼزجو ٍِىب صبثزب ٌال١ِو اٚ اٌم١ٖو ٍِٚىب  ِإلزب  ٌٍٕج١ً اٌنٞ 

٠ج١فبٔٛف ٠زٖوف ثٙب ٛٛي ؽ١برٗ, ٌٚىٓ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ اٌؾك فٟ ث١غ اٌؼمبه اٌّٛ٘ٛة اٚ ا٘لائٗ. ٠ٕظو: 

 .77-78اٌّٖله اٌَبثك, ٓٚف١لٍٚٛف, 

(13) MICHAEL KORT, op. cit, p.28. 

(14) OERTRUDE HALUSHKA, THE EMANCIPATION OF THE SERFS IN 

RUSSIA AND ITS CONSEQUENCES, THESIS FOR THE DEOREE OF 

BACHELOR OF ARTS IN HISTORY, COLLEOE OF LIBERAL ARTS AND 

SCIENCES, UNIVERSITY OF ILLINOIS, 1915, p.9. ; Boris B. Gorshkov, A 

Life under Russian Serfdom, Budapest ; New York : Central European 

University Press, 2005, p.1-3. 

(15) Evsey D. Domar, op, cit, p. 18. 

(16) Бородовский Александр Игоревич, УДЕЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ ПЕРВОЙ 

ТРЕТИ XVI ВЕКА: ДМИТРИЙ УГЛИЦКИЙ И СЕМЕН КАЛУЖСКИЙ, 

образовательная программа магистратуры ВМ.5543.2015 «История», 

профиль: «История России до начала XX века», ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ), 

Санкт-Петербург, 2017, cc.2-3. 

(17) MICHAEL KORT, op. cit, pp.28-29. 

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Pomeshchiki
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اٌَبثغ ػْو ػٍٝ اٌفالؽ١ٓ ٍٚىبْ  –وبٔذ وٍّخ االهلبء رطٍك فٟ ه١ٍٚب فٟ اٌموْٚ اٌقبٌِ ػْو  28))

اٌّلْ اٌن٠ٓ ؽً اٌقواة فٟ ث١ٛرُٙ, ٚاٌن٠ٓ اٌزؾمٛا ثقلِخ االلطبػ١١ٓ اٚ اٌزغبه اٚ اٌّٛظف١ٓ ٌمبء لوٗ 

ٔملٞ ث١َٜ اٚ ِغوك اٛؼبُِٙ ؽَت ّوٚٛ ِؼ١ٕخ ِىزٛثخ فٟ ِؾٚو االرفبق َِٚغٍخ فٟ اكاهح االهلبء 

١ٍلٖ, ٚوبْ فوق االرفبق ٠غؼً اٌول١ك ؽوا . ٚثٙنا وبْ اٌقبٕخ. ٚوبٔذ فلِخ اٌول١ك رَزّو ؽزٝ ٚفبح 

اٌَبثغ ػْو ٠قزٍفْٛ ػٓ اهلبء ه١ٍٚب و١١ف, اٌن٠ٓ وبْ ٚٙؼُٙ ال ٠قزٍف  –اهلبء اٌموْٚ اٌقبٌِ ػْو 

 ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛفػٓ ٚٙغ اٌؼج١ل ؽ١ش وبٔٛا ٠ؼزجوْٚ ٍِىب  ١ٌٍَل ٚٚهصزٗ ٛٛاي ؽ١برُٙ. ٠ٕظو: 

 .206اٌّٖله اٌَبثك, ٓ

(19) See: Vladimir Moss, THE AGE OF REASON (1453-1789) AN ESSAY IN 

UNIVERSAL HISTORY From an Orthodox Christian Point of View, Volume 

II, Vladimir Moss, 2019, p.300.  

(20) Ferdinand Feldbrugge, op. cit, pp.580-582. 878-880. 

(21) OERTRUDE HALUSHKA, op. cit, p.8-10. ; Richard Hellie, op. cit, p.297. 

(22) Richard Hellie, op. cit, pp.297-298. 

(23) Ferdinand Feldbrugge, p.583. ; 206 -205اٌّٖله اٌَبثك, ٓ ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف.  

(24) OERTRUDE HALUSHKA, op. cit, p.8-10. ; Richard Hellie, op. cit, p.297. 

(25) OERTRUDE HALUSHKA, op. cit, p.9. 

(26) Ibid, p.9.; MICHAEL KORT, op. cit, p.29. 

(27) MICHAEL KORT, op. cit, p.29. ; 206اٌّٖله اٌَبثك, ٓ ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف- 

209.  

(28) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, ИСТОРИЯ РОССИИ, Издательская 

группа ИНФРА • М — НОРМА, Москва, 1997, C.34. 

(29) Vladimir Moss, op. Cit, p.300.  

ِغّغ االلب١ٌُ: ٘ٛ ِغٌٍ ٠ُٚ ِّضٍٟ ع١ّغ اٌطجمبد االعزّبػ١خ ثبٍزضٕبء اٌفالؽ١ٓ. ٚاٌنٞ أؼمل فٟ  30))

ه١ٍٚب اثزلاء ِٓ ِٕزٖف اٌموْ اٌَبكً ػْو ؽزٝ ِٕزٖف اٌموْ اٌَبثغ ػْو. وبٔذ ٚظ١فزٗ اٌو١ٍّخ 

ئكاهح اٌجالك، ٌٚىٓ ٠جلٚ أْ ٘لفٙب اٌفؼٍٟ وبْ وَت اٌزأ١٠ل  ٟ٘ َِبػلح َِإٌٟٚ ئ٠فبْ اٌواثغ )اٌو١٘ت( فٟ

, صُ ثْىً ِزمطغ ثؼل مٌه. ٌٚؼجذ ِغبِغ 2550أٚ  2557اٌْؼجٟ ٌٍم١ٖو. اعزّؼذ ٌٍّوح األٌٚٝ ػبَ 

االلب١ٌُ كٚها  ٘بِب  فٟ ؽ١بح اٌلٌٚخ, ام وبٔذ رلػٝ ٌالٔؼمبك ٌّٕبلْخ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمٚب٠ب اٌقبٕخ ثبٌؾوة 

خ اٌٚوائت ٚغ١و٘ب ِٓ االِٛه اٌزٟ ٠ؼوٙٙب اٌم١ٖو ِٚغٌٍ كِٚب اٌج٠ٛبه, ٚأؽ١بٔب  الٔزقبة ٚاٌٍَُ ٚعجب٠

اٌم١بٕوح. ِٕٚن ِٕزٖف اٌموْ اٌَبثغ ػْو ػٕلِب ٕبه ٔظبَ اٌؾىُ ٍِى١ب  ِطٍمب  رٛلفذ ِغبِغ االلب١ٌُ ػٓ 

 .؛ 229االٔؼمبك. ٠ٕظو ٌٍّي٠ل: ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف, اٌّٖله اٌَبثك, ٓ

MICHAEL KORT, op. cit, p.33. 

(31) Vladimir Moss, op. Cit, p.300.; MICHAEL KORT, op. cit, p.33. 

(32) MICHAEL KORT, op. cit, p.33. 

(33) Ibid, pp.34-35. 

أٌٍ ا٠فبْ اٌواثغ ِب ٠ؼوف ثـ )أٚثو٠ز١ْٕٕب(. اٌّٖطٍؼ ٌٗ ِؼ١ٕبْ: أٚال ،  2565فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ  35))

كاهٞ اٌقبٓ ٌٍٍّّىخ. ام لَُ ئ٠فبْ ه١ٍٚب ئٌٝ ل١َّٓ: أٚثو٠ز١ْٕٕب، االِالن  ٠ْبه ثٗ ئٌٝ اٌزم١َُ اإل

اٌْق١ٖخ ٌٍم١ٖو، ٚاٌزٟ ١ٍل٠و٘ب ثأٞ ٛو٠مخ ٠و٠ل٘ب؛ ٚثم١خ اٌجالك، ٚاٌزٟ ٍزلاه ثبٌطو٠مخ اٌّؼزبكح ِٓ لجً 

أٚ “ ١ٍٟبٍ –ث١ٌَٟٛ ”اٌؾىِٛخ اٌو١ٍّخ. صب١ٔب ، ٚ٘ٛ األُ٘ ِٓ مٌه ثىض١و، ١ْ٠و اٌّٖطٍؼ ئٌٝ عٙبى 

ٚاٌن٠ٓ ثٍغ ػلكُ٘  -أٚثو٠ز١ْٕىٟ  -)اٌفوٍبْ( ٟٚ٘ ِغّٛػخ اٌوعبي اٌن٠ٓ ٠ل٠وْٚ رٍه االِالن اٌْق١ٖخ 

, ٚوبٔذ ٚظ١فزُٙ اٌمٚبء ػٍٝ وً ِؼبهٙخ ٌٍم١ٖو ِٓ عبٔت اٌج٠ٛبه اٌىجبه. ٚوٍّخ 6000فٟ إٌٙب٠خ 

ب ػلا, ػٍٝ ؽلٜ. ٍّّٚذ أٚثو٠ز١ْٕٕب ِْزمخ ِٓ أٚثو٠زِ, ٟٚ٘ وٍّخ ه١ٍٚخ لل٠ّخ رؼٕٟ ثبٍزضٕبء, ِ
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اهاٟٙ االٚثو٠ز١ْٕٕب ثٖٛهح هئ١َخ اوضو إٌّبٛك ٚاٌّلْ اٌٍٛطٝ ٚاٌّْب١ٌخ ٍىبٔب ٚرطٛها  ِٓ إٌبؽ١خ 

االلزٖبك٠خ. اِب االهاٟٙ االفوٜ فٟٙ ػٍٝ االغٍت اهاٟٙ االٛواف, ٚلل اٍٛك ػ١ٍٙب اٍُ )ى١ّْ٠ٕب( 

م١ٖو. ٚوبٔذ إٌز١غخ اٌوئ١َخ ٌالٚثو٠ز١ْٕٕب ٟ٘ ٚرووذ اكاهرٙب ٌّغٌٍ كِٚب اٌج٠ٛبه اٌنٞ ٠ْوف ػ١ٍٗ اٌ

اهرفبع ّأْ اٌلٚفو٠بْ ٚرؼي٠ي ٍِى١زُٙ ٌالهٗ ٚاٌفالؽ١ٓ. ٠ٕظو ٌٍّي٠ل: ػٍٟ ٘بكٞ اٌّٙلاٚٞ ٚػٍٟ ع١ًٍ 

كهاٍخ ربه٠ق١خ, ِغٍخ عبِؼخ ثبثً  2585 -2533عبٍُ, اٌم١ٖو ا٠فبْ اٌواثغ ٚكٚهٖ فٟ ا١ٌَبٍخ اٌو١ٍٚخ 

-229.؛ ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف, اٌّٖله اٌَبثك, 53ٓ, 1010ٓ, 1، اٌؼلك18 ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، اٌّغٍل

 .MICHAEL KORT, op. cit, pp.37-38.؛ 228

(35) Vladimir Moss, op. Cit, pp.300-301.  

(36) Evsey D. Domar, op, cit, pp.18-19 

(37) Vladimir Moss, op. Cit, p.301.; Alessandro Stanziani , op. Cit, p.250.  

(38) Boris B. Gorshkov, op. Cit, p.3. 

(39) Evsey D. Domar, op, cit, p.19. 

(40) Steven Nafziger, Russian Serfdom, Emancipation, and Land Inequality: 

New Evidence, long descriptive paper is part of an even larger project - 

"Serfdom, Emancipation, and Economic Development in Tsarist Russia", 

Department of Economics, Williams College, May 2013, p.5.; Roger Bartlett, 

Serfdom and State Power in Imperial Russia, European History Quarterly, Vol. 

33, No. 1, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, January 2003, p.30. 

اٌؾك فٟ اٌجؾش  اٞ االػٛاَ اٌزٟ فٖٖٙب اٌمبْٔٛ ٌٍمج٘ ػٍٝ اٌفالؽ١ٓ اٌٙبهث١ٓ. ٚوبْ ٌاللطبػٟ 52))

 .؛ 293, 292ػٓ فالؽ١ٗ اٌٙبهث١ٓ ٚأٍزؼبكرُٙ اصٕبء٘ب. ٠ٕظو: ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف, اٌّٖله اٌَبثك, ٓ

J. T. Kotilaine, op. Cit, p.10. 

(42) J. T. Kotilaine, op. cit, p.10.; Проф. унив., д-р хаб. Иван УСТИЯН, ИДЕЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ В ТРАГЕДИИ ПУШКИНА «БОРИС 

ГОДУНОВ»,  Analele ASEM, ediţia a VIII-a, CHISINAU, 2010, cc.72,75.; 

JAMES MAVOR, op. Cit, pp.56, 65. 

(43) JAMES MAVOR, op. Cit, pp.56-57. ; J. T. Kotilaine, op. cit, p.10. ; Проф. 

унив., д-р хаб. Иван УСТИЯН, соч, c.75.; OERTRUDE HALUSHKA, op .cit, 

p.9. 

(44) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, c.38. 

(45) Chester S. L. Dunning, A Short History of Russia's First Civil War, The 

Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty, he Pennsylvania 

State University Press University Park, Pennsylvania (United States of America), 

2004, p.68. 

(46) Ibid, pp.68-69. 

(47) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, собр. соч, c.38. 

(48) Chester S. L. Dunning, op. cit, p.69. 

(49) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, c.38. 

ٌٖؾ١ؼ افزواٗ أٔٗ وبْ ػ١ٍّب  ال ّٟء ِؼوٚف ػٓ ىػ١ُ لطبع اٌطوق فٍٛثىٛ. ٚهثّب ٠ىْٛ ِٓ ا 50))

ػٍٝ اٌؾلٚك  Severskأٚ ١ٍف١وٍه  Severiaػجلا  ػَىو٠ب  ِٓ إٌقجخ. هثّب عبء ِٓ ِمبٛؼخ ١ٍف١و٠ب 

ِٓ ِٕطمخ ٍِٛىٛ. وبٔذ ػٖبثخ فٍٛثىٛ اٌّىٛٔخ ِٓ  ٗوبْ اٌغيء األوجو ِٓ لٛار اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ، ٌٚىٓ

ؽٛاٌٟ فَّّبئخ هعً رٙلك اٌطوق فٟ غوة اٌؼبّٕخ ٍِٛىٛ. أوجو ِغّٛػخ ِغ فٍٛثىٛ وبٔٛا ٔقجخ 

https://ceupress.com/contributor/boris-b-gorshkov
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أٞ اٌغٕٛك اٌّؾزوف١ٓ. وبْ أ١ٍبكُ٘ لل ٛوكٚا ِؼظُّٙ أصٕبء اٌّغبػخ، ٌٚىٓ  -ػَىو٠خ ِٓ اٌؼج١ل اٌَبثم١ٓ 

 ٌج٠ٛبه اٌّجؼل٠ٓ ِضً آي هِٚبٔٛف.ٌؼج١ل اٌن٠ٓ رُ فٍُٖٙ ِٓ فلِخ اوبْ ِٓ ث١ٓ اٌٍٖٛٓ أ٠ٚب  ثؼ٘ ا

, أهًٍ اٌم١ٖو ثٛه٠ٌ غٛكٚٔٛف لٛح ٘يِذ لٛاد فٍٛثىٛ ثؼل لزبي ِو٠و. 2603األٚي  ٚفٟ وبْٔٛ

ٚأ١ٕت فٍٛثىٛ ػلح ِواد لجً أٍوٖ. ٚرُ ّٕك ثؼ٘ لطبع اٌطوق ػٍٝ اٌفٛه؛ ّٕٚك آفوْٚ ٍوا فٟ 

 ,Chester S. L. Dunning ، ٚفوٚا عٕٛثب  ئٌٝ اٌؾلٚك. ٠ٕظو ٌٍّي٠ل:ٚلذ الؽك. ٚ٘وة اٌؼل٠ل ُِٕٙ

op. cit, pp.71-72, 95.  

(51) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, cc.38-39. 

(52) see: J. T. Kotilaine, op. cit, pp.10-11.; Boris B. Gorshkov, op. Cit, p.5.; 

OERTRUDE HALUSHKA, op .cit, p.9.  

(53) Chester S. L. Dunning, op. cit, pp.72-73. 

ظٙو ّبة فٟ ٍِى١خ األ١ِو آكَ ف١ْٕف١زَىٟ فٟ ثوا١٘ٓ فٟ ١ٌزٛا١ٔب. اكػٝ أٔٗ  2603فٟ ١ٕف ػبَ  55))

رَبه٠ف١زِ ك١ِزوٞ، االثٓ األٕغو إل٠فبْ اٌو١٘ت، ٚاٌنٞ رٛفٟ فٟ ظوٚف غبِٚخ فٟ أٚغ١ٍِ ػبَ 

ه٠ٌ غٛكٚٔٛف ٌمزٍٗ. ػوفزٗ ؽىِٛخ ثٛه٠ٌ . أٚٙؼ اٌْبة أٔٗ ٘وة ِٓ لزٍخ أهٍٍُٙ ث2572ٛ

غٛكٚٔٛف ثأٔٗ غو٠غٛهٞ أٚرو٠ج١ف، ها٘ت ِْٕك ِٓ إًٔ ٔج١ً. ٚلل ٍبك ٘نا اٌوأٞ فٟ اٌلهاٍبد 

اٌالؽمخ. ف١ّب ٠ن٘ت ر١َْزو كا١ٕٔغ اٌٝ رأ١٠ل ٚعٙخ إٌظو اٌمبئٍخ ثأْ اٌّلػٟ وبْ أٚروث١١ف، ثً ٚأٔٗ هثّب 

ِ. ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٗ ِٓ اٌَّزؾ١ً ئصجبد ٠ٛ٘خ ك١ِزوٞ اٌؾم١م١خ وبْ ثبٌفؼً ك١ِزوٞ اٌؾم١مٟ ِٓ أٚغ١ٍز

ثْىً لبٛغ، اال أٗ ال رياي اٌؾغخ اٌمبئٍخ ثأٔٗ وبْ أٚرو٠ج١ف ٟ٘ األوضو ئلٕبػب  فٟ ٔظو ِؼظُ اٌّإهف١ٓ 

ثؼل اكػبئٗ ثأٔٗ  2605اٌّؼبٕو٠ٓ. رٛط ل١ٖوا  فٟ اٌؼبّٕخ ٍِٛىٛ فٟ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ ِٓ رّٛى 

ثوك فؼً ػ١ٕف ِٓ الٜٛ ف١ًٖ ِؼبهٗ ِٓ اٌج٠ٛبه  2606م١مٟ", ٌٚىٓ ا١ٛؼ ثٗ فٟ ا٠به "اٌم١ٖو اٌؾ

 اٌّؾبفظ١ٓ.  ٠ٕظو ٌٍّي٠ل:

RAYMOND BEAZLEY AND OTHERS, RUSSIA FROM THE 

VARANGIANS TO THE BOLSHEVIKS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 

ENGLAND, 1918, PP.150-153.;  

Maureen Perrie, The Time of Troubles (1603–1613), In: The Cambridge History 

of Russia, From Early Rus’ to 1689, Volume I, First published, Edited by: 

Maureen Perrie, Cambridge University Press, Cambridge - UK, 2006, pp.410- 

411.; Chester S. L. Dunning, op. cit, pp.77-78, 85-86.  

(55) Maureen Perrie, op. Cit, pp.413- 414. 

(56) Ibid, p.414. 

(57) Alessandro Stanziani , op. Cit, p.253. 

(58) Vladimir Moss, op. Cit, p.377.  

(59) Richard Hellie, The economy, trade and serfdom, In: The Cambridge 

History of Russia, From Early Rus’ to 1689, Volume I,  p.547. 

 اٌجالك أٔؾبء ع١ّغ فٟ اٌجؾش فٟ Troitsa Monastery( رو٠ٚزَب ك٠و) ّوع, اٌّضبي ٍج١ً ػٍٝ (60)

 ارقند اٌل٠و، أهاٟٙ اِزلاك ٚثَجت. ثأوٍّٙب االٙطواثبد فزوح فالي ِّزٍىبرٗ ِٓ ٘وة لٓ أٞ ػٓ

 ٍٍطبد ثؾك ألو اٌنٞ ،2625 اماه ِٓ اٌؼبّو فٟ اٌج٠ٛبه ِوٍَٛ ػٍٝ اٌّٖبكلخ رطٍجذ أثؼبكا   اٌؼ١ٍّخ

 فمٜ ٍؼٝ لل اٌّوٍَٛ ثبْ, ٠جلٚ ِب ٚػٍٝ. ٘وٚثُٙ ِٓ ػبِب   ػْو أؽل غْٚٛ فٟ فالؽ١ٙب ئػبكح فٟ اٌل٠و

 ػبِب   ػْو٠ٓ" أها١ُٙٙ ػٍٝ ٠ؼ١ْْٛ اٌل٠و ِٓ اٌٙبهثْٛ وبْ ِّٓ, ا٢فو٠ٓ اٌّالن ِٖبٌؼ ؽّب٠خ ئٌٝ

 . ٠ٕظو:"ٚأوضو

Ibid, 547. ; M. N. POKROVSKY, HISTORY OF RUSSIA FROM THE 

EARLIEST TIMES TO THE RISE OF COMMERCIAL CAPITALISM, 
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TRANSLATED AND EDITED BY: J. D. CLARKSON AND M. R. M. 

GRIFFITHS, 1st edition, MARTIN LAWRENCE LIMITED, LONDON, 1910, 

p.230. 

 ػْو اٌَبثغ اٌموْ ِٓ األٚي إٌٖف فٟ ألٌؼذ اٌزٟ اٌل١ٕ٠خ اٌؾوٚة اؽل بَػ اٌضالص١ٓ ؽوة رؼل62) )

ِٕٙب ػٍٝ ٍج١ً  مٌه، ِٓ أوضو وبٔذ كٚافؼٙب أْ ئال ك٠ٕٟ األٍبً ٚاىػٙب ٚوبْ (،2658 -2628) ٌٍّلح

ٗ   ػٍٝ ١ٌٍَٚطوح األِٛاي أعً ِٓ اٌٖبهع اٌّضبي:  فٚال  ػٓ .١ٍب١ٍخ ِٖبٌؼ ػٍٝ ٚأفوٜ عل٠لح أها

٠ٕظو ٌٍّي٠ل ؽٛي ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ ٠ٕظو:  .ٚااللزٖبكٞ ا١ٌَبٍٟ ثبٌؼبًِ اٌّزّضٍخ األفوٜ األٍجبة

 فٟ لواءح( 2658 -2628)  ػبَ اٌضالص١ٓ ػّبه ّبوو اٌلٚهٞ ٚ ؽبهس ػجل اٌوؽّٓ اٌزىو٠زٟ, ؽوة

 ـ اٌؼبّوح إٌَخ ,83 اٌؼلك ,20ٚإٌزبئظ, ِغٍخ ٍو ِٓ هأٜ, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ ٍبِواء, اٌّغٍل  األٍجبة

 .M. N. POKROVSKY, op. cit, p.229.؛220-89, 1025ٓ االٚي رْو٠ٓ

(62) ALFRED RAMBAUD, HISTORY OF RUSSIA, from the earliest times to 

1880, VOL. I., TRANSLATED BY: L. B. LANG, ESTES AND LAURIAT, C. 

F. JEWETT PUBLISHING CO., BOSTON, 1879, p.371. 

(63) Vladimir Moss, op. Cit, p.378. 

(64) Johannes C. Buggle, Steven Nafziger, THE SLOW ROAD FROM 

SERFDOM: LABOR COERCION AND LONG-RUN DEVELOPMENT IN 

THE FORMER RUSSIAN EMPIRE, The Review of Economics and Statistics, 

Vol. 103, No.1, March 2021, p.3. 

(65) M. N. POKROVSKY, op. cit, p.230. 

(66) Д. А. Ляпин, ИСТОРИЯ РОССИИ: XVII век, ЕЛЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: им. И.А. БУНИНА, 

Исторический факультет- кафедра российской истории и археологии, 

ЕЛЕЦ, 2008, c.10. 

(67) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, С.46. 

 .261-262اٌّٖله اٌَبثك, ٓٚف١لٍٚٛف, ٠ج١فبٔٛف  68))

(69( Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, С.46.; Д. А. Ляпин, соч, CC.10-11. 

(70) О.Е. Богородская, ИСТОРИЯ РОССИИ  с древнейших времен до 1917, 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, Иваново, 2012, C.25.; ٠ج١فاابٔٛف ٚف١لٍٚااٛف,  

262-260اٌّٖله اٌَبثك, ٓ  

(71) Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, С.46.; А.С. Верещагин, Р.Х. 

Хайртдинов, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к семинарским 

занятиям по дисциплине «История российского предпринимательства», 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2013, 

CC.27-29. 

 ٠ٚأمْ أهٙٗ، فٟ اٍزقلاُِٙ اٌّبٌه ٠و٠ل ال اٌن٠ٓ اٌول١ك ٠لفؼٙب ِؼ١ٕخ ِجبٌغ ػٓ ػجبهح األٚثوٚن: 91))

 أل١ٍبكُ٘ اٌول١ك ٠لفؼٗ "عؼً" ّىً فٟ ِؼ١ٕخ َٔجخ اٌّبٌه ِٕٗ ٠ٕبي أعو ٔظ١و فٟ ٌٍغ١و ػٍُّٙ ثاػبهح ٌُٙ

 األفواك ٠ٍّىُٙ اٌن٠ٓ اٌفالؽْٛ ٚونٌه ،(ٌٍلٌٚخ أٞ) ٌٍزبط اٌزبثؼْٛ اٌفالؽْٛ اٌٚوائت ٘نٖ ٠ٚلفغ ٠ٍٕٛب ،

اٌؼبك٠ْٛ. ٠ٚؼل االٚثوٚن ٚاؽلا  ِٓ االّىبي االٍب١ٍخ ٌالٍزضّبه االلطبػٟ, ؽ١ش وبْ اٌّالن ( اٌّالن أٞ)

 ث١ٓ ّىوٞ, اٌٖواع فإاك االلطبػٟ ٠غجٟ ِٓ اٌفالؽ١ٓ االلٕبْ اٌٚوائت ػ١ٕب  اٚ ٔملا . ٠ٕظو: ِؾّل
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, 1025ٚاٌضمبفخ، اٌمب٘وح,  ٌٍزؼ١ٍُ ٕ٘لاٚٞ , ِإٍَخ3, ِظ2858َ–2987 ٚاإللطبع اٌجٛهعٛاى٠خ

ٓ228. 

 .262اٌّٖله اٌَبثك, ٠ٓج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف,  93))

 ١ٔى١ز١ِ األ١ِو ئ٠فبْ ثوئبٍخ اٌج٠ٛبه ّىٍذ ػْبئو ١ِقبئ١ً، ؽىُ ِٓ األف١وح االػٛاَ فٟ (95)

 ١ِقبئ١ٍٛف١زِ ثٛه٠ٌ ١ّو١ّ٠ز١ف، ئ٠فبٔٛف١زِ ف١لٚه ر١ْووبٍىٟ؛ ثٛه٠َٛف١زِ ئ٠فبْ هِٚبٔٛف؛

وبٔذ  اٌَىبْ اؽزغبعبد فاْ مٌه، ِٚغ. اٌّّٙخ اٌلٌٚخ ّإْٚ ٠ٚموهْٚ ٌٍم١ٖو اٌلاف١ٍخ اٌلائوح ٍبٌز١ىٛف,

 .أوضو رزيا٠ل

Richard Hellie, The economy, p.548.; Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, 

С.40.; Д. А. Ляпин, соч, C.12. 

(75) Д. А. Ляпин, соч, C.11. 

(76) Там же. 

(77) Alessandro Stanziani, Bondage: Labor and rights in Eurasia from the 

sixteenth to the early twentieth centuries, (International studies in social history; 

volume.24), Berghahn Books, New York, NY, 2018, pp.102-103. 

 ثبٌيٚاط ٌٍفالؽ١ٓ ٌٍَّبػ اٌّضبي، ٍج١ً ػٍٝ األهاٟٙ، ِبٌىٟ لجً ِٓ ٛصبئكاٌ ٘نٖ ػٍٝ اٌزٛل١غ ر98ُ) )

 اٌّٚبهثخ أّىبي ِٓ ّىال   رْجٗ اٌؼجٛك٠خ فىبٔذ .مٌه ئٌٝ ِٚب اٌّلْ، ئٌٝ أٚاالٔزمبي أفوٜ، ٍِى١بد ِٓ

  .٠Alessandro Stanziani , Serfs, p.251ٕظو ٌٍّي٠ل: .اٌؼجٛك٠خ رْجٗ ِّب أوضو

(79) see: J. T. Kotilaine, op. cit, pp.10-11.; Boris B. Gorshkov, op. Cit, p.5.; 

OERTRUDE HALUSHKA, op .cit, p.9.  

 ثبٌؼوُ ِطبٌجُٙ ػٓ رٕبىٌٛا اٌجٌٕٛل١٠ٓ ألْ ثبٌزؼبكي أزٙذ اٌزٟ ١ٌٍَّٕٛه، ؽوة أزٙبء ثؼل (80)

 ئٌٝ اٌغوث١خ اٌغجٙخ ِٓ أزجب٘ٙب اٌؾىِٛخ ؽٌٛذ اٌوًٚ، ئٌٝ ١ٌٍَّٕٛه لٍؼخ ئػبكح هفٚٛا ٌىُٕٙ اٌوٍٟٚ

 اٌؼج١ل ػٍٝ ا٠ٌَٕٛخ غبهارُٙ فمل أكد. ٌلٌٚخ ٍِٛىٛ وج١وا   رٙل٠لا   ٠ْىٍْٛ اٌموَ رزبه ٠ياي ال ؽ١ش. اٌغٕٛة

 ئٌٝ غبهارُٙ أكد وّب اٌموَ، عي٠وح ّجٗ فٟ اٌؼج١ل أٍٛاق ئٌٝ اٌوًٚ ِٓ ا٢الف ػْواد ٔيٚػ ئٌٝ

 ٍىبْ ثلأ ٌنٌه. ١ٌٍَّٕٛه ػٍٝ اٌىبًِ أزجبُ٘ٙ روو١ي ػٓ ١ٌٍَّٕٛه ؽوة فالي اٌوًٚ َِبه رؾ٠ًٛ

 فٟ اٌّؾٖٓ ث١ٍغٛهٚك( )فٜ ثبٍُ ٠ؼوف إٔجؼ ِب ثٕبء ٛو٠ك ػٓ اٌغٕٛث١خ اٌؾلٚك ػيي فٟ ٍِٛىٛ

 ٚئٙبفخ أٚوب ٔٙو عٕٛة األ١ِبي ِئبد ٌٍّٛىٛ اٌو١ٍّخ اٌؾلٚك ٔمً ئٌٝ ٘نا ٚأكٜ. 2655-2636 األػٛاَ

 .ٍِٛىٛ ٍىبْ ١ٍطوح ئٌٝ اٌؼبٌُ فٟ اٌيهاػ١خ األهاٟٙ أفًٚ ثؼ٘ ِٓ اٌٙىزبهاد ِٓ ا٢الف ػْواد

ِٚٓ . اٍزوار١غ١خ ألغواٗ ٚأٚوب اٌقٜ ث١ٓ اٌٛالؼخ إٌّطمخ أٍزمواه ث١ٍغٛهٚك فٜ ػ١ٍّخ وبْ اٌٙلف ِٓ

 األِو، ٌيَ ئما اٌّؾٖٓ اٌقٜ ػٍٝ ٌٍقلِخ ػَىو٠خ ألغواٗ اٌغلك اٌَّز١ٕٛٛٓ رغ١ٕل فالي مٌه ٠ّىٓ

. اٌؾلٚك ٌمٛاد اٌغب٘ي اٌطؼبَ رٛف١و ِغ ئٌٝ إٌبرظ االعّبٌٟ ٌٍّٛىٛ وج١و ثْىً اٌّياهػْٛ أٙبف وّب

اٌزوثخ اٌَٛكاء اٌؼ٠ٛٚخ  ىهاػخ فٟ اهرفؼذ كفٌُٛٙ ألْ اٌؾلٚك ئٌٝ ثبٌٙغوح ثاٌياُِٙ ٍؼلاء اٌفالؽْٛ وبْ

 أٚوب؛ ّّبي اٌفم١وح ٛكىٚي()اٌج روثخ ِٓ ػ١ٍٗ ٠ؾٍٖٛا أْ ٠ّىٓ ِب ِمبثً (chernozemاٌغ١ٕخ ١ّؤٛى٠ُ )

. ٌُٙ ئ٠غبها د ٠لفؼٛا أٚ ثْأُٔٙ ١ٌمٍمٛا اٌؼمبهاد إٔؾبة ٌل٠ُٙ ٠ىٓ ٌُ أٚوب، عٕٛة فٟ مٌه، فٚال  ػٓ

 أِبوُٕٙ ئٌٝ اٌٙبهث١ٓ ئػبكح فٟ ِزوكك٠ٓ ث١ٍغٛهٚك فٜ ٚهاء اٌؾى١١ِٛٓ اٌَّإٌْٚٛ ٚػٍٝ ٘نا االٍبً وبْ

 ألْ اٌو١ٍٚخ، اٌٙغوح ِٓ أٍجبة ِووي٠ب   ػٕٖوا   اٌّؾٖٕخ اٌقطٛٛ ٔذفىب .أٚوب ّّبي األ١ٍٕخ

 . (اٌوٍٟٚ اٌغبٔت ػٍٝ) اٌؾلٚكٞ اٌلفبع ٔظبَ فٍف ئال اٌيهاػخ ٠ّىُٕٙ ال ػِّٛب اٌَّزمو٠ٓ اٌّياهػ١ٓ

Ibid, pp.252-253.; Richard Hellie, Migration in Early Modern Russia, p.308.; 

Richard Hellie, The economy, pp.548-549. 

(81) M. N. POKROVSKY, op. Cit, p.235.;  J. T. Kotilaine, op. cit, p.11.; Richard 

Hellie, Migration in Early Modern Russia, p.308. 

(82) Richard Hellie, The economy, p.547. 
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(83) Ibid, p.549. 

 .292اٌّٖله اٌَبثك, ٠ٓج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف,  85))

(85) see: J. T. Kotilaine, op. cit, pp.10-11.; Boris B. Gorshkov, op. Cit, p.5.; 

OERTRUDE HALUSHKA, op .cit, p.9.  

(86) Alessandro Stanziani, Bondage, pp.104-105.; اٌّٖله اٌَبثك, ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف, 

ٓ291.  

(87) Richard Hellie, Migration in Early Modern Russia, p.302. 

(88) Alessandro Stanziani, Bondage, pp.103-104.; اٌّٖله اٌَبثك, ٠ج١فبٔٛف ٚف١لٍٚٛف, 

ٓ291.  

(89) Richard Hellie, Migration in Early Modern Russia, pp.298-299.; Alessandro 

Stanziani, Bondage, pp.103-104. 

(90) Ю. В. Хотина, А. С. Бочкарѐва, ИСТОРИЯ РОССИИ В ПОРТРЕТАХ 

ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ XVII – НАЧАЛА XX ВЕКА, 

Учебное пособие, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. Трубилина», Краснодар, КубГАУ, 2017, 

C.16.; Richard Hellie, Migration in Early Modern Russia, p.229.; Richard Hellie, 

The economy, p.551.; J. T. Kotilaine, op. cit, p.11.;  Steven Nafziger, Russian 

Serfdom, p.5. 

(91) Richard Hellie, The economy, pp.549-550.; Richard Hellie, Migration in 

Early Modern Russia, p.229. 

(92) Richard Hellie, The economy, p.550.; И. Л. Андреев, Алексей 

Михайлович, Молодая гвардия, Москва, 2003, CC.43-46. 

 لو٠خ "300" ِٓ أوضو ٌل٠ٗ وبْ ِلح ل١ٖوح، فمٜ فالي ِٛهٚىٚف ٚؽلٖ اٌّضبي، ٍج١ً ػ73ٍٝ) )

 ٠ّزٍه 2638 ػبَ فٟ وبْ ئم. ثَوػخ ٔفَٗ ٠ضوٞ وبْ ِٛهٚىٚف ه١ٍٚب. فٟ ِمبٛؼخ 69 فٟ ِٚل٠و٠خ

 رغبٚى اٌق١ٕ١َّبد أٚائً ٚفٟ "،6035" ئٌٝ ػلكُ٘ اهرفغ ,2659 ػبَ فٟ صُ فالؽ١خ، أٍوح "330"

 ٠ٕظو ٌٍّي٠ل: .أٌفب " 35" اٌفالؽ١ٓ ػلك فٟ ؽ١ٓ ثٍغ آالف"، 9" ٍِؾٛظ ثْىً

Richard Hellie, The economy, p.550.; Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов, соч, 

CC.45-46.; ALFRED RAMBAUD, op. cit, pp.370-371. 

(94) Вячеслав Бакланов, Михайловича 1645-1649 гг. и первый 
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