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اضطدتقّرات اضبذرّيظ سي ضواء رجضون واضجزء اضجظوبّي طن 
 (م1596) شضاء حوران سي ظكايظ اضقرن اضّدادس رذر 

 
 

د خضيف طصطفى زرايبظ .م .                                                                                 أ
صضيظ رجضون اضجاططيظ                             -                                                        جاططظ اضبضقاء اضتطبيقيظ

 :مقّدمة

تعاقب عمى ُحكم األراضي الواقعة إلى الّشرق من نير األردن والبحر المّيت    
ووادي عربة أنظمة سياسّية كثيرة، كما ُتشير إلى ذلك الّدراسات التّاريخّية والحفرّيات 

خريطة رقم )الجمعادّيون والعمونّيون والمؤابّيون واألدومّيون: األثرّية، وىذه األنظمة ىي
واآلشورّيون والٌفرس والبطالسة والّسموقّيون واليونانّيون والعرب األنباط والّرومان  (1

 (الخمفاء الّراشدون واألموّيون واأليوبّيون والمماليك)واألنظمة اإلسالمّية المتعاقبة 
 .(1)والتّتار والمماليك واإلنجميز

األثرّية الدارسة )وقد تركت ىذه األنظمة وراءىا المئات من المستقّرات البشرّية 
، وقد بسط الحكم العثمانّي نفوذه عمى المنطقة المذكورة آنفًا (والمعمورة اآلىمة بالسُّكان

م، حيث أصبحت من المناطق الياّمة في نظر الّدولة العثمانّية، وكان 1516منذ عام 
يابًا من تركيا  سّر االىتمام فييا ينبع من مرور طريق الحّج الشامّي منيا سنوّيًا ذىابًا وا 

إلى الحجاز، ولذلك حرص العثمانّيون عمى بناء القالع والبرك فييا لتأمين حماية 
الُحّجاج وتسييل سفرىم وضمان راحتيم، وَعَقد الوالة العثمانّيون االتفاقّيات مع القبائل 

 من جية، ومن (2)لتحول دون مياجمة الحّجاج وسمب متاعيم- التي تسكنيا- البدوّية 
 تجية أخرى لسيولة تحصيل الضرائب من المستقّرات البشرّية المنتشرة فييا والتي كان

(. 1جدول رقم )تتراوح في أحجاميا ومساحاتيا وغناىا ومراتبيا اإلدارية 
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  تتمّثل منطقة الدراسة في األراضي الواقعة الى الشرق من :- منطقة الدراسة
نير األردن والبحر الميت ووادي عربة والتي كانت تتبع الدولة العثمانية آنذاك 

 (:3خريطة رقم ) (3)، وكانت إداريًا تُقسم إلى قسمين ىما(م1596)

عجمون وبني عموان : لواء عجمون وكانت تتبعو ثمان نواحي ىي .1
 .والكورة والغور والسمط والكرك وجبال الكرك والشوبك

بني كنانة :  الجزء الجنوبي من قضاء حوران وفيو سّت نواحي ىي .2
 .وبني جيمة وبني عطيو وبني األعسر والكفارات والطيبة 

  لعبت الظروف التاريخية التي مّرت - :ٌمشكمة الدراسة وٌمبّرراتيا وأىميتيا
بيا منطقة الدراسة دورًا كبيرًا في ترّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 وحجميا وتنّوعيا وكيفية جمعيا ىي العامل (4)لمسكان وكانت الضرائب
الرئيسي وراء ىذا التردي، ولذا تكمن مبررات ىذه الدراسة وأىميتيا فيما يمي 

-: 

قّمة الدراسات السابقة عن ىذه المنطقة وعن ىذا الموضوع  .1
  .(المستقرات البشرية)

نظرًا لما تمّتعت بو منطقة الدراسة من مزايا طبيعية كالتربة الخصبة  .2
ووفرة الينابيع فقد شيدت كثافات سكانية عالية نسبيًا، وكانت مصدرًا 

ىامًا من مصادر خزينة الدولة من خالل الضرائب التي كانت 
 .تجمعيا لمسمطان 

 عمى حجم الضرائب التي كانت تدفعيا المستقرات البشرية في التعّرف .3
المنطقة والتي استنزفت السكان وقّممت من امكانيات تقدميا اقتصاديًا 

 .واجتماعيًا 

شّكمت منطقة الدراسة بنواحييا ومستقراتيا البشرية وبيئتيا االقتصادية  .4
واالجتماعية الكيان السياسي األردني، الذي ُعرف في بداية تأسيسو 
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م، ثم أصبح ُيعرف بالمممكة 1921باسم امارة شرقي األردن عام 
 .(5)م1946األردنية الياشمية منذ عام 

االستفادة من ىذه الدراسة ومنيجيتيا في تشجيع الدراسات الجغرافية  .5
 .التاريخية التي ٌتعتبر من الدراسات القميمة في المكتبة العربية 

 تيدف ىذه الدراسة الى :-  أىداف الدراسة-: 

 .التعرف عمى التقسيمات االدارية العثمانية في منطقة الدراسة .1

حصر أعداد المستقرات البشرية في كل ناحية من أقساميا االدارية  .2
 .(عجمون وحوران)

التعّرف عمى أسماء المستقرات البشرية وعدد سكانيا في كل ناحية  .3
 .منيا

معرفة مقدار الضرائب التي كانت تدفعيا ىذه المستقرات مع نياية  .4
 .القرن السادس عشر 

:-         ولكي ُتحّقق الدراسة أىدافيا فقد تحّدد االطار العام ليا في الخطوات التالية
 .أقسام بالد الشام االدارية في الربع االخير من القرن السادس عشر .1

 .األقسام االدارية والمستقرات البشرية في منطقة الدراسة .2

 .نتائج الدراسة .3

 .توصيات الدراسة .4

  الجغرافيا )ُتعتبر الدراسات السابقة في موضوعيا :- الدراسات السابقة
قميمة وغير ( منطقة الدراسة)ومكانيا  (Historical Geographyالتاريخية

شاممة عمى المستوى العربي بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص فمن 
 :-حيث 

ان معظم الكتابات في الجغرافيا التاريخية كانت عامة، : الموضوع  .1
وتكمن أىميتيا في أنيا ألفت لُتشّكل مراجع لطالب الجامعات 
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 (6)كتاب طمعت عبده: والميتمين في مادة الجغرافيا التاريخية ومنيا 
 . وغيرىا(8)  وكتاب عبدالفتاح وىيبة(7)وكتاب عمي جباوي

دراسات كثيرة  (شرق األردن)تناولت منطقة الدراسة : منطقة الدراسة  .2
في مجاالت تخصصية عديدة جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية وغيرىا، ولم يتناول أيًا منيا دراسة المستقرات البشرية عمى 
–النحو الذي جاءت بو ىذه الدراسة وىذا جانب من جوانب أىميتيا 

 -.كما ذكر سابقا

  التزم البحث في تحقيقو ألىدافو ومحتواه بمجاالت ثالث :- مجاالت الدراسة
 :-ىي 

الذي يتمّثل بالمنطقة الواقعة الى الشرق  : (المكاني)المجال الجغرافي  .1
من نير األردن والبحر الميت ووادي عربة، أي في لواء عجمون بنواحيو 

 .الثمان والجزء الجنوبي من قضاء حوران بنواحيو الست 

ويتمّثل بجميع المستقرات البشرية التي توجد  : (السكاني)المجال البشري  .2
 .في منطقة الدراسة

ويتمّثل بالربع األخير من القرن السادس عشر وفي عام : المجال الزمني  .3
 .م تحديداً 1596

  لتحقيق أىداف الدراسة اعتمد :منيجية الدراسة وطرق عرض البيانات 
الباحث المنيج الوصفي التحميمي لممعمومات والبيانات واالحصاءات التي ُكتبت 

عن منطقة الدراسة في الفترة الزمنية المذكورة سابقا، ورغم تعّدد مصادر 
 :ومراجع الدراسة إال أن الباحث اعتمد عمى مصدرين أساسيين منيا ىي 

 Daftar- i mufassal der liwa-i Ajlunدفتر مفصل لواء عجمون  .1
 .(9)، تحقيق الدكتور محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود185رقم 

الجغرافيا التاريخية لفمسطين وشرق األردن وجنوب سوريا في نياية القرن  .2
 ,Historical Geography of Palestineالسادس عشر 
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Transjordan and sowthern Syria in the late 16
th

 Century 
 .(10)تأليف ولف ىيترويث وكمال عبد الفتاح

:       وقد تم عرض البيانات المستخمصة في ىذه الدراسة بطرق متنوعة أىميا 
حيث احتوى البحث عمى أربعة جداول عن المستقرات : بناء الجداول .2

البشرية الكبرى والضرائب التي كانت تدفعيا وعدد األسر والمراكز العمرانية 
 أسرة، 90فييا، وحصر لممستقرات البشرية التي تزيد عدد األسر فييا عمى 

ولغايات المقارنة فقد تم االشارة الى المستقرات البشرية المعروفة فييا حاليًا 
 .وعدد األسر فييا أثناء فترة الدراسة

فقد احتوت الدراسة عمى خريطتين، واحدة منيا : التمثيل الكارتوغرافي .3
عن الممالك التي كانت في شرق االردن قديما، واألخرى عن التقسيمات 

 .االدارية في العيد العثماني

: أقسام بالد الشام اإلدارية في الربع األخير من القرن السادس عشر- 1
م عمى األراضي التي كّونت مناطق سوريا 1596  اشتممت بالد الشام في عام 

 :-(11)ولبنان وفمسطين وشرقي األردن وقد تم تقسيميا إداريًا عمى النحو التالي 
(. 112دفتر مفصل رقم )لواء القدس الشريف . 1
(. 100دفتر مفصل رقم )لواء نابمس . 2
(. 192دفتر مفصل رقم )لواء غزة . 3
(. 181دفتر مفصل رقم )لواء لّجون . 4
(. 185دفتر مفصل رقم )لواء عجمون . 5
(. 99دفتر مفصل رقم )لواء شام الشريف وقضاء حوران . 6

وكان ىدف الدولة العثمانية من ىذه التقسيمات ىو تنظيم األراضي لتكوين القّوة 
العسكرية وتأمين موارد العيش ليا ولمموظفين المدنيين، ولذلك استمّد نظام األرض 

الدولة والموظفون من ذوي المناصب : عند العثمانيين مقوماتو من ثالثة عناصر ىي
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 (من ضمنيا شرقي األردن)العسكرية والمدنية والفالحون، وكانت أراضي بالد الشام 
: (12)في بداية العيد العثماني تنقسم إلى قسمين

وىي األراضي العامة، وتعتبر ممكًا لمحكومة وُتعطى لموجياء " التّيمور: "األول
، وصاحب التيمار والزعامت ُيعطي ىذه األراضي "تيمار وزعامت"والشيوخ بصورة 

، عمى أن يدفع الفالح ىذه الضرائب (ضرائب)بدوره إلى الفالحين مقابل قسم معين 
حين الحصاد وحين غمة : مرتين أو ثالث مرات في السنة وحسب المواعيد التالية

الزيتون وبعد بيع العسل، وكانت معظم أراضي سوريا وخاصة منطقة عجمون من ىذا 
. (تيمار وزعامت)النوع 

وىي األراضي العائدة لألشخاص وُتعتبر ممكًا شخصيًا ليس " قسم: "الثاني
 (الزكاة الواجبة شرعًا بما ُيسقى بماء السماء). عمييا إال دفع الرسوم واألعشار

 :األقسام اإلدارية والمستقرات البشرية في منطقة الدراسة - 2

( 2خريطة رقم ): وتتمثل ىذه األقسام بما يمي
وكان يتكون من ثمان نواحي، ويشتمل عمى  : Liwa Ajlunلواء عجمون : أوالً 
، ومن دراسة الخرائط والبيانات اإلحصائية الُمرفقة (مركزًا عمرانياً ) مستقرًا بشريًا 184

في كتاب ىيترويث وعبدالفتاح، استطاع الباحث جمع البيانات السكانية عن كل 
مركز، والتعّرف عمى أعداد األسر في كل ناحية، وحصر المراكز العمرانية لمنواحي 

والتي كّونت فيما بعد الُبنية األساسية لألردن الحالي، أما النواحي  (الجداول المرفقة)
 :(13)التي كانت تتبع لواء عجمون فيي

عجمون، :  مستقرًا بشريًا ىي23واشتممت عمى : Nahiya Ajlunناحية عجمون. 1
دير بني مدرات، أبو الحروف، عنجرا، عين جنو الفقيو، راجب ريان، حالوة، 
اشتيف، اوصرة، رمان الفوقا والتحتا، جاحفة، كفرانجي، منصور، فاره، دير 

. شبيك، حميم الفوقا والتحتا، راسون، اسطالوس، البدرية، ربض، خربة
 مستقرًا بشريًا 31واشتممت عمى :  Nahiya Bani Ilwanناحية بني عموان. 2

عممون، نقية السفمى، دبين، بورمو، مرج شيخ، نخمى، نجره، دير بني قيس، : ىي
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، مقبمي، نصا، صومو، كفر مطره، رمان، (رامو)منصور، جرش، ساكب، راعو
ريمون، عين نجرة، عين جنة القاضي، بعمتا، قامية، جبةادعيك، دير سميل، 

. سحرية، حران، عنتا، ديرورقو، جبا، عيك،دير زقريط
زوبيو، :  مستقرًا بشريًا ىي23واشتممت عمى :  Nahiya Kuraناحية الكورة. 3

كفراعوان، كفرابيل، خنيزيرة، جديتا، جنين الصفا، كفرالما، ديرغفر، ديريوسف، 
فتنو، ديرعسل، ميرمو، صيره، بيت يافا، ناعور، تبنو، بيت ايدس، رخيم، 

. ، زمال(سموعو)عصبو، بقيع النصارا، كفركيفا، سموع
نمرين، كفرين، :  مستقرًا بشرياً 25واشتممت عمى : Nahiya Gawrناحية الغور. 4

فحل التحتا، حوير، حسينية، ابيسو، بيت رامو، أم بروع، حمة جور، مخيبو، دير 
عال، رنيق، كرمو، بيسان، دير ردغو، ردغو، فروانو، حساميو، فقارس، زراعو، 

. قصير، ساسيو، مرفقة التحتا، محدثو، حمارنية
صمت، :  مستقرًا بشريًا ىي41اشتممت عمى :  Nahiya Saltناحية السمط. 5

صيحان، عالقون، حسبان، كفرييود، مشرفو، قمعو، عربان بني صخر وكريم، 
عربان نعيم، عربان صميدات، عربان بني ميدي، عربان محمدين، عالن، 

كفرالما، طايفة بني صخر دير لواء عجمون، شيخ احمد وشيخ عمي وبني محمد 
بني )، شيخ قبال (بني صخر)، موسى(بني صخر)، شيخ سالم (بني صخر)

، توابيعية (بني صخر)، جماعة شيخ خميفة (بني صخر)، شيخ باكس (صخر
بني )، حربيو (بني صخر)، تيما سويك (بني صخر)، ضميرا (بني صخر)

،طايفة صميدات (بني صخر)، كريم (بني صخر)، روح وبني عنجر (صخر
، الغممان (صميدات)، اليموانية والخاصة (صميدات)، المعانيو (دير لواء عجمون)

، اطراجان (نعيم)، شقيرات(نعيم)، طايفة نعيم، جماعة شريك(صميدات)والدوبان 
، (بني ميدي)، طايفة بني ميدي، ميال (نعيم)، عنان (نعيم)، الويعو (نعيم)

. (نعيم)، عزمو وابداح(بني ميدي)سماعنو وصوالحو
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كرك، :  مستقرًا بشريًا ىي14واشتممت عمى :  Nahiya Karakناحية الكرك. 6
مزارع، صرما، مزار، عين موسى، كفرربا، موتو، راس، عراق، طيبو، شجره، 

. طفيمي، صافيو، مزرعو
 مستقرات بشرية 7اشتممت عمى :  Nahiya Jibal Karakناحية جبال الكرك. 7

. (اعجري)عينو، صنفحو، عيمو، خنيزيره، عين شيد، بالس، فتنو: ىي
:  مستقرًا بشريًا ىي20اشتممت عمى :  Nahiya Sawbakناجية الشوبك. 8

شوبك، بسفر، عفرير، ارحاب، شاميث، وادي دعم، نجيل، ربحّيو طايفة حربيو، 
، أبي (حسنة)، حويتات(حسنة)، آل حسنة، زبيرات (حربية)آل موسى 

، اعراب كالبية، (حروبيو)، آل برير والمحمديو (حسنو)، الخطابات (حسنة)طاب
. (طايفة حراشو)عربان مساعيد، أعراب طايفة المواصرة، سعيفات 

 140 ناحية اشتممت عمى 17وتكّون من :Qada Hawranقضاء حوران : ثانياً 
( 2 عمى خريطة رقم 6-1التي تحمل األرقام من )مستقرًا بشريًا، ست نواح منيا 

شّكمت األجزاء الشمالية من إدارة شرقي األردن عند تأسيسيا وىي نفسيا األجزاء 
: الشمالية من المممكة األردنية الياشمية حاليًا، وىذه النواحي

:  مستقرات بشرية ىي10واشتممت عمى :  Nahiya Kfaratناحية الكفارات. 1
كفر معاد، بموعيو، سيم القصارة، كفرصوم، حرتا، صوم، عقربا، كفرلحية، رفيد، 

. سمر
 مستقرًا بشريًا 51اشتممت عمى : Nahiya Bani Kananaناحية بني كنانة. 2

دلون، مرو، طيبة االسم، سوم، كفرأسد، حبراص، ايد، فرجي، مجادل، : ىي
خربتو بيت المادحو، كفرعان، فرزيت، البرز، ابدر، بركت، حور، بسر، 

ديرمنين، سبعين، كنيسو، برشتو، محربا، ديرأبي ثمجة، سما، صفرا، ترغره، قميم، 
حوفو سكر، الخراج، محنا، دوقره، سوقو، حاطم، زىر النصارا، كفرعباس، 
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مكيس، صما، كفر داميم، يبال، مندح، ممكا، زىر الفقيو، ىريمي، قصفو، رقزاقو، 
. بّموقص، ججين، قم، كفررحتا، زبدا، احالج، ادعان

 مستقرًا بشريًا 20اشتممت عمى : Nahiya Bani Juhmaناحية بني جيمة. 3
اربد، كفريوبو، البارحة، بشرى، حوارة، العال، ابان، بيت راس، نعيد، ماجر، : ىي

شجرة، دنيبو، مغير الغربية، زبدا إربد، دير حازم، عمراوا، حكمو، سال، زيزون، 
. جمحا

 مستقرات بشرية 8اشتممت عمى :  Nahiya Bani Atiyyaناحية بني عطية. 4
. الحصن، دير مصاريط، صمد، مسكايو، اسراس، كفير، رحابو، راعيو:ىي

 مستقرًا بشريًا 29اشتممت عمى : Nahiya Bani Al-Asarناحية بني األعسر. 5
ايدون، قفقفا، عبين، صريح، راكسو، شطنو، عصيم، زبدا، حبكا، كفرخل، : ىي

النعيمو، عين الشعرا، دوخمو، كفرتا، ميمون، عايد، عبمين، حوت العظمى، 
جحفيو، مارين، المريحو، معامو، طياره، ناطفة، عفتا، صخره، ساقية، حطبة، 

. كتم
يدوده، :  مستقرًا بشريًا ىي23اشتممت عمى :  Nahiya Butaynaناحية بطينو. 6

حرابو، طره، مغير الشرقي، غرية الكبرى، صيدا، مدينة ادرعا، نعيمو، غصيم، 
رمثا، جيب، جيزه، شركوبيت، عثمان، نسام، جمحا، دير األصم، نصال، 

 مراكز تقريبًا من 8يوجد ). مسيفرة، سيوت القمح، حرار، غرية الصغرى، دبين
. (ىذه المراكز في األردن حاليًا والباقي في سوريا
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(:  1)جدول 

م 1596المستقرات البشرية الكبرى والضرائب في نواحي شرقي األردن عام 
 

/ المواء 
 القضاء

 النواحي
مقدار الضرائب في 

 (ياقون)الناحية 

اكبر مستقر بشري 
 في الناحية

مقدار الضرائب 
في المستقر 

 (ياقون)

لواء 
 عجمون

 20000 خربو 94385 عجمون

 20200 صومو 138776 بني عموان

 20000 ديرغفر 138542 الكورة

 13000 فروانو 134118 الغور

 112000 السمط
عربان بني صخر 

 وكريم
38000 

 25000 (صرفا)صرما  124400 الكرك

 18000 صنفجو 60000 جبال الكرك

 18000 شاميث 74700 الشوبك

قضاء 
 حوران

 12000 سيم القصارة 46885 الكفارات

 18000 فرجي 283433 بني كنانة

 38116 اربد 215264 بني جيمة

 17153 الحصن 56028 بني عطية

 12400 قفقفا 198051 بني االعسر 

 26500 ادرعا 179243 بطينة

 عمل الباحث من كتاب ىيتروث: المصدر
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(:  2)جدول 

 م1596عدد األسر والمستقرات البشرية في نواحي شرقي األردن عام 
 

 عدد االسر عدد المستقرات البشرية النواحي القضاء/المواء الرقم

 لواء عجمون 1

 680 23 عجمون

 835 31 بني عموان

 565 23 الكورة

 377 25 الغور

 1702 41 السمط

 624 14 الكرك

 285 7 جبال الكرك

 772 20 الشوبك

 قضاء حوران 2

 181 20 الكفارات

 1424 51 بني كنانة

 807 20 بني جيمة

 230 8 بني عطية

 1081 29 بني االعسر 

 620 23 بطينة

 10183 335 14 المجموع

عمل الباحث من كتاب : المصدر
ىيتروث 
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(:  3)جدول

 أسرة  90المستقرات البشرية التي يزيد فييا عدد األسر عمى 
م 1596في نواحي شرقي األردن عام 

 
 الناحية التابعة ليا عدد األسر المركز الرقم

 عجمون 364 عجمون 1

 بني عموان 90 صومو 2

 السمط 110 جماعة شيخ خميفة 3

 السمط 307 (نعيم)عنان  4

 السمط 111 (نعيم)شقيرات 5

 الكرك 191 الكرك 6

 الكرك 144 (صرفا)صرما  7

 جبال الكرك 96 عينو 8

 بني كنانة 94 حبراص 9

 بني جيمة 107 اربد 10

 بني األعسر 94 صريح 11

 بني األعسر 94 عين الشعرا 12

 بني األعسر 122 طّياره 13

عمل الباحث من كتاب ىيتروث : المصدر
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(:  4)جدول
 (لممقارنة)عدد األسر في بعض المستقرات البشرية المعروفة حاليًا 

 
 الناحية التابعة ليا 1596عدد األسر عام  (المدينة)المركز الرقم

 عجمون 364 عجمون 1

 بني جيمة 107 اربد 2

 بطينة 19 الرمثا 3

 بني عموان 12 جرش 4

 السمط 70 (صمت)السمط  5

 الكرك 191 الكرك 6

 الشوبك 70 الشوبك 7

 الكرك 33 الطفيمة 8

عمل الباحث من كتاب ىيتروث : المصدر
 

 : نتائج الدراسة - 3

 :يمكن إيجاز النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة بما يمي
احتّل لواء عجمون المرتبة األولى من حيث المساحة بين التقسيمات اإلدارية . 1

(. 2خريطة رقم )لفمسطين واألردن وجنوب سوريا
احتمت ناحية بني كنانة المرتبة األولى بين النواحي في مجموع الضرائب في . 2

حين احتمت اربد المرتبة األولى بين المستقرات البشرية في مجموع الضرائب 
(. 1جدول رقم )المدفوعة 

احتمت ناحية السمط المرتبة األولى من حيث عدد األسر بين جميع نواحي لواء . 3
(. 2جدول رقم)عجمون بشكل خاص وجميع نواحي شرقي األردن بشكل عام 

أكبر المراكز العمرانية الواقعة إلى الشرق من نير األردن " عجمون البمدة"كانت . 4
(. 4جدول رقم )تمتيا الكرك ثم اربد 
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احتمت ناحية بني كنانة المرتبة األولى من حيث عدد المراكز العمرانية بين . 5
، وال غرابة في (2جدول رقم )جميع النواحي التي تقع إلى الشرق من نير األردن 

ذلك إذ أن منطقة بني كنانة تقع في مركز متوسط بين مدن الديكابوليس 
Decapolis (المدن اليونانية العشرة) عالوة عمى غنى المنطقة الطبيعي .

لم يظير أي ذكر لمدينة عّمان خالل تمك الفترة، عمى الرغم من قدم ىذه . 6
، وتشير المصادر إلى أن ازدىار مدينة عّمان ونمّوىا في (ربة عمون)المدينة 

العصر الحديث ارتبط بوصول أول موجة من المياجرين الجركس إلييا مع نياية 
. (14)القرن الماضي، وازدادت نموًا وازدىارًا باتخاذىا عاصمة لإلمارة األردنية

كما ىو في  (أصبحت خربًا ميجورة حالياً )اندثرت بعض المراكز العمرانية . 7
. خربة فقارس والسبيّرة وكركمو في ناحية الغور مثالً 

تراجعت أحجام بعض المراكز كما ىو في بمدة عجمون، وتفّوق العديد من . 8
المراكز عمييا في المرتبة حاليًا، أما سبب ازدىار عجمون في تمك الفترة فيرجع 

إلى عوامل كثيرة أىميا االىتمام األيوبي والممموكي بيا لغناىا؛ حيث كانت 
. (15)تشّكل مصدرًا من مصادر أرزاق العساكر اإلسالمية

ازدىرت بعض المراكز العمرانية حاليًا مقارنة بحجميا في فترة الدراسة . 9
. كما ىو الحال في بمدة جرش (م1596)
ظيور ونشوء العديد من المراكز العمرانية الجديدة التي لم تكن معروفة من . 10

قبل مثل صنعار وبالص وبير الدالية وعين البستان وسامتا وسفينة والشكارة 
والساخنة والزراعة في عجمون وغيرىا من المستقرات في أجزاء عديدة من 

. األردن
تغّير أسماء الكثير من المراكز العمرانية خالل األربعة قرون الماضية، وذلك . 11

الختالف وتغّير الظروف السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية مثل دير بني 
مدرات التي أصبح اسميا دير الصمادية واشتيف التي أصبح اسميا اشتفينا وفاره 

. التي أصبح اسميا الياشمية وخنيزيره التي أصبح اسميا األشرفية وغيرىا
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احتفظت كثير من المراكز العمرانية باالسم نفسو منذ أربعة قرون مثل . 12
. عجمون، حبراص، اربد، صريح، الكرك وغيرىا

أثناء فترة الدراسة، جدول ) أسرة في شرقي األردن 10183بمغ عدد األسر . 13
 ألف نسمة تقريبًا بافتراض 50، وىذا يعني أن عدد السكان كان آنذاك (2رقم 

 أشخاص، ومع نياية القرن العشرين بمغ عدد سكان 5متوسط حجم األسرة 
األردن ما يقرب من خمسة ماليين نسمة، وىذا ُيشير إلى أن سكان ىذه المنطقة 

م أي منذ أربعة قرون، مما يعني بالتالي أن 1596تضاعف مئة مرة منذ عام 
ىذه الزيادة نتجت عن معدالت نمو طبيعية خالل ىذه الفترة، وعن زيادة غير 

طبيعية تمثمت في اليجرات العديدة الوافدة إلييا، وىذا ىو سر تعّدد وتنّوع 
. المجتمع األردني عرقيًا ودينيًا حالياً 

   :توصيات الدراسة - 4
: يمكن إبراز أىم التوصيات بمايمي 

ُيوجو الباحث الدعوة إلى الجامعات واألقسام المعنية بالتاريخ والجغرافيا - 1
واألنثروبولوجيا واآلثار، والى كافة المتخصصين في ىذه الدراسات وخاصة 

، الى االىتمام بدراسة ظاىرة التغير االقتصادي (عمم األسماء الجغرافية)االنوماستيكية 
، ليس في شرقي (المراكز العمرانية)واالجتماعي التي طرأت عمى المستقرات البشرية 

نما في الوطن العربي بل والعالم اإلسالمي . األردن فقط وا 
 (Locations) ىذه المستقرات البشرية ومواقعيا (Sites)دراسة مواضع - 2

. وتفسير ذلك
. التعرف عمى دالالت األسماء ليذه المستقرات البشرية- 3
تتُبع التطور التاريخي لنشوء ىذه المستقرات البشرية و متابعة ظاىرة التغّير في - 4

. أسمائيا وأحجاميا ودراسة التاريخ االجتماعي ليا دراسة شاممة
ال يخفى عمى أحد ما لمثل ىذه الدراسات من أىمية كبيرة، ولذا يتمّنى الباحث  - 5

 The Holy)عمى الدارسين والمختّصين في بالد الشام بشكل عام، واألراضي المقدسة
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Lands) بشكل خاص الكتابة في موضوعات أكثر تخّصصًا في الجغرافيا التاريخية 
لألماكن، وذلك كي نتمّكن من الرّد عمى االدعاءات الخاطئة حول األصل التاريخي 
لبعض أسماء ىذه األماكن، كما وردت في كتب الرحالة الذين زاروا المنطقة منذ عام 

 Palestine Exploration، وبتمويل من صندوق اكتشاف فمسطين (16)م1860

Fund والذي كان من أىم أىدافو المقبولة تقديم المساعدة لألساتذة المختصين في 
الدراسات التوراتية، من أجل إيضاح نصوص التوراة من خالل مراقبة سموك وعادات 

ولكنيم بالغوا في إسناد األصول التاريخية لبعضيا ( 17)سكان البالد المقدسة ودراستيا
 أنيا مدينة السمط في حين اعتقد Northy (18)التي اعتقد نورثي (راموث جمعاد)مثل 
(20) بأنيا جرش ورأى نيس Merril (19)مرل

Nies (في جرش حالياً ) بأنيا ريمون 

.  بأنيا أم قيسLibbey & Hoskins (21)واعتقد لبي و ىوسكنز
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Abstract 

        In 1596, Syria was ruled over by the Ottoman Empire, and it was 

subdivided into six administrative districts: Quds As-sharif, Nablus, 

Gazza, Lajjun, Ajlun and Sam As-sharif. 
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This study is conducted to know both the nature of the administrative 

divisions in Syria, in general, and the region of the study in particular, 

and to determine the amount of taxes paid, the number and names of 

the human settlements in Liwa Ajlun and the Southern Part of Hurran 

district, the number of which was 335 settlements inhabited by 10183 

families. 

       The significance of this study is endorsed by the fact that this 

region with its settlements in question not only enhanced the Empire 

income with taxes paid then, but it also formed the Jordanian political 

identity in 1921, known as The Emirate of Trans-Jordan, and later, in 

1946 as The Hashemite Kingdom of Jordan.  

      The researcher adopted the descriptive analytical approach to 

analyze the information, data, and statistics about the region sorted out 

in tables and maps that summarize the objectives clearly. 

      The study came up with findings and recommendations that may 

contribute, even partly, to the progress of academic research in the 

cultural aspect of Historical Geography. 


