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 به نام خدا

  علل با حوادث آگاه مي سازد. وقايع گذشته و همچنين علل و رابطهتاريخ علمي است كه ما را از حوادث و 
گونه كه اگر  همان . و حافظه هر فرد تجلي هويت آن فرد است.امعه همانند هويت براي افراد استتاريخ براي ج

درباره جامعه هم چنين است كه اگر تاريخ خود  داده،شخصي حافظه خود را از دست بدهد، هويت خود را از دست 
گفت  توانمي را آن طور كه بايد و شايد نشناسد، هويت اجتماعي يا به عبارتي فرهنگ خود را نشناخته است. پس 

حس است و اين يعني ميان فرهيختگي و  سازسازد، تاريخ نيز فرهنگ  گونه كه هويت افراد، شخصيتشان را مي همان
  رابطه نزديكي برقرار است. اشتند تاريخي

 نيازمند زمان زيادي است. ،بدست آوردن حس تاريخي نيازمند پژوهش است. پژوهش در گستره وسيع تاريخ

ناچار بايد دست به گزينش زد. تاريخ اسالم از آن جهت كه تاريخي كامل و جامع بوده و گذشته ما مسلمانان را به 
سال) حاوي انواع اتفاقات  600جهت كه از پايدارترين دول اسالمي (حدود  كشد وتاريخ عثماني از آن تصوير مي

، مقوله سرعت براي هر محقق و پژوهشگري حائز اهميت ز تلخ و شيرين و زشت و زيبا بوده؛ به عالوهآمودرس 
استفاده از دنياي مجازي است كه متأسفانه در مورد  ،پژوهشگر مي كند بسيار به كمكاست و يكي از راه هايي كه 

  ندارد؛ بنابراين مي تواند انتخاب درستي باشد. وجود در دنياي مجازي دولت عثماني اطالعات دقيق و قابل اعتمادي
م) 1938-1288هـ/1357-687قرن ( 6كه طي حدود  بودهاي مسلمان  دولت عثماني يكي از پايدارترين دولت

حاد داخلي و اتحاد كشورهاي مسلمان ايفاي نقش كرد و وسعت جغرافيايي و گسترش فتوحات و ايجاد ات براي
. واداشتاعتراف  را به نيروي نظامي و آثار تاريخي پايدار، آن چنان عظمتي به آن بخشيد كه دوست و دشمن

يد و تا حكومت م توسط اورخان بن عثمان آغاز گرد1326هـ/727پيشرفت و فتوحات اين دولت حدودا از سال 
 به بعد دولت عثماني رو به افول م ادامه داشت و از اين1566-1520هـ/974-926سلطان سليمان قانوني در سال 

آن چهار قرن طومار  حدود پس از گذشت و آغاز گشتم 1566هـ/974رفت كه از زمان سلطان سليم دوم در سال 
  پيچيده شد؛

اپيتوالسيون، رفاه گرايي، فساد اداري، اعطاي امتياز به بيگانه يا كاز جمله داليل ضعف دولت عثماني مي توان 
، ه جغرافيايي دولت عثماني مي شدندبين ملل و قوميت هاي مختلفي كه جزء حوز نظام بد مالياتي، عدم انسجام

نوزدهم و  برد كه در نهايت دشمني اروپائيان باعث شد تا اروپاي متحد در قرن  دشمني دولت هاي اروپايي و... نام
با جنبش هاي به اصطالح اصالح طلبانه، آن دولت را قلع و قمع كند و مهم  مبارزه با دولت عثماني پرداخته، بيستم به

  ترين مانع براي تسلط بر منطقه را از سر راه خود بردارد.

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



ز فحص و ابعد  راي اين كارماه اين مجموعه را گردآوري كنم. ب 2توفيق الهي نصيب بنده شد كه طي حدود 
تاريخ اسالم " و ١"تاريخ عثماني از اقتدار تا انحالل": شد كه به محوريت دو كتاب باشد تحقيق بسيار، تصميم بر آن

اهنگي، آن هم در با اين انسجام و هم (تاريخ اسالم كمبريج) صد سال گذشته چنين اثريشايد در طول  ٢"كمبريج
بي سابقه باشد. اين اثر جهان اسالم را مورد بررسي قرار مي دهد و به  باب موضوعي به اين گستردگي و پيچيدگي

؛ گذارد لحاظ جغرافيايي از بين النهرين شمالي تا ماوراء النهر و حوزه اروپا، دو مرز طوالني را آشكارا به نمايش مي
 تأمين نمايد با اين حال اند نظر همگان رانمي تو ودر اين زمينه نمي تواند كامل باشد  طبيعي است كه هيچ پژوهشي

كه رساندن اطالعات جامع  را هدف ما ست و به نظر مي رسد بتوانداين كتاب به صورت تخصصي به تاريخ پرداخته ا
  صر و تخصصي به خواننده است، تأمين كند.و در عين حال مخت
ه وقايع مشترك در دسعي ش. به اين شكل كه ه استاين گزارش به صورت واقعه محور انجام شد مطالعه در تهيه
كه دو معيار جامعيت و اختصار در آن رعايت شده باشد. البته  و گزارش به صورتي تنظيم گردد منابع به دقت مطالعه

تاريخ عثماني از «كتاب  ،و در صورت تعارض هبود تصرفي انجام نشددر بيان حوادثي كه انحصارا در يك كتاب آمده 
تقسيم بندي بهتري   و طور خاص درمورد تاريخ عثماني است ، چرا كه اين كتاب بههمحور قرار گرفت» اقتدار تا انحالل

  .به كتاب تاريخ اسالم كمبريج داردنسبت 
  فصل به قرار زير تنظيم شده است:  10اين گزارش در 
  أسيس دولت عثماني تا زمان اوج آن ت :سه فصل اول

  حكومتي دولت عثماني فصل چهارم نظام
  دولت عثماني ند افوليان روفصل پنجم تا نهم ب

  ل آخر نيز كارنامه مختصري از دولت عثمانيفص
مورد رضايت صاحب األمر و الزمان قرار  قمندان شده اميد آنكهصفحه تقديم عال 234در مجموع اين گزارش در 

  گيرد.
  سبحان پاكپور                                                                                                                                   

  قمر بني هاشم (ع) اسالمي مؤسسه

                                                            
است كه به  كتاب نوشته اسماعيل احمد ياقي و ترجمه رسول جعفريان مي باشد كه ترجمه اين كتاب زير نظر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (گروه تاريخ) بودهاين .  ١

براي بار پنجم به  1388در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تهيه شده است و در سال » تاريخ و تاريخ تمدن اسالمي«عنوان منبع درسي براي دانشجويان رشته 
  چاپ رسيده است.

  انتشار يافت. 1387تأليف پي.ام. هولت، ان.ك.س.لمبتون، برنارد لوئيس و ترجمه آقاي دكتر تيمور قادري كه چاپ اول آن در سال .  ٢
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 فصل اول

  تأسيس دولت عثماني

  ترك هاي عثماني

ترك هاي عثماني در سه دهه نخست قرن سيزدهم ميالدي، بسان بسياري از قبايل ترك كه در طي يك دوره 
تاريخي و با فواصل زماني دور و نزديك، از مناطق استپي آسيا به سمت غرب آناتولي مي آمدند، وارد آسياي صغير 

كه تاريخ دوره نخست عثماني مبهم و نقل هاي مربوط به آن، به اسطوره نزديك تر است تا شدند. واقعيت آن است 
  تاريخ.

كسي كه بعدها دولت عثماني به  -م در گذشت، و فرزندش عثمان1288هـ/ 687از زماني كه ارطغرل در سال 
ه امپراطوري بزرگي تبديل بر جاي پدر نشست، اين امير نشين به سرعت ترقي كرده، به مرور ب -نام وي ناميده شد

شد كه سرزمين هاي متعلق به آن در آسيا، اروپا و آفريقا قرار داشت و از بزرگ ترين دولت هاي اسالمي شد كه 
تاريخ شاهد آن بوده است. اين دولت نقش قابل توجهي در نشر اسالم در اروپا و دفاع از مسلمانان در قبال دولت 

  هاي صليبي بر عهده داشته است.

  سب آل عثمانن

مورخان در نسب اين خاندان اختالف نظر دارند: برخي آنان را حجازي مي دانند كه جدشان عثمان به منطقه 
قرامان گريخته. برخي ديگر، نسب عثماني ها را به ابومسلم خراساني مي رسانند. برخي هم آل عثمان را از چركسي 

حالي است كه مورخان ترك، برخي به طايفه غز تركي اشاره كرده ها و از فرزندان يافث بن نوح دانسته اند. اين در 
و برخي نام قبيله قابي را نيز بر آن مي افزايند. برخي از همين مورخان ترك بر اين باورند كه ريشه نخست دولت 

  رند.عثماني نژاد غز، يعني تركماناني است كه تفاوت چنداني با بيش تر ترك هايي كه همراه سالجقه آمدند، ندا

نقل هاي موجود، در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه سليمان شاه، جد سلطان عثمان، سلطان منطقه ماهان (از 
مناطق نزديك شهر بلخ در شمال شرق فارس بوده است) زماني كه چنگيز براي جنگ به اين نواحي آمد، آن مناطق 

ليمان از ماهان خارج شده، به همراه پنجاه هزار نفر را تصرف و ويران كرد و دولت خوارزمشاهيان را پايان داده. س
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جنگجوي تركان و چركس به سوي روم حركت كرد؛ از حلب و جز آن گذشت و در عبور از فرات غرق شد. جنازه 
او را در نزديكي قلعه جور (قلعه جبير كه ترك ها آن جا را مزار مي گويند) دفن كردند و تركمان ها و چركس ها كه 

دند، در آن نواحي پراكنده گشتند. پس از آن ارطغرل راه پدر را ادامه داد تا آن كه از سوي سلطان همراهش بو
عالءالدين اول، زميني را كه به عنوان پاداش به وي داده شده بود، به دست آورد؛ جايي كه ريشه و اساس دولت 

  عثماني در آن جا نهاده شد.

  ساختار ديني، نظامي و سياسي عثماني ها

  ونگي اوضاع ديني، نظامي و سياسي دولت عثماني از زمان امير عثمان در اين چهارچوب قابل شرح است.چگ

. امير عثمان به دين اسالم معتقد بود و تركان عثماني از او پيروي مي كردند. عقيده ديني آنان، پيش از وي، 1
اسالمي بوده، عامل مهمي در گرويدن آنان به روشن نيست. پيوند استوار آنان با سالجقه روم در آناتولي كه دولتي 

اسالم به عنوان دين رسمي تركان عثماني از زمان امير عثمان بوده است. اسالم در آينده عثماني ها نيز تأثير زيادي 
داشته است؛ چرا كه نوعي وحدت عقيده را براي آنان فراهم كرد و نوعي شعور ديني براي آنان به وجود آورد كه 

پاي بند به اسالم كرد. در كنار اين روحيه ديندارانه، روحيه نظامي گري، زمينه نوعي سركشي و خشونت را آنان را 
در آنان به وجود آورد كه به صورت ويژگي روشن تركان عثماني در آمد. آنان اين روحيه نظامي گري را از سرزمين 

ا در وجود تركان تعميق بخشيدند؛ به طوري كه اصلي خود در دشت هاي آسيا بر گرفته بودند؛ بعدها سالطين آن ر
  در طول آن تاريخ عثماني، هميشه همراه آنان بود.

. امير عثمان موفق شد تا در امارت خود نوعي نظم اداريِ استوار پديد آورد؛ به طوري كه در روزگار وي 2
ركز دست يافتند؛ چيزي كه به آنان كمك تركان عثماني از نظام قبيله ايِ غير متمركز فاصله گرفته، به نظام اداري متم

  كرد تا به سرعت به دولتي بزرگ تبديل شوند و آنان را براي نقش مهمي كه بعد ها به عهده گرفتند، آماده سازد.

. در اين زمان، دو دولت مهم آسياي صغير، دولت بيزانس و سالجقه روم، به دليل جنگ هاي طوالني با 3
ودند. امري كه به لحاظ سياسي، زمينه را براي تشكيل دولتي كه اين خالء سياسي را يكديگر، به شدت ضعيف شده ب

  پر كند و جانشين دو دولت ياد شده باشد، فراهم كرد.
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جايي كه دارالحرب ناميده  -. شكل گيري امارت عثماني در شمال غرب آناتولي، در ميانه دنياي مسيحيت4
 چرا. كرد تحميل دولت اين بر را جنگي سياست نوعي ديگر، سوي از) المداراالس( اسالم دنياي و سو، يك از –شده 
هاي داخل محدوده آناتولي، در مقايسه با امير نشين هاي مرزي رشد و توسعه كند تري داشتند. امير  امارت كه

عثمان توانست پيروزي هاي نظامي خود را بر ضد بيزانس در عمل نشان دهد. در اين ميان، چيزي كه به كمك امير 
صغير بود؛ زيرا دولت ترك هاي ميالدي در آسياي  1300عثمان آمد، حمله مغوالن به سالجقه روم در سال 

م در گذشت. پس از آن بود كه امير عثمان همانند 1307سلجوقي از ميان رفت و سلطان عالءالدين سوم در سال 
ديگر امرايي كه شمار آنان تا سيزده امير مي رسيد، بر ويرانه هاي دولت سالجقه روم، اعالم استقالل كردند. از آن 

  ده شد و به همين دليل مؤسس واقعي دولت عثماني شناخته مي شود.ناميسلطان پس، امير عثمان 

عثمان آگاه بود كه عشيره ترك او با اين شمار اندك و به تنهايي قادر به تشكيل دولتي فراگير و مسلط بر نواحي 
وادار مختلف نيست. به همين دليل، سياست برقراري پيوند خانوادگي با دولت هاي همجوار و نيز به دست آوردن ه

از مناطق مختلف را دنبال كرده، از نيروهاي شجاعي كه شهرتي در جنگيدن داشتند، استفاده كرد. وي يك زن 
  مسيحي از قيليقيا براي خود و يك دختر مسيحيِ جوان را براي فرزندش براي ازدواج گرفت.

بود،مستولي بورسا آن ها عثمان هم چنين بر دامنه سرزمينش مي افزود و بر برخي از شهرهايي كه مهم ترين 
م در حالي كه در بستر مرگ افتاده بود، دريافت كرد. فرزندش 1326هـ/ 727شد. وي خبر فتح اين شهر را در سال 

در كليساي قصر كه  بورسادر رأس نيروهاي نظامي فاتح اين شهر بود. عثمان وصيت كرد تا جسدش را در اورخان 
د. پس از آن بورسا پايتخت جديد دولت تركان عثماني شد كه بعد ها به سرعت، به مسجد تبديل شد، دفن كنن

  انتقال يافت.استانبول و سپس به  قونيهپايتخت عثماني از آنجا به 

به اجمال، تالش هاي جهادي و نظامي عثماني ها در مرحله نخست تاريخ آنان، نتيجه چندين عامل بود كه مهم 
  ترين آنها عبارت بودند از:

  ديني شديد؛. روحيه 1

  . خوي نظامي گري؛2

  . موقعيت جغرافيايي امارت عثماني در شمال غرب آناتولي؛3
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  . اوضاع سياسي در مناطق اطراف ترك هاي عثماني.4

  فرهنگ مرزنشينان

برجسته ترين ويژگي فرهنگي كه در اميرنشين ها تركمن گسترش يافت، همان سنن اصالتا تركي بود كه در 
باقي ماند و به حيات خود ادامه داد. از اينها مهمتر زبان تركي بود كه به عنوان زبان دولت  چارچوب فرهنگ اسالمي

  و ادبيات جايگاهي ممتاز پيدا كرد.

از آثار معماري كه در زمان بيگ ها در آناتولي منصه ظهور رسيد، مي توان دو مسجد بسيار مهم را نام برد. 
م ساخته شد و ديگري مسجد بزرگ اورخان، در سال 1312هـ/712يكي مسجد بزرگ در بيرجي كه در سال 

م در بورسا بنا شد. در نيمه دوم قرن آثار بزرگ ديگري در عرصه معماري شكل گرفت: از جمله 1340هـ/741
م) مدرسه احمد غازي در پچين 1375هـ/777مسجد جامع در مانيسا، مسجد عيسي بيگ در اياسولوگ (

م) اين بناها نشان دهنده سليقه و ذوق هنري در اين 1379هـ/781ز در ازنيك (م) و مسجد سب7375هـ/777(
دوران است. تزئين اين بناها بمراتب ساده تر از آثار معماري عهد سلجوقي است. در واقع طرح آنها نيز ويژگي هاي 

  بس بديعي را به معرض نمايش مي گذارد.
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 فصل دوم

  فتوحات عثماني در اروپا

  عثماناورخان بن 

  ويژگي هاي اورخان

م بر تخت امارت عثماني نشست؛ وي نقش مهمي در 1326هـ/ 727پس از عثمان، فرزند بزرگش اورخان 
دوره پدرش داشت؛ (تصرف پي در پي استحكامات و دژهاي بيزانس، همچون بورسا، ازنيك و ايزميد كه مدتي 

عثمان را در ميان بيگ هاي مستقر در مرزها، به  طوالني در محاصره قرار داشتند، غازي اورخان پسر و جانشين
  چهره برجسته و برتر تبديل كرد.)

اورخان مناصب دولتي را ميان برادرش عالءالدين و دو فرزندش سليمان و مراد تقسيم كرد. برادرش را به 
شمار مي آيد). وزارت گماشت تا امور داخلي را سازماندهي كند (عالءالدين، نخستين وزير در تاريخ عثماني به 

خود اورخان نيز به عمليات جنگي روي آورد و بدين ترتيب دو اقدام، يكي سازندگي و ساماندهي داخلي و ديگري 
فتوحات را همراه هم آغاز كرد. وي لقب سلطان را براي خود برگزير و بدين ترتيب او نخستين امير عثماني است كه 

  به اين لقب، نامبردار شده است.

، دوران حكومت اورخان دو ويژگي برجسته دارد: نخست گسترش دامنه فتوحات اسالمي و دوم به طور كلي
نظام مند شدن دولت پس از گسترش جغرافيايي آن (نظام مند شدن اين دولت در جهت تثبيت و گسترش آن صورت 

  مي گرفت)
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  جريانات آن زمان

 21يك ناكام ماند، و شهر در ازن نجات براي آندرونيكوس امپراطور هاي تالش   م1329هـ/729در سال 
م تسليم شد. آندرونيكوس در نجات شهر ايزميد نيز توفيقي نيافت و شهر در 1331هـ/ مارس 731جمادي االول 

م، عثماني ها مالك 1345هـ/ 746م سقوط كرد. با ضميمه كردن امير نشين قيصري در سال 1337هـ/738سال 
  و قاپي داغ (سيزيكوس) شدند و درست در مقابل اروپا قرار گرفتند. الرقاب، منطقه اي ميان خليج ادرميد

م اورخان با تئودورا دختر كانتاكوزينوس ازدواج كرد و متحد وفادار او شد. او فرصت 1346هـ/ 747در سال 
دخالت در امور بيزانس و همچنين عمليات در تراس را پيدا كرد. در اين زمان فرماندهي مرزها، طبق سنت كهن 

مغولي، به بزرگترين پسر اورخان، يعني سليمان واگذار شد. او به ادريانوپل (اديرنه) در تراس براي كمك به  - تركي
كانتاكوزينوس رفته بود. او در سر راه خود، تزيمت (جنبي) را در گاليپولي تصرّف كرد و از تخليه اين دژ مستحكم 

  ع ورزيد.علي رغم تالشها و درخواست هاي كانتاكوزينوس امتنا

م بر شهر نيوقوميديا (ازميت فعلي) مسلّط شدند اين شهر آخرين منطقه متعلق به دولت 1337هم چنين در سال 
  بيزانس در بخش شمالي شبه جزيره آسياي صغير به حساب مي آمد.

ميالدي زلزله اي شديد استحكامات گاليپولي را ويران  1354هجري/ مارس  755در شب هفتم صفر سال 
اين مناطق بيدرنگ به وسيله غازيان تصرّف و بازسازي شدند. اين حادثه كه امكان يافتن جا پاي مستحكم  ساخت.

  و هميشگي در اروپا را براي عثماني ها فراهم يم آورد سبب نگراني شديدي در بيزانس و جهان مسيحي غرب شد.

ژه را دو برابر كرد. اين كار با چيزي نگذشت كه اورخان مساخت زمان هاي تركيِ اطراف درياي مرمره و ا
تصرف شهر قره سي فراهم شد و پس از آن با ايجاد سپاه يني چري، سپاه نيرومندتري به دست آورد. اين سپاه 
لشكر پياده نظام بود كه پايه و اساسش، فرزندان مسيحيان ساكن در سرزمين هاي فتح شده بودند كه در خدمت 

ني مالياتي انساني بر خانواده هاي مسيحي در سرزمين هاي فتح شده قرار داده دولت عثماني در آمدند. دولت عثما
بود؛ به طوري كه از هر خانواده مسيحي يك فرزند مي گرفت. اين ماليات را در تركي دوشيرمه، يعني ماليات بچه ها 

ن را مسلمان مي كردند. مي گفتند. عثماني ها اين بچه ها را از نواحي مختلف و روستاها جمع آوري كرده، سپس آنا
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آنگاه به تربيت ديني و نظامي آنان پرداخته، بر اساس مباني اسالم به آن ها، زبان تركي و تاريخ عمومي اسالم ونظام 
  اداري عثماني و جز آن آموزش مي دادند؛ آن گونه كه اسالم و دولت عثماني را دوست بدارند.

يوحناي پنجم) ننتوانست تغييري در وضعيت نظامي دولت عثماني ( 1به هر روي، امپراطور بيزانس يوحنا پاليوژ
م بر 1357هـ/  795در تراكيه (به مركزيت اديرنه) و حوالي درياي مرمره ايجاد كند؛ به طوري كه اورخان در سال 

اما  م قسطنطنيه را در محاصره گرفته؛1337هـ/738جزيره گاليپولي تسلّط يافت. اين، عالوه بر آن بود كه در سال 
توفيق فتح آن را بدست نياورده بود. امپراطور مجبور به پذيرش معاهده اي با اورخان گرديد كه ضمن آن تسلط 
عثماني را بر منطقه تراكيه پذيرفت. هم چنين در اين معاهده مقرّر گرديد تا خليل فرزند اورخان با دختر امپراطور كه 

م به صورت غير منتظره اي سليمان در گذشت و اورخان به 1359/ هـ 761تنها ده سال داشت ازدواج كند. در سال 
به » مراد اول « شدت ناراحت شد به طوري كه خودش هم در سال بعد درگذشت. پس از وي فرزند دومش 

  سلطنت رسيد.

  

 سلطان مراد اول

  ويژگي هاي مراد اول

امور و رعايت قوانين سختگير بود. و  مراد اول فردي جنگجو و داراي گرايش ديني نيرومندي بود. وي در اداره
با رعاياي خود به عدالت رفتار مي كرد. همزمان با سپاهيانش برخورد كريمانه اي داشت و در بناي مسجد، 
كاروانسراها و مدارس مي كوشيد. مراد در اطراف خود جمعي از بهترين و كار آمدترين فرماندهان نظامي را گرد 

  ي خود را در اروپا و آسياي صغير به طور همزمان ادامه دهد.آورد و توانست عمليات نظام

   

                                                            
1 . Palelgue. 
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  جريانات آن زمان

م وي دست به يك حمله 1359هـ/760مراد به وسيله معلمش به فرماندهي سرحدات منصوب شد. در سال 
  م تصرّف كرد.1361هـ/762وسيع بر ضد اديرنه زد و اين شهر را در سال 

آسياي صغير به اروپا منتقل شده، شهر مسيحي اديرنه به يك شهر مسلمان بدين ترتيب پايتخت عثماني ها از 
  عثماني تبديل شد.مراد از اين كار چند هدف را دنبال مي كرد:

. استحكامات نظامي اديرنه و نزديكي آن به ميادين جنگ در اروپا، يكي از داليل انتخاب آن شهر به عنوان 1
  پايتخت بود.

كه فرصتي را در اختيار عثماني ها قرار بدهد تا آنان بتوانند سرزمين اروپايي فتح شده . سلطان مراد بر آن بود 2
  را هضم كرده، گام هاي خود را در آنجا استوار سازند.

. با توجه به موقعيت جغرافيايي اديرنه در ميان بالد مسيحي نشين، سلطان مراد بر آن بود تا با استفاده از اين 3
  ان مركزي براي جمع آوري فرزندان خاندان هاي نصراني براي تشكيل سپاه بهره بگيرد.مقعيت، از آن به عنو

شايعاتي در ايتاليا مبني بر سقوط قسطنطنيه بر سر زبان ها افتاد. با زعامت شخص پاپ، تماسهايي ميان پادشاه 
ن دادن يك جنگ صليبي ديگر مجارستان، امپراطور بيزانس و دول ايتاليايي برقرار شد. اين تماسها به منظور سازما

م پاپ براي بيرون راندن تركان از بالكان اعالم جنگ داد. تنها حاكمي كه به 1366دسامبر  25بود. با تعيين تاريخ 
اين اعالم جنگ بسرعت واكنش نشان داد، دوك ساوي، آمادئوس دوم بود كه ناوگان دريايي خود را به گاليپولي برد 

م. سال بعد او اين قلعه را به بيزانس تحويل داد. با اين همه، 1366هـ/767از پس گرفت و اين قلعه را از تركان ب
  اين حركت سريع جلوي پيشروي عثماني ها را سد نكرد.

سلطان مراد، همچنان سياست توسعه حدود جغرافيايي را دنبال مي كرد تا آنكه سپاهش موفق به فتح مقدونيه 
  اي در اروپا از خود برجاي گذاشت.شد. پيروزي هاي او بازتاب گسترده 
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مراد اول كسي بود كه هم امپراطوري بيزانس را تهديد مي كرد و هم صرب هارا. زماني كه سفر امپراطور بيزانس 
جان پالئولوگوس پنجم به ايتاليا براي مالقات با پاپ و فراخواني نيروهاي كمكي ثمري نبخشيد، وهنگاميكه آخرين 

هـ/  773ربيع االول  15ب در مقدونيه و مارتيزا با شكست مواجه شد (نبرد چيرمن در عمليات مشترك امران صر
م) امپراطور و حكام بالكان يكي پس از ديگري حاكميت عثماني ها را در اين منطقه به رسميت 1371سپتامبر  26

نمانده است  م جان پنجم كه متوجه شد ديگر اميدي باقي1373-1372هـ/ 773-773شناختند. در اوايل سال 
حاكميت مراد اول را بر بالكان به رسميت شناخت و در لشكركشيهاي آناتولي به عنوان حاكم دست نشادنده عثماني 
ها شركت جست. بعدا پسر او، آندرونيكوس چهارم حمايت عثماني ها را جلب نمود. او با همين ترفند به تاج و 

م. 1379هـ/  781به گاليپولي به نزد عثماني ها بازگشت  م. پس از اين او1376هـ/778تخت بيزانس دست يافت 
م در آناتولي و روملي نخستين امپراطوري را پي ريزد. در 1380هـ/ 782خالصه مراد موفق شد در حوالي سال 

زمان مراد اول، عثماني ها در سه جهت عمده دست به فتوحات زدند: در مركز با پيشروي در دره مارتيزا به كوهپايه 
م. هدف عثماني ها در جناح 1385هـ/787م و از آنجا راهيِ فتح صوفيه شدند 1366هـ/767بالكان رسيدند  هاي

راست، دره توجنا بود و در سمت چپ نيز مرزهاي جنوبي هدف بود كه فرماندهي آن در دست اورنوز قرار داشت. 
الونيكا انجاميد. اين دومين شهر م فتح شد؛ اين حادثه به محاصره س1383هـ/  785رجب  21سيرز (سراي) در 

م تسليم عثماني ها شد. جناح بندي 1287هـ/ سپتامبر  789بزرگ در قلمرو امپراطوري بيزانس بود كه در رمضان 
و خصومت در بالكان و تالش دول اين منطقه براي اتحاد با عثماني ها و جلب حمايت آنان، زمينه پيشروي نيروي 

م پادشاه 1366-1365هـ/767-766و آن را سرعت بخشيد. بدين ترتيب در سال  مهاجم عثماني را فراهم آورد
بلغارها، يعني شيشمان كه از جانب شمال به وسيله مجارها و امير واالكي تهديد مي شد و از ناحيه درياي سياه 

ماني ها پيمان توسط ناوگان آمادئوس، امير ساوي، در معرض خطر قرار گرفته بود. او راهي نيافت جز آنكه با عث
اتحاد منعقد سازد. كاري كه پيش از اين كانتاكوزينوس مبادرت به انجام آن كرده بود. در ميان سالهاي 

بلغارها و به واحد هاي تركي كه در كنار  -م مورخان مكرّر به همكاري ترك ها1370هـ/771م تا 1366هـ/767
اين نكته را هم اضافه كنيم كه شاهزاده والديسالو، امير  بغارها در دانوب مي جنگيدند، اشاره كرده اند. بگذاريد

  م.1373هـ/775واالكي، نيز آن هنگام كه پشت به مجارها كرد، در صدد جلب كمك عثماني ها بر آمد 

سلطنت مراد اول دوران توسعه و تثبيت حاكميت عثماني ها در آناتولي به شمار مي رود. در سال 
اقتصادي محسوب  -كارا در آن زمان يك مركز مهم سياسي«را تصرّف كردند. آ م عثماني ها آنكارا1373هـ/775
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 اقدام اين. دهد مي نشان مغول –مي شد. اين رخداد آغاز توسعه طلبي عثماني ها را در قلمرو سابق سلجوقي 
ن قره من راامي. ساخت درگير من قره خاندان قدرتمند متّحدان و همسايگان و سيواس امير با را آنها ها، عثماني

مقتدرترين بيگ هاي جنوب محسوب مي شدند. اينان بعد از يك دوره مبارزه طوالني، موقعيت خود را در مركز 
قديم سلجوقيان، يعني قونيه، تثبيت كردند، تا آنجا كه خود را وارثان دولت سلجوقي و سلطنت روم و ديگر اميران و 

طريق موفقّيت ها و پيروزي هاي غازيان خود احساس قدرت و بيگ ها خواندن. عثماني ها كه به طور آشكار از 
سربلندي مي كردند، با همان ادعاها بر ضد قره من ها كه قرار بود در اين حمله، الزار پادشاه صربستان، نيروهاي 

ت صرب، بلغاري، و نيز شماري از نيروهاي بوسني هرزگوين و همين طور آلبانيايي ها، لهستاني ها و مجارها شرك
كنند؛ (شمار اين نيروها نزديك به دويست هزار نفر بود) وارد عمل شدند. مقاومت آنها در مقابل عثماني ها در سال 

م درهم شكست و مراد اول بعد از يك نبرد پرپيچ و تاب وارد قونيه شد. در خالل اقامت مراد در 1387هـ/789
داشتند، و بلغارها نيز در كنارشان قرار گرفتند. در نتيجه آناتولي، حاكم بوسني و صرب ها در بالكان سر به شورش بر

م وي را از اريكه قدرت به 1387هـ/790عثماني ها بر ضد شيشمان، پادشاه بلغارستان، وارد جنگ شدند. در سال 
زير كشيدند و اين كشور را مسخر ساختند. در بهار سال بعد، مراد براي سركوب صرب ها راهيِ كوزوو شد. پيروزي 

رخشان عثماني ها در اين نبرد از باقي ماندن آنها در بالكان خبر مي داد. سلطان مراد كه پس از پايان يافتن جنگ د
در ميدان نبرد مشغول گشتن بود، مورد حمله يكي از صرب هاي مجروح قرار گرفت و با ضربه خنجري كه به او 

  گ بر ضد قره من ها) عبارت بود از:وارد آمد، همان جا كشته شد. مهم ترين نتايج جنگ قوصوه (جن

  نابودي استقالل صرب ها تا قرن نوزدهم؛

نفوذ اسالم در ميان صرب ها. عده زيادي از اشراف و اعيان و افراد مسن بالفاصله به اسالم گرويدند؛ زيرا 
تا امتيازات  دريافتند كه رفتن به ديگر سرزمين هاي نصراني براي آنها ممكن نيست و از طرف ديگر بر آن بودند

پيشين خود را حفظ كنند. عثماني ها نيز اعالم كردند كساني كه اسالم بپذيرند، امتيازات گذشته را همچنان خواهند 
  داشت. با اين حال، توده مردم صرب، بر آيين مسيحيت باقي ماندند.

د. بايزيد، به منظور بعد از مرگ مراد پسر او بايزيد موسوم به يلدريم (رعد و طوفان) بر تخت پدر تكيه ز
  اجتناب از جنگي داخلي، بعد از دست يابي به قدرت، برادرش را به قتل رسانيد.
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  سلطان بايزيد اول

  ويژگي هاي بايزيد اول

بايزيد پس از درگذشت پدرش مراد، بر تخت سلطنت نشست. وي در كار فتوحات كمتر از پدرش نبود و در 

  امور نظامي بسيار كوشيد.

  

  زيد اولفتوحات باي

به محض دريافت خبر مرگ مراد، بيگ هاي آناتولي سر به شورش برداشتند . بايزيد كه با پيروزي بزرگ خود 

در كوزوو اعتباري كسب كرده بود، بي درنگ به سوي آناتولي حركت كرد. او در مدت يكسال، آنچه را كه از 

منتشه، وبقاياي آن حميد و گرمي باقي مانده بود،  اميرنشينهاي غرب آناتولي؛ از جمله اميرنشين ايدين، ساروخان،

  فتح كرد و ضميمه امپراطوري اش ساخت.

بايزيد متوجه بقاياي سرزمين بيزانس در آناتولي شد و سالي نگذشت كه دولت بيزانس آخرين سرزمين هاي 

نس تنها بر بخش غربي خود را در آسياي صغير كه شهر آالشهر بود، از دست داد. اين زمان مانويل امپراطور بيزا

سرزمين خود نفوذ داشت. بايزيد چنان سرعتي در انتقال نيروهاي خود از آناتولي به بالكان و به عكس داشت كه او 

  را يلدريم لقب داده اند.

سلطان بايزيد اول پيش از هر اقدامي، تصميم گرفت تا روابط دوستانه اي با بقاياي دولت صرب برقرار كند. اين 

به رغم آن بود كه دولت صرب اتحاديه بالكاني ضد عثماني را پديد آورده و جنگ بر ضد عثماني را به راه انداخته 

ه صورت مانعي ميان خود و مجارستان در آورد؛ زيرا بود. هدف بايزيد از اين سياست آن بود تا دولت صرب را ب

ترس آن داشت كه مشغول بودن وي در آناتولي، مشكلي براي سرزمين فتح شده عثماني در بالكان به وجود آورد. 
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بايزيد مصمم بود تا سياست جنگي فعال خود را كه هدفش ضميمه كردن اميرنشين هاي سلجوقي تركي اسالمي در 

  رحد امكان بود، ادامه دهد.آسياي صغير تا س

وي در ادامه همين سياستش در قبال صرب ها، تصميم گرفت تا دو فرزند الزار را، كه در معركه قوصوه كشته 

شده بود، بر صربستان حاكم كند؛ آن گونه كه اينان بر صربستان، بر اساس قوانين خودشان و عادات و آداب آن جا 

يت از او را پذيرفته، هرساله جزيه اي معين و سپاهيان خاصي را كه دسته اي فرمانروايي كنند و در عين حال تبع

  ويژه را در سپاه عثماني تشكيل دهند، در اختيار او بگذارند.

او مقاومت بيگ كستمنو را درهم شكست و اين اميرنشين را به قلمرو خويش منضم ساخت. بايزيد در منطقه 

خص سلطان سيواس، قاضي برهان الدين روبه رو شد، و ايد در حالي بود آماسيا در شرق با مقاومت سرسختانه ش

كه واالكي ها كه تحت الحمايه مجارها بودند، در سواحل جنوبي دانوب، در سيليستر (سيليستريا) و در دوبروجا 

  موقعيت خود را تحكيم بخشيدند، و نيروهاي بيزانس بار ديگر سالونيكا را به تصرف خود در آوردند.

م و دوبروجا، تيرنووآ را ضميمه قلمرو 1393هـ /  795يزيد يك بار ديگر به سوي بالكان حركت كرد با 

م فتح نمود. سقوط بلغارستان به دست عثماني ها، 1393هـ /  795خويش ساخت و پايتخت بلغارستان را در سال 

ا گرفت. سيگيسموند پادشاه در سراسر اروپا سبب سرو صدا و اضطراب شده، فرياد و فغان همه جاي آن را فر

مجارستان با ارسال هيئتي نزد بايزيد از او خواست تا توضيح دهد كه چگونه به خود اجازه داده است تا با 

بلغارستان به جنگ برخيزد. دليل اقدام او اين بود كه با آمدن عثماني ها به اين ناحيه خطر بيش تري مجارستان را 

  تهديد مي كند.

اهزادگان دست نشانده روملي را به نزد خويش فراخواند. هدف او آن بود تا بر اختيارات خود به بايزيد امرا و ش

عنوان فرمانرواي بالكان تأكيد ورزد و پالئولوجي را كه به ونيز متمايل شده بود، تنبيه كند. با اين همه امرا و 

  الي كنند.شاهزادگان مذكور موفق شدند به نوعي از زير بار اين فراخواني شانه خ
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سلطان بايزيد، با نوعي تشكل بين المللي مسيحي كه در قرن چهاردهم بزرگ ترين نمونه در نوع خود به لحاظ 

فراواني جمعيت شركت كننده و تجهيزات نظامي، مالي و انساني بود، روبه رو شد. دو شخصيت در اين تشكل نقش 

بونيفاس نهم. رقم اجمالي اين لشكر يك صد و بيست داشتند: يكي سيگيسموند پادشاه مجارستان و ديگري پاپ 

هزار نفر جنگجو از نزادهاي مختلف (آلبانيايي، فرانسوي، اسكاتلندي، سويسي، لوگزامبورگ و سرزمين هاي مختلف 

  جنوب اروپا و برخي از امير نشين هاي ايتاليايي) بود.

ارستان در گرفت. فرماندهان صليبي، م در مج1396هـ /  800جنگ صليبي (معروف به نيكوپوليس) در سال 

پيش از آغاز جنگ با سيگيسموند اختالف نظر داشتند. شاه مجارستان در انتظار آن بود تا عثماني ها حمله را آغاز 

كنند؛ اما فرماندهان لشكر بر اين باور بودند كه آنان مي بايست هجوم برند. آن ها از رودخانه دانوب گذشتند تا آن 

ليس در شمال بالكان رسيده، به محاصره آن پرداختند. گرچه آن ها ابتدا بر عثماني ها پيروز شدند؛ اما كه به نيكوپو

يكباره بايزيد همراه يك صد هزار نفر از راه رسيد. شمار سپاه عثماني كمتر از مسيحيان بود، اما به لحاظ نظام و 

گريختند و شماري از فرماندهان آنان به اسارت در سالح بر آنان ترجيح داشت. به همين دليل، بيش ترِ مسيحي ها 

آمده، يا كشته شدند. عثماني ها همراه مقدار زيادي غنايم و در حالي كه بر تداركات سپاه مسيحي دست يافته بودند. 

  از ميدان جنگ نيكوپوليس خارج گشتند.

عثماني ها در بالكان شد؛ به  پيروزي سپاه عثماني بر اين سپاه متحد اروپايي صليبي، سبب استواري بيش تر

طوري كه ملت هاي بالكان سست شده و در بوسني و بلغارستان به طور كامل تسليم شدند. عثماني ها نيز به تعقيب 

كه كمك نظامي به صليبي ها  2نيروهاي شكست خورده صليبي پرداخته اند و بايزيد از حاكمان شبه جزيره موره

  ين آنان را ويران كرد.كرده بودند، انتقام گرفته، سرزم

م ، (بعد از شانه خالي كردن امرا و شاهزادگان) 1394آوريل  21هـ /  796جمادي الثاني  19سپس در 

سالونيكا را بار ديگر تصرف كرد. با انجام اين كار بايزيد در كنار ديوارهاي قسطنطنيه ظاهر شد و آن را محاصره 

  كرد.
                                                            

  جزيره اي در جنوب يونان اصلي. moreaيا  peloponness. پله پونس  2
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اول از مانويل دوم، امپراطور دولت بيزانس خواست تا قسطنطنيه را م سلطان بايزيد 1397هـ /  801در سال 

تسليم او كند؛ اما امپراطور آن را رد كرد. در واقع هدف اصلي از حراج هاي نظامي بايزيد اول، تصرف قسطنطنيه 

كه  بود. به همين دليل در رأس سپاهيان خود، حصار محكمي در اطراف اين شهر كشيد و چنان بر آن اصرار كرد

  هيچ مدارا و نرمشي در آن وجود نداشت.

درست زماني كه اروپا در انتظار سقوط شهر قسطنطنيه اين پايتخت كهن بود، بايزيد ناگهان از تصرف آن 

منصرف شد و از ادامه فتوحات در اروپا دست برداشت تا بتواند نيروي نظامي خود را براي دفع حمالت دولت 

راه رسيده تيمور كه اساس دولت او را تهديد مي كردند، به كار گيرد. تيمور لنگ در  محلي آناتولي و سپاه تازه از

رأس نيروهاي عظيم مغول، به آسياي صغير يورش آورد؛ در نبرد آنكارا، سپاه امپراطوري بايزيد كه هنوز آن چنان 

و مار شد. و شخص سلطان م تار 1402جوالي  28هـ /  804ذي الحجه سال  27استحكام و انسجام نيافته بود، در 

  بايزيد به اسارت درآمد، وي همچنان در اسارت بود تا آن كه در سال بعد در گذشت.

تيمور با حمايت از آرمان و هدف فرزندان چنگيزخان و در حالي كه خواهان شناسايي حق حاكميت خود بر 

د از تار و مار ساختن سپاهيان بايزيد، در آناتولي از سوي دول منطقه بود، بيرق خود را در شرق برافراشت. تيمور بع

آنكارا، اميرنشينهاي آناتولي را احيا كرد و آنها را تحت الحمايه خود قرار داد، تا بر ضد هر نوع تجاوز و پيشروي 

  عثماني ها به مقابله برخيزند.

ف قسطنطنيه را به هجوم تيمور يكي از مهم ترين عوامل تعويق حمالت عثماني به اروپا بود و پنجاه سال تصر

  تعويق انداخت. اگر تيمور حمله نكرده بود، به طور قطع، بايزيد اين شهر را تصرف مي كرد.

مركز حكومت عثماني ميان سه برادر، يعني سليمان در اديرنه، محمد در آماسيا و عيسي در بورسا تقسيم شد. 

متصرفات عثماني در آناتولي به اندازه متصرفات  اين سه تن تيمور را به عنوان فرمانرواي خود به رسميت شناختند.

عده مراد اول درآمد. مركز ثقل اين حكومت به روملي انتقال يافت. اديرنه از اين زمان به بعد به صورت مركز اصلي 

عثماني ها در آمد. و زماني كه تيمور به سمرقند بازگشت، عثماني ها به خطر ديگري رو به رو شدند و آن باالگرفتن 
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 - 1403هـ /  816 -806ختالف ميان فرزندان بايزيد براي تصرف تخت شاهي بود. اين جنگ داخلي ده سال ا

م به درازا كشيد و در نهايت با روي كار آمدن سلطان محمد فرزند بايزيد پايان گرفت. وي به سلطان محمد 1413

  اول شهرت يافت كه به او سلطان محمد شلبي هم نيز مي گويند.

 

 

  لمحمد او

  ويژگي هاي محمد اول

اين دوره به دوران فترت معروف است. باالخره محمد اول بر دو رقيب ديگر پيروز شد، و وحدت حكومت 

  م حاكم ساخت.1413هـ /  816عثماني را بار ديگر در سال 

كه فتح نظامي نداشت، خدمت شايسته اي به دولت «سلطان محمد اول فردي نيرومند و پرنشاط بود و با آ

ماني كرد؛ زيرا آثار شكست آنكارا را جبران و امور دولت را اصالح كرد؛ به طوري كه راه براي جانشينان او براي عث

گسترش قلمرو جغرافيايي دولت عثماني، جه در اروپا و چه ساير نقاط هموار گرديد. زماني كه فرزندش مراد دوم به 

  تخت نشست بالفاصله حمله به اروپا آغاز شد.

ك اينكه چرا عثماني ها در برقراري و تثبيت دوباره امپراطوري خود مفق شدند، بايد عوامل چندي را براي در

مورد نظر قرار دهيم؛ اول از همه آنكه آنها به تقليد از بايزيد، سنن مربوط به مرزها را به كناري نهادند. آنها نظام 

اه اداري كشور قرار مي داد، به كار گرفتند؛ دوم آنكه پيشرفته تر تركي، اسالمي را كه دولت مركزي را در رأس دستگ

اين دولت مركزي بود كه اراضي استاني، مسائل جمعيتي، و روشهاي مالي، اداري و دستگاه ديواني را تنظيم و تقويت 

مي كرد. نظارت از طريق غالمان سلطان، در زمان بايزيد اول بر كل دستگاه دولتي سايه افكند. اين غالمان در 

رقراري حاكميت مطلق سلطان در واليات نقش اصلي را ايفا مي كردند. فرماندهان نظامي و كارگزاران دولتي، غالبا ب

از ميان همين غالمان انتخاب مي شدند. زمين ها در واليات مختلف اغلب به غالمان اهدا مي شد؛ واحد هاي نظامي 
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شد. اين عناصر به برقراري و تثبيت مجدد دستگاه تن مي  7000كه متشكل از غالمان سلطان بودند، بالغ بر 

امپراطوري كه به طور متمركز اداره مي شد، بسيار كمك كردند. زيرا تا زماني كه مدعيان سلطان وجود داشتند، نه 

زمينداران و نه اعضاي طبقه غالمان هيچ كدام قادر به حفظ موقعيت خود نبودند. اختياراتي كه آنها براي خود دست 

كرده بودند، تنها به وسيله يك دولت متمركز و با ثبات تضمين مي شد. اين غالمان اول بار از محمد اول و  و پا

سپس از مراد دوم، در مقابل رقيب و دشمن او، يعني مصطفي دوزمه حمايت كردند. آنها از قدرت مطلقه سلطان دفاع 

ماني ها بعد از حمله تيمور بشدت ضعيف شده بودند، مي كردند. اين نظام ضد اميرنشين هاي مرزي بود. با اينكه عث

اما همچنان قدرت سابق خود را در روملي حفظ كردند. بدين ترتيب آنها توانستند از بالكان به آناتولي بازگردند و 

  حاكميت مجدد خود را بار ديگر برقرار سازند.

  

  سلطان مراد دوم

  ويژگي هاي مراد دوم

رسيد و بالفاصله سياست جنگي را براي توسعه فتوحات آغاز كرد. مدت سي وي پس از محمد اول به قدرت 

سال سلطنت براي وي فرصت مناسبي را فراهم كرد؛ به عالوه، خودش فردي پرنشاط بود و از آمادگي نظامي و 

مگين و مقاومت روحي بااليي برخوردار بود. مراد نيز همانند پدرش دو سال اول از سلطنت خود را به مبارزه اي سه

  خطرناك پرداخت.

  فتوحات مراد دوم

در آغاز سلطنت، مانويل دوم امپراطور بيزانس تا توانست براي وي مشكل ايجاد كرد و براي اين كار از 

مصطفي، عموي سلطان مراد بهره گرفت. به تحريك امپراطور و با كمك يوناني ها، مصطفي توانست شهر گاليپولي را 

محاصره كند؛ اما مراد دوم توانست  –ان و استفاده از آنجا به عنوان پايگاه نظامي با هدف گرفتن آن از سلط –

محاصره اين شهر مرزي مهم را شكسته، مصطفي را دستگير و به هالكت رساند. امپراطور بيزانس همچنان در پي 
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را  3امير قره من، حميد توطئه هاي ديگري بوده؛ بيگ هاي آناتولي پس از دوران پر تالطم او را به رسميت شناختند.

فتح كرد، و اين در حالي بود كه بيگ كستمنو (قصطمنو) خود را امير منطقه اي در اطراف توسيا و قلعه جيك خواند. 

م در آمد. با اين همه مراد دوم در نهايت موفق شد مصطفي دوزمه 1402هـ /  804اوضاع بار ديگر به حالت سال 

م قسطنطنيه را 1422هـ /  825مپراطوري بيزانس از مصطفي دوزمه، در سال را شكست دهد. او به سبب حمايت ا

سال داشت را  13محاصره كرد. در اين هنگام بيگ هاي آناتولي بر او شوريدند و برادر جوانتر او به نام مصطفي كه 

ت، مجبور شد به در ازنيك بر تخت نشاندند. از اين رو مراد كه قسطنطنيه به مدت پنجاه روز در محاصره خود داش

آناتولي بازگردد. وي مصطفي را اسير كرد و به دار آويخت. سپس امراي قره من و كستمنو را مطيع ساخت. آنها را 

مجبور كرد كه اراضي تازه تصرف شده خود را پس دهند. مراد اميز نشينهاي غازيان آناتولي غربي، يعني ازمير، 

يمه كرد. با وجود اين او سياست آشتي را در قبال امير نشينهاي جندر آيدين، منتشه و حميد را به قلمرو خويش ضم

و قره من در پيش گرفت. زيرا اين دو امير نشين بخشي از قلمرو سلجوقيان قديم و تحت الحمايه شاهرخ پسر 

ه ونيز م تصرف كرده بود ب1402هـ /  805تيمور، را تشكيل مي دادند. هنگامي كه بيزانس، سالونيكا را كه در سال 

 833-826واگذار كرد، عثماني ها به آنجا لشكر كشيدند. اين جنگ به سبب ضعف قدرت دريايي عثماني ها از سال 

م به درازا كشيد و مراحل خطرناكي را پشت سر گذارد. در همين اثنا مجارها كوشيدند تا 1430-1423هـ / 

ه جنگهايي خونين منجر شد و تنها با يك پيمان سه حاكميت خود را بر واالكي و صربستان تحكيم بخشند. اين امر ب

م. امراي واالكي عرب و بوسني بار ديگر به سلطان عثماني تجديد 1428هـ /  831ساله آتش بس خاتمه يافت 

  م به تصرف عثماني ها در آمد.1430مارس  20هـ /  833پيمان كردند. سرانجام سالونيكا نيز در 

ك را تصرف و نابود كنند، تالش مراد دوم در جهت پايان دادن به شورش هاي پيش از آن كه عثماني ها سالوني

موجود در بالكان بود كه ساكنان اين ديار بدان اقدام مي كردند. مراد در پي تثبيت پايه هاي حكومت دولت عثماني 

ت بر ضد عثماني را در در آن نواحي به سر مي برد؛ به ويژه كه برخي از مردم آلباني در منطقه موره بودند و مقاوم

پيش گرفته بودند. دولت عثماني موفق به سركوب آنان شد. سپاه عثماني به سمت شمال رفت تا منطقه واالكي را 

                                                            
  . نام منطقه اي كه برادر جوانتر مراد كه مصطفي نام داشت فرماندار آن منطقه بود. 3
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آرام، و جزيه ساالنه براي آنان تعيين كند. پادشاه جديد صرب ستيف الزار ميتيش مجبور به همراهي با عثماني ها 

يد كرد. پس از آن سپاه عثماني به سمت جنوب حركت كرد تا زمينه حضور شده و پيوند خود با آن دولت را تجد

  دولت عثماني در يونان را فراهم سازد.

هـ /  834اندكي گذشت كه سلطان مراد سياست توسعه جغرافيايي خود را از سر گرفت. عثماني ها در سال 

ند. در بخش شماليِ آلباني، عثماني ها م وارد آلباني شدند و حمالت خود را بر بخش جنوبي آن متمركز كرد1431

در گير جنگي پرخسارت شدند و آلباني هايِ شمال توانستند دو سپاه عثماني را از بخش كوهستاني آلباني عثب 

برانند؛ چنان كه دو حمله پياپي عثماني را به فرماندهيِ خود سلطان مراد شكست دادند و نيروهاي عثماني در حين 

گيني را متحمل شدند. اين فشار آلباني ها به دليل كمك هايي بود كه از بندقيه [ونيز] از عقب نشيني خسارات سن

طريق دريا به آنان مي رسيد. حكومت ونيز خط سيطه عثماني ها را بر اين منطقه و نقاط ساحلي دريافته بود؛ زيرا 

را به درياي مديترانه و عالم در آن صورت، نيروهاي عثماني مي توانستند خطوط مواصالت دريايي را كه ونيز 

خارج متصل مي كرد، قطع كنند؛ چنان كه مي توانستند كشتي هاي ونيز را در درياي آدرياتيك كه راه به جايي 

  نداشت، نگاه دارند. به هر روي سلطان مراد دوم نتوانست حكومت عثماني را در آلباني مستقر سازد.

دار صلح شهرت يافت، اما كاخ او در اختيار افرادي بود كه خواهان با اينكه سلطان مراد به يك فرمانرواي دوست

- 1434هـ /  846-837بازگشت به ساست جنگ طلبانه بايزيد بودند. نصايح و مشاورتهاي آنها در سالهاي 

م جنگ با مجارها به خاطر كسب برتري در صربستان و واالكي 1434هـ /  837م بسيار مؤثر بود. در سال 1442

م سلطان به 1437هـ /  841ته شد. با استفاده از موقعيت به وجود آمده بعد از مرگ سيگسيموند در سال از سرگرف

م او صربستان را فتح كرد و به قلمرو خويش ضميمه كرد. در سال 1439هـ /  843مجارستان لشكر كشيد. در سال 

ند. اين استحكامات دروازه ورود به اروپاي بعد، عثماني ها براي اولين بار در صدد تصرف استحكامات بلگراد بر آمد

هـ  846و  845مركزي محسوب مي شد. عقب نشيني مراد از بلگراد خود نقطه عطفي محسوب مي شد. در سالهاي 

م عثماني ها حمالت گسترده اي را به ترانسيلوانيا (اردل) صورت دادند. اين حمالت به سبب 1441-1442/ 

ست. اين شكست نور اميد را در دل صليبيون در جهان مسيحيت بر افروخت. ايستادگي جان هونيدي در هم شك
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مجارها از موقعيت پيش آمده استفاده كردند و دست به يك ضد حمله زدند. در حمله غافلگيرانه ديگري هونيدي، 

دوم به زحمت نيش و صوفيه را تصرف كرد و با تهديد آخرين گذرگاههاي بالكان اديرنه را مورد خطر قرار داد. مراد 

م 1443نوامبر  24هـ /  847بسيار توانست در نبرد ايزالدي (زالتيچه) جلو اين هجوم را بگيرد. در اول شعبان 

سلطان عثماني به ناگاه به سياستي آشتي جويانه روي آورد. او با مجارها و بعد با مستبد صربستان، جرج بران 

آن پيمانها وعده داد تا صربستان را به مستبد آن بازگرداند . از  كوويچ پيمانهاي صلح به امضا رساند. او بر اساس

م). پس از آن او با امير قره من پيمان صلح 1444ژوئن  12هـ / 848صفر  24عبور از دانوب خودداري ورزد (

با تمامي م). با توجه به انعقاد پيمان صلح 1444هـ /  848امضا كرد. با اين توافقنامه حميد به قره من واگذار شد (

م داوطلبانه به نفع پسر خود، محمد دوم (فاتح)، از 1444هـ /  848جناحهاي ديگر، سلطان عثماني در تابستان 

قدرت كناره گرفت. پادشاه مجارستان، امپراطور بيزانس و پاپ بر اثر اين اقدام سلطان عثماني به يك فرصت طاليي 

اهي از مجارها و نيروهاي واالكي از دانوب گذشت، و در دست يافتند و آماده يك جنگ صليبي ديگر شدند. سپ

همين حال ناوگان دريايي ونيز، هلسپونت را در اختيار گرفت. با اين همه مستبد صربستان كه به وسيله عثماني ها به 

از قدرت رسيده بود، از پيوستن به متحدان امتناع ورزيد. سلطان مراد بار ديگر به صحنه جنگ آمده نيروهايش را 

آناتولي به بالكان آورد. دو سپاه با يكديگر درگير شدند و اين بار نيروهاي صليبي شكست سختي را تحمل كردند؛ 

به طوري كه هونياد به زحمت توانست جان خود را از معركه نجات دهد. در اين زمان بود كه اميد اروپائيان در 

گونه اي بي سابقه سراسر جهان اسالم را در برگرفت كسب پيروزي صليبي به يأس بدل شد و شهرت عثماني ها به 

  و يك بار ديگر حكومت عثماني در جنوب شرق اروپا برقرار شد.

در ميان عواملي كه راه فتح قسطنطنيه را هموار ساخت، برخي نيز به تحوالت داخلي در حكومت عثماني 

م تنها دوازده سال داشت در 1444ـ / ه 848مربوط مي شد. در نخستين مرحله از سلطنت محمد دوم كه در سال 

حلقه فرماندهاني قرار گرفت كه تشنه جنگ و پيروزي بودند. اين گروه مي كوشيد تا قدرت مطلقه وزير اعظم، 

جندارلي خليل را بشكند. او از ميان علما بود و مي خواست قدرت را در كف خود حفظ كند. جندارلي خليل موفق 

م). او از تحريك دول دست نشانده بشدت 1446هـ /  850به تاج و تخت بازگرداند ( شد تا بار ديگر مراد دوم را
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م 1444هـ /  848حذر مي كرد؛ زيرا مي ترسيد اين امر عثماني ها را به داخل ماجراهايي شبيه به ماجراي سال 

  بكشاند.

ان حمله كرد. سپاه م در رأس يك سپاه نيرومند به صربست1448هـ /  852مراد دو سال بعد در اواخر سال 

هزار نفر مي شدند؛ در  25مقابل متشكل از نيروهاي آلماني و ساكنان واالكي، بوهيميا و مجارستان بوده و شامل 

) با يكديگر در گير شدند. 852م (1448اكتبر  17هزار نفر بودند. آنها در منطقه قوصوه در  50حالي كه عثماني ها 

زي قاطع عثماني ها خاتمه يافت. يكي از نتايج اين جنگ آن بود كه مجارستان، نبرد سه روز ادامه يافت و با پيرو

  دست كم براي مدت ده سال نتوانست در صفوف مهاجمين بر ضد عثماني ها شركت كند.

م درگذشت و فرزندش 1451فوريه  5هـ /  855چند سالي پس از اين پيروزي بزرگ، مراد در اول محرم 

  دوم (فاتح) به سلطنت رسيد.محمد به نام سلطان محمد 

  سلطان محمد دوم

  ويژگي هاي سلطان محمد دوم

محمد دوم كه نوزده ساله بود، براي دومين بار تاج بر سر گذارد. نام سلطان محمد با حادثه اي بزرگ در تاريخ 

ند. اين مسئله را بر نام وي افزوده ا» فاتح«شرقِ نزديك، يعني فتح قسطنطنيه پيوند خورده است. از اين رو لقب 

سبب شده است تا موثعيت وي در ميان سالطين عثماني، بس ممتاز باشد. وي هم چنين در برخوردهاي ديپلماتيك، 

هوشي سرشار و برخوردي آگاهانه داشت و شخصي بلند نظر و در جنگ شجاع بود. سلطان محمد با دانش 

ي، عربي و فارسي و يوناني سخن مي گفت. وي هم جغرافي، تاريخ و علوم نظامي آشنايي داشت و به زبان هاي ترك

چنين در بناي مساجد و مراكز خيريه فعال بود و در اين زمينه، از بهترين هنرمندان يوناني و ايتاليايي استفاده مي 

  كرد.
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  فتوحات محمد دوم

آنها طرفدار جنگ و اين بار قدرت به دست فرماندهان او يعني، شهاب الدين شاهين پاشا و زاگانوز پاشا افتاد. 

م بسيار كوشيدند تا محمد دوم را به فتح قسطنطنيه ترغيب نمايند. سلطان 1444هـ /  848فتوحات بودند. در سال 

جوان و گروه او به يك پيروزي درخشان نياز داشتند تا نفوذ خود را بر وزير اعظم به اثبات رسانند. بدين ترتيب 

  مقدمات محاصره قسطنطنيه فراهم شد.

كي از مسائلي كه محمد دوم از همان آغاز حكومتش در نظر داشت، تمام كردن مشكل قسطنطنيه و استيالي بر ي

آن بود؛ بر اساس گزارش دو منبع مستقل تاريخي، محمد دوم در يك گردهمايي كه در مورد فتح قسطنطنيه تشكيل 

مورد پدرانمان نيز چنين بود. قسطنطنيه در  جهاد وظيفه اصلي ماست، همچنان كه در« شده بود، نكاتي را بر شمرد: 

مركز قلمرو ما قرار گرفته است، از دشمنان حكومت ما حفاظت مي كند و آنها را بر ضد ما مي شوراند. بنابراين فتح 

  4اين شهر براي دولت عثماني الزم است.

بود، مهر تأييد مي نهاد. اين  اين سخنان بر سياست فتح اين شهر كه پيش از اين به وسيله بايزيد نيز دنبال شده

سخنان توجه ما را به مواردي جلب مي كند: از جمله آنكه امپراطور بيزانس به مدعيان تاج و تخت عثماني پناه مي 

داد و باعث بروز جنگهاي داخل مي شد. همچنين نشان مي دهد كه امپراطور بيزانس مسبب جنگهاي صليبي بوده 

امپراطوري عثماني  –همچنان كه سالونكا  –ل غرب كاتوليك مذهب تسليم مي شد است. چنانچه هسطنطنيه در مقاب

هرگز به طور كامل به يكپارچگي دست نمي يافت. خالصه فتح قسطنطنيه براي عثماني ها امري حياتي محسوب مي 

  شد.

كرد كه با همه در شمار كارهاي سياسي انجام شده او براي فتح قسطنطنيه مي توان به قراردادهاي صلحي اشاره 

همسايگان و امير نشين هاي مستقل مانند ونيز، جنوا، صرب، واالكيا و نيروهاي قديس يوحنا مستقر در جزيره 

رودوس امضا كرد. هدف عمده از اين معاهدات، جدا كردن دولت بيزانس به لحاظ سياسي و نظامي از دولت ها و 

                                                            
4 .H. Inalicik, faith devri uzerinde tedkikler ve vesikalar (Ankara, 1945) 126. 
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دند يا با آن، نوعي همراهي داشتند. در زمينه كارهاي نظامي، امير نشين ها يي بود كه يا در همسايگي آن دولت بو

وي مركزي در نزديكي قسطنطنيه ايجاد كرد كه بناي آن از زمان بايزيد اول آغاز شده بود. بايزيد در سمت آسيايي 

 تنگه بوسفور يك قلعه ساخته بود. سلطان محمد نيز در فاصله هفت كيلومتري دروازه هاي قسطنطنيه، درست در

كنار تنگ ترين نقطه تنگه ياد شده، قلعه ديگري بنا كرد. بدين ترتيب عثماني ها بر حاشيه اين تنگه كامال مسلّط 

  شدند.

هزار  250م سلطان محمد از سمت خشكي با نيروهاي بسيار زيادي كه بالغ بر 1453هـ / آوريل  857از سال 

ربيع االول  25روز به طول انجاميد (  54حاصره قسطنطنيه نفر بود، قسطنطنيه را به سختي تحت محاصره قرار داد. م

م ) در اردوگاه تركان، چندارلي خليل توجه همگان را به 1453مي  29آوريل تا  6هـ /  857جمادي االول 20تا 

خطر بزرگي كه از سوي جهان مسيحي انتظار مي رفت، جلب كرد و خواهان مصالحه با آنان بود. زاگانوز پاشا در 

اين نظريه قرار داشت و چنين استدالل مي كرد كه دشمنان حكومت عثماني حتي اگر سپاهي از غرب به  مقابل

كمكشان بيايد هرگز نمي توانند متحد شوند. به هر صورت احتمال مي رفت كه شهر قبل از ورود نيروهاي كمكي از 

داشت. ناوگان ونيز بندر ار ترك كرده بود، ايتاليا به وسيله عثماني ها فتح شود. موفقيت در اينجا به سرعت بستگي 

اخباري نيز در مورد آمادگي و تداركات مجارها مي رسيد. بنابراين وقتي كه شرايط تسليم شهر از سوي امپراطور 

مي به سپاه خود فرمان  29جمادي االول /  20بيزانس، كنستانتين يازدهم پالئولوگوس رد شد، محمد دوم در تاريخ 

سر مي دادند و ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا دنبال آن، عالمان دين، در سپاه عثماني مقيم شده، فرياد حمله داد؛ به 

مي با آغاز حمله عثماني ها به اوج خود رسيد.  29سپاهيان با فرياد آن را تكرار مي كردند. تبلور روحيه ديني در 

ازه اصلي كه به نام دروازه قديس رومانوس ناميده مي به رغم آن كه مهاجمان با مقاومت سرسختانه اي نزديك درو

شد، رو به رو شدند. قواي يني چري توانستند از ديوارهاي پايتخت در اين سمت باال روند و نگاهبانان دروازه ديگر 

از  را نيز غافلگير كنند. امپراطور دراجازيس به همراه بهترين فرماندهان خود، از جلو و عقب در محاصره افتاد. پس

آن شمشيري بر صورت وي و شمشير ديگري بر رانش اصابت كرده، كشته شد، در حالي كه جسدش در ميان انبوه 

كشتگان قرار گرفت. عثماني ها به سومين دروازه نيز يورش برده، به داخل شهر ريختند و گروهي را كشته، گروهي 
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بعدا به آن دسته از يونانياني كه از شهر گريخته  . او5را به اسارت در آوردند و سپس به غارت خانه ها پرداختند

بودند، اجازه بازگشت داد و بدانها غرامت پرداخت. آنها همچنين براي مدتي از پرداخت ماليات معاف شدند. ظهر 

كه  –مي سلطان محمد از سمت دروازه اصلي وارد قسطنطنيه شد و نماز ظهر را در كليساي قديسه صوفيا  29روز 

به جاي آورد و مسجد شدن آن را اعالم كرد. هم چنين نام قسطنطنيه به اسالمبول  –مسجد اياصوفيا شد بعد از آن 

يا استانبول، يعني پايتخت اسالم تغيير يافت. يك روز بعد از فتح شهر، چندارلي خليل دستگير شد و به زندان افتاد، 

  و رقيب او زاگانوز پاشا به عنوان وزير اعظم منصوب شد.

  

 سلطان بايزيد دوم

  ويژگي هاي سلطان بايزيد دوم

سلطان بايزيد دوم شخصي با وقار و دوستدار ادب بود. او در دانش شريعت اسالمي فردي آگاه بوده و به دانش 
نجوم نيز عالقه داشت. بايزيد دوم در كار بهبود بخشيدن به شبكه راه ها و پل هايي كه اسالف وي به هدف هاي 

ده بودند، از معماران يوناني و بلغاري استفاده كرد؛ به گونه اي كه به ساختن بناهاي زيبا شهرت نظامي ايجاد كر
- 903يافت. در رأس اين بناها، مسجدي است كه به نام وي در استانبول بر جاي مانده و آن را در ميان سال هاي 

  يراني بهره گرفت.م بنا كرد. وي در بناي اين مسجد و تزيين آن از هنر ا1503-1497هـ/ 909

بايزيد دوم فردي صلح دوست بود و فعاليت ديپلماتيك عثماني و اروپا را افزايش داد؛ در حالي كه پيش از وي 
  مناسبات ديپلماتيك تنها در ميان بالدي بود كه در محدوده مرزهاي خود عثماني قرار داشتند.

- 1481هـ/ 918-886ت سلطان قبلي بود (سلطنت بايزيد، به لحاظ فرهنگي، نشانگر واكنشي بر ضد تمايال
م). بايزيد، نقاشيهاي ديواري را كه پدرش به هنرمندان ايتاليايي براي تزئين كاخ خويش سفارش داده بود، در 1512

                                                            
ان و به غنيمت . شاو نوشته است: با وجود آن كه شريعت اسالم تصريح مي كند كه هنگام جنگ با دشمنان، در صورتي كه افراد شهر مقاومت كنند، قتل عام آن 5

انسي هايي را كه فعاالنه مقاومت مي كردند، به قتل گرفتن اموالشان مجاز است، سلطان محمد سربازان خود را به شدت تحت نظارت گرفت و تنها آن دسته از بيز
  دهد.رساند. محمد با همه توان كوشيد كه شهر را بدون ويراني به تصرف خود در آورد؛ چندان كه بتواند آن را مركز امپراطوري جهاني خود قرار 
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بازارها به فروش رساند. او بشدت تحت تأثير علمايي بود كه از اَمسيا به همراه خود آورده بود. او با وسواس تمام 
  كام شريعت نظارت مي كرد.بر اجراي اح

  جريانات آن زمان

(سلطان محمد فاتح به منظور رسيدن به مقام سلطان كه زمام تمام امور را در دست داشته باشد و بر كل 
امپراطوري آن هم از پايتخت خويش حكم براند، تمامي عناصري را كه ممكن بود مقابلش قد علم كنند، يا از سر راه 

دگرگون ساخت. او بعد از دستيابي به تاج و تخت شورش گارد ويژه را بشدت سركوب كرد. برداشت و يا به نوعي 
بسياري از آنان را از واحد هاي نظامي اخراج نمود و اواحدهاي جديدي را از ميان شكارچيان كاخ سلطنتي تشكيل 

  از ميان اينان انتخاب شد. داد. اين تشكيالت جديد به سگ بان معروف گرديد و فرمانده گارد ويژه امپراطوري نيز

در پي مرگ محمد دوم شورش خونين گارد ويژه به وقوع پيوست اين جنگ داخلي و خطرناك ميان دو تن از 
مدعيان سلطنت، جم و بايزيد، درگرفت. حركت مخالف سياستهاي فاتح، مملكت را فرا گرفت. در خالل واپسين 

ر اعظم، محمد پاشا، افتاد. سياست ارضي وزير، وضع مالياتهاي سالهاي حكومت محمد دوم، اداره امور به دست وزي
 غالمان طبقه از كه –جديدي، و گماردن علما به مناصب ديواني، همه و همه دشمني كارگزاران و مقامات قديمي را 

 چشم از جهان فروبست، توطئه اي گسترده به وسيله گروه مخالف محمد اينكه محض به. برانگيخت – بودند سلطان
طرح ريزي شد. مخالفان به طور طبيعي به دنبال پسر فاتح، بايزيد كه در آن زمان فرماندار امسيا بود و افراد گارد 
ويژه، به راه افتادند. نام پسر ديگر سلطان محمد دوم، جم بود كه به هنگام پدر سمت فرمانداري قونيه را داشت و از 

. سلطان فاتح پيش از مرگ او را به عنوان جانشين خود تعيين سياست هاي سرسختانه سلطان فقيد حمايت مي كرد
  كرده بود.

افراد گارد ويژه به تحريك اسحاق پاشا، از خيمه گاه سلطان فقيد به استانبول بازگشتند. آنها وزير اعظم، محمد 
تانبول آورد و بر تخت پاشا را به قتل رساندند. اسحاق پاشا از رسيدن جم به پايتخت ممانعت كرد. او بايزيد را به اس

م). سلطان جديد مجبور شد به مردم و مخالفان وعده هايي 1481مي  20هـ/  886ربيع االول  21شاهي نشانيد (
بدهد؛ از جمله آنكه سياست پدرش را در مورد رواج پول جديد ادامه ندهد، و اموال وقفي و مالكيت موقوفات را به 

شد. او خود را سلطان خواند و سكه به نام خود زد. بايزيد به كمك اسحاق صاحبانشان بازگرداند. جم وارد بورسا 
پاشا، گديك احمد پاشا را ترغيب كرد تا از لشكر كشي به ايتاليا دست بردارد و از آلباني بازگردد. اين فرمانده 
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جا به قاهره رفته بزرگ كه افراد گارد ويژه او را مي ستودند، موفق به شكست جم شد. جم به شام گريخت و از آن 
به سلطان قايتباي پناهنده شد. وي از او استقبال كرده، تمامي آنجه را براي سفر حج نياز داشت در اختيارش گذاشت 
و جم همراه خانواده خود به حج مشرّف شد. و گديك احمد پاشا به فرمانرواي واقعي امپراطوري بدل شد. اما پاي 

ا بايزيد، اطرافيان و ملتزمين او را در امسيا، و سياست شتاب زده اي را كه در را از گليم خود فراتر نهاد و آشكار
پيش گرفته بود، به باد انتقاد و مالمت گرفت. وقتي جم از حجاز برگشت، قايتباي كمك مالي در اختيار او گذاشت 

ه استانبول بگيرد، مشروط بر و كوشيد تا روابط سياسي او را با برادرش بايزيد بهبود بخشيده، اجازه بازگشت او را ب
آن كه يا بخش آسيايي دولت عثماني را به او بدهد يا بي آن كه تجزيه و تقسيمي در قلمرو عثماني صورت گيرد، او 
را شريك در سلطنت سازد. بايزيد اين پيشنهاد ها را رد كرد. از سوي ديگر جم با برخي از سران حكومت عثماني 

ودند، در ارتباط بوده، آنان را بر ضد بايزيد شوراند و همراه هوادارانش براي گرفتن در آناتولي كه از دوستانش ب
سلطنت عازم شد. وي در اين حمله شكست خورده، بار ديگر فعاليتش را از سر گرفت كه بار دوم نيز به هدفش 

  دست نيافت.

 885رد؛ به همين جهت در سال جم پس از شكست دوم، بر آن شد تا اين بار نه به مصر، بلكه به اوپا پناه بب
م به نيروهاي قديس يوحنا در جزيره رودوس پناهنده شد. اما در آنجا چندان مورد احترام قرار نگرفت. 1480هـ/

ابتدا با او قرار نوشتند؛ اما چندي بعد آن را نقض كرده، او را در همان جزيره به زندان انداختند. نيروهاي قديس 
گروگان توانستند از بايزيد دوم و هواداران جم در قاهره امتيازاتي به دست آورند. زماني كه  يوحنا با استفاده از اين

اموال فراواني از اينان گرفتند، گروگان خود را به پاپ انوسنت هشتم فروختند و زماني كه پاپ در گذشت، جم در 
نگاه داشت و در برابر گرفتن مبلغي از  اختيار جانشين او در اسكندر ششم ماند. اين فرد، جم را براي مدت طوالني

  بايزيد دوم، او را مسموم كرد و به اين ماجرا خاتمه داد.

م). اسحاق پاشا كه پدر زن 1482نوامبر  18هـ/ 887شوال  6گديك احمد پاشا در يك ضيافت به قتل رسيد (
قلمرو خويش بود. او به جاي  او بود نيز مجبور به كناره گيري از سياست شد. بايزير اكنون فرمانرواي واقعي

سياستهاي سفت و سخت پدرش، روشي نرم و صلح آميز و توأم با شكيبايي را در پيش گرفت. اموال بسيار كه 
پدرش مصادره كرده بود، به صاحبانشان برگرداند و بدين خاطر مورد تجليل خاص و عام قرار گرفت و نويسندگان 

  هم عصرش او را بايزيد عادل خواندند.
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قتي كه خطر جم برطرف گرديد، بايزيد براي استيال بر سوريه كوشيد، اما توفيقي به دست نياورد. سپس بايزيد و
به طور بي سابقه مشغول بازسازي ناوگان دريايي خويش شد. در همين حال سلطان عثماني خود را آماده مي كرد 

يتاليا، دولت عثماني به صورت عاملي بس تا به ماجراجويان صليبي جوابي دندان شكن دهد. در طي جنگ هاي ا
مهم و تعيين كننده در سياست اروپا در آمد. هر زمان كه يك دولت اروپايي در ايتاليا در مخمصه و بحران قرار مي 
گرفت، به عنوان آخرين راه چاره، مي كوشيد تا با پراكندن شايعاتي مبني بر اينكه در حال گرفتن كمك از عثماني 

م ميالن، فرارا، مانتوآ، و فلورانس، در برابر اتحاد 1497هـ/ 902خود را مرعوب سازد. در سال  هاست، دشمنان
فرانسه و ونيز، دست استمداد به سوي بايزيد دراز كردند. آنها در مقابل حمله اي بر ضد ونيز به سلطان عثماني مبلغ 

  دوكات تقديم كردند. 50000

م) توانايي ناوگان دريايي عثماني ها آشكار شد. از اين به بعد 1502-1499هـ/ 908-904در جنگ با ونيز (
اين ناوگان در حوزه مديترانه، در يك نبرد برابر، به قدرت برتر تبديل شد. از اين به بعد اين ناوگان در حوزه 

به  مديترانه، در يك نبرد برابر، به قدرت برتر تبديل شد. ارتش عثماني كه وسيله شخص سلطان هدايت مي شد،
م تسخير كرد. سال بعد، فرستادگان فرانسه با پيامهايي 1499هـ/ 905همراه ناوگان دريايي خود، لپانتو را در سال 

تهديد آميز به استانبول روانه شدند، بدان اميد كه عثماني ها را وادار به پذيرش صلح نمايند. ونيز براي سر و سامان 
خرج داد. پاپ نيز در همين زمينه به فعاليت افتاده بود. دشمنان  دادن به جنگي صليبي نهايت تالش خود را به

 25000ايتاليايي ونيز، بايزيد را به انجام حمالت بيشتر ترغيب كردند. سلطان وعده داد تا با اعزام نيرويي متشكل از 
م 1500هـ/ 905ال سرباز به پادشاه ناپل مدد رساند، بدان شرط كه اُترانتو را بدو واگذار نمايد. در لشكركشي س

عثماني ها به كمك نيروي دريايي و زميني خود، استحكامات مدون، كرون، در موريا را از چنگ ونيزي ها بيرون 
آوردند. ونيز سرانجام موفق شد مجارستان را وارد جنگ سازد. مجارها به صربستان حمله كردند. عثماني ها خوف 

د آنها اتحاديه اي تشكيل دهند. در مديترانه، ونيز از اسپانيا، فرانسه، آن داشتند كه لهستان، مولداوي و روسيه بر ض
شواليه هاي رودس، پاپ و پرتقال كمك دريايي دريافت مي كرد. با توجه به اين اتحاد و همچنين با نظر به هرچه 

، و منموسيا سخت تر شدن شرايط در آناتولي، عثماني ها بر تسخير ديگر استحكامات ونيز در موريا، نائوپليا
م ناپل 1501هـ/ 906اصراري به خرج ندادند. متحدان بايزيد در ايتاليا شكست خوردند. ابتدا ميالن، و بعد در سال 

به چنگ فرانسوي ها و اسپانيايي ها افتاد. بايزيد جرأت نداشت از دريا بگذرد و با سپاه خود از اپيروس عبور نكرد. 
كا به ميلتوس حمله كردند. سال بعد مذاكرات صلح در استانبول آغاز گشت. فرانسوي ها و ناوگان ونيزي ها مشتر
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م پيمان صلح ديگري 1503هـ/ مارس  908م پيمان صلحي با ونيز منعقد شد. در رمضان 1502هـ/ 908در سال 
كه  با مجارستان و ديگر دول مسيحي در بوداپست به امضا رسيد. اهميت ويژه اين جنگ در اين واقعيت نهفته بود

خود آغاز برتري عثماني ها را در مديترانه به نمايش گذارد. دوم آنكه در خالل اولين مرحله از جنگ هاي ايتاليا، 
  عثماني ها به عنوان عاملي مهم در توازن قدرت وارد صحنه سياست اروپا شدند.

با آزادي كامل به اداره پنج فرزند بايزيد در آناتولي حكومت كرده، هر كدام در واليت خاصي مستقر بودند و 
امور مي پرداختند. نيرومندترين آن ها سليم بود كه توانست برادر بزرگتر خود را از بين برده، پس از آن ديگر 
مدعيان را نيز از سر راه بردارد و حتي پدرش را هم با كمك يني چريان عزل كند. وي كه پس از عزل پدر، سخت 

در راه بردن او به محل تبعيدش در دموتيكا (كه محل تولد بايزيد نيز  -رخانبه نقل مو -به وي احترام مي گذاشت
مسموم كند. پس از درگذشت او، سليم  1512مي  26هـ/  918بود) يك پزشك يوناني را بر آن داشت تا وي را 

  بدون هيچ منازعي بر تخت سلطنت نشست.

  

   

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



  فصل سوم

  دولت عثماني در اوج

  سلطان سليم اول

  سلطان سليم اولويژگي هاي 

  م حكمروايي كرد.1520-1512هـ/926-918سلطان سليم معروف به عبوس كه از سال 

سليم پس از آن كه توانست شورشي را كه به دستور پدرش برپا شده بود سركوب و پدرش را مجبور به كنار 

خونريزي دارد؛ چرا كه رفتن از سلطنت كند، بر تخت سلطنت تكيه زد. وي از همان آغاز نشان داد كه تمايل به 

 نيز را خود   كارش را با كشتن شمار زيادي از برادرانش آغاز كرد. چندي نگذشت كه گروه ديگري از مردم و ياران

  .داد نشان نبرد هاي ميدان در شدن وارد براي را خود عالقه و كشت

حبت با عالمان تمايل داشت و سليم به ادبيات، شعر فارسي، و تاريخ عالقه مند بود و به رغم سنگدلي، به مصا

به آنان احترامِ فراوان مي نهاد و بسياري از آنان را به مسئوليت هاي مهم برگماشت. وي مورخان و شاعران را همراه 

خود به ميدان هاي نبرد مي برد تا صحنه هاي جنگ را نوشته، يا به نظم در آوردند و اشعاري را بسرايند تا اخبار و 

  نها گنجانده، براي نسل بعد به يادگار بگذارند.رويدادها را در آ

وي يك فاتح پرتوان چونان بايزيد اول و محمد فاتح بود. سليم يك مستبد بود و حكومت را كامال در قبضه 

خويش داشت. حتي براي مدتي او بدو گماردن يك وزير اعظم به حكومت ادامه داد. در نامه اي به سلطان مصر، 

  وي قصد كرده است تا چونان اسكندر كبير فرمانرواي شرق در غرب عالم شود.تومان باي، نوشت كه 
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  جريانات آن زمان

دولت او براي آنكه با فراغ بال به شرق بپردازد، با همسايگان اروپايي اش وارد مذاكرات صلح شد. به تازگي 
در ايران به قدرت رسيده بود و بيم روبه رو شدن با آن دولت وجود داشت. سليم نخستين حاكم عثماني بود  صفوي

كه به طور عميق با مسائل مرزهاي شرقي دولت عثماني آشنا بود. وي سالها در طرابوزان اقامت داشت و با حكام 

  قرم [كريمه] هم پيمان بود.

تند مذهب تشيع را در ميان قبايل آناتولي منتشر سازند. اين به سبب توانس شاه اسماعيلصفوي ها به رهبري 

فضاي ايجاد شده بر اثر سياست باز و آرامِ بايزيد دوم در شرق و توجه او به جهاد در اروپابود. هدف از نشر مذهب 

از قبايل، اين تشيع در ميان قبايل تركمان در شرق آناتولي، بسط حوزه قدرت دولت صفوي در آن نواحي بود. برخي 

  دعوت را اجابت كردند.

در اوائل سلطنت سلطان سليم، مناسبات صفويان با عثماني ها به مرحله بدي رسيده بود. زماني كه سليم حاكم 

طرابوزان بود و هنوز به تخت سلطنت دست نيافته بود، اهميت نفوذ تشيع را در منطقه دريافته و بر آن بود تا پدرش 

با آن كند؛ اما تالشش به جايي نرسيد. وقتي به سلطنت رسيد، شاه اسماعيل براي وي تبريكي  را وادار به مقابله

نفرستاد. قبل از آنكه با شاه اسماعيل درآويزد، فتوايي از شيخ االسالم در ضرورت جنگ با شيعيان گرفت و به 

 از ميان برد. منابع تاريخي تعداد اين استناد همين فتوا، تمامي هواداران، فرستادگان و نمايندگان او را در آناتولي

اسماعيل نيز در مقابل، در ايران دست به كشتار سنيان زد. در ميان  6تن گزارش كرده اند. 40000افراد را بالغ بر 

                                                            

ل هزار نفر به شعر چنين سروده است (براون، ادوارد؛ تاريخ ادبيات ابوالفضل فرزند ادريس بدليسي نويسنده تاريخ هشت بهشت، درباره كشته شدن اين چه.  6

 ) :82-81ايران، از ظهور قدرت صفوي تا ...؛ ص 

  بوم و مرز هر به دانا دبيران                                  فرستاد سلطان دانا رسوم

  اسم اسم قلم نوك به درآرد                             كه اتباع اين قوم را قسم قسم
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سليم و اسماعيل نامه هاي تندي رد و بدل شد. سليم لشكركشي خود را بر ضد شاه اسماعيل، جهاد بر ضد بدعت 

 پيروان آناتولي ساكنان كه شد يادآور اسماعيل شاه او، به پاسخ در. خواند – كرد مي خراب را اسالم كه –گذاري 

ا سرنوشت آناتولي را در زمان تيمور به ت خواست سليم از سپس. بودند شهره غازيان به خود كه همانها اويند؛ اجداد

م) آنها 1514هـ/920خاطر داشته باشد. سليم به هنگام جنگ خود را به فتواي علما و شيوخ نيز مجهز ساخته بود (

جنگ را وظيفه شرعي سلطان مي خواندند و كشتن اسماعيل را به عنوان بدعت گذار و كافر جايز مي شمردند. سليم 

م به منطقه مرزي رسيد. اسماعيل كوشيد تا او را به 1514ژوئيه  13هـ/ برابر با 920سال جمادي االول  20در 

منطقه كوهستاني و سراسر دشت بكشاند تا در آنجا سپاه عثماني را مضمحل سازد. گارد ويژه امپراطوري از همان 

سر به نافرماني برداشتند. » وارد شويم؟ما دشمني نمي بينيم، چرا بايد ما به چنين منطقه متروكي « ابتدا با گفتن اينكه 

سليم با پنجه آهنين اين نافرماني و تمرد را سركوب كرد. در عين حال ضمن نگاشتن نامه هايي توهين آميز به شاه 

اسماعيل كوشيد او را به آغاز جنگ ترغيب نمايد. سرانجام دو سپاه در چالدران رو در روي هم ايستادند. سليم كه 

رجب  2ران اسماعيل در ميان سپاهيان خود وحشت داشت، سريعا فرمان حمله را صادر كرد (از حضور هوادا

م). گزارش پيروزي عثماني ها در اين نبرد، در فتح نامه اي كه سليم براي پسرش سليمان 1514اوت  23هـ/920

اما جناح چپ متالشي جناح راست عثماني ها پيروز شد، «فرستاد، آمده است. در اين فتح نامه ذكر شده است كه 

گرديد، و اينكه گارد ويژه و غالمان سلطان به كمك تفنگها و سالحهاي آتشين خود، سپاه را از وضعيتي خطرناك 

نجات دادند. دو هفته بعد سليم با تشريفاتي خاص وارد تبريز شد. در مساجد اين شهر به نام او خطبه خواندند. 
                                                                                                                                                                                                

  مقام عالي ديوان به بيارد                                  زهفت و زهفتاد ساله بنام

  شاب و شيخ از آمد هزار چل عدد                             چو دفتر سپردند اهل حساب

  دفتري فرمانبران رساندند                           پس آنگه به حكام هر كشوري

  قدم بر قدم برّان تيغ نهد                               كه رفته قدم از قلمبه هرجا 

  هزار چل قلم حساب از فزون                            شد اعداد اين كشته هاي ديار
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اه اسماعيل به اجبار در خراسان و تبريز گردآورده بود، به استانبول اعزام تجار، هنرماندان و افراد سرشناسي كه ش

شدند. سليم در راه بازگشت زمستان را در اَمسيا گذرانيد و اعالم كرد كه تا نابودي كامل اسماعيل و نيروهاي وفادار 

يش بوده است. با اين همه، سپاه به او، به نبرد ادامه خواهد داد. شايد سلطان در فكر ضميمه كردن ايران به قلمرو خو

او خواهان دادن قربانيان بيشتر نبود. هزاران سرباز، در راه بازگشت از چالدران جان باختند. در بهار سال 

م ، سليم بار ديگر دست به لشكركشي زد، منتها اين بار نه بر ضد ايران، بلكه بر ضد عالءالدوله كه 1515هـ/912

ود. عالءالدوله يكي از امراي دست نشانده سلطان مصر بود، و در خالل لشكركشي سليم امير تركمان هاي ذوالقدر ب

م بسرعت فتح گرديد. سليم كه مجبور بود از لشكركشي 1515به شرق سخت با او در افتاد. قلمرو ذوالقدر در ژوئن 

اي او سر به مخالفت برداشته بيشتر ضد ايران دست بردارد، بسرعت به استانبول بازگشت و آنهايي را كه با برنامه ه

  بودند، سخت گوشمالي داد.

پيروزي عثماني ها در چالدران نقطه عطفي در تاريخ آناتولي به شمار مي رفت. آناتولي شرقي يكبار ديگر به 

م دياربكر مسخر شد و ديگر شهرهاي باقيمانده (كردستان، 1515هـ/921قلمرو امپراتوري ضميمه شد. در سال 

م تصرف شدند. سپس به موصل وارد شدند. با 1517-1515هـ/923-921آناتولي در سالهاي  مرعش) در شرق

اين حال، بغداد و بصره همچنان زير سلطه صفويان باقي ماند. قبايل اين منطقه با شرايطي مناسب در قلمرو عثماني 

سفر كرد تا بر دست سلطان  م به استانبول1516هـ/922ادغام شدند. حاكم بيتليس، شرف خان، در ربيع االول سال 

بوسه زند. ضميمه كردن فالت آناتولي شرقي داراي اهميت سوق الجيشي بسياري بود. آناتولي در مقابل تهاجمات از 

سوي شرق به خاكريزي مستحكم دست يافت. به لحاظ اقتصاد نيز اين فتوحات پرارزش مي نمود، زيرا از طريق 

م 1528هـ/936بورسا دست يافتند. در سال  -حلب، و تبريز -ابريشم تبريزهمين فتوحات عثماني ها به جاده هاي 

  ميليون اسپر رسيد كه خود يك هشتم كل درامد بالكان محسوب مي شد. 25درآمد استان دياربكر به 

سليم در جنگ با ايران و مملوكان مصر، به تمهيدات اقتصادي نيز همانند همهيدات نظامي، متوسل شد. در خالل 

ر ضد ايران، او تجارت ابريشم را ممنوع ساخت و تجار ابريشم را به بالكان و بورسا تبعيد كرد. وي اميدوار جنگ ب

بود تا از اين طريق شاهرگ اقتصادي دشمن را قطع كند. ابريشم در آن زمان مهمترين كاالي صادراتي ايران به اروپا 
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نيز به شمار مي رفت، وقتي كه سلطان عثماني با  محسوب مي شد و مهمترين منبع درامد طال و نقره اين كشور

مملوكان مصر به ستيز برخاست، كوشيد تا جلو تجارت بردگان قرقيزي را از قفقاز بگيرد. سلطان در فالت شرق 

آناتولي قبايل تركمن و كرد بسياري را مستقر نمود. تركمان ها بخشي از ملت خاكستري و كردها قوم يا ملت سياه را 

دند. كردها سني و شافعي مذهب بودند، در حالي كه تركمن ها غالبا مذهب شيعي داشتند و بعدا مهاجرت تشكيل دا

به ايران را آغاز كردند و نيروي اصلي سلسله صفوي را پديد آوردند. قبايل تركمن قراقويونلو و آق قويونلو كه در 

  ايران حكم راندند، از همين اصل و منشأ بودند.

  لوكان، تصرف سوره، مصر و حجاز:نابودي سلطنت مم

بود كه مصر و شام را در اختيار، و بر حجاز و  مماليكاين زمان، سومين نيروي مهم در دنياي اسالم، دولت 

يمن سيادت داشت. اين دولت تقريبا از ميانه قرن سيزدهم ميالدي (نيمه دوم قرن هفتم هجري) حكومت را در مصر 

 – بودند آورده دست به شرق با تجارت راه از را آن كه –ايت رفاه و ثروت در دست داشت و سالطين آن در نه

 به داشت؛ م1261/هـ660 سال از قاهره در را عباسي خالفت داشتن نگاه زنده امتياز دولت، اين. كردند مي زندگي

مورد توجه  مركزي مملوكي سالطين ترتيب بدين و بود كرده فراهم خود براي ديني مشروعيت نوعي دليل، همين

ايجاد كرده بودند. از اين رو براي آنان نوعي سيادت صوري و اسمي بر تمامي شاهان و اميران عالم فراهم شده بود؛ 

زيرا آنان حامي خالفت شناخته شده بودند.چنان كه قاهره نيز موقعيت سياسي ويژه اي به عنوان مركز خالفت 

  اسالمي به دست آورده بود.

ميالدي كه دولت عثماني پديد آمد، روابط دوستانه اي با دولت مماليك برقرار كرده، ميان  از همان قرن سيزدهم

  سالطين دو طرف، هدايا و تهنيت گويي ها به مناسبت هاي مختلف برقرار بود.

م مملوكان به ضرورت برقراري روابط حسنه با عثماني ها، به منظور دفع تهديدات شاه 1514هـ/920در سال 

م پرتغالي ها مبارزه اي بي 1502هـ/908يك سو، و پرتغالي ها از سوي ديگر پي بردند. با شروع سال  اسماعيل از

امان را بر ضد تجارت عرب به منظور در انحصار گرفتن تجارت در اقيانوس هند، آغاز كردند. در سال 
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ه هرمز را در دهانه خليج م آبرا1507هـ/913م پرتغالي ها، جزيره سوكوترا در خليج عدن و در سال 1505هـ/911

فارس تصرف كردند. آنها در درياي سرخ تا جده نفوذ كردند. مملوكان در نبرد دريايي و سالحهاي آتشين هماوردي 

براي دشمنان خود به حساب نمي آمدند. آنها با تالش فراوان در درياي سرخ ناوگاني براي خود دست و پا كردند 

دست پرتغالي ها منهدم شد. در يك چنين شرايط نوميد كننده اي سلطان مصر، م به 1509هـ/915كه آن هم در سال 

قانصوه الغواري براي كمك به عثماني ها متوسل شد. پرتغالي ها نيز از سوي ديگر خواهان اجراي عمليات مشترك 

  با مملوكان بر ضد شاه اسماعيل بودند.

قبضه تفنگ و مقداري الوار به دست  300امل كشتي، ح 30اولين محموله عثماني ها براي مملوكان، شامل 

م با اقبال رو به رو شدند، چرا كه از سوي 1511هـ/ژانويه 916شواليه هاي رودس افتاد. اما مملوكان در شوال 

تن) باروت دريافت كردند. اسناد كاخ جديد سلطان عثماني  2قنطار (در حدود  40قبضه تفنگ و  400عثماني ها 

م تعدادي از فرماندهان عثماني به مصر اعزام شدند تا براي اين كشور 1512هـ/918از سال  نشان مي دهد كه قبل

كشتيهاي جنگي بسازند. مصر همچنين براي تأمين الوار، و آهن براي ساخت كشتي به عثماني ها متوسل شد. به نظر 

  يايي مملوكان گذارده باشند.مي رسد كه راهزنان دريايي ترك در غرب آناتولي خدماتي را در اختيار ناوگان در

تهديد پرتغالي ها كه به هدف منزوي كردن سرزمينهاي عربي صورت مي گرفت، طبعا سالطين مصر را به سوي 

سلطان غازي در استانبول كشيد. قبال نيز، زماني كه عثماني ها پيشروي خود را در اروپا آغاز كردند، تهديد 

درياي مديترانه بسيار كاهش يافت. با اين همه، اكنون پرتغالي ها براي  سرزمينهاي عربي از سوي صليبيون از طريق

تصرف عدن مي كوشيدند و تهديد به اشغال جده، مكه و مدينه و حتي بيرون آوردن پيكر مطهر پيامبر (ص) از قبر 

را به حفظ مي كردند. سلطان عثماني، همانند اسالف خود، بخش قابل مالحظه اي از درامد موقوفات در آناتولي 

اماكن مقدس در مكه و مدينه اختصاص داده بود. سلطان سليم در عين حال كوشيد تا شريف مكه با به سوي خود 

م نوادگان پيامبر (ص) در مكه و مدينه هيأتي را به دربار سليم روانه كردند كه 1516هـ/922جلب كند. در سال 

كردند. سليم اعالم كرد كه در صدد است عربها را از زير مملوكان مصر از حركت آنها به سوي استانبول جلوگيري 

يوغ مملوكان به در آورد، سرزمينهاي عربي آماده پذيرش حاكميت عثماني ها بود. با اينكه شاه اسماعيل براي 
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مملوكان همان قدر خطر آفرين بود كه براي پرتغالي ها، با اين همه الغواري در جنگ ميان او و سلطان سليم بي 

 پيروزي از بعد كه زماني. كرد خواهد حمله مصر به زود يا دير جنگ اين پيروز كه   اختيار كرد. او مي دانست طرقي

 ادعاي هميشه مملوكان كه اي منطقه مرزهاي به او. نمود فتح عالءالدوله قلمرو در را دياربكر چالدران، در سليم

ني مي كوشيدند تا مواضع خود را در دياربكر تقويت عثما نيروهاي كه حالي در. كرد تجاوز داشتند را آن مالكيت

كنند، سليم در هدايت سپاه خود به سوي دره فرات درنگ نكرد. با مشاهده اينكه جنگ غيرقابل اجتناب مي نمود، 

م) با اينكه رسم نبود، اما او خليفه بغداد، متوكل، را 1516هـ/922الغواري در رأس سپاهي عظيم عازم حلب شد (

به همراه خود برد. مملوكان از مواجهه با عثماني ها هراس داشتند و صلح را ترجيح مي دادند. در قاهره وحشتي نيز 

عظيم حكمفرما شد. مردم محلي در حلب بر ضد مملوكان به پا خاستند. سليم در آغاز ماه اوت به سوي حلب 

مصافدادند، در اين جنگ سپاه مملوكان  م) با هم1516هـ/اوت 922رجب  25حركت كرد. دو سپاه در مرج دابق (

كامال مضمحل شد. الغواري به سبب ضربه اي در ميدان نبرد جان باخت. شكست سپاه مملوك عمدتا به سبب 

خيانت خائير بيگ فرماندار حلب، بود، اما شكست ايرانيان در چالدران بيشتر به دليل شدت آتش توپخانه و 

كه سپاه عثماني وارد حلب شد، خليفه متوكل و سه تن از قضات بزرگ شهر به تفنگهاي سر پر عثماني بود. زماني 

حضور سلطان رسيدند. سليم در كمال احترام با خليفه رفتار نمود و او را در كنار خود نشانيد. هرچند بعدا براي 

 29پناهنده شدند. در جلوگيري از فرار او تمهيداتي انديشيد. خائيربيگ و برخي از فرماندهان مملوك به عثماني ها 

ذي  2اوت، سليم به دمشق رسيد. فرمانده عثماني سينان پاشامقاومت فرماندار دمشق، جانبر ديل غزالي ( 30شعبان/ 

سپتامبر) را درهم شكست، و فلسطين تا نوار غزه را اشغال كرد. با اين همه عثماني ها قبل از حركت  27الحجه/

دند. سليم در نامه اي خطاب به سلطان جديد مصر تومان باي نوشت كه براي تصرف مصر، كمي درنگ به خرج دا

خليفه و قضات شرع به وي اعالم وفاداري كرده اند، و اكنون او حاكم بر كل اين سرزمين است. اما اگر تو مان باي 

باقي گذارد. در  سكه ضرب كند و در مساجد مصر تا غزه به نام او خطبه بخواند، آنگاه او را به عنوان حاكم آن ديار

غير اين صورت سليم تهديد به عزيمت به سوي مصر و نابودي مملوكان كرد. اين تهديدات حالتي از رعب و وحشت 

م خود را سلطان قاهره خواند و بدين 1516اكتبر  11هـ/922رمضان  14را در قاهره پديد آورد. تومان باي در 
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اعالم كرد  7صحراي سينا گذشت و وارد مصر شد. او در بيلبيسترتيب جنگ را انتخاب كرد. بدين ترتيب سليم از 

كه ميان مردم مصر و مملوكان فرق مي گذارد و قول داد كه با ساكنان محلي از جمله با روستاييان با مالطفت رفتار 

ظور در كند. تومان باي كوشيد تا از روشهايي كه عثماني ها در مرج دابق به كار گرفتند، تقليد كند. به همين من

نزديكي قاهره، يعني در ريدانيه يك موضع دفاعي بر پا كرد. به وسيله توپخانه و تفنگهاي سرپر از ريدانيه دفاع مي 

شد. با اين همه هنگامي كه جنگ شروع شد، توپخانه عثماني ها آتش تفنگهاي قديمي مملوكان را خاموش كرد و 

م). او روز بعد خليفه متوكل 1517هـ/ژانويه 923الحجه  ذي 29نيروهاي سليم دست به يك حمله سراسري زدند (

را به همراه سربازان خود به داخل قاهره فرستاد تا ترس اهالي را فرو بنشاند. در روز جمعه خطبه به نام سليم 

  خوانده شد و بدين ترتيب بر حكومت مملوكان مهر پايان زده شد.

هره شده و اندكي بعد تومان باي را دستگير كرده، نزديك باب به دنبال شكست مماليك در ريدانيه، سليم وارد قا

زويله كشت. بدين ترتيب پايه هاي دولت عثماني در مصر استوار شد و سليم به استقبال رؤساي قبايل بزرگ و نيز 

شريف مكه كه براي عرض ارادت و اطاعت مي آمدند، مشغول شد. با آمدن پسر شريف مكه نزد سليم بود كه تسلط 

ثماني ها بر حرمين نيز تثبيت گرديد. در برابر، سليم با پذيرش وضعيت سابق دولت شرفاي مكه، شريف را به ع

عنوان حاكم حجاز تعيين كرد. تسلط عثماني ها بر حرمين، موقعيت جديدي را در جهت زعامت و رهبري دنياي 

  ماكن اسالمي از جمله مسجد االقصي كرد.اسالم براي اين دولت به همراه داشت. از آن پس، سليم توجه خاصي به ا

اسپر برابر با يك  55م به دست عثماني ها ساالنه يكصد ميليون اسپر (1528هـ/936فتح سوره و مصر در سال 

  سكه طال بود) بر درامد خزانه آنها افزود. كاهش درامد ديگر استانها از اين منابع جديد درآمد تأمين مي شد.

  

   

                                                            
7 . bilbays. 
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 از عباسيان به عثمانيانمسأله انتقال خالفت 

براساس سنتي كه در قرن دوازدهم هجري/هجدهم ميالدي به وجود آمد و طبق مراسمي كه در مسجد اياصوفيه 

در استانبول انجام گرفت، خالفت عباسيان رسما به سلطان سليم و وارثان او منتقل شد. هرچند هيچ سندي از زمان 

گرفتن خالفت از دست متوكل بوده باشد. ابن اياس مورخ مصري، كم  سلطان سليم به دست نيامده است كه دال بر

ترين اشاره اي به اين واقعه مهم نمي كند. به عالوه، در نامه هاي سليم به فرزندش سليمان كه در باره شرح وقايع 

انتقال خالفت به فتح مصر است، با اين رفتار خليفه اشاره اي نشده. همين طور، ديگر منابع آن روزگار نيز به مسئله 

اين نيز گفتني است كه پيش از آن نيز بعضي از  8آل عثمان كه نسبتي با رسول خدا (ص) ندارند، اشاره نكرده اند.

اميران، ادعاي خالفت كرده بودند، در حالي كه برخي معاصر برخي ديگر بودند. بايد افزود كه اين زمان، خالفت 

يك پادشاه سلطه خود را مستقيم از طرف خدا بگيرد، نيازي به داشتنِ  معناي جديد يافته بود. طبيعي است وقتي

نسبت با آل عباس ندارد. به همين دليل مراد اول نيز ادعاي خالفت كرد؛ چنان كه محمد اول نيز پايتخت خود را 

خود به كار نبرد، دارالخالفه ناميد و به رغم آن كه سلطان محمد فاتح چنين لقبي را در نامه هايش به رعايا، براي 

خليفة اهللا « م يعني پيش از فتح شام و مصر و اعالن تسليم حجاز به آل عثمان، خود را 1514هـ/920سليم از سال 

  ناميد.» في طول االرض و عرضها

                                                            

از روي استقصاي كامل نيست. در يادداشت هاي حيدر چلبي، اين كه مؤلف اصرار دارد كه در منابع تاريخي معاصر به اين مطلب اشاره نشده، به نظر مي رسد .  8

روز يكشنبه بيست و سوم حضرت خداوندگار اعظم و شاهنشاه معظم، باليمن و االقبال، سوار اشهب جالل شده، با توغ « كه گزارش روزانه فتح مصر است، آمده: 

ره فرمودند. تمام داعيان دين و دولت و اركان و بندگان سلطنت و عساكر نصرت مĤثر كه و علَم و طبل و نقاره و خَدم و حشَم، عطف عنان به سمت قلعه قاه

ركاب همايوني  عبارت از ينگي چريان و سلحداران و غالمان خاصه و سپاهيان و لشكريان والياتي، لباس فاخر مخصوص خودشان را پوشيده، به ترتيب سالم در

ارد قلعه شدند، حضرت فاتح ممالك العرب، قدم جاللت توأم به تختگاه حضرت يوسف (ع) نهاده، بر تخت خالفت آن با كمال ادب به راه افتادند. آنگاه كه و

وكّل علي اهللا خليفه حضرت بالسعادة و بالميمنه جلوس فرمودند و در حضور تمام علما و سادات و اعيان و اشراف مصر كه قبل از وقت احضار گرديده بودند، المت

فراغت كرده، بيعت نمود و بالتبعيه سايرين هم دست بيعت بوسيده، علي مراتبهم خلعت  حضرت خداوندگار سي علي العاده حقوق خالفت را بهشانزدهم عبا

 .211بنگريد: محمد عارف؛ انقالب االسالم بين الخواص و العوام؛ ص » پوشيدند و نايل انعام و اكرام گرديدند.
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سليم و اجداد وي در موقعيتي قرار داشتند كه حتي زماني كه خالفت در قاهره بوده و چندان محل اعتنا نبود، 

حد خليفه مطرح بودند. طبعا فتوحات سليم وي را به صورت نيرومندترين حاكم مسلمان در آورد. تسلط اينان در 

وي بر حرمين موقعيت او را به طور خاص باال برده، نيروي دولت عثماني در دوره وي به حدي قوي شد كه 

ا، به كمك اين دولت شتافتند. مسلمانان ساير نقاط پس از تجاوز پرتغالي ها بر سواحل اسالمي در آسيا و آفريق

خالصه سخن آنكه سلطان سليم براي كسب عنوان خالفت نكوشيد؛ همچنان كه پس از وي جانشينانش چنين بودند، 

  بلكه توجه به اين لقب از زماني آغاز شد كه دولت عثماني به ضعف گراييد.

ايران منصرف كرده، او را متوجه  بود؛ اما وزرا نظر وي را از جنگ با صفويهدف اصلي سليم نابودي دولت 

جزيره رودوس محل نيروهاي قديس يوحنا كردند. سليم آماده جنگ با اروپائي هايي شد كه خود را براي يك 

جنگ صليبي ديگر آماده مي كردند. وي آماده حمله به جزيره رودوس بود كه ساكنانش براي حمله به اديرنه تدارك 

  در گذشت. مي ديدند، اما پيش از هر اقدامي

  

  

  

   

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



  سلطان سليمان بزرگ

  ويژگي هاي سلطان سليمان بزرگ

م بر تخت نشست، همچون اسالف خود، مجبور بود 1520سپتامبر  30هـ/926شوال  17هنگامي كه سليمان در 

در عرصه جهاد خود را محك زند. اين تنها راهي بود كه يك سلطان جديد مي توانست از طريق آن موقعيت خود را 

  در اروپا يأس را پديد آورد.  مستحكم كند. فتوحات سليم حدود امپراطوري را به دو برابر افزايش داد و

  جريانات آن زمان

  در ابتداي دولت وي، حاكم دمشق جانبرد غزالي بر وي شوريد؛ اما به دست نيروي عثماني كشته شد.

سليمان به برخوردهاي مسامحه گرايانه و عدالت آميز شهرت داشت و با شورشي ها، پاشاها و افسران فاسد و 

ن دليل مردم او را دوست مي داشتند. هم چنين هيچ اميري بر او نفوذي نداشت و منحرف برخورد مي كرد؛ به همي

يني چريان به او در رسيدن به اهداف و نيز استوار ساختن پايه هاي حكومتش بسيار ياري رساندند. وي ناوگان 

نيايي ها و پرتغالي دريايي بزرگي تدارك ديد كه آن نيز در روبه رو شدن او با دشمنان اسالم در شرق و غرب (اسپا

ها) به وي بسيار كمك كرد. گستردگي فتوحات در دنياي اسالم، سبب كسب درآمدهاي فراواني شد كه سلطان 

سليمان را قادر ساخت تا جامعه عثماني در دوره خود به باالترين حد شكوفايي و عظمت برساند؛ چيزي كه سبب 

به اقامه عدالت پرداخت و از ظلم جلوگيري كرده، بر حمايت از  شد تا لقب [با شكوه] فخم را به او بدهند. سليمان

جان و مال مردم تأكيد داشت. وي نظام مالياتي را سامان بخشيد و خسارت تجاري اي را كه از قطع ارتباط با ايران 

اطاعت از  ناشي شده بود، جبران كرد. هم چنين به سروسامان دادن دادگاه ها پرداخته، پليس و ديگر مأموران را به

  احكام دادگاه ها و قوانين واداشت و نظمي نو به امور اداري كشور داده، كارمندان را از ظلم به مردم برحذر داشت.

سليم به هدف يك پيروزي بزرگ در غرب گام بر مي داشت. با يك چنين ديدگاهي او ساخت يك كارخانه 

مي     د فاتح در رودس كه دروازه مديترانه محسوب م). محم1515هـ/921كشتي سازي را در استانبول آغاز كرد (
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شد، در پشت دروازه هاي بلگراد كه دروازه اروپاي مركزي بود، متوقف گشت. تعقيب امر غزا در غرب بستگي تام 

م در هابسبورگ 1519هـ/925به تصرف اين دو دژ مستحكم مسيحيان داشت. شارل پنجم (امپراطور روم) در سال 

م بروز جنگ ميان او و ديگر حكمران 1521هـ/مارس 927يه زد و كمي بعد، در ربيع الثاني بر تخت سلطنت تك

بزرگ مسيحي، يعني فرانسيس اول پادشاه فرانسه، اجتناب ناپذير گشت. بدين ترتيب اروپا به دو اردوگاه تقسيم شد، 

ريه اي غير عملي در آمد. در نتيجه تفكر به راه انداختن يك جنگ صليبي از سوي اروپايي متحد به صورت نظ

عثماني ها نمي توانستند شرايطي مطلوب تر از اين را انتظار داشته باشند. در چنين شرايطي بود كه سليمان سلطنت 

  .خود را آغاز كرد

 عمليات نظامي در اروپا

و  م بلگراد را تصرف كرد1521اوت  30هـ/927رمضان سال  26مجارستان در  سلطان جديد در راه رسيدن به

اين جزيره به  م رودس را مسخر ساخت. تا مانع حمالت راهبان1522دسامبر  20هـ/929صفر سال  در اول

در اختيار گرفتو باقي مانده ساكنان جزيره به  مسلمانان شود. وي شماري از آنان را اسير كرد و دارايي شان را

كشور  د. هيچ كمكي از جانب غرب به اين دومركزي براي مبارزه با مسلمانان ساختن جزيره مالت رفته، آن جا را

م) او به 1525هـ/931پاويا اسير شد ( نشد. سه سال بعد، وقتي كه پادشاه فرانسه به دست امپراطور هابسبورگ در

 .درخواست كمك از سلطان عثماني بود. عثماني ها نيز فرصت را از دست ندادند تنها راه باقيمانده متوسل شد و آن

زميني و دريايي هابسبورگ را مورد  در استانبول از سلطان تقاضا كرد تا براي نجات فرانسيس از راهسفير فرانسه 

فرانسه نيز هر شرطي را از سوي امپراطور كه پس از اين به باالترين  تهاجم قرار داهد، وي در عين حال گفت كه

شرايط حاكم در ايتاليا،  م) به سبب1526هـ/فوريه 932جهان دست خواهد يافت، مي پذيرد. (جمادي االول  مقام در

عثماني ها خيلي زود دست به لشكركشي زدند. ابتدا چنين  (م1525هـ/931ونيز در كنار عثماني ها قرار گرفت (

گيرد. اما  نجات فرانسيس از دست امپراطور، ايتاليا از طريق زمين و دريا مورد حمله قرار طرح ريزي شد كه براي

شرايط مطلوب بود. تعدادي از چهره هاي  له به مجارستان را طلب مي كرد. در اينجا نيزمنافع عثماني ها حم
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آنان  با سياست امپراطور سر به مخالفت برداشته بودند و پادشاه مجارستان نيز از 9سرشناس به رهبري جان زاپولياي

ورش زده بودند. عثماني ها در به ش حمايت مي كرد. از اين گذشته روستاييان قبال بر ضد هم چهره هاي مهم دست

 روستاييان ظاهر شدند. سليمان با يك صد هزار جنگجو و با سيصد توپ به چهره دوست اين افراد مهم و همچنين

م) 1526اوت  28هـ/932ذي القعديه  20به پيروزي قاطعي دست يافت ( 10مجارستان حمله كرد و در موهاكس

هزار نفر مجاري در ميدان نبرد  بدگان و پيران اين دولت، همراه با بيستمجارستان لوئيس دوم و بسياري از ز پادشاه

م وارد بودا پست شد، يك صد هزار نفر 1526هـ/سپتامبر 932 ذي الحجه سال 13كشته شد. سلطان در تاريخ 

اي مدت مجارستان بر اسارت در آمدند و در بازارهاي برده فروخته شدند. (اين فتح سبب شد تا ساكنان آن ناحيه به

بعدا عثماني ها اين كشور را تخليه كردند. وقتي كه آنها  يك صد و چهل سال زير سلطه عثماني باقي بماند.) هر چند

عنوان پادشاه  كردند، تعدادي از نجباي مجارستان زاپولياي را در مخالفت با هابسبورگ، به خاك اين كشور را ترك

وسيله فرانسه و متحدانش به رسميت شناخته شد و  ) زاپولياي بهم1926نوامبر  10هـ/933صفر  4خود برگزيدند (

 مجارهاي طرفدار آلمان با اين حركت به مخالفت برخاستند. آنها در پرسبورگ .به ائتالف ضد هابسبورگ پيوست

و  فرديناند را بر تخت سلطنت نشاندند براتيسالوا) گرد هم آمدند، و برادر شارل پنجم، فرديناند، يعني اركدوك)

 م) فرديناند از سلطان عثماني خواست تا در1527هـ/سپتامبر 934ذي الحجه ) زاپولياي را از بوداپست بيرون راندند

رد شد، چرا كه از زمان پيروزي  مقابل پرداخت خراج ساليانه او را به رسميت بشناسد. اين درخواست به طور كامل

يش مي دانست. سلطان به مجارها قول داد كه زاپولياي را قلمرو خو در موهاكس سلطان عثماني مجارستان را جزء

بپذيرد، وي همچنين قرار بود  برساند؛ منتها به اين شرط كه او نيز حاكميت و برتري سلطان عثماني را به تاج و تخت

اده در چشم عثماني ها، مجارستان كشور دورافت م).1518هـ/934د (كه از زاپولياي در مقابل فرديناند، محافظت كن

گرفتند؛ يعني  مي شد آن را حفظ كرد. از اين رو، عثماني ها همان سياست سنتي خود را در پيش اي بود كه مشكل

سيزرم] را به قلمرو خويش ضميمه كنند. در سال [  11آنكه حاكمي دست نشانده بر اين كشور بگمارند و منطقه سيرم

                                                            
9 . zapolyai. 
10 . mohacs. 
11 . szerem. 
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 وارد جنگ شد، و خيلي زود در مهلكه قرار گرفت و ازضد شارل پنجم بار ديگر  م فرانسيس اول، بر1528هـ/934

م بار ديگر وارد 1529هـ/935 سلطان عثماني تقاضاي كمك كرد. در پاسخ به اين درخواست، سليمان در سال

 8هـ/936محرم  4مستقر ساخت ( را در پايتختش بوداپست، مجارستان شد. او زاپولياي را بر تخت نشانيد و او

سپتامبر  26هـ/936محرم  22فرديناند وارد كارزار شد و وين را در  د از اين حركت او بر ضدم). بع1529سپتامبر 

نشيني زد. او در  محاصره در آورد. بعد از سه هفته محاصره اين شهر بچيده شد. سلطان دست به عقب م به1529

ياي وعده پرداخت خراج ساالنه خود باقي گذارد. زاپول بوداپست نماينده اي را تحت حمايت نيروهاي گارد ويژه از

اينكه سلطان از  م). با1529اوت  13فرانسيس پيمان صلحي با امپراطور امضا كرد (پيمان كمبراي  داد. در همين اثنا

واقف بود، و از روي فهم عمل مي كرد. استانبول يك بار  اين امر خشمگين بود اما به ارزش ادامه همكاري با فرانسه

اعتراف  م فرانسيس اول در مقابل سفير ونيزي1532هـ/938سياسي اروپا تبديل شد. در سال  كزديگر به يكي از مرا

اروپايي را در مقابل شارل پنجم تضمين مي كند.  كرد كه امپراطوري عثماني تنها نيرويي است كه ادامه بقاي دول

اين  رمانه را دنبال مي كرد. اوحفظ روابطش با عثماني ها سياست كامال شخصي و مح فرانسيس اول هميشه در مورد

از جانب ديگر شارل پنجم در  .روابط را از جهان مسيحي غرب و حتي از زير دستانش پنهان نگاه مي داشت

خواند، و هر زمان كه فرانسه پيمان صلحي امضا مي كرد، از اين  تبليغات خود شاه فرانسه را متحد مسلمانان مي

شود،  مي گرفت. براي آنكه اعتماد عثماني ها به فرانسيس متزلزل در يك جنگ صليبي را كشور قول شركت

رسيد. براي مقابله با اين امر، فرانسيس فرستاده  گزارشهاي مبالغه آميز اين قول و قرارها به سلطان در استانبول مي

ترتيب اتحاد  ، و بدينكرد تا انگيزه هاي واقعي او را از اين اعمال براي سلطان شرح دهد اي را به استانبول روانه مي

افتاد، زيرا براي عثماني ها نيز اتحاد با فرانسه به  خود را با عثماني ها حفظ كند. اين توضيحات بسيار مؤثر مي

 م فرانسيس سلطان را تشويق كرد1531هـ/937اروپايي شان در آمده بود. از سال  صورت بخش مهمي از سياست

ميالن را تصرف كند. اما در سال  يك چنين تهاجمي اميدوار بود تا جنوآ وبه جنوب ايتاليا حمله كند.او در صورت 

را مورد تاخت و تاز قرار داد. سال بعد سلطان كارها را به  م فرديناند يك بار ديگر بوداپست1531هـ/937

ن در حالي بود كه كند. اي خيرالدين بارباروسا، سپرد تا در مديترانه و ايتاليا وبا فرانسويان همكاري درياساالر خود،

گرفت تا امپراطور را در نبردي پرفراز و نشيب مالقات  خود راهي اتريش شد، پس از آن او راه وين را در پيش
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انتظار، از اين منطقه  اتريش خود را ظاهر نكرد. سلطان گونس را تصرف نمود، و بعد از سه هفته كند. اما امپراطور

مديترانه ناوگان دريايي تركان شكست خودر و آندري دوريا،  نشست. دركه شصت مايل از وين فاصله داشت، عقب 

به عنوان يك  موريا را از چنگ عثماني ها بيرون آورد. شارل اميدوار بود تا از اين متصرفات استحكامات كرون و

سلطان اولين  شدند براي جنگ با ايران، در شرق، برگ برنده براي چانه زدن بر سر مجارستان استفاده كند. با مصمم

  .م با فرديناند، به امضا رسانيد1533هـ/938 پيمان آتش بس خود را در سال

ها مجارستان را به طور كامل زير سلطه دولت عثماني درآورد. والي  سليمان توانست با شكست اتريشي

نست در برابر هجوم توا تنها واليِ در مرتبه وزير بود و حق اشراف بر تمام مسائل اداري را داشت و مي مجارستان

دولت هاي خارجي قرار داد منعقد سازد. جنگ ميان سليمان و  اتريش ايستادگي كرده، بدون رجوع به استانبول، با

سليمان عثماني براي  قرار دادي ميان اتريش و 1547هـ/954پراكنده ادامه يافت تا آن كه در سال  اتريش به صورت

  .جزيه ساالنه به دولت عثماني بپردازد اتريش مي بايستمدت پنج سال منعقد شد كه طي آن دولت 

  

 عثماني ها و صفويان

هـ به دست گرفت و با عثماني ها به دشمني 930شاه طهماسب پس از پدرش اسماعيل حكومت را در سال « 

ت خود عثماني ها با تثبيت موقعي« و 12 »برخاسته، حاضر به پذيرش سلطان عثماني به عنوان خليفه مسلمانان نشد.

دولت صفوي مي كوشيد تا با تبليغات «  13»در شرق آناتولي، عراق و تبريز را مورد تهديد هميشگي خود قرار دادند.

م شورشي به 1527هـ/933در سال «  14»خود، در بخش مياني و جنوبي آناتولي بر ضد عثماني دشواري ايجاد كند.

فرستادگان شارل پنجم را به گرمي پذيرفت. روابط ميان رهبري قلندر چلبي به وقوع پيوست. شاه طهماسب همچنين 

                                                            
  .59دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، رسول جعفريان، ص .  12
  .431تاريخ اسالم كمبريج، جلد اول، تيمور قادري، ص .  13
  .59دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، رسول جعفريان، ص .  14
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م نمايندگان شارل پنجم به كرات در دربار 1529هـ/935م شروع شد، و در سال 1518هـ/924دو دربار در سال 

طهماسب حضور مي يافتند. سرانجام بيگ بيتليس، شرف خان، بر ضد سلطه عثماني سر به طغيان برداشت و خود را 

سلطان سليمان، به مقابله با اقدامات طهماسب پرداخته، در سال « 15»اه ايران قرار داد.تحت الحماية ش

م بر منطقه ميان ارض روم و بحيره تسلط يافت؛ در حالي كه هدف اصليش تسلط بر آذربايجان بود. 1533هـ/940

ثروت حكام گيالن و «  16»پس از آن به ايران تاخته، تبريز را اشغال كرد و به طور كامل بر عراق مسلط شد.

شيروان، غالبا از ابريشمي كه از طريق تبريز به بورسا و حلب مي فرستادند، ناشي مي شد، و از اين طريق بشدت به 

م 1534هـ/941در سال « 17»عثماني ها وابسته بودند. بنابراين حاكميت و برتري سلطان را به رسميت شناختند.

 جاده دومين بر ها عثماني حلب، –با كنترل جاده بغداد «  18»سقوط كرد.بغداد و ساير نواحي عراق بدون مقاومتي 

به  را شهر كليدهاي م1538/هـ945 سال در بصره، حاكم الدين، رشيد. شدند مسلط ميانه شرق و هند ميان تجارت

شيعه كه  رهبران ديني سني مذهب عراق بر ضد سپاه ايران و رهبران«  19»وسيله هيأتي به دربار سلطان روانه كرد.

م نيروهاي عثماني بر بصره و سواحل خليج تسلط 1538هـ/945بر آنان سخت گيري مي كردند، شوريدند. در سال 

بدين ترتيب سليمان سرزمين هايي را كه پيش از آن در محدوده خالفت قديم بود، در اختيار گرفت. اين  20يافتند.

به رغم  21ا به عنوان جانبدار مرام تسنن، تثبيت كرد.اقدام سبب رهايي مذهب سني شد و رهبريِ دولت عثماني ر

استيالي سليمان بر كردستان و بيشتر عراق، صفويان كه در آذربايجان و برخي نواحي شرقي عراق و جنوب قفقاز 

بودند، شكستي را متحمل نشدند. سليمان با استفاده از برادر شورشي طهماسب [القاص ميرزا] در سال 

بار ديگر طهماسب  تا بر آذربايجان و قفقاز تسلط يابد؛ اما با بازگشت سليمان از آذربايجان،م كوشيد 1547هـ/954

                                                            
  .431تاريخ اسالم كمبريج، جلد اول، تيمور قادري، ص .  15
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  .59دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، رسول جعفريان، ص .  18
  .432تاريخ اسالم كمبريج، جلد اول، تيمور قادري، ص .  19
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بعد از آن صلحي ميان طهماسب و سليمان برقرار شد، مشروط بر آن كه شاه  22در تبريز بر تخت سلطنت نشست.

  23طهماسب اطاعت خود را از سلطان اعالم كند.

ر عراق به سر مي برد تا هم سپاهش استراحت كند و هم اوضاع واليات در فاصله ماه هاي اندكي كه سليمان د

اين نواحي را انتظام بخشد. دولت عثماني كوشيد تا شيعه و سني منطقه را به طور مساوي راضي نگاه دارد؛ اما در 

  25»24.كرد سقوط ايراني نيروهاي دست به عراق بارها و يافت ادامه عراق درباره ايران –عثماني  گيري

  

 عثماني ها و نبرد در غرب مديترانه

در بخش غربي درياي مديترانه، مسلمانان جهاد خود را بر ضد اسپانياي صليبي كه آنان را به زور از اندلس « 

بيرون رانده بود، آغاز كردند. مسلمانان تبعيدي از اندلس، در امتداد سواحل شمالي افريقا، مركزي را براي اسكان 

صمم به گرفتن انتقام از صليبي ها شدند. آنان با غارت سواحل اسپانيا كه با آن آشنا بودند و خويش ايجاد كرده، م

   26نيز حمله به كشتي هاي مسيحي، به خصوص در تنگه جبل الطارق و جزيره مالت، جهادشان را دنبال مي كردند.

ي ناوگان هاي كوچك در فاصله سال هاي كوتاه، بشتر سواحل امتداد تونس از شرق تا غرب، مركزي برا

اسالمي براي ايجاد وحشت در ميان اروپايي ها شد. در برابر، اسپانيا نيز بر برخي از نقاط استوار و محفوظ، در 

امتداد سواحل مراكش و الجزاير تسلط يافت. حفصي ها، حاكمان الجزاير را مجبور كردند تا به آنان اجازه دهند تا 

ينون در نزديكي ساحل الجزاير ايجاد كنند. اين امر سبب فعال تر شدن حركت يك پايگاه دريايي مهم در جزيره ب

                                                            
  .92-91احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص .  22
ذهبي و حتي رسول جعفريان: چنين شرطي كه طهماسب، اطاعت خود از سليمان را پذيرفته باشد، در تعهدات دولت صفوي ديده نمي شود. در واقع، به داليل م.  23

  يچ دوره اي صفوي ها سلطه عثماني را به اين صورت كا نايب آنان در اين ايران باشند، نپذيرفته اند.سياسي، در ه
  .33- 32سيد رجب حراز، العالم العربي في التاريخ الحديث، ص .  24
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هاي جهادي اسالمي از شرق مديترانه به سوي غرب شد؛ چيزي كه گشودن شمال افريقا را براي عثماني ها تسهيل 

   27كرد.

بودند  28بارباروسا از مشهورترين و موفق ترين رجال دريايي مسلمانان، دو برادر با نام هاي عروج و خيرالدين

كه ابتدا مسيحي بودند و سپس مسلمان شدند. آنها به خدمت سلطان محمد حفصي در تونس در آمدند و به كشتي 

هاي نصراني حمله مي كردند و اموال آنان را تصرف نموده، كارگران آن را به بردگي مي فروختند. همين دو نفر يكي 

د، به استانبول فرستادند. سلطان عثماني هديه آنان را قبول كرده، متقابال از كشتي هايي را كه به اسارت گرفته بودن

هدايايي براي آنان فرستاد كه سبب تقويت روحي آن دو برادر شد. آنان در منطقه حلق الوادي در ساحل تونس 

افت؛ به طوري مستقر شدند. زماني كه عروج كشته شد، بالفاصله برادرش خير الدين به عنوان قهرمان اسالم شهرت ي

   29كه اروپا به سبب توان ناوگان خير الدين، وي را هزار مرتبه بيشتر بيش از حد معمول به شمار مي آورد.

در برابر، صليبي ها نيز اتحاده اي بر ضد مسلمانان در شمال آفريقا به رهبري اندريه دوريا به وجود آوردند و 

به فرماندهي نيروي دريايي عثماني برگزيد. اندكي بعد خيرالدين به يونان تاختند. سلطان عثماني، خير الدين را 

ناوگان بزرگي تدارك ديده، به اشغال كورون، لپانتو و تونس پرداخت و به سواحل جنوبي ايتاليا و جزيره صقليه 

توانست تونس رهبر صليبي ها  30حمله برده، آنها را غارت كرد و در ادامه، بر غرب مديترانه نفوذ يافت. اندريا دوريا

م باز پس گيرد؛ جايي كه محل نبرد دو سپاه بود تا آن كه در نهايت تحت سلطه دولت 1535هـ/942را در سال 

   32» 31عثماني در آمد.
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سلطان اكنون تمايل آشكار داشت تا فرانسيس و زاپولياي را به ادامه جنگ با اتريشي ها ترغيب كند. او « 

ال را براي فرانسيس فرستاد تا او را قادر سازد كه با انگلستان و آلمان بر ضد سكه ط 100000مبلغي كالن برابر با 

م تونس را 1534هـ/941شارل پنجم ائتالفي را تشكيل دهد. بارباروسا بعد از حمله به سواحل ايتاليا، در صفر سال 

شاهده درگير بودن سلطان به تصرف در آورد و آن را به پايگاهش تبديل ساخت. كرون نيز بار ديگر تسخير شد. با م

در جنگ با ايران، فرانسيس كوشيد تا اتحاد با او را به گزاف ترين قيمت ممكن بفروشد. فرانسيس در سال 

م سفير خود را به استانبول فرستاد و براي يك حمله فراگير زميني و دريايي به هابسبورگ از سلطان 1535هـ/942

دوكات به پاريس نمود. در اين زمان شارل پنجم موفق شد تا تونس  1000000تقاضاي ارسال كمك مالي بالغ بر 

م). سليمان در بازگشت از لشكركشي به ايران، طرح 1535هـ/ژوالي 942را از چنگ بارباروسا بيرون آورد (محرم 

   33»حمله به ايتاليا را مدنظر قرار داد.

اي كه معروف به (امتيازات خارجي) بود، به  بر اين اساس بود كه دولت عثماني با فرانسه متحد شد و معاهده« 

م ميان آنان منعقد گرديد. اين معاهده شبيه قراردادهايي بود كه پيش از آن عثماني با ونيز و جنوا 1536هـ/943سال 

امضا كرده بود. هدف دولت عثماني ادامه روابط خارجي با غرب بود كه به دنبال آن روابط تجاري دريايي با ونيز و 

ي ها، هلندي ها و فرانسه برقرار مي شد؛ درست به موازات آن، روابط تجاري با مناطق حاشيه اقيانوس هند و جنواي

   34نيز مناطق غرب آسيا و آفريقا برقرار بود.

م به فرانسه و سپس به هلندي ها و انگليسي ها داده 1569هـ/977م يا 1536هـ/943امتيازاتي كه در سال 

ن از پاپ و هابسبورگ اتريش بود. از جمله چيزهايي كه سبب بر آمدن فرانسه در قرن شد، به هدف جداكردن اينا

شانزدهم شد، اتحاد آن كشور با عثماني بود. ناوگان عثماني در غرب مديترانه، از جنوب فرانسه، در برابر دشمنان آن 
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خود را در شمال مستقر سازند و از  كشور، از فرانسه دفاع مي كرد و به شاهان فرانسه اجازه مي داد تا نيروي نظامي

   35نواحي مرزي خود در آن حدود دفاع كنند.

م از سوي فرانسوي ها، كنسولي در سواحل شام مستقر شده، تجار اين 1536هـ/943بر اساس اين معاهده سال 

با آنان  -استانبول آن هم زير نظر نماينده فرانسه در -كشور از قوانين عثماني مستثني گشته، مطابق با قوانين فرانسه

برخورد مي شد. هم چنين حقوق گمركيِ كم تري در مقايسه با تجار ساير كشورها مي پرداختند؛ مشروط بر آن كه 

همين برخورد با رعاياي عثماني بشود. هم چنين فرانسوي ها آزادي تجارت كامل و كشتي راني در همه سواحل 

 هاي انتقال و نقل به مربوط كه –در عثماني، به امتيازات خاصي  عثماني را به دست آوردند و فرانسوي هاي ساكن

و  حفاظت خود مقدسه اماكن از تا يافتند اجازه كه طور همان يافتند؛ دست خود، كليساهاي داشتن نيز و -بود ملكي

از شهروندان مسيحي حمايت كنند. به دنبال معاهده (امتيازات خارجي) يا كاپيتوالسيون بود كه قرار دادي ميان 

فرانسواي اول و سليمان قانوني در مواجهه با خاندان هابسبورگ اتريش امضا شد؛ مشروط بر آن كه اين قرار داد 

   36هم نسازد.پنهان بماند تا خشم شهروندان متعصب هر دو كشور را فرا

اندكي بعد اين دو دولت بر اساس همين معاهده، به طور مشترك به ايتاليا حمله كردند: عثماني ها از طريق دريا 

در جنوب و فرانسوي ها از طريق خشكي در شمال. عثماني ها در انديشه استمرار جنگ با ايتاليا بودند؛ اما به دليل 

باره ترديد كردند؛ به عالوه؛ به عالوه، فرانسه عثماني ها را براي اين كار  ترسي كه از اتحاد اروپا داشتند، در اين

  تحريك مي كرد كه البته هدفش تصرف جزيره كورفواز ونيزي ها بود.

به طوري كلي، فرانسوي ها در شمال ايتاليا براي استيال بر ميالن و جنوا، پيشروي كردند؛ درست زماني كه خير 

التي را به قصد غارت سرزمين هابسبورگ در غرب مديترانه و ميانه آن آغاز كرده و الدين بارباروسا رشته حم

سلطان سليمان نيز با سپاه سيصد هزار نفري آماده حركت به سوي آلباني بود تا خير الدين را به ايتاليا منتقل كند، 
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ميان اروپا، بر ضد عثماني ها پاپ با وساطت ميان فرانسه و اتريش به قصد ايجاد صلح ميان آن ها و ايجاد وحدت 

   37وارد ميدان شد.

فرانسوايِ اول نه تنها با شارلِ پنجم امپراطور هابسبورگ در اتريش عقد صلح بست، بلكه وعده شركت در 

حمله صليبي بر ضد عثماني ها را نيز داده، نيروهايش را از شمال ايتاليا بيرون كشيد. خيرالدين كه از اين اقدام 

م] بر بيشتر جزائر درياي اژه تسلط يافت كه پس از آن زير 1537هـ/سپتامبر تا نوامبر 944ود، [خسمگين شده ب

سلطه دولت عثماني در آمد و سبب شد تا پيمان صليبي دريايي به رهبري دوريا منعقد شود. خيرالدين توانست 

ماني ها در آلباني بود، وارد آورد؛ شكست سنگيني را به ناوگان صليبي در منطقه بريخيزا كه پايگاه اصلي دريايي عث

   38اما اين پيروزي بدون پيمان با فرانسه فايده چنداني نداشت.

 بيرون موره جزيره شبه در خود هاي زمين آخرين از كه –م كار صلح با جمهوري ونيز 1540هـ/947در سال 

فت و حاضر به پرداخت غرامت ان گرفت. اين جمهوري همه متصرفات خير الدين در درياي اژه را پذيرپاي – رفت

سنگيني شد. در عوض دولت عثماني تسلط ونيز را بر دو جزيره كرت و قبرس و نيز امتيازات تجاري را كه دولت 

   40» 39عثماني از آن بهره مند بود براي ونيز هم پذيرفت و بدين ترتيب سيادت دريايي ونيز پايان پذيرفت.

ري را راهي مجارستان كرد تا باريكه اي را در داخل اين كشور كه م سليمان سپاه ديگ1543هـ/950در سال « 

كشتي را در  110همچنان در تصرف فرديناند بود، آزاد سازد. در همين حال، او بك ناوگان دريايي متشكل از 

حق شد كشتي مل 50اختيار فرانسه گذارد. فرمانده اين نيرو بارباروسا بود. بارباروسا به يك ناوگان فرانسوي شامل 

و هابسبورگ را محاصره كرد. نيروي دريايي عثماني زمستان را در تولون سر كرد. عثماني ها به اين نتيجه رسيدند 

كه فرانسوي ها در شكست شارل پنجم به اندازه كافي از نيروي دريايي خود استفاده نكرده اند. در زمين نيز، يك 
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مجارستان پيوست. فرديناند استحكامات گران و فهرور را از  واحد كوچك از توپخانه فرانسه به سپاه سليمان در

دست داد و خواستار صلح شد. سليمان نيز از اين صلح استقبال مي كرد، زيرا روابطش با ايران يك بار ديگر رو به 

 وخامت گذارده بود. او در وساطت فرانسيس اول منعقد شد. سلطان عثماني بشدت تمايل داشت تا او به عنوان يك

سال، ميان  5متحد صادق در اين گونه امور تأثير گذار باشد. دو سال بعد يك قرار داد آتش بس ديگر، به مدت 

سلطان، فرديناند و شارل در اديرنه به امضا رسيد. بر اساس مفاد اين قرار داد، فرديناند ملزم شد تا ساالنه خراجي 

هايي از خاك مجارستان، در اختيار سلطان عثماني قرار سكه طال، به تاوان در اختيار داشتن بخش 30000برابر 

   41»دهد.

م بار ديگر فرانسواي اول از سلطان عثماني درخواست كمك كرد و زماني كه خير 1543هـ/950در سال « 

الدين به سواحل ايتاليا حمله كرد، از آنجا به سواحل فرانسه رفته، مورد استقبال حماسيِ نيروي دريايي فرانسه واقع 

گرديد؛ اما فشار اروپا بر پادشاه فرانسه مانع از بازگشت وي به شرايط گذشته براي همكاري با عثماني بر ضد 

امپراطور اتريش در ايتاليا بود. به همين دليل خير الدين، طولون و ايزنيك را اشغال كرده، سواحل اسپانيا، فرانسه و 

يد همكاري با عثماني، سبب شد تا سليمان و امپراطور اتريش در ايتاليا را ويران كرد. موضع پادشاه فرانسه در ترد

م صلحي را بر اساس اعتراف امپراطور اتريش به فتوحات جديد عثماني امضا كنند. هم چنين 1545هـ/952سال 

اتريش پذيرفت تا جزيه اي براي مناطق شمالي و غربي مجارستان كه همچنان در دست اتريش بود، بپردازد. اين 

   42م نتوانست به صلح دائمي تبديل شود.1547هـ/954داد تا پس از درگذشت فرانسواي اول در سال قرار 

اين موضع دولت هاي اروپايي، به ويژه فرانسه، نشان داد كه كفر ملت واحده است و انديشه هم پيماني عثماني 

سيون به داليل ديني و سياسي و با فرانسه، فاقد ارزش بوده است؛ چيزي كه به لغو امتيازات خارجي يا كاپيتوال
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اجتماعي و فرهنگي شد. بحران اعتماد متقابل ميان آنها از جنگها ي صليبي به اين سو همواره وجود داشت و 

   43»آثارش را در زمينه هاي مختلف بر جاي گذاشته بود.

  

 سلطان سليمان قانوني و خطر پرتغالي ها

 -رسيد هند به م1498/هـ904 سال به نهايت در كه –در سفرش   44وسكودي گاماپرتغالي ها پس از موفقيت 

 پي در ها آن. كردند فراهم شرق در خود براي پايي جاي زمان، همان از و آوردند دست به جا آن در را هايي پايگاه

 جنوبي عربي وروديِ هاي مدخل بتوانند راحتي به تا بودند فارس خليج و سرخ درياي مدخل در هايي پايگاه يافتن

را براي تجارت شرق در اختيار خود بگيرند. از اين رو بر جزيره سوقطره در خليج عدن تسلط يافتند، سپس در 

مدخل خليج فارس بر هرمز مسلط شدند. پس از آن به كشتي هاي عربي در هر نقطه حمله كرده، آنها را غرق مي 

د. بدين ترتيب در به دست گرفتن تجارت شرقي نمودند يا به آتش مي كشيدند و يا بر آن ها مستولي مي گشتن

تغيير دهند. بدين ترتيب، اعراب يكي از منابع مالي خود را  اميدنيكتوفيق يافتند و توانستند آن را به مسير دماغه 

از دست دادند. هم چنين دولت مماليك خسارت هاي سنگيني را متحمل شد. طبعا مي بايست در برابر پرتغالي ها 

اما ضعف اين دولت مانع از ايستادگي در برابر پرتغالي ها بود. در اين شرايط، اين دولت عثماني بود كه  مي ايستاد،

   45مي بايست به جاي دولت مملوكي به ايفاي نقش بپردازد.

عثماني ها در درياي سوئز براي مقابله با عمليات نظامي در درياي سرخ و اقيانوس هند و به قصد نبرد با 

پرتغالي ها نيروي دريايي به وجود آورند تا از آنجا به نيروهاي پرتغالي در اقيانوس هند يورش برند و در ضمن، بر 
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روپايي در آنجا ببندند. اين پايگاه مهم، در سرزمين درياي سرخ نيز سيطره داشته، راه را براي خضور دولت هاي ا

   46يمن به طور عام و شهر عدن به طور خاص بود.

زماني كه عثماني ها ناوگان خود را براي استيال بر عراق و خليج فارس آماده ساختند، سلطان عثماني از حاكم 

به رهبري بابر] به وي ياري رساند. مسلمان گجرات درخواستي دريافت كرد تا بر ضد پرتغالي ها و مغول ها [

م از سوئز به سوي شرق حركت كرد. فرماندهي اين ناوگان را سليمان پاشا 1538هـ/945ناوگان عثماني در سال 

خادم حاكم مصر عهده دار بود. وي در جريان عبور از عدن و يمن بر مناطق ساحلي تسلط يافت و اين، زمينه را 

ي به هدف دفاع از درياي سرخ در برابر حمالت صليبي آينده فراهم كرد. زمان يكه براي فراهم كردن پايگاه هاي

سليمان خادم به گجرات، اميرنشين مسلمان هند رسيد، حاكم آن منطقه با پياده شدن نيروهاي عثماني مخالفت كرد و 

م 1547هـ/954را در سال  آنان به مصر بازگشتند. عثماني ها به مرور بر مناطق داخلي يمن نيز مسلط شدند و صنعا

  47اشغال كردند.

م ناوگان بزرگ 1552هـ/960جنگ ميان عثماني ها و پرتغالي ها در آبهاي خليج فارس متوقف نشد. در سال 

به هدف اشغال شرق جزيرة العرب و قطع خطوط مواصالتي محلي پرتغالي ها از  بيري ريسعثماني به فرماندهي 

را اشغال كردند و پس از آن به مدت يك ماه هرمز را در محاصره خود گرفتند.  سوئز حركت كرد. آنان ابتدا مسقط

اما پس از آن كه خبرِ رسيدن كمك به پرتغالي ها را شنيدند، عقب نشيني كردند. بيري ريس به سبب سستي در 

يز نتوانست با جنگ اعدام گرديد. سلطان سليمان فرمانده دريايي جديدي را با نام مراد بيك معين كرد؛ اما وي ن

سلطان، سيد علي ريس را مأمورِ رفتن به  نقاطعيت با پرتغالي ها بجنگد، لذا به بصره عقب نشيني كرد. پس از آ

بصره كرد تا فرماندهي ناوگان عثماني را بر عهده بگيرد. اين بار نيز ناوگان عثماني در برخورد با پرتغالي ها ناكام 

                                                            
  .23السيد رجب حراز، العالم العربي الحديث، ص .  46
  .105اسماعيل سرهنگ، تاريخ الدولة العثمانية، ص .  47

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



انستند پرتغالي ها را از خليج فارس بيرون كنند؛ جز آنكه جلوي نفوذ بيش ترِ آنان ماند. به اين ترتيب عثماني ها نتو

   48را گرفتند و به ويژه مانع از نفوذ آنها در جزيرة العرب و دسترسي به مكه و مدينه شدند.

به رغم آنچه گذشت، سيطه عثماني ها بر درياي سرخ، سلطان سليمان را قادر ساخت تا بخش عمده اي از 

 هاي راه كردن محاصره براي را الزم دريايي نيروي ها پرتغالي يكه زمان درست –رت بين المللي قديم مصر را تجا

   49.كند حفظ -داشتند قديمي

حضور دولت عثماني در آب هاي شرقي، در تحوالت مربوط به شرق آفريقا نيز مؤثر بود؛ به طوري كه زمينه 

فريقاييِ درياي سرخ در سواكن، زيلع و مصوع بودند، فراهم كرد. پرتغالي حمله بر ضد پرتغالي ها را كه در سواحل آ

ها با استفاده از هم پيمانيِ خود با حبشه، موقعيت نظامي و تجاري خود را در درياي سرخ و تضمين استمرار 

از م تالشي 1543و1542هـ/950،949تجارت اروپا با شرق از طريق دماغه اميدنيك تقويت مي كردند. در سال 

سوي امراي مسلمانِ سواحل شرقي آفريقا (دهلك، مصوع، زيلع و سواكن) كه اين زمان از عثماني ها استمداد مي 

م ناوگان عثماني به فرماندهي سنان پاشا در برابر سواحل مصوع لنگر 1554هـ/962كردند، آغاز شد. در سال 

پرتغالي ها را در امتداد سواحل درياي سرخ  انداخته، پرتغالي ها را شكست داد. پس از آن عثماني ها، مواضع

م عثمان يها سواحل مصوع را نيز تصرف كردند. 1557هـ/965تصرف كرده، قلعه هايي در آن جا بنا كردند. در سال 

ساكنان آن نواحي با آنان و تجار مخالف با پرتغالي ها همكاري مي كردند. نتيجه اين اقدامات در نهايت، دور شدن 

از منطقه و استقرار عثماني ها در سواحل شرقي درياي سرخ بود كه منجر به تأسيس واليت حبش به پرتغالي ها 

   50مركزيت جده شد.

م در جريان فرماندهي اش در حمله نيروهاي عثماني به مجارستان 1566هـ/974زماني كه سليمان در سال 

درگذشت، عثماني ها مي توانستند به پيروزي هاي خود طي دو قرن افتخار كنند. آنان عالم عربي را به عالم يوناني 
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يانوس هند توفيقي به دست نياوردند. هم چنين پيوند دادند؛ گرچه در اشغال وين و بيرون راندن پرتغالي ها از اق

توسعه دولت عثماني در سه قاره، مشكالتي را در زمينه دفاع خارجي و برخوردهاي داخلي پديد آورد. افزون بر 

آنكه مرزهاي دولت عثماني در روزگار سليمان به دورترين نقاط رسيد و پس از آن با موانعي رو به رو شد كه توان 

را نداشت. در بخش شرقي، نيروهاي عثماني به دليل نيروي متمركز صفويان و موانع كوهستاني و  عبور از آنها

سنگالخي در ايران و نيز مشكل توجيه سپاه عثماني براي جنگ بر ضد يك دولت مسلمان، نتوانست وارد ايران شود 

هند از بين برود. عثماني ها در آب  و همان جا متوقف شد. همين امر سبب شد تا امكان توسعه آن در آسياي ميانه و

هاي شرقي نيز با كشتي هاي برتر پرتغالي رو به رو بودند. در منطقه قرم (كريمه) نيز با نيروي تازه قدرت يافته 

روسيه مواجه شدند كه به سمت بالكان و آناتولي، رو به توسعه داشت. در آفريقا نيز عثماني ها با صحراي بزرگ 

مناطق سنگالخي رو به رو گشتند؛ آن هم زماني كه برتري نظامي آنان در مديترانه رو به افول آفريقا، كوه ها و 

گذاشته بود. در بالكان نيز فزوني قدرت اتريش و امپراطوري رومِ مقدس مانع پيشروي عثماني ها شد و اجازه 

   51ند.تصرف وين را به آنان نداد. اندكي بعد، عثماني ها مجارستان را نيز از دست داد

يعني وضع » قانوني«ستوده اند؛ در حالي كه عثماني ها لقب » بزرگ«مورخان غربي، سلطان سليمان را با لقب 

كننده قوانين را به او داده اند كه مقصود مجموعه قانون نامه است به هر روي مي توان او را بزرگ ترين شخصيت در 

وي به باالترين حد توسعه خود رسيد و نيرومندترين نيروي تاريخ عثماني دانست؛ چرا كه دولت عثماني در دوران 

زميني و دريايي را به دست آورد. در عين حال، دستگاه ياد شده به تعقل و عدل و كرم و ذكاوت شهرت يافت و 

اصالحات مهمي را انجام داد كه از حمله مي توان به تنظيم زمين داري در عثماني، وضع قوانين و اصالحات ديگر و 

 جامع آنها ترين مهم كه شكل، بهترين به –ز ايجاد نيروي پليس، بناي مدارس و مساجد و آثار عمراني ديگر ني

بود. وي به روزگار  دار عهده پاشا سنان معماري مهندس را عمراني آثار بر نظارت كار. كرد اشاره -است سليمانيه
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 7بيمارستان،  3رستوران عمومي،  17آن، مدرسه قر 7مدرسه،  55مسجد كوچك،  52مسجد بزرگ،  81سليمان، 

  52ضريح ساخت. 19حمام و  33موزه،  5كاروانسرا،  18قصر،  33پل،  7مركز حفظ قرآن، 

كمك هاي ماهلي و عمرانيِ سلطان سليمان به حرمين شريفين نيز فراوان بود؛ چنان كه چشمه هايي در اين ديار 

ي فقرا بنا گرديد. هم چنين خانه ها و بيمارستان هايي بنا گرديد شريف جاري شد، چاه هايي كنده شد و بناهايي برا

   53»و بخشش ها دو برابر شد.

م) نشان داد كه ابتكارات عثمان يها در هر دو جبهه 1565هـ/974آخرين لشكر كشي سليمان به مجارستان (« 

ني ها به قبرس پيش آمد مديترانه و ارپاي مركزي به پايان رسيده است. بحراني كه به دنبال لشكركشي عثما

م) خود نقطه عطفي براي جهان مسيحيت و امپراطوري عثماني محسوب مي شد. هم چنان كه عثماني 1570هـ/978(

ها به تصرف قبرس مي انديشيدند، مشكل متوقف كردن ناوگان دريايي صليبيون را هم كه آنها انتظار داشتند از غرب 

ه ، دو متحد ونيز، يعني اسپانيا و پاپ، در روانه كردن ناوگانهاي خود تعلل به كمك بياورد، در نظر داشتند. با اين هم

محرم  29خرج دادند. ناوگان عثماني بي هيچ ممانعتي بخشي از سپاه خود را از جنوب تركيه به قبرس منتقل كرد (

م 1571هـ/979ول ربيع اال 7م) نيكوزيا تسخير شد، اما دژ فاماگوستا به مدت يك سال تا 1570هـ/ژوئيه 978

مقاومت كرد. در همين سال ناوگان عثماني ها به سوي آدرياتيك حركت كرد تا راه را بر ناوگان صليبي ها ببندد. در 

پايان اين فصل از لشكر، عثماني ها تا خليج لپانتو عقب نشستند. ناوگان بزرگ صليبي ها كه نهايتا تحت فرماندهي 

م). 1571هـ/979جمادي االول  17ه ناوگان عثماني ها در لپانتو حمله كرد (دان جان اهل اتريش سازمان يافت، ب

كشتي جنگي در اين نبرد شركت داشت كه  438در نبرد سنگين دريايي كه درگرفت، ناوگان عثماني منهدم شد. 

كشته و  59000كشتي تركيه موفق شد از اين مهلكه بگريزد. طرفين  30كشتي متعلق به تركها بود. تنها  230تعداد 

   54»زخمي از خود در ميدان نبرد باقي گذاردند.
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م مطرح شد ولي در سال 1562هـ/969طرح لشكر كشي به استرخان در سال « نكته قابل توجه: 

م) عملي شد. چنين طرحي از آن جهت شايان توجه 1566هـ/974م بعد از مرگ سلطان سليمان (1569هـ/977

   55»ماني تا چه حد به منابع خود اطمينان داشته است.است كه نشان مي دهد كه امپراطوري عث
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 فصل چهارم

  نظام حكومت عثماني

دولت عثماني در منطقه اي باليد كه پيش از آن متعلق به دولت بيزانسِ روم بود. طبعا دولت ياد شده، پيش از «

براي اين دولت، نظم يكنواختي  آن كه آسيايي باشد، دولتي اروپايي به شمار مي رفت. به همين دليل و به طور كلي،

پديد نيامد؛ چرا كه نظام حكومت در آناتولي، متفاوت از چيزي بود كه در بالكان يا در سرزمين هاي عربي وجود 

به  -كه سالجقه آن را در اختيار داشتند -داشت. پايه هاي نخستين تسكيالت حكومتيِ دولت عثماني، از نظام ايراني

نيز نظام خود را از غزنويان، و آنان از عباسيان برگرفته و جرح و تعديلي در آن صورت ارث رسيده بود. سالجقه 

داده بودند؛ جز آن كه نظام عثماني ويژگي هاي خاصي داشت كه به نظر مي رسد مربوط به موقعيت جغرافيايي آن 

ي تحت تأثير نظام بيزانسي در اوائل تشكيل دولت ياد شده باشد. اين وضعيت سبب شده بود تا ساختار دولت عثمان

قرار گيرد. از آن جا كه در اطراف اين دولت سرزمين هايي وجود داشت كه به طور مداوم در گير نوعي اضطراب 

عمومي بودند، دولت عثماني نيز به طور طبيعي، رنگ نظامي به خود گرفت و با اين توجيه كه اين بهترين راه، دفاع 

   57» 56ايانه روي آورد. اين ويژگيِ نظامي تا به آخر در اين دولت باقي ماند.از خود است، به سياست توسعه گر

  

 نظام حكومت

باالترين مقام، يعني رياست دولت عثماني، از آنِ سلطان بود كه مؤثرترين و نخستين فرمانده سياسي و نظامي «

كي به معناي سلطان اعظم است، كه در تر» خواندگار«يا » خداوندگار«اين دولت به حساب مي آمد و از وي با لقب 

را براي خود برگزيد  سلطاننيز براي او به كار مي رفت. بايزيد لقب » پادشاه«از وي ياد مي شد. گاهي لقب فارسيِ 

و اين پس از موافقت رسميِ خليفه عباسيِ قاهره بود. زماني كه سلطان محمد فاتح قسطنطنيه را گشود، لقب سلطان 
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براي خود انتخاب كرد. به رغم شيوع لقب خواندگار يا پادشاه بر سالطين عثماني، مراد اول بعد البرّين و البحرين را 

ناميد. پس از فتح مصر بود كه خليفه عباسي، به نفع سلطان سليم از خالفت » خليفة اهللا«از گشودن ادرنه خود را 

   58مربوط مي شد، در اختيار داشت. كناره جست. به هر روي سلطان، سلطه مطلقي در تمامي مواردي كه به دولت

سلطان از همه قدرت مطلقه موجود استفاده مي كرد؛ او رئيس دولت و فرمانده كل نيروهاي نظامي عثماني و نيز 

 دو واقع، در. بود عثماني مذهبي تشكيالت يا اسالمي حاكمه هيئت رئيس همزمان و -قوللر –رئيس هيئت حاكمه 

 شريعت دهنده نجات و حامي سلطان، چنين هم. يافت مي تبلور سلطان وجود در دولت، در مستقل تشكيالت

ه قدرت دولت، نفوذ و سلطه كامل ب مربوط موارد تمامي در و آمد مي حساب به اسالمي عقيده مدافع و اسالمي

   59داشت.

ويژه محدود نمي  به رغم آن كه در ظاهر، قدرت سلطان را هيچ گونه قانونِ مدني و يا طبقه اشرافي با امتيازات

كرد، اما او در واقع، سلطه مطلقي نداشت؛ زيرا نمي توانست به طور آشكار به شريعت اسالمي بي اعتنايي كند. به 

طور طبيعي، سلطان و تصميمات او در مرتبه چهارم از منابع قانون اسالمي؛ يعني پس از قرآن و سنت و مذاهب 

يست پيش از هر نوع اقدام سياسيِ مهم، درباره تطبيق تصميم گرفته چهارگانه قرار داشت. چنان كه سلطان مي با

شده با شريعت، از شيخ االسالم فتواي الزم را بگيرد. زماني كه شيخ االسالم آن را رد مي كرد، سلطان از نظر وي 

   60عدول نمي نمود.

مركزي بود كه از آن  هم چنين در ساختار دولت عثماني، بخش هايي وجود داشت كه در واقع مستقل از دولت

جمله مي توان به اقليت هاي مذهبي، اصحاب حرَف و صنايع و برخي از مؤسسات و هيئت ها اشاره كرد؛ اموري كه 

نشانِ آن است كه سلطانِ عثماني، از سلطه مطلق برخوردار نبوده است. هم چنين همه شهر ها از مزايا و امكانات 

  و مالي و اصالحات و پليس برخوردار بودند. محلي گشترده اي در اداره شئون داخلي
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 نظامي و اداري خبرويت و كفايت داشتن به –ل تا سليمان قانوني او عثمان از –ده سلطانِ نخست عثماني 

  .بودند كرده اداره را واليتي خود زندگي آغاز در كه بود آن نتيجه خود اين كه داشتند شهرت

دار بود و رياست جلسات ديوان را كه مسائل مختلف دولتي را اداره مي سلطان خود، فرماندهي سپاه را عهده 

   61كرد، شخصا بر عهده داشت.

قدرت اجرايي نيز در اختيار سلطان بود و وزير تنها مشاور او به شمار مي رفت. كم كم موقعيت وزير تقويت 

ا نخست وزير، مهر سلطاني را كه رمز گرديد تا آن كه به تدريج موقعيت بااليي در دولت به دست آورد. صدر اعظم ي

قوت و قدرت وي بود، حمل مي كرد و آن را نه به عموم بلكه تنها به برخي از چهره هاي ممتاز نشان مي داد. چهار 

يا شش وزير كه نفوذشان از وي كم تر بود، نخست وزير را در اداره كارها ياري مي رساندند. صدر اعظم رئيس 

اي لشكري نظارت داشت. وي در موارد مهم، خود فرماندهي را در ميدان هاي نبرد بر عهده مي ديوان بود و بر كاره

 صدر. كردند مي شركت آن در - بودند قاضي كه –گرفت. همو رياست محكمه عالي را نيز داشت و علماي شريعت 

 نيز القضات قاضي اه گردش اين در. گرفت مي خبر بازار چگونگي و احوال از و گشت مي پايتخت در خود اعظم

   62.بود او كنار در

 خاندان ويژه به - شده آزاد غالمان نه و –نخست وزير يا صدر اعظم تا زمان فتح قسطنطنيه از مسلمانانِ آزاد 

 فرزندان ميان از كه) [دوشيرمه( چريان يني ميان از شخصي آن از پس]. داشت خالص تركي صورت و[  بود جندرلي

به اين سمت تعيين مي شد. بدين ترتيب تابعيت و دوستي وي  63]ترك غير و مسلمان نو طبعا و بودند مسيحيان

نسبت به سلطان تضمين شده بود؛ زيرا افراد دوشيرمه در قصر سلطاني، تريت نظامي مي ديدند. با افزايش مسئولت 

                                                            
  .54و الغرب، ترجمه احد عبد الرحيم، چاپ اول، ص  ، و بنگريد: جب ويون، المجتمع االسالمي 110احمد عبدالرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص.  61
  .361-360عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانة، چاپ اول ص .  62
ود داشت كه رسول جعفريان: در واقع، نوعي رقابت ميان ايالت آناتولي و روملي، يا به تعبيري بخش آسيايي و اروپايي دولت عثماني در دل اين دولت وج.  63

ظمي هم ن، رقابت ميان نظاميان قديم و يني چريان ظهور كرد و عاقبت به غلبه يني چريان بر نيروهاي قديمي انجاميد. اين رقابت تا به سمت صدراعبخشي از آ
سرعت مسلمان شدند رسيد كه نمونه اش همين موردي است كه در متن آمده است. آنچه هست اين كه يني چريان نيز گرچه از فرزندان مسيحيان اروپايي بودند، به 

  و به تدريج فرهنگ تركي را پذيرفتند.
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در سال  بابعاليهاي صدر اعظم و مشغول شدن سلطان به زندگي داخل قصر، مركزي براي صدراعظم تحت عنوان 

م ايجاد گرديد كه مركزي براي اداره امور دولتي بود و پيش از آن، كارهاي ياد شده در قصر 1654هـ/1065

سلطاني انجام مي گرفت. بابعالي تنها، مركز سكونت صدر اعظم و خادمان و نگهبانان وي نبود، بلكه ديوان عامي بود 

ور مهم بجز مسائل مالي مي پرداختند. در واقع، بابعالي مقر مركزي اداري كه كارمندان عالي رتبه در آنجا به اداره ام

امپراطوري عثماني بود. شهرت بابعالي به قدري زياد شد كه به اشتباه آن را مقر سلطاني مي پنداشتند و دستورهاي 

بريلي بر آمدند كه بابعالي را دستورهاي سلطاني مي دانستند. در اين دوره، صدر اعظم هاي معروفي از خاندان كو

منصب صدارت عظمي را در نيمه دوم قرن هفدهم در انحصار خود داشتند و بخشي از عظمت دولت عثماني را به آن 

   65» 64بازگرداندند.

  

 ديوان

ديوان در حكم مجلس وزراي وسيعي بود كه سالطينِ نخست عثماني خود در آن حاضر شده، رياست آن را بر «

يوان همايوني مي گفتند. اين رسم تا زمان سلطان سليمان قانوني كه از حضور در جلسات عهده داشتند و به آن د

خودداري كرده، رياست ديوان را به صدر اعظم داد، ادامه داشت. پس از آن، ديوان از رئيس آن، صدر اعظم، وزراء، 

 و بحر امير داران، دفتر يان،وال قضات، شامل –كه به آنان اركان دولت گفته مي شد  -كارمندان عالي رتبه دولت

  66.شد مي تشكيل نشانچي

كار ديوان، اشراف و نظارت بر امور اداريِ ويژه صدر اعظم و دفترداران خزانه و نيز حفظ قوانين، صدور برات 

هاي حكومتي و بحث از تمامي امور مهم دولتي بود. اين ديوان هر هفته، چهاربار در روزهاي شنبه، يكشنبه، دوشنبه 

                                                            
  .372-371، به نقل از عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية،ص 63محمد جميل بيهم، فلسفه التاريخ العثماني، ص .  64
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سه شنبه تشكيل مي شد. بحث ها از صبح آغاز مي شد و تا شب ادامه مي يافت. هر شهروندي مي توانست و 

شكوائيه خود را عرضه كرده، ستمي را كه بر او رفته بود، بازگو كند. ابتدا سلطان در جلسات شركت مي كرد؛ اما 

امِ بخشِ آسيايي و اروپايي نقش بسيار بعدها به شنيدن و مرور مصوبات آن بسنده مي كرد. طبعا هر يك از حكّ

   67فعالي در اداره امور واليات داشتند.

البته ديوان نمي توانست درباره مسائلي كه در آن جا طرح و بحث مي شد يا مصوباتي كه بر آن توافق مي شد، 

   68به صورت نهايي دستوري صادر كند؛ زيرا موافقت سلطان شرط اساسي در اجراي آن مسائل بود.

زيران مهم ترين اركان دولت شناخته مي شدند و منصب صدارت عظمي، باالترين منصب كشوري و لشكري و

بود. در مرتبه بعد، رجال قانون و علما قرار داشتند كه قاضي عسكر در اروپا و آناتولي در رأس تشكيالت آنان قرار 

 سرپرستي -بود مساجد آن به وابسته دارسم و مساجد در آن مركزيت كه –داشت. علما بر اوقاف، تعليم و تربيت 

. هم چنين منصب قضاوت در اختيار آنان بود؛ زماني كه منصب مفتي گري يا شيخ االسالمي پديد آمد، داشتند

  69موقعيت آن باالتر از منصب قاضي عسكري شد.

برگزيده مي شدند،  يكي از گروه هاي مهم ديوان، كه از مهم ترين فروعات طبقه حاكمه بوده، از ميان دانشوران

  عبارت بودند از:

  . اعضاي ديوان همايوني كه مسئوليت مراسالت و اداره را داشتند؛1

  . اعضاي خزانه سلطانيه كه مسئوليت امور مالي و حسابرسي را بر عهده داشتند.2
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يق در قالب كارمندان اين بخش نزد علما و دبيران آموزش مي ديدند و از آن جا كه بسياري از علما از اين طر

   70دبير به كار مشغول شدند، به مرور، بر نفوذ آنان افزوده گرديد.

قاضي اما قانون در سرزمين عثماني، در درجه نخست، بر اساس نظامي گري شكل گرفت؛ به همين دليل، 
در رأس هيئت قضايي قرار داشت. سلطه قاضيانِ سپاه، شامل امور نظامي و مدني مي شد و پس از آن،  عسكر

علماي كوچكي بودند كه قضاوت در ده شهر درجه دوم را بر عهده داشتند. قضات درجه دوم و پائين تر، خود به سه 

قضايي منطقه بوده و كسي بود كه بر گروه مفتش، قاضي و نايبِ قاضي تقسيم مي شدند. قاضي باالترين مسئول 

   72» 71اساس شرع، يعني قرآن و سنت به قضاوت مي پرداخت.

  

 نظام اداري

زماني كه سلطانِ عثماني در قونيه بود، قاعده بر اين بود كه اراضي را در برابر خدمات امرا، به آنان واگذار مي « 

كرد. آنان نيز به همين ترتيب، زمين ها را ميان برخي از فرزندان قبيله خود كه در صحنه جهاد مي درخشيدند، تقسيم 

كه به معناي  سناجق جمع – سنجقن اقطاعات نظامي را در اصطالح كرده، به اقطاع [تيول] به آنان مي سپردند. اي

پس از گشوده شدن بورسا، اين شهر پايتخت سنجق جديدي شد كه به ولي عهد،  73مي ناميدند. -رايت و پرچم است

ر يعني مراد فرزند اورخان واگذار شد و او به اسم خداوند، يعني زمين حاكم ناميده شد! بعد از آن دو سنجق ديگ

درست شد: يكي در جنوب شرقي، سلطان اونو (سلطان اوكلي) كه كار انتظام مراكز پيشين عثماني را انجام مي داد و 

  74ديگري در مناطق ساحلي شمال غرب، قوجه ايلي.
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با گسترش دامنه جغرافياييِ دولت عثماني، تقسيم اداري و نظامي به اياالت، واليات يا باشويات فراوان آغاز 

واليت رسيده بود. هر واليت به بخش هاي كوچك تري  32طوري كه در پايان قرن هفدهم شمار آن ها به شد؛ به 

مي ناميدند. چنانكه » اميراللواء«يا » سنجق بيك« تقسيم شد كه به آن ها سنجق يا لواء گفته مي شد، و حاكمش را 

عد به اقطاعي گفته شد كه سنجق بيك بر آن گذشت، كلمه سنجق يا [صنجق] در تركي به معناي رايت و لواء بود و ب

  75حكومت مي كرد.

نماينده دولت عثماني در مركزِ هر واليتي، نايبِ سلطان، يا به تعبيري، والي آن واليت بود كه به طور معمول 

پاشا ناميده مي شد. اين واليان از نژادهاي مختلف انتخاب مي شدند و دست مزد آنان اقطاع يا حقوق ساليانه 

خص براي هزينه هاي زندگي والي و مخارج افراد و سپاهيان وابسته به او بود. طبعا حقوق آنها در هر واليت مش

   76متفاوت بود و اين بر اساس موقعيتي بود كه والي، پيش از منصوب شدن داشت.

و امنيت براي والي، رئيس تشكيالت اداريِ واليت و مسئول در برابر سلطان و پيروي از او و نيز تأمين عدالت 

ساكنان بود. وي به امور اداري، نظامي و قضايي رسيدگي مي كرد و نظارت كاملي بر همه امور اداري و اقطاعي 

داشت. فراوان پيش مي آمد كه ميان او و قضات اختالف نظري پيش مي آمد؛ اما والي حتي بدون محاكمه و اثبات 

د كه گاه به سر حد اعدام نيز مي رسيد. هم چنين والي در امور دعوا، دستور به محكوميت و عقوبت فرد متهم مي دا

  قيمت گذاري و تأمين مواد غذايي و مراقبت از نقدينگي دخالت مي كرد.

شماري كارمند، والي را در اداره امور ياري مي رساندند كه برخي مستقيم در ارتباط با او بودند و كساني با 

اين اقدامِ خود، وجود چند قدرت را در واليت كه سبب كاهش نفوذ والي بود و از استانبول مربوط بودند. بابعالي با 

سركشي و خود سري او جلوگيري مي كرد، تضمين كرده بود. اين مجموعه قدرت هاي مستقل ديوانِ واليت را 

به، كارمندان، تشكيل مي دادند و در امور مهم، طرق مشورت والي قرار مي گرفتند. اينان عبارت از افسران عالي رت

                                                            
ء در كار نبوده است. هم چنين در . در برخي واليات مانند مصر و يمن تقسيم بندي سنجق و لوا41السيد رجب حراز، العالم العربي في التاريخ الحديث، ص .  75

  مناطقي كه لواء فراوان مي شد، آن ها را در هم ادغام كرده، لواء واحدي ايجاد مي كردند.
  .41السيد رجب حراز، العالم العربي في التاريخ الحديث، ص .  76
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مكتوب «عالمان و اعيان بودند. ولي يك رئيس دفتر نيز با عنوان كدخدا وجود داشت. مسئول ديوان رسائل را نيز 

مي ناميدند. مهر او در اختيار مهردار بود و امين صندوق را خزانه دار مي گفتند. اسلحه دار مسئول حفظ سالح » چي

فات بود. در زمان بيماري والي يا غيبت او در محل واليت، يا در وقت ها و احتشامات آغاسي، مسئول امور تشري

  78» 77عزلش كه هنوز والي جديدي نيامده بود، اداره امور به عهده قائم مقام او بود.

  

 نظام مالي

يكي از سازمان هاي بسيار مهم در دولت عثماني، تشكيالتي بود كه كارش رسيدگي به مسائل مالي، يعني « 

مي گفتند. دفتر دارِ مسئول اين تشكيالت هميشه همراه صدر » دفترداريه«هزينه هاي دولت بود و آن را درآمدها و 

م دفتردار موقعيتش 1453هـ/857اعظم و كارش ثبت اراضي و توزيع اقطاعات بود. از زمان فتح قسطنطنيه در سال 

به عرض سلطان برساند. در ابتدا دو دفتردار باالتر رفته، تنها شخصي بود كه مي توانست به طور مستقيم مطالبش را 

وجود داشت: يكي در آناتولي و ديگري در روملي، بخش اروپايي كشور عثماني. در پايان سلطنت سليمان قانوني، 

دفتر داري هم براي بالد شام و عراق به مركزيت حلب تأسيس شد كه او را دفتر دار عرب و عجم مي ناميدند. بعد 

كار دفتر دار گردآوري مالياتهايي بود  79گستردگي كارهاي مالي، براي هر واليت دفتر داري معين شد.از آن، به دليل 

كه همه آن ها مي بايست به خزانه سلطان واريز شود. مهم ترينِ اين ماليات ها، عشريه، جريه، زكات و ماليات 

عهده ديوان دفتر روزانه (روزنامه) زير نظر اداري محلي بود. كار نظارت بر حسابرسي به دارايي واليت اقطاعي، در 

  80شخصي بود كه او را روزنامچي مي ناميدند.
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دفتر دار، وكيل سلطان در امور ماليِ واليت بود و به همين دليل در برابر اموال و دارايي ها، در مقابل بابعالي 

برسيِ دقيق اموال و برائت ذمه او مسئوليت داشت. زماني كه يك والي معزول يا به جايي منتقل مي شد، جز با حسا

والي و دفتر دار از طرق دولت مكلّف به پرداخت مبلغي به طور  81توسط دفتردار، نمي توانست واليت را ترك كند.

ياد مي شد. مقصود از آن، مبلغي بود كه دولت به عنوان سهر ساالنه » ميري«ساالنه به مركز بودند كه از آن با عنوان 

صرف در اداره امور مركزي در استانبول معين كرده بود. دولت عثماني از ابتداي تأسيس، سكه آن واليت براي 

ضرب مي كرد؛ چرا كه ضرب سكه نشان استقالل و سيادت به شمار مي آمد. اين سكه ها، شبيه سكه هايي بود كه 

وزن كامل آن ها ترجيحا  سالجقه روم ضرب كرده بودند و آنان نيز به قياس دولت بيزانسي ضرب سكه مي كردند.

و چهل آقچه  82مي ناميدند» آقچه«شش قيراط يعني معادل ربع درهم متداول در بالد اسالمي بوده است. پول نقد را 

برابر با ده دوكات طال بود. روي يك طرف سكه عثماني ها شهادتين و روي ديگر آن نام امير (براي نمونه: اورخان 

ام پدر، زمان ضرب و محل آن) بود. اين مسئله كمكي براي فعال تر شدن تجارت خلّداهللا ملكه، بدون ياد از ن

  83»خارجي بود.

  

 نظام اجتماعي

در دولت عثماني دو طبقه وجود داشت: طبقه حكام و طبقه رعايا. طبقه نخست شامل كارمندان اداري، « 

نيروهاي مسلح و علمايي مي شد كه نه كار توليدي داشتند و نه ماليات مي پرداختند؛ در حالي كه طبقه دوم هر دو 

 –كيد داشته، آن را از لوازم نظامي سياسي كار را انجام مي دادند. دولت نيز بر حفظ چهارچوب طبقاتي اشخاص تأ

  .دانست مي جامعه انسجام و خود اجتماعي

                                                            
  .43السيد رجب حراز، العالم العربي الحديث، ص.  81
  .412كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص .  82
  .76و75اقتدار تا انحالل، رسول جعفريان، ص دولت عثماني از .  83

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



بيش ترِ اراضي در سرزمين عثماني، اراضي اميريه يا دولتي بود كه بخشي از آنها به صورت اقطاع [تيول] واگذار 

ماليات مي پرداختند .  شده بود. در حالي كه بخشي ديگر در اختيار كساني بود كه روي آن ها كار مي كردند و

  اقطاعات نيز بر حسب نوع در آمد به چند قسمت تقسيم مي شد:

گفته مي شد و درآمد آن بيش از بيست هزار آقچه (كم ترين واحد پول  تيمار. اقطاع كوچك كه به آن 1

  عثماني) نبود. صاحب اين اقطاع را تيمارچي مي ناميدند.

  رِ پيش گفته بود و صاحبش را زعيم مي ناميدند.كه درآمدش بيش از مقدا زعامت. اقطاع 2

. اقطاع خاص كه باالترين اقطاعات به لحاظ مساحت و درآمدش صدهزار آقچه بود و معموال به افراد وابسته 3

به خاندان هيئت حاكمه واگذار مي شد. صاحب اقطاع در طول زندگي خود از آن زمين بهره مند ميشد؛ همان طور 

   84ني نيز در بسياري از نواحي سرزمين عثماني مالك زمين بود.كه خود سلطان عثما

دولت به اقطاعات عسكري به دليل فوايد مهمش توجه ويژه داشت. اين قبيل اقطاعات، از يك سو زراعت زمين 

را تضمين مي كرد و از جهت ديگر دولت را در وقت جنگ از نيروي سواركاران بودن واگذاري پول ديگر، سود مي 

اين از آن روي بود كه صاحب اقطاع با سالحش عازم نبرد مي شد. به همين دليل، اين گونه نظامِ اقطاعي بر  رساند.

اساس سالح سواركاران بود نه نيروهاي پياده نظام. به عالوه، صاحب تيمار مكلف به پرداخت يك نيروي مسلح در 

 اولين منهاي –يست در ازاي هر پنج هزار آقچه ازاي هر سه هزار آقچه درآمدي ملكش بود. همچنان كه زعيم مي با

 هيجده تا گاه وي تابعِ نيروهاي جهت همين به. بفرستد مسلح نيروي يك زمين، از خود درآمد – آقچه هزار پنج

ولت حقوقي به نيروهاي د صلح، زمان در و كرده كم را خزانه مالي بار اقطاعي، نظام اين كه، آن سوم. رسيد مي عدد

  85نمي داد.سواره خود 
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-982را به اجرا درآورد؛ كاري كه مراد سوم ( التزاممناطقي كه نظام اقطاعي نظامي را نپذيرفت، دولت نظام 

م) به شكل گسترده آن را انجام داد. مقصود از التزام در اصطالحِ اداري و ماليِ عثماني، تعهد 1595-1574هـ/1004

فرد يا يك طايفه به پرداخت ميريِ ساالنه نسبت به يك قريه يا چند قريه بود. اين مبلغ بر اساس قيمت معين يك 

شخم زن و بر حسب حاصلخيزي زمين معين مي گرديد. به همين دليل، دولت به طور مستقيم با كشاورزان جفت گاو 

   86سروكار نداشت، بلكه سهم هاي التزام را به صورت مزايده و براي فقط يك سال واگذار مي كرد.

يده شده و واسطه دولت و به هر روي، نظام التزام، هم به نفع دولت بود و هم كشاورزان، و افرادي كه ملتزم نام

كشاورزان بودند، از آن بهره مند مي شدند؛ چرا كه دولت به دليل وجود اين نظام، زحمت جمع اموال ميري را از 

كشاورزان، از دوش خود برداشته بود. ملتزمين نيز كه مسئوليت اين كار را پذيرفته بودند، به نفع شان بود تا با 

متقابل داشته باشند. به همين دليل، بذر و كود و هر آنچه آنان در زراعت به آن  كشاورزان نوعي تعامل و همكاري

احتياج داشتند، در اختيار آنان مي گذاشتند و از مزاياي آن بهره برده، پول دولت را نيز مي پرداختند. در ظاهر اين 

زمين به استثمار كشاورزان مي رويه به نفع همه طرف ها بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، تماما به عكس بود. ملت

پرداختند و آنان را غارت كرده، هرچه داشتند از آنان مي گرفتند و به اين ترتيب با آنان بدرفتاري كرده، به اقتصاد 

نواحي اطراف شهرها صدمه مي زدند. اين مسئله به برخي بحران ها و شورش ها منجر شد كه دولت بايد مي كوشيد 

اما ملتزمين، به ويژه در دوره ضعف سالطن عثماني، همچنان به بهره كشي از كشاورزان مشغول  تا آن ها را آرام كند.

  بودند.

دولت عثماني، ديني بود؛ چرا كه احكام دولتي، از يك سو مستند به شريعت اسالم بود و از سوي ديگر هيئت 

نيز آن بود كه شهروندان هم در حاكمه اسالمي در مجموعه دولت حاضر و بر كارهاي آن نظارت داشت. جهت سوم 

  87.بودند خاضع -آمد خواهد شرحش كه –برابر نظام ملل عثماني 
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قرار داشت كه تالي تلوِ سلطان بود و كار قانون و محكمه و مدارسِ شيخ االسالم در رأس اين هيئت اسالمي، 

قاضي عسكرها و مفتي ها  پيوسته به مساجد و موقوفات گسترده همه در دست او بود. همچنان كه قاضيان شرع،

تابع او بودند. در اوائلِ كارِ دولت عثماني، قاضي عسكر موقعيت دينيِ برتر را داشت و هميشه همراه لشكر بود. پس 

از آن مفتي در دوره سليمان قانوني به عنوان رئيس العلماء و الفقهاء تعيين شده، به تدريج منصب شيخ االسالمي 

السالم باالتر از قاضي عسكر شد. سالطين در استوار كردن موقعيت شيخ االسالمان ايجاد گشت و موقعيت شيخ ا

مي كوشيدند و در مواقع بحراني، از نفوذ آنان بهره مي گرفتند. سلطه شيخ االسالم تا به آن اندازه باال رفت كه مي 

   88توانست فتواي عزل سلطان را نيز بدهد.

سالم، جنگي را آغاز نمي كرد و علت آن اين بود كه روشن شود به طور معمول، دولت بدون فتواي شيخ اال

جنگ ياد شده، با دين تعارض ندارد. اَشراف، يعني سالله رسول اهللا (ص) نيز در اين تشكيالت و هيئت اسالمي 

  حضور داشتند و نقيب اشراف، موقعيت بااليي در جامعه داشت.

يدان و پيروانشان به صورت گسترده، آزاد گذاشته بود. دولت، مشايخ طرق صوفيه را نيز در تسلط شان بر مر

اين طرق به طور فراگير در آسياي صغير نشر يافت و به بيش ترِ سرزمين هاي عثماني رسيد. مهم ترين آن ها طريقه 

   89نقشبنديه، مولويه، بكتاشيه، رفاعيه، و احمديه بودند.

ضوابط خاص ميان خود بود. عثماني ها تقسيم بنديِ ديني را  به اين معنا بود كه هر گروه ديني تابع نظام مللاما 

مبناي نوعي تقسيم بندي اداري كرده بودند و هر گروه ديني را ملت مي ناميدند. بزرگ ترين آن ها ملت اسالم و 

 غير ملل همه. شدند مي شناخته ملت عنوان به نيز يهود و ارامنه ها آن از بعد. بودند -ها ارتدوكس –ملت روم 

 خود پيروان شخصيِ مسائل حل به كه داشتند خود طايفه از رئيسي آنان از كدام هر و بودند شده تقسيم اسالمي
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ولت مي پرداختند. بدين ترتيب نظام ملل، به رعاياي غير مسلمان هويت د مداخله بدون و خودشان قوانين مطابق

  91» 90مستقل خاصي بخشيده بود.

  

 نظام ارتش

ارتش و سپاه عثماني موقعيت بسيار باال و با اهميتي در تاريخ دولت عثماني داشته و ابزاري براي حكومت و « 

جنگ بوده است؛ زيرا حكومت عثماني پيش از هر چيز، سپاهي بود و بزرگ ترين كارمندان دولت، همزمان، 

ومت عثماني و سپاه عثماني دو روي يك فرماندهان سپاه نيز بودند. از اين رو اين سخن شهرت يافته است كه حك

سكه اند. پايه سپاه عثماني نيز بر سواركاران بود كه قديمي ترين نوع سپاهي در اين دولت بودند. آن ها در داخل 

سنجق يا رايت خاص، وظيفه حفاظت از آن را عهده دار بودند؛ جايي كه معموال زمين هاي اقطاعي آنان قرار داشت. 

ران موجود در يك سنجق، از نوعي تشكل نظامي به عنوان سواره نظام عثماني برخوردار بودند كه با در واقع سواركا

 بود ناحيه آن اقطاعات متولي كه –آغاز جنگ، به صورت يك گروهان يا گردان متحد تحت فرماندهي سنجق بيك 

  92.رفتند مي جنگ ميدان به – كرد مي رسيدگي سواركاران امور به

اركاران، بيش از توجه به ميدان جنگ، به زمين هايشان مشغول شدند و به جاي خدمت نظامي به مرور كه سو

حاضر به پرداخت پول گشتند، توجه دولت به سمت يني چريان منعطف گرديد. اينها نيرويي پياده نظام از پيشه وران 

سيحي اسرا نيز در ميان صفوف بودند كه امتيازات خاصي داشتند و در اواخر قرن چهارم تشكيل شدند. بچه هاي م

همين سپاه جاي داده شده، به خوبي آموزش ديدند تا در شمار سپاه مسلمانان درآيند و با تعصب و حميت به سلطان 

خدمت كنند. رهبري اين گروه را آغاانكشاريه در استانبول عهده دار بود كه در هر ايالت يك آغا حاميه انكشاريه 
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معمول در قلعه زندگي مي كرد و حراست از در و ديوار شهر بر عهده او بود. در برخي از تعيين مي كرد. وي به طور 

موارد، در هجوم هاي والي محلي به دشمنان يا جنگ هاي سلطان در جبهه هاي اصلي مشاركت داشت. آغا حاميه 

   93انكشاريه در هر واليت مستقل از والي عمل مي كرد در برابر استانبول مسئول بود.

ز فساد در ميان يني چريان يا انكشاريه، از زماني بود كه نوعي در آميختگي ميان يني چريان با هالي منطقه آغا

از طريق ازدواج يا به دليل انتساب يني چريان به پيشه وران به وجود آمد. همزمان با فزونيِ شمار ساكنان بومي در 

يازات وارد آن سپاه مي شدند، صبغه محلي گري بر يني ميان يني چريان در هر واليت كه به قصد استفاده از امت

  94چريان بيش تر مي گرديد تا آن كه اينان را به عنوان باليرليه مي شناختند.

در كنار نيروهاي سواركار و يني چري، نيروهاي ويژه يا حقوق بگير قرار داشتند كه حاكمان واليات به طور 

ن را از درآمد واليت مي پرداختند. زماني كه بحران در دولت عثماني خاص آنان را استخدام كرده بودندو حقوق شا

باال گرفت و نيروهاي سواره و يني چريان نظامشان را از دست دادند، به خصوص در قرن هيجدهم، اعتماد واليان بر 

بلكه برخي از امراي  نيروهاي ويژه افزوده شد. البته تنها واليان نبودند كه به استخدام سپاه حقوق بگير مي پرداختند،

محلي نيز از اين نيروها براي استوار ساختن قدرت خود بر ضد دشمنانشان، به ويژه بر ضد حكام واليات تابعه 

   95خود، استخدام و استفاده مي كردند.

يني چريان در جنگ، در خط مقدم بودند؛ پس از آنان، آغاوات سپس قاضي عسكر ها و حسابرسان و در 

ان كه محافظان خود را داشت، همراه با حاجب با پرچم امپراطوري، و آن گاه پرچم هاي شش نهايت موكب سلط

گانه كه هر يك متعلق به سپاهيان مختلف بود، به عالوه نيروهاي برجسته سواره حقوق بگير، حركت مي كردند. 
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ز سواركاران اقطاعي قرار صدراعظم و وزرا در قلب، پشت سر او پاشاي روم ايلي، پاشاي آناتولي و شمار زيادي ا

   96داشتند.

در وقت جنگ، پاشاي روم ايلي و آناتولي در ابتداي صفوف جنگ قرار مي گرفتند. جناح چپ نيز در موقعيت 

باالتري قرار داشت؛ هر كدام از جناح چپ و راست با توپخانه و دسته اي از پيشتازان است سوار حمايت مي شدند. 

انتهاي قلب لشكر قرار داشتند و سلطان پشت سر آن ها قرار مي گرفت. پرچم در وقت جنگ، يني چريان در 

  97سلطان نيز در كنار او و اطرافيانش بود.

بدين ترتيب مي توان دريافت كه وظيفه اصلي سپاه دفاع از منابع ثروت، افزودن بر آن و حمايت از حاكم و 

ويژه اي داشتند و گروهي خاص را به عنوان توپچي  دولت بوده است. عثماني ها از همان آغاز به توپخانه توجه

هـ) به هزار نفر مي رسيد. در دوره سليمان قانوني 918-886انتخاب كردند كه شمار آنان در روزگار بايزيد دوم (

م) گروه ديگري براي توپخانه سنگين شكل گرفت. همچنان كه عثماني ها پس از 1566-1520هـ/926-974(

يجاد ناوگان هاي دريايي دست زدند، تا آن جا كه توانست در برابر ناوگان ونيزي ها بايستد. توسعه دولت خود به ا

شمار كشتي هاي عثماني در دوره سليمان قانوني به سيصد عدد مي رسيد و خير الدين بارباروسا فرمانده نيروي 

  99» 98درياييِ وي توانست در دل اروپايي ها رعب و وحشت بيفكند.
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 فصل پنجم

  ماني ها در دوره انحطاطعث

دوران شكوه دولت عثماني كه شامل دوره سليم اول و سليمان قانوني بود، بيش از نيم قرن به درازا نكشيد. « 

پس از آن ضعف دولت عثماني آغاز شد و خط انحطاط به طور مستمر ادامه يافت. گرچه گاه و بيگاه توقفي در اين 

مدن برخي از خلفاي قدرتمند يا تالش اطرافيان آنان از جمله صدر اعظم انحطاط رخ مي داد و عاملش روي كار آ

  100ها بود.

زمينه هاي ضعف دولت عثماني از همان دوره سليمان فراهم آمد؛ چرا كه سلطان تحت تأثير همسرش روكسالنا 

را به [خرم سلطان] قرار داشت كه بر ضد امير مصطفي توطئه كرده، تالش داشت تا فرزند خودش سليم دوم 

جانشيني سليمان بگمارد. مصطفي فرمانده بسيار خوبي بود و محبوبيت فراواني نزد افسران داشت. رفتار بد با 

مصطفي سبب خشم يني چريان و شورش بزرگي بر ضد سلطان شد كه البته سليمان آن را سركوب كرد. در اين 

ديگرش بايزيد و چهار فرزند او را با توطئه  ماجرا مصطفي و فرزند شيرخوارش كشته شدند. هم چنين سلطان فرزند

  و بدين ترتيب زمينه براي روي كار آمدن سليم دوم فراهم شد. 101يكي از وزرا به قتل رساند،

يكي ديگر از مظاهر ضعف دولت سليمان قانوني، شركت نكردن وي در جلسات ديوان و فاصله گرفتن او از 

اي ناشي از آن سبب بر آشفتن مردماني در بخش هاي اروپايي و شواري هد كه بود اجتماعي –مشكالت اقتصادي 

  102»آسيايي شد.

  

                                                            
  .111محمود شاكر، التاريخ االسالمي (العهد العثماني)، ص .  100
  .102احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص .  101
  .84دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، رسول جعفريان، ص .  102

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



 عوامل ضعف دولت عثماني

  داليل داخلي:

رفاه گرايي سبب شد تا سالطين عثماني در گرداب فسق و فجور و لهو و لعب فرو رفته،  . رفاه گرايي:1« 

اوقات خود را در بهره گيري از لذات صرف كرده، در داخل حرم به سر برند. در اين موقعيت، طبعا از امور حكومتي 

عف سالطين عثماني ظاهر شد فاصله گرفته، كارها به صدر اعظم و حرمسرا واگذار مي شد. بازتاب اين رفتار در ض

و قدرت آنان را در اداره امور و فرماندهي لشكر از ميان برد، چيزي كه در نهايت بر اوضاع كلي دولتي تأثير 

  گذاشت.

بر اساس اين نگره، مشكالت را تنها و تنها بايد با شمشير حل و فصل كرد. طبعا  . سيطره تفكر نظامي گري:2

و و بحث خودداري مي شد. سيطره انديشه نظامي گري تنها اختصاص به خلفاي از كارهاي پژوهشي و گفت و گ

عثماني نداشت؛ بلكه فرزندان آنان، افسران يني چري و واليان نيز چنين بودند. سالطين يا خلفاي عثماني، از ابتدا 

 جاي شمشير تدريج هب اما بود؛ آنان محرك و داشت را اول نقش ايمان آغاز در. ديدند مي اسالمي –تربيت نظامي 

 انسجام گرديده، تضعيف حكومت خاندان و كشت را خود به افراد ترين نزديك سلطان كه طوري به گرفت؛ را ايمان

به حد كشتارهاي گسترده خانوادگي رسيده بود، از دست داد. دليل آن نيز  كه ترديد وجود دليل به را خود عصبيت و

  اين بود كه هر يك از همسران سلطان در پي آن بودند تا فرزند خود را به واليت عهدي سلطان تعيين كنند.

از آن جا كه يني چريان نيروهاي اصلي حكومت بودند، پيروزي هاي زيادي به دست آوردند و امتيازات 

واني از جمله اقطاعات بزرگي را تصاحب كردند. اين امر آنان را به راحت طلبي كشاند و بدين تريتيب ضعف در فرا

سپاه عثماني آغاز شد. زماني كهسلطان همراه سپاه حركت مي كرد، حضورش سبب تقويت نيروي معنوي سربازان 

ود سلطان حاضر مي شد، سربازان حاضر به مي شد؛ اما زماني كه قدرت يني چريان فزوني فافت، جز در وقتي كه خ

نبرد جدي نبودند و اين آغاز رسوخ شكست در ميان سپاه بود. در دوره سليمان، باالترين افسر، فرماندهي كل سپاه 

را به دست آورد كه خود سبب باال رفتن شأن و مرتبه افسران بود؛ اما اين خود عاملي شد تا افسران خواست ها و 
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باشند كه منشأ فساد مي گرديد. به عالوه، يني چريان در كارهاي سلطاني نيز مداخله مي كردند. توقعاتي داشته 

همين امر بدانجا رسيد كه يني چريان، در زمان توقف جنگ، به عاملي بحران زا تبديل شوند. در اين دوره، كار آنان 

بد مي شد كه سپاه يني چري در امور  تنها تمرد و سركشي و تجاوز به جان و ناموس مردم بود و به حدي اوضاع

   103سياسي نيز مداخله مي كرد.

دادن امتيازات به نظامي ها، وراضي نگاه داشتن آنان، آن ها را به اين فكر وا مي داشت تا از نيروي خود براي 

پادگان ها تحقق خواسته هايشان بهره گيرند و اين منشأ دشواري هاي دولت بود. چاره كار آن بود كه نظامي ها در 

بمانند، حقوقي به آنان پرداخت شود؛ به موقع وظائف خود را انجام دهند و جز در موارد ضروري، در كارهاي 

  سياسي و عمومي شهرها دخالت نكنند.

سلطان عثماني كارهاي دولت را به دست كارمندان عالي رتبه اي سپرده بود كه غرق در فساد  . فساد اداري:3

باالگرفتن رشوه خواري، حق حساب، اختالس و فروش مناصب شده، باعث مي شد تا واليان  بودند. همين امر سبب

  شهرها، دست به كارهاي خودسرانه و مستقل از دولت در شهرهاي تحت سلطه خود بزنند.

بر اساس برخي از معاهدات دولت عثماني با دولت هايي اروپايي،  . اعطاي امتياز به بيگانه يا كاپيتوالسيون:4

متيازات و حقوقي به آنان داده شد كه سبب دخالت آن ها در كارهاي دولت مي شد. اين كار غالبا از طريق ا

شهروندان نصراني موجود در بالد عثماني انجام مي گرفت. اجراي معاهدات ياد شده، الزامي بود و سبب شد تا 

ث ضعف دولت و ايجاد برخي از حركت رعاياي خارجي از سيطره اوامر دولت خارج شوند؛ مسئله اي كه خود باع

  104هاي شورشي مي شد.

نظام بد مالياتي، گسترش حوزه جغرافيايي دولت در ميان ملل و قوميت هاي مختلف و  . برخي داليل ديگر:5

بي انسجامي ميان آنان، ازدواج با بيگانگان، نبودن استراتژي روشن از سوي دولت عثماني پس از فتوحات گسترده، 
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ت هاي اروپايي با دولت عثماني، گسترش گروه ها و سازمان هاي سرّي، فراواني كنيزكان و اسباب لذّت دشمني دول

  ميان خلفا و اعيان و تمايل به برگرفتن مظاهر تمدن غربي را مي توان از ديگر عوامل ضعف دولت عثماني ياد شمرد.

راه و رسم ديني و الهي بود. دولت عثماني  . يكي از مهم ترين عوامل سقوط دولت عثماني، فاصله گرفتن آن از6

از زمان تأسيس خود، داراي روح اسالم گرايي نيرومندي بود. تا وقتي كه تعليم و تربيت اسالمي و آموزش هاي 

ديني صحيح براي سپاهيان جديد در كار بود، دولت عثماني نيز نيرومند بود و فتوحات ادامه داشت؛ اما از زماني كه 

ت اسالمي ضعيف شد، غارتگري و فسق و فجور فزوني گرفت و انحراف ادامه يافت تا آن كه شورش ها تعليم و تربي

   105آغاز شد و دولت عثماني هيبت خويش را به سبب روي آوردن سالطين عثماني به لذات دنيوي از دست داد.

بيش تر آنان در منطقه رويارويي دولت اتريش و روسيه با دولت عثماني به قصد حضور  .1اما داليل خارجي: 

  نهضت اروپا در پيشي گرفتن در دانش و تمدن كه سبب فزوني نيروي اروپا از هر جهت شد. .2بالكان؛ 

درست زماني كه دولت عثماني سستي ورزيد و از كار علمي و بحث و تحقيق و تكامل علمي و آثار آن در 

دشمنان را  و شود دولت تقويت اسباب توانست مي كه موضوعي –زمينه ابتكار و خالقيت و اختراع فاصله گرفت 

   106اروپا نهضت علمي خود را آغاز كرد و به سوي توانمندي پيش رفت. -آرام كرده، حتي بر آنان غلبه كند

در اين دوره، پانزده خليفه به سلطنت رسيدند كه بيش ترشان، قابل اعتنا نيستند؛ مگر آنان كه حادثه مهمي در 

و نام و شهرتي براي آنان فراهم كرده است. نمونه آن سليم دوم است كه شهرت پدرش را يدك زورگارشان رخ داده 

مي كشيد و در واقع نخستين خليفه از خلفاي ضعيف اين سلسله به حساب مي آيد. از اين زمان به بعد، دولت به 

باقي ماند و بعد از آن هم از  آرامي سرزمين هاي خود را از دست داد تا آن جا كه تنها اندكي از آن براي عثماني

م). اين طوالني شدن در زوال، به 1757-1566هـ/1171-974ميان رفت. البته اين دوره دو قرن به درازا كشيد (

                                                            
  .275، ص 1962عبد الكريم غزايبه، تاريخ العرب الحديث، دمشق، .  105
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سبب هيبت گذشته دولت عثماني و وسعت سرزمين هاي آن، روحيه اسالميت و نيز اختالف دولت هاي اروپايي بر 

   108» 107ود.سر اراضي اخذ شده از دولت عثماني ب

  

 سلطان سليم دوم

  ويژگي هاي سلطان سليم دوم

 109هـ حكومت را در دست گرفت و ابوالسعود افندي شيخ االسالم974ربيع االول سال  9سليم دوم در « 

م) و ساير علما و وزرا و امرا با او بيعت كردند. وي كارش را با زيارت قبور اجدادش 1574-1490هـ/896-982(

  محمد پاشا را به صدر اعظمي برگزيد.آغاز كرد و صوقللي 

سليم دوم به شهامت و شجاعت و تقوا و پرهيزكاري و انجام دادن كارهاي خير شهرت داشت و هزينه حرمين 

  110شريفين را براي تأمين حقوق خدام و كمك به ساكنان آن ها را دو برابر كرد.
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  .309مختلف امارت كرده، تجربه بياموزند، تمام عمر را در حرمسرا نزد زنان به سر مي بردند. همان ، ص 
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  جريانات آن زمان

در استانبول بنا كرده، جامع اياصوفيه را كه بر اثر زلزله آسيب  وي مسجد بزرگي در ادرنه ساخت. هم چنين پلي

فراوان ديده بود، تعمير اساسي كرد. وي كوشيد تا رود دن را به ولگا متصل كند تا درياي سياه را به درياي خزر 

ند. اين متصل سازد. مردم قازان از ترس سلطه روس ها از وي خواستند تا راه كشتي ها و سپاه آنان را اصالح ك

طرح به دليل برخي رخداد ها و شورش ها به جايي نرسيد. به طور قطع، اگر وجود صدر اعظم صوقللي محمد پاشا 

و شهرت سياسي او نبود، رشته كارها از هم گسسته مي شد؛ اما به سبب وجود او آشفتگي ها و پريشاني ها به 

  111آرامش تبديل شد.

اي تبريك و بستن قرار داد به استانبول فرستاد. قرار بر آن بود تا اتريش رسميت دوم را پذيرفت و هيئتي بر

اتريش جزيه ساالنه را بپردازد و روابط پيشين حفظ شود. هم چنين پادشاه اتريش تابعيت امراي اتريش را در 

نسه و ونيز ترانسيلوانيا و بلغارستان از دولت عثماني پذيرفت. شاه طهماسب، امراي بلغارستان، روماني و سفراي فرا

  نيز هيئت هايي را براي تبريك فرستادند.

م معاهده اي با اتريش امضا كرد. عثماني در اين معاهده 1568هـ/976بدين ترتيب سلطان سليم در سال 

م معاهده اي با فرانسه 1569هـ/977ملكيت اراضي متعلق به اتريش را در مجارستان پذيرفت. هم چنين در سال 

روابط فرانسه با دولت عثماني تأكيد شد؛ نيز امتيازاتي كه پيش از اين، از آن به عنوان يكي از بسته شد و در آن بر 

عوامل ضعف دولت عثماني ياد شد و اسباب مداخله اروپايي ها را در اين كشور فراهم كرد، در اين معاهده مورد 

  تأكيد قرار گرفت.

پا شده و شخصي با نام ابن عليان مسبب آن بود، آرام در اين دوره، عثماني توانست شورشي را كه در بصره بر 

ليره طال از وي بستاند. فتح يمن و سركوب شورش آن ناحيه به رهبري مطهر بن  1500كند و مالياتي ساالنه برابر با 

م به انجام رسيد. هم چنين شورشي در 1570هـ/978م و فتح قبرش در سال 1568هـ/976شرف الدين در سال 
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م پديد آمد كه با شكست رو به رو شد. سلطان سليم در سال 1573هـ/981ن [روماني] در سال امارت بغدا

   112م پس از هشت سال حكومت در گذشت.1574هـ/982

عثماني ها در كار ساخت كشتي هاي جنگي جديت كرده، ناوگان آنان به قبرس و كرت حمله برد و از آن جا به 

دو جزيره كوفو و كتالونيا را تصرف كرده، نفوذ خود را در سال سوي آلباني رفت. عثماني ها توانستند 

م در آن نواحي استوار سازند. اندكي بعد ناوگان اسپانيا به كمك ونيزي ها آمد. ناوگاني هم از سوي 1571هـ/978

ميان دو صقليه، پاپ، ناپل و مالت به فرماندهي اميرال اسپانيايي دون جوان از راه رسيد. به دنبال آن جنگ سختي 

ناوگان صورت گرفت كه عثماني ها شكست خورده، دويست كشتي خود را از دست دادند. چنان كه بيست هزار نفر 

  از نيرو هاي آنان نيز كشته شد؛ در حالي كه صليبي ها هشت هزار نفر و شماري كشتي از دست دادند.

ياد اين پيروزي در نقاط مختلف ساخته  نتايج اين پيروزي براي اروپا به حدي مهم بود كه كليساهاي چندي به

شد. در اين سوي، عثمان يها شروع به ساخت كشتي و تقويت ناوگان دريايي خود كردند؛ به طوري كه نيرومندتر از 

   113گذشته شدند.

ناوگان عثماني پيروزي هايي را در موره (آب هاي نفارين) به دست آورد؛ به طوري كه ونيزي ها از آن ناحيه 

. هم چنين ناوگان عثماني به جنگ ايتاليا و سواحل ونيز رفت. عثماني ها توانستند ناوگان اسپانيا را كه بر گريختند

تونس مسلط شده بود، از ميان ببرند و اين سرزمين را به حوزه قدرت خود باز گردانند. بدين ترتيب درياي مديترانه 

  بار ديگر در اختيار عثماني ها در آمد.

  114»عثماني ها بر تونس نگذشته بود كه سليم دوم بيمار شد و يك سال بعد درگذشت. يك سال از تسلط
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 سلطان مراد سوم

  ويژگي هاي مراد سوم

وي پس از درگذشت پدرش حكومت را به دست گرفت. مراد سوم در كار علم و دانش اندوزي جديت « 

صوفيانه داشت و دوستدار عالمان پدهيزكار داشته، به عربي، فارسي و تركي شعر مي سرود. او هم چنين تمايالت 

هزار ليره طال بود،  110000بود. مراد سوم پولي را كه مي بايست صرف هزينه تخت نشيني خود مي كرد و مبلغ آن 

ميان سپاهيان تقسيم كرده، مانع از برپايي بلوا و شورش آنان شد كه به طور طبيعي به علت تأخير در پرداخت حقوق 

  115آمد.آنان پيش مي 

  جريانات آن زمان

مراد كارها و سياست هاي پدرش را دنبال مي كرد. در روزگار وي، جنگ هاي فراواني در مناطق مختلف روي 

خليفه عثماني به  117، هانري دي والوا گريخت و به فرانسه رفت. 116هـ پادشاه بولونيا (لهستان)982داد. در سال 

وانيا [استفان باتوري] را به عنوان شاهي برگزينند و آنان چنين كردند. لهستان اعيان بولونيا توصيه كرد تا اميرِ ترانسيل

م تحت الحمايه دولت عثماني در آمد و اتريش نيز در معاهده اي كه در سال بعد 1575هـ/983(بولندا) در سال 

ستان م به غارت مرزهاي له1576هـ/984براي مدت هشت سال بسته شد، آن را پذيرفت. تاتارها در سال 

پرداختند؛ اين دولت از عثماني كمك خواست، دولت عثماني در معاهده اي رسمي، حمايت خود را از آن منطقه 

   118اعالم كرد.
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م انقالبي در مراكش پديد آمده، شريف محمد متوكل رهبر انقالب از پرتغالي ها كمك 1577هـ/985در سال 

ت كمك كرد كه وي به ياري او شتافت و نيرويي از خواست. عبد الملك، سلطان مراكش از مراد سوم در خواس

طرابلس به مراكش فرستاد. اين نيرو در قصر كبير در جنوب طنجه با نيروي پرتغالي ها در گير شده، عثماني ها و 

هوادارانشان بر نيروي نظامي پرتغال پيروز شدند. عبد الملك به سلطنت خود بازگشت و از سلطان عثماني تشكر 

   120» 119پيروزي او دعا كرد. كرده، براي

عثماني ها كوشيدند از درگيري هاي داخلي ايران كه به سبب مرگ شاه طهماسب بروز كرده بود، اشتفاده « 

م ادامه 1639-1578هـ/1049-986كنند. آنها وارد خاك ايران شدند. جنگ ميان طرفين در گرفت كه از سال 

يا ذهاب منجر شد. لشكركشي ايران سه مرحله را پشت سر گذارد و يافت و نهايتا به انعقاد پيمان صلح قصر شيرين 

  تهديدات بسيار جدي را براي امپراطوري عثماني به وجود آورد.

م عثماني 1590هـ/998م تا انعقاد پيمان استانبول در سال 1578هـ/986در خالل اولين مرحله، يعني از سال 

خانه كورا: گرجستان، شيروان، داغستان، را به تصرف خود در ها بخش وسيعي از اراضي ايران، واقع در شمال رود

آوردند. ضد حمله هاي ايران به وسيله ازدمير اوغلو عثمان پاشا دفع گرديد. او موفق شد تا دروازه هاي آهنين را در 

-1582هـ/991-990اختيار گيرد و در عين حال از خان كريمه از طريق دشتهاي شمال كمك دريافت دارد (

م). عثماني ها با ساختن يك دژ محكم در كرس پايگاه جديدي براي خود دست و پا كردند. در سال 1583

م آنها دست به حمله اي ديگر زدند، و در همان سال ايروان را تصرف نمودند، آنها تبريز و مراغه را 1583هـ/991

آوردند. در جنوب نيز، نيروهاي  م به چنگ1588هـ/996م و گنجه و قره باغ را نيز در سال 1585هـ/993در سال 

م وارد عمل شدند، و عراق عجم را مسخر كردند. در آسياي 1586هـ/994عثماني در بغداد و موصل، در سال 

م به عثماني ها ملحق شد، به خراسان حمله كرد 1582هـ/990مركزي نيز عبداهللا خان رهبر قبيله شيباني كه در سال 

م بر هرات استيال يافت. با چنين شرايطي شاه جديد صفوي، عباس اول 1588هـ/مارس 996ربيع االول  18و در 
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م بر تخت نشست، مجبور به انعقاد پيمان صلح با عثماني ها شد آن هم بر اساس شرايطي 1587هـ/995كه در سال 

گروگان  كه طلب مي كردند. عثماني ها تمامي متصرفات خود را حفظ كردند، و برادر شاه، حيدر ميرزا، به عنوان

  روانه استانبول گرديد. اين پيمان متضمن آزار نرسانيدن به پيروان اهل سنت در ايران نيز بود.

با وجود اين حاكميت عثماني در اين متصرفات جديد پا نگرفت. سكنه هاي محلي كه تركي صحبت مي كردند 

چنان به صفويان وفادار باقي ماندند. تنها اما شيعه مذهب بودند، و هم چنين قبايلي كه از آناتولي گريخته بودند، هم

منطقه سني مذهب شيروان خوشايند عثماني ها بود. مردم در ديگر مناطق نيز با فاتحان سر جنگ و ناسازگاري 

داشتند و بيشتر به قلمرو شاه صفوي پناه مي بردند. دولت عثماني، با سياست مالياتي خود، بر اساس فهرست برداري 

روستايي، مالياتهاي نامأنوس، نظام اقطاعي و اقطاعات نظامي، نارضايتي و سيعي را در ميان اهالي از زمين و سكنه 

سبب گرديد. سلسله هاي محلي و سران قبايل بويژه اكراد و بدويان تركمن كه اكثريت جمعيت بومي را در عراق 

ز جديد عثماني در اين نواحي عجم تشكيل مي دادند، عمدتا خواهان نظارت غير مستقيم شاه بر حكومت متمرك

بودند. از سوي ديگر عثماني ها به علت جدايي اين مناطق از پايگاه هاي اصلي شان در بغداد، ديار بكر، ارزروم 

كامال زمين گير شده بودند. سرباز، تداركات و آذوقه بسختي از اين پايگاهها به عراق عجم مي رسيد. وزير اعظم، 

شكر كشي مخالف بود، اعتقاد داشت كه منابع امپراطوري كفاف اين قشون كشي را نمي محمد پاشا كه با كل اين ل

   121»كند.

سلطان مراد سوم، امتيازات قنسولي را با فرانسه و ونيز تجديد كرد و صوقللي پاشا صدراعظم را مأمور اجراي « 

آن ساخت. وي بر بند هاي معاهده دولت خود با فرانسه و ونيز مسائلي را افزود. از جمله آن كه سفير فرانسه در 

 پرچم زير تا يافتند اجازه – ونيز استثناي به –پايي مراسم مختلف، مقدم بر ديگران است. هم چنين كشتي هاي ارو

   123» 122.آورد دست به را فرانسه تجاري امتيازات تمام نيز انگليس بعد مدتي. شوند وارد عثماني سواحل به فرانسه
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م لشكركشي به ايران، آن هم بعد از نبردهايي طوالني و فرسايشي به ضميمه كردن 1590هـ/998در سال «

يجان به امپراطوري عثماني منجر شد. از آن رو عثماني ها توجه خود را معطوف غرب نمودند. صحبت قفقاز و آذربا

م 1571هـ/979اسپانيا، همانند اتحاد سال  -از ضرورت تصرف كرت در ميان بود؛ اما عثماني ها از اتحاد ونيز

به يك قشون كشي مديترانه اي وحشت داشتند. در اروپا انتظار مي رفت كه تركان عثماني بر ضد اسپانيا دست 

بزنند. دولت عثماني سعي كرد تا براي بر چيدن سلطه اسپانيايي ها به فرانسه مدد برساند. او با تهديد به سد كردن 

تجارت آنها، شهروندان مارسي را بر آن داشت تا از هنري اهل ناواري حمايت كنند. انگلستان نيز در حال تالش بود 

اعزام ناوگان خود بر ضد اسپانيا وادارد. فرستاده ويژه انگليس در استانبول كوشيد تا در مذاكرات تا عثماني ها را به 

آتش بس ميان اسپانيا و عثماني ها كارشكني كند، و در عين حال جلو جنگ تركان را هم با اتريش بگيرد. بدين 

اني ها تصميم گرفتند كه مسئله مجارستان ترتيب استانبول به مركز ثقل سياست بين المللي تبديل شد. سر انجام عثم

  را در اولويت قرار دهند.

اين موقعيت در اروپاي غربي به طرز عجيبي به نفع آنها تمام شد. انگلستان و فرانسه، اسپانيا را مشغول نگه 

خراج م ارسال 1591هـ/999داشتند، و ونيز هم بي طرقي اختيار كرد. از سوي ديگر امپراطور ردولف دوم از سال 

ساالنه را به استانبول متوقف كرده بود. براي فشار وارد آوردن به او، فرماندار بوسني، حسن پاشا، حمالت گسترده 

اي را در كروواسي سازمان داد. اين حمالت به ناكامي سنگيني منجر شد به طوري كه پاشا جانش را از داد. هنگام 

ماني را سخت خشمگين ساخت؛ به طوري كه خواهان لشكر كشي به يكه اين اخبار به استانبول رسيد، دولتمردان عث

م ضد اتريش اعالن 1593ژوئيه سال  29هـ/1001شوال سال  29غرب شدند. وزير اعظم قوجاسينان پاشا در 

جنگ داد. در اواخر ماه ذي القعده/اوت، او سپاه خود را ضد مجارستان به حركت در آورد. اتريش به كمك دو 

وي پاپ به شرق اروپا اعزام شدند، موفق به تشكيل يك ائتالف مسيحي بر ضد عثماني ها شد. ايلچي كه از س

ترانسيلوانيا، مولداوي، قزاق ها به اين ائتالف پيوستند. اين مرحله دوم از جنگ هاي مجارستان، عثماني ها را در 

   124»جبهه اي كه از درياي سياه تا كروواسي كشيده شده بود، مشغول ساخت.
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حركت هاي شورشي چندي، در ايام توقف نبردها، در واليات عثماني از سوي يني چريان صورت گرفت و « 

به دنبال آن بود كه سلطان، آنان را مأمور به جنگ با مجارستان كرد؛ اما در برابر اتريش كه به دفاع از مجارستان 

صرف شد كه بعدها سنان پاشا آن ها را باز آمده بود، شكست خوردند. در اين رخداد، برخي از قلعه هاي استوار ت

پس گرفت. امراي بلغارستان و روماني و ترانسيلوانيا اعالم تمرد كرده، براي جنگ با عثماني به اتريش پيوستند. 

  125م به نبرد با آنان رفت كه پيروز نشد و شهرهاي چندي خسارت ديدند.1594هـ/1003سنان پاشا در سال 

يايي فراوانش ضعيف شد و در انديشه صلح با عثماني افتاد. اسپانيا نيز پس از و نيز به سبب جنگ هاي در

شكست فاحش ناوگانش در جنگ ارمادا ضعيف شده و دست از دشمني با عثماني در مديترانه برداشته بود. ايتاليا و 

وري كامل داشت؛ در پاپ نيز مشغول جنگ داخلي بودند. بدين ترتيب ناوگان عثماني در مديترانه يكه تاز شده، سر

  حالي كه نيروهاي بيگانه از اين دريا دور شده بودند.

م ترور شد و سنان پاشا جاي وي را 1589هـ/986در دوره مراد سوم، صدر اعظم صوقللي پاشا در سال 

گرفت. صوقللي پاشا با تخصص نظامي خود توانست هيبت و قوت و نفوذ دولت عثماني را حفظ، و ناوگان دولت 

ي را تقويت كند و با كفايت و درايت خود آنچنان امور را اصالح سازد كه هيبت و عظمت دولت عثماني از هر عثمان

طرق تقويت شود. وي با برخي از دولت هاي اروپايي كه دشمني با عثماني داشتند، صلح كرد. اما پس از درگذشت 

اوضاع شهرها در هم ريخت و برخي از او دولت ضعيف شد و درگيري ميان صدور آغاز گرديد. به دنبال آن، 

سپاهيان سر به شورش برداشتند كه دولت نتوانست در برابر آنها بايستد. به دنبال آن، عزل صدراعظم ها پي در پي 

صورت گرفته، يني چريان نيز شوريدند. آشفتگي اوضاع سبب شد تا لهستان خود را از تابعيت عثماني خارج كرده، 

   126»اعالن جنگ دهد.
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 لطان محمد سومس

  ويژگي هاي سلطان محمد سوم

سال داشت و پيش از آن والي مغنيسيا بود. وي تمام برادرانش  29محمد سوم در حالي به سلطنت رسيد كه « 

كاري كه بر خالف تمامي احكام شريعت بود. وي كاركنان سراي سلطاني را نيز از  127را كه نوزده نفر بودند، كشت.

رهاد پاشا را به فرماندهي نيروي دريايي برگزيد و همو را به جاي سنان پاشا، به صدر ميان برد. محمد سوم، ف

اعظمي منصوب كرد. اين سلطان را متقي! و دوستدار عدل و انصاف شمرده اند، و گفته شده است كه فردي عالم 

از جنگ ها در دوست و مصلحت گرا و عالقه مند به دانش و فن بوده است. با اين حال، طوالني شدن برخي 

   129» 128روزگار وي، او را از انجام دادن هر كاري باز داشت.

  جريانات آن زمان

م كه امپراطوري عثماني درگير جنگ بر ضد اتريش و ايران 1610-1594هـ/1019-1004در ميان سالهاي « 

دردسر آفريني جاللي  بود، دسته هايي از جاللي ها به آناتولي هجوم بردند و آنجا را دستخوش هرج و مرج نمودند.

م) مي كرد. جاللي ها در اين زمان 1596هـ/1004ها، زماني شروع شد كه محمد سوم خود را آماده جنگ اغري (

با گشت زدن آن هم در دسته هاي كوچك، حضور خود را به نمايش گذاردند. بعد از آنكه مقدمات جنگ فراهم 

الحليم اختيار داد تا در آناتولي مركزي، سربازگيري كنند. وقتي شد، دولت به حسين پاشا و بعد به قره يازيجي عبد 

كه اين دو تن از قدرت خود سوء استفاده كردند، دولت عثماني، تصميم به مقابله با آنها گرفت. از اين رو اين دو 

. قره رهبر مجبور به شورش شدند و از مردم پول و آذوقه براي تأمين نيروهاي نامنظم تحت فرمان خود گرفتند

                                                            
تا در آغاز سلطنت خود همه برادران را بكشند. گفته مي شود كه سلطان محمد فاتح قانوني وضع كرده بود كه ضمن آن جانشينان خود را سوگند داده بود .  127

 4، ص 1به نقل از: جب وبوون، المجتمع االسالمي و الغرب، ترجمه عبد الرحيم مصطفي، ج  110بنگريد: احمد عبد الرحيم مصطفي،في اصول التاريخ العثماني، ص 
.  
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يازيجي فرمانده خوبي از آب در آمد، و موفق شد تا عناصر ناراضي را در آناتولي با هم متحد سازد. اين مسئله 

شامل نيروهاي سواره نظام نيز شد، زيرا دولت دستور داده بود سپاهياني كه به جنگ نرفته اند، بايد غرامت بپردازند 

مورد سپاهياني كه ميدان جنگ را ترك كرده بودند، صدق مي كرد.  و زمينهاي شان نيز مصادره شود. اين مسئله در

) برگرد قره يازيجي جمع شدند. از سال 400000جاللي (بر اساس برخي منابع ديگر  20000در نتيجه 

م آنها گروههاي بزرگي را تشكيل دادند كه شهرهاي آناتولي را وادار به پرداخت خراج كردند و 1598هـ/1006

در همه حال به اثبات رساندند. اينان بر ايلتهاي سيواس ذوالقدر در آناتولي مركزي استيال يافتند. حضور خود را 

زماني كه دولت مركزي، وزير اعظم، محمد پاشا، را به جنگ با آنها روانه منطقه كرد، جاللي ها در جنوب شرق 

كرد و آن را مركز مقاومت خود قرار داد. م). قره يازيجي قلعه ارفه را تسخير 1599هـ/1007آناتولي تجمع كردند (

دولت براي جلب نظر محمد پاشا كوشيد تا او را به عنوان فرماندار يكي از واليات واقع در سرحدات بگمارد، اما او 

م چشم از جهان فروبست. بعد از مرگ او، گروههاي 1602هـ/1011از اين كار سر باز زد. قره يازيجي در سال 

در آناتولي پراكنده شدند. يكي از اين گروهها به رهبري برادر او، دلي حسن (حسن ديوانه)  زيادي از جاللي ها

كوتهيه را به محاصره درآورد. دولت عثماني موفق شد تا با گماردن دلي حسن به امارت بوسني و دادن برخي 

  ره نظام امپراطوري داخل كرد.واليات مرزي به تعدادي از هواداران او، آنها را آرام سازد كه بقيه را هم در سوا

جاللي ها به فكر برپايي دولتي براي خود نبودند. قره يازيجي و نيروهاي نامنظم او از مردم ازتزاق مي كردند؛ 

اما به نظر مي رسد كه هيچ گاه دست به كارهاي خالف قانون همچون دزدي و تخريب نزده باشند. با اين همه واژه 

ريب بود. روستاييان مضطرب زمينهاي خود را ترك مي كردند و به شهرهاي مستحكم جاللي ياد آورد كشتار و تخ

پناه مي بردند. شهروندان ثروتمندتر به استانبول مي گريختند، و يا به بالكان و كريمه روي مي آوردند. اين حركت در 

ي دهند. همين طور كه زمين تاريخ تركيه به فرار بزرگ معروف است. برخي از منابع خبر از تخريب كلي آناتولي م

ها كشت نشده رها مي شد، قحطي و كمبود مواد غذايي نيز بيشتر آشكار مي گشت. در برخي مناطق رهبران و 

به محض  130فرماندهان نظامي از اين زمينهاي باير براي چراگاه استفاده كردند و يا آن را به زير كشت مي بردند.
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، درگيري و كشمكشهاي جدي ميان آنها پديد مي آمد. جاللي ها هيچ هدف آنكه صاحبان اين زمينها باز مي گشتند

مشخص سياسي يا اجتماعي را دنبال نمي كردند. اما سربازان نا منظم، داراي صورتي از همبستگي گروهي بودند. 

مهم بودند. آنها با نيروها و سربازان ثابت ستيز مي كردند، سربازاني كه در اياالت مختلف داراي مشاغل و مناصب 

آنچه كه نيروهاي نا منظم مي خواستند همانا داشتن سهمي از امتيازات سربازان ثابت بود. اين ويژگيهاي كلي را مي 

توان براي شورشهاي گسترده جاللي ها و سربازان نا منظم به كار برد. آنها در مقابل سلطه قدرت مركزي كه از 

خود واكنش نشان مي دادند. گاهي اوقات اين دربار عثماني بود كه  طريق نيروهاي منظم و ثابت اعمال مي شد، از

   131»چنين واكنشي را ترغيب مي كرد.

  

 كارهاي نظامي محمد سوم و جنگ با اتريش

سلطان عثماني پيش از عهده دار شدن سلطنت، به جنگ با دولت اتريش و مجارستان رو به رو شده بود؛ « 

بلغارستان ملك اردل و ديگر فعاليت هاي دولت اتريش بود. دولت عثماني همان گونه كه نظاره گر شورش امير 

توانست مانع از هجوم اتريشي ها براي اشغال مجارستان شود؛ با اين حال، دشمن توانست دو قلعه بكرش و 

انجام  ترغوشته را پس از كشتن اميران اين دو قلعه، تصرف كند. عثماني ها تالش زيادي براي استوار كردن آن قلعه

در استانبول ارتش عثماني «  132»داده بودند؛ جز آنكه در نگهداري آن سستي كردند و سپاه عثماني شكست خورد.

م) را وادار كرد تا شخصا در ميدان نبرد حضور پيدا كند. 1603-1595هـ/1012-1003سلطان محمد سوم (

 40000اي مشترك اتريش و ترانسيلوانيا كه بالغ بر سپاهيان عثماني ارلو (اغَري، اَگر) را به چنگ آوردند و با نيروه

م)؛ اين نيروي 1596هـ/اكتبر 1005تن مي شدند، در آويختند و پيروزي بزرگي به دست آوردند (ربيع االول 

مشترك را امپراطور مكسي ميليان رهبري مي كرد، و محل جنگ هاچووا (مزوكرستس) بود. با وجود اين اتريشي ها 

تناع كردند. گرسنگي، كمبود بودجه، و فرسايش ناشي از جنگ در استانبول رخ نمود. سواره از پذيرش صلح ام
                                                            

  .454-453تاريخ اسالم كمبريج، جلد اول، تيمور قادري، ص .  131
  .92- 91دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، رسول جعفريان، ص .  132

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



نظامهاي آناتولي كه از ميدان جنگ هاچووا گريخته بودند، سر به شورش برداشتند. در سالهاي بعد اتريشي ها دانوب 

جنگ به استحكامات استرگوم، م) 1598هـ/1006را بار ديگر تصرف كردند و بوداپست را به محاصره در آوردند (

كنيجا و استولويسنبورگ كشيد و اين استحكامات بعد از هر محاصره ميان طرفين دست به دست شدند. در سال 

م حمله شاه عباس در شرق عثماني ها را در موقعيت بغرنجي قرار داد. با اين حال، شورش 1603هـ/1012

وسكي كه در مخالفت با حاكم اتريش به وقوع پيوست، به كمك آنها پروتستان هاي ترانسيلوانيا، به رهبري استيفن ب

   133»آمد. عثماني ها به بوسكي لقب پادشاه مجارستان دادند و او را تحت الحمايه خويش گرفتند.

  

 عثماني ها و نبرد ايران

با دولت شاه عباس با استفاده از موقعيتي كه به سبب درگير شدن عثماني در اتريش پيش آمده بود، صلح « 

عثماني را نقض كرد و آذربايجان و شروان و تبريز و وان را از تصرف دولت عثماني درآورد. سلطان محمد هم چنين 

توانست شورش لشكريان و سواركاران را در آناتولي و استانبول آرام كند كه در جريان آن از يني چريان بهره برد. 

  134»سال داشت، درگذشت. 37م در حالي كه تنها 1603هـ/1012وي در سال 
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  سلطان احمد اول

وي در حالي كه تنها چهارده سال داشت، بر تخت سلطنت عثماني تكيه زد. تا اين زمان هيچ كس از خاندان «

عثماني، با اين سن اندك به سلطنت نرسيده بود. در اين هنگام، اوضاع دولت درهم ريخته بود؛ چرا كه از يك سو 

بود و از سوي ديگر نبرد با ايران؛ هم چنين شورش هاي چندي در بخش آسيايي دولت  جنگ با اتريش در جريان

وي كارهاي پدرش را در ادامه جنگ دنبال كرد. سلطان احمد به انجام دادن كارهاي خير شهرت  برپا شده بود.

اقداماتي صورت  داشت و در آب رساني حرمين شريفين تالش كرد، و در زمينه پرده كعبه و حجره نبوي در مدينه

  135»داد. وي روستاهايي را وقف خادمان حرمين شريفين كرد و كارهاي خير فراواني در مكه انجام داد.

م آنها استرگوم را بار ديگر فتح كردند. در اين اوضاع دگرگون شده عثماني ها و 1605هـ/1014در سال «

حاكميت عثماني ها در مجارستان تداوم بخشيد  تروك -اتريش براي برقراري صلح به توافق رسيدند. پيمان زسيتوا

تا جايي كه دو ايالت جديد، كنيجا و اَغري، تشكيل شد. عثماني ها نيز از ادعاهاي خود در مورد آن بخش از قلمرو 

قديمي مجارستان كه به هابسبورگ منتقل شده بود، چشم پوشيدند و خراجي از بابت آن دريافت نكردند، در عين 

نده عقب نشيني نيروهاي هر دو طرف بود. سلطان عثماني، امپراطور هابسبورگ را به عنوان همتاي حال تضمين كن

خود به رسميت شناخت و لقبش را با عنوان قيصر اذعان كرد. در واقع تداوم و اعتبار پيمان صلح به مدت بيست 

ه در زمان سلطان سليمان بزرگ سال، نشان داد كه دربار عثماني از ادعاهاي خود مبني بر كسب برتري جهاني ك

مطرح كرد، چشم پوشيده است. اين جنگ ضعف امپراطوري عثماني و قدرت نظامي هابسبورگ را به نمايش گذارد. 

در خالل جنگ، نيز عثماني ها چند بار پيشنهاد صلح را مطرح كرده بودند، و بدين ترتيب نشانه هاي اضمحالل 

  قدرت تركان آشكار شد.

م) نشانه آغاز تالشهايي جدي براي يافتن راه عالجي براي 1617-1603هـ/1026-1012ل (سلطنت احمد او

م شاه عباس از اين آشفتگي استفاده كرد و دست به يك حمله جديد 1603هـ/1012مشكل جاللي ها بود. در سال 
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مؤثر در اين راه به  زد. سركوب جاللي ها (كه در آن زمان تا هالل الخصيب نيز آمده بودند.) اولين اقدام جدي و

وزير اعظم، قويوجومراد پاشا، جانبوالد اوغلوعلي كه حاكم حلب، بود و يوسف پاشا و قلندر  شمار مي رفت.

م) شكست داد. گفته مي شود كه 1608-1607هـ/1017- 1016اوغلو، را كه بر غرب آناتولي حكومت مي راندند (

محصل را رهبري كند. قلندراوغلو  5000سواره نظام، و  16000سرباز نامنظم،  18000جانبوالد اوغلو مي توانست 

به شاه عباس پناهنده شد. در اين حركت بخش عمده اي از هوادارانش نيز او را همراهي مي كردند. در سال 

م وزير اعظم هزاران تن از جاللي ها را قتل عام كرد. سلطان قانون نامه جديدي نگاشت و آن را 1610هـ/1019

انون نامه سليمان كرد، او در اين قانون نامه برخي فرمانها را اصالح كرد. برپايه اين اصالحات شمار جانشين ق

سربازان ثابت تقليل يافت و به دخالتهاي آنان در امور دولت پايان داده شد. در عين حال وزير اعظم بر كليه امور 

  136»د گرفت.دستگاه دولتي مسلط گرديد، و روستاييان را تحت حمايت مؤثر خو

  

  جنگ با اتريش

سلطان احمد، الالمحمد پاشا را به جاي يمشچي حسن پاشا به صدراعظمي برگزيد. وي فرمانده كل نيروهايي « 

بود كه با اتريش در جنگ بودند و خود از بهترين فرماندهان به شمار مي رفت. الالمحمد سپاه عثماني را تقويت كرد 

اشغال در آورد. وي هم چنين با امارات بلغارستان، روماني و اردل جنگيده،  و قلعه استراگون را محاصصره و به

سلحي را با آنان امضا كرد. وقتي الال محمد درگذشت، قوبچي مراد به صدر اعظمي رسيد. وي نيز يكي از 

هاي استوار را فرماندهان سپاه عثماني بود. سپاه عثماني در نبرد با اتريش به پيروزي رسيده، توانست برخي از قلعه 

در منطقه يانق، استراگون، بلگراد و مناطق ديگر تصرف كند. سپاه عثماني در مجارستان نيز به پيروزي هايي دست 

نتيجه اين پيروزي ها آن بود كه دولت اتريش صلح را  يافته، نيروهاي اتريش را در آن ناحيه به شكست كشاند.
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دويست هزار دوكات طال به عنوان جزيه بپردازد. مجارستان نيز طرق پذيرفت و قبول كرد تا ساالنه مبلغي معادل 

  137همين معاهده در تابعيت دولت عثماني ماند.

جنگ هاي دريايي چندي نيز ميان كشتي هاي عثماني و اسپانيا و شواليه هاي ساكن جزيره مالت و برخي 

هم چنين دولت، امتيازات داده شده به  امارات ايتاليا پيش آمد كه پيروزي ميان دو طرف دست به دست مي گشت،

فرانسه و انگليس را تجديد كرده، همان امتايزها را به هلند نيز داد. معاهده جديدي نيز با لهستان منعقد و قرار شد تا 

دولت عثماني جلوي حمالت تاتارهاي قرم (كريمه) را به اين ناحيه بگيرد و لهستان نيز از حمالت قازان در هجوم به 

  138عثماني جلوگيري كند.خاك 

در جريان درگير شدن دولت در جنگ با اتريش و هم پيمانان او، بحران ها و شورش هاي داخلي [معلوف به 

شورش هاي جاللي ها] فزوني يافت. از جمله شورش جان پوالد كردي در آناتولي و قلندر اوغلي والي آنكارا بود. 

  139»ت عثماني توانست اين شورش ها را سركوب كند.فخر الدين معني هم در لبنان شوريد؛ اما دول

  

  جنگ با ايران

م عباس اول دست به 1618-1603هـ/1027-1012در مرحله دوم از جنگهاي ايران و عثماني، از سال « 

هجوم زد ازبك هاي شيباني را، كه به وسيله عثماني ها به سالحهاي آتشين مجهز شده بودند، سركوب كرد، و با 

خود به سالحهاي به دست آمده از عثماني ها ، سپاه جديدي تشكيل داد. ضد حمله ايران در سال  تجهيز غالمان

م آغاز شد و در همان سال به فتح مجدد تبريز انجاميد. سپاه عثماني به فرماندهي جغالزاده سينان 1603هـ/1012
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در آناتولي، عثماني ها را  م عقب نشست. اردوكشي بر ضد اتريش و مشكالت جاللي1605هـ/1014پاشا در سال 

  140»از تشكيل يك سپاه امپراطوري بر ضد ايران بازداشت.

شاه عباس با استفاده از اين جنگ ها و شورش هاي داخلي، شمال عراق و شهرهاي تبريز و وان را تصرف « 

در سال كرده، سپاه عثماني در اين ناحيه، از مقاومت در برابر وي عاجز گرديد. دولت عثماني به اجبار 

م تن به صلح داده، تمام سرزمين هايي را كه سليمان قانوني در اين بخش ضميمه قلمرو عثماني 1612هـ/1021

  142»141كرده بود، و شامل بغداد نيز مي شد، به ايران واگذار كرد. اين نخستين عقب نشيني دولت عثماني بود.

عثماني ها (هابسبورگ هاي اتريش و م كوشيد تا با دشمنان اروپايي 1586هـ/994شاه عباس از سال « 

اسپانيا) اتحاديه اي تشكيل دهد. او همچنين درصدد برآمد تا از طريق مسكو يا اقيانوس هند، تجارت ابريشم ايراني 

را بار ديگر برقرار سازد. عثماني ها در حال حاضر از آن سود فراوان كسب مي كردند. شاه عباس پيشنهاد كرد كه 

سكه طال به انگلستان بفروشد. او در جنوب ايران  4000000تا  3000000ر قبال دريافت ساالنه ابريشم ايران را د

بندرعباس را بنا نهاد كه بسرعت گسترش يافت. برادران انگليسي شرلي در سياست اقتصادي شاه و همكاريهاي 

بس مهم ايفاد كردند.  سياسي اش با اروپا و در طرحهاي ويژه او در امر راه اندازي يك جنگ اقتصادي نقشي

عثماني ها نيز دست به تالفي زدند و با اتخاذ تدابيري سرسختانه ايران را از فلزات ارزشمند و مس محروم ساختند. 

در نتيجه بحران شديد ارزي در ايران پديد آمد. شاه عباس شيروان، آذربايجان و گرجستان را فتح كرد، و به عثماني 

بار ابريشم، پيشنهاد صلح داد. او قبال تمامي تجارت ابريشم در ايران را به انحصار  100ها در برابر ارسال ساالنه 

م 1618هـ/1027م مطرح شد؛ اما عثماني ها در سال 1610هـ/1019خود در آورده بود. پيشنهاد صلح در سال 

  143»مجبور شدند اين پيمان را امضا نمايند.
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سالگي درگذشت. وي نيمي از عمر كوتاه خويش را  28م در سن 1617هـ/1026سلطان احمد در سال « 

سلطنت كرد. پس از آن برادرش مصطفي اداره امور را در دست گرفت؛ چرا كه فرزندش عثمان هنوز كوچك بود. 

مصطفي نيز اسير دست كنيزكان و اهل حرم بود و زمان يكه به سلطنت رسيد، چيزي درباره امور حكومت نمي 

  144»زل شد و عثمان فرزند كوچك سلطان، به رغم سن اندكش، به سلطنت رسيد.دانست. وي پس از سه ماه ع

  

  سلطان عثمان دوم

عثمان دوم پس از عزل عمويش مصطفاي اول، به سلطنت رسيد. وي در آن وقت تنها سيزده سال داشت. و « 

در سال بالفاصله به لهستان اعالم جنگ داد كه دليلش دخالت آن دولت در امور امارت روماني بود، 

م به درخواست لهستان، ميان دو طرف صلح برقرار شد. يني چريان خواستار ادامه جنگ بودند كه 1620هـ/1029

يني  امر آگاهي يافته، بر وي شوريدند. مورد خشم سلطان واقع شدند. سلطان در پي توطئه بر ضد آنان بود كه از اين

ماندار ارزروم، آبزا محمد پاشا، در رأس گروهي از نيروهاي نا از آن رو فر«چريان، عثمان يدوم را به قتل رسانده، 

منظم، براي آنكه انتقام خون سلطان را بستاند سر به شورش برداشت. محمد پاشا پنج سال به مركز و شرق آناتولي 

شست. حاكميت داشت،  و هر كجا كه سربازان ثابت را مي يافت قتل عام شان مي كرد. سرانجام او به ارزروم عقب ن

بار ديگر مصطفاي اول را در  145 »م).1628هـ/1038در آنجا او در مقابل به دست آوردن امارت بوسني تسليم شد (

  م بر تخت نشاندند.1621هـ/1031سال 

هـ عهده دار سلطنت شد؛ اما در سياست، 1031سلطان مصطفي براي بار دوم به دنبال فتنه يني چريان به سال 

براي انتخاب صدر اعظم به جايي نرسيد؛ به طوري كه در يك سال و چهار ماه، هفت صدراعظم عوض شد و 

ن در حالي بود كه مدت صدارت اختالف ميان امراي آناتولي با سواركاران به جهت صدر اعظم ها باالگرفت. اي

برخي از صدر اعظم ها كم تر از يك ماه بود. از آن جا كه سلطان ضعيف و در اداره امور عاجز بود، از سلطنت عزل 
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شد و مراد چهارم فرزند سلطان احمد اول به سلطنت رسيد. مدت سلطنت مصطفاي اول يك سال و هفت ماه 

  147»146بود.

  

  سلطان مراد چهارم

  سلطان مراد چهارمويژگي هاي 

به سلطنت رسيد؛ پيش از وي برادرش عثمان مدتي عهده دار  1032وي پس از عمويش مصطفي در سال « 

مقام سلطنت بود. از آن جا كه مراد چهارم كودك بود، يني چريان بر وي سيطره يافتند و كار دولت در نهايت بدي و 

  خرابي مي گذشت.

  جريانات آن زمان

ت به اصالح اوضاع داخلي بپردازد تا پس از آن با آرامش بتواند به مسائل خارجي بپردازد. وي ابتدا مي بايس

به همين دليل، از قلع و قمع سپاهيان شورشي كه برادرش عثماني دوم را كشته بودند، آغاز كرد. پس از آن به تعقيب 

ن كاست. وي سپاه جديدي تشكيل داد تا يني چريان پرداخت تا آن كه رهبران آن را از بين برده، از شمار يني چريا

  بتواند بر آن اعتماد كند.

امير فخرالدين معني دروزي در زمان احمد اول در لبنان دست به انقالب زد؛ اما دولت به وي توجهي نكرده، در 

ست به برابر پرداخت جزيه توسط او، حكومت آن نواحي را به وي سپرد. فخر الدين معني براي بار دوم در لبنان د

،پاپ و اسپانيا ارتباط پيدا كرده و براي گشودن فلسطين با آنان متحد گرديد. فخر الدين دوق تسكانياشورش زده با 

براي تصرف بالد شام اقدام كرده، اما پس از آن كه دولت عثماني در برابرش ايستاد، به فلورانس گريخت. پسرش 

نگ با ايران بود، بر عهده گرفت. دولت يك نيروي دريايي به جنگ بر ضد دولت عثماني را كه همان زمان درگير ج
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سوي سواحل سوريه فرستاد و نيروهاي زميني خود را نيز براي سركوبي اين شورش اعزام كرد. آنان موفق به 

م در آن 1635هـ/1045دستگيري علي فرزند فخر الدين و نيز پدرش شده، آنان را به استانبول فرستادند و در سال 

  149»148تند.جا كش

عثماني، شاه عباس بغداد، كركوك، موصل و كل عراق را تصرف  –در خالل سومين مرحله از جنگهاي ايران « 

م). عثماني ها كه در ديار بكر مستقر بودند، كوشيدند تا بغداد را يك بار ديگر فتح 1623هـ/1032خود درآورد (

م به شكست انجاميد. امپراطوري عثماني 1630-1625هـ/1039-1035كنند. اما تالش آنها به ترتيب در سال هاي 

م، تسلط 1622هـ/1031در اين زمان در معرض هرج و مرج قرار گرفته بود. قتل سلطان عثمان دوم در سال 

غالمان امپراطوري بر دستگاه حكومت، و شورشهايي كه ضد در آنها ارزروم به رهبري ابزامحمد پاشا به وقوع 

راطوري را به لرزه در آورد. با وجود اين سلطان مراد چهارم براي تحكيم سلطه خود، به پيوست، پايه هاي اين امپ

م 1635هـ/1045تدابيري بيرحمانه اي متوسل شد و پس از آن به سوي ايران لشكر كشيد. او ايروان را در سال 

را محاصره كرده، بخش  شاه عباس بر بغداد مستولي شد و واليِ عثمانيِ آن را كشت. مراد، بغداد« 150»تصرف كرد.

هـ وارد آن شد و بيست هزار از نيروهاي ايراني را كشت. پس 1049عمده اي از ديوار آن را نابود كرد. وي در سال 

از آن مدتي در آن جا مانده، به بازسازي شهر مشغول شد و سپس با تعيين وزيري براي آنجا به استانبول 

هـ/مي 1049نهايتا مرزهاي ميان دو كشور را تعيين كرد (محرم  بعد پيمان قصر شيرين يا ذهاب« 152»151برگشت.

  و مراد بعد از بازسازي بغداد كه به استانبول برگشت، مرد! 153»م).1639
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عثماني هاي بغداد، شهريزور، وان و كرس را در دست خود حفظ كردند اما از ادعاي خود در مورد آذربايجان « 

  154»چشم پوشيدند.

  

  دسلطان ابراهيم بن احم

وي پس از درگذشت برادرش مراد به سلطنت رسيد. اوضاع داخلي به دليل محدود شدن قدرت يني چريان و « 

تشكيل سپاه جديد به طور نسبي آرام بود. وي متوجه مسائل اقتصادي از قبيل پرداخت حقوق سپاهيان، رسيدگي به 

  155ناوگان دريايي، اصالح وضع پولي و ايجاد نظام مالياتي جديد شد.

ره مصطفي پاشا صدر اعظم وقت، توانست از دخالت زن ها در سياست جلوگيري كند و مانع از تالش افراد ق

وابسته به خاندان سلطنتي براي ايجاد فساد در كار دولت شود. وي هم چنين ولگردان و راهزنان و مفسدان را در 

  157»156بسيار از واليات از ميان برد.
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  جنگ با ونيزي ها

همچنان بر جزيره كرت تسلط داشته، به كار تجاري در درياي اژه مشغول بودند و از صلح با دولت ونيزي ها « 

  158»عثماني بهره مي بردند. عثماني ها كوشيدند تا نفوذ آنان را در شرق از ميان ببرند.

با  تزار مسكويي جرأت نداشت قزاق ها را تحت الحمايه خويش گيرند. عثماني ها و خان كريمه كوشيدند« 

ساختن استحكامات ازو و غازي كرمان و شكل گيري ايالت جديد ازو در سرحدات واقع در طول سواحل غربي 

درياي سياه، آنها را مهار كنند. لشكركشي عثماني دوم به لهستان عمدتا در ارتباط با مسئله قزاق ها بود. در همين 

رانه، با جرأت بسيار عمل مي كردند. كرت پايگاه آنها حال، دريانوردان و راهزنان دريايي مالت و توسكان در مديت

هـ وقتي كه كشتيها و راهزنان دريايي مالت يك كشتي را تصرف كردند كه در آن خواجه باشي 1054بود. در سال 

سابق در حال سفر به مصر بود،سرانجام عثماني ها عزم خود را جزم كردند تا كرت را به تصرف درآوردند. با اينكه 

م قني را به تصرف خود در آوردند، اما عنان اختيار دريا بالفاصله 1645هـ/1055جمادي االول سال  24در آنها 

م بستند و از 1647هـ/1057به دست ونيزي ها افتاد، آنها نيز آبراههاي شميرنا، چشمه، و بنادر موريا را در سال 

ر اين جزيره محاصره شده يافتند. مع هذا حركت نيروهاي كمكي عثماني جلوگيري كردند. عثماني ها خود را د

فرمانده عثماني دلي حسين پاشا موفق شد تا با گسترش مناطق تحت نفوذ خود، يوناني هاي محلي را به سوي خود 

م قنديه را محاصره كرد. سال بعد عثماني ها يك ناوگان 1648هـ/اكتبر 1058جلب كند. در نهايت، او در شوال 

استخدام كشتيهاي هلندي و انگليسي به دريا انداختند؛ ام اين ناوگان هم نتوانست در مقابل جديد دريايي به وسيله 

  159»ونيزي ها تاب بياورد.
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م از سلطنت خلع كردند و فرزندش 1648هـ/1058اندكي بعد مخالفان بر ضد ابراهيم شوريده، او را به سال « 

تا به سلطنت بازگردانده نشود. او موفق شد شهر ازوف را محمد چهارم را به سلطنت رساندند. ابراهيم نيز كشته شد 

  160»از قازان باز پس گيرد.

  

  سلطان محمد چهارم

  ويژگي هاي سلطان محمد چهارم

وي در حالي عهده دار سلطنت شد كه جنگ همچنان با ونيزي ها ادامه داشت و آنان در برابر حمالت عثماني « 

م عثماني ها را در نزديك قنديه متوقف كنند؛ آن هم درست زماني كه مقاومت مي كردند تا آن كه موفق شدند هجو

همين ونيزي ها در تالش بودند تا جامعه اروپايي و دولت هاي آن را به نفع خود بر ضد عثماني به صحنه بكشانند 

گرفته شده تا بتوانند مراكز قدرت و نفوذ خود را در شرق حفظ كنند. عالوه بر آن، جنگ با مجارستان نيز از سر 

  161بود.

  جريانات آن زمان

هنوز سه سال از سلطنت محمد چهارم نگذشته بود كه ونيزي ها با كمك نيروهاي شواليه هاي ساكن مالت 

م شكست سنگيني بر ناوگان عثماني وارد كرده، دو جزيره 1651هـ/1061توانستند در آب هاي باروس در سال 

حكمراني كنند. اين دو جزيره تنيدوس و لمنوس نام داشت و بدين  واقع در مدخل داردانل را تصرف، و بر آنجا

ترتيب ونيزي ها بر تنگه ياد شده تسلط يافتند. آنان مانع از رسيدن مواد غذايي به استانبول شدند كه اين امر سبب 

  162باالرفتن قيمت ها در شهر شد.
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رچي اوغلي و دعمه كوجي صورت گرفت در اين زمان شورشي هم در آناتولي به رهبري دو نفر با نام هاي قاط

كه بر احمد پاشا والي آناتولي غلبه، و سپس به سوي استانبول حركت كردند؛ اما در راه آمدن، با يكديگر اختالف 

  كرده، شورش آنان شكست خورد و سلطان عثماني آنان را از ميان برد.

ان از نيروهاي ني چري كشت تا م محمد كوبريلي به صدارت عظمي رسيد. وي چند1657هـ/1067در سال 

آنان تسليم شدند. پس از آن دست به اصالحات داخلي و مالي زده، روح جديدي در كالبد دولت عثماني دميد و نزد 

همسايگان شمالي به زيركي و قدرت شهرت يافت. زماني كه جورج راكوچي امير ترانسيلوانيا حاضر به اجراي 

ثماني نشد، محمد چهارم او را عزل كرد و ميخائيل اپافي را به جاي او گماشت تعهدات مالي خود در برابر سلطان ع

م كه بيست سال پس از آن نيز امير ترانسيلوانيا بود.] اين امر سبب شورش مجارها شد و نيروهاي 1661هـ/1072[(

ثماني در اروپا از اروپايي (در چارچوب اتحاد الرين) به آنان پيوستند و بدين ترتيب جنگ صليبي جديدي بر ضد ع

ان در سال «سر گرفته شد. عثماني ها هيچ راهي جز دفاع از كيان خود در اروپا نداشتند؛ از اين رو سپاه آ

م از مجارستان گذشت و به سوي وين تاخت. در آن جا سپاه صليبي اجتماع كرده بودند. سپاه 1663هـ/1073

وتهارد، كه بر وين مشرف بود، در كنار رودخانه راب در عثماني وارد ميدان نبرد شد و در نزديك روستاي سن گ

م توانست برتري خود را حفظ كند؛ [گرچه كاري از پيش نبرد]. سلطان محمد درخواست صلح 1665هـ/1075سال 

كرد كه پذيرفته شد. هدف سلطان آن بود تا بتواند در برابر سياست خصمانه فرانسه كه دشمني خود را تحت حمايت 

  163كليسا آغاز كرده بود، بايستد. پاپ و رجال

زماني كه احمد پاشا جاي پدرش محمد كوبريلي را در صدر عظمي گرفت، خود فرماندهي سپاه عثماني را در 

م به ارمغان آورد و قلعه و ديوارها 1664هـ/1074دست گرفته، توانست پيروزي بزرگي را در جنگ ايوار در سال 

ار ثنديه آخرين پايگاه ونيزي ها در جزيره كرت رفته، به محاصره آن را تخريب كند. احمد پاشا به سوي حص

  164م آن را گشود.1670هـ/1080پرداخت تا آن كه در سال 
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هـ) 1080-1055عثماني ها براي گرفتن جزيره كرت از ونيزي ها خود را در يك نبرد بيست و پنج ساله (

آنان و همين طور كمك هاي امپراطوري آلمان و و رغم كمك هاي فرانسه با ناوگان بزرگش به 165درگير كردند،

اروپايي، در طور اين مدت، كرت به دست عثماني ها سقوط كرد. ونيزي ها كه در اين مدت دوقيات برخي از 

بدين ترتيب، عثماني ها پس از 166طوالني از آن دفاع كرده و در آن جا متحصن شده بودند، از آنجا رانده شدند.

  از مراكزشان در كرت، به طور كامل بر شرق درياي مديترانه مسلّط شدند.بيرون راندن ونيزي ها 

كه خود تحت  –در اين زمان، جنگ بين سوئد و لهستان در گرفته، دولت سوئد از عثماني بر ضد لهستان 

كمك خواست. دولت عثماني براي آرام كردن اوضاع به لهستان حمله برد و در آنجا به  -الحمايه دولت عثماني بود

م درگير نبردهاي سنگيني شد. در اين نبرد، لهستانني ها قلعه فامنج را كه در مرز مشترك ميان 1672هـ/1082سال 

ند و ميخائيل پادشاه، تن به صلحي داد كه بر اساس آن مي بايست دو دولت بود، پس از مدت كوتاهي، از دست داد

از بخش هايي از پودوليا و اوكراين خارج شود. اما جنگ، همچنان ميان آن دو شعله ور بود تا زماني كه يوحناي 

] بر تخت حكومت لهستان نشست. وي شخصا John Casimir] به جاي يان كازيمير [John Sobieskiسوم [

جنگ بر ضد عثماني را عهده دار شد؛ اما به طور پياپي شكست خورده، بار ديگر تن به صلحي داد كه  فرماندهي

  168»167مجبور شد باقي مانده پودوليا و اكراين را به عثماني واگذار كند.

در قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميالدي خصومت ميان عثماني ها و هابسبورگ بر سر ترانسيلوانيا دور مي « 

عثماني ها تالشهاي خود را از سر گرفتند، و كل مجارستان را تصرف كردند. در پايان هابسبورگ  زد. بعدا

پيروزمندانه از ميدان به در آمد. در خالل سي سال جنگ، امير نشين ترانسيلوانيا قلعه محكم پروتستان ها در مقابل 

ني ها بود كه ترانسيلوانيا را به عنوان هابسبورگ محسوب مي شد. اين امر از بزرگترين دستاوردهاي سياسي عثما

يك وزنه برابر در مقابل هابسبورگ تقويت كردند. با اين وجود، امراي ترانسيلوانيا از قبيل گيورگي راكوچي اول 
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م) بعدا از ضعف دولت عثماني سود جستند و سياست مستقلي را در پيش گرفتند. 1648-1630هـ/1040-1058(

را  169رولو محمد دست به يك لشكر كشي موفقيت آميز در ترانسيلوانيا زد و يانووام كوپ1685هـ/1068در سال 

تصرف كرد. استان ورت كه ترانسيلوانيا را تحت كنترل نگه مي داشت، در اين منطقه تشكيل شد. اين تحول در 

حمد، اوجوار را وضعيت موجود به جنگ جديدي با هابسبورگ انجاميد. سپاه عثماني به فرماندهي كوپرولو فاضل ا

م تصرف كرد. اين منطقه به جايگاهي براي فرماندار درآمد. با اين همه، سال 1663هـ/سپتامبر 1074صفر  21در 

م فاضل احمد پاشا در منطقه سنت گوتهاد شكست خورد. با اين همه 1664اوت  31هـ/1075صفر  8بعد، يعني 

  170»م) تثبيت شد.1665هـ/1075فتوحات عثماني ها در اين منطقه با پيمان واسور (

م درگذشت و داماد او قره مصطفي به جاي وي به منصب صدارت 1677هـ/1087احمد كوبريلي در سال « 

رسيد. وي در خبرويت و قدرت اداره امور شهرها، به مانند احمد نبود و رفتارش سبب شورش قازاني ها بر ضد 

قف گرديد. توضيح آن كه روس ها در پي گسترش نفوذ دولت عثماني شد. روسيه به كمك آنان شتافت و جنگ متو

خود در قفقاز بودند و دو طرف خسارت هاي سنگيني را متحمل شدند. روس ها بر كييِف و مناطق اطراف آن مسلط 

م صلحي ميان آنان منعقد گرديد. پس از آن نيروهاي عثماني به 1681هـ/1092شدند و بر همين اساس در سال 

  171ارها، به آن سوي شتافتند.هدف تسليم كردن مج

م به هدف جنگ با اتريش حركت كرده، در چندين 1681هـ/1092قره مصطفي پاشا صدر اعظم وقت در سال 

نبرد پيروز شد. پس از آن به سوي وين شتافت و براي دو ماه به محاصره آن پرداخت. اگر دولت هاي اروپايي با 

با نداي پاپ بود كه روحيه صليبي گري  172قين وين سقوط كرده بود.توصيه پاپ به كمك اتريش نشتافته بودند، به ي

تحريك شده، نيروهاي شاه لهستان، امراي صوفيه، و امراي آلمان به پايتخت اتريش رسيدند و توانستند در برابر 

ت، بلكه با عثماني ايستاده، نيروهاي آن را مجبور به دست برداشتن از محاصره وين كنند. كار به همين جا خاتمه نياف
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دخالت پاپ، پيماني ميان آلمان، ونيز، روسيه، و لهستان براي بيرون كردن عثماني از مجارستان امضا شد. همه دولت 

ها، هر كدام از يك سو به دشمني با عثماني برخاستند تا نيروي خود در جهات مختلف در برابر عثماني به كار گرفته 

  174»173رم كنند.باشند و او را در جبهه هاي مختلف سرگ

م وين 1683سپتامبر سال  12ژوئيه تا  17هـ/ 1094رمضان  20رجب تا  22عثماني ها براي دومين بار در « 

لهستاني شدند و رو به هزيمت گذاردند. از آن رو،  –آلماني  –را به محاصره در آوردند؛ اما مغلوب سپاه اتريشي 

م به زعامت پل شكل گرفت، گرد هم آمدند. اعضاي 1684 دشمنان قديم عثماني ها در اتحاديه مقدس كه در سال

  175»م به اين اتحاديه پيوست.1686اين اتحاديه لهستان، اتريش و ونيز بود كه روسيه نيز در سال 

م بر اثينا 1687هـ/1097م توانست بر بوداپست غلبه كند. ونيزي ها در سال 1686هـ/1096آلمان در سال « 

اجبار آن منطقه را تخليه كرد. لهستاني ها نتوانستند هيچ گونه پيشروي در مواضع  غلبه كرد كه يك سال بعد، به

  176عثماني به دست آورند. هم چنين تالش روس ها در شبه جزيره قرم (كريمه) با شكست روبه رو شد.

به دليل برخي از شكست ها بود كه سلطان دستور قتل قره مصطفي را داده، منصب صدارت را در سال 

م به ابراهيم پاشا سپرد. بدين ترتيب جهت گيري اصلي پيمان صليبي، درگير كردن نيروهاي عثماني 1685/هـ1095

در جبهه هاي مختلف بود؛ به طوري كه نيروهاي اين دولت، تنها مشغول دفاع از خود شده، دست از تهاجم بردارند. 

عزل و سپس تبعيد او به رودوس شد. كم كم اندكي بعد شورشي در استانبول بر ضد صدراعظم آغاز شد كه منجر به 

م 1686هـ/1099شورش ياد شده، دامن سلطان را نيز گرفته، به خلع وي و نصب برادرش سليمان دوم در سال 

  منجر شد.
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دولت عثماني همچنان سي نزولي و ضعف خود را در برابر نيروهاي صليبي طي مي كرد و نفوذش از بسياري از 

تا آن كه به موضع دفاعي از خود و اسالم در برابر نيروهاي صليبي كه از هر طرف او را  متصرفاتش كاهش مي يافت

در محاصره داشتند، افتاد. در طول يك قرن و نيم، جنگ هاي تقريبا به م پيوسته، سبب شد تا عثماني ها سرزمين 

م روس ها اكراين 1681/هـ1092وسيعي را به رغم تالش هاي مستمر خود براي اصالح، از دست بدهند. در سال 

م نبردي طوالني با اتريش و هم پيمانان آن شامل ونيز، 1682هـ/1092را از تصرف عثماني خارج كردند. در سال 

لهستان و روسيه صورت گرفت كه عثماني ها در برابر وين شكست خوردند و به دنبال آن از دشت هاي مجارستان 

  178»177كبير شهر ازوف در شرق درياي سياه را تصرف كرد. نيز عقب نشستند. در خالل همين سال ها پطر

  

  سلطان سليمان دوم 

هـ به قدرت رسيد. سليمان دوم طبق معمول زمان روي كار 1099وي پس از برادرش محمد چهارم در سال « 

رد و آمدن هر سلطان، حقوق لشكريانش را چند برابر كرده، آنان را به دليل برخورد بدشان با برادرش، مؤاخذه نك

كوشيد تا آنان را آرام كند. وضعيت دولت نيز به دليل فراواني جنگ هاي خارجي، انقالبات داخلي و به ويژه 

وضعيت يني چريان كه بر برادرش شوريده، برخي فرماندهان از جمله سياوش پاشاي صدراعظم را كشته و زنانش 

  179پاشا را به صدر اعظمي برگزيد.را اسير كرده بودند، بحراني تر شده بود. خليفه جديد، مصطفي 

دشمن از آشفتگي وضع داخلي و انقالبات استفاده كرده، مرتب بر سرزمين عثماني حمله مي كرد. اتريش در 

م بلگراد را تصرف كرد؛ چنان كه ونيز بر سواحل شرقي درياي آدرياتيك 1688و1687هـ/1100و  1099سال 

هاي دولت عثماني پياپي بود. سلطان، صدر اعظم را عزل كرده،  (دالماسي) و مناطقي از يونان مسلط شد. شكست

مصطفي پاشا فرزند محمد كوبريلي معروف را به جاي وي گذاشت. وي به مانند پدر و برادرش از شهروندان در برابر 
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تند؛ زورگويي سپاه دفاع كرده، تنها به دادن حق سپاه بسنده كرد. مردم مسلمان و حتي نصارا وي را دوست مي داش

چرا كه به آنان اجازه داده بود تا كليساهاي منهدم شده خود را بنا كنند. وي توانست برخي از مواضع اشغال شده 

م باز پس گيرد. چنان كه سليم گراي خان قرم [ كريمه ] 1689هـ/1101توسط اتريش از جمله بلگراد را در سال 

سلطان  180ترانسيلوانيا را به دولت عثماني بازگرداند. اظهار اطاعت كرد. در همين زمان، ثيكلي مجاري، سرزمين

م در اثري بيماري درگذشت. بدين ترتيب بار ديگر هيبت دولت عثماني، پس از 1690هـ/1102سليمان در سال 

  181»در چشم اروپايي ها زنده شد. –كه ناشي از نا آگاهي وزرا از مسائل سياسي و اداري بود  –يك دوره انحطاط 

  

  دومسلطان احمد 

هـ به دنبال درگذشت برادرش سليمان دوم، بر تخت شاهي نشست. اين زمان مصطفي 1102وي در سال « 

كوبريلي زنده نبود؛ چرا كه در ميدان نبرد با اتريش كشته شده بود. جاي وي علي پاشاي عربچي كه فرد ضعيفي بود، 

ي اژه را تصرف كردند. روزگار اين به منصب صدارت عظمي منصوب شده بود. ونيزي ها برخي از جزاير دريا

م درگذشت. جنگ در زمان وي محدود بود. پس از 1694هـ/1106سلطان چندان به درازا نكشيد و به سال 

  182»درگذشت او، فرزند برادرش مصطفاي دوم پسر محمد چهارم قدرت را به دست گرفت.
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  سلطان مصطفاي دوم

هـ عهده دار سلطنت شد. مصطفاي دوم فرد شجاعي 1106وي پس از درگذشت عمويش احمد دوم، در سال « 

بود كه خود فرماندهي سپاه را عهده دار شده، به لهستان رفت و در چندين نبرد با كمك قازاني ها پيروز شد. پس از 

م او را مجبور 1695هـ/1107آن به شهر ازوف رفت كه در محاصره پطركبير امپراطور روسيه قرار داشت و به سال 

دست از محاصره بردارد. پس از آن سلطان عثماني به مجارستان رفته، مجارها را شكست داد؛ اما خود از  كرد تا

فرمانده نيروهاي اتريشي اوجين دي ساووا شكست خورده، محمد پاشا صدر اعظم او كشته شد و شماري از 

  184»183سني شد.نيروهاي عثماني در رود تيسا غرق شدند. به دنبال آن فرمانده اتريشي وارد بو

م روس ها آزوف را 1696هـ/1107در همين حال روسيه موضع خود را در اوكراين تحكيم كرد. در سال « 

تسخير كردند، و بدين ترتيب براي اولين بار به سواحل درياي سياه پا نهادند. مشكالت بعد از جنگ بزرگ، افزايش 

يوناني، در بالكان، بار ديگر غارت و چپاول مجدد  –مالياتها، شورش توده هاي صرب و دست نشاندگان آلبانيايي 

جاللي ها را در آناتولي به همراه آورد. فقر حاكم بر كشور، امپراطوري را در سراشيبي سقوط قرار داد كه هيچگاه از 

و آن سر بلند نكرد. دولتمردان عثماني سرانجام به برتري فرانك ها و ضعف حكومت خود اعتراف كردند. آنها منافع 

م براي اولين بار، رامي 1703هـ/1114مصلحت خود را در پيش گرفتن يك سياست صلح آميز ديدند. در سال 

محمد كه يك مقام اداري و ديواني بود، به عنوان وزير اعظم برگزيده شد. اين عقيده كه دولت را مي توان با بازگشت 

كناري نهاده شد، و عثماني ها رو به جانب غرب به نظمي كه سلطان سليمان بنيان نهاد، احيا و زنده كرد، به 

  185»كردند.

پس از محمد پاشا، حسين كوبريلي به صدارت عظمي رسيده، با سپاهي راهي اتريش شد و نيروهاي آنان را « 

شكست داده، مجبورشان كرد تا به آن سوي رود ساوا بروند. در همين وقت ناوگان عثماني بر ونيز غلبه كرده، 
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آنان در درياي اژه تصرف كرده بودند، باز پس گرفت. پس از آن با ميانجيگري فرانسه، پيماني ميان  جزايري را كه

  186معروف شد. كارلويتزعثماني، اتريش، ونيز، روسيه و لهستان امضا شد كه به 

لهستان بر اساس اين معاهده، دولت عثماني شهر ازوف را به روسيه واگذار كرد. همچنين پودوليا و اكراين را به 

سپرد. مجارستان و ترانسيلوانيا را به اتريش داد و موره را به ونيز واگذار كرد. مدت اين معاهده بيست و پنج سال 

  187بود و هيچ گونه تعهد پرداخت جزيه اي از سوي آن دولت ها به عثماني در آن منظور نشده بود.

ي ايستاده، مانع از پيشرفت اين دولت شدند. بدين ترتيب همه دولت هاي مسيحي، به طور متحد در برابر عثمان

  188هدف اصلي آنان، جلوگيري از انتشار اسالم در اروپا بود.

واگذاري سرزمين هايي كه زماني جزء الينفك عثماني به حساب مي آمد، مقدمه عقب نشيني عثماني از اروپا 

حساب مي آمد. در اين قرار داد به  بود؛ همچنان كه مقدمه اي براي دوره تفكيك و اضمحالل سريع اين دولت به

طور ضمني از سوي سلطان عثماني و قيصر روسيه، به اصل دخالت دولت هاي اروپايي در درگيري هاي آن ها به 

به دنبال دخالت يني چريان و درخواست عزل صدر و رد پيشنهاد آنان توسط 189خاطر مصالح اروپا اشاره شده بود.

  190»انجاميد.سلطان، كار به عزل خود سلطان 
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 سلطان احمد سوم

هـ به سلطنت رسيد. وي با يني چريان مصالحه، و مبالغ زيادي پول ميان آنان  1115احمد سوم در سال « 

تقسيم كرد. هم چنين با درخواست آنان مبني بر كشتن مفتي فيض اهللا موافقت كرد تا بعدها در صورت توانايي بتواند 

حمد صدر اعظم را كه آنان انتخاب كرده بودند، عزل كرده، داماد او حسن پاشا قصاص كند. وي هم چنين نشانچي ا

را به صدارت برگزيد. چندي بعد او نيز عزل شد كه پس از آن عزل و نصب هاي پياپي صورت گرفت و مردم با اين 

از همه پطر كبير  مسئله سرگرم شدند؛ و در برابر، دشمن براي تقويت خود و جنگ با عثماني برنامه ريزي كرد. پيش

امپراطور روسيه بود كه بر سوئد غلبه كرده، دولت نيرومندي داشت. نعمان كوبريلي صدر اعظم، با حمايت از سوئد 

در برابر روسيه موافق نبود؛ با اين حال، فرماندهي سپاه را عهده دار شد و با روسيه اعالن جنگ داده و به محاصره 

ي نمانده بود كه قرار دادي ميان آنان امضا گرديد. قرار بر اين شد تا امپراطور پطر كبير پرداخت. چيزي به كشتن و

روسيه در امور قازان مداخله نكرده، از سواحل آزوف خارج شود. پس از آن صدر اعظم عثماني معزول و يوسف 

ليل بي توجهي پاشا به جاي وي منصوب گرديد. وي قرار دادي بيست و پنج ساله با روسيه منعقد كرد؛ اما به د

امپراطور روسيه به برخي از شروط، بار ديگر جنگ ميان آنان آغاز شد. با مداخله ساير دولت ها، معاهده اي به 

هـ در ادرنه ميان آنان منعقد شد. ضمن اين معاهده، روسيه پذيرفت تا آنجه را در سواحل درياي سياه  1125سال 

  192»191ه به حكام قرم (كريمه) مي پرداخت سرباز زد.تصرف كرده، تخليه كند؛ اما همان وقت از آنچ

دشمنان اصلي عثماني ها در اروپا، جمهوري ونيز و امپراتوري هابسبورگ بود. ونيز كه اكنون در سراشيبي « 

سقوط قرار داشت، ديگر قادر نبود برتري دريايي خود را در شرق مديترانه حفظ كند. بعد از سي سال حكومت ضد 

كه جمعيت ارتدكس مذهب آن از حاكميت كاتوليك ها بشدت تنفر داشتند، ونيزي ها مغلوب مردمي در موريا 

عثماني ها شدند. آنها بر اساس پيمان صلح پاساروويتس مجبور به بازپس دادن اين شبه جزيره به تركان شدند. بعدا 
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هابسبورگ تحت فرماندهي  م). سپاهيان1718هـ/1130براساس مفاد پيمان صلح كارلوتيس آن را باز پس گرفتند (

  193»درخشان شاهزاده يوجين، در جنگ به نفع ونيز دخالت كردند تا پيروزيهاي قاطعي نصيب اين كشور شود.

هـ منعقد شد. اين صلح در 1130پس از آن با ميانجيگري انگليس و لهستان صلحي ميان آنان به سال « 

تر بالد صربستان و بخشي از بلغارستان را تصرف كردند.  ساروتز امضا شد و بر اساس آن اتريشي ها بلگراد و بيش

سواحل دالماسي در شرق درياي آدرياتيك براي ونيزيان باقي ماند. بالد موره نيز به عثماني واگذار شد. اين صلح 

د، به به كشيش هاي كاتوليك اجازه داد تا مزاياي پيشين خود را در سرزمين عثماني داشته باشند. اين بند از قرار دا

اتريشي ها فرصت مداخله در امور داخلي عثماني را، به اسم حمايت از كشيش هاي كاتوليك داد. قرار داد ديگري 

نيز درباره آزادي تجارت ميان دولت هاي طرف معاهده به امضا رسيد. بدين ترتيب اتريشي ها، حق حمايت از 

  194ردند.تجارت خارجي در داخل سرزمين هاي عثماني را نيز به دست آو

زماني كه روس ها ضعف دولت عثماني را دريافتند، درخواست كردند تا به تجار و زوار بيت المقدس كه از 

روسيه عازم سرزمين عثماني هستند، اجاره داده شود تا بدون گرفتن هر نوع پرداخت رسم و رسومي رفت و آمد 

ا ارمنستان و بالد گرجستان را نيز اشغال كردند؛ كنند. اين درخواست مورد موافقت عثماني قرار گرفت. عثماني ه

همچنان كه پطر كبير داغستان و سواحل درياي خزر را بنا به ضعف دولت صفوي [كه اين زمان افاغنه به جاي آنان 

عثماني آغاز شود كه با  –در اصفهان حكومت مي كردند] تصرف كرد. چيزي نمانده بود كه جنگ ميان روسيه 

ار شد تا هر كدام در مناطقي كه در تصرف دارند، بمانند. صفوي ها به نبرد با عثماني پرداختند كه دخالت فرانسه قر

شكست خورده، تبريز و همدان و برخي از قلعه هاي آن نواحي را از دست دادند. پس از آن در سال 

پس از عزل خليفه  م صلحي ميان آنان صورت گرفت. در خالل اين سال ها، يني چريان شوريدند و1728هـ/1140

  195عثماني، فرزند برادرش را به جاي او نصب كردند.
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شمار اندكي از عثماني ها در پي اصالح اوضاع بوده، خواستار دست يابي به ابزار هايي شدند كه اروپا به كمك 

صدارت را  آن ها نيزوي نظامي و آالت جنگي خود را تقويت كرده بود. داماد ابراهيم پاشا كه در روزگار احمد سوم

عهده دار بود، نخستين مسئول عثماني بود كه بحث شناخت اروپا را مطرح كرد؛ به همين دليل ارتباط هاي منظمي 

با سفراي دول اروپايي مقيم استانبول برقرار كرده، سفراي عثماني را به پايتخت هاي اروپايي، به ويژه وين و فرانسه 

اين سفيران، به امضاي معاهدات تجاري و ديپلماتيك كه قبال پذيرفته  فرستاد. وظيفة -آن هم براي نخستين بار –

شده بود، محدود نبود؛ بلكه صدر اعظم از آنان خواست تا درباره ديپلماسي اروپا و نيروي نظامي آن اطالعاتي 

وانند كسب كنند. معناي اين سخن آن بود كه حصار آهنين عثماني شكاف خورده و به طور خاص، عثماني ها نمي ت

  196نسبت به تحوالت داخلي اروپا غفلت ورزند.

تأثير پذيري عثماني ها از اروپا در زمينه بناي قصرها و اسراف و تبذير و زياده روي و كبرگرايي آغاز شد؛ 

چيزي كه سلطان احمد خود سهم زيادي در آن داشت و رويه اش، ثروتمندان و طبقات باالي عثماني را به اقتباس 

ت اروپايي به ويژه در ترتيب اثاث البيت و تزيين آن و نيز بناي كاخ ها و ايجاد باغ ها ترغيب مي كرد. آداب و عادا

هم چنين اين دوره، آغاز بيدارگري عثماني است كه جنبش ترجمه به تركي يكي از عاليم آن بود. به عالوه، سلطان 

سوي اطالعاتي به دست آوردند. چاپخانه اي نيز در احمد كساني را به فرانسه فرستاد تا از كارخانجات و تمدن فران

 198»197استانبول داير گرديد.

 

   

                                                            
  .159. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص  196
  .522شعوب االسالميه، ص . كارل بروكلمان،تاريخ ال 197
  .105و  104. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  198

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



  سلطان محمود اول

وي پس از آرام شدن شورش هاي يني چريان، حكومت را به دست گرفت. محمود اول يك مستشار « 

براي اصالح  –كه مسلمان شده و نام احمد را براي خود برگزيده بود  –فرانسوي با نام الكساندر كنت دي بونوال را 

وضعيت نظامي عثماني به كار گرفت و از وي خواست تا توپخانه نيرومندي به وجود آورد. وي بر اساس نظام 

فرانسوي و اتريشي سازمان هاي جديدي براي امور نظامي ايجاد كرد تا بتواند كار نظامي گري را به صورت يك 

حرفه درست درآورد. او اين كار را با پرداخت حقوق و كمك هاي مالي آغاز كرده، پيشنهاد تقسيم سپاه يني چريان 

را به دسته هاي كوچكي تحت سرپرستي افسران جوان ارائه داد؛ اما يني چريان در برابر اين طرح ايستاده، آن را 

خانه متمركز كرد و در ساخت توپ، باروت و گلوله و متوقف كردند. پس از آن بونوال كار خود را بر اصالح توپ

فشنگ و عرابه هاي حامل توپ بسيار كوشيد. وي يك مدرسه مهندسي نظامي نيز به وجود آورد؛ اما همه اين اقدام 

ها با مخالفت يني چريان روبه رو شد. همو كارخانه اي نيز براي توليد كاغذ درست كرد؛ اما به دليل مخالفت ها و 

يگيري كار اين اصالحات به جايي نرسيد. دولت عثماني براي جنگ با دولت صفوي عازم شده، بر طهماسب عدم پ

م درخواست صلح كرده بود، غلبه كرد. به دنبال آن، طهماسب از تبريز، همدان و 1731هـ/1144دوم كه در سال 

نپذيرفته، به اصفهان آمد و پس از عزل  لرستان عقب نشست؛ اما نادرشاه كه آن زمان در خراسان بود، اين معاهده را

طهماسب و نصب فرزندش عباس سوم، به جنگ با عثماني ها شتافت و بر آنان غلبه كرد. وي بغداد را محاصره 

م در تفليس امضا كرد. نادرشاه خود را شاه ايران 1736هـ/1149كرده، در خواست صلح نمود و قرار دادي در سال 

  199هر آنچه را عثماني از سرزمين ايران تصرف كرده، باز پس دهد. ناميده، قرار بر آن شد تا

دولت ها درباره وضعيت لهستان با يكديگر اختالف نظر داشتند: روسيه و اتريش با لهستان وارد جنگ شدند و 

روس ها به اشغال آن سرزمين پرداختند. فرانسه در پي اتحاد با عثماني بود تا لهستان را از دست روس ها و اتريشي 

ده، بار ديگر براي نبرد با دولت عثماني متحد شدند. ها نجات دهد؛ اما اتريش فرانسه را با معاهده وين راضي كر

روسيه جنگ را آغاز كرد؛ اما نيروهاي عثماني، روس ها را در ورماني متوقف كردند. هم چنين اتريش در بوسني و 
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صربستان و بلغارستان متوقف شد و عثماني ها بر صربستان و نيروهاي اتريشي كه از ميدان جنگ عقب نشيني 

م در بلگراد 1739هـ/1152كرد. اتريشي ها با وساطت فرانسه، در خواست صلح كردند كه به سال  كردند، غلبه

صلحي امضا شد. اتريش دست از بلگراد و صربستان و بلغارستان كشيد و روسيه متعهد شد تا از كشتي راني در 

عثماني با سوئد بر ضد  درياي سياه خود داري كند و قلعه هاي ساحلي آزوف را تخريب نمايد. هم چنين دولت

  201»200روسيه متحد شد.

  

  

  سلطان عثمان سوم

سال از عمرش گذشته بود، به سلطنت رسيد و در جامع ابوايوب انصاري با وي بيعت  58وي در حالي كه « 

شد. سفراي اروپايي سلطنتش را تبريك گفتند؛ اما تنها سه سال سلطنت كرد كه طي آن جنگي هم صورت نگرفت. 

ح وضعيت داخلي پرداخته، دستور داد تا از مسائل غير شرعي جلوگيري شود. او هم چنين سعيد پاشا را وي به اصال

به صدارت عظمي برگزيد و پس از بازگشت از پاريس، چاپخانه اي در استانبول ساخت. عثمان سوم، هم چنين 

  203» 202آرام كرد. برخي از شورش هايي را كه در اطراف سرزمين عثماني توسط اكراد برپا شده بود،
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  سلطان مصطفاي سوم

سالگي به سلطنت رسيد و با درايت، به اداره امور دولت مشغول شد. وي قوجه راغب  42اين سلطان در سن « 

را كه داراي اطالعت وسيعي درباره سرزمين هاي مختلف بود، به صدر اعظمي برگزيد. محمد راغب پاشا توانست 

  شام در حمله به كاروان هاي حجاج صورت گرفته بود، سركوب كند.شورش بزرگي را كه توسط اعراب 

سلطان نيروهاي خود را براي جنگ با روسيه فراهم كرده، ابتدا براي ايجاد نظمي استوار در سپاه عثماني تالش 

ضا كند تا كرد تا بتواند در برابر سپاه اروپا بايستد؛ به همين دليل صدر اعظم توانست قرار دادي با حكومت آلمان ام

در وقت نياز در جنگ با روسيه و اتريش، به عثماني كمك كند. همين طور در گسترش دامنه تجارت دريايي و 

خشكي كوشيد و طرحي را براي رساندن آب دجله به استانبول و ايجاد نهرهاي طبيعي براي تسهيل انتقال غالت به 

مهلت نداده، پيش از شروع طرحش در سال استانبول و نيز كسترش تجارت آغاز كرد؛ اما اجل به وي 

م به 1763هـ/1177م درگذشت. پس از وي حامل حمزه پاشا و سپس مصطفي باهر پاشا در سال 1762هـ/1176

  204م صدر اعظم شد.1764هـ/1178صدارت رسيد. يك سال بعد محسن زاده محمد پاشا در سال 

ازم جنگ با روسيه شد. خان قرم [كريمه] توانست دولت عثماني به دليل تعديات قازاني ها در نواحي مرزي، ع

م ويران كند. صدر اعظم به محاصره 1768هـ/1182در غارت آن نواحي موفق شده، شماري از روستاها را به سال 

برخي از مواضع اشغال شده توسط روس ها پرداخت كه توفيقي به دست نياورد و اعدام شد. صدر اعظم بعدي نيز 

منطقه بلغارستان و روماني را تصرف كرد. هم چنين روس ها به تحريك مسيحيان شكست خورد و روسيه 

ارتدوكس سرزمين عثماني به شورش بر ضد دولت عثماني، پرداختند. ارتدوكس هاي جزيره موره دست به قيام 

ين قرم زدند؛ اما سركوب شدند. هم چنين روسيه با طرابوزان حمله كرد كه شكست خورد؛ با اين حال، وارد سرزم

م بر آن تسلط يافت. پس از آن گفت و گوهاي صلحي انجام شد كه به دليل روش 1771هـ/1185شد و در سال 

  هاي ظالمانه روسيه به جايي نرسيد و بار ديگر جنگ آغاز شد. در اين نبرد عثماني ها پيروز شدند.

                                                            
  .216. اسماعيل سرهنگ، تاريخ الدوله العثمانيه، ص  204

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



الي مصر را بر ضد عثماني هم چنين روسيه كوشيد تا برخي از واليان عثماني از جمله علي بيك بزرگ و

بشوراند. روسيه از او خواست تا نفوذش را در شامات گسترش دهد تا او نيز به وي سالح و كمك برساند. اين 

اقدام، به هدف ايجاد نا امني و بحران در داخل سرزمين عثماني، ضربه زدن از پشت و طبعا كاهش نيروهاي عثماني 

يك از مصر راهي شام شد و پس از تصرف آن نواحي به سوي آناتولي در مرزهاي روسيه انجام گرفت. علي ب

اما با شورش محمد ابوالذهب به مصر  206كه از شمال آمده بودند، بجنگد؛ 205حركت كرد تا در برابر نيروهاي عثماني

م در 1187خليفه در سال  207بازگشتند؛ اما در آنجا علي بيك به اسارت در آمده، خود و يارانش كشته شدند.

  208»ذشت و برادرش عبد الحميد اول به جاي او بر تخت سلطنت نشست.گ

  

  سلطان عبد الحميد اول

هـ پس از درگذشت 1187وي كه در تمام مدت سلطنت برادرش اجازه خروج از قصر را نداشت، در سال « 

ه سوي درياي برادر، به سلطنت رسيد. در همين سال، روسيه نيروي زيادي را به سمت شهر فارنا در بلغارستان ب

سياه فرستاد كه بر عثماني ها غلبه كرد. صدر اعظم درخواست صلح و گفت و گو كرده، كار صلح در شهر قينارجه 

منطقه اي در  –م تمام شده، دولت عثماني پذيرفت تا تاتارستان قرم، بسارابي 1774هـ/1187در بلغارستان به سال 

مشروط بر آن كه دولت عثماني مرجعيت امور ديني آن نواحي را  و منطقه قوبان در قفقاز مستقل باشند؛ -روماني

داشته باشد. هم چنين اجازه كشتي راني به مالحان روسي در درياي سياه داده شده و بر اساس همان معاهده، قرار 

 شد تا عثماني ها به روسيه غرامت جنگي بپردازند. در برابر، روسيه نيز حق حمايت از ارتدوكس ها را داشته

  210»209باشد.
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عثماني نقطه عطف محسوب مي  -م) كه در روابط روس1774هـ/1188پيمان فاجعه بار كوچوك كينَرجه («

شد، دربار عثماني را وادار به شناسايي رسمي تاتارهاي كريمه، به عنوان يك امير نشين مستقل كرد. آنها تنها در 

و اين اولين تأكيد بين المللي بر حق سلطان بر مسلمانان خارج  -خليفه عثماني باقي ماندند –امور ديني تابع سلطان 

در حالي كه عثماني ها تا  –از مرزهاي امپراتوري بود. روسيه بخشهاي شمالي سواحل درياي سياه را به دست آورد 

خود را بي هيچ ممانعتي در آبهاي  و دريانوردي تجاري –اين زمان به آن به ديده يك درياچه خودي مي نگريستند 

تركيه و از طريق تنگه هاي بسفر و داردانل از سر گرفت. با توجه به دين مسيحي و كليساها، دربار عثماني تعهدات 

خاصي را كه تزارهاي قبل نيز مطرح كرده بودند، نسبت به تحت الحمايگي دست نشاندگان يونان ارتدكسي مذهب 

م) افزايش يافت. 1783هـ/1197نظامي روسيه در درياي سياه با ضميمه كردن كريمه ( سلطان به پيش كشيد. قدرت

كريمه اولين منطقه مسلمان نشين بود كه از حاكميت سلطان خارج مي شد و با توسعه نواحي غربي اش تا دنيستر 

  211»م پيش مي رفت.1792هـ/1206صلح جسي 

ز در پي دست يافي به اهداف و نتايج باالتري براي خود بوده، در اين قرار داد، روسيه به اهدافش رسيد؛ اما با« 

همچنان به ايجاد فتنه و آشوب در بالكان بر ضد عثماني مشغول بود. هم چنان كه فتنه اي در قرم [كريمه] بر پا كرده، 

م 1200هـ/1785هر لحظه مترصد آن بود تا ضربه اي بر عثماني مي فرستاد. اين مسئله سبب شد تا عثماني در سال 

زماني كه  212به روسيه اعالن جنگ دهد. اتريش و روسيه متحد شدند؛ اما هر دو در برابر عثماني شكست خوردند.

  ناپلئون به مصر حمله كرد، ضعف دولت عثماني بيش از پيش آشكار شد.

دولت  به هر روي، شكست هاي عثماني، از هيبت و نفوذ آن دولت كاست و روز به روز، ترس اروپايي ها از

عثماني كم تر شد. از زماني كه عثماني ها وين را رها ساختند، تا وقتي كه در قينارجه با روسيه صلح كردند، همه 
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تحوالت به صراحت نشان از آن داشت كه عثماني ها انسجام خود را به عنوان دولتي بزرگ، از دست داده اند. اين 

  214»213مطلب در صلح ياسي بيش از پيش آشكار شد.

  

  ان سليم سومسلط

هـ عهده دار سلطنت شده، به اصالح وضع 1203وي پس از درگذشت عمويش عبد الحميد اول در سال « 

داخلي و تقويت ناوگان نظامي پرداخت. اين زمان، اوضاع سياسي سخت آشفته بوده و جنگ ميان عثماني و روسيه 

سپاه عثماني از يك سو و اتحاد روسيه و  ادامه داشت و او وقت و تالش خود را صرف جنگ كرد؛ اما ضعف معنوي

اتريش بر ضد عثماني از سوي ديگر به اين دو دولت فرصت داد تا بر برخي از سرزمين هاي عثماني تسلط يابند. 

روسيه، بلغارستان، روماني و بسارابي را تصرف كرد و اتريش نيز صربستان را گرفت و بلگراد را اشغال كرد؛ جز آن 

اتريش را بر هم زد و اتريش اتحادش با فرانسه را رها كرده، با  –م پيمان روسيه 1789ه در سال كه انقالب فرانس

  215عثماني متحد گرديد و طبعا صربستان و بلگراد به عثماني بازگردانده شد.

اما روسيه به جنگ ادامه داده و بر برخي از شهرها دست يافت. در نهايت با ميانجيگري انگليس، هلند و آلمان 

هـ به امضا رسيد، روسيه، 1206صلحي منعقد شد كه آن را معاهده ياسي ناميدند. به موجب اين قرار داد كه در سال 

سرزمين قرم [كريمه] و بسارابي و بخشي از بالد چراكسه را متصرف شد و رودخانه دنيستر حد فاصل مرزي دو 

  216دولت تعيين شد.

ضع داخلي شتافت و كار را از سپاه آغاز كرد تا از يني چريان پس از پايان جنگ، سليم سوم به سراغ اصالح و

كه منشأ فتنه و فساد بودند، آسوده شود. وي به تقليد از اروپا روي آورد كه احساس مي شد به مقدار زيادي از 
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ره عثماني پيشي گرفته است. از اين رو به ساخت كشتي و اسلحه، به ويژه توپخانه به سبك فرانسوي مشغول شد. دو

وي شاهد نخستين دوره تعليم نظامي به سبك غربي بود. هم چنين در روزگار وي، انقالب فرانسه رخ داده، تغييراتي 

در نقشه اروپاه پديد آمد؛ تعديالتي كه دامن دولت عثماني را نيز گرفت و آن تصرف مصر توسط نيروهاي ناپلئون 

  217بناپارت بود.

، دولت عثماني در برابر اين حمله ايستاد و از حمايت انگليس نيز پس از حمله ناپلئون به مصر و تصرف آن

برخوردار شد. نيروهاي عثماني در عكانيز حمله فرانسوي ها را به شكست كشاندند. فرانسوي ها پس از قرار داد 

ه م مجبور به تخليه مصر شدند. با وجود دشمني فرانسه بر ضد دولت عثماني، فرانس1802هـ/1216عريش در سال 

م با 1802هـ/1217توانست امتيازات قديمي خود را حفظ كند. فرانسه و انگليس در معاهده اي ميان خود در سال 

يكديگر توافق كردند تا انگليس از مصر خارج شود و فرانسه حق كشتي راني در درياي سياه را داشته باشد. در 

  218عثماني باشد. يونان نيز جمهوري مستقلي سر كار آيد؛ اما تحت الحمايه دولت

عثماني، براي رسيدن به خواست خود سيطره بر تنگه داردانل  –انگليس كوشيد تا با استفاده از اختالف روسيه 

بهره برد. دولت عثماني درخواست هاي انگليس را رد كرد؛ پس از حمايت فرانسه از دولت عثماني، انگليس مجبور 

به خروج از تنگه داردانل شد. اين شكست سبب شد تا نيروهاي انگليسي به فرماندهي فريزر در سال 

به مصر حمله كنند. اين هجوم، با شكست روبه رو شد و انگليس با مقاومت و جهاد مصري ها و م 1807هـ/1222

كمك عثماني در حمايت از مصريان، از اين كشور خارج شد. محمد علي در دفاع از مصر، اخراج فرانسوي ها و 

  220»219انگليسي ها نقش مهمي داشت و با حمايت مردمي، توانست حكومت مصر را به دست آورد.

عثماني ها در اواخر قرن هجدهم، مجبور به رويارويي با حقيقتي تلخ شدند، آنها ديگر نمي توانستند دست « 

تنها در مقابل يك قدرت بزرگ از خود دفاع كنند. آنها در صدد بر آمدند كه به طور منسجم تر در مكانيسم پيچيده 
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اتحاد با قدرتهاي مسيحي غلبه كنند. اولين گامهاي  سياست اروپايي داخل شوند، و بر وسواس اسالمي خود در مورد

ترديد آميز به سوي اين هدف در قرن هجدهم برداشته شد. عثماني ها در كنفرانسهاي صلح كارلوويتس، 

پاساروويتس و بلگراد وساطت نمايندگان قدرتهاي غربي دوست را پذيرفتند. بر عكس دربار عثماني در سال 

با ارائه پيشنهادي بي سابقه و نا موفق، مبني بر وساطت ميان دول مسيحي در جنگ  م ديپلماتهاي غربي را1745

- 1740غافلگير كرد. خطر رو به رشد روسيه، دولت عثماني را به اتحاد با دشمنان اين كشور، همچون بريتانيا (

م) 1789-1788هـ/1214-1213م) كشاند. تهاجم بناپارت به فلسطين و مصر عثماني (1790م) و پروس (1789

كه به طور موقت باعث قطع دوستي سنتي با فرانسه شد، به عقد پيمان اتحاد و همگاريهاي نظامي ميان اين 

امپراتوري با روسيه و بريتانيا منجر شد. عثماني ها عميقا به وابستگي خود به قدرتهاي بيگانه پي بردند، آن هم وقتي 

م مورد تهديد يك دشمن مسلمان، يعني محمد علي از 1840-1839م و دوباره در سال 1833-1832كه در سال 

از اين مهلكه نجات  –ابتدا روسيه و بعد بريتانيا و ديگران  -مصر قرار گرفتند. آنها تنها با دخالت متحدان كافر خود

  221»يافتند.

شورش  با توجه به تالش هاي سليم سوم براي اصالحات و ايجاد سپاه جديد، سپاهيان پيشين و يني چريان« 

كرده، با حمايت اعيان بر ضد نظام جديد بر آشفتند. به رغم اين كه سلطان دستوري در لغو ارتش جديد صادر كرد، 

  222شورشيان خواستار عزل وي و خلع او از سلطنت شدند.

پس از وي پسر عمويش مصطفاي چهارم به حكومت رسيد كه البته آلت دست كساني شد كه وي را به قدرت 

د. مدتي نگذشت كه فراميني داير بر لغو ارتش جديد، مدارس و مؤسسات و اصالحات مربوط به آن رسانده بودن

  224»223صادر كرد؛ اما بحران ها خاتمه نيافت تا آن كه دامن خود او را نيز گرفته و از سلطنت بركنار شد.

  
                                                            

  .464. تيمور قادري، تاريخ اسالم كمبريج، ص  221
  .160لعهد العثماني)، ص . محمود شاكر، التاريخ االسالمي (ا 222
  .186. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص 223

  .111. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  224

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



  سلطان محمود دوم

وي با سليم سوم، سبب شد تا با  وي در حالي كه بيست و چهار سال داشت، به سلطنت رسيد. همنشيني« 

اصالحات آشنا شود؛ جز آن كه سلطان جديد نيز در آغاز مجبور شد تا در برابر تمايالت يني چريان سر تسليم 

فرود آورد؛ به همين دليل، دستور لغو اصالحات را صادر كرد تا آنان را راضي كند و سر فرصت بتواند حركت 

محمود دوم همچنان صبوري مي ورزيد تا لحظه اي فرا رسد تا از دست يني  اصالح گرايانه خود را ادامه دهد.

چريان كه اساس دولت عثماني را تهديد مي كردند، خالص شود؛ اما اين فرصت در چند سال نخست دست نداد؛ به 

پر ويژه كه روزگار او نيز از جنگ ها و تحوالت مهمي كه بيش تر تالش و امكانات وي را در اختيار گرفت، 

  225»بود.

ثبات امپراتوري عثماني بعدا توسط واقعيت ديگري نيز مورد تهديد قرار گرفت، و آن اينكه سلطه اين « 

امپراتوري در اروپا هيچگاه مورد پذيرش جمعيت هاي غير ترك و حتي غير مسلمان قرار نگرفت و با آن دمساز 

خود را حفظ كردند، بلكه خود مختاري داخلي شان نشدند. اكثر ملل بالكان، نه تنها دين مسيحي و هويت فرهنگي 

را هم از دست ندادند. دول دست نشانده مسيحي كه قانونا تحت عنوان ملت به رسميت شناخته مي شدند، هرگز با 

حكومت اسالمي عثماني ها قانونا تحت عنوان ملت به رسميت شناخته مي شدند، هرگز با حكومت اسالمي عثماني 

آنها در اين امپراتوري به عنوان شهروندان درجه دوم به حساب مي آمدند. مفاهيم آزادي و ملي ها يكسان نشدند. 

گرايي كه وسيله انقالب فرانسه مطرح شد، در ميان اين ملل دست نشانده بسيار جا باز كرد. اين ملل غرب گرايي 

ه براي كسب آزادي ملي خود ترغيب خود را خيلي زود تر از تركان آغاز كردند، و توسط قدرتهاي مسيحي به مبارز

  مي شدند.

م) دولت عثماني به اين خطر جدي داخلي واقف شد. اما به داليلي 1839-1808در زمان سلطنت محمود دوم (

كه بعدا مورد بررسي قرار خواهيم داد، تمهيداتي كه امپراتوري عثماني براي مقابله با اين خطر اتخاذ كرد، دير 
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آن بود كه مسيحيان را به دست نشاندگاني وفادار تبديل سازد و يا از انشعاب موفقيت آميز  هنگامتر يا سست تر از

  226»مليت هاي بالكان جلوگيري كند.

سلطان محمود مصطفي پاشاي بيرق را به صدر اعظمي انتخاب كرد كه وي كشته شد. سپس يوسف پاشا و « 

سمت گماشت. البته جنگ هايي كه دولت با آنان روبه رو پس از آن احمد پاشا را به دليل بحران ها داخلي به اين 

  227»شد، همت باالتري را مي طلبيد.

  جنگ با روسيه

در خالل قرن نوزدهم فشار روسيه همچنان به عنوان يك عامل اصلي در روابط خارجي عثماني ها باقي « 

ي نامتمركز و ضعيف عثماني و تحت ) ميل به حفظ يك امپراتور1ماند. سياست تزار ميان دو تمايل در نوسان بود؛ 

) گرايش به تقسيم قلمرو اين امپاتوري با ضميمه ساختن بخشي از اين قلمرو به خاك خود و يا 2الحمايه روسيه؛ 

ايجاد دول مسيحي مستقل در شبه جزيره بالكان. با اين همه هدف تسلط بر درياي سياه و آبراههاي آن هيچ گاه از 

در حالي كه توسعه قلمرو روسيه به بالكان نگاري اتريشي ها بر مي انگيخت. طرح اين  چشم روس ها پنهان نماند

كشور در مورد آبراهها با مخالفت بريتانيا و فرانسه مواجه شد. اين كشور ها مي خواستند سلطه خود را در حوزه 

اروپا برقرار سازند. از طرف ديگر مديترانه حفظ كنند، جاده منتهي به شرق را در اختيار بگيرند و توازن قدرت را در 

هر دو كشور اروپايي در عثماني داراي منافع اقتصادي مهمي بودند كه بايد آن را حفظ مي كردند. بريتانيا در قرن 

م صادرات انگليس 1852-1825نوزدهم در تجارت خارجي اين امپراتوري جايگاه نخست را داشت. در سالهاي 

يافت كه در پايان همين دوره تقريبا به چهار برابر واردات از اين كشور بالغ مي شد.  به تركيه به هشت برابر افزايش

فرانسه كه در قرن هجدهم، تجارت با رونق لونت (خاور نزديك) را تثبيت كرده بود، همچنان سهم قابل مالحظه اي 

تيار دولت عثماني قرار گرفت و در تجارت عثماني ها داشت. بهره مبالغ كالني كه به وسيله انگليس و فرانسه در اخ

يا در اين امپراتوري سرمايه گذاري مي شد، افزايش يافت كه سر انجام فرانسه به عنوان خنثي كردن اقدام روسيه در 
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حمايت از هم كيشان خود در اين امپراتوري، كاتوليك ها را در كنف حمايت خود گرفت و بريتانيا نيز جوامع غير 

  228»ها، يهوديان و دروزيان را. مسلمان، يعني پروتستان

م صلحي با انگليس منعقد كرده، كوشيد تا قرار داد مشابهي را با 1809هـ/1224سلطان محمود در سال « 

روسيه امضا كند؛ اما اين تالش به جايي نرسيد و جنگ ميان آن دو آغاز شد. عثماني ها در جنگ با روسيه شكست 

يد مسلط شدند. به دنبال اين شكست، ضياء يوسف پاشا عزل شده، احمد خوردند و روس ها بر برخي از مواضع جد

پاشا جاي او را گرفت. وي روس ها را شكست داد و آنان را از مواضعي كه تصرف كرده بودند، بيرون راند. روابط 

صلح كرد فرانسه و روسيه نيز تيره شد و نزديك بود كه جنگ ميان آنان شعله ور شود. روسيه از عثماني درخواست 

م معاهده اي ميان آنان امضا شد و بر اساس آن قرار شد بلغارستان، روماني و صربستان 1812هـ/1237كه در سال 

در اختيار عثماني باقي ماند. اين صلح فرصتي را در اخيار سلطان محمود گذاشت تا به برخي از اصالحات بپردازد 

  229و شورش هاي داخلي را آرام كند.

« از معاهده بخارست آگاه شدند و خود را بار ديگر تحت سلطه عثماني ديدند، قيام كردند،  زماني كه صرب ها

سال اول از قرن نوزدهم به پيشرفتهاي چشمگيري  30روسيه به گونه اي زيركانه از اين موقعيت استفاده كرد، و در 

اين كشور دخالتهاي خود را در امور  م)1812براي تحقق اهداف خود نايل آمد. بعد از ضميمه كردن منطقه بسارابيه (

م) خود مختاري اين 1829داخلي همسايگان خود، يعني واالكيا و مولداوي افزايش داد، و در پيمان آدريا نوپل (

م تأييد شد، يك چنين 1830امير نشينها را تحت قيمومت خود تضمين نمود. در همين پيمان كه در در سال 

م دست به اولين خيزش ملي خود در بالكان 1804ر گرفته شد. صرب ها در سال جايگاهي نيز براي صرب ها در نظ

م تزار بر دهانه هاي دانوب مسلط شد و چند نقطه 1829زدند و از حمايت روس ها نيز برخوردار شدند. در سال 

بر كليدي را هم در نزديكي سواحل شرق درياي سياه به دست آورد، و اين در حالي بود كه حق مالكيت او 

اما نيروهاي عثماني شورش آنان را فرو نشاندند و رهبران شورشي  230»گرجستان نيز به رسميت شناخته شد.
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توانستند به اتريش بگريزند؛ جز يكي از آنان كه با دولت عثماني همكاري و اعالم وفاداري كرد و امتيازات ويژه اي 

  231»از اين دولت به دست آورد.

  

  شورش يونان

بيش ترشان مسيحيان ارتدوكس بودند، دست به تحريك روسيه و اتريش و برخي از گروه  مردم يونان كه« 

هاي مخفي زدند تا بر ضد دولت عثماني شورش كنند. سلطان محمود، محمد علي پاشا والي مصر را براي آرام كردن 

ره كرت، دو منطقه اوضاع يونان به آننقطه گسيل كرده، وي را حاكم جزيره موره از سرزمين يونان و نيز جزي

  232شورشي، كرد.

سپاه محمد علي پاشا از طريق دريا، از اسكندريه، به فرماندهي پسرش ابراهيم پاشا به سمت شبه جزيره موره 

حركت كرده، بر آن تسلط يافت. ابراهيم پاشا توانست به پيروزي دست يابد و شهر نافارين را در سال 

م وارد اثينا شدند. در اين وقت، 1826هـ/1241ي عثماني در سال م تصرف كند. هم چنين نيروها1824هـ/1240

دولت هاي اروپايي به حمايت از يونان، به صورتي آشكار، و با كينه اي صليبي دست به مداخله زدند. به دنبال آن، 

ه م صلح منعقد شد، اما چيزي نگذشت كه بار ديگر جنگ آغاز شد؛ چرا ك1826هـ/1242با دولت عثماني در سال 

دولت عثماني، دخالت اين دولت ها را در امور داخلي خود رد كرد. دولت هاي اروپايي از ابراهيم پاشا خواستند تا 

جنگ را متوقف كند؛ اما او نيز در خواست آنان را رد كرد. به دنبال آن تمام ناوگان دريايي اروپايي ها در ساحل 

ز بين بردند و بيش از سي هزار مصري را كشتند. محمد علي از نافارين اجتماع كرده، ناوگان عثماني و مصري را ا

فرزندش خواست تا همراه سپاهش به مصر عقب نشيني كند. دولت عثماني همه معاهدات با دولت هاي خارجي به 

  233ويژه اعطاي استقالل كامل به يونان را رد كرد.

                                                            
  .112. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  231
  .166. محمود پاشا، التاريخ االسالمي (العهد العثماني)، ص  232
  .188. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص  233
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اي جنگ روبه رو شد. در اين ميان روسيه در اين وقت، دولت عثماني با آمادگي گسترده دولت هاي اروپايي بر

اعالن جنگ داد و روماني و بلغارستان را تصرف كرده، براي آن دو منطقه، حاكم تعيين كرد. پس از آن فارنا در 

بلغارستان را اشغال كرده، سپس، قارص و ادرنه را در آناتولي تصرف كرد. دولت هاي اروپايي از ترس اشغال 

م منعقد كردند. مهم 1829هـ/1245در برابر اين دولت ايستادند و معاهده ادرنه را در سال استانبول توسط روسيه، 

ترين مواد آن بازگرداندن بلغارستان، روماني، بلغار، بالكان، قارص و ارزروم به دولت عثماني بود. رودخانه بروث 

و طرف رسميت يافت. هم چنين نيز حد فاصل مرزي دو دولت تعيين شد و كشتي راني در رودخانه دانوب براي د

  234كشتي راني در درياي سياه آزاد گشت و روسيه امتيازات قنسولي پيشين خود را به دست آورد.

سلطان محمود با حركت هاي تجزيه طلبانه و استقالل گرايانه چندي در داخل سرزمين هاي عثماني روبه رو 

آناتولي، مماليك در عراق، قرمنليه در ليبي، و عصبيت شد. جنبش علي پاشا والي يازما، جنبش باسفان اوغلو در 

گرايي رؤساي قبايل در عراق، از اين دست بود. سلطان توانست همه اين جنبش ها را سركوب كرده، شخصيت ها و 

اعياني كه از زمين و خانه هايشان در مناطق بيرون رانده شده و در شهر ها اقامت كرده بودند، به مناطقشان باز 

  235د. هم چنين سلطان محمود توانست نظام يني چري را لغو كرده، شورش آنان را سركوب كند.گردان

م الجزاير را اشغال كرده، 1830هـ/1246درباره بخش هاي آفريقايي دولت عثماني بايد گفت، فرانسه در سال 

  236در آنجا يك امپراطوري آفريقايي ايجاد كرد.

اشا، فرزندش ابراهيم پاشا را براي تصرف شام گسيل كرد و در دوره سلطنت سلطان محمود، محمد علي پ

سلطان نيز نتوانست كاري انجام دهد. ابراهيم پاشا بر نيروهاي عثماني در شام پيروز شد و از آنجا به سوي آناتولي 

حركت كرد. وي كوه هاي توروس و اضنه را تصرف كرده، داخل سرزمين تركيه شد و بدين ترتيب وي در آستانه 

                                                            
  .280 - 275. اسماعيل سرهنگ، تاريخ الدوله العثمانيه، ص  234
؛ در اين ماجرا، سه هزار يني 182،ص 1978، قاهره، 1839 -1808. محمد عبد اللطيف البحراوي، حركه االصالح العثماني في عصر السلطان محمود العثماني،  235

  هزار تن ديگر كشته شده و بيست هزار نفر از آنان از پايتخت بيرون رانده شدند. 7000چري در پايتخت كشته شدند. در روزهاي بعد 
                                م عامه مسلمانان و نيز دولت انگليس را فراهم نكند، نپذيرفت؛ به . فرانسه از محمد علي پاشا خواست تا الجزاير را تصرف كند؛ اما وي براي آن كه سبب خش 236
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ود به استانبول بود. دولت هاي اروپايي، به ويژه روسيه از توسعه طلبي محمد علي پاشا به هراس افتادند و به ور

دولت عثماني پيشنهاد كمك دادند و پانزده هزار سپاهي به حمايت از استانبول اعزام كردند. هم چنين انگليس و 

شا به تفاهم برسد. دولت عثماني و محمد علي پاشا در فرانسه از سلطان عثماني درخواست كردند تا با محمد علي پا

م معاهده اي را در كوتاهيه امضا كردند. بر اساس اين قرار داد، محمد علي پاشا مي بايست از 1833هـ/1248سال 

آناتولي خارج شود. دولت عثماني نيز حكومت وي را تا پايان عمر بر مصر مي پذيرد. هم چنين محمد علي پاشا 

معين  –مشهور به اخشابه  –ره كرت و شام والي معين كرد و فرزندش ابراهيم پاشا نيز به عنوان والي اضنه براي جزي

  237شد.

قرار داد كوتاهيه اقدامي موقتي و ناشي از ترس عثماني از دخالت دولت هاي اروپايي بود. معاهده اي نيز با 

 –ي دفاع كند؛ نام اين معاهده قرار داد خواندگار روسيه بسته شد كه آن كشور تعهد كرده بود تا از دولت عثمان

اسكالسي بود. شورش هايي در شام بر ضد ابراهيم پاشا به وجود آمد كه وي آن ها را سركوب كرد. محمد علي 

پاشا تمايل داشت تا حكومت مصر، شام و جزيره العرب براي او و فرزندانش باشد؛ اما در مذاكرات، نماينده سلطان 

ت كرد كه حكومت با مصر و جزيره العرب به صورت موروئي از آنِ محمد علي و فرزندانش باشد؛ اما تنها موافق

شامات، فقط در زمان حيات محمد علي از آنِ او باشد. وقتي خبر اين مسئله به سلطان رسيد، وي روي موافقت 

ني در جنگ نزيب در سال نشان نداده، بار ديگر جنگ ميان عثماني ها و مصري ها در گرفت. نيروهاي عثما

  238م شكست خوردند و محمود دوم پيش از آن كه اخبار جنگ را بشنود، در گذشت.1839هـ/1255

سلطان محمود دوم تالش هايي را براي اصالحات انجام داد. وي مركزي براي ترجمه به وجود آورد و سفارت 

يالت دولت مركزي را تجهيز كند؛ اوقاف را نيز خانه هاي عثماني را در اروپا افتتاح كرد. هم چنين كوشيد تا تشك
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تحت اشراف خود در آورد و ضربه شديدي به عالمان دين بزند. وي مجلسي نيز براي احكام عدليه به وجود آورد و 

 240»239در پوشيدن لباس و تراشيدن ريش و استفاده از كاله فينه و شلوار از اروپايي ها تقليد كرد.

 

  سلطان عبد المجيد اول

ي پس از درگذشت پدرش به قدرت رسيد و اولين دشواريش شكست نيروهاي عثماني در جنگ نزيب و« 

(نصيبين) و دخالت اروپايي ها در مورد توسعه طلبي محمد علي و بازگرداندن وي به مصر بود. قراردادي ميان 

ا محمد علي نيروهاي م امضا شده و قرار شد ت1840هـ/1256انگليس، روسيه، آلمان و اتريش در لندن به سال 

خود را از سرزمين هايي كه تصرف كرده، خارج سازد و آن ها را به دولت عثماني باز پس دهد. در برابر، دولت 

عثماني، مصر را به صرت موروثي در اختيار او و فرزندانش قرار دهد. محمد علي به اجبار اين قرار داد را 

  241پذيرفت.

م با روسيه منعقد شده بود، لغو گرديد 1833اسكالسي كه در سال  –در روزگار عبد المجيد قرار داد خواندگار 

م بسته شد. در اين قرار داد آمده بود كه تنگه هاي بوسفور و داردانل به 1841هـ/1257و معاهده تنگه ها در سال 

  روي همه دولت ها، بدون استثنا، بسته بماند.

كومت سلطان عبد المجيد، يك جنگ طائفه اي ميان دروزي ها و ماروني ها در لبنان رخ داد. در سال هاي ح

م 1841هـ/1257انگليس به كمك دروزي ها شتافت، در حالي كه فرانسه مدافع ماروني ها بود. دروزي ها در سال 

ره كه منطقه جبل لبنان در اختيار به ماروني ها حمله كرده، شمار زيادي از آنان را كشتند و به اين ترتيب در اين با

چه گروهي باشد، اختالف پديد آمد. دروزي ها معتقد بودند كه مي بايد بر ماروني ها حكومت كنند. ماروني ها نيز 

سلطه دروزي ها را بر خود نمي پذيرفتند. در اين وقت، دولت عثماني منطقه جبل لبنان را اشغال كرده، مجلسي از 

                                                            
239 . Shaw, Sranforad, Op.cit P.61 
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م ادامه داشت تا آن كه فرانسه 1861هـ/1277ره امور معين كرد؛ با اين حال دشمني ها تا سال هر دو گروه براي ادا

  با مداخله. در لبنان، سلطان را به تعيين يك قائم مقام ماروني مجبور كرد. 

ساكنان بلغارستان و روماني به هدف تشكيل دولتي واحد شوريدند. دولت عثماني براي آرام كردن اوضاع، 

ه آن ناحيه فرستاد؛ اما روسيه مداخله، و دو منطقه ياد شده را اشغال كرد. نزديك بود جنگي ميان روسيه با سپاهي ب

عثماني رخ دهد؛ اما كار با قرار دادي كه در منطقه بلطه ليمان در نزديكي استانبول بسته شد، خاتمه يافت. در اين 

د شده، از آنِ دولت عثماني است؛ اما براي مدت هفت سال، قرار داد آمده بود كه حث تعيين امير براي دو منطقه يا

  243»242روسي در آن جا خواهد ماند تا اوضاع آرام شود. -سپاهي مركب از نيروهاي عثماني

  

  جنگ كريمه

فرانسه به دليل داشتن امتيازات قنسولي، بر كليساهاي قدس اشارف داشت؛ روسيه نيز اين امتيازات را در « 

جريان جنگ ناپلئون به دست آورد. پس از جنگ، فرانسه قصد بازگشت به وضعيت پيش از جنگ و به دست 

س ها كشيده شد و دولت عثماني، آوردن حق اشراف بر كليساها را داشت. اختالف، به ميان كاتوليك ها و ارتدوك

هيئتي از اصحاب كليساهاي مختلف را براي بررسي مسئله نظارت تشكيل داد. اين هيئت حق ياد شده را براي 

اسكالسي شد كه سلطان  –فرانسه شناخت. در برابر، روسيه تهديد به جنگ كرد، خواستار احياي قرار داد خواندگار 

ه از انگليس و فرانسه كمك خواست، اما آنان با اين درخواست موافقت نركدند. عثماني با آن موافقت نكرد. روسي

سلطان عثماني نيز حق حمايت روسيه از نصاراي مقيم سرزمين عثماني را رد كرد. هم چنين سلطان، رشيد پاشا را، 

  244كه از دشمنان روسيه بود، به صدر اعظمي گماشت.

                                                            
  .177 -176. محمود شاكر، التاريخ االسالمي (العهد العثماني)، ص  242
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تهديد كرد و سپاه روس حركت كرده، دو منطقه ياد شده را به اشغال روسيه نسبت به اشغال بلغارستان و روماني 

خود در آورد. در اين وقت، دولت هاي اروپاييشامل اتريش، آلمان، انگليس و فرانسه مداخله كردند؛ اما وساطت 

و  آنان به جايي نرسيد. جنگ ميان روسيه و عثماني ادامه يافت و تالش هاي صلح بي ثمر ماند. مواضع فرانسه

انگليس در برابر روسيه، به سبب مصالحشان بود، نه به قصد دفاع از مسلمانان. به همين دليل دو كشور ياد شده 

توافق نامه همكاري و كمك به دولت عثماني را در ضديت با روسيه، با دولت عثماني امضا كرده، راضي به ضميمه 

گ [كه در تاريخ با نام جنگ كريمه شهرت دارد] ادامه شدن هيچ بخشي از سرزمين عثماني به روسيه نشدند. اين جن

يافت و كمك هايي كه از ناحيه متحدين به عثماني مي رسيد، روسيه را مجبور كرد تا از مناطقي كه اشغال كرده بود، 

در نتيجه شكست روسيه در جنگ كريمه كه « خارج شود و در برابر، متحدان وارد بخشي از خاك روسيه شوند. 

ه علت اختالف با فرانسه بر سر حشانت و سرپرستي اماكن مقدس مسيحي در فلسطين به وجود آمده بود، ظاهرا ب

م خاتمه يافت. 1856هـ/1273[سپس] كار با معاهده پاريس در سال  245»جاه طلبيهاي تزار تا حدودي مهار شد.

  در اين معاهده آمده بود:

خليه شود. اسرا آزاد شوند و فرمان عفو عموميِ همه همه مناطقي كه از سوي دو طرف اشغال شده است، ت .1

  كساني كه به يكي از دو دولت كمك كرده اند، صادر شود. 

. كشتي راني در درياي سياه براي همه دولت ها آزاد باشد و هيچ گونه قوانين دريايي براي اين دريا وضع و 2

  اجرا نشود.

  . كشتي راني در رودخانه دانوب آزاد باشد.3

  غارستان و روماني تحت الحمايه دولت عثماني باقي بمانند.. بل4

  . صربستان تابعيت دولت عثماني را داشته باشد و مستقل نباشد.5

                                                            
  .467. تيمور قادري، تاريخ اسالم كمبريج، ص  245
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به مرور، دولت هاي اروپايي مسكالتي را در صربستان، جبل اسود، و بوسني هرزگوين به وجود آوردند تا اين 

ا با حمايت دولت هاي اروپايي آغاز مي شد و از سوي مناطق ار عثماني جدا شوند. از يك سو، اين شورش ه

  246ديگر، مانع از اقدام دولت عثماني براي سركوب شورشي ها مي شدند.

در اواخر سلطنت سلطان عبد الحميد، دروزي ها به ماروني ها حمله كردند؛ از طرف ديگر فتنه هاي طايفه اي 

ادي از ماروني ها كشته شدند. اين احتمال وجود داشت در شام شدت يافت. در جريان جنگ داخلي لبنان شمار زي

كه شورش هاي ياد شده به تحريك اروپايي ها بوده باشد. دولت عثماني توانست فتنه را آرام سازد؛ جز آن كه 

دولت هاي بزرگ، به ويژه فرانسه، با ارسال نيروه بيروت را اشغال كرده، دولت عثماني را مجبور كردند تا به جبل 

خود مختاري بدهد؛ به طوري كه در رأس آن يك نصراني براي سه سال انتخال شود و دولت عثماني جز با  لبنان

  247اجازه دولت هاي اروپايي حق عزل او را نداشته باشد.

م صارد شد؛ هم چنين دستور ايجاد تغييراتي در 1839در دوران سلطان عبد المجيد اول، فرمان گلخانه در سال 

  دف اصالحات ضروري، صادر شد. مهم ترين نكات اين فرمان عبارت بود از:ساختار دولت به ه

  . ضرورت تأمين امنيت براي تمامي رعاياي دولت از نظر زندگي، حيثيت و دارايي.1

. ضرورت فراهم آوردن نظامي ثابت براي سپاهيان به طوري كه فرد سپاهي در تمام عمر سپاهي نماند و تنها 2

  در اين شغل بماند. براي چهار تا پنج سال

در اين فرمان براي نخستين بار بر مفهوم مساوات ميان همه رعاياي دولت در برابر قانون تأكيد شده 

  همين امر سبب مخالفت مسلمانان و محافظه كاران شد.248بود.

                                                            
  .228، ص 1980. عبد العزيز الشناوي، الدوله العثمانيه دوله اسالميه مفتري عليها، قاهره  246
  .166. محمد انيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي في التاريخ الحديث و المعاصر، ص  247

248 . Marriot, Op.cit. P.251 
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اني م پس از بحران قرم، خاتمه يافت؛ فرم1856جنگ قرم [كريمه] با فرمان معروف به فرمان همايوني در سال 

كه ضمن آن تعهدات قبلي تكرار شد و در آن، حكم اعدام افراد مرتد از اسالم و مساوات تمامي رعايا در حقوق و 

  249وظايف، افزوده شده بود.

م) كه از سوي عبد المجيد اول صادر 1856م و خط همايوني در سال 1839در اين دو سند (خط شريف گلخانه 

شرعي عمل كند، به باالترين نقطه عظمت خواهد رسيد؛ اما طي يك صد و پنجاه شد آمده بود: دولتي كه به احكام 

سال، اجراي احكام شرعي سست شده و عامل آن نيز رخداد ها و پيشامدهاي اين دوره بوده است. به همين دليل 

محل دولت نيرومند عثماني، تبديل به دولتي ضعيف شده و هر دولتي كه به حفظ احكام شرعي توجه نكند، مض

خواهد شد. از اين نكته چنين به دست مي آيد كه عظمت پيشين دولت عثماني به دليل التزام اين دولت به مباني 

شريعت اسالمي بوده و ضعف و اضمحاللي كه در اين زمان بر وي عارض گشته، به علت بي توجهي به اجراي 

  250احكام شريعت بوده است.

م در گذشت و برادرش عبد العزيز در آخرين روزهاي سال 1861هـ/1277ذي حجه  17عبد المجيد اول در 

  251»ياد شده بر تخت خالفت نشست.

  

  سلطان عبد العزيز

م شورشي در جزيره كرت رخ 1963هـ/1283وي پس از برادرش به سلطنت رسيد. در روزگار وي به سال « 

جله احكام عدليه و قانون تجارت م به انجام رسيد و م1869هـ/1285داد كه سركوب شد. فتح كانال سوئز در سال 

دريايي در اوائل روزگار وي اعالم گرديد. وي از اروپا ديدار كرد و در انديشه بهره گيري از اختالف ميان دولت 

هاي اروپايي افتاد؛ اما به زودي دريافت كه آنان در برابر يك دولت اسالمي، همگي متفق و متحد هستند. اروپايي ها 
                                                            
249 . Miller, wilham, The ottoman Empire and its Successons 1800‐1927, P.204‐207 

  .31-27، ص 1961. عبد الكريم غرايبه، سوريا في القرن التاسع عشر، قاهره  250
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هاي صليبي را كه در عمق وجودشان بود، فراموش كنند؛ جز آن كه بر اساس منافع شخصي خود،  نمي توانستند كينه

م عزل و سپس 1876هـ/1293گاه با يكديگر اختالف مي كردند. سلطان متهم به اسراف و تبذير شده، در سال 

نها سه ماه حكومت كرده و كشته شد. بعد از وي خالفت در اختيار مراد پنجم فرزند برادرش عبد المجيد افتاد كه ت

معزول شد. پس از آن، با برادرش عبد الحميد دوم بيعت  –كه آن زمان بدان شهرت يافت  –به سبب اختالل حواس 

  252»شد.

   

                                                            
  .350 - 330. اسماعيل سرهنگ، تاريخ الدوله العثمانيه، ص  252
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  فصل ششم

  دولت عثماني و مشكل شرقي

  آغاز زوال دولت عثماني

م) 1566هـ/974سليمان قانوني (مورخان بر اين نكته متفق اند كه عظمت دولت عثماني با درگذشت سلطان « 

پايان يافت. پس از وي، چندين سلطان ضعيف بر تخت سلطنت تكيه زدند كه راه را براي زوالي كه آثار آن در قرن 

هـ) تا روي كار آمدن سليم سوم 947از زمان درگذشت سلطان سليمان قانوني ( 253هيجدهم پديد آمد، هموار كردند.

صر اصالحات و اقتباس از فرانسه و توجه به رشد آموزش نيروهاي نظامي، م و آغاز ع1788هـ/1202در سال 

هفده سلطان بر تخت نشستند كه جز سه نفر، بقيه نا  254اصالح روش ها، تنظيمات و توجه به سالح هاي جنگي،

-1033م) مراد چهارم (1603-1596هـ/1012-1005موفق بودند. اين سه تن عبارت بودند از: محمد سوم (

  م).1773-1757هـ/1187-1171م) و مصطفاي سوم (1640-1623هـ/1050

واقع امر آن است كه همه چيز حكايت از زوال اين دولت داشت. سالطيني كه توفيقي در اداره كشور داشتند، به 

-1012سرعت مي مردند. افزون بر آن، شماري از سالطين در كودكي به سلطنت دست يافتند. احمد اول (

م) در سن چهارده سالگي به سلطنت 1640-1623هـ/1050-1033) و عثمان دوم (م1617-1603هـ/1026

م) در هفت 1687-1648هـ/1099-1058رسيدند؛ همچنان كه مراد چهارم در دوازده سالگي و محمد چهارم (

ت سالگي به سلطنت رسيدند. روزگار اين افراد، روزگار تسلط زنان و اصوال حرم شاهانه بر امور كشوري بود؛ درس

  همان طور كه سپاه، انضباط خويش را از دست داده بود.

                                                            
بي توجهي به امر . ضعف دولت عثماني را معلول چندين عامل مي دانند: آلودگي سالطين به رفاه و تجمل، بي كفايتي و عدم آگاهي آنان از اداره امور كشور،  253

لت عثماني. بنگريد: رجب فرماندهي سپاه، تسلط حرم سلطان و صدور بر امور دولت و نيز فساد يني چري ها و نيز تعهد صليبي دولت هاي نصراني بر ضد دو
  .89 -88حرازشرق العربي في التاريخ الحديث و المعاصر، ص 

  .172. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص  254
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براي نخستين بار در دولت عثماني، سلطان، معزول و سپس كشته شد. زماني كه عثماني دوم، يني چريان را با 

بخل و سنگدلي خود به خشم آورد، بر او يورش برده، زندانش كردند و به قتلش رساندند. پس از آن نيز شماري از 

  كشته شدند. سالطين

در اين دوره، چهار سلطان عزل شدند كه عبارت بودند از: مصطفاي اول، ابراهيم اول، محمد چهارم و احمد 

سوم. قابل توجه آن كه ابراهيم اول معزول و سپس كشته شد. مصطفاي اول، نخستين سلطاني بود كه با فتوا عزل شد. 

را در كشور دارد، اما كسي جز دولت از آن استفاده نكرد، احمد سوم همو بود كه دستور وارد شدن دستگاه چاپ 

م بود 1784هـ/1119چرا كه علماي ترك آن را بدعت مي دانستند و تنها در زمان سلطان عبد الحميد اول در سال 

كه چاپ در عثماني وارد شد. با اين حال، دولت عثماني براي مدتي دوام آورد و سالطين عثماني با كمك صدر 

  255»ي خود توانستند موقعيت ها و موفقيت هايي به دست آوردند.اعظم ها

  مشكل شرقي

از زماني كه دولت عثماني راه زوال را در پيش گرفت، يعني از اواخر قرن هيجدهم ميالدي، اذهان « 

 سياستمداران اروپايي متوجه آثار اين زوال، و تقسيم سرزمين هاي آن شد. از همان آغاز و در طول قرن نوزدهم،

  دولت هايي كه بيش از همه در سرنوشت اين دولت تأمل مي كردند، عبارت بودند از:

دولت انگليس، كه در انديشه تأمين راه هاي ارتباطي شرق دور، به ويژه هند و برقراري ارتباط تجاري با آن،  .1

  خواه از طريق سوئز و درياي سرخ و خواه از راه خليج فارس و رودهاي دجله و فرات بود.

. امپراتوري روسيه، كه در پي يافتن راهي از طريق درياي سياه به آبهاي گرم درياي مديترانه بود. اين كار با 2

تسلط بر استانبول و تنگه هاي بوسفور و داردانل امكان پذير بود. اين دولت هم چنين در فكر نفوذ در بالكان بود تا 

  د.بتواند دولت اسالوي بزرگي در آن ناحيه تأسيس كن

                                                            
  .122 -121. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  255
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. فرانسه، كه از همان ابتدا گويي رسالت داغ از رعاياي نصراني كاتوليك را به طور كلي در سرزمين شام و 3

دفاع از ماروني هاي لبنان را به طور خاص بر عهده گرفته بود. اين دولت، هم چنين در پي تأمين مصالح خود در 

در مرزهاي شمالي قاره آفريقا و به طور خاص در آن منطقه و نيز سلطه بر برخي از سرزمين هاي دولت عثماني 

  تونس و الجزاير بود.

. بجز اين سه دولت بزرگ، دولت هاي ديگري مانند اتريش و آلمان نيز به آينده دولت عثماني مي انديشيدند؛ 4

  256دولت يك هزوال آن قريب الوقوع بود و به همين دليل آن را مرد بيمار اروپا مي ناميدند.

، توجه دولت هاي اروپايي به آينده دولت عثماي، آن هم به طور مداوم، نگاهي هوشمندانه و از به طور كلي

روي توجه به توازن نيروها بود؛ آنچنان كه توازن قدرت در اروپا دچار تغيير و دگرگوني نشود. در واقع، تالش براي 

قرن بيستم تا آن جا پيش رفت كه تحت حل مشكل آينده دولت عثماني و سرزمين هاي آن در قرن نوزدهم و اوائل 

  مطرح شده و عوامل چندي در پيدايش آن دخيل بود: 257عنوان المسأله الشرقيه

الف) روسيه با به دست آوردن موفقيت هاي چند، مي توانست به آبهاي گرم درياي سياه تا درياي مرمره و 

بر تنگه داردانل و بوسفور امكان پذير بود كه در آن  سپس درياي اژه و در نهايت مديترانه راه يابد؛ اين تنها با تسلط

  زمان، در حوزه قدرت دولت عثماني قرار داشت.

ب) دولت بزرگي كه مي توانست بر درياي سياه تسلط يابد و اين دو تنگه را به دست آورد، طبعه مي توانست 

ي ارتباطي آن به سمت هند و شرق از قدرتي برخوردار باشد كه بر سرزمين هاي شرقي حاشيه مديترانه و راه ها

  تسلط يابد و راه را براي پيشرفت خود هموار سازد.

                                                            
256 . Marriot, Sir J.R, The Easern Question. Oxford, 1958, P.189. 
257 . Marriot, Sir J.R, The Easern Question. Oxford, 1958, P.189. 
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ج) دولتي كه نفوذ خود را تا بالكان گسترش مي داد، مي توانست پس از حذف دولت عثماني، بر ملت هاي 

مي كرد، در اختيار  بالكان مسلط شود و بدين ترتيب مركز مهمي را كه امكان تسلط بر استانبول (قسطنطنيه) را فراهم

  258بگيرد؛ اين تسلط توازن نيروها را در اروپا بر هم مي زد.

در خالل ربع پاياني قرن نوزدهم، سياست دولت ها، بجز روسيه و فرانسه، بر محور محافظت از اساس دولت 

قرار  عثماني بود. علت اتخاذ اين روش، مسائل چندي بود كه به اختصار گذشت. انگليس در رأس اين سياست

داشت و در انديشه حفظ و حراست از دولت عثماني بود. در واقع، اساس اين سياست اروپايي، مربوط به دهه سوم 

قرن نوزدهم بود؛ زماني كه روسيه، دولت عثماني و تنگه هاي بوسفور و داردانل را كه تحت تسلطش بود، مورد 

به جلوگيري از تجاوزات روسيه نيست. در همين زمان، تهديد قرار داد. اين زمان روشن شد كه دولت عثماني قادر 

فرانسه نيز بر اين باور بود كه مي تواند مسئله قسطنطنيه و متع روسيه از دست يابي به اهدافش را با مسئله اسكندريه 

  259و حمايت از محمد علي والي مصر براي جدا كردن آن از دولت عثماني، جدا كند.

ياسي طراح سياست دفاع از كيان دولت عثماني، پالمرستون وزير خارجه در اين زمان، از شخصيت هاي س

-1248م) و سفير وقت انگليس در استانبول لرد پون سون بي (1841-1830هـ/1257 -1246انگليس (

م) بودند. آنان بر آن بودند تا سياستي را در پيش گيرند كه بر اساس آن، در برابر طرح هاي 1842-1832هـ/1258

آن را حفظ كنند. از  –كه اساس دولت عثماني را در دهه سوم قرن نوزدهم تهديد مي كردند  –فرانسه روسيه و 

  260همين جا بود كه بحث استقالل دولت عثماني و دفاع از اساس آن مطرح گرديد.

رتباطي با پالمرستون بر اين عقيده بود كه تأمين منافع انگليس، تعيين مركزي در مديترانه، تأمين امنيت راه هاي ا

هند و ايجاد موانع مناسب براي جلوگيري از دست يابي روسيه و فرانسه به اهدافشان، دقيقا در همين سياست، يعني 

سياست دفاع از كيان دولت عثماني محقق خواهد شد. به عالوه، از ديگر نتايج اين سياست، توقف در گيري هاي 
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قسيم سرزمين هاي آن ميان دولت ها ذي نفع، به وجود مي آمد. احتمالي بود كه پس از فرو پاشي دولت عثماني و ت

شدت عالقه انگليس در پرهيز از اين قبيل درگيري ها سبب مي شد اين دولت، سياست دفاع از كيان دولت عثماني 

ا روسيه را مطرح كند؛ حتي زماني كه به اين نتيجه رسيده بود كه بهترين كار از ميان رفتن اين دولت يا امكان تفاهم ب

  261و فرانسه بر سر اين مسئله است، باز سخن از سياست حراست از دولت عثماني مي رفت.

اين ها اساس طرح سياست انگليس براي نگهداري دولت عثماني بود؛ طرحي كه دولت انگليس در قرن نوزدهم 

اين مبنا و طبعا سياست سخت از آن حمايت و آن را دنبال مي كرد. برخي از دولت هاي ديگر نيز در مقاطعي خاص 

ياد شده را نسبت به دولت عثماني و بخش بالكاني آن پذيرفتند. اين وضعيت ادامه داشت تا آن كه انگليس و ديگر 

دولت ها، اين سياست را رها كردند و زمينه به گونه اي در آمد كه امكان پر كردن خالء ناشي از عدم حضور عثماني 

ازن بين المللي به وجود آمد. اين زمان دولت عثماني با بخشيدن استقالل به بيشتر در بالكان بدون برهم خوردن تو

دولت هاي عثماني، خود را از مشكل ياد شده، خارج كرد. بعضي از دولت هاي مستقل بالكان تا پايان قرن نوزدهم 

  263»262عبارت بودند از: يونان، روماني، بلغارستان و صربستان.

  

  لبي در عثمانيجنبش اصالح گري و تجدد ط

روشن بود كه طرح سياست دفاع از اساس دولت عثماني توسط برخي از دول اروپايي، نمي توانست به معناي « 

نجات و سالمت اين دولت يا تضمين كننده بقا و حيات آن باشد. در واقع، مشكلي كه سياستمداران انگليس در اين 

اين كه دولت عثماني، از درون، در دفاع از خود در برابر اروپا، باره با آن رو به رو بودند، مشكل سختي بود و آن 

عاجز بود؛ اروپايي كه به دليل رشد علوم و معارف در آن، به ويژه انقالب صنعتي، هر روز نيرومندتر مي شد. 
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روپايي در سياستمداران انگليسي بر اين باور بودند كه عجاله اين مشكل را مي توان با ايجاد يك ارتشي نو به شيوه ا

  عثماني حل كرد. اين باوري بود كه اصالح طلبان دولت عثماني نيز، در آن با سياستمداران اروپايي هم عقيده بودند.

بنابر اين طبيعي بود كه جهت گيري جنبش اصالح گري در دولت عثماني، ابتدا مي بايست در ارتش آغاز مي 

د و ارتش، بطور يكجا ابزار حكومت كردند و جنگيدن، بوده شد؛ چرا كه دولت عثماني در اساس، دولتي نظامي بو

است. در واقع، دولت عثماني بيش از هر چيز، در گذشته خود، ارتش و نيروي نظامي بوده و صاحب منصبان دولتي، 

همزمان فرماندهان سپاه نيز بوده اند. همين نكته سبب شهرت اين سخن شده است كه حكومت و ارتش عثماني، دو 

ك سكه هستند. افزون بر اين، نشان عمده ضعف دولت عثماني، در ارتش ظاهر شد. درست همان طور كه روي ي

تهديد هايي كه دولت را محاصره كرد و شكست هاي پياپي بر آن وارد آورد، بيش از هر چيز، اصالح ارتش را مي 

  264طلبيد.

عثماني، آغاز مي شد. حقيقت آن است كه اصالح ارتش مي بايست با اصالح يني چريان، نيروي نظامي دولت 

اين نيرو در دوران طاليي امپراطوري عثماني كه عصر تأسيس و توسعه اين دولت بود، نقش مهمي بر عهده نداشت؛ 

جز آن كه در دوران نگهداري و حراست دولت، در زمان بروز دشواري ها و ضعف ها در قرن هيجدهم، نقش 

ين دليل بود كه به مرور، بر شمار آنان افزوده شد تا آن كه در آغاز قرن نوزدهم و به مناسبي را عهده دار بود. به هم

  265م) به صورت نيروي نظامي قابل توجهي در آمد.1839-1808هـ/1255-1223ويژه در روزگار محمود دوم (

درست زماني كه بر شمار آن ها افزوده مي شد، فساد نيز ميانشان رخنه مي كرد. از جمله عوامل رسوخ فساد 

در ميان آنان، اين بود كه دولت به يني جريان اجازه ازدواج مي داد و اين كمك كرد تا آنان صرف نظر از توجه شان 

ن بود كه يني چريان اجازه تجارت يافتند و در به نظامي گري، به صورت جرياني موروثي در آيند. قدم بعدي آ

نتيجه پيوند سپاهيان يني چري با پادگان ها كم شد و تنها براي دريافت حقوق به آنجا مراجعه مي كردند. دشواري 
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بيش تر وقتي پديد آمد كه يني چريان، آموزش هاي نظامي جديد را نپذيرفتند و سودمندي آن را انكار مي كردند؛ 

ين دليل كه حاج ولي بكتاش، وقت تأسيس اين نيروي نظامي، براي آنان طلب بركت كرده و پيروزي دائمي تنها به ا

  266آنان را از خداوند خواستار شده است.

م) 1773-1757هـ/1187- 1171به هر روي، كار اصالح ارتش به سبك اروپايي، در زمان مصطفاي سوم (

ب سپاه يني چري سرباز زد و تنها به كار تقويت نيروي دريايي و آغاز شد. با اين حال، او از دست زدن به تركي

توپخانه پرداخت. وي در اين زمينه، از شماري از متخصصان و افسران اروپايي به ويژه فرانسوي استفاده كرد. 

مي اصالحات مصطفاي سوم، نتيجه مورد انتظار را نداشت؛ چرا كه به كار اصالح سپاه يني چري كه اساس نيروي نظا

  267عثماني بودند، پرداخته نشد.

م) با كندي صورت مي 1789-1773هـ/1204-1187تالش براي اصالح ارتش در روزگار عبد الحميد اول (

م) كه از 1807-1789هـ/1222-1204گرفت؛ اما چندي نگذشت كه در دوران جانشين او سلطان سليم سوم (

ر اصالح وارد مرحله جديدي شد. وي به محض آن كه بر جواني در انديشه اصالح ارتش به سبك اروپايي بود، كا

تخت سلطنت نشست، كار خود را در اين زمينه آغاز كرد؛ اما زماني كه دشواري كار اصالح يني چريان را دريافت، 

دست به ايجاد يك سپاه جديد از پياده نظام، خارج از چهارچوب يني چري زد و به يني چريان نيز اجازه داد تا در 

  268تمايل، به اين سپاه جديد ملحق شوند. صورت

واقعيت آن است كه سليم سوم با تمام وجود به كار اصالح ارتش جديد پرداخته، براي آن لباس اروپايي تدارك 

ديد و قرار گاه مخصوصي ايجاد كرد و از افسران و معلمان اروپايي براي آموزش آنان بهره جست. سلطان تنها به 

ايتخت نپرداخت؛ بلكه كوشيد تا در واليات عربي نيز آن را دنبال كند. به گزارش مورخان، ايجاد ارتش جديد در پ

سليمان پاشا والي بغداد، دنباله فكر سلطان را گرفت و با استخدام يك افسر ارشد انگليسي از هند، او را به كار 
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ه جديد كرد. احمد پاشاي جزار آموزش و ايجاد و انضباط ارتش جديد گماشت و شورع به تأسيس پادگان ويژه سپا

  269والي عكا نيز دنباله اين انديشه را گرفت.

اما چندي نگذشت كه سليم گرفتار دشواري هاي فراواني در مناطق مختلف شد؛ آن هم زماني كه علماي دين، 

چه از در موضع گيري بر ضد ارتش جديد، با يني چريان همĤوا شدند. علماي ترك بر اين اعتقاد بودند كه هر آن

كلُّ محدثة «سوي نصارا به سرزمين هاي اسالمي وارد مي شود، در تقابل با اسالم است. آنان در اين باره به حديث 

استناد و استدالل مي كردند. اينان از يكي از اصول اساسي اسالمي را » بدعة، و كلّ بدعة ضاللة و كلّ ضاللة في النار

  270شبه كند، از آن هاست.آن مي دانستند كه هر كسي كه به كفار تَ

اين قبيل اظهارات، بر افكار عمومي مردم تأثير گذاشته، راه را براي دسيسه و توطئه از سوي رجال دولتي فراهم 

م منجر شد. آنان قصر سلطان را 1806هـ/1221مي كرد؛ آنچنان كه در نهايت به شورش يني چريان در سال 

جديد كردند و حتي صاحب منصبان دولتي طرفدار ارتش جديد را محاصره كرده، وي را مجبور به الغاي ارتش 

كشتند. سران يني چري، سپاه جديد را نيز وادار كردند تا به آسياي صغير كوچ كنند. يني چريان به اين بسنده نكرده، 

دند تا م او را از خالفت عزل كر1807هـ/1222بلكه فتوايي داير بر عزل سلطان از شيخ االسالم گرفته و در سال 

  271فرصتي براي تجديد كار تأسيس ارتش جديد نداشته باشد.

-1222طبيعي بود كه در چنين شرايطي بحران بيش تري در ارتش، در روزگار مصطفاي چهارم (

م) كه يني چريان او را به جاي سليم سوم مخلوع نصب كرده بودند، پيدا كند. درست همان 1808-1807هـ/1223

بعدي براي دولت در برابر دشمنانش به صورت امري عادي در آمده بود. زماني كه طور كه شكست هاي پياپي 

م به سلطنت رسيد، دريافت كه جز با حذف يني جريان نمي تواند اصالح ارتش 1808هـ/1223محمود دوم در سال 
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كه يني چريان، با را دنبال كند؛ اما وي در اين راه صبوري ورزيده، خود را براي كارهاي مهم آماده كرد؛ به ويژه 

  272تكيه بر فرقه بكتاشيه كه بزرگ ترين فرقه صوفي دنياي اسالم بود، نفوذ و سلطه خود را بر بالد دنبال مي كردند.

محمود دوم، ابتدا كوشيد تا يني چريان را وادار به پذيرش آموزش هاي نظامي مطابق با نظام اروپايي و پيوستن 

بود، بكند. در عين حال، براي افرادي كه خواستار نپيوستن به ارتش جديد آنان به ارتش جديدي كه ايجاد كرده 

 - 1814هـ/ 1232تا  1230بودند، حقوقي تعيين كرده بود. اين اقدام سودي نبخشيد تا آن كه در فاصله سال هاي 

زمان،  م زمينه اي فراهم شد كه سلطان توانست از دست گروه هاي كوچكي از يني چريان رهايي يابد. اين1816

فرصتي پديد آمد تا سلطان بتواند به مقدار زيادي از دست انكشاريه خالصي يابد. ماجرا از اين قرار بود كه در يونان 

انقالبي بر ضد عثماني پديد آمد و سلطان نيروهاي زيادي از يني چري را به فرماندهي خورشيد پاشا براي سركوب 

ست خورد و سبب شد تا سلطان از محمد علي والي مصر استمداد كند. شورشيان به يونان فرستاد؛ اما اين سپاه شك

محمد علي درخواست سلطان را پذيرفت و فرزندش ابراهيم را در رأس سپاهي به آن ناحيه اعزام كرد كه توانستند 

  273شورش را سركوب كنند.

ي خود را در سركوب اين رخداد سبب تحقير نيروهاي يني چري در اذهان عمومي شد؛ چرا كه آنان بي لياقت

شورش يونان نشان دادند. سلطان نيز از اين فرصت براي زدن ضربه بر يني چريان استفاده كرد و پادگان هاي آنان 

را محاصره و آن ها را به توپ بست. به دنبال آن، وي موفق شد تا بيش تر نيروهاي آنان را آواره كند و جمعيت 

ناميدند و به طور جدي، به آن » واقعه خيريه«تالشي كند. ترك ها اين رخداد را آنان را از هم بپاشد و اين گروه را م

  274تفأل نيك زدند.
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پس از سركوبي يني چري، سلطان محمود دوم با برنامه اي مشخص قدم در راه اصالح ارتش نهاد. وي از 

زميني استفاده كرد. در كنار افسران انگليسي براي آموزش نيروي دريايي و از افسران آلماني براي آموزش نيروهاي 

  275آن، به تأسيس آكادمي علوم نظامي و نيز شماري مدرسه عالي، متوسطه و ابتدايي نظامي پرداخت.

اصالحات محمود دوم تنها در بخش نظامي نبود، بلكه يك مدرسه پزشكي در استانبول تأسيس كرد و گروه 

اي پست به وجود آورد؛ دايره نيروي انتظامي ملي را توسعه هايي را براي تحصيل به اروپا فرستاد؛ نظام تازه اي بر

داد، و نشريات و مطبوعاتي را ميان مردم توزيع كرد كه محتواي آن ها شرح بيماري ها معدوي و راه هاي پيشگيري 

 از آن ها بود. وي هم چنين دستور داد تا شيوه هاي كهنه اي كه بر اساس آنها براي حفظ خزانه دولتي، مصادره

اموال و امالك صاحب منصبان دولتي را تجويز مي كرد، كنار گذاشته شود. به همين ترتيب كوشيد تا دولت عثماني 

را به صورت دولتي مدني در آورد و لباس اروپايي را ميان محدوده كارگزاران دولتي، نتوانست آن را به اجرا در 

ايجاد ارتش جديد، به تنهايي براي اعتبار او به عنوان يك آورد. با اين حال، پيروزي سلطان محمود بر يني چريان و 

  277»276چهره اي اصالح طلب در دولت عثماني، كافي است.

  

  تنظيمات عثماني

نكته اي كه به سرعت روشن شد، اين بود كه اصالح ارتش در دولتي كه فاقد ادارات منظمي براي آماده كردن « 

شد كه دفاع از اين دولت و دور كردن خطر زوال از آن، تا وقتي  چنين ارتشي است، نا ممكن است. هم چنين روشن

كه اين دولت به واليات خود مختار تقسيم شده باشد، نا ممكن است؛ واليتي كه تنها به صورت ساالنه، پولي به 

دولت دولت مركزي مي پردازد و به وقت حادثه، نيرويي به مركز اعزام مي كند؛ اما به طور اصولي خارج از دسترس 
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است. بنابر اين براي نجات اين دولت، اصالح ارتش كافي نبود، بلكه مي بايست اين اصالح شامل حال تمامي اركان 

  278دولت گردد و به صورت اصالحاتي فراگير و با سرعت به سبك اروپايي دنبال شود.

انگليس به وي گفته  سفير انگليس در استانبول بود؛ كسي كه از طرف دولت 279اين عقيده ستراتفورد د ركليف

شده بود تا تمام تالش خود را در تأييد اصالحاتي كه كامال مورد بررسي قرار گرفته، انجام دهد و اين سياست را تا 

  280م) به استقرار و ثبات برسد، دنبال كند.1861-1839هـ/1278-1255زماني كه حكومت سلطان عبد المجيد (

يافته اي كار اداره كشور را بر عهده گيرد كه به قانون احترام معناي اصالح مطلوب آن بود كه حكومت رشد 

بگذارد و به رعاياي خود با يك چشم بنگرد. به سخن ديگر، معناي اصالح مورد نظر آن بود كه امتيازاتي كه سبب 

 برتري برخي از رعايا نسبت به برخي ديگر مي شود، برداشته شود و در نهايت يك دولت مسئوليت پذير كه همه

به عبارت ديگر،  281اقوام مختلف در سراسر سرزمين هاي امپراطوري در آن مشاركت داشته باشند، بر سر كار باشد.

هدف، اصالح امر مساوات ميان اهل ذمه و مسلمانان و اعطاي حقوق به ذميان، برابر آن چيزي بود كه به مسلمانان 

  داده شده بود و اين با شريعت اسالمي سازگار نبود.

انگليس از طريق سفير خود در استانبول، بر ضرورت اين اصالحات اصرار داشت؛ اما روشن بود كه اين  دولت

اصالحات، در اساس، با نظام حكومتي و اداري كه دولت عثماني از ابتداي تأسيس و تكوين بر آن پايه شكل گرفته 

شير سلطه آن را پذيرفته اند، بر آن بود و امپراطوري عثماني در طرح تسلط خويش بر ملت هايي كه با زور شم

اصول بنا گشته، معارض بود. در آن نظام، براي رعاياي مسلمان آنچنان حقوق و امتيازاتي قرار داده شده بود كه آنان 

  282را بر ساير ملت هاي غير مسلمان يعني ذميان، برتري مي داد.

                                                            
  .251، ص 1938. حسين مؤنس، الشرق االسالمي في العصر الحديث، قاهره  278
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ايه اين باور اروپايي ها بود كه دولت فشار بر دولت عثماني براي پذيرش اصالحات به سبك اروپايي بر پ

عثماني، دولتي ضعيف و در حال زوال است و مي بايست به دولتي نيرومند تبديل شود. چنين هدفي وقتي قابل 

دسترسي بود كه دولت عثماني، مانند دولت هاي اروپايي شود؛ يعني مركزيت اداري نيرومندي داشته باشد كه در 

بلكه مشاركت تمامي طوايف و گروه ها و اقوام را در قدرت تضمين كند تا حكومت ضمن، استبدادي نيز نباشد؛ 

  283بتواند با عدالت، با تمامي اقوام، بدون اختالفات نژادي و زباني و ديني، به طور يك سان رفتار كند.

  به هر روي، اصول اساسي  جنبش اصالح گري و تجدد خواهي عثماني بر روي سه نقطه اساسي دور مي زد:

. اقتباس از غرب در زمينه اصالح ارتش و ايجاد شرايطي هماهنگ براي آن در مجموعه ساختار حكومت و 1

  اداره كشور.

  . سوق دادن دولت عثماني به سوي الئيك.2

  284. سوق دادن اين كشور براي ايجاد مركزيت نيرومندي در استانبول و ساير واليات.3

ثماني يا حركت تنظيمات، مستند به دو فرمان شاهانه اساسي است به طور كلي، حركت اصالح و تجدد خواهي ع

كه نقش مهمي داشت در نجات دولت عثماني از مشكالتي كه با آن رو به رو شد؛ آن هم بعد از آن كه شعف گسترده 

سوم هـ / 1255اي بر ساختار اين دولت مستولي شد و بسياري، انتظاري نابودي و زوالش را داشتند. فرمان اول در 

م 1856هـ / هيجدهم فوريه سال 1273م در ابتداي سلطنت سلطان عبد المجيد و فرمان دوم در 1839نوامبر سال 

  285»در سال هاي پاياني سلطنت عبد المجيد صادر گرديد.
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  فرمان گلخانه

فرمان نخست كه تحت عنوان خط شريف همايوني انتشار يافت، در يك محفل رسمي بزرگ در قصر گلخانه « 

خوانده شد و به همين دليل، به منشور گلخانه شهرت يافت. در اين محفل سلطان، وزرا و رجال ديني و اداري و 

نظامي شركت داشتند؛ همان گونه كه برخي از رؤساي نصارا، خاخام يهوديان و رؤساي طوايف مختلف از صاحبان 

فل به صراحت اعالم كرد كه امپراطوري مشاغل و نمايندگان دول خارجي نيز حضور داشتند. سلطان در اين مح

عثماني از حدود يك صد و پنجاه سال قبل در جهت جدا كردن مردم از تطبيق زندگي شان با احكام شرع حركت 

كرده است. معناي اين سخن آن بود كه، همان طور كه عبد المجيد اول گفت، مجد و عظمتي كه دولت عثماني در 

رد، مربوط به پاي بندي اين دولت به احكام شرعي بوده و به دليل دور شدن از عصر طاليي خود آن را به دست آو

  286تطبيق زندگي مردم با شرع، ضعف و زوال در اين دولت راه يافته است.

واقع قضيه آن است كه منشور گلخانه، نخستين قرار نامه قانوني در تاريخ عثماني است كه به وضع قواعدي 

اخته است؛ چرا كه دولت در اين منشور، متعهد شده بود كه حقوق معنوي، مالي و براي اصالح به سبك غربي پرد

حيثيتي و آبرويي همه ملت هايي كه در اين حوزه اين امپراطوري به سر مي برند، صرف نظر از نژاد و دين، تأمين 

گونه كه شيوه جديدي كند. به نبال همين هدف، نظام مالياتي جديدي بر پايه ثروت و سود اشخاص اعالم شد. همان 

براي خدمت سرباز و معين كردن آن در محدوده پنج سال اعالم گرديد. هم چنين تأسيس اداره مركزي نيرومدي كه 

  287اشراف كاملي بر تمامي ادارات سرزمين هاي مختلف امپراطوري داشته باشد، مورد تأكيد قرار گرفت.

ان اختصاص به مسلمانان داشت، به ذميان، انقالبي مهم به بي ترديد، تعهد دولت به اعطاي حقوقي كه تا اين زم

حساب مي آمد؛ چرا كه اين نخستين بار بود كه دولت عثماني متعهد به رعايت حقوق مساوي براي مسلمانان و 

ذميان مي شد. دولت عثماني به طور كامل نتوانست اين اصل را اجرا كند. از اين رو، باز هم خدمت سربازي در 

مسلمانان باقي ماند و مدت آن پنج سال معين گرديد. در برابر، ذميان پولي به جاي انجام خدمت سربازي  محدوده
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مي پرداختند. هم چنين وظايف عمومي دولتي، به ويژه وظائف اداري و قضايي، تقريبا در انحصار مسلمانان باقي 

  288ماند؛ گرچه اين كار قانوني نبود.

بهايي بود كه دولت عثماني بابت تالش دولت انگليس و ساير دولت اروپايي براي  از زاويه ديگر، منشور گلخانه

حل اختالفات ميان آن دولت با محمد علي پاشا والي مصر پرداخت؛ مصري كه در طي مناسبات و روابط خود ميان 

كه اين  م با دولت عثماني در پي استقالل بود. به كوشش دولت هاي ياد شده بود1841-1839هـ/1255-1257

  289اختالف حل و فصل شد؛ حركتي كه خود آن نيز در راستاي حفظ كيان دولت عثماني انجام گرفت.

البته بايد توجه داشت كه تنها فشار دولت هاي اروپايي به طور عام و دولت انگليس به طور خاص نبود كه 

ديگري نيز مؤثر بود و آن توجه  منشأ جنبش اصالحي و تنظيمات قرن نوزدهم در عثماني بود. در اين جنبش عامل

برخي از روشنفكران و غرب زدگان، از ميان صاحب منصبان دولتي به ضرورت اصالح ساختار دولت و بازسازي 

آن بر اساس اقتباس از روش هاي اروپايي و يا الهام گرفتن از آن ها بدون برخورد با احكام شريعت بود. يكي از 

م) طراح و مهندس واقعي منشور گلخانه است كه به 1858-1800هـ/1275-1215اين افراد مصطفي رشيد پاشا (

گستردگي اطالعات و تبحرش در زبان فرانسه شهرت دارد؛ كسي كه مانند سفيران براي دولتش در پاريس كار كرد و 

هه م وزير خارجه شد و سيا1839هـ/1255پس از آن چندين بار مناصب ديپلماتيك را عهده دار شد. وي در سال 

منشور گلخانه را تدوين كرد. اين نخستين منشور اصالح بزرگ است كه در تاريخ عثماني به اسم تنظيمات شناخته 

  290مي شود.
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خط شريف گلخانه، واكنش هاي تندي ميان مسلمانان برانگيخت؛ چرا كه آن را مخالف با قرآن و تساوي حقوق 

سلمان و سلطان مي دانستند. در اين زمينه، شورش ها و نصارا با مسلمانان را سبب ايجاد فتنه ميان رعاياي م

  292»291مخالفت هاي پديد آمد كه سلطان آن را خاموش كرد.

  

  تنظيمات خيريه

-1271فرمان دوم كه جنبش تنظيمات عثماني بر آن تكيه كرد، فرماني بود كه پس از جنگ قرم [كريمه] (« 

هدف از ميان بردن دولت عثماني به راه انداخت. انگليس م) صادر شد. اين نبرد را روسيه به 1856-1854هـ/1273

دريافت كه حفظ امپراطوريش در هند، مشروط به حفظ دولت عثماني است. به همين دليل، جانب دولت عثماني را 

گرفت فرانسه نيز همراه انگليس و در برابر روسيه قرار گرفت. پاداشي كه انگليس در حمايت از عثماني، از اين 

هـ) صادر و منشور تنظيمات الخيريه ناميده 1273م (1856فوريه  18فت، صدور همين فرمان بود كه در دولت گر

  293شد.

م آمده بوده، تأكيد 1839هـ/1255سلطان در اين فرمان، بر همان اصول اصالحي كه در منشور گلخانه در سال 

جهت تأمين حقوق معنوي، مادي، و كرد؛ يعني مجموعه اي از قوانين و روش هايي كه بر اساس اين منشور در 

اجتماعي رعايا بدون در نظر گرفتن دين و نژاد آنان باشد، مورد پذيرش و تأكيد قرار گرفت. اساس آن، برابري در 

مقابل قانون، احترام به حق مالكيت، مساوات، پرداخت ماليات و اصول و قواعد ديگري بود كه از اروپا اقتباس شده 

ل اصالح امور دولتي بر پايه روش هاي اروپايي بود. مهم ترين نوع اصالح كه در فرمان بود؛ اصولي كه متكفّ

تنظيمات آمده بود، تأمين حضور نماينده طوايف غير مسلمان در مجالس محلي، شهرها و مناطق و نيز مجلس عالي 

فسادهاي موجود، تالش قضايي بود. هم چنين تعهد شده بود كه در جهت از بين بردن فساد اداري، رشوه و ديگر 

                                                            
291 . Miller, OP. Cit., P. 204 and P.207 
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م) كه با آن جنگ قرم پايان 1856هـ/1273بر همين اساس بود كه در معاهده پاريس (294جدي صورت گيرد.

پذيرفت، اصل حفظ كيان دولت عثماني، مورد پذيرش قرار گرفت. در اين قرار داد آمده بود كه دولت هاي اروپايي 

به استقالل دولت عثماني و حفظ سرزمين هاي آن احترام مي متسكل از فرانسه، اتريش، انگليس، آلمان و روسيه 

  295گذارند.

بدين ترتيب دولت انگليس توانست دولت عثماني را از خطرهايي كه او را تهديد مي كرد، نجات دهد؛ اما به 

تباط همان قياس، بر اين دولت فشار مي آورد تا اصالحات به سبك اروپايي را بپذيرد؛ به ويژه در اموري كه در ار

با وجود دولتي مسئول بود كه همه اقوام مختلف سرزمين هاي امپراطوري در آن مشاركت داشته باشند. ترديدي 

وجود نداشت كه ايجاد چنين دولتي، موقعيتي را در اختيار ذميان مي گذاشت تا حكومت كردن را تمرين كنند. معناي 

  اين قبيل اصالحات در عمل آن بود كه:

با گذاشتن قيدهايي بر آن، محدود و سپس تضعيف شود. اين تضعيف در نظامي كه اساس آن  اوال: سلطه دولت

  بر اطاعت كامل مردم از حاكميت قرار داشت، و اكنون گرفتار اين محدوديت مي شد، به راحتي رخ مي داد.

طوايف مختلف ثانيا: نتيجه ديگر شيوع بحران و آشوب هاي سياسي بود كه از يك سو نتيجه تصادم و برخورد 

در داخل حكومت و پس از آن از سوي حكومت مركززي در بابعالي بود. شيوع اين حالت بحراني و مطرح شدن 

  اهداف قومي اقوام مختلف، بي ترديد راه را براي زوال امپراطوري هموار مي كرد.

به دليل ناسازگاري آن با اصول پذيرفته شده در اين  –نكته ديگر آن كه اصالح به سبك و سياق اصول اروپايي 

خود از عوامل مهم در زوال امپراطوري عثماني بود؛ حتي بيش از آن كه رشوه و فساد و بد اداره كردن،  –فرهنگ 

عامل نابودي اين دولت باشد. دليل آن كه، تمامي اين قبيل اشكاالت، حتي زماني كه امپراطوري عثماني در اوج 

گستردگي و مجد و عظمتش بود، وجود داشت؛ با اين حال، امپراطوري سالم مانده بود. در واقع، به باور  وسعت و

بسياري از مورخان، سبب اصلي زوال اين دولت، اقدام به اصالحات به سبك اروپايي از يك جهت و طمع دولت 
                                                            
294 . Miller, W., The Ottoman Empire ang its Successors. 1801‐1927, Cambridge. 1927, PP.298‐299 
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سلطان عبد العزيز يكبار ديگر  296ر بود.هاي اروپايي كه در پي تقسيم سرزمين عثماني ميان خود بودند، از طرف ديگ

  تأكيد كرد كه دوري دولت از احكام شرعي، سبب شعف اين دولت و از دست رفتن قدرت و عظمت آن شده است.

منشور تنظيمات نيز با واكنش هايي مواجه شد. شيخ االسالم با خط همايوني برخورد كرد و مصطفي رشيد پاشا 

او به انتقاد پرداختند و اين خود آشوب هايي را در پي داشت. مسلمانان نيز و برخي از رجال دولت عثماني از 

همگي به مقابله با اين منشور پرداختند. حتي نصارا نيز به دليل آن كه مساوي با يهود شمرده شده بودند، با آن 

د و از رعاياي خود مخالفت كردند. روحانيون آيين نصراني نيز از اين كه گفته شده بود حقوق ثابتي دريافت كنن

چيزي نگيرند، بر آشفتند. بحث مساوات مسلمانان و ذميان در برابر قانون نيز در زمان نا مناسبي مطرح شد؛ چرا كه 

خود سبب نشر افكار قوم گرايانه ميان اقليت هاي ديني شد. به تدريج آنان به خود و زبان محلي خود پرداختند و 

  298»297خود با امپراطوري، ترجيح دادند.جدا شدن از عثماني را بر پيوند 

  

  ناكامي تنظيمات

م) گام هاي مشخص ديگري در جهت پي 1876-1861هـ/1293-1278در روزگار سلطان عبد العزيز (« 

گيري جريان اصالح به سبك اروپايي برداشته شد. وي هنوز بر تخت سلطنت ننشسته بود كه عزمش را براي دنبال 

و برادرش عبد المجيد اعالم كرد. يكي از مهم ترين اصالحاتي كه در دوره وي انجام كردن مسير پدرش محمود دوم 

م بود. به موجب اين قانون، دولت عثماني به والياتي تقسيم 1864هـ/1281گرفت، صدور قانون واليات در سال 

هر قضايي به  مي شد. هر واليت به چند سنجق يا الويه؛ هر سنجق يا الويه هم به چند اقضيه (جمع قضاء) و

مديريات چندي تقسيم مي گرديد. والي بر واليت حكم مي راند و مستقيم زير نظر بابعالي بود. سنجق يا لواء در 

                                                            
296 . Lewis, B, Op, Cit., P. 119 
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اختيار متصرّف بود. قائم مقام بر قضاء حكومت مي راند و در اصل نايب متصرف بود. مديريت نيز توسط مدير اداره 

  مي گرديد.

ود: يكي اداره المدنيه كه رياست آن با والي بود و ديگري اداره مركزي قضايي در مركز واليت دو اداره اصلي ب

كه رياست آن را قاضي القضاه يا رئيس شوراي قضايي، داشت و در آن رئيس ماليه، رئيس دبيرخانه، رئيس شئون 

نانتخاب مي شدند خارجي و چهار عضو ديگر فعاليت داشتند كه دو نفرشان مسلمان بودند و دو نفر از غير مسلمانا 

  299و والي را در اداره واليت ياري مي رساندند.

در زمينه اداره كشور، محكمه عالي قضايي (ديوان احكام عدليه) تأسيس شد؛ همان طور كه در سال 

م مجلسي براي دولت، به قياس آنچه در فرانسه بود، تشكيل گرديد كه نامش را شوراي دولت 1868هـ/1285

  300ي اين شورا، تنظيم بودجه كشور بود.گذاشتند. وظيفه اصل

م تأسيس شد كه نامش مدرسه غلطه سراي بود. 1868هـ/1285در زمينه كارهاي آموزشي، دبيرستاني در سال 

برنامه درسي اين مدرسه، بهتر از ساير مدارس بود و تمامي موارد درسي آن بجز درس زبان تركي، به زبان فرانسه 

درسه، تربيت شماري از جوانان بود تا بتوانند بار مناصب عمومي دولت را به دوش تدريس مي شد. هدف از ايجاد م

بكشند. اين افراد از جوانان كشور عثماني با مليت ها و مذاهب مختلف و البته بيش ترشان از مسلمانان بودند: برخي 

قت آن است كه دانش يوناني، ارمني و طبعا نصراني؛ حتي شماري يهودي نيز در جمع آن ها حضور داشت. حقي

م به ششصد دانش پژوه مسلمان، 1869پژوهان زيادي به اين مدرسه آمدند؛ به طوري كه شمار آن ها در سال 

  301نصراني و يهودي رسيده بود.

به رغم برداشته شدن اين گام هاي اصالحي كه در روزگار سلطان عبد العزيز صورت گرفت، دولت هاي 

ستند و بر اين اعتقاد بودند كه اصالحات انجام شده براي بهبود وضعيت رعاياي اروپايي آن ها را كافي نمي دان

                                                            
  .227 -225. احمد عبد الرحيم مصطفي،في اصول التاريخ العثماني، ص  299
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301 . Lewis, B., The Emergence of Modern Turky, P.119 

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



نصراني و نيز براندازي فساد موجود در ساختار حكومتي و اداري و مشكالت ديگري كه هر كدام مي توانست اين 

  302دولت را از اساس نابود كند، كافي به نمي رسد.

اين نتيجه رسيدند كه زوال دولت عثماني ضروري است؛ چرا كه  به مرور، بسياري از انگليسي ها و ديگران به

وزير خارجه انگليس در  303اين دولت در كار اصالح به سبك اروپايي توفيقي به دست نياورده است. لرد كالرندن

اين نشان دهنده  304م مي گويد: تنها راه اصالح وضع عثماني ها، از بين بردن آنان از روي زمين است.1865سال 

ه غرب نسبت به دولت عثمان ياست كه طبعا دولتي اسالمي بود و از زمان گشودن قسطنطنيه، اروپاييان را تحت كين

  فشار قرار داده بود.

به هر روي، پرسش اساسي اين بود كه چرا دولت عثماني در اصالحات و سبك اروپايي ناكام ماند؟ دليل اصلي 

اروپايي مورد نظر در اصالح، با مباني عثماني شرقي بود كه در اصل  و اساسي آن، نبودن هرگونه پيوندي ميان مباني

دولت عثماني بر آن پايه و اساس شكل گرفته بود. به عالوه، عوامل ديگري نيز به صورت جانبي در اين كار دخيل 

  بود:

ر اصالح بود، . نبودن نيروهاي كار آمد در دولت كه اصالح طلبان بتوانند در بخش اجرا كه مسئله اي اساسي د1

بر آنان اعتماد كنند؛ چرا كه سلطان فرامين را صادر نداشتند، بلكه با انواع واكنش ها در برابر دستوراهاي حكومت 

  305مي ايستادند؛ آنان تنظيمات را نوعي پليدي نصراني مي دانستند كه الزم بود از آن پرهيز شود.

سايه افكنده بود؛ به طوري كه به دليل بي لياقتي در اداره، . فقر مالي و بي كفايتي دولت كه بر تمام اركان آن 2

قادر به جمع آوري ثروت براي طرح هاي اصالحي نبود. عالوه بر آن كه دولت در كار گرفتن ماليات و صرف آن در 

ان موارد مورد نياز، هم چنين جمع آوري آن از عشاير و نيز مردمان سرزمين هاي مختلف، و نيز اعتماد به فرمانده

                                                            
  .29، ص 1970. رجب حراز، الدوله العثمانيه  شبه جزيره العربيه، قاهره  302
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نظامي در امر جمع آوري ماليات و دشواري هاي ديگر، مشكل داشته، دشواري هاي مالي براي او دائمي شده و او 

را فقير كرده بود. حتي در صورت به دست آوردن منبع مالي، صرف آن نيز چندان وضعيت روشني نداشت. از جمله 

احب منصبان ترك، رشوه گيري و تمايل آنان به عوامل مساعد در ادامه اين دشواري هاي مالي، فساد حاكم بر ص

  306اختالس اموال دولتي بود.

. نكته سوم آن بود كه دولت هاي اروپايي در مسئله اصالح در عثماني، چندان صادقانه عمل نمي كردند؛ چرا 3

انتشار اوراق  كه مشاوران و متخصصان با كفايتي را در اختيار اين دولت نگذاشتند. بي ترديد، اجازه آنان در باره

بهادار، آن هم بدون پشتوانه مالي، يكي از اين نمونه هاست. هم چنان كه كوتاهي آنان در راهنمايي اين دولت در 

امور مالي و تنظيم بودجه، نشان از فريبكاري آنان داشت؛ چرا كه اين قبيل كارها، از اوليات نظم مالي اروپايي بود 

تند، چه رسد به مشاوران رده باال كه كار اصلي آنان انتظام بخشي به امور دولتي كه حتي افراد عالي از آن خبر داش

  307بود.

. موضع گيري برخي از دولت هاي اروپايي در جلوگيري از جنبش اصالح گري در دولت عثماني، يكي ديگر 4

از عوامل شكست اين حركت بود. مترنيخ، نخست وزير اتريش اين حركت را نمي پذيرفت و ترديدي در رد و انكار 

اد دشواري و فشار بر تركيه، دخالت در آن و بازگرداندن تركيه به همان وضع سابق نداشت. هم چنين روسيه به ايج

مسائل داخلي و موشع گيري در برابر رهبران اصالح طلب و ايجاد نفاق ميان آنان و سلطان مشغول بود. فيلكس 

والي مورخ در كتاب اروپا در آسياي صغير بر اين باور است كه دخالت بي پرواي اروپا از عوامل اصلي سست شدن 

ه است. وي هم چنين مي نويسد: روسيه زماني كه خود را در مسير از بين بردن دولت جنبش تنظيمات عثماني شد

عثماني با زدن ضربه بر نيروي سياسي اسالمي كه در دولت عثماني تبلور يافته بود، قرار داد، پس از كنفرانس 

چيزي كه خود  م، ابزار تازه اي را جهت مرگ تاريخي دولت عثماني تدارك ديد؛1856هـ/1273پاريس در سال 

                                                            
  .259. حسين مؤنس، الشرق االسالمي في العصر الحديث، ص  306
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آن را با تعبير خود كشي از طريق قطع اعضاي آن وصف مي كرد. اين كار با تحريك رعاياي نصراني در واليات 

  308اروپايي دولت عثماني آغاز و در ادامه سبب آشوب ها و انقالبات فراواني بر ضد عثماني در بالكان شد.

قابل توجه است كه مربوط به عملكرد قشر  . در اينجا عامل يا عوامل ديگري نيز در شكست اصالحات5

روشنفكر و فرهنگي ترك مي شود؛ كساني كه پرچمدار جنبش اصالح گري در قرن نوزدهم بودند. دكتر اوريل 

در كتاب اُسس القوميه التريكيه مي نويسد: رهبران اصالح طلب بر اين باور بودند كه نجات امپراطوري  309هايد

جي آن، مي بايست از اصالح ارتش، نظام قضايي، ساختار مالي و نظام آموزشي آغاز عثماني از دست دشمنان خار

شود؛ اما اينان تالشي براي بازشناسي درست آنچه بايد از غرب بگيرند و آنچه بايد از آداب و رسوم ملي خود 

نداشتند و بيش تر  برگيرند؛ نكردند. در واقع، اشكال كار آنان در آن بود كه فكر درست و كاملي از تمدن غربي

دانش خود را درباره اين تمدن، از آميزش با ساكنان محله ليفانت در استانبول به دست آورده بودند. به همين دليل 

آنها به طور اساسي، از مظاهر صوري و شكلي تمدن غربي آگاهي داشتند بي آن كه مباني فكري و فلسفي و علمي 

ور است كه رهبران جنبش تنظيمات با پذيرش افكار و ارزش هاي غربي، آن اين تمدن را بشناسند. هايد بر اين با

هم بدون توجه به وضعيت مردم ترك، در حل مشكل فرهنگي تركيه شكست خوردند. در واقع طايفه روشنفكر 

طبقه  جديد ترك، در گروهي نخبه تبلور يافته بود؛ به گونه اي كه دره عميقي ميان آنان با توده هاي مردم و نيز با

فارسي مي انديشيدند، و در  –علما و رجال دين، وجود داشت. در حالي كه طايفه علما بر اساس فرهنگ عربي 

حالي كه مردم ترك بر اساس روش ها و ارزش هاي تركي قديم زندگي مي كردند؛ در همين زمان، طبقه روشنفكر و 

صالح را در دست داشتند، بر اساس افكار وارزش فرهنگي جديد تركيه، يعني همان طبقه حاكمه كه رهبري جريان ا

  311»310هاي محض اروپايي زندگي مي كردند.

                                                            
308 . Valyi, Felix, Europe in Asia Minor. PP. 21‐ 22 
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  ناكامي در توافق در حل مشكل شرقي

در دهه شصت قرن نوزدهم، نزديك بود اتفاقي ميان سياستمداران درباره بيماري دولت عثماني و لزوم مرگ و «

مطرح شد. انگيزه اين راه » المسأله الشرقيه«أله اي با نام حل نهايي آن، پيش آيد. درست در همين وقت بود كه مس

  312حل، نا اميدي سياستمداران اروپايي، به ويژه انگليس، از امكان پيروزي حركت اصالحي در تركيه بود.

از كساني كه سياست تحميل اصالح به سبك اروپايي را بر دولت عثماني مورد انتقاد قرار مي داد، سفير انگليس 

م) در اين سمت منصوب بود. 1842-1832هـ (1258تا  1248نبول لرد بونسونبي بود كه ميان سال هاي در استا

وي كار خود را بر توزيع سلطه سياسي در عثماني متمركز كرد؛ به طوري كه رعاياي نصراني نيز در قدرت سهمي 

  313داشته باشند، و در ضمن نفوذ مسلمانان و سلطه آنان كاسته شود.

مصر  –به طور كلي، مناقشات و گفت و گوهاي فراواني در اين باره، از زمان پديد آمدن دشواري روابط عثماني 

م) تا زمان انحالل اين دولت در گيرودار جنگ جهاني اول، درباره لزوم يا عدم 1841-1839هـ/1257 -1255( 

اين باور بودند كه نتايج اصالحات در تركيه  لزوم اصالحات، در جريان بود. در انگليس ساليسبوري و گالدستون بر

به ثمر ننشسته است. رهبران حزب محافظه كار بر اين باور بودند كه دولت عثماني، با سرعت زيادي رو به نابودي 

است و الزم است با استفاده از تمامي امكانات از نابودي آن جلوگيري شود؛ چرا كه در غير اين صورت، درگيري 

لي پديد خواهد آمد. رهبران حزب آزاديخواه نيز بر حركت اصالحي و نگاهباني از ادامه حركت اين هاي بين المل

  314دولت و بقاي آن تأكيد داشتند.

مرد مريض «بدين ترتيب روشن مي شود كه هر دو حزب، يك عقيده داشتند و آن اين كه دولت عثماني كه 

  ي نپردازد، بلكه آن را درمان كند.نياز به طبيبي دارد كه تنها به شرح بيمار» اروپاست
                                                            
312 . Kedourie, E., op. Cit., PP. 15‐ 16 
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م معتقد به نابود 1880-1876هـ/1298 -1293لرد ساليسبوري، وزير خارجه انگليس در فاصله سال هاي 

كردن دولت عثماني و تقسيم سرزمين هاي آن ميان دولت هاي ذي نفع و درگير وبد. اين راه حلي بود كه 

م در آغاز كنفرانس 1878هـ/1296اه حلي كه آن را در سال ساليسبوري براي حل مشكل شرقي مطرح مي كرد؛ ر

برلن كه در آن سرزمين هاي عثماني در بالكان تقسيم شد، عنوان كرد. اين راه حل در ادامه قتل ارامنه و شورش 

برخاسته در جزيره كرت بر ضد دولت عثماني مطرح شد؛ رخدادهايي كه به جنگ ميان تركيه و دولت يونان 

  315م) انجاميد.1897هـ/1315(

پيشنهاد ساليسبوري، در آن زمان مورد توافق همگاني در اروپا قرار نگرفت؛ چرا كه دولت آلمان با آن موافقتي 

م توسعه 1888هـ/1306نداشت و از عثماني حمايت مي كرد. اين زمان نفوذ آلمان رو به گسترش بود و از سال 

عثماني را بر خليج فارس بسط داد و كرناي نابودي  –ني بيش تري مي يافت. آلمان، سياست گسترش نفوذ آلما

سلطه انگليس را بر اين منطقه به صدا در آورد. به عالوه به تهديد راه هاي ارتباطي انگليس در محدوده كانال سوئز 

آن و درياي سرخ پرداخت. طبيعي بود كه در اين موقعيت، آلمان، در به نابودي دولت عثماني و تقسيم سرزمين هاي 

  316نمي داد.

به همين ترتيب، امكان اتحاد درباره حل مشكل شرقي، با نابود كردن دولت عثماني و حذف كامل آن از طريق 

تقسيم سرزمين هاي آن بر اساس نقشه انگليس، تا پايان قرن نوزدهم پديد نيامد؛ چرا كه منافع دولت هاي اروپايي 

آن ها را در اين باره دشوار مي كرد. اين وضعيت تا جنگ جهاني اول در اين زمينه مختلف بود و اين، اتفاق و اتحاد 

  318»317ادامه يافت.

  

                                                            
315 . kedourie, E. op. Cit., P.  20‐ 21 
316 . Miller, W. The Ottoman Empire and its Successors, PP. 427‐ 438 
317 . Marreott, J.A., The Eastern Question, PP. 395‐ 404 

  .140 -139. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  318

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



 فصل هفتم

  جنبش قوم گرايانه تركي و حركت مشروطه خواهي

دولت عثماني بر مبناي گرايش خالص اسالمي و سرشار از ايمان عميق به وجود آمد؛ دولتي كه جهت گيري « 

روشني بود كه در ادامه با انگيزه ديني بسيار شديد، خود را وارد نبردهاي  آن از همان آغاز بر اساس اعتقادات

شعار دولت عثماني بود و يكي از نخستين القاب رهبران آن، الغازي به معناي » نبرد يا شهارت«فراواني با كفار كرد. 

سالطين عثماني بود. هدف مجاهد در راه خدا بود؛ لقبي كه پيش از همه لقب ها ياد مي شد و زينت بخش نام تمامي 

  319اصلي آن در اين نبردها، دفاع از اسالم و بر پايي پرچم آن در ميان مردم، در تمام آن دوران بود.

بدين ترتيب دولت عثماني با حضور مردم، سلطان، خليفه، دولت، سپاه، قانون، فرهنگ، روش، و هدفمندي، 

هفت قرن دوام آورد. انديشه اسالمي كه به مثابه وطن، ملت، همراه با رنگ اسالمي خالص، كارش را آغاز كرد و تا 

نژاد، و تاريخ براي اين دولت بود و بنيان سياسي امت وفرد را به صورتي زنده شكل مي داد، در تمامي اين دوره، 

ه زنده و پويا بود. سالطين عثماني جز به نسب اسالمي خويش افتخار نمي كردند و به ريشه نژادي و قومي خود ب

عنوان ترك، هيچ حساسيتي نداشتند، بلكه تنها روي ويژگي فعال بودن تركي تكيه مي كردند. به طور كلي، ترك هاي 

عثماني، تنها خود را به اسالم و ميراث و تمدن اسالمي پيوند مي دادند و به عنوان مسلمان، از قوم گرايي و شعوبي 

ن آن كه از نژاد آن سخني به ميان آورند، در دفاتر سجلي ثبت مي گري بدور بودند. آنان، نام تمام مسلمانان را بدو

كردند. زبان خويش را نه تركي بلكه عثماني مي ناميدند، زباني كه چندين زبان مانند عربي و فارسي و اردو و تركي 

را با  % مي رسيد. بر همين اساس بود كه ترك ها پيوند خويش60در آن سهيم بود و سهم زبان عربي در آن تا 

  320گذشته پيش از اسالم خود قطع كردند و تنها با اسالم پيوند خورده، به اسالم و تاريخ اسالم افتخار مي كردند.

دولت عثماني آرزوهاي زيادي را محقق كرد كه از آن جمله برافراشته شدن پرچم اسالم بر بسياري از قلعه هاي 

وزه اسالم و حكومت اسالمي بود. يكي ازاين آرزوها فتح شهرهاي بزرگ اروپا و وارد كردن اقوام فراوان در ح
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قسطنطنيه بود كه مسلمانان از همان قرن اول هجري به دنبال آن بودند و پس از هشت قرن و نيم، تنها عثماني ها 

بودند كه موفق به فتح آن شدند و نامش را به اسالمبول تغيير دادند. در اين دوره بود كه سايه اسالم آن چنان 

  سترده شد كه به نظر مي آمد كه به زودي در شرق و غرب اروپا سپاه مسلمانان بر تمام عالم سيطره خواهد يافت.گ

نكته قابل توجه آن است كه دولت عثماني، يكي از موانع عمده در برابر استعمار غربي شامل استعمار اسپانيايي، 

اسالمي باقي  –پرتغالي و غير آن بود كه در برابرشان مقاومت، و كمك كرد تا سرزمين هاي عربي به صورت عربي 

ي تواند نگاهبان ديار عرب از سلطه بيگانگان باشد، دولت بماند. صليبي ها و يهودي ها دريافتند كه تنها دولتي كه م

عثمانياست و بس. به همين دليل، استعمار گران اروپايي با برپايي نبرد فكري توسط عوامل غربگراي داخلي، در راه 

  321انهدام دولت عثماني از درون تالش كردند.

ناسيوناليستي بود؛ چرا كه عقيده اسالمي، يكي از ابزارهاي اين جنگ فكري، طرح انديشه هاي قوم گرايانه و 

عقيده جهادي بود. استعمار گران كوشيدند تا با نشر انديشه هاي قومي، جنبش جهاد اسالمي را به جنبشي ملي 

تبديل كنند؛ چرا كه جنبش ملي تنها دشمن را استعمارگر مي بيند نه كافر. آنان هم چنين كوشيدند تا حركت هاي 

اهيسياسي تبديل كنند كه اين نيز با طرح گرايش هاي قومي ممكن مي شد. نشر غربگرايي نيز جهادي را به حركت ه

در همينتغيير و تحول، يكي از اهداف مورد توجه آنان بود؛ چرا كه ترويج غربگرايي و برپايي جنگ فكري، مي 

ببرد؛ چرا كه مسلمان، در  توانست شخصيت اسالمي مسلمان و هويت اسالمي او را با تضعيف و نابودي آن، از ميان

اين موقعيت اعتقادش را به خدا و دين از دست داده، دشمنش را با بزرگي و احترام مي نگرد. و چه شعفي باالتر از 

  آن مي توانست باشد كه مسلمان ايمان و اعتقادش را از دست بدهد؟

منجر شد ودر ادامه، آنچه سبب كار ترويج غربگرايي به از دست دادن اعتقادات و اخالقيات جامعه اسالمي 

خسران و زيان بود از غرب گرفته شد و آنچه سبب سودمندي و پيشرفت بود، به كناري گذاشته شد. شاهد بوديم كه 

غربگراها ابزار لهو و لغب و بي بند و باري را از غرب گرفتند؛اما پيشرفت هاي علمي و قدرت بر برنامه ريزي در 

 - اعتقادي -دند. باالتر آن، كارشان به جايي رسيد كه به بي ديني و موضع ضد مليعمل و جز آن را انتقال ندا
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اخالقي خودافتخار نيز مي كردند. اين دقيقا اجراي وصيت لويي نهم بود، زماني كه در زندان شهر منصوره حبس بود، 

  322ه جنگ فكري بپردازند.به غربي ها توصيه كرد به جاي جنگ نظامي بامسلمانان كه كاري بي ثمر است، با آنان ب

نكته قابل توجه آن كه، حركت هاي قومي و ملي در جهان، حركت هاي الئيك است؛ چرا كه ناسيوناليسم از 

اساس دين را به كناري گذاشته ووحدت را بر پايه زمين و زبان قرار داده است. بجز اينها، آنچه از دين و اخالق و 

به كناري نهاده است. وقتي به آنها گفته مي شود كه خداوند فرموده  فضيلت، معارض به آن گرايش است، همه را

و فرموده » ما بني آدم را كرامت بخشيديم و آنان را قبايل و ملت هايي قرار داديم تا يكديگر را بشناسند « است كه 

يك مسلمان است، و اسالم نژاد » ارزشمندترين آنان، با تقواترين آن ها و شريعتمدارترين آن ها است « است كه 

مسلماني كه عقيده و روش خاص خود را دارد، پيش از آن كه برده يك سرزمين و نژاد خاص باشد، مسلمان است؛ 

صورتش را از شما برمي گرداند، استكبار مي ورزد و آنچه را شما « آري وقتي اينها را به يكي ناسيوناليست بگوييد، 

كند. وقتي كه او را از عذاب جهنم مي ترسانيد، باز بر همان موضع خود  مي گوييد و بدان دعوت مي كنيد، انكار مي

  323».اصرار مي ورزد

در نيمه نخست قرن نوزدهم، براي شماري از ترك ها اين فرصت پيش آمد تا براي كسب دانش به غرب بروند 

افتند و از نهضت و با آن آشنا شوند. آنان گمشده خويش را در دانش و صنعت (مدارس و كارخانه هاي) غرب ي

اروپا متأثر شدند. اصالحات محمد علي و محمود دوم و افراد بعدي بر همين مبنا آغاز شد و به هدف دست يابي به 

ثروت، قدرت و ايجاد ارتش مسلح نو، ادامه يافت. اما هنوز اصالحات به سبك اروپايي به جايي نرسيده بود كه 

ني اثر نهاد؛ اين بخش به ويژه مربوط به افكار، نظام حكومتي و بخش هاي ديگر فرهنگ اروپايي بر كشور عثما

روش خاص زندگي اروپايي بود. به دنبال آن، مفاهيمي مانند مفهوم ناسيوناليسم وارد حوزه دانشي و فرهنگي 

  325»324عثماني شد.
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  جنبش تركان

هاي آن را تقسيم كند. به اروپاي غربي، به رهبري انگليس، بر آن بود تا دولت عثماني را نابود و سرزمين « 

همين دليل از ايجاد جنبشهاي ناسيوناليستي، آن هم به دست تركان روشنفكر و فرهنگي كه در غرب تحصيل كرده و 

آموزش هاي الئيك ديده بودند، كار را آغاز كرد. جنبش قوم گرايانه تركي، جنبشي الئيك بود كه در اصل بر پايه 

هنگي آن بنا شده بود. اين بخش، شامل گروهي مي شد كه از آراء و افكار آگاهي طبقه متوسط، آن هم بخش فر

ليبرالي غرب تأثير پذيرفته و افرادي از آن به مرور، مناصب حكومتي و اداري را در امپراطوري عثماني عهده دار 

ي، ايجاد نظام شده بودند. اين گروه، براي تحقق چهار هدف، حركت خود را آغاز كردند: به دست آوردن آزادي فرد

  326مشروطه، از بين نظام فئودالي، و آزادي وطن از سلطه اجنبي.

بدين ترتيب، طبقه حاكم يا گروه نخبه از اين طايفه فرهنگي ترك، حركت و جنبش خود را براي تحقق مشروطه 

به ايجاد  و جلوگيري از استبداد سالطين آغاز كردند. ترديدي وجود نداشت كه جنبش اصالحات به مقدار زيادي،

جنبش جديد كمك كرد: نخست آن كه نظام فئودالي كهنه را به مقدار زيادي از بين برد. دوم آن كه روش هاي غربي 

را در تمامي ساختار اداري دولت عثماني، به خصوص ارتش، مورد استفاده قرار داد. و سوم آن كه براي تمركز 

  327ماني بود، تالش چشمگيري صورت گرفت.قدرت در خود تركيه و نيز والياتي كه تابع دولت عث

يعني زماني كه توطئه عزل و  -م آغاز شد1859هـ/1276به رغم آن كه جنبش ضد استبدادي تركي از سال 

اما بايد گفت افكار  –قتل سلطان عبد الحميد كشف و منجر به دستگيري رهبران آن و زنداني شدن شان شد 

پيش از آن در عثماني وجود داشت. اين افكار در آغاز صادق رفعت آزاديخواهانه و مشروطه گري از سال هاي 

پاشا كه تأثير خاص خود را بر اصالحات زمان سلطان عبد الحميد و مصطفي رشيد پاشا داشت، منعكس شده بود. 

م ايجاد كرد. اين 1824هـ/1240همان گونه كه محمد علي پاشا، والي مصر، مجلس شوراي عمومي را در سال 

                                                            
  .247-246. محمد انيس، الدوله العثماني و الشرق العربي، ص  326
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عضو از صاحب منصبان حكومتي، علما و اعيان داشت و هر سال يك بار براي مدت چند روز تشكيل  156مجلس 

  328جلسه مي داد تا در كار اداره كشور، مسئله آموزش و كارهاي عمومي ديگر به بحث و مشاوره بپردازد.

يت هايي از مناطق م مجلسي را در استانبول ايجاد كرد كه شخص1845هـ/1262سلطان عبد المجيد نيز در سال 

در آن حضور داشتند. اين اقدام براي شناخت بهتر وااليات و مقدار نياز آن ها به  -از هر واليت دو نفر –مختلف 

م باي تونس (محمد پاشا) فرماني را صادر كرد كه به نام عهد 1858هـ/1275اصالحات صورت گرفت. در سال 

الش وزير خير الدين پاشا، اين قانون تعديل شد و يك مجلس االمان شهرت يافت. در روزگار صادق باي و با ت

قانون گذاري با شصت عضو كه قدرت زيادي داشت، تأسيس گرديد. اين مجلس حق داشت باي را در صورتي كه 

  329بر خالف قانون ياد شده عمل كند، از حكومت عزل نمايد.

عضو  75شوراي منتخب را كه شامل  م اسماعيل پاشا در مصر، نخستين تجربه مجلس1866هـ/1283در سال 

بود، به مرحله عمل درآورد. قدرت اين مجلس محدود و مصوبات آن تنها در چهارچوب ارائه پيشنهادهايي به والي 

  330بود؛ در حالي كه تصميم آخر به عهده او بود.

هاي براي به هر روي، در دهه شصت قرن نوزدهم، انتقاداتي نسبت به كارهاي دولتي مطرح شد و برنامه 

مشروطه ارائه گرديد. اين مطلب به صورت عمومي در ميان اديبان، شاعران، و روشنفكران ترك مطرح شد كه به 

خصوص مي توان برجسته ترين آن ها را نامق كمال، ضياء پاشا، و ابراهيم شناسي معرفي كرد. اين قبيل افكار در 

به جريده الحوادث، ترجمال االحوال، مرآه، عين وطن و كه از آن جمله بايد  331مطبوعات اين دوره يافت مي شود

  جز آن ها اشاره كرد.
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در واقع، نامق كمال و ديگر روشنفكران ترك معاصر وي، در پشت سر حركت مشروطه خواهي در روزگار 

ه م) قرار داشتند. سلطان عبد العزيز نيز رنگ دولت عثماني را ب1876 -1861هـ/1293 -1278سلطان عبد العزيز (

صورت الئيك در آورد و به اجراي برخي از طرح هاي سودمند عمومي دست زد؛ از جمله به اصالح راه هاي 

ارتباطي پرداخت. وي هم چنين نظام آموزشي الئيك را كه شامل تأسيس مدارس ابتدايي و متوسطه بود و همه نوع 

در آورد. افزون بر اينها، در سال شاگرد با هر گرايش ديني مي توانست در آن تحصيل كند، به مرحله عمل 

م ديوان عالي قضايي را ايجاد كرد كه از عده اي برابر، از مسلمانان و مسيحيان تشكيل شده بود. هم 1868هـ/1285

چنين در همان سال، به مانند فرانسه، مجلسي براي دولت تأسيس نمود كه اختيارات قانون گذاري و اداري داشت و 

  332و مسيحيان بودند. اعضاي آن از مسلمانان

با اين حال، سلطان عبد العزيز در كار اصالحات چندان كوشا نبود و بيش تر در صدد قانع كردن دولت هاي 

اروپايي بود؛ آنچنان كه چنين تصور شود كه دولت عثماني در حال اجراي اصالحاتي بر پايه روش هاي اروپايي 

روپايي براي آن باشد كه دولت عثماني صالحيت ادامه حيات است. نتيجه آن مي توانست قانع كردن دولت هاي ا

دارد و بدين ترتيب مانع مداخله آنان در اين كشور به بهانه بهبود بخشيدن به وضعيت رعاياي اقوام تحت فشار از 

  333جمله نصراني ها شود.

د از غرب دست به ساطع الحصري مي نويسد: دولت عثماني در دوره تنظيمات، در محدوده وسيعي بر پايه تقلي

اصالحات و تغييرات زد و به اقتباس از روش هاي غربي پرداخت؛ در حالي كه اين دولت، در ساختار بنيادي خود 

وي هم چنين مي نويسد: همه چيز در دولت عثماني، گاه با صفت عثماني و گاه گونه اسالمي،  334اسالمي باقي ماند.

يد. اين زمان، انديشه هاي ناسيوناليستي تركي، به هيچ روي در وصف مي شد؛ اما به عنوان تركي وصف نمي گرد

انديشه دولت مردان، فرهنگيان جاغمعه و نيز اذهان عامه مردم در مملكت وجود نداشت. از آنچه گذشت مي توان 

                                                            
332 . Marriott, Sir. J.A., The Eaatern Question, PP. 311‐ 312. 
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دور  دريافت كه تركان عثماني پيوند عميقي با انديشه ملي عثماني اسالمي داشته و از گرايش قوم گرايانه تركي به

  335م) ادامه داشت.1909هـ/1327بوده اند. اين وضعيت تا سقوط سلطان عبد الحميد دوم (

به طور كلي، جنبش ناسيناليستي تركي و در ادامه حركت مشروطه گري، با جريان و جنبش تركان جوان (تركان 

برنامه جنبش را تدوين كنند. در  آزاد و ليبرال) پيوند مي يابد. بانيان اين جنبش، ابتدا جمعيتي سري ايجاد كردند تا

م مجموعه اي كوچك از عناصر ملي گراي ترك با گرايش هاي ليبرالي تأسيس گرديد 1865هـ/1282ژوئن سال 

از خاندان محمد علي و  –كه شمار آنها به شش نفر مي رسيد. برجسته ترين آنان، نامق كمال و امير مصطفي فاضل 

ن طي يك اجتماع پنهاني، جمعيه الشباب العثمانيين را ايجاد كردند. جالب توجه بودند. اينا –برادر خديو اسماعيل 

آن كه جمعيت تركان جوان يا جمعيه الشباب العثمانيين برنامه اي درست مطابق برنامه كاربوناي ايتاليا براي خود 

  336.عضو رسيد 245تنظيم كردند. اين حركت به سرعت رشد كرد و شمال اعضاي آن در زماني، تا 

نكته قابل توجه آن كه قيام تركان جوان به اين معنا بود كه طبقه فرهيخته ترك، اين نياز را احساس كرده كه 

الزم است تا شماري از عناصر ملي، ضرورت اصالحات را به دولت تفهيم و سپس تحميل كنند؛ به طوري كه حركت 

به آن اشاره داشت كه طبقه فرهنگي ترك، نيروي اصالح از دستور كار خارج نشود. همچنان كه قيام تركان جوان 

  337واقعي خويش را شناخته و نياز به بازگويي آن را براي عامه، دريافته است.

اعضاي اين جنبش، در آغاز، انديشه هاي اصالحي خويش را در خالل آثار ادبي عرضه مي كردند. از اين زمان 

تعبيرات و مفاهيم تازه اي در عرصه و حوزه انديشه تركي پديد به بعد بود كه در ميان نوشته هاي نويسندگان ترك، 

آمد. تعبيرهايي مانند آزادي فردي، وطن، مشروطه، پارلمان و ... از آن جمله بود. زماني كه كار از مرحله انتقاد 
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ش هاي نو، گذشته، به انقالب رسيد و نيز با توجه به سياست استبدادي سلطان عبد العزيز و تنفر وي از تمامي گراي

  338اعضاي جمعيت به خارج از كشور گريختند. شماري از آنان در پاريس و برخي نيز در لندن اقامت گزيدند.

م) و لبنان و دمشق 1858در نهايت خشونت بر ضد مسيحيان به دخالت نظامي قدرتهاي مسيحي در جده (« 

مولداوي و واالكيا در قالب امير نشين خود م) منجر شد. در بالكان، حاكميت عثماني در حال فروپاشي بود. 1860(

م). تركان مجبود شدند تا استحكامات خود را در صربستان تخليه كنند 1861مختار روماني با يكديگر متحد شدند (

  339»م).1867(

مهاجرت رهبران تركان جوان به اروپاي غربي، همزمان با آغاز تحول در جنبش قومي تركيه از صحنه ادبيات به 

م براي نخستين بار در لندن، نشريه اي كه انديشه اتحاد تركان آزاديخواه 1868هـ/1285بود. در سال سياست 

(جريده الحريه) را ارائه مي كرد، پديد آمد. رئيس تحريريه اين جريده، رفعت بيك بود. شماره نخست اين نشريه 

عنوان الوطنيه و ديگري الشوري. در مقاله حاوي دو مقاله اساسي بود كه هر دو به خامه نامق كامل بود. يكي تحت 

نخست بر انديشه ناسيوناليستي و ملي تأكيد شده و تكيه مقاله دوم بر لزوم مسئول بودن دولت عثماني در قبال مردم 

بود. در حالي كه بيش تر مقاالت اين نشريه بر انديشه وطني گري تكيه داشت و نويسندگان آن گرفتار تبعيد و 

دليل اين فشار ها آن بود كه دولت احساس كرد كه افكار اين گروه مورد  340تحت فشار قرار گرفتند.زندان شدند و 

  341»استقبال عمومي قرار گرفته و در محدوده وسيعي بر اذهان افراد منتقد دولت، تأثير گذاشته است.
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  عزل سلطان عبد العزيز

ار فرانسه، علي پاشا، در همان سال، دولت م و مرگ وزير اعظم طرفد1871بعد از شكست فرانسه در سال « 

عثماني مورد تهديدات بي وقفه سفير روسيه، كنت ايگنائيف قرار گرفت كه به طور مستمر براي تحقق اهداف مربوط 

  342»به پان اسالويسم مي كوشيد.

ندن و مدحت پاشا در حالي به عنوان رهبر تركان جوان در تركيه مطرح گرديد كه ارتباطي با آنچه در ل« 

پاريس مي گذشت، نداشت. وي نمونه اي از طبقه جديد فرهنگي بود كه در دولت عثماني مسئولت هاي اداري و 

دولتي داشت و تا سرحد صدر اعظمي باال رفت. وي در بابعالي به سرعت مدارج ترقي را طي كرد و سفرهاي 

لتي چندي داشت و در سال متعددي به پايتخت هاي اروپايي انجام داد. پس از بازگشت، مشاغل دو

م به عنوان 1872-1869هـ/1289-1286م حاكم واليت دانوب جديد شد. پس از آن در سال 1865هـ/1282

حاكم واليت بغداد خدمت كرد. وي در تمام مناصبي كه عهده دار بود، از خود، درايت، قدرت و كفايت نشان داد و 

  343همين سبب شهرت او گرديد.

اني، صدارت عظمي را به محمود نديم پاشا واگذار كرد. وي از محافظه كاران بود و رابطه سلطان عبد العزيز عثم

هـ دو گرايش اساس در دولت عثماني به چشم مي خورد كه هر دو 1288عميقي با سفير روسيه داشت. در سال 

يان محافظه كار درباره اصالحات و نظام حكومتي با يكديگر درگير بودند: نخست گرايش اصالح طلبي و دوم جر

كه به عدم برخورد با قدرت سلطان و عناصر اسالمي اعتقاد داشت؛ چرا كه اين اعتقاد سبب حفظ قدرت دولت مي 

شد. محمود نديم صدر اعظم دولت عثماني، فرصتي را در اختيار سلطان نهاد تا با حمايت از محافظه كاران و تأكيد 

  344اصالح طلب و تنظيمات گرا حمايت كند. بر عنوان خالفت، از موضع وي در باربر گروه
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به مرور برخي از گروه ها از برخورد هاي مستبدانه سلطان به خشم آمدند. به دنبال آن، دشواري هاي چندي، 

كه محصول اوضاع نا مناسب اقتصادي و اعالن ورشكستگي دولت عثماني بود، پديد آمد.اين وضع سبب ترويچ 

شد و افكاري كه مدحت پاشا و ديگران در اين زمينه ارائه مي كردند، در روزنامه  افكار مشروطه خواهي و پارلماني

ها مورد توجه و مناقشه قرار گرفت. محافظه كاران دشواري هاي دولت را به بحث تنظيمات و رشد جريان الئيك و 

مي كردند. اين استدالل نفوذ بيگانگان و دخالت آنان در شؤون دولت و برابر دانستن مسلمان و غير مسلمان منتسب 

ها سبب خشم جريان اسالم گرا در قبال جريان اصالح طلب و در نتيجه سخت گيري بر آن ها و طرد معلمان و 

متخصصان خارجي و نيز سخت گيري بر مدارس خارجي گرديد. به دنبال آن، حمله به خارجي ها در معابر عمومي، 

ر خواست لغو امتيازات خارجي و از بين بردن موقعيت هايي كه براي نخست بار از زمان سليم سوم آغاز شد و د

مطلوب اجانب بود، باال گرفت. درست زماني كه حركت تنظيمات در حال اضمحالل بود، رخداد هاي بالكان سبب 

  345فروكش كردن حركت اسالمي شد.

اعظم را كنار م محمود نديم صدر 1872هـ/1289با آشفته شدن اوضاع در شهرها، سلطان در اگوست سال 

گذاشت و مدحت پاشا را به اين سمت برگزيد. وي پس از دو ماه از سمت خود استعفا، و دليل آن را اختالف نظر 

خود با سلطان عنوان كرد. پس از آن چندين وزارتخانه به مدحت پاشا واگذار شد كه رياست وي بر آن ها، به درازا 

  347»346نينجاميد.

م بلغارها سر به شورش برداشتند، و 1876هرزگووين به پا شد. در سال م شورشي جدي در 1875در سال « 

صربستان و مونتنگرو ضد امپراتوري اعالم جنگ كردند. واكنش تركان در مقابل بلغارها، توفاني از خشم را در 

ا در پلوتا، انگليس به پا كرد. سپاهيان روسيه از مرزهاي عثماني عبور كردند و علي رغم دفاع قهرمانانه عثمان پاش
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صوفيه و آدريانوپل را مسخر ساختند و به حومه قسطنطنيه رسيدند. پيمان منعقده در سن استفان (يشلكوي امروز) 

  348»م نوميدانه بقاياي مستعمرات تركيه را نيز در اروپا تجزيه كرد.1878در مارس 

اصالحات اقتصادي و محدود در اين مدت، مدحت پاشا و دوستانش از تركان آزادي خواه، مصمم بر اجراي « 

كردن قدرت مطلقه سلطان بودند و آن را نيز از طريق يك قانون اساسي كه همزمان از قدرت سلطنت بكاهد و از 

آشفتگي و نابودي دولت جلوگيري كند، عملي مي دانستند. به نظر مي رسد كار تهيه قانون اساسي پس از آن كه 

گاه وزارتي رشيد پاشا پيوست، به سرعت آغاز شد. اين قانون مشابه م به دست1876هـ/1293مدحت پاشا در سال 

م تصويب شده بود. مدحت پاشا و شماري ديگر از صاحب 1831هـ/1247قانون اساسي بلژيك بود كه در سال 

هـ) با انقالب سفيد كه از حمايت فتواي شيخ 1293م (1876مه  30منصبان بزرگ و نيز شماري از افسران ارتش در 

الم همراه بود، سلطان عبد العزيز را عزل كردند. پس از آن، انقالبيون، سلطان مراد پنجم را كه روابط دوستانه اي االس

  349با تركان جوان داشت و متمايل به اعالن قانون اساسي جديد بود، به جاي عبد العزيز نشاندند.

بود. وي به ادبيات، علوم و روش  سلطان مراد پنجم، فردي زيرك، و از دانش تركي و عربي خوبي برخوردار

هاي اروپايي توجه ويژه اي داشت و، خود به اروپا رفت و با برخي از چهره هاي اروپايي ديدار و گفت گو كرده، 

حتي در برخي از محافل ماسوني نيز حاضر شد. وي با نامق كمال، يكي از رهبران فكري تركان جوان و نيز برخي 

. چنين به نظر مي رسد كه وي به مشروطه، ليبراليسم و انديشه هاي الئيك تمايالتي ديگر از آنان، ارتباط داشت

داشته است. برادرش عبد الحميد و نيز عمويش سلطان عبد العزيز از اين ارتباط ها آگاه بودند، به همين دليل سلطان 

ي كه سبب روي آوري او به عبد العزيز در اين اواخر، به گونه اي خاص آزادي او را محدود كرده بود؛ به طور

شرابخواري شده بود. در اين ميان، تأييد او در مساوي بودند مسلمانان و مسيحيان، سبب پرهيز محافظه كاران 

  350عثماني از او شد.
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چنين به نظر مي رسد كه روي آوردن او به مشروب خواري، چندان بر وي اثر كرده بود كه پس از به دست 

فكري شد و به ويژه پس از خود كشي عمويش عبد العزيز و كشته شدن شماري از امرا  گرفتن قدرت، دچار اختالل

به دست امير يوسف عزالدين پسر عبد العزيز ، دشواري او بيش تر گرديد. به دليل همين اختالل فكري بود كه 

گرفت و پس از وي، اگوست انجام  31مدحت پاشا و ديگر وزرا، سلطان مراد را از سلطنت خلع كردند. اين كار در 

برادرش عبد الحميد تحت عنوان عبد الحميد دوم به تخت نشست. اين پس از آن بود كه وي نظام مشروطه را 

  352»351پذيرفته بود.

  

  اعالن مشروطه

م 1876دسامبر  23هـ/1293سلطان عبد الحميد دوم، مدحت پاشا را به عنوان صدر اعظم تعيين كرد و در « 

ل بر آزادي هاي مدني بود و نيز حكومت پارلماني را به صراحت پذيرفت و آن را اعالن قانون اساسي را كه مشتم

  353كرد. بر اساس قانون اساسي، پارلمان از دو مجلس تشكيل مي شد: مجلس نمايندگان و مجلس اعيان و شيوخ.

از عثماني هـ) عزل و به بيرون 1294( 1877فوريه سال  5چندي نگذشت كه عبد الحميد، مدحت پاشا را در 

تبعيد كرد. سلطان اين اقدام را مستند به قانون اساسي جديد كرد. اين اقدام در زماني انجام شد كه محافظه كاران، 

مدحت پاشا را سخت تحت فشار گذاشته بودند. از سوي ديگر، تركان آزادي خواه نيز كه طرفدار قانون اساسي 

  354بودند، در اين باره اعتراضي نكردند.

قانون اساسي، قواي موجود را به لحاظ صورت و نه محتوا، از يكديگر تفكيك كرده بود. همان گونه كه تغييراتي 

كه در نظام حكومتي داده شده بود، بر همان اساس، تنها نوعي دگرگوني محدود بود. بنابر اين هيچ كس درباره 
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اسي به صراحت، سلطان را غير قابل انتقاد محدود شدن سلطان انديشه نمي كرد. درست همان طور كه قانون اس

وي قادر به  355دانسته، او را در برابر هيچ كس مسئول نمي شناخت. در واقع قانون اساسي در دست شخص او بود.

عزل و نصب وزرا بود؛ همان طور كه در بستن قرار دادها و نيز اعالن جنگ و صلح اختيار تام داشت. هم چنين 

ي مسلح به شمار مي رفت. نيز حق داشت قوانيني را بدون ارجاع به پارلمان صادر كند. بدين سلطان، فرمانده نيروها

م)، درست مانند اسالف خود، از قدرت خود به 1909-1876هـ/1327-1293ترتيب سلطان عبد الحميد دوم (

واقع، اختيارات  گونه اي كه مي خواست، استفاده مي كرد؛ آن گونه خود مدحت پاشا نخستين قرباني او بود. در

گسترده اي كه قانون اساسي به سلطان داده بود، قدرت وزير را نيز محدود كرده بود؛ به طوري كه او تنها مي 

  356توانست نقش فرد دوم را در گردش كار دولت عهده دار باشد.

ون آمده بود، تا قانون اساسي آزادي طرح افكار و اعالم آن ها را به اعضاي پارلمان داده بود: هم چنين در قان

وقتي آنان از قوانين مجلس عدول نكرده اند، حق محاكمه آنان وجود ندارد. قانون اساسي تركيه، زبان تركي را زبان 

معين و تصريح كرده بود كه رأي دادن نمايندگان به لوايح،  -كه با آن در جلسات گفت و گو مي شد –رسمي دولت 

باشد. هم چنين بر طبق قانون، مجلس كار تنظيم بودجه را بدون دخالت بر حسب شرايط مي تواند مخفي يا علني 

  357سلطان تعيين مي كرد؛ در حالي كه نسبت به قوانين عادي چنين قدرتي نداشت.

درباره حقوق مردم، قانون اساسي مشي عثماني را كه سياست رسمي دولت بود، در محدوده تساوي حقوق كه 

ود، پذيرفته بود. قانون اساسي همه رعاياي دولت را با صفت عثماني مي شناخت؛ قانون تنظيمات آن را مطرح كرده ب

اعم از آن كه مسلمان باشند يا غير مسلمان. اينان همه از آزادي ها و حقوق شخصي برخوردار و در اصل، تمام 

مي بايست همه آنان عثماني ها در برابر قانون مساوي بودند. درست همان طور كه از حقوق برابر برخوردار بودند، 
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قوانين و الزامات موجود را بپذيرند. هم چنين قانون اساسي استقالل قوه قضائيه را پذيرفته و با حفظ دادگاه هاي 

  358شرع، داد گاه هاي ملل را نيز براي غير مسلمانان پذيرفته بود تا در امور ديني خاص خود، به آن رجوع كنند.

نون اساسي اجرا و انتخابات برگزار شود؛ انتخاباتي كه در نوع خود، نخستين سلطان عبد الحميد دستور داد تا قا

  انتخابات در تاريخ عثماني بود. مردمان واليات عربي نيز در اين انتخابات شركت كردند.

با توجه به دشواري هاي دولت در منطقه بالكان، مدحت پاشا اعالم كرد كه انتخابات در مناطق مختلف به 

برگزار نشود، بلكه انتخاب نمايندگان، توسط مجالس واليات و استان ها صورت گيرد. هم چنين  صورت مستقيم

قرار شد تا بابعالي، عده نمايندگان هر واليت را بر حسب جمعيت ساكن آن منطقه معين كرده، حاكم هر واليت 

داد كرسي هاي متعلق به نسبت ميان مسلمانان و غير مسلمانان واليت خود را گزارش كند. بر اين اساس، تع

  359عدد معين گرديد. 4و از يهوديان  44و شمار كرسي هاي مسيحيان به  71مسلمانان 

عضو  26م تشكيل شد و مجلس اعيان و شيوخ نيز با 1877مارس  29هـ/1294نخستين پارلمان عثماني در 

از به كار كرد. برخي از نمايندگان عضو داشت، آغ 120نفر آنان مسلمان بودند، در كنار مجلس نمايندگان كه  21كه 

مناطق عربي، در خالل بحث ها، به تدريج موقعيت مهمي در مجلس به دست آوردند. اين در حالي بود كه مجلس 

فوريه سال  13هـ/1296نمايندگان چندان نپاييد. پيش از آن كه مجلس، دور دوم خود را آغاز كند، نمايندگان در 

تن از وزرا در برابر مجلس، از اتهاماتي كه به آنان وارد شده، دفاع كنند. عبد الحميد  م خواهان آن شدند تا سه1878

دستور تعطيلي مجلس را صادر كرد و از نمايندگان خواست تا به شهرهاي خود باز گردند. هم چنين شماري از 

  360رهبران آن را تبعيد كرد.
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روز بود و پس از آن، براي مدت سي سال  25و بدين ترتيب عمر اين مجلس در دوره اول و دوم آن پنج ماه 

  361مجلس تعطيل بود و در ساختمان آن، حتي يك بار نيز باز نشد.

شايسته توجه آن كه رفتار برخي از دولت هاي اروپايي، به طور غير مستقيم در قضيه تعطيلي مجلس، بي تأثير 

داد ونيروهاي روس، همان روز وارد  م روسيه به عثماني اعالن جنگ1877هـ/1295آوريل سال  24نبود. در 

كه به « مرزهاي اروپايي و آسيايي تركيه شدند. به دنبال آن شكست هاي پياپي بر نيروهاي عثماني وارد شد تا آ

م انجاميد. پيش از امضاي اين قرار داد، سلطان مجلس 1878هـ/مارس 1296امضاي معاهده سان استفانو در 

  362اي قانون اساسي را اعالم كرده بود.نمايندگان را تعطيل و توقف اجر

سلطان عبد الحميد، زمينه را چنان فراهم كرده بود تا بتواند به صورت حاكم مطلق، به مانند اسالف خود، بر 

سرزمين عثماني حكومت كند. وي نويسندگان و روزنامه نگاران را از پايتخت دور كرد و در باربر حركت هاي 

ايستاد. وي در اين جهت از جاسوسان فراوانش در هر نقطه بهره گرفت و از طريق آزادي خواهي در همه واليات 

طرح نظريه جامعه اسالمي و ايجاد جامعه ديني كه بر همه قوميت ها غالب باشد، در برابر حركت هاي ياد شده 

بر اصالح حرمين ايستاد. وي اين كار را با توجه به اهتمام خاصش به مؤسسات ديني و علمي و صرف اموال فراوان 

  363شريفين و تزيين مساجد، دنبال مي كرد.

بدين ترتيب يك دوره مهم، كه دوران حكومت طوالني سلطان عبد الحميد است و غرب وي را به عنوان حاكمي 

مستبد مي شناسد، آغاز شد. واقعيت آن است كه آنچه او را وادار كرد تا دست به اين اقدامات بزند، حذف جريان 

بازگشت به نظام حكومتي پيشين بر اساس تعاليم اسالمي بود تا بدين وسيله بتواند در برابر مداخله  تنظيمات و

اروپايي ها در امور داخلي كشور كه سبب همه دشواري هاي حكومتي شده بود، بايستد. حقيقت آن است كه سلطان 

موافقت كرد؛ اما اندكي نگذشت كه تصميم  عبد الحميد تنها از روي اجبار در برخورد ديپلماسي اروپايي، با مشروطه
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گرفت جريان مجلس رابا شريعت اسالمي سازگار كند. زماني كه از توطئه اي كه بر ضدش ترتيب داده شده بود، 

آگاه شد، به تعقيب آزادي خواهان پرداخت و قانون اساسي را تعطيل كرد. از جمله آنان، مدحت پاشا و نامق كمال و 

  365»364كه همه آواره شدند.شماري ديگر بودند 
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  هشتمفصل 

  روزگار سلطان عبد الحميد

  تولد و زندگي

متولد شد. وي فرزند عبد المجيد (از همسر دوم  1842سپتامبر سال  21سلطان عبد الحميد در روز چهارشنبه « 

هاي ادبي را  او) است كه در سن هفت سالگي مادرش را از دست داد. او دو زبان فارسي و عربي و بسياري از كتاب

  نزد استادان فرا گرفت.

م) در حالي كه سي 1876اگوست  31( 1293شعبان سال  11پس از عزل برادرش مراد، در روز پنج شنبه 

چهار سال داشت، با او به عنوان خليفه عثماني بيعت شد. اين مراسم كه در آن وزرا، شخصيت ها و صاحب منصبان 

ر كاخ توپقاپي برگزار شد. به دنبال آن، رؤساي مناطق مختلف، خالفت او اداري و لشكري بزرگ شركت داشتند، د

را تهنيت گفتند و به همين مناسبت در نقاط مختلف، توپها شليك كردند و در همه نواحي استانبول براي سه روز 

اعالم  جشن و سرور برگزار گرديد. صدر اعظم عثماني با ارسال تلگراف به رؤساي دولت ها، خبر خالفت وي را

كرد. يك هفته بعد، در مسجد ابوايوب انصاري، طي مراسمي، نقيب اشراف در حضور شيخ االسالم و وكال، طبق رسم 

  366معهود، شمشير او را بست و خليفه همان طور كه با موكبي با شكوه به جامع ايوب آمده بود، به قصرش بازگشت.

در بدهي هاي خارجي بود؛ بدهي هايي كه مبلغ آن به  عبد الحميد زماني به خالفت رسيد كه دولت عثماني غرق

ميليارد ليره عثماني مي رسيد. هم چنين او مي بايست در برابر تهديدات دول خارجي دست به اقداماتي بزند.  5/2

  به همين دليل براي حل اين دشواري ها، وي شماري از متخصصان مسائل مالي اروپايي را به كار گرفت.
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ترين سلطان عثماني در دوره انحطاط اين دولت است كه بي ترديد اقدامات مهمي در زمينه عبد الحميد بزرگ

هاي مختلف براي جلوگيري از نابودي و انحالل اين دولت انجام داد؛ جز آن كه شرايط و توطئه هاي بين المللي و 

  367»صهيونيستي و ناسيوناليستي مانع تأثير اقدامات او گرديد.

  

  صالحاتاقدامات داخلي و ا

قرن نوزدهم را برا دولت عثماني، قرن اصالحات مي دانند؛ آن گونه كه دولت مزبور در جهت اصالح نهادهاي « 

نظامي و مدني خود بر اساس شيوه هاي اروپايي جديد بر آمد تا بتواند اين دولت را حفظ كرد و از انحالل آن 

دولت هاي اروپايي، گام هايي در راه اصالح  جلوگيري كند. هم چنين دولت عثماني براي كسب رضايت خاطر

  368وضعيت مسيحيان برداشت تا مانع از دخالت آنان در امور داخلي كشور به بهانه حمايت از مسيحيان شود.

در بيانيه هاي اصالحي، به گروه هاي غير مسلمان امتيازاتي داده شد؛ در برخورد با طوايف مختلف اعالن 

كه از ارزش و اعتبار اجتماعي اهل ذمه مي كاست حذف شد و آزادي ديني براي  مساوات شد؛ كلمات و مفاهيمي

همه تضمين گرديد. هم چنين زمينه فعاليت براي همه گروه ها در گرفتن مشاغل و كار در نهادهاي آموزشي دولتي 

عي در كارهاي مالي فراهم گرديد. همان گونه كه در قوانين جديد به دولت هاي خارجي اين امكان داده شد تا به نو

  369دولت عثماني نظارت بيش تري داشته باشند.

به رغم ادامه اصالحات و تغييرات در دوران عبد الحميد، كارها از جهاتي با آنچه در گذشته رخ داده بود، 

متفاوت بود. اين مسئله از جهتي نتيجه تغييرات مداومي بود كه در طول قرن نوزدهم رخ داده و از سوي ديگر 

نيشي در برابر آن تحوالت به حساب مي آمد. در اصل، به رغم اصالحات، روزگار عبد الحميد با دو ويژگي واك

مبارزه با غرب و به كار گيري شيوه استبدادي متمايز بود؛ استبدادي و نوعي تمركز گرايي كه از لوازم حراست و 
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ركت تنظيمات كه قرار بود از قدرت حفاظت از وحدت امپراطوري و بقاي آن بود. در واقع، پس از شكست ح

استبداد بكاهد، وضعيت جديد در روزگار عبد الحميد از سوي دولت مردان مسلمان كه در پي حراست از امپراطوري 

  370عثماني و اسالم در برابر فشار تهديدهاي اروپا بودند، مورد حمايت قرار داشت.

انون اساسي را داده بود؛ اما شرايطي كه در اطراف كار سلطان عبد الحميد در ابتداي كار وعده ادامه عمل به ق

سلطنت پيش آمد و نيز عدم اطمينان او به درستكاري و كفايت سياسي تشكيالت باب عالي و نيز الزامات داخلي و 

خارجي كه براي دولت پديد آمد، او را به تدريج به تمركز قدرت در دست خود كشاند و دولت را به صورت 

  371في كرد.استبدادي معر

عبد الحميد با اصالحاتي كه سلطنت او را تهديد نمي كرد، مخالف نبود. هم چنين او فردي نبود كه دنباله رو 

تمدن غربي باشد؛ چرا كه شرق را صاحب تمدن اسالمي ويژه خود مي ديد. تنها چيزي كه براي او اهميت داشت، 

بود؛ اما كارهاي ارزشي مي بايست وضعيت طبيعي خود را ترويج علوم جديد بود. به نظر او اسالم مخالف پيشرفت ن

داشته و از داخل بر آمده، متناسب با نياز جامعه باشد؛ چرا كه در صورت تحميل از خارج، نمي توان به موفقيت آن 

  372اميدوار بود.

از طرف شخص سلطان عبد الحميد مسئله تمركز اداري را در همه واليات دنبال كرد؛ آن گونه كه والي هر منطقه 

سلطان به كار گمارده شود و انتخاب او بر اساس شايستگي هاي نظامي و مالي وي باشد. واليات به مناطق چندي 

و هر قضا به چند ناحيه  –جمع قضاء  –تحت عنوان سنجقيات (متصرفيات) تقسيم شد. هر متصرفيه به چند اقضيه 

ر هر واليت، والي با كمك مجلس محلي، حكومت مي كرد. تقسيم مي گرديد. ناحيه، يك واحد اداري كوچك بود. د

  373در متصرفيه و قضاء مدير يا قائم مقام و در ناحيه، مختار حاكم بود.
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م) به دنبال اهميت يافتن مسئله بيت المقدس، بابعالي دست به تشكيل يك سنجقيه 1881هـ (1299در سال 

  374نظر بابعالي اداره مي شد. ناپيوسته زد كه سنجقيه بيت المقدس به طور مستقيم زير

ساختار امور نظامي، به طور كلي جداي از ساختار اداري بود. خدمت نظام به صورت قرعه به افراد تعلق مي 

گرفت. اين در حالي بود كه در برخي از مناطق، در هنگام قرعه، مردم بر ضد حكومت شورش مي كردند. از سوي 

ي براي آموزش نيروهاي نظامي عثماني استفاده مي كرد؛ همان طور كه ديگر عبد الحميد از صاحب منصبان آلمان

گروه هايي از نظاميان عثماني را براي آموزش به آلمان فرستاد. مدارس نظامي جديدي گشوده شد و سپاه عثماني به 

وارد كرده و سالح هاي مدرن مجهز گرديد. اين قبيل اصالحات مي تواند اتهاماتي را كه دشمنان عبد الحميد بر وي 

  او را شخصي واپسگرا و مخالف اصالحات و تغييرات معرفي كرده اند، رد كند.

در نظام قضايي نيز اصالحاتي صورت گرفت و اين قوه، از قوه اجرايي و نظامي تفكيك شد. بر اساس اصالحيه 

حله شدند: بدوي، م تأسيس شد، دادگاه ها داراي سه مر1789هـ/1204اي كه به موجب آن مجاكم مدني در سال 

استثنائيه، و دادگاه تميز يا نقض كه در پايتخت بود. در واقع نظام قضايي از قوانين فرانسوي گرفته شده و تنها احوال 

شخصي تابع قوانين شرع باقي مانده بود. همين طور نظام روحاني مربوط به ساير طوايف ديني نيز مورد توجه قرار 

د نيروي سياسي، نظامي، قضايي و اجرايي كامل شد. اين درست همان چيزي بود كه گرفت. به اين ترتيب ارتباط چن

حركت اصالحي در چهارچوب تمركز اداري به دنبال آن بود. بدين ترتيب سطان عبد الحميد با شيوه خاص خود از 

دبيات، حقوق، غرب بهره مي گرفت و بر اساس نيازهاي دولت، آن گونه كه خود مي نگريست، دانشكده هاي علوم، ا

علوم سياسي، آكادمي هنرهاي زيبا، مدارس عالي تجارت، تجارت دريايي، آموزش عالي معلمان، مدارس متوسطه، 

ابتدايي و دبيرستان، مدرسه هنرهاي زنان، و همين طور مدارسي براي كر و الل ها تأسيس كرد. هم چنين در دمشق، 

لي تأسيس كرد و گروه هايي را براي تحصيل به فرانسه و آلمان بغداد، بيروت، سالونيك و قونيه و ... مدارس عا

  فرستاد.
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در كنار آموزش عمومي، مؤسسه اي براي آب، و نيز مراكزي براي كشاورزي و صنعت و تجارت ايجاد كرد. وي 

و  هم چنين به تأسيس شهرداري ها پرداخته، خطوط برق را توسعه داد واداره پست را ايجاد نمود. هم چنين خطوط

مراكز راه آهن را توسعه داد و قطار شهري را راه اندازي كرد، و پايگاه نظامي را در منطقه داردانل تقويت كرد. نيز 

بيمارستاني براي پزشكان، خانه سالمندان، دارالفنون، دارلنفوس العامه، كارگاه سفال و نيز خط آهن حجاز را از 

  375دمشق تا مدينه، تأسيس و راه اندازي كرد.

رغم توسعه فرهنگي كه روزگار عبد الحميد شاهد آن بود، سلطان دست به تشكيل بخش نظارت در وزارت  به

معارف زد كه كار آن تطبيق قوانين روزنامه نگاري بر مدارس و مطبوعات دولتي بود. در اين دوره، برنامه مدارس از 

د؛ چرا كه عبد الحميد بر اين باور بود كه دروس فقه اسالمي، آموزش هاي قديمي، تفسير قرآن و اخالق آكنده بو

مسلمانان حقيقي نمي توانند انقالبي هاي خطرناكي باشند. با اين همه، مطبوعات زيادي خارج از محدوده نظارت 

وارد بازار شدند و كتاب ها و نشرياتي كه ممنوع مي شدند، با اسم ديگري منتشر مي گشتند. برخي از آن ها نيز در 

به چاپ مي رسيد و به داخل فرستاده مي شد. نتيجه اين وضعيت، هجوم سيل داستان ها، مقاالت و  خارج از كشور

كتاب هايي بود كه به لحاظ تنوع مي توان دوره عبد الحميد را يكي از دوره هاي فرهنگي در تاريخ دولت عثماني به 

  377»376حساب آورد.
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  شورش ها و انقالب هاي بالكان

م) در منطقه هرزگوين شعله ور گرديد و اين به تحريك ساكنان جبل اسود و 1876هـ (1293انقالب در سال « 

صرب ها بود. اين شورش سركوب شد. به دنبال آن دولت براي جلوگيري از دخالت دول اروپايي، فرماني براي 

ني درباره برابري تفكيك قوه قضائيه از مجريه صادر و تعيين قضات را به انتخاب مردم واگذار كرد. هم چنين فرما

ماليات هاي مسلمانان و نصارا صادر نمود. با اين حال، ساكنان آن مناطق راضي نشدند و بار ديگر سر به شورش 

برداشتند كه باز هم سركوب شدند. دولت عتريش كه پشت سر شورشي ها بود و بحث پيوستن بوسني هرزگوين را 

ان بر ضد دولت عثماني مي پرداخت. دولت ياد شده، با روسيه، به مملكت خود دنبال مي كرد، به كار تحريك ساكن

آلمان، فرانسه و انگليس دست اتحاد داد و اين ها به طور جمعي از دولت عثماني خواستند تا دست به اصالحات 

. بزند كه سلطان با درخواست آنان موافقت كرد. با اين حال، مسيحيان بوسني هرزگوين به اين اقدامات قانع نشدند

اين نشان مي داد كه مسئله درخواست اصالحات، چيزي جز بهانه اي واهي نيست و در اصل، آن ها ره صورت 

  378مستقيم و غير مستقيم، دخالت در امور داخلي دولت عثماني دارند و در پي تضعيف و ضربه زدن به آن هستند.

سني هرزگوين بودند و محرك آنان همان زمان، شورشي هم در بلغارستان پديد آمد كه عامل آن مسيحيان بو

دولت اتريش و ساير دول اروپايي به ويژه روسيه بود. گروه ها و جمعيت هاي زيادي در بلغارستان براي بسط نفوذ 

روسيه ميان مسيحيان ارتدوكس به وجود آمد كه از سوي روسيه تحريك و تجهيز مي شدند. اين گروه ها، در 

خاصي داشتند و آنان را بر ضد دولت عثماني مي شوراندند. زماني كه دولت  تحريك صرب ها و بوسنيايي ها نقش

عثماني شماري از اسيران چركسي را در بلغار اسكان داد، بلغاري ها بر آشفته شدند و با حمايت مالي و تسليحاتي 

باره به روسيه و اتريش شورش كردند. دولت عثماني موفق به سركوبي شورش شد؛ اما دولت هاي اروپايي در

اصطالح جنايات عثماني ها بر ضد مسيحيان شايعات زيادي منتشر كردند كه صحيح نبود. بر اساس همين شايعات 

بود كه افكار عمومي اروپا بر ضد عثماني برانگيخته شده و دولت هاي اروپايي خواستار ايجاد محدوديت ها و 
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ان استقالل بلغارستان و تعيين حاكمي نصراني براي سختگيري هايي بر ضد دولت عثماني شدند و از آن جمله خواه

  379آن شدند.

در ادامه، روسيه، اتريش و آلمان به تحريك صرب ها و ساكنان جبل اسود براي شورش بر ضد دولت عثماني 

پرداختند؛ زيرا روسيه در پي بسط مرزهاي خود در نواحي بلغارستان بود و اتريش هم در پي توسعه مرزهاي خود 

ه بوسني هرزگوين بود. اينان رهبر صرب ها را تحريك كردند و روسيه به تدريج نفوذ خود را در منطقه در ناحي

صربستان گسترش داد. دولت عثماني موفق به سركوب شورش صرب ها و هم پيمانان آن شد؛ اما دول اروپايي به 

  380بهانه توسعه احتمالي دايره جنگ، خواستار توقف نبردها شدند.

دول اروپايي در استانبول گرد آمدند و به دولت عثماني پيشنهادهايي كردند كه مهم ترين آن ها از اين نمايندگان 

قرار بود كه سرزمين بلغارستان به دو واليت تقسيم شود و حاكم آن دو واليت نصراني باشد. ديگر آن كه سپاه 

ي انتظامي هم از خود بلغاري هاي نصراني عثماني تنها در قلعه ها و برخي شهرهاي بزرگ حضور داشته باشد. نيرو

باشد و يك هيئت دولتي نيز براي اجراي اين امور مسئوليت يابد. هم چنين امتيازاتي به منطقه بوسني هرزگوين داده 

شود و دولت برخي از نواحي صربستان و جبل اسود را تخليه كند. دولت عثماني اين پيشنهاد ها را نپذيرفت نشد و 

صربي  -را با صرب ها منعقد كرد كه در نتيجه ارتش عثماني از صربستان بيرون رفت و پرچم عثمانيصلح مستقلي 

  382»381به عنوان دليل سيادت عثماني در آن جا باقي ماند.

  

   

                                                            
  .189. محمود شاكر، التاريخ االسالمي (العهد العثماني)، ص  379
  .242. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص  380
  .231، ص 1، ج 1980. عبد العزيز الشناوي، الدوله العثمانيه دوله اسالميه مفتري عليها، قاهره  381
  .161 -159اقتدار تا انحالل، ص  . رسول جعفريان، دولت عثماني از 382

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



  جنگ روسيه و عثماني

ليل روسيه در پي تسلط بر منطقه بلغارستان بود، جز آن كه از مخالفت دول اروپايي در هراس بود. به همين د« 

ضمن پيماني كه با انگليس منعقد كرد، درخواست هايي را بر اساس پيشنهادهاي قبلي دول اروپايي كه در سال 

م) مطرح شده بود، عنوان كرد. اين پيشنهادهاي مربوط به بهبود يافتن وضعيت مسيحيان ساكن 1877هـ (1294

  دولت عثماني بود؛ اما دولت عثماني اين درخواست ها را رد كرد.

ر اين حال، روسيه قرار دادي را به طور پنهاني با روماني منعقد كرد كه به موجب آن روماني با تمام امكانات د

در اختيار روسيه قرار مي گرفت. پس از آن روسيه روابط خود را با دولت عثماني قطع كرد و به دليل آن كه دولت 

ن دولت اعالن جنگ داد. به دنبال آن دست به اشغال عثماني، درخواست هاي دول اروپايي را رد كرده بود، با اي

كامل روماني زده،از رود دانوب گذشت ودر چندين نبرد بر نيروهاي عثماني پيروز شد. پس از آن به دليل مقاومت، 

جنگ متوقف شد و سپاه عثماني از حالت تدافعي به حالت هجومي وارد گرديد. با اين حال، دولت روس موقعيت 

  383ت كرد و عثمان پاشا فرمانده نيروهاي عثماني به اجبار تن به مصالحه داد.خود را تثبي

در شرق آناتولي نيز نبردهايي ميان روس و عثماني رخ داد كه به رغم پيروزي هي نخست دولت عثماني، به 

صرب ها  دليل تقويت نيروهاي روسي، برخي از شهرها مانند قارص و ... به دست روس ها افتاد. اين پيروزي هاي،

را در اعالن جنگ با دولت عثماني تشجيع كرد. دولت روس موفق شد تا بر بلغارستان و ادرنه دست يابد و به سوي 

استانبول حركت كند. به دنبال آن، نصراني ها نيز در همه جا به كشتن مسلمانان پرداختند. به هر روي جنگ در آغاز 

  384م) متوقف شد.1878هـ (1295سال 

                                                            
  .245. عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني،ص  383
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م) روسيه را از ثمره هاي پيروزي در اين منطقه محروم 1878در كنگره برلن به امضا رسيد (ژوئن پيماني كه « 

ساخت، و در عين حال انحالل امپراتوري عثماني را تسريع كرد. باتوم، اَردهن، كرسي به تزار واگذار شد، و 

  385»صربستان، منتنگرو و روماني به استقالل دست يافتند.

ت، انگليس كه از دسترسي روسيه به مديترانه از طريق تنگه بوسفور و داردانل نگران بود، در برابر اين تحوال

هـ ميان روسيه و عثماني 1295مانع از اشغال استانبول توسط روسيه شد. به دنبال آن، معاهده سان استفانه در سال 

  387»386امضا شد.

  

  1878فوريه  15قرارداد سان استفانو 

و روسيه در شهري نزديك استانبول كنار درياي مرمره با نام سان استفانوس، با  نمايندگان دولت عثماني« 

يكديگر به گفت و گو نشستند. اين بعد از وقايعي بود كه طي آن روس ها اندكي از خط آتش بس مورد توافق 

پيش تعيين شده اي  جلوتر آمده بودند و مركز برخوردها از ادرنه به اين قريه منتقل شده بود. نماينده روس شروط از

را طرح كرد و گفت اين شروط يا بايد امضا شود و گرنه سپاه روسيه وارد استانبول خواهد شد. عثماني ها چاره اي 

  جز پذيرش اين قرار داد نداشتند. متن قرار داد به اين صورت بود:

  تعيين حدود جبل اسود براي پايان درگيري ها و مستقل شدن اين امير نشين؛ .1

  استقالل صربستان و ضميمه شدن اراضي جديد به آن؛. 2

                                                            
  .468، ص  1. تيمور قادري، تاريخ اسالم كمبريج، ج 385
  .515. كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب االسالميه، ص  386
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. استقالل بلغارستان به لحاظ اداره و تنها پرداخت مبلغي محدود به دولت عثماني به شرط آن كه تمام كاركنان 3

لشكري و كشوري مسيحي باشند. مرزها نيز از سوي دولت عثماني و روس تعيين شود و اهالي براي خود حاكمي 

  ماني ها نيروهاي خود را به طور كامل از اين منطقه تخليه كنند؛برگزينند و عث

  . اتصالل كامل سرزمين روماني؛4

  . تعهد بابعالي به حمايت از مسيحيان ارمني در برابر كرد ها و چركس ها؛5

  . اقدام بابعالي به اصالح وضعيت مسيحيان در جزيره كرت؛6

ميليون ليره طال و در ازاي آن  245روس ها به مقدار . پرداخت غرامت جنگي از سوي دولت عثماني به 7

  واگذاري اراضي اشغال شده توسط روس ها به دولت عثماني؛

  . باز بودن تنگه بوسفور داردانل به روي كشتي هاي روسي در زمان جنگ و صلح؛8

  388. امكان مهاجرت و اقامت مسلمانان بلغاري در هر نقطه اي از خاك عثماني.9

ش اروپايي عثماني از دست رفت، گرچه پديد آمدن دولت بلغار، خشم ساير دولت هاي بالكان بدين ترتيب بخ

مانند اتريش، يونان و صربستان را به همراه داشت. چنان كه انگليس از نفوذ بيش از حد روسيه در بالكان نگران و 

از سوي دولت  1878س را در سال آماده نبرد با اين دولت شد. انگليس در نهايت توانست اجازه اشغال جزيره قبر

عثماني به دست آورد؛ مشروط بر اين كه اين سرزمين تابع دولت عثماني باقي بماند. اين اجازه در برابر تعهد 

انگليس در دفاع از بخش آسيايي دولت عثماني در مقابل تهديدهاي دولت روسيه بود. سلطان تعهد كرد تا اصالحات 

بخش آسيايي خود دنبال كند. هم چنين مقرر شد در صورت تخليه بخش هايي  الزم را با مشورت انگليس در

  389اشغال شده توسط روس ها در بخش آسيايي دولت عثماني، انگليس نيز از جزيره قبرس خارج شود.

                                                            
388 . Monroe, E.Britains Moment in the Middle East. pp, 14‐15. 
389 . Monroe, E.Britains Moment in the Middle East. pp, 14‐15. 
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اين اقدام دولت انگليس به انگيزه رعايت مصالحي بود كه دولت ياد شده در هند داشت و بر آن بود تا از 

ت هاي اروپايي به ويژه روسيه در شبه قاره جلوگيري كند. افزون بر آن كه انگليس با نگراني شاهد مداخله دول

تحرك ساير دول اروپايي و طمع آنان بود. روسيه در پي اشغال بوسفور و داردانل و رسيدن به آبهاي گرم درياي 

ن بود. در كنار آن ها، دولت آلمان و مديترانه بود؛ در حالي كه دولت اتريش در خيال تسلط بر بوسني و هرزگوي

  391»390ايتاليا مصالح قابل مالحظه اي نداشتند، چنان كه دولت فرانسه نيز به همين دليل، موضع بي طرف داشت.

  

  م1887هـ/1305كنفرانس برلن 

دولت اتريش دول اروپايي را به شركت در كنفرانسي در برلن فرا خواند كه مورد قبول انگليس، فرانسه، « 

سيه و آلمان قرار گرفت. بحث اين كنفرانس تعديل معاهده سان استفانو بود كه ميان دولت روسيه و عثماني منعقد رو

شده بود. انگيزه اين كنفرانس مخالفت دول ياد شده با آن معاهده بود؛ چرا كه با منافع استراتژيك آنان سازگاري 

  اصول زير توافق كرد:نداشت. كنفرانس دست به تعديل قرار داد ياد شده زد و 

. استقالل بلغارستان و تعديل حدود آن؛ به طوري كه در جنوب بالكان كشوري با نام رومللي شرقي ايجاد 1

شود كه از نظر سياسي و نظامي زير نظر دولت عثماني باشد؛ اما توسط يك مسيحي كه براي پنج سال توسط دولت 

روسي نيز تا مرز پنجاه هزار نفر در بلغارستان و رومللي شرقي  هاي متفق انتخاب مي شود، اداره گردد. نيروهاي

  بمانند.

. محدوده يونان در بخش شمالي اندكي جلوتر برود. اين در حالي بود كه يونان از اساس در اين نبردها 2

  حضوري نداشت و در قرار داد سان استفانو نيز از آن يادي نشده بود.

  ه شود.. بوسني و هرزگوين به اتريش ضميم3

                                                            
  .371. اسماعيل سرهنگ، تاريخ الدوله العثمانيه، ص  390
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. بسارابي از روماني جدا شده، به روسيه واگذار گردد و نيز منطقه دوبرجيه و برخي از جزاير به روماني سپرده 4

  شده، به اين كشور استقالل كامل داده شود.

  . صربستان و جبل اسود كامال استقالل يابد.5

  . شهرهاي قارص، ردهان و باطوم به روسيه واگذار شود.6

  امت جنگي را به همان مقداري كه در قرار داد آمده بود، تثبيت كند.. كنفرانس غر7

  . بابعالي تعهد كند كه گواهي تمامي رعاياي خود را بدون تفاوت در دين در برابر دادگاه بپذيرد.8

  392. هم چنين اصالح وضعيت مسيحيان جزيره كرت مورد توافق قرار گرفت.9

در واقع بيسمارك عامل اصلي انعقاد اين كنفرانس بود؛ چرا كه ترس از شعله ور شدن جنگ ميان انگليس و 

كه وي براي آن تالش زيادي كرده بود   -روسيه و فراگير شدن آن در اروپا را داشت كه مي توانست اتحاد آلمان را 

مورد تهديد قرار دهد. وي دولت هاي بزرگ را به برگزاري اين كنفرانس فراخواند تا به تعديل معاهده فان استفانو  –

بپردازند و نتايج جنگ روس و عثماني را در مجموع به صورت مساوي قسمت كنند. در طول اين كنفرانس، 

رح كرد. مصر براي انگليس، تونس و شام براي بيسمارك طرح انحالل دولت عثماني را در قربانگاه صلح اروپايي مط

فرانسه، بوسني و هرزگوين براي اتريش، بوسفور و داردانل و ديگر نواحي عثماني در آن حوالي از آن روسيه باشد. 

  394»393البته اين مطالب در مصوبه كنفرانس درج نشد.

ر اروپا در اختيار داشتند، برايشان باقي پيمان برلن تنها نيمي از سرزمين هايي را كه عثماني ها در آغاز قرن د« 

  گذارد.

                                                            
؛ اسماعيل سرهنگ، تاريخ الدوله 1972، ثاهره 1882 -1876. درباره قرار داد كنفرانس برلن بنگريد: احمد عبد الرحيم مصطفي، مصر و المسأله المصريه،  392

  .371العثمانيه، ص 
  .246. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص  393
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در كنگره برلن و بعد از آن، تنها قدرتي كه از امپراتوري متالشي شده عثماني سهمي نبرد، رايش جديد آلمان 

بود. به نظر بيمارك كه نقش يك دالل و واسطه صادق را در كنگره ايفا مي كرد، ارزش مسئله شرق براي آلمان از 

  انهاي ماهي پوِمرن بسيار كمتر است، چيزي كه اشتهاي اتريش را تحريك مي كند.ارزش استخو

اما ويليام دوم، به داليل سوق الجيشي و اقتصادي، به آينده استانبول و امپراتوري عثماني در آسيا عالقه بيشتري 

آوردند. سهم آلمان در از خود نشان داد. متخصصان نظامي، تجار و سرمايه گذاران اين كشور به سوي تركيه روي 

تجارت عثماني، به گونه اي سرسام آور باال رفت، و گروهي از بانك هاي آلمان امتياز ساخت راه آهني كه استانبول 

  395»را به خليج فارس مربوط مي كرد، به دست آوردند.

ند؛ اما آنان نيز در حالي كه قرار بود انگليس و فرانسه اين دولت را در نگهداري ديگر اراضي خود حمايت كن« 

  مقاصد استعماري خود را پي گرفتند.

م) تونس را به اشغال خود در آورد؛ همان طور كه انگليس قبرس را تصرف 1881هـ (1299فرانسه در سال 

م) مصر را اشغال كرد، در حالي كه اشغال آن را موقتي عنوان مي نمود. و 1882هـ (1300كرده بود. انگليس در سال 

م) يونان برخي از سرزمين هاي عثماني را در تساليا اشغال كرد. هم چنين در سال 1881ـ (ه1299در سال 

م) بلغارستان منطقه رومللي شرقي را ضميمه خود ساخت. عبد الحميد دريافت كه به تنهايي نمي 1885هـ (1303

ن سود ببرد. او در حالي كه از تواند در برابراين وضعيت مقاومت كند. به همين دليل مي كوشيد تا از رقابت ميان آنا

دخالت دول اروپايي شديدا بيمناك بود، مي خواست تا سرزمين هاي باقي مانده را حفظ كند؛ سرزمين هايي كه هر 

آشفته شود. اين  396آن ممكن بود با شورش اقليت هاي ساكن در آن ها كه مورد حمايت دول اروپايي بودند،

  ه به آساني به مقاصد خويش برسند و نيز اعالن انحالل دولت عثماني بود.وضعيت فرصتي براي دول اروپايي بود ك

                                                            
  .469، ص  1. تيمور قادري، تاريخ اسالم كمبريج، ج 395
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در برابر چنين وضعيت آشفته اي، عبد الحميد مجبور بود تا يك قدرت مطلقه داشته باشد و به همين جهت از 

مانان را از عنوان خالفت براي مقابله با اين تهديدهاي استفاده كند. وي كوشيد تا با طرح جامعه اسالمي، همه مسل

  397داخل و خارج با يكديگر متحد كند.

بي ترديد طرح جامعه اسالمي مورد استقبال مسلماناني قرار گرفت كه معتقد بودند ضعف دولت عثماني به دليل 

شعف شعور ديني مسلمانان است؛ چيزي كه دشمنان اسالم را بر آن داشته بود تا به سرزمين هاي اسالمي حمله و 

را قدم به قدم فتح كنند. اين طرح مي توانست مناطق خارج از سرزمين عثماني را هم در برگيرد.  سنگر هاي موجود

مسلمانان در انتظار آن بودند تا خليفه فرمان جهاد بر ضد كفار را صادر كند تا آنان به نبرد برخيزند. ترك ها بر ضد 

  ر گران در تونس و شمال آفريقا.روسيه، مسلمانان هند بر ضد دولت انگليس، و اعراب بر ضد استعما

بدين ترتيب طرح جامعه اسالمي، به صورت سالحي در آمد براي مبارزه با استعمار غربي و نيز جنبش هاي 

مسيحي و ناسيوناليستي كه امپراطوري عثماني را تهديد مي كرد. سلطان عبد الحميد با همين سياست موفق شد 

اف خود فراهم آورد. وي به امور مساجد در سرزمين هاي مقدس توجه نيروهاي زيادي را در دنياي عرب در اطر

اين سياست در يك دوره كوتاه  398بيش تري كرد و برخي از شخصيت هاي عرب را به عنوان مشاور خود برگزيد.

  399»توانست در برابر استعمار مقاومت كند.

  

   

                                                            
  .67. مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، ص  397
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  سياست مذهبي سلطان عبد الحميد دوم

آغازين خالفت خود بر اساس سياست اسالمي عمل مي كرد. اين نوع رفتار مي سلطان عبد الحميد در دوران « 

توانست قدرت عبد الحميد را در داخل سرزمين هاي عثماني و خارج از آن تقويت كند. دين مي توانست ابزار 

به  مقاومت مناسبي براي مبارزه با مخالفان داخلي و هم چنين دشمنان خارجي باشد؛ به طوري كه منصب وي را

عنوان رهبر تمام مسلمانان مطرح كند. بدين ترتيب خود آگاهي جمعي ميليون ها مسلمان در سرزمين عثماني مورد 

بهره برداري قرار گرفت و همراهي آنان را در رويارويي با روششنفكران و متأثران از فرهنگ غرب در پي 

  400داشت.

عربي، كردي و ... و انحالل اين جريان ها در  هم چنين اين حركت در كم رنگ كردن حركت هاي ملي از نوع

آن هم درست وقتي كه دولت عثماني در  –مجموع دنياي اسالم نيز سياست خالفت گرايي و طرح جامعه اسالمي 

  تأثير زيادي داشت.401 -حالي از دست دادن سرزمين هاي خود در بالكان بود 

براي تحت فشار گذاشتن دولت هاي بيگانه بود؛ چرا  از نظر خارجي، سياست اسالم گرايانه عبد الحميد، سالحي

كه كه به برانگيختن مسلمانان بر ضد فرانسه در شمال آفريقا، مسلمانان هند بر ضد انگليس و نيز تاتارهاي تحت 

سلطه روسيه منجر مي شد. اين سياست هم چنين مورد حمايت امپراطور آلمان ويلهلم دوم بود كه مي كوشيد تا از 

  402در جنگ بر ضد متفقين استفاده كند.ترك ها 

در اصل، از اوائل قرن هيجدهم ميالدي، جنبش هاي ديني نيرومندي در دنياي اسالم پديد آمد كه واكنيشي در 

برابر جنبش غربگرايي در شرق و نوعي عكس العمل در برابر تجاوز دولت هاي اروپايي به بخش هايي از سرزمين 

                                                            
  .56، ص 1972. محمد صالح منسي، حركه اليقظه في الشرق العربي االسيوي، قاهره  400
أنيس، الشرق العربي في م. بنگريد: محمد 1878م و جبل اسود در 1878م، روماني در سال 1832م مستقل شد، سپس يونان در سال 1813. صربستان در سال  401

  .76التاريخ احديث و المعاصر، ص 
م متعهد شدند تا در برابر حمله آلمان به هر يك از آن ها، به حمايت از 1894و  1893. مقصود از متفقين دو دولت فرانسه و روسيه هستند كه طي سال هاي  402

  ديگري برخيزند. بنگريد به:
Sowervell. D. C: Modern Europe 91871‐1939, London 1945, PP.50‐51 
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و نيز حركت سنوسي و جنبش مهديه  403جنبش ها، جنبش سلفي گري در شبه جزيره هاي اسالمي بود. از جمله اين

  در سودان بود.

در ربع پاياني قرن نوزدهم ميالدي، جهان اسالم شاهد جنبش اسالم گراي امت اسالمي بود كه سيد جمال الدين 

همان خط، كار او را پي م) آن را طرح كرد و برخي از متفكران، در ادامه 1897-1389هـ/1314 -1255افغاني ( 

- 1266م) محمد عبده (1903-1849هـ/1321-1266گرفتند؛ كساني چون عبد الرحمن كواكبي (

م) و شماري ديگر از متفكران. به رغم آن 1935-1865هـ/1354-1282م) و رشيد رضا (1905-1849هـ/1323

ري نيرومندتري در جهت اصالح كه اين جنبش در ادامه حركت هاي و جنبش هاي ديني گذشته بد، اما حركت فك

مشكالت ديني و دنيوي شرق اسالمي به حساب مي آمد؛ جنبشي كه همزمان در پي اصالح وضعيت ديني و سياسي 

  بود.

آنچه سيد جمال را به اين حركت واداشت، تهديد فراگير دنياي اسالم از سوي استعمار غربي در آن دوره بود. 

يكپارچگي آن ها در يك حكومت، همزمان با بهره گيري از افكار و نظامات وي به تقويت دولت هاي اسالمي و 

غربي بود كه سرّ برتري غرب بر دولت هاي اسالمي به شمار مي آمد. وي مسلمانان را دعوت مي كرد تا با استفاده 

ر عدم تناسب دين از همان سالح و پيشرفت هاي اجتماعي در برابر اين تهديدها بايستند و مبلغان غربگرا را كه باو

  404اسالم با مقتضيات عصر جديد را تبليغ مي كردند، مورد انكار قرار دهند.

سيد جمال تمامي مسلمانان را به خالفت اسالمي كه در اني زمان در خاندان عثماني تبلور داشت، فرا مي 

ه اين جنبش به تقويت به همين دليل، جنبش امت اسالمي از جنبش هاي ديني پيشين متفاوت بود؛ چرا ك 405خواند.

                                                            
اسالمي . بر خالف نظر مؤلف، جنبش سلفي گري در شبه جزيره، هيچ گونه موضع ضد غربگرايي نداشته و از اساس، نوعي برخورد مذهبي در داخل مجموعه  403

سيار گسترده منفي بود، بتوان، به نوعي وجه مبارزه منفي بدون تووجه به مسائل بيروني بود. شايد به اعتبار برخورد اين جنبش با كشفيات علمي جديد كه در حد ب
  و خرابكارانه نيز براي آن فراهم كرد.

  .57 -54، ص 1955. محمد عوض حسن، جمال الدين االفغاني و اثره في العالم االسالمي الحديث، رساله كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه اسكندريه  404
  .52، ص 1968لجمال الدين االفغاني، قاهره  . محمد عماره، االعمال الكامله 405
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دولت عثماني در برابر استعمار غربي فرا مي خواند، در حالي كه ديگر جنبش ها به دشمني و معارضه بر ضد دولت 

  406عثماني دعوت مي كردند.

سيد جمال توانست يك گروه پنهاني را تأسيس كند كه جمعي از مسلمانان از ميان دولت هاي اسالمي و غير 

داشتند. نام آن جمعيه العروه الوثقي بود كه مجله اي هم به  همين نام در پاريس منتشر مي  اسالمي در آن عضويت

  407اكتبر همان سال، منتشر نشد. 17هـ) تا 1302م (1884مارس  13كرد و از آن بجز هيجده شماره ميان 

ه وي هيچ گونه به نظر مي رسد كه سيد جمال چند مرحله فكري را پشت سر نهاد: نخستين آن ها زماني بود ك

در اين مرحله است كه  408اعتباري براي انديشه هاي قوم گرايانه قائل نبود و تنها به عقيده ارزش و اعتبار مي نهاد.

مسلمانان هيچ «، »بي نيازي اسالم از قوم گرايي« مي توانيم اين قبيل عبارات وي را در مجله عروه الوثقي بيابيم: 

  ني كه پيوند ملي مسلمانان، نيرومندتر از هر نوع پيوند نژادي يا زباني است.، و نيز ا»نژادي بجز دين ندارند

دومين مرحله در انديشه هاي افغاني، زماني بود كه نوعي پيوند قومي را مورد توجه قرار مي دادو زبان عربي به 

خواست تا زبان  عنوان زبان اسالم و قرآن توجه خاصي پيدا كرد و از دولت عثماني و شخص سلطان عبد الحميد

عربي را زبان رسمي دولت قرار دهد. چنان كه از ترك ها خواست تا عرب شده، قوميت واحدي از عرب و ترك كه 

  409ديني بود. -خصلت هاي مشتركي داشته باشند، به وجود آوردند. اين، نوعي وحدت و پيوند زباني

شيوه جديدي را مطرح كرد كه ايجاد  زماني كه سيد جمال دريافت تشكيل دولت واحد اسالمي دشوار است،

حلف يا پيمان اسالمي بود. وي با اين كار خود مي خواست تا با ترقي خواهان داخل نوعي همراهي داشته باشد. به 

همين دليل ايجاد پيماني اسالمي را به رهبري بزرگترين و نيرومند ترين دولت، يعني دولت عثماني، مطرح كرد. بناي 

امپراطوري عثماني را به مملكه المماليك تغيير دهد و آن را بر پايه نوعي دولت غير متمركز در وي بر آن بود تا 

                                                            
  .239. محمد أنيس، الشرق العربي في التاريخ احديث و المعاصر، ص  406
  .58، ص 1972. محمد صالح منسي، حركه اليقظه في الشرق العربي االسيوي، قاهره  407
  .58، ص 1972. محمد صالح منسي، حركه اليقظه في الشرق العربي االسيوي، قاهره  408
  .71، ص 1968. محمد عماره، االعمال الكامله لجمال الدين االفغاني، قاهره  409
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آورد؛ به طوري كه سيستم واليات به صورت خديويات درآيد؛ درست مانند آنچه در مورد خديويه مصر وجود 

ه عقيده وي، وقتي اين ب 410داشت. به سخن ديگر بر آن بود تا سيادت اسمي را براي دولت عثماني نگاه دارد.

خديويات نيرومند مي شد، به سرعت، ايران، افغانستان و هند نيز به آن مي پيوستند و اسالم داراي چنان قدرتي مي 

  411شد كه غرب از آن به وحشت افتاد، و از فشار بر دنياي اسالم مي كاست.

حاد اسالمي بر پايه چنين نظامي باشد؛ سيد جمال نظام مشروطه و قانون اساسي را مي پسنديد و بر آن بود كه ات

يعني ملت هاي مسلمان از مزاياي نظام مشروطه آگاه باشند تا بتوانند حكّام خود را به اجراي قانون اساسي وادار 

كنند؛ نه آن كه حكا آنان قانون باشند تا بتوانند حكّام خود را به اجراي قانون اساسي وادار كنند؛ نه آن كه حكام 

ن اساي و مشروطه را به مردم هديه دهند. شرق، به هيچ دولت و امارتي زنده نمي شود، جز آن كه مردي آنان قانو

  412نيرومند و عادتل، نه مستبد عادل، بر آن حكومت كند؛ چرا كه استبداد با عدالت در تضاد است.

يكپارچه كردن مسلمانان با اين انديشه ها، مورد قبول سلطان عبد الحميد قرار نگرفت و اتحاد ميان آن ها براي 

دشواري روبه رو شد. به نظر مي رسد كه سيد جمال از مباني فكري انقالب فرانسه متأثر بود و آن ها را با افكار 

  همين امر سبب تفاوت فكري و عملي عبد الحميد با وي در اين زمينه ها بود. 413اسالمي در آميخته بود.

با اين حال، سلطان عبد الحميد از دعوت سيد جمال براي اتحاد دنياي اسالم و خالفت عثماني از يك جهت و  

. 2. پيوند اسالمي؛ 1نيز حج بيت اهللا الحرام از جهت ديگر استفاده كرد؛ چرا كه دعوت سيد جمال سه پايه داشت: 

ه عبد الحميد شخصا، هيبت خالفت را تا اندازه اي در زمينه خالفت، مي توان گفت ك 414. پيوند خالفت.3پيوند حج؛ 

به آن باز گرداند. به عالوه، در زندگي شخصي خود مي كوشيد تا ويژگي هاي اسالمي مانند تقوا و پرهيزگاري را 

خود را دور نگاه دارد. هم چنان  –حفظ كند و از بسياري از اعمال منافي با دين كه اسالف وي مرتكب مي شدند 

                                                            
  .339 – 338م ، ص 1898، سال  22، ج  2. مجله المنار،  410
  .64، ص 1972. محمد صالح منسي، حركه اليقظه في الشرق العربي االسيوي، قاهره  411
  .64، ص 1972قاهره . محمد صالح منسي، حركه اليقظه في الشرق العربي االسيوي،  412
  .104 -103، ص 1943. رئيف خوري، الفكر العربي الحديث، بيروت  413
  .60، ص 1955. محمد عوض حسن، جمال الدين االفغاني و اثره في العالم االسالمي الحديث، رساله كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه اسكندريه  414
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دين را در اطراف خود نگاهداشته، مسلمانان سراسر دنياي اسالمي نيز از وي جانبداري مي كردند. وي  كه عالمان

مدرسه بزرگي هم براي آموزش وعظ به كساني كه آنان را براي نشر انديشه هاي اسالمي خود مي فرستاد، تأسيس 

مين هاي عثماني كمك مي كرد و حتي كرد. همچنان كه با دست و دلبازي تمام، به مدارس ديني داخل و خارج سرز

  415از روزنامه ها نيز در اين زمينه بهره مي برد.

زكن ديگر از اركان سياست اسالمي عبد الحميد، مسئله حج بود. وي شريف مكه را براي نشر دعوت خود در 

د الحميد در مدينه را تأسيس كرد. عب –ميان حجاج برانگيخت و در جهت تسهيل آمد و شد حجاج، راه آهن دمشق 

هـ 1326م) قرار داد تأسيس اين خط را با متخصصان آلماني امضا كرد كه كار آن در سال 1901هـ (1319سال 

  416تمام شد و جشن افتتاح آن به لحاظ رسيدن آن به مدينه برگزار گرديد.

عالم اسالمي هدف عبد الحميد از راه اندازي اين راه آهن دو چيز بود: نخست آن كه در ميان افكار عمومي 

نشان داده مي شد كه خليفه شؤون اسالمي را مراعات كرده و طبعا دل ها به سوي او جذب مي شد؛ عبد الحميد در 

دوم آن كه نفوذ وي در بالد  417كسب توجه مسلمانان در تحقق اين طرح موفق شد و بسياري نيز به آن كمك كردند.

ن سريع انتقال نيروهاي نظامي براي حمايت از آن واليات فراهم شام و جزيره العرب استوارتر مي شد؛ چرا كه امكا

  مي آمد.

در دايره سياست اسالمي عبد الحميد دوم، توجه خاصي به عنصر عربي مي شد؛ چرا كه مهم ترين سرزمين هاي 

و مقدس شامل مكه، مدينه و قدس، در داخل سرزمين هاي عربي قرار داشت. اينان صاحبان نخست اين دين بودند 

به همين دليل، سلطان تزيين و ترميم و اصالح مساجد در اين سه شهر دست  418قرآن به زبان آنان نازل گشته بود.

زده، و شخصيت هاي عرب را در اطراف خود نگاه مي داشت؛ كساني مانند ابوالهدي الصيادي، از اشراف حلب، 

                                                            
  .241المعاصر، ص  . محمد أنيس، الشرق العربي في التاريخ احديث و 415
  .90، ص 1964. محمد رفعت، التوجيه السياسي للفكره العربيه الحديثه، قاهره  416
  .37، ص 1963. محمد بديع شريف، دراسات في تاريخ النهضه العربيه الحديثه، قاهره  417
  .57، ص 1968. زين نور الدين زين، نشوء القوميه العربيه، بيروت  418
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طور دو برادر نجيب و سليم ملحمه كه ماروني و عزّت پاشاي عابد از دمشق كه حكم مشاوران او را داشتند و همين 

  419نزديك ترين مردم به سلطان بودند.

سيد جمال كه نشست و برخاست زيادي با سلطان عبد الحميد داشت، درباره او مي گفت: اگر سلطان را با چهار 

نشينان خود، بر آن نفر از نوابغ اين روزگار مقايسه كنيم در ذكاوت و زيركي و سياست، به ويژه تسخير قلوب هم

برتري دارد. شگفت نيست كه ببينيم در نشست با نمايندگان دول غرب ساكن در سرزمينش، آنان را تحقير مي كند؛ 

اما دشمن وقتي در محضرش مي نشيدند راضي و قانع از كنار او بر مي خيزد و در اين باره ميان شاه و امير و وزير 

  421»420و سفير تفاوتي وجود ندارد.

  

  

  ل در دولت روزگار عبد الحميدتحو

تركان جوان كه شيفته اروپا بودند، پس از روي كار آمدن مدحت پاشا و رسيدن وي به صدارت، به اهداف «

خويش رسيدند. مدحت خود از شيفتگان غرب بود و اميد اروپايي ها در فرنگي كردن تفكر عثماني به حساب مي 

تعليق درآوردن قانون اساسي كه سلطان در ابتدا خود آن را اعالم  آمد. جز آن كه با عزل وي توسط سلطان و به

  كرده بود، همه آن اميدها بر باد رفت.

م) براي مدت نامعلومي به تأخير انداخت؛ چرا كه 1878هـ (1295سلطان مجلس تشكيل نواب را نيز در سال 

خالف قوانين اسالمي هستند. از آن پس، مي ديد بيش تر حاميان قانون اساسي با سياست اروپايي ارتباط دارند و م

با هر كسي كه فكر غربي داشت، مخالفت مي كرد و همزمان به آموزش سپاه عثماني پرداخته، خالفت را تقويت مي 

                                                            
  .57، ص 1970العربيه، . سليمان موسي، الحركه  419
  .125، ص 1971. احمد امين، زعماء االصالح في العصر الحديق، قاهره  420
  .170 -166. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  421
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كرد و انديشه امت اسالمي را انتشار مي داد. از اينجا بود كه خواب هاي شيفتگان غرب آشفته شد. آن ها كه خود را 

فداران قانون اساسي مي ناميدند، در همه جا به نشر افكار خويش مي پرداختند و جمعيت هاي يا طر» دستوريين«

م) در پاريس 1899هـ (1316سرّي ميان مردم عادي و نظاميان تشكيل مي دادند. جمعيت اتحاد و ترقي در سال 

پس از مدتي در  م) در سالونيك تشكيل گرديد كه1905هـ (1323تشكيل شد. هم چنين جمعيت آزادي به سال 

يكديگر ادغام شدند. مركز جمعيت عمومي اتحاد و ترقي در پاريس بود؛ اما كارهاي اداري آن در سالونيك انجام 

م) در خود استانبول 1865هـ (1282مي شد. قديمي ترين اين گروه ها جمعيه الشعبيه العثمانيه بود كه در سال 

و سازمان صالح الدين بيك بودند. اين سازمان هاي نظامي به  تأسيس شد و علني بود. اما جمعيت هاي حسن بيك

سرعت رشد مي كردند؛ در حالي كه دولت توجهش به تقويت ارتش و جلوگيري از خطر يهوديان بود كه به شكل 

روشني از طريق يهوديان دونمه يا ماسوني ها و يا از طريق يهوديان خارج از عثماني در حال گسترش بودندو به 

  422عيت هاي سرّي كمك مي كردند.اين جم

عبد الحميد در برابر اين كارها، از سياست نظارت و نيروي پليس و اطالعات، و براي خاموش كردن مخالفان از 

تبعيد استفاده مي كرد. روزنامه ها را تعطيل كرده، مدارس مبلغان مسيحي را تحت كنترل در آورد و ورود مسلمانان 

م كرد. حتي مدارس عثماني نيز تحت نظارت در آمدند. هم چنين اجتماعات عمومي و را به آن مدارس ممنوع اعال

  423نيز تبعيدي ها توسط سفارتخانه هاي عثماني در خارج، تحت نظر بودند.

به رغم اين اقدامات، افكار جديد در داخل سرزمين هاي عثماني وارد شده ودر حال نشر و توسعه بود. آگاهي 

ديد، به ويژه در زمينه علوم و ادبيات افزايش يافت و نوشته هاي ادبي، به ويژه ادبيات مردم از غرب و افكار ج

فرانسه، از طريق روزنامه ها به مردم مي رسيد. طبعا تشكيل مدارس جديد نيز شمار خوانندگان مسلمان اين قبيل 

قويت ارتش سخت اهتمام آثار را زيادتر كرده بود. خود دولت در تأسيس مدارس نظامي، فني و پزشكي براي ت

داشت و از متخصصان آلماني براي آموزش ارتش بهره مي برد. درست همين مدارس كه دانش هاي مختلف را به 

                                                            
  .200 – 199. محمود شاكر، همان، ص  422
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شيوه غربي الئيك و غير ديني به دانش آموزان انتقال مي دادند، زمينه آشوب و انقالب را فراهم آوردند. چنان كه در 

ط با جهان خارج را نيز گشود؛ چرا كه با توسعه كار پست، و نيز ايجاد مراكز همين زمان، دولت به تدريج باب ارتبا

تجاري، هم چنين افزايش خطوط تلگراف كه تأثير مهمي در نزديك كردن شهرها و مناطق مختلف به هم داشت، 

  زمينه هاي تازه اي براي مخالفان فراهم كرد تا به معارضه با دولت بپردازند.

طوط ترن هاي شهري را توسعه داده، استخراج معادن و اصالح راههاي ارتباطي را سرمايه هاي خارجي، خ

بهبود بخشيد و دولت هم به استخدام متخصصان خارجي پرداخت. با بهبود راه هاي ارتباطي، حجم تجارت و صنعت 

با شكرت هاي و نيز شمار تجار فزوني يافته، راه آهن در داخل سرزمين عثماني توسعه يافت و قرار داد هايي 

م) 1903هـ (1321آلماني براي تأسيس خطوط تازه در آناتولي به سمت آنكارا و قونيه امضا شد. چنان كه در سال 

بغداد، امتياز ادامه اين خط را تا بغداد و از آنجا تا خليج فارس به دست آورد. همه اين  –شركت راه آهن برلن 

اي تأثير و نفوذ سياسي و اقتصادي هموار كرد. اين طرح ها وسيله اي اقدامات و طرح ها، راه نفوذ آلمان ها را بر

براي دخالت خارجي ها و به نوعي اقدام هايي مع ارض با سيادت و برتري دولت بود كه از طريق اداره الدين العام 

د. بدين ترتيب العثماني كه كار سرمايه گذاران و قرض دهندگان خارجي را دنبال مي كرد، در كارها مداخله مي نمو

روشن مي شود كه طرح هاي اقتصادي كه با قرض گرفتن از بيگانگان انجام مي شد، هدفش به وجود آوردن بهانه 

هاي الزم براي دخالت در امور داخلي دولت عثماني بود. استدالل هم آن بود كه مي بايست بر درآمدهاي عمومي و 

دهي ها، نظارت كرد. اين اقدامات، خود سبب نامتعادل شدن مصارف آن و نيز تعيين ماليات براي بازپرداخت ب

  وضعيت دولت و ناتواني در باز پرداخت بدهي ها مي شد و زمينه را براي ضربه زدن به دولت فراهم مي كرد.

به رغم پيشرفت هاي مادي و فرهنگي كه روزگار عبد الحميد شاهد آن بود، معارضه با دولت در دو جهت كامال 

ه داشت: يكي آزادي خواهان عثماني و ديگري قوم گرايان غير ترك سرزمين هاي عثماني. رشد متفاوت ريش

آموزش نيز فرصتي را براي ظهور معلمان، پزشكان، افسران و نويسندگان فراهم كرد. چنان كه فرصتي را براي 

وين سازمان ها و گروه هاي آشنايي عثماني ها با افكار سياسي غربي در اختياز آنان گذاشت. اين افراد، تحت عنا
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مخالف فراواني متشكل شدند كه هر يك براي خود نامي برگزيده بود و در داخل و خارج امپراطوري عثماني 

  فعابيت مي كردند. جماعت اتحاد و ترقي از دل اين گروه ها پديد آمد.

مد و سپس در آلباني نيز اما روح قوم گرايي ابتدا در ميان برخي از چهره هاي فرهنگي عرب در شام پديد آ

رواج يافت؛ آن هم از زماني كه يوناني ها، بلغرها و ارامنه به استقالل دست يافتند. اين مسئله، عبد الحميد را در 

وضعيت دشواري قرار داد. به همين دليل گروه هاي حميديه طرفدار خود را تشكيل داد تا شورش هاي استقالل 

مسئله به نوبه خود سبب باال گرفتن انتقاد هاي داخلي از حكمت عبد الحميد شد و در گرايانه را زا ميان ببرند. اين 

نهايت به توسعه عمليات دولتي براي دستگير كردن و زنداني و تبعيد نمودن مخالفان منجر گرديد. به دنبال آن ترك 

و در روزنامه هاي فرانسه،  هاي تبعيدي خارج از كشور كه بيش  ترشان از ماسون ها بودند، دست به فعاليت زدند

سويس، انگليس و مصر به سلطان عبد الحميد حمله مي كردند. بدين ترتيب زمينه شورش در ميان كارمندان دولت 

نيز فراهم شد و به سرعت گروه هاي انقالبي تازه اي پديد آمدند كه هدفشان خلع سلطان عبد الحميد از خالفت 

  425»424بود.

  

  ) و اعالن مشروطهم1908هـ (1326انقالب سال 

در اواخر قرن نوزدهم، فرهيختگان ترك به كار نشر افكار ناسيوناليستي تركي در ميان دانشجويان پرداختند و « 

تأثير مهمي در تأسيس جمعيت اتحاد و ترقي گذاشتند. اين گرايش ملّي، معرض با حركت عثماني گري و سياست 

اني به دولت ناسيوناليستي ترك، جايي براي مسلمانان غير ترك كه امت اسالمي بود. در زمان تحول امپراطوري عثم

در جهت تقويت پيوند امت اسالمي تالش مي كردند، وجود نداشت. به هر وري، رشد روحيه قوم گرايي تركي براي 

» مانيعث«جاي كلمه » تركي«را به عنوان يك افتخار به كار برد؛ چنان كه به مرور كلمه » تركي«نخستين بار، كلمه 

به جاي اصطالح عثماني به كار رفت. در اين كاربرد، از آناتولي به عنوان » تركستان وانكمش«را گرفت و تعبير 
                                                            

  .49رات السلطان عبد الحميد، ص . مذك 424
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سرزمين ترك ياد شد و براي نخستين بار كشاورزان ترك آناتولي، به عنوان مهم ترين پشتوانه هاي حقيقي دولت 

  426تركي مورد توجه قرار گرفتند.

م) شمار اندكي از دانشجويان مدارس پزشكي نظامي به صورت ويژه، يك 1889هـ (1307به هر روي، در سال 

و  1320گروه پنهاني را تأسيس كردند كه بعد ها اساس تشكيل جمعيت اتحاد و ترقي شد. سپس در ميان سال هاي 

نبول م) حركت تركان جوان بسط يافت و جمعيت هاي تازه اي در جنيف، قاهره و استا1906 -1902هـ (1324

م) نخستين نشانه هاي شورش در ارتش آشكار شد كه به 1906هـ (1324در سال  427فعاليت خود را آغاز كردند.

كه يكي از آن ها  –نظر مي رسد نخستين آن ها جمعيه الوطن و الحريه بود كه اصل آن را برخي از افسران ارتش 

افا، قدس، بيروت، و عريش در ميان صفوف تأسيس كردند و در شهرهاي ي –مصطفي كمال (آتاتورك بعدي) بود 

نظاميان شعبه هايي را به وجود آوردند. پس از آن زمينه هايي نيز ميان افسران سپاه سوم سالونيك به وجود آمد كه 

  428جمعيه الحريه العثمانيه را تشكيل دادند و حوزه فعاليت آن، تا مقدونيه و آناتولي مي رسيد.

ي فشار هاي خود را از راه هاي مختلف بر سلطان ادامه دادند و خواستار تشكيل به طور كلي، دولت هاي اروپاي

پليس بين المللي براي اداره مقدونيه و رسيدگي به كار شورش هاي منطقه بالكان شدند كه خود سبب خشم افسران 

  429ترك شد.

وني تشكيل دادن و از چنين به نظر مي رسد كه حركت انقالبي در سالونيك، اجتماعات خود را در محافل ماس

سوي دنمه و يهودياني كه اميد داشتند با پيروزي حركت انقالبي وضع اجتماعي آنان در سرزمين عثماني بهبود يابد، 

تغذيه مي شدند. بيش تر يهوديان از جنسيت ايتاليايي استفاده كردند و عضو محافل ماسوني بودند؛ به طوري كه 

                                                            
426 . Shaw, Stanford, Reform Revolution and Republic, London 1977, P. 200. 

  .62. سيد رجب حراز، الدوله العثمانيه و شبه جزيره العرب، ص  427
428 . Lewis. B. op.cit, pp. 201‐202. 
429 . Schaw Stanford, op.cit, p. 265. 
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بودندو مي توانستند اجتماعات و برنامه ريزي هاي خود را در منازل يهوديان در بسياري از افسران مقدونيه ماسوني 

  430امنيت كامل برپا كنند. به عالوه قادر بودندتا با پناهندگان سياسي در تبعيد نيز ارتباط برقرار سازند.

ان جوان و در بدين ترتيب جمعيه الحريه العثمانيه با سازمان هاي مسلمان آلبانيايي مرتبط شد، سپس با ترك

م در جمعيت اتحاد و ترقي منحل شدند؛ اين در حالي بود كه هدف آنان بازگرداندن 1907نهايت همه آنها در سال 

م) بر خلع سلطان عبد الحميد و اعاده 1907هـ (1325حكومت مشروطه بود. همه اين گروه ها در اواخر سال 

اده از زور مي شدند، آماده چنين كاري بودند؛ درست همان مشروطه با يكديگر متفق شدند؛ حتي اگر مجبور به استف

  طور كه نشريات و مطبوعات فراواني را براي آماده كردن مردم جهت انقالب بر ضد دولت، توزيع كردند.

آغاز طرح از اين قرار بود كه افسران آزادي خواه مقدونيه، در روز تخت نشيني سلطان عبد الحميد در اگوست 

هـ) دست به شورش بزنند. رهبري افسران در اختيار انور بيك و احمد نيازي بيك بود؛ اما 1326م (1908سال 

برخي از تحوالت بين المللي سبب شد تا كار قيام زودتر انجام شود كه از جمله آن ها مالقات ادوارد هفتم، پادشاه 

ين مسئله سبب شد تا جمعيت اتحاد و انگليس با نيكالي دوم، امپراطور روسيه براي گفت و گو درباره شرق بود. ا

ترقي، پيش از مداخله دولت ها در كار عثماني، دست به قيام بزند. افزون بر آن، اغتشاشاتي نيز در آلباني به وقوع 

  431»پيوسته بود.

م كه به وسيله بارون فن درگولتس سازمان يافته بود، 1897علي رغم پيروزيهاي آسان ارتش عثماني در سال « 

م 1908كميت سلطان بر بالكان و يونان روز به روز متزلزل تر مي شد.بلغارستان كمي بعد از انقالب سال باز حا

هرزگووين را به قلمرو خويش ضميمه ساخت، و كرت با يونان  –جوانان ترك، اعالم استقالل كرد. اتريش، بوسني 

به تشكيل اتحاديه زدند و به عثماني ها اعالن پيمان اتحاد بست. ضربه نهايي زماني وارد شد كه ملتهاي بالكان دست 

  432»جنگ دادند!

                                                            
430 . Ramsaur, E.E. op.cit, pp. 96‐97. 
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سلطان كه از توطئه جمعيت اتحاد و ترقي آگاه شده بود، دست به اقداماتي زد تا به تدارك اوضاع از دست « 

رفته، بپردازد. وي سعيد پاشا را به سمت صدر اعظمي تعيين كرد و فرمان سلطاني را براي بازگرداندن مشروطه، 

  433اي انتخابات و القاي سانسور مطبوعات و كتاب ها صادر كرد.اجر

اعالم مشروطه با شدي و سرور در تمامي نواحي سرزمين عثماني روبه رو شد. انور پاشا رهبر انقالب اعالم كرد 

فراگير كه دولت استبدادي از ميان رفته است و همه ما با يكديگر برادر هستيم. شادي در شهر ها و واليات مختلف 

شده، زندانيان سياسي آزاد شدند و محدوديت هاي تبعيدي ها برداشته شد. انتخابات مجلس برگزار شد و مجلس با 

م 1910نماينده از ترك و عرب و يوناني و بلغار و صرب و يهود و ارمن تشكيل گرديد. در دهم دسامبر  280

تتاحيه تعهد نمود كه در كشور نظام مشروطه باشد و هـ) سلطان مجلس جديد را افتتاح كرد و در سخنراني اف1326(

  434در تمام كشور اجرا شود.

رو به » آزادي خواهان«جمعيت اتحاد و ترقي در مجلس موقعيتي به دست آورد؛ اما با حزب نيرومندي به نام 

ع ميان احزاب رو شد كه خواستار عدم تمركز بود. به دنبال آن، احزاب ديگري نيز تأسيس شدند. در اين هنگام نزا

آغاز شد. گروه دوم كه حمايت هاي مردمي گسترده اي داشت، خواستار انحالل نظام مشروطه شد و بسياري اعالم 

كردند كه شريعت اسالمي در معرض خطر واقع شده، خواستار بازگشت احكام شريعت شدند كه به نظر آن ها توسط 

ه بود. اين خشم، پس از اندكي به انقالب مسلحانه تبديل شد نظام الئيك جديد در معرض تهديد و نابودي قرار گرفت

كه رهبري آن را اتحاد اسالمي بر عهده داشت. اين گروه به مجلس نمايندگان و بابعالي حمله كردند وخواستار اعالن 

تفاق سيادت شريعت اسالمي شدند. حركت هاي مشابهي، مانند آنچه در استانبول رخ داد، در آناتولي و شمال شام ا

  افتاد.

در برابر، جمعيت اتحاد و ترقي سپاهي را از سالونيك به فرماندهي محمود شوكت پاشا و به همراهي نيازي بيك 

و انور پاشا فرستاد. اين سپاه شورش اسالم گرايان را كه از سلطان عبد الحميد حمايت مي كردند، سركوب كرد. پس 

                                                            
433 . Miller, W.,op. cit, p. 475. 
434 . Miller, W.,op. cit, p. 475‐479. 
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واي شيخ االسالم، تصميم بر عزل و خلع سلطان عبد الحميد از آن طي يك جلسه عمومي در مجلس، بر اساس فت

به قدرت رسيد. اما وي بازيچه  –گرفته شد و او را به سالونيك تبعيد كردند. پس از وي، سلطان محمد رشاد پنجم 

دست جمعيت اتحاد و ترقي بود كه با رهبري انور پاشا بر مقدرات كشور در تركيه حاكم شده و در همه شهرها 

  435قدرت را به دست گرفته بود.

به هر روي سلطان عبد الحميد به رغم آنچه غربي ها درباره اش گفته و به او حمله كرده اند، براي مدتي با 

اسالمي خود توانست از فلسطيل در برابر توطئه صهيونيست ها دفاع كند. اين در حالي بود كه هرتزل رهبر  سياست

صهيونيست ها پيشنهادهاي تطميعي فراواني داشت؛ اما عبد الحميد به هيچ روي زير بار فشار اروپايي ها، 

يق او به دين و امت اسالمي داشت؛ به صهيونيست ها، ماسون ها و ناسيناليست ها نرفت. اين حكايت از ايمان عم

در هر حال، حمالت تند و به  436طوري كه او تخت و تاج خود را در راه دفاع از قدس و فلسطين از دست داد.

  سلطان عبد الحميد، در اصل، به چهار هدف صورت گرفته و مي گيرد:

دن خالفت عبد الحميد و جايگزين . دفاع از اعضاي جمعيت اتحاد و ترقي و توجيه اقدام آنان در نابود كر1

  كردن دولت جديد.

. پوشاندن كارهاي زشت و نارواي آنان در اداره دولت؛ آن گونه كه افراد اتحاد و ترقي خود به استبداد 2

  گرويدند و تخم نفاق و اختالف را در تمام سرزمين عثماني پاشيدند.

و توجيه اقدامات اعضاي اتحاد و ترقي در الغاي  . ارائه تصويري روشن از روزگار مصطفي كمال و ياران وي3

  خالفت و اعالن جمهوري تركيه.

                                                            
435 . Miller, W.,op. cit, p. 480‐482. 
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. پاسخ به تمايل صهيونيست ها در مضمحل كردن روش عبد الحميد به قصد انتقام گيري از او كه در برابر 4

  437سياست صهيونيست ها در قبال فلسطين ايستادگي مي كرد.

ه هاي عميق آن نبود، همه چيز برباد رفته و اوراق آن در همان قرن در حقيقت، اگر اصالت دولت عثماني و ريش

هيجدهم يا نوزدهم درهم پيچيده شده بود؛ اما به دليل وجود همين اصالت بود كه در برابر توفان هاي روزگار براي 

ر اركان دولت بيش از قرن دوام آورد؛ اما در نهايت به دليل تجاوز استعمارگران و نيز در نتيجه ضعف شديدي كه د

سرزمين هاي اين دولت، مورد غارت استعمارگران اروپايي  –كه البته عبد الحميد مسئول آن نبود  –رسوخ كرده بود 

  439»438كه از دير زمان در پي انحالل اين دولت بودند، قرار گرفت.

  

   

                                                            
  .1023-1018، ص  2. عبد العزيز الشناوي، الدوله العثمانيه، ج 437
  .1061، ص  2. عبد العزيز الشناوي، الدوله العثمانيه، ج 438
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  فصل نهم

  دولت اتحاد و ترقي وانحالل دولت عثماني

چيز در اختيار اتحاد و ترقي قرار گرفت و از خالفت، تنها صورت آن  پس از خلع سلطان عبد الحميد، همه« 

باقي ماند و آن هم چندان دوام نياورد؛ به طوري كه در زمان كوتاهي، سه خليفه پشت سرهم به قدرت رسيدند. 

دولت در جريان جنگ اول، در كنار آلمان قرار گرفته، شكست خورد و تجزيه شد و به دنبال آن شخصيت هاي 

تحاد و ترقي به بالد مختلف گريختند. پس از آن بود كه حكومت در اختيار مصطفي كمال قرار گرفت كه خالفت را ا

بر اساس سياست تعيين شده از سوي انگليس منحل كرد و دولت عثماني، پس از نزديك به شش قرن از ميان رفت. 

يانهاز هر سوي، اقوام را به جان يكديگر به دنبال آن، سرزمين هاي اسالمي تجزيه شد و گرايش هاي قوم گرا

  440انداخت و كار مسلماني به سستي گراييد.

آنچه قابل ذكر است اين كه كساني كه همپيمان (حلفاء) بودند، اتحادي ها را متهم به داشتن ارتباط با ماسون ها 

اتحادي ها و خلع عبد الحميد كه رمز و يهودي ها مي كنند. اين اتهام را گروه هاي اسالمي نيز به دليل موضع الئيك 

بقاي خالفت و گرايش اسالمي بود، بر آنان وارد مي كنند. به عالوه، بسياري از عرب ها نيز با اتحادي ها دشمني 

دارند؛ چرا كه آنان سياست برتري تركي را پيشه كرده، به تحقير اعراب و ساير قوميت هايي كه در سرزمين هاي 

ند، پرداختند. افزودن بر اين، اتحادي ها به رغم شعارهاي دمكراتيك و آزاديخواهانه خود، عثماني زندگي مي كرد

گرايش هاي استبدادي نيز داشتند. و اين رفتار خود را با استدالل خفاظت از سرزمين هايي كه در اختيارشان مانده 

  بود، توجيه مي كردند.

رخي از آنان به حركت اسالمي ايمان داشتند؛ پس از بازگشت مشروطه، ترك ها هدف واحدي نداشتند. ب

درحالي كه برخي ديگر، حركت قومي تركي را مي پسنديدند. گروه سومي هم خواستار ادامه قدرت دولت عثماني 

بودند. بدين ترتيب، آشكار شد كه تنها نقطه اتفاق آنان، خلع عبد الحميد بوده است و پس از آن، درباره اقدام هاي 

                                                            
  .212محمود شاكر، التاريخ االسالمي، ص .  440
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تار اختالف شدند. خود اتحادي ها متمايل به استمرار نگرش عثماني بودند و هدفشان استمرار بعدي، سخت گرف

امپراطوري عثماني در چهارچوب نهادي ليبرالي بود كه همه گروه هاي نژادي و ديني در كمال آرامش تحت سلطه 

ا را كه جامعه اي متكثر اما دولت باشند؛ اما گسترش روحيه قوم گرايي ميان مردم، آمال و آرزوهاي اين گروه ه

  متسالم و همزيست، زير سايه سلطان تصوير مي كردند، بر باد داد.

م) 1911هـ (1330در كنار اختالف و انشعاب در ميان صفوف اتحادي ها، حزب ائتالف و حريت در سال 

ان قبلي را منحل كردند تشكيل شد و همه مخالفان حزب اتحاد و ترقي را به دور خود فراهم آورد. اتحادي ها پارلم

و در انتخاباتي كه برگزار شد، مخالفان تنها شش كرسي به دست آوردند و به اين ترتيب اتحادي ها پارلمان را در 

اختيار گرفتند. پس از آن، اتحادي ها، مركز فعاليت خويسش را از سالونيك به استانبول منتقل كردند. اين زمان، 

انحالل دولت جديد و بازگرداندن پارلمان گذشته بودند، شدت يافت. آنان هم  شورش ميان افسراني كه خواستار

چنين خواستار عدم مداخله نظامي ها در سياست شدند. به دنبال باال گرفتن شورش در آلباني، حكومت اتحادي ها 

و گروهي منع سقوط كرد و حركت جديدي با مشخصه ليبرالي آغاز شد كه افسران را از وارد شدن در هر نوع حزب 

كرد و مانع دخالت آنان در سياست داخلي و خارجي شد. با كنار رفتن اتحادي ها، پارلمان آنان نيز منحل شد و 

  441افسران سوگند داده شدند تا در سياست دخالت نكنند.

دولت جديد، سرگرك پرداختن به مقاومت ليبي در برابر تهاجم ايتاليايي ها شد، سپس به سرعت با حمله 

دين بالكاني مواجه گرديد كه نيروهايشان تا نزديكي پايتخت رسيده بود. اين مسئله سبب شد تا انورپاشا فرمانده متح

ارتش دست به كودتاي نظامي بزند و دولت جديد مستبدي تشكيل دهد كه سلطه آن تا پايان جنگ جهاني اول ادامه 

و حكم اعدام را به اجرا گذاشت. وي هم چنين حزب  داشت. وي احزاب را منحل كرد، مخالفان را به زندان انداخت

اتحاد و ترقي را منحل كرد كه رهبران آن به خارج گريختند. اين زمان، بسياري از ليبرال هاي تبعيدي بازگردانده 

  442»شدند تا به تفكيك و تجزيه امپراطوري عثماني بپردازند.

                                                            
  .276-275. احمد عبد الرحيم مصطفي، في اصول التاريخ العثماني، ص  441
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  دشواري هاي خارجي اتحادي ها

و در آستانه جنگ جهاني اول، با مشكالت خارجي فراواني روبه رو شدند. مهم  اتحادي ها در همان آغاز« 

  443»ترين اين مشكالت، يكي جنگ ايتاليا و ليبي و ديگري جنگ در منطقه بالكان بود.

  

  الف) نبرد ايتاليا در طرابلس

م) تونس 1881هـ (1299ايتاليا سال ها در پي تسلط بر طرابلس بود و به ويژه پس از آن كه فرانسه در سال « 

را اشغال كرد، پيمان هاي سياسي متعددي با دولت هاي اروپايي مانند اسپانيا، فرانسه، انگليس و اتريش منعقد كرد. 

پس از آن به آماده كردن زمينه براي دخالت در ليبي مشغول شده، در آن جا به خريدن اراضي مردم، ايجاد طرح 

يحي كاتوليكي، ايجاد مدارس جديد، تأسيس بانك و كمپاني و چيزهاي هاي زراعي، ارسال گروه هاي تبليغي مس

  444ديگر پرداخت.

م) ايتاليا، اولتيماتومي به دولت عثماني داد، و ضمن آن، دولت ياد شده را متهم كرد 1910هـ (1328در سال 

ل كرد. بابعالي در اين كهكمك هاي خود را براي آبادي و بهبود ساكنان ليبي قطع كرده است؛ پس از آن ليبي را اشغا

باره به دول اروپايي شكايت نمود و اولتيماتوم ايتاليا را رد كرد. با اين حال، ايتاليا سواحل سواحل طرابلس و برقه 

را به محاصره خود در آورد تا مانع رسيدن نيروهاي كمكي به آن جا شود. پس از آن با توپ هاي سنگين به گلوله 

ي بعد نيرو هاي ايتاليايي شهر هاي مهم ليبي مانند طرابلس، بنغازي و ... را به اشغال باران سواحل پرداخت و انك

خود در آوردند. به دنبال آن، ايتاليا اعالم كرد كه اين بخش از ايتاليا را به خاك خود ضميمه كرده است. در اين 

يروهاي متجاوز ايتاليايي به سواحل هنگام بود كه مقاومت در ليبي باال گرفت؛ به طوري كه بر اثر ضربات آنان، ن

                                                            
  .181. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  443
  .175، ص 1973 . مجيد خوري، ليبيا الحديثه، بيروت 444
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بازگردانده شدند. آن گاه نيروهاي عثماني به فرماندهي عزيز المصري و نيزوهاي مردمي به فرماندهي انور پاشا و 

برادرش فوزي، و نيز شماري از ساكنان محلي كه از جمله آنان سنوسي ها بودند، از راه رسيده، به طرابلس وارد 

  445در بنغازي صورت گرفت، بر ايتاليايي ها پيروز گشتند. شدند و در نبردي كه

ايتاليا كه وضع را چنين ديد، تهديد كرد كه استانبول را اشغال خواهد كرد. به دنبال آن به اشغال برخي از جزاير 

 م) دولت عثماني به اجبار1911هـ (1329پرداخت و ساحل بيروت را نيز مورد حمله قرار داد. اين زمانيعني سال 

تن به معاهده اي با ايتاليا داده، نيروهاي خودرا از ليبي خارج كرد و مجاهدين را تنها گذاشت. انور پاشا مجبود شد 

تا نيروهايش را از ليبي خارج كند و اين پس از آن بود كه فرماندهي مجاهدين در اختيار عزيز المصري قرار گرفت. 

تاليا را به رسميت نشناخت و تنها متعهد به خروج نيروهاي نظامي و با اين حال، دولت عثماني، اشغال ليبي توسط اي

اداري خود شده، فرمان سلطاني مبني بر استقالل ليبي صادر گرديد. ايتاليا نيز متعهد به اعطاي آزادي ديني به همه 

ي اول، به اين مردم، اعالم بخشش عمومي و پذيرش سفير عثماني شد. دولت ايتاليا، به ويژه پس از آغاز جنگ جهان

اصول وفادار نماند و دو دولت، موضع خصمانه اي در برابر يكديگر داشتند؛ چرا كه دولت عثماني در كنار دولت 

آلمان بود، در حالي كه ايتاليا در كنار متحدين قرار داشت. به همين دليل دولت عثماني، تا پايان جنگ اول، همچنان 

ه داد تا آن كه پر و بال خودش شكست و تجزيه شد. اين شكست ها بود كه به ارسال كمك براي مجاهدين ليبي ادام

م) به كناره گيري از قدرت واداشت و سبب روي كار آمدن حزب 1912هـ (1330جماعت اتحاد و ترقي را در سال 

  447»446اتحاد و ائتالف آزاد شد و محمد كامل پاشا، دولت خود را تشكيل داد.
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  ب) جنگ بالكان

م) دعوت استانبول را براي فرستادن نمايندگانشبه مجلس رد كرد 1909هـ (1327رزگوين در سال بوسني و ه« 

و در حالي كه تا آن زمان، تابعيت صوري خود را داشت، اين بار به سمت صرب ها گرايش پيدا كرد. اين اقدام به 

اتريش دست به كار شد و  تحريك دولت اتريش بود كه مي خواست منطقه ياد شده را زير سلطه خود در آورد.

قراردادي با روسيه منعقد كرد كه در برابر واگذاري بوسني وهرزگوين به اتريش، مالحان روسي اجازه يابند از 

بوسفور و داردانل رفت و آمد كنند. به دنبال آن، دولت اتريش بالفاصله به اشغال بوسني و هرزگوين پرداخت، در 

لت هاي اروپايي با توسعه طلبي اش نتوانست دست به اقدامي بزند. دولت حالي كه روسيه به دليل مخالفت دو

عثماني، پيوستن بوسني و هرزگوين را به دولت اتريش به رسميت شناخت؛ مشروط بر آن كه دولت اتريش از تمامي 

ن كه در ادعاهايش در سنجق نوفي باز دست بردارد. به عالوه، دولت اتريش از جانبداري و تحريك دولت بلغارستا

  پي استقالل بود، دست بكشد.

پيوستن بوسني و هرزگوين به دولت نمسا يا اتريش، سبب خشم روسيه و صرب ها شد. به دنبال آن، روسيه در 

پي انعقاد قرار دادي ميان دولت هاي بالكان بر آمد تا به طور خاص از اتريش انتقام بگيرد. پس از آن، بلغارستان 

يره كرت نيز به يونان پيوست. به دنبال متزلزل شدن اوضاع در بالكان، منطقه جبل اسود در اعالم استقالل كرد و جز

هـ) با دولت عثماني اعالن جنگ داد. بلغارستان، صربستان و يونان نيز به اين اتحاد 1330م (8/28/1912تاريخ 

ه ميدان جنگ اعزام كردند. هزار نظامي تركي، ب 320هزار نظامي را در برابر 715پيوستند و دولت هاي معارض 

هنوز يك ماه از جنگ نگذشته بود كه نيروهاي بلغاري تا دروازه استانبول رسيدند. يوناني ها صحراي سالونيك را 

اشغال كردند و صرب ها نيز در تمام جبهه ها پيش آمدند. در اين جنگ، نخستين بار از هواپيما استفاده شد و شهر 

ن نيرد، دولت عثماني، بيش تر سرزمين هاي خود را در اروپا از دست داد. پس از توقف ادرنه بمباران گرديد. طي اي

جنگ، استقالل آلباني مورد پذيرش قرار گرفت و ديگر سرزمين ها نيز ميان هم پيمانان بالكاني تقسيم شد. اين صلح 

  هـ) در لندن به امضا رسيد.1331م (1913در اواخل مه سال 
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هاي بالكان بر سر تصاحب اراضي گرفته شده از دولت عثماني، اين دولت در كنار يونان به دنبال اختالف دولت 

و صربستان و جبل اسود، در برابر بلغارستان قرار گرفت. در اين ماجرا، انور پاشا توانست ادرنه را از تصرف بلغاري 

به همراه دوستانش طلعت پاشا  شناخته شود. همين وضعيت سبب شد تا او» قهرمان ملي«ها خارج كند و به عنوان 

هـ) قرار دادي ميان دولت عثماني و بلغارستان 1332م (1913و جمال پاشا، بر مقدرات دولت مسلط شود. در سال 

منعقد شد و طي آن ترك ها موفق به بازگرداندن منطقه تراكيه در كنار ادرنه شدند. اين جنگ را به نام جنگ دوم 

  448بالكان مي شناسند.

 –ثار جنگ بالكان آن بود كه در تركيه، تمايل به نگرش عثماني پايان يافت و راه براي گرايش تركي يكي از آ

توراني هموار گرديد؛ گرايشي كه هدفش متحد كردن همه ترك هاي آسياي ميانه در دولتي واحد بود؛ البته با اين 

ايي بر نداشت. تالش براي تشكيل توضيح كه گرايش توراني جديد كه محصول جنگ بالكان بود، دست از غربگر

ارتش جديد دنبال شد و پيامد آن حضور شمار زيادي از متخصصان آلماني در استانبول بود. دولت عثماني نيروهاي 

متخصص فراواني را براي آموزش ارتش استخدام كرد و سالح هاي جديد زيادي از اروپا خريد تا ارتش عثماني را 

  449»رومند در آورد.به صورت يكي از ارتش هاي ني

  

  دولت عثماني و جنگ جهاني اول

مشكالت بالكان سبب شعله ور شدن جنگ جهاني اول شد. يكي از اعضاي گرو هاي سرّي صربستان، ولي « 

عهد اتريش را در شهر ساريوو به قتل رساند. به دنبال آن، دولت اتريش اولتيماتومي به صربستان داد كه اين كشور، 

ا پذيرفت؛ اما اتريش در پي منهدم كردن كامل صربستان وبد و به همين دليل جنگ را با اميد بيش تر مواد آن ر

نابودي صربستان آغاز كرد. اين جنگ پاي دولت هاي بزرگ را به ميان كشيد. روسيه و فرانسه به حمايت از 

در حمايت از روسيه و صربستان پرداختند؛ در حالي كه آلمان جانب اتريش را گرفت. اندكي بعد، انگليس نيز 
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فرانسه وارد جنگ شد. دولت هاي عثماني، يونان، روماني، و بلغارستان اعالم بي طرفي كردند. دول متفق به سلطان 

عثماني تأكيد كردند كه استمرار موضع بي طرفي دولت عثماني و خلع خدمت افسران آلماني مي تواند احترام و 

د. جز آن كه پيوند فرانسه، انگلليس و روسيه كه دشمن سنتي دولت عثماني استقالل اراضي دولت عثماني را حفظ كن

اتريش و  –تركي بر ضد روسيه، زمينه را براي پيوستن عثماني به دو دولت مياني  –بودند و نيز قيام حركت توراني 

  عمال اين كشور درگير نبرد شد. 450فراهم كرد و –آلمان 

براي مقابله با دشواري هايي كه پس از جنگ بالكان پيش آمده بود، رهبران اتحادي: انور، طلعت و جمال 

موضع خويش را مستحكم كردند. به عالوه، انور پاشا كه نان شخصيت نيرومند خود را مي خورد، نسبت به ارتش 

مسئله اين  آلمان سخت عالقه مند بود؛ به ويژه پس از پيروزي هاي اوليه آلمان ها، اين احساس او نيرومندتر شد.

سبب شد تا افسران آلماني مراكز مهم توپخانه اي دولت عثماني را به اشغال خود در آورند. همچنان كه شماري از 

آنان بر قلعه هاي مشرف بر تنگه داردانل نظارت مي كردند. افزون بر اينها، بدون اطالع سلطان عثماني و صدر اعظم، 

  451ضا شد.يك پيمان سرّي ميان آلمان ها و انور پاشا ام

هـ) انور پاشا، امتيازات خارجي را لغو كرد تا دول متفق را مجبور به اعالن 1333م (1914در هفتم سپتامبر 

جنگ با دولت عثماني كند. همان طور كه دولت دست به افزايش حقوق گمركي زد و نظارت بر پست خارجي را 

ثماني رفتار نمايند و در دادگاه هاي داخلي محاكمه آغاز كرده، خارجي ها را مجبور كرد تا بر طبق قوانين داخلي ع

شوند. هم چنين انور پاشا دستور بسته شدن دو تنگه بدون دخالت دول متفق بود. به دنبال آن، دولت عثماني به 

ارسال كمك هاي مادي و نظامي به عراق پرداخت و انور پاشا به توپخانه عثماني دستور داد تا دست به اقدامات 

ضد روسيه بزند. به دنبال آن، توپخانه عثماني سواحل اديسا، سباستبول، و نوفوردسك را گلوله باران كرد  نظامي بر

انگليس  452و تعدادي از كشتي هاي روسيه را غرق كرد. پس از آن، دول متفق به دولت عثماني اعالن جنگ دادند.
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د كرد. توپخانه دول متفق شروع به گلوله نيز سلطه خويش را بر مصر اعالم كرد، جزيره قبرس را ضميمه خاك خو

باران قلعه هاي مشرف بر داردانل كردند و نيروي دريايي بريتانيا نيز به گلوله باران صحراي عقبه مشغول شد. دولت 

انگليس هم چنين از واگذاري دو كشتي جنگي به دولت عثماني كه در كارخانه هاي نظامي آن كشور توليد شده بود، 

يد. اين مسئله سبب تحريك افكار عمومي تركيه بر ضد انگليس شد. تا اينجا روشن شده بود كه آلمان خودداري ورز

در همراه كردن دولت عثماني با خود توفيق يافته است. در واقع، آلمان در پي بسط نفوذ سياسي و تجاري در عراق 

  454»453ولت آنان در هند بود.و فارس و وارد كردن ضربات كشنده بر موقعيت انگليس در مصر و تهديد د

ورود امپراتوري عثماني به جنگ آن هم در كنار قدرت هاي مركزي، متحدان را با دو مشكل مواجه ساخت؛ « 

خليفه در ميان دست نشاندگان مسلمان خود و ديگري در صورت پيروزي  –يكي از بين بردن اعتبار سلطان 

  455»احتمالي متحدان تقسيم قلمرو عثماني بود.

ني كه دولت عثماني وارد جنگ شد، انگليس نيروهاي خود را براي اشغال عراق اعزام كرد؛ آن هم زماني زما« 

كه ترك ها در انديشه جنگ مصر بودند. سلطان عثماني بر ضد دول متفق اعالم جنگ داد و از مسلمانان جهان، به 

د. هم چنين از پرداخت سود وام هاي ويژه مسلمانان روسيه و انگليس خواست تا در جنگ بر ضد كفار وارد شون

خارجي خود داري ورزيد. اين شرايط، عثماني ها را مجبور كرد تا در شش جبهه مختلف بجنگند؛ در حالي كه بيش 

ترين عمليات نظامي ارتش عثماني، به هدف دفاع از سرزمين هاي عثماني، به ويژه در مناطق داردانل و بوغاز، جبهه 

. ارتش عثماني پيروزي هاي زيادي را كه نتيجه ساختار جديدي بود كه دولت مردان تازه آن عدن و كانال سوئز بود

  را سامان داده بودند، به دست آورد.

در درازاي جنگ، انور پاشا اقداماتي در جهت فراخواني جوامع اسالمي انجام داد كه سبب شد تا انگليسي ها، 

المي گرفتار مشكل شوند. به عالوه، در تحريك مجاهدين بر ضد فرانسوي ها و ايتاليايي ها در سرزمين هاي اس
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ايتاليايي ها نيز فعاليت هايي صورت گرفت. اين در حالي بود كه بر دولت عثماني و امت اسالمي وارد آمد. در كنار 

صد و آن، بزرگ ترين پيروزي عثماني ها، جلوگيري از حمله دول متفق به تنگه داردانل بود كه دشمن با تحمل يك

[ حاصل جنگ جهاني شكست آلمان و متحد آن  456بيست هزار كشته، مجبور به عقب نشيني از آن ناحيه گرديد.

عثماني و پيروزي متفقين بود. ] دول متفق در طول جنگ، پيمان هاي سرّي خاصي را براي تقسيم سرزمين عثماني 

  ميان خد امضا كردند كه مهم ترين آن ها عبارت بود از:

م نه تنها به سبب مذاكرات با حسين، بلكه به خاطر ادعاهاي جديد روسيه در مورد 1915ال در س. «1

قسطنطنيه و آبراههاي بسفر و داردانل، و همچنين مخالفت با خواست فرانسه مبني بر كنترل شهرهاي مقدس مسيحي 

 18هـ/1334داد آستانه (قرار  457»در فلسطين، نياز به روشن كردن طرح تقسيم امپراتوري عثماني فوريت يافت.

م) ميان روسيه، فرانسه و بريتانيا. بر اساس اين قرار داد، دو تنگه داردانل و بوسفور، درياي مرمره و 1915مارس 

داردانل و همه آنچه از سرزمين هاي اروپايي عثماني بر جاي مانده بود، به روسيه تعلق گرفت. نيز قرار شد آستانه، 

فق باشد تا روسيه بتواند آزادي كشتي راني در دو تنگه را داشته باشد. در برابر، روسيه صحرايي آزاد براي دول مت

نيز با نفوذ انگليس و فرانسه در آناتولي موافقت كرد. در همين قرار داد جدا شدن شبه جزيره شامل حجاز و ساير 

توافق قرار گرفت. در اين قرار مناطق آن از دولت عثماني و در آمدن آن زير سلطه يك حكومت عربي مستقل مورد 

  م ياد شده بود.1907داد، از تقسيم ايران ميان روسيه و انگليس بر اساس قرار داد 

م) اين قرار داد ميان دول متفق و ايتاليا بسته شد كه طي آن ايتاليا 1915آوريل  26هـ/1334. قرار داد لندن (2

يبي تسلط يابد و بخش هايي از سواحل آناتولي در كنار درياي اجازه يافت تا به طور كامل بر جزاير دوديكانيز و ل

مديترانه را نيز به دست آورد. اين قسمت، در زمان تقسيم سرزمين هاي آسيايي عثماني پس از جنگ مي بايست به 

  انجام مي رسيد.
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داد روسيه م) ميان انگليس، فرانسه و روسيه. در اين قرار 1916مه  16هـ/1335. قرار داد سايكس بيكو (3

توانست مناطق ارزروم، طرابوزان، وان، تفليس و شمال كردستان را به دست آورد. فرانسه، سوريه و جنوب شرقي 

آناتولي را متصرّف شود و انگليس جنوب عراق، صحراي حيفا و عكا در فلسطين را. هم چنين فرانسه به منطقه 

  كيليكيا و نيز نفت موصل دست يافت.

م) ميان فرانسه، انگليس و ايتاليا. اين قرار داد به هدف 1917آوريل  17هـ/1336ي موريين (. قرار داد جان د4

حل اختالفات فرانسه و ايتاليا صورت گرفت. بر اساس آن قرار شد تا منطقه اضنه به فرانسه واگذاز شده و ايتاليا نيز 

الوه قونيه، منطقه ايتاليا و غرب آناتولي به بتواند باقي مانده بخش هاي جنوبي آناتولي را شامل منطقه ازمير به ع

  دست آورد.

. انگليس به شريف حسين وعده يك دولت عربي را داد، مشروط بر آن كه انقالب عربي خود را بر ضد 5

م / 1915مكماهون در سال  _گرايش تركي اعالن كند. اين نقشه بر اساس نامه هاي مبادله شده ميا حسين 

ول متفق تا آن جا پيش رفتند كه با وعده تسلط بر برخي از مناطق آناتولي پاي يونان را هـ ترسيم گرديد. د1334

نيز به جنگ بكشند. نخست وزير يونان كه خيال تشكيل يونان بزرگ را داشت، اين پيشنهاد را پذيرفت؛ اما در عمل 

از جنگ را روشن نكرد؛ چرا  كار به جايي نرسيد. اين در حالي بود كه قرار دادهاي بسته شده وضعيت اوضاع پس

م گرفتار انقالب شد و بلشويك ها در اكتبر همان سال در آن جا به قدرت 1917هـ/1336كه روسيه در مارس 

  458رسيدند. آن ها از جنگ خارج شدند و اعالم كردند كه سهم خود را از سرزمين هاي عثماني نمي خواهند.

مامي بخش هاي اروپايي دولت عثماني تجزيه شد: بلغارستان بدين ترتيب در دوران كوتاه دولت اتحادي ها، ت

استقالل يافت؛ بوسني و هرزگوين به تصرف اتريش در آمد، يونان كرت را گرفت و ايتاليا، ليبي و برخي از جزاير 

بود. توراني، به رغم تمايل مردم به تفكر عثماني، حاكم  –مديترانه را اشغال كرد. با اين همه، هنوز انديشه تركي 

همين امر سبب واكنش عرب ها شد و جنبش هاي قومي كه توسط غرب تغذيه مي شد، براي نابودي دولت عثماني 

ايجاد شد. به دنبال آن، احزاب عربي مانند حزب االمركزيه و الجمعيه القحطانيه تحت رياست عزيز المصري و عبد 
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يز حزب اصالح كه هدف شان دست يابي عرب ها به الكريم خليل ايجاد شد. همين طور جمعيه العربيه الفتاه و ن

قدرت در چهارچوب وجود دولت عثماني بود. اين گروه ها خواستار رسميت يافتن زبان عربي در واليات عرب 

نشين و واگذاري خدمت سربازي به عرب ها براي خدمت در مناطق عربي بودند. كنفرانس عمومي عرب در پاريس 

اصالحات اداري را خواستار شد و قرار دادي هم با اتحادي ها امضا كردند كه به  م همين1913هـ/1332در سال 

به هر روي، شماري از رهبران مسلمان عرب، در پي اصالح ساختار اداري و محلي كردن خدمت  459اجرا در نيامد.

وي خواهان تجزيه سربازي و نيز حراست از زبان عربي در عين عدم انفكاك از دولت عثماني بودند. آنان به هيچ ر

  461»460دولت عثماني نبودند؛ اما در عين حال، در دامن گروه هاي قوم گرا و ضد دين قرار گرفته بودند.

  

  صلح مودروز و اشغال تنگه ها

م) درگذشت و برادرش وحيد الدين با نام 1918ژوئيه  3هـ/ 1337سلطان محمد پنجم (محمد رشاد در « 

سلطان محمد ششم به جاي وي نشست. اين در حالي بود كه وضعيت جنگ براي آلمان، اتريش، مجار، تركيه و 

يا از دست داده بودند. عالوه بلغارستان بسيار سخت شده بود. ترك ها واليات عربي تابع خود را در شرق عربي آس

بر آن، بخش هايي هم توسط ايتاليا و يونان اشغال شده بود. ورود آمريكا به صحنه جنگ، در پيروزي دول متفق 

تأثير گذاشت. سلطان جديد در پي نجات سرزمين هايي بود كه امكان نجات آن ها وجود داشت؛ آن هم زمان يكه 

و به آلمان گريخته بودند. سلطان، ژنرال احمد عرّت پاشا را به نخست وزيري  همه وزراي اتحادي كنار گذاشته شده

هـ امضا شد كه 1337م/1918گماشت و از او خواست تا با انگليس قرار داد صلح امضا كند. پيمان صلح در اكتبر 

اين دو تنگه را طي آن انگليس و متحدان وي مجاز به اشغال قلعه ها و استحكامات در داردانل و بوسفور شدند و 

براي كشتي راني بين المللي آزاد كردند. پس از امضاي صلح، احمد عزت پاشا، خلع شد و احمد توفيق پاشا دوست 
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انگليسي ها، به جاي وي نشست. در واقع، انگليس بيش از سودي كه از جنگ برده بود، از قرار داد صلح بهره برد و 

خويش را بر تنگه ها استوار ساخت و استقالل تركيه را از ميان برد. به  شروط خود را بر تركيه تحميل كرده، سيادت

  463»462دنبال آن، نيروهاي انگليسي، فرانسوي و ايتاليايي مواضعي را در تنگه ها اشغال كردند.

  

  م1920هـ/1339قرار داد سيفر 

م در شهر سيفر فرانسه در نزديكي پاريس امضا شد. بر 1920اگوست سال  10قرار داد صلح با عثماني در « 

اساس اين قرار داد، دولت يونان مي بايست از منطقه تراكيه در نزديكي ادرنه عقب نشيني كند و در برابر دولت 

گرچه جزاير درياي مرمره، آستانه و  عثماني، از حقوق خود نسبت به دو جزيره امبروز و تندوس دست بكشد؛

بخشي از سرزمين اروپايي، در دست آنان باقي مي ماند. آمريكا، يوگسالوي و شريف حسين در حجاز از امضاي 

  اين قرار داد سرباز زدند. 

بدين ترتيب دولت يونان، سيادت بر شهر ازمير و مناطق اطراف آن را براي مدت پنج سال به دست آورد؛ به 

كه ساكنان آن، پس از اين مدت مي توانستند خواستار پيوستن منطقه شان به يونان شوند. دو تنگه نيز تحت طوري 

اداره بين المللي در آمده و اطراف آن مي بايست از هر نوع سالحي، تخليه مي شد. استانبول نيز به صورت اسمي 

بر جزاير درياي اژه و سلطه ايتاليا را بر جزاير  تحت سيطره دولت عثماني باقي مي ماند؛ دولتي كه سيطره يونان را

دوديكا نيز كه شامل جزيره رودوس نيز مي شد، پذيرفته بود. بدين ترتيب، دولت عثماني، به عنوان يك دولت 

اروپايي از ميان رفت. به عالوه، به وجود جمهوري ارمنستان و مملكت حجاز به عنوان دو دولت مستقل اعتراف 

ز سرزمين هاي اسمي خود در آفريقا و درياي اژه دست كشيد و قبرس و مصر را به انگليس و ساير كرد. هم چنين ا

  جزاير را به ايتاليا سپرد.
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اما ديگر شروطي كه سيادت عثماني را ميان برد، اين بود كه شمار ارتش عثماني به پنجاه هزار محدود مي شد 

همين طور سالح و توپخانه آنان محدود شد، كاپيتوالسيون  كه آن هم مي بايست زير نظر افسران بيگانه باشند؛

بازگردانده شد و هيئتي از متفقين تشكيل شد تا بر بدهي هاي عثماني، مخارج عمومي دولت، ماليات هاي عمومي، 

  464درآمد هاي گمركي و كارگري و نيز بدهي هاي عمومي نظارت كند.

و نيروهاي متفق، اين قرارداد را امضا كرد. البته مردم ترك  سلطان عثماني، به اجبار و زير فشار ارتش انگليس

آن را رد كردند و از اين كه سرزمين شان اين چنين تجزيه و توسط نيروهاي انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي و يوناني 

دند. اشغال شود، سرباز زدند. به دنبال آن، بر ضد اوضاعي كه سبب پيدايش چنين قرار دادي شده بود، شورش كر

  465»مصطفي كمال رهبري حركت مقاومت بر ضد نيروهاي متفق را بر عهده گرفت و به سمت قدرت حركت كرد.

  

  حركت ملي تركيه و نقش مصطفي كمال

دولت عثماني به كار رسيدگي به اعضاي اتحاد و ترقي پرداخته، اموال آنان را مصادره كرد. از سوي ديگر، « 

سور بر مطبوعات آغاز گرديد، ماليات چندين برابر شد و بار ديگر نفوذ علما آغاز سلطان پارلمان را منحل كرد، سان

  گرديد. به دنبال آن رهبران تركان جوان دستگير و به جزيره مالت تبعيد شدند.

از سوي ديگر، با ورود خارجي ها به سرزمين هاي مختلف كه مورد استقبال اهل ذمه منطقه قرار مي گرفتند، 

ز پيش تحقير شدند. اين مسئله سبب برانگيخته شدن حس تركي در آنان شد. اين مسئله وقتي شدت ترك ها بيش ا

يافت كه يهوديان و مسيحيان با برخورد هاي نادرست خود، به ويژه كارهايي كه يوناني ها نسبت به مسلمانان انجام 

ش هاي قومي را محدود كند؛ اما نتوانست مي دادند، به صراحت به ترك ها اهانت كردند. سلطان كوشيد تا دامنه گراي

و پس از آن بود كه گرايش پشت پرده ملي گرايي تركي به نقطه انفجار رسيد و بر ضد اشغالگران به حركت در آمد 

                                                            
  .247-245، ص  1، ج1980العثمانيه دوله اسالميه مفتري عليها، قاهره . عبد العزيز الشناوي، الدوله  464
  .189 -188. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص  465

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم

کتابخانه آنالین تاریخ اسالم



و گروه هاي نظامي متعددي در استانبول و اطراف آن، پديد آمد. ارتش تركيه نيز به اين گروه ها پيوست و مصطفي 

هـ) و 1318م (1919ژوئيه  23به دنبال برقراري كنفرانسي در ارزروم در  466خود انتخاب كرد. كمال را به رهبري

انعقاد پيمان ملي، همانند كنفرانس سيواس و انتخاب مصطفي كمال به عنوان رئيس آن، مصوبات گذشته در جهت 

ولي و رومللي به رياست حفظ سرزمين هاي عثماني، بازگشت استقالل ملي، تأسيس جمعيه الدفاع از سرزمين آنات

  467مصطفي كمال مورد تأييد قرار گرفت.

دولت عثماني به رهبري سلطان، تالش بي ثمري را در از ميان بردن حركت مصطفي كمال آغاز كرد؛ اما حركت 

م 1920فوريه  12مزبور در تمامي كشور، پشتيباناني را به دست آورد. مصطفي كمال با اجراي انتخابات تازه در 

  هـ) توانست اكثريت را به دست آورد و در انتخابات پيروز شود.1339(

هـ) در آنكارا تشكيل شد؛ جايي كه مصطفي كمال آن را به عنوان 1339م (1920آوريل  23مجلس جديد در 

نماينده داشت. اعضاي  270پايتخت جديد انتخاب كرده بود. اين مجلس، كه آن را مجلس ملي بزرگ مي ناميدند، 

وشيدند تا پيوند دوستانه اي با سلطان داشته باشند و با او برخورد انقالبي نكنند. آن ها دوستي خود را مجلس مي ك

  468»نسبت به سلطان محمد وحيد الدين اعالم كردند و خواستار خالصي او از دست دشمنانش شدند.
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  درگيري سلطان با كمالي ها

شده، فريد پاشا را به عنوان صدر اعظم انتخاب كرد. پس از به دنبال اين تحوالت، سلطان با كمالي ها درگير « 

آن فتوايي از شيخ االسالم گرفت كه كشتن شورشي ها رواست. صدر اعظم با صدور اطالعيه اي، انتخابات را باطل 

اعالم كرد و اعضاي آن را منافقان فريبكاري خواند كه نماينده ملت ترك نيستند. هم چنين فرمان غيابي اعدام 

  طفي كمال و رفقاي وي توسط دادگاه هاي استانبول صادر شد.مص

هـ) در برابر سلطان ايستادند. 1339م (1920مه  4در برابر، كمالي ها با تشكيل هيئت دولت در آنكارا در 

مصطفي كمال مفتي جديدي نصب كرد و فتواي سلطان را نقض كرد. هم چنين مجلس ملي اعالم كرد كه داماد فريد 

است. سلطان، شيخ االسالم و صدر اعظم اين مصوبات را رد كردند. مردم نيز به انكار آن ها پرداخته، بر  پاشا خائن

هـ) وضعيت عوض شد و خشم 1339م (1920اگوست  10ضد آن ها تظاهرات كردند؛ اما با انعقاد قرار سيفر در 

طرفداران مصطفي كمال در نبرد با مردم بر ضد سلطان و حكومت او افزايش يافت. پس از آن به دنبال پيروزي 

  469يوناني ها، موقعيت وي در ميان مردم بسيار تحكيم شد.

با انقالب مصطفي كمال، همزمان دو دولت در تركيه وجود داشت: يكي در استانبول كه سلطان محمد ششم 

لتي در آنكارا رياست آن را داشت و مشروعيت خود را از نوعي حق وراثت از تخت عثماني بر مي گرفت؛ دوم دو

  470كه قدرت زيادي داشت و مصطفي كمال رياست آن را عهده دار بود.

دولت آنكارا بناي سركشي بر حكومت استانبول را گذاشت و از طريق مجلس ملي بزرگ، دولتي تازه بنياد نهاد. 

ريه و قانون هـ) مجلس ملي بزرگ، قانون اساسي جديد را كه دولت را در قالب دو قوه مج1340م (1921در سال 

گذار در آورد، تصويب كرد. هم چنين تمامي معاهداتي را كه دولت استانبول منعقد ساخته بود، رد كرده، سازمان 

دفاع ملي را براي ارسال كمك نظامي و مادي به نيروهاي ملي ايجاد كرد. هم چنين مسئوالن پست و تلگراف را كه 
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ي حركت ملي داده بودند، از كار بركنار نمود. در همين زمان مصطفي به دشمن كمك كرده و اخبار غير واقعي از نيرو

  471كمال، قرار دادي با روسيه امضا كرد كه اين كشور پيمان ملي تركيه را به رسميت شناخت.

در خالل اين روزها، انگليس بناي برگزاري كنفرانسي را براي تجديد نظر در قرار داد سيفر در لندن گذاشت و 

ز دولت استانبول و آنكارا دعوت كرد. مصطفي كمال در اين باره اعتراض كرد و با دعوت فريد پاشا در اين باره ا

مخالفت نمود. سلطان نيز فريد پاشا را عزل كرد و توفيق پاشا را به صدر اعظمي برگزيد كه از طرفداران مصطفي 

كرد تا آن كه كار وي در شهرهاي كمال بود. وي طي دو سال كه وزارت داشت، خدمات فراواني به مصطفي كمال 

مختلف باال گرفت. از سوي ديگر، مصطفي كمال قراردادهايي با ساير دولت ها منعقد كرد. از جمله ضمن قراردادي 

كه با يونان بست، قرار دش تا ازمير مستقل شود. باطوم به روسيه واگذار شد و فرانسه از كيليكيا و ايتاليا از انطاكيه 

ر نبردي نيز كه ميان ترك ها و يوناني ها صورت گرفت، ترك ها در نبرد سقاريا پيروز شدند و يوناني بيرون رفتند. د

  472م) از تركيه خارج شدند.1921هـ (1340ها در سال 

در اين مدت حكومت استانبول نتوانست كاري از پيش ببرد. شهر در اختيار دول متفق بود و آن ها خود را در 

مي دادند. پيشرفت مصطفي كمال در تراكيه در برابر خطوط دفاعي انگليس و نيز بيرون  اين قضايا بي طرف نشان

رفتن ناگهاني يوناني ها سبب شهرت مصطفي كمال شد و او را به عنوان مرد ميدان عمل معرفي كرد. وي در سال 

  473باقي نماند. م) قرارداد صلحي با يونان منعقد كرد و در آن مناطق، كسي جز دولت انگليس1921هـ (1340

م) براي انعقاد پيماني به كنفرانس لوزان فراخوانده شدند. 1922هـ (1340دولت آنكارا و استانبول در پاييز سال 

مصطفي كمال كه فرصت را مناسب ديد، مسئله جدايي دولت از خالفت را مطرح كرد. زماني كه مجلس با او موافقت 

تهديد به قتل كرد. پس از پنج روز، آشوب سراسر استانبول را فرا  نكرد، وي بر نظر خود پافشاري و مخالفان را

گرفت؛ سلطان محمد عزل و به جزيره مالت تبعيد شد. پس از آن، عمويش عبد المجيد به عنوان خليفه تعيين 
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 پس از سه روز، كنفرانس لوزان برگزار شد كه تنها هيئتي 474گرديده، مخالفان مصطفي كمال در اطرافش گرد آمدند.

  از آنكارا در آن شركت كرد. در آنجا كرزن چهار شرط را براي پذيرش استقالل تركيه مطرح كرد:

  . الغاي كامل خالفت اسالمي؛1

  . بيرون راندن خليفه از سرزمين تركيه؛2

  . مصادره اموال او؛3

  475». اعالن الئيك بودن دولت.4

  

  انحالل خالفت و اعالم تشكيل دولت جديد تركيه

به رياست عصمت اينونو اين مطالب را رد كرد. مجلس تركيه نيز رد او را تأييد نمود و وي را به  هيئت تركي« 

هـ) اين شروط را پذيرفت و معاهده لوزان را 1342م (1923ژوئيه  24تركيه فراخواند. با اين حال، مصطفي كمال در 

دهد، پذيرفته و امتيازات خارجي داده  كه سيادت تركيه را بر تمامي سرزمين هايي كه تركيه حاضر را تشكيل مي

در نتيجه، دول متفق نيروهاي خود را از تركيه بيرون بردند و ارتش تركيه وارد  476شده را لغو مي كرد، قبول كرد.

استانبول شد. مجلس ملي نيز مصوبه اي را گذراند كه آنكارا به عنوان پايتخت دولت جديد جايگزين استانبول شود. 

لت تركيه را دولت جمهوري خواند كه رياست آن از آن مصطفي كمال باشد و عصمت اينونو به همان طور كه دو

هـ) خالفت ملغي گرديد و 1343م (1924عنوان نخستين نخست وزير آن باشد. به دنبال آن در سال بعد، يعني سال 

نيز ملغي شد و اوقاف در اختيار  به عبد المجيد دستور داده شد تا تركيه را ترك كند. پس از آن، مناصب مربوط به او

  دولت قرار گرفت. بدين ترتيب مصطفي كمال خواست هاي انگليس در كنفرانس لوزان را به اجرا گذاشت.
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پس از الغاي خالفت، مصطفي كمال، به عنوان فردي مستبد حاكم تركيه گرديد. وي قوانين اسالمي را ملغي 

قويم ميالدي را جايگزين تقويم هجري كرد. قرآن به زبان تركي ترجمه كرده، حروف عربي را به التين تغيير داد و ت

گشت، حجاب ممنوع شد و لباس خارجي و سفور اجباري گرديد. پس از آن، هر آنچه مربوط به گذشته بود و رنگ 

سنتي و ديني داشت، به كناري نهاده شده، لباس علما مختص مسجد شد، پوشيدن آن در خارج از مسجد ممنوع 

يد. بدين ترتيب وزارت اوقاف و منصب شيخ االسالمي نيز ملغي شد و نظارت بر مدارس ديني به اداره تعليم گرد

عمومي واگذار گرديد. در ادامه دادگاه هاي شرع نيز منحل شدند. برخي از اين اقدامات، سبب خشم شماري از 

به وجود آمد و كرد ها خواهان خالفت دوستان مصطفي كمال شد كه بر وي شوريدند. همين طور يك انقالب كردي 

و سلطنت سليم فرزند عبد الحميد شدند. مصطفي كمال اين شورش را سركوب و رهبران آن را اعدام كرد. همان گونه 

كه پيروان طريقت هاي مختلف صوفي را سركوب كرد و تكايا و جمعيت هاي آنان را منحل نمود. وي شماري از 

ظان را كه اكنون حقوق خويش را از دولت مي گرفتند، تقليل داد. هم چنين در دو مساجد را نيز بست و عدد واع

مسجد اياصوفيه و مسجد محمد فاتح را بست و اولي را موزه و دومي را به انبار تبديل كرد. پس از آن اذان به زبان 

  ، ملغي گشت.م قانون اساسي كه در آن، اسالم دين رسمي تركيه شده بود1928تركي گفته شد و در سال 

از آن پس، كشيدن نقاشي و تصوير كه در طول حكومت دولت هاي اسالمي و از جمله آخرين آن ها دولت 

عثماني ممنوع بود، بار ديگر آغاز شد. تعدد زوجات لغو شد و اجراي طالق نيز تنها در دادگاه ها ممكن گرديد. 

ن و كافر، در برابر قانون مساوي شدند. با اين حال، آخرين ضربه زماني وارد شد كه همه شهروندان، اعم از مسلما

بايد توجه داشت كه توده هاي مردم، عادات ملي خويش را حفظ كردند و دولت نيز تا وقتي كه مردم راضي نبودند، 

  نمي توانست قوانين خود را بر آنان تحميل كند.

وميت، جمهوريت، مردم گرايي، مصطفي كمال حزب جمهوري مردم را تأسيس كرد كه مباني آن عبارت از ق

الئيسم، روش انقالبي، تحكيم سلطه دولت، و تحكّم حزب واحد بود. وي بر همين اساس تركيه جديد را يك قدم به 

پيش برد؛ آن هم درست زماني كه نظام اسالمي كامال به ضعف گراييده بود. به دنبال آن اصالحات اقتصادي و تقويت 

كمال خود را آتاتورك يعني پدر ترك ها ناميد. وي به زنان حق انتخاب و  قدرت سياسي مطرح شد و مصطفي
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حضور در مجلس را داد و القاب قديمي را حذف كرده، ترك ها را مجبور به پوشيدن لباس هاي اروپايي كرد. 

م درگذشت و عصمت اينونو به عنوان رئيس جمهور جانشين وي گرديد. اين 1938هـ/1357مصطفي كمال در سال 

نين بود كه مصطفي كمال موفق شد طومار دولت عثماني را درهم پيچيد و دولت الئيك تركيه را جانشين آن چ

  477»سازد.

بدين ترتيب سلطه چهارصد ساله عثماني ها در ممالك عربي پايان يافت. علي رغم زوال اين امپراتوري، « 

تحوالت محلي بوده باشد، حاصل نزاع و  سقوط آن بسيار اتفاقي بود، چرا كه اين سقوط قبل از آن كه نتيجه

كشمكش قدرتهاي بزرگ در خالل جنگ جهاني اول بود. از ميان رفتن امپراتوري عثماني نه صلح را براي منطقه به 

ارمغان آورد و نه وحدت را. تاريخ منطقه بعد از اين حادقه مهم نيز باز شاهد ترك تازي جناح اصلي، يعني بريتانيا، 

  478»محلي و ملي گرايان، بود.فرانسه، حكام 
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   فصل دهم

  كارنامه دولت عثماني

ترديدي نيست كه دولت عثماني، به رغم رويارويي با فشارهاي كينه توزانه صليبي ها، نقش مهمي در نشر « 

اسالم در اروپا ايفا كرد. اين دولت كه در مبارزه با دشمنانش، با پيروزي ها و شكست هاي فراواني مواجه شد 

نست خدمات شاياني به اسالم و عرب كند و طي سه قرن شرق اسالمي و عربي را در برابر استعمارگران، حمايت توا

  479»و تقويت كند. مهم ترين نكات قابل توجه در كارنامه اين دولت، عبارت است از: 

  

  . حمايت از حرمين شريفين در برابر نقشه پرتغالي هاي صليبي1

ي به اسالم، مقاومت اين دولت در برابر تجاوز دولت صليبي استعماري پرتغال بزرگترين خدمت دولت عثمان« 

در درياي سرخ نسبت به اماكن مقدس در اوائل قرن شانزدهم ميالدي بود. به رغم آن كه دولت عثماني از دور كردن 

گيري از نفوذ اين دولت استعمار پرتغالي از مراكزي كه در اقيانوس هند و خليج فارس داشت، ناكام ماند؛ اما در جلو

به حجاز موفق شد. اين در حالي بود كه پرتغالي ها در ادامه طرح هاي صليبي خود كه با قساوت و خشونت دنبال 

مي كردند، در پي ورود به درياي سرخ، گذشتن از حجاز و تصرّف ساحل جده و سپس حمله به مكه مكرمه و از 

ند. پس از آن مي خواستند تا به سوي مدينه رفته، قبر پيامبر (ص) را بين بردن مسجد الحرام و كعبه مشرّفه بود

بشكافند؛ آن گاه به سوي شمال بروند و با گذشتن از تبوك به بيت المقدس رفته، آن جا را متصرف شوند و بدين 

  480ترتيب اين سه مسجد مهم را در اختيار بگيرند.

بار براي تصرف ساحل جده وارد جنگ شدند:  كشتي هاي جنگي پرتغال وارد درياي سرخ گرديدند و دو

م دست به حمله زدند؛ اما هر دو بار شكست 1520هـ/926م و بار دوم در سال 1517هـ/923نخستين بار در سال 
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خوردند. پس از آن نيروهاي پرتغالي به ساحل سوئز حمله كردند؛ چرا كه آن جا پايگاه نيروهاي عثماني در درياي 

ها مصمم به نابودي آن بودند. زماني كه به منطقه طور رسيدند، با مشاهده آمادگي كشتي هاي احمر بود و پرتغالي 

  481جنگي عثماني، بي آن كه دست به حمله اي بزنند، عقب نشيني كردند.

دولت عثماني، يمن را پايگاهي براي دفاع از درياي سرخ و مقابله با ورود كشتي هاي پرتغالي قرار داد و پس 

رود همه كشتي هاي مسيحي جلوگيري كرده، آنان را مجبور كردند تا بار خويش را در ساحل مخا در از آن، از و

يمن بگذارند و به اقيانوس هند باز گردند. استدالل دولت عثماني آن بود كه اماكن مقدس در حجاز تا درياي سرخ 

ه از اين دريا عبور مي كنند، آلوده ادامه مي يابد و الزم است تا آب هاي آن به سبب ورود كشتي هاي مسيحي ك

  نشود. اين منع تا قرن هيجدهم ميالدي ادامه داشت.

گفتني است كه طرح پرتغالي هاي صليبي، نخستين طرح از اين نوع نبود، بلكه در اثناي جنگ هاي صليبي در 

م 1182هـ/578در سال شرق عربي، يكي از فرماندهان صليبي با نام ارناط كه رئيس قلعه كرك بود، طرح مهمي را 

براي حمله به حرمين شريفين آماده كرد. وي قطعات چند كشتي را از هم باز كرد و آن را به صورت تفكيك شده 

آمد. در خليج عقبه آن ها را بر هم سوار كرد و پس از آن به ساحل حوراء نزديك  –ايله  –روي شتر نهاده، تا عقبه 

ينبع حمله برد. صليبي ها در آن جا بر قافله ها حمله كردند و تا فاصله يك روزه راه مدينه رسيدند. آنان قصد حمله 

جز آن كه در آن زمان، شرق  به اين شهر و نبش قبر پيامبر (ص) و انتقال جسد آن حضرت به بالد خود را داشتند.

اسالمي، نوعي وحدت سياسي نيرومند به رهبري صالح الدين ايوبي داشت. مصر نيز وظيفه حمايت از اماكن مقدس 

را عهده دار بود. زماني كه در شام اين خبر به صالح الدين رسيد، وي به نايب خود در مصر، العادل سيف الدين 

ندهي حسام الدين لؤلؤ اعزام كند تا به تعقيب صليبي ها در حجاز بپردازد و آنان را دستور داد تا ناوگاني را با فرما

                                                            
؛ رسول جعفريان: به نوشته سمرقندي در كتاب االتحاف، از 863-862، ص  2، ج1380. عبد العزيز الشناوي، الدوله العثمانيه دوله اسالميه مفتري عليها، قاهره 481

هـ  گروه عظيمي از فرنگي 948ريف مكه ابونمي محمد بن بركات، دور كردن فرنگي ها از سواحل مكه است. داستان از اين قرار بود كه در سال جمله كارهاي ش
ده حمله به جده كشتي جنگي كه مملو از نيروي نظامي و تجهيزات بود، آما 85ها به سواحل درياي سرخ حمله كردند و بسياري از بنادر را از ميان بردند. سپس با 

بود، به سوي جده شدند. شريف حج را ترك كرد و خود به مقابله با آنان برخاست. وي با سپاه عظيمي كه جمع آوري كرد و با نداي جهاد آنان را فراهم آورده 
دند، بندر جده را ترك كردند. (علي بن تاج الدين شتافت و هزينه همه اين نيروها را تأمين كرد. نبرد توپخانه اي آغاز شد و وقتي فرنگي ها مقاومت شريف را دي

  .303-300، ص  3) ج1419سنجاري، منائح الكرم، تحقيق ما جده فيصل زكريا، مكه 
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پراكنده كرده، به اسارت بگيرد. صالح الدين اصرار بر كشتن اسرا داشت تا عبرتي باشد براي كساني كه به تجاوز به 

   482»حرم خدا و رسول جرأت مي كنند.

  

  شمال آفريقا. دولت عثماني و دفاع از اسالم و عرب در 2

از خدمات مهم دولت عثماني به اسالم و عرب، دفاع از اسالم در ميان ساكنان شمال آفريقا در برابر خطر « 

استعماري اروپايي هاست كه عبارت از پرتغال، اسپانيا و تشكيالت صليبي معروف به نام فرسان  –جنگ صليبي 

ار آنان بود. هدف اينها ايجاد ممالك مسيحي نشين در قديس يوحنا بود كه جزيره رودوس و سپس مالت محل استقر

ساحل شمال آفريقا بود، به طوري كه در دراز مدت، درياي مديترانه به صورت يك درياي مسيحي اروپايي درآيد و 

به دنبال آن، صليبي هاي اروپايي بتوانند به درون قاره آفريقا نفوذ كنند. اما دولت عثماني در برابر اين طرح هاي 

  صليبي استعماري ايستاد و اين طرح ها همچون خواب هاي آشفته، بي نتيجه ماند.

دولت عثماني، نفوذ خود را در قرن شانزدهم ميالدي بر سه منطقه مهم در شمال آفريقا بسط داد كه به ترتيب 

مراكش نرسيد؛ چرا كه ورود عثماني در آن ها، عبارت بودند از: الجزائر، طرابلس و تونس. اما نفوذ دولت عثماني به 

  خاندان سعديه كه از سادات بودند، با ورود تحت حاكميت عثماني مخالفت كردند.

ساكنان اين مناطق، به ويژه الجزاير و طرابلس، بر اين اساس كه دولت عثماني، بزرگترين و نيرومندترين دولت 

ر تصرف خود درآورد، به آن پناه بردند. اسالمي است و توانسته است بخش هايي از اروپا و مصر و شرق عربي را د

خواست آنان اين بود تا دولت عثماني، آن ها را از حمالت صليبي ها كه هر روز خطر آنان نزديك تر مي شد، 

نجات دهد. دولت عثماني در خواست آن ها را پذيرفت. از اين رو، ورود عثماني ها به شمال آفريقا، در پي جنگ و 

اي نظامي بر ضد اهالي آن جا، و يا دخالت مستقيم حكومت استانبول به مانند آنچه در شام درگيري از طريق نيروه

يا مصر يا عراق رخ داد نبود، بلكه اين مناطق به هدف نجات ساكنان آن نواحي از خطر نابودي دين و نژاد آن ها و 
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بود. در آن جا جنگ هاي  تبديل ممالك آن ها به ممالك مسيحي نشين، فتح شد. البته وضعيت تونس متفاوت

زيادي ميان دولت عثماني و نيروهاي صليبي صورت گرفت و چندين بار دو طرف شكست هايي را متحمل شدند تا 

م زير سلطه دولت عثماني در آمد و به صورت نايب نشين سوم و در حقيقت 1574هـ/982آن كه تونس در سال 

  484»483ري پيوست.آخرين نايب نشين در شمال آفريقا به اين امپراطو

  

  . ايجاد وحدت طبيعي ميان واليات عربي3

دولت عثماني، در ميان سرزمين هاي عربي كه آن ها را زير سيادت خود در آورده بود، نوعي وحدت ايجاد « 

 –كرد و اين سرزمين ها را بر اساس پايه هاي اساسي موجود در آن ها، كه دين اسالم، زبان عربي، فرهنگ عربي 

داب و عادات كهن موروثي بود، متحد و نگهداري كرد. ساكنان اين مناطق نيز زير سايه دولت اسالمي اسالمي و آ

كه همان دولت عثماني بود و همه را به عنوان رعاياي دولت عثماني به يك چشم مي نگريست و آنان نيز از  –واحد 

لفت و يكرنگي داشتند. دولت اسالمي به با يكديگر ا –يك حاكم و سلطان كه سلطان عثماني بود تبعيت مي كردند 

هيچ روي مرزهاي غير قابل عبوري ميان اين سرزمين ها قرار نداد. آزادي انتقال از يك جا به جاي ديگر هميشه 

براي ساكنان وجود داشت و مي توانست هر شغلي را كه مايل بودند، انتخاب كنند. فردي كه ساكن دمشق بود، مي 

مدينه، قاهره، قيروان يا هر نقطه ديگر از سرزمين هاي اسالمي برود و در آن جا زندگي كند توانست به عراق، مكه، 

و هر نوع فعاليت اقتصادي يا فرهنگي كه به آن تمايل داشت انجام دهد، بدون آن كه براي خروج از يك منطقه يا 

ن باري بود كه پس از انحالل دولت اقامت در منطقه ديگر، نيازي به اجازه گرفتن از دولت داشته باشد. اين نخستي

عباسي در قرن سيزدهم ميالدي و پس از حمله مغول و ويراني بغداد و پراكندگي آن ها در بين النهرين تا شمال شام 

و جنوب فلسطين، سرزمين هاي عربي زير سايه دولت عثماني، متحد مي گرديد. به همين دليل است كه برخي از 
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وحدتي كه عثماني ها پديد آوردند، نقطه آغازي در تاريخ جديد عرب به حساب مي محققان بر اين باورند كه 

  485آيد.

افزون بر اين تبعيت سياسي، دين نيز وسيله اي براي پيوند ميان ساكنان سرزمين هاي عربي، منهاي اهل ذمه 

  486كردند. بود. اينان شمار اندكي بودند كه در حاشيه جوامع اسالمي در سرزمين هاي عربي زندگي مي

ارتباط ديني، نيرومند ترين وسيله اي بود كه عرب ها را با دولت عثماني پيوند مي زد و سبب ارادت آنان به 

دوبت عثماني و شركت شان در جنگ هاي آن بر ضد مهاجمان صليبي مي شد. زماني كه دولتي عثماني از يكي از 

ا دولت عثماني بيش تر مي شد. به هر حال، دين در دولت هاي اروپايي شكست مي خورد، دوستي و ارتباط آنان ب

  اين دوره، نقش مهمي در تثبيت اوضاع سياسي و نظامي براي مردمان سرزمين هاي عربي داشت.

بهترين مثال براي ارتباط ديني ميان ساكنان سرزمين هاي عربي در زير حاكميت دولت عثماني، زماني بود كه 

 –به رهبري ناپلئون به مصر حمله كردند. اين نخستين حمله نظامي مسيحي م 1798هـ/1213فرانسوي ها در سال 

م) بر ضد فرانسوي 1807-1789هـ/1224- 1204اروپايي در تاريخ جديد است. در اين وقت، سلطان سليم سوم (

با هدف ها اعالن جهاد ديني كرد. به دنبال آن، اعراب حجاز و شام و شمال آفريقا به دعوت او پاسخ مثبت دادند و 

انفروا خفافاً و ثقاالً و جاهدوا پيروزي در رسيدن به يكي از دو امر: شهادت يا پيروزي، حركت كردند و آيه كريمه 
را شعار خود ساختند. بدين ترتيب، ساكنان  487بِأموالكُم و أنفسكم في سبيل اهللاِ ذلكم خيرٌ لكم إن كُنتُم تعلمونَ

ا تنها سلطان مسلمانان نمي دانستند، بلكه او را خليفه مسلمانان مي دانستند كه سرزمين هاي عرب، سلطان عثماني ر

در سايه خالفت او زندگي مي كنند. در آن روزگار، نشان مشخص سرزمين هاي عربي اين بود كه آن ها جوامع 

آن را دولتي ديني اسالمي به معناي كامل كلمه هستند. اعراب دولت عثماني را اجنبي نمي دانستند، چنان كه 
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ديني ملت عرب بود كه تا اوائل قرن بيستم بر اذهان آنان سيطره  –استعماري تلقي نمي كردند. اين انديشه سياسي 

داشت. دولت عثماني نيز در اداره اين سرزمين ها، دخالت بسيار اندكي داشت و تنها خود را مسئول حمايت از 

يني، دفاع از شريعت اسالمي و سازماندهي قافله هاي حج به سمت سرزمين هاي عربي، تأمين امنيت، اقامه شعائر د

حجاز، تسلط بر امر قضا، و جمع آوري ماليات توسط شيوخ و رؤساي قبايل در سرزمين هاي عربي مي ديد. در 

غير اين موارد، در زندگي روزمره ساكنان دخالتي نداشت و آنان را براي انتخاب روش زندگي مورد عالقه خود آزاد 

  488گذاشته بود.

ارزش و جلوه وحدت ميان سرزمين هاي عربي در زير حاكميت دولت عثماني، هنگامي بيش تر روشن مي شود 

كه با پراكندگي ايجاد شده ميان اين سرزمن ها در ادامه تسلط اروپايي تحت عناوين مختلف مانند اشغال، تحت 

  489دولت و ايجاد مناطق نفوذ، مقايسه شود. الحمايگي از سوي گروهي از دولت ها يا اتحاديه اي از چند

در آغاز عصر جديد، بريتانيا براي ايجاد تفرقه و تشتت در ميان امت عربي در شرق عربي آسيايي بسيار كوشيد. 

اين كشور شرق اردن را از فلسطين جدا كرد. همان طور كه شرق اردن و فلسطين را از سوره تفكيك كرده، ميان 

دايي انداخت و سلطان عبد العزيز را به عنوان سلطان مستقل نجد و امام يحيي را به عنوان امام سوريه و عراق نيز ج

مستقل يمن به رسميت شناخت. فرانسه نيز همين روش را در تفكيك سوريه و لبنان به كار برد. در مصر و شمال 

زير سلطه استعمار بريتانيايي، آفريقا نيز استعمار و ضعيت مشتت سياسي آن را كه تا پيش از جنگ جهاني اول 

ايتاليايي، فرانسوي و اسپانيايي ايجاد شده بود، در آن جا حفظ كرد و پس از آن هم اختالفات و طمع كاري هاي 

  491»490شخصي رهبران عرب سبب شد تا اين منطقه در رسيدن به استقالل و سپس وحدت عربي ناكام بماند.
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  . دور كردن استعمار از كشورهاي عربي4

سرزمين هاي عربي در زماني به طول سه تا چهار قرن، از قرن شانزدهم ميالدي تا اوائل قرن بيستم، تا زماني  «

كه دولت عثماني دولتي نيرومند بود، از تجاوز استعمار مصون ماند. اما زماني كه اين دولت در سراشيبي اضمحالل 

قابله با دول استعماري عاجز است، سرزمين هاي عربي، افتاد و دولت هاي اروپايي دريافتند كه دولت عثماني از م

مورد تجاوز استعمار مسيحي قرار گرفت؛ همان طور كه ساير سرزمين هاي اسالمي و غير اسالمي در قاره آسيا، 

آفريقا و استراليا به اين سرنوشت دچار شدند. فرانسه از قديمي ترين دولت هاي اروپايي بود كه به كشورهاي عربي 

م اشغال كند. بي ترديد مهم ترين عاملي كه فرانسه را 1830هـ/1246ندازي كرده، توانست الجزائر را در سال دست ا

براي دست زدن به اين اقدام تشجيع كرد، اين بود كه دولت عثماني ناوگان خود را در جنگ نفارينِ دريايي در بيستم 

الجزائر به عنوان يك سرزمين اسالمي و عربي كه در  م از دست داده بود. از آن جا كه اشغال1827هـ/1243اكتبر 

  492شمار سرزمين عربي ايجاد مي كرد، دولت عثماني راضي به جدا شدن الجزائر از خود نشد.

دولت عثماني تالش هاي ديپلماتيك خود را براي بازگرداندن الجزاير آغاز كرد و كوشيد تا نزد دولت هاي 

فرانسه، حق خود را در حفظ اين سرزمين در محدوده تحت تسلط خود ثابت  بريتانيا، اتريش و روسيه و حتي خود

كند. اساس استدالل هم اين بود كه سيادت دولت عثماني بر اين سرزمين، مورد تأييد و اعتراف مجموعه اي از دولت 

ب وقوع رخدادهاي ها بوده، و افزون بر آن، ساكنان الجزائري نيز رعاياي سلطان عثماني هستند. دولت عثماني به سب

مهمي كه در اروپا براي بريتانيا پيش آمد و او را از هر كاري باز داشت، نتوانست تأييد اين دولت را به دست آورد. 

از اين رو   اروپايي در اين جهت، ناكام ماند. به همين ترتيب دولت عثماني در برقراري رابطه با ديگر دولت هاي

زائر را بازگرداند، جز آن كه به دليل ناتواني نيروي نظامي و ناوگان دريايي اش از كوشيد تا با استفاده از زور الج

برپايي جنگي بر ضد فرانسه، از هر نوع اقدامي باز ماند؛ تنها جنگ سردي ميان دولت فرانسه و عثماني در گرفت و 

ه، اين سرزمين را تحت م طرابلس را از تسلط قرمانلي ها در آورد1835هـ/1251دولت عثماني توانست در سال 

حاكميت عثماني در آورد. دولت عثماني با استفاده از وضعيت پديد آمده كوشيد تا نيروهاي زميني خود را از طريق 
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آناتولي به طرابلس و از آن جا به الجزائر بفرستد؛ اما فرانسه، دولت عثماني را به وسيله فرستادن ناوگان دريايي 

از برخورد ناوگان خود با ناوگان فرانسه وحشت كرده، طرابلس را به سمت مالت  خود تهديد كرد. دولت عثماني

ترك كرد و از آن جا به استانبول بازگشت. بدين ترتيب دولت عثماني به همين جنگ سرد اكتفا نمود و كار به همين 

  493جا خاتمه يافت.

استعمارگر نسبت به سرزمين هاي  م ، تجاوز اروپاي1246هـ/183پس از اشغال الجزائر توسط فرانسه در سال 

دليل آن، نزاع ميان خود اروپايي ها بر سر تقسيم سرزمين هاي گرفته از  ربي براي مدت پنجاه سال متوقف شد.ع

دولت عثماني، و جنگ ها و معاهدات و نشست هاي فراواني بود كه تاريخ دولت عثماني در قرن نوزده و بيست 

ه كه در نهايت اين دولت ها سياست تعويض و مصالحه را در كنفرانس برلن در ميالدي مملو از آن هاست؛ آن گون

م و بريتانيا مصر را در 1881هـ/1299م در پيش گرفتند. پس از آن فرانسه تونس را در سال 1878هـ/1295سال 

بت م تحت حمايت خود در آورد. پيش از تحت الحمايگي، سياست نفوذ آرام و صلح آميز نس1882هـ/1300سال 

به اين دو كشور در پيش گرفته شده بود. راه آن نيز از طريق پرداخت وام به عثماني بود كه دولت ياد شده قادر به 

بازپرداخت بدهي ها و سود حاصل از آن ها نبود . در نتيجه سبب دخالت دول اروپايي در مسائل مالي و سپس 

م مشتركا به سودان 1896هـ/1314راه مصر در سال بريتانيا هم 494سياسي شد وعاقبت به جنگ و اشغال انجاميد.

م انجاميد. اين 1896هـ/1317حمله كردند كه به ايجاد حاكميت تركيبي از مصر و بريتانيا در سودان به سال 

و دولت بريتانيا سمبل اين حاكميت دو  495دوگانگي به تدريج جاي خود را به تسلط بريتانيا بر حكومت سودان داد

م به اشغال خود در آورد و در آغاز جنگ 1911هـ/1330آن ايتاليا، سرابلس و برقه را در سال گانه شد. پس از 

جهاني اول، نيروهاي بريتانيا بصره را در عراق اشغال كردند. اين تجاوز تا آن جا ادامه يافت كه عراق در سال 

جهاني اول و سقوط دولت  م به طور كامل به اشغال انگليسي ها درآمد. با پايان يافتن جنگ1918هـ/1337

م و كنفرانس سان ريمو 1919هـ/1338عثماني، ديگر سرزمين هاي عربي نيز بر اساس مصوبات كنفرانس صلح 
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م) تقسيم گرديد. به دنبال آن بريتانيا بر عراق و فلسطين و شرق اردن، و فرانسه بر سوريه و لبنان 1920هـ/1339(

اين ترتيب اين سرزمين ها بر اساس مصوباتي كه از لندن و پاريس و  به صورت تحت الحمايگي تسلط يافتند و به

  497»496رم مي رسيد، تحت سلطه بيگانگان قرار گرفت.

  

  . دولت عثماني و ايجاد آرامش و امنيت در سرزمين هاي عربي5

از سرزمين شام و عراق پس از گذراندن يك دوره طوالني از دسواري هاي و بحران ها و ويراني هاي ناشي « 

حمله ويرانگر مغول، نوعي آرامش و استقرار سياسي را در دوره عثماني تجربه كرد. البته مصر پس از نبرد عين 

جالوت از حمله مغول مصون ماند و توانست ضربه كشنده اي بر متجاوزين مغول وارد و بخش هاي زيادي از 

  سرزمين عربي را از شر آنان حفظ كند.

بع دولت عثماني بودند كه دولتي مسلمان و سني مذهب و مدافع شريعت اسالمي ساكنان سرزمين هاي عربي تا

بود و در حفظ شعائر اسالمي مانند جشن آغاز رمضان و غير آن مي كوشيد. طبعا سلطه عثماني ها بر آنان سخت و 

أمين امنيت، در ناگوار نبود و دولت نيز جز در دايره اي خاص مانند جمع آوري ماليات، تسلط بر امور قضائي و ت

امور آنان مداخله نمي كرد. در مقابل، دولت عثماني كار تعليم، امور پزشكي و ارتباطات و آنچه امروزه از امور 

اصلي وابسته به دولت است، در آن زمان به خود ملت عرب واگذار كرده بود. به عبارت ديگر، دولت عثماني مردمان 

  ن كه تغييري در اساس آن به وجود آورد، آزاد گذاشته بود.عرب را با همان زندگي گذشته خود، بي آ

با اين حال، برخي از سرزمين هاي عربي، در ميانه اين آرامش كلي، گرفتار بحران هاي سياسي مي شد. به طور 

معمول در دوره هاي مختلف، دو نوع بحران ممكن بود كه در سرزمين هاي عربي پديد آيد: نخشت شورش هاي 

كنان يك محل يا شهر بر ضد حكام محلي بر پا مي كردند و انگيزه آنان برخورد با ظلم و ستم حكام و مردمي كه سا
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شكايت از آنان در دربار سلطاني بود. دوم جنبش هاي سياسي و نظامي كه افراد بلند پرواز به راه مي انداختند. مانند 

  499»498ردم قرار نگرفت.حركت علي بيك بزرگ يا حركت ظاهر عمر كه مورد استقبال عامه م

  

  . ممانعت از سكونت يهوديان در سينا6

م گشود، فرماني در ممانعت از مهاجرت يهوديان 1517هـ/923زماني كه سلطان سليم اول مصر را در سال « 

به سينا صادر كرد. از اين فرمان چنين به دست مي آيد كه يهوديان در صدد هجرت به اين منطقه مصري بودند و 

سكني برگزينند. از اين رو،  –كه در آن جا خداوند با موسي سخن گفت  –بود تا در وادي مقدس طوي  هدفشان آن

سلطان سليم اول فرمان جلوگيري از آمدن يهود را صادر كرد. زماني كه فرزندش سليمان قانوني در سال 

م بر تخت سلطنت نشست، فرماني درباره ادامه و تأكيد بر فرمان سابق صادر كرد كه خود بيانگر ادامه 1520هـ/926

بوده است؛ چيزي كه دولت عثماني را به دردسر مي انداخت. سلطنت يافتن خطر يهوديان در سكونت در سينا 

م) ادامه يافت و يهوديان جرأت انجام كاري را نيافتند. بعد از وي، 1566-1520هـ/974-927سال ( 46سليمان 

هـ) كه از نظر اخالقي فردي منحرف بود. از روزگار وي بود كه به 982-933سلطان سليم دوم بر تخت نشست (

م) نخستين 1596-1574هـ/1005-982كه سلطان مراد سوم ( –، زوال اين دولت آغاز شد. سالطين بعدي آرامي

آن ها بود، همانند وي بودند. در اين زمان، يهوديان نفس راحتي كشيدند و احساس كردند كه فرصت مناسب را براي 

ورت پراكنده براي اقامت در سينا دست تحقق آرزوهاي طوالني خود به دست آورده اند. از اين رو، به تدريج به ص

به مهاجرت زدند. آنان مركز اقامت خويش را در شهر طور قرار دادند تا براي يهوديان زمينه ارتباطات خارجي از 

  500طريق ساحل شهر فراهم شود و يهوديان بتوانند از شهر هاي اطراف مهاجرت كرده، به سينا وارد شوند.
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شخصي يهودي با نام آبراهام بود كه با خانواده و فرزندانش به طور آمده،  جنبش مهاجرت در اصل مربوط به

در آن جا اقامت كرد. به احتمال، سالها بي آن كه دولت عثماني توجهي داشته باشد، آنان مشغول كار خود بوده اند؛ 

اين كه يهوديان حق  جز آن كه آزار آن ها در حق راهب دير سانت كاترين سبب ارسال شكايات فراواني شد دائر بر

سكونت در اين منطقه و آزار راهب دير ياد شده را ندارند. به دنبال آن بود كه از سوي دولت عثماني، فرمان اخراج 

يهود از دير سانت كاترين و ممانعت از بازگشت آنان صادر گرديد. اين اقدام بيانگر توجه دولت عثماني به ممانعت 

  501ا و بيداري آن دولت نسبت به اهداف يهوديان مي باشد.از سكني گزيدن يهوديان در سين

م اشغال كرد، يهوديان بحث هجرت به سينا را مطرح كردند. 1882هـ/1300زماني كه بريتانيا مصر را در سال 

اين درست بعد از آن بود كه سلطان عبد الحميد دوم، درخواست آنان را براي هجرت به فلسطين رد كرده بود. 

ناميده، بناي آن داشت تا در آينده، از آن جا به عنوان » فلسطين المصريه«تشكيالت يهوديان، سينا را هرتزل، رهبر 

م براي اسكان يهوديان 1898هـ/1316نقطه حركت به سمت فلسطين استفاده كند. به همين دليل بود كه وي در سال 

، وارد مذاكره با برخي از وزرا بريتاني، به در سينا به هدف ايجاد دولت يهودي كه در دايره حكومت بريتانيا باشد

ويژه جوزف تشمبرلين وزير مستعمرات و لرد النزدان وزير خارجه انگليس شد. اين دو وزير با اين طرح موافقت 

كردند؛ چرا كه اين اقدام در راستاي اهداف استراتژيك بريتانيا بود كه از جمله آن ها تضمين حمايت از كانال سوئز 

قدرت شرقي بود. هم چنين ميان مصر با ديگر دولت هاي عربي در غرب آسيا فاصله مي افتاد. دولت  از سوي يك

عثماني نيز تضعيف مي شد و دولتي دوست براي بريتانيا به وجود مي آمد. اين طرح ابتدا با مخالفت سلطان عبد 

نيز با اين اقدام مخالفت كرد. بدين  الحميد دوم با شكست مواجه شد. به عالوه، لرد كرومر حاكم بريتانيايي مصر

  502»ترتيب طرح اسكان يهوديان در سينا متوقف گرديد.
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  . ممانعت دولت عثماني از مهاجرت يهوديان به فلسطين7

يهويان، در دوره هاي مختلف تاريخي، بر اساس ادعاهاي ديني و تاريخي، به فلسطين به عنوان سرزميني كه « 

دهد، مي نگريستند. آنان جنبش صهيونيستي را تأسيس كردند و تأييد دولت هاي بزرگ  به پراكندگي آنان خاتمه مي

را نيز به دست آوردند. دولت عثماني وظيفه داشت تا در برابر نيروهاي صهيونيستي و دولت هاي اروپايي حامي آن، 

ل بود، فرصت مناسبي را از فلسطين دفاع كند. صهيونيست ها، در يك دوره دسوار كه دولت عثماني رو به اضمحال

براي ايجاد جنبش خود به دست آوردند و گام هاي بلندي را براي رسيدن به اهداف خود برداشتند. با اين حال، 

دولت عثماني به مقدار توان خود از مهاجرت يهوديان به فلسطين جلوگيري و در برابر حركت صهيونيست ها 

وعده هاي هرتزل براي ارائه كمك هاي مالي هنگفت به اين دولت در مقاومت مي كرد. سلطان عبد الحميد در برابر 

  503»برابر اجازه مهاجرت به يهود، مقاومت كرد و به اين ترتيب از اسالميت و عربيت فلسطين دفاع كرد.

  

  دولت عثماني و نقش آن در گسترش اسالم به اروپا

اين كشور به سه قاره مهم آسيا، اروپا و آفريقا دولت عثماني جايگاه مهمي در تاريخ دارد، آنچنان كه فتوحات « 

رسيد و به صورت يك دولت آسيايي، اروپايي، آفريقايي در آمد. بدين ترتيب، اين نخستين دولت اسالمي بود كه با 

سپاه نيرومند خود، قدم در اروپا نهاد. وجود اين نيروي اسالمي عثماني، نظامي، سياسي، حقيقتي است انكار ناپذير، 

ت عثماني، نقش مهمي را در نشر اسالم در اقصا نقاط اروپايي عهده دار شد. عثماني ها، پيش از هر چيز خود را دول

مسلمان مي دانستند و به ترتيب براي دين، سلطنت و دولت، اهميت قائل بودند. در عقيده اسالمي عثماني ها نيز، 

آنان در آناتولي، در نزديكي مناطق مسيحي نشين  بيش از هر چيز، اصل جهاد اعتبار و اهميت داشت. زماني كه

پراكنده، مستقر شدند، بر جديت و نيروي آنان افزوده شده و روح جهاد را در نبردهاي خود در اروپا استوار كردند. 

اسالم براي عثماني ها، آيين نبرد بود و پس از برخورد آنان با سپاهيان صليبي كه پياپي از دولت هاي مختلف 

                                                            
  .205. رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحالل، ص 503
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ي اعزام مي شدند و تشكيالت پاپ در رم از آنان حمايت و دعوت به پيوستن مسيحيان به آنان مي كرد، اين اروپاي

احساس جهاد در عثماني ها بيش تر شد؛ گويي همان جنگ هاي صليبي گذشته كه در شرق صورت مي گرفت، 

ا بود. اين بار، نيروهاي صليبي با اكنون در سرزمين اروپا به جريان افتاده بود؛ و البته تفاوت زيادي ميان آن ه

سپاهي قدرتمند و مسلح كه چونان صفي محكم در برابرشان ايستاده بود، قرار گرفته بودند. در حالي كه هيچ راهي 

بياي ايجاد نفاق و اختالف ميان مسلمانان نداشتند. در بيش تر نبردهايي كه صورت مي گرفت، پيروزي از آن 

به داراالسالم تبديل و بذر اسالم در سرزمين هاي اروپايي كاشته مي شد. بدين ترتيب عثماني ها بود، دارالحرب 

حركت فتوحات اسالمي در آناتولي و اروپا، در مسير نشر اسالم قرار گرفت. اسالم در برخي از مناطق با سرعت 

رخي از اين شهرها بيش تر و در برخي از سرزمين هاي اروپايي با سرعت كم تري گسترش مي يافت. به تدريج ب

مانند قونيه، بورسا، ادرنه واستانبول به طور كامل به صورت شهرهاي اسالمي عثماني و مراكز علوم اسالمي 

  504درآمد.

اروپايي ها، به فتوحات عثماني در اروپا، از منظر فتوحات اسالمي مي نگريستند. سلطان محمد فاتح در سال 

ايتخت امپراطوري روم شرقي را گشود و آن را مركز دولت عثماني كرده، م به نام اسالم، قسطنطنيه، پ1453هـ/857

نامش را به استانبول به معناي داراالسالم است، تغيير داد. وي به نام اسالم مركز مسيحيت را تصرف كرد، همان طور 

هم عثماني ها به  پس از آن ، جزيره رودوس و بوداپست مسلط شد.كه سلطان سليمان قانوني به نام اسالم بر بلگراد

نام اسالم به كمك اعراب شمال آفريقا شتافتند و در برابر صليبي هاي اسپانيايي و پرتغالي كه قصد اشغال اين 

سرزمين ها و مسيحي كردن مردم آن نواحي را داشتند، ايستادند. و بدين ترتيب، اسالميت و عربيت آن نواحي را 

تا قلب اروپا پيش رفتند و توپخانه هاي عثماني، پيروزي هاي بزرگي را  تثبيت كردند. به هر روي، نيروهاي عثماني

بر ضد سپاهيان صليبي محقق ساختند؛ چيزي كه سبب باال رفتن سطح دشمني ميان اروپاي مسيحي و دولت عثماني 

  شد.
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عيت، در اين وض 505اين مسائل سبب شد تا اروپايي ها، دولت عثماني را رمز حيات عيني اسالمي تلقي كنند.

چنان پيوند استواري با دين اسالم يافته كه جداي شدني نبود و همين سبب افزايش موج » دولت عثماني«تركيب 

كينه و دشمني تمامي دولت هاي اروپايي نسبت به دولت عثماني به عنوان يك دولت مسلمان شد كه بر مردم 

  مسيحي اروپا حكومت مي كرد.

اني در آمده بودند، به همراه دولت هايي كه هنوز سرزمين شان تحت مردمان مسيحي كه تحت سلطه دولت عثم

سيطره اين دولت در نيامده بود، تالش زيادي در تصفيه سرزمين خود از عناصر عثماني مي كردند؛ چرا كه همه يك 

سيم هدف را كه بازگرداندن قدرت مسيحيت و نابودي اسالم و تحقق بخشيدن به اهداف استعمارگران مسيحي در تق

اراضي دولت عثماني بود، دنبال مي كردند. بر اساس اين ديدگاه بود كه پيمان هاي بين المللي كه بر ضد دولت 

عثماني ميان دولت ها منعقد مي شد، در اساس و بنيه خود، نوعي پيمان هاي صليبي بر ضد اسالم بود كه روح 

نجا بود كه برخي از دولت هاي مسيحي اروپا، صليبي گري در ان حلول كرده بود و به آن جهت مي داد. از اي

مسيحيان سرزمين تحت سلطه عثماني را تحريك بر مخالت با اين دولت مي كردند به شورش وا مي داشتند و به 

آنان اسلحه و آذوقه و پول مي رساندند تا مسلمانان عثماني و تازه مسلمانان آن نواحي را بكشند تا آنان به 

ين دولت ها پس از شكست اين شورش ها، به رهبران آن، هدايا و عطاياي فراوان مي مسيحيت بازگرداند. ا

« و » مريض العالج» « مرد مريض اروپا« بخشيدند. از لحاظ تبليغي هم به سلطان عثماني، عناوين مختلفي مانند 

  507»506مي دادند.» مريض كه مي بايد او را از بين برد تا هم خود راحت شود و هم ديگران
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  مقدار موفقيت دولت عثماني در نشر اسالم در اروپا

دولت عثماني نتوانست در نشر اسالم ميان اتباع اروپايي خود، پيروزي كاملي به دست آورد؛ بلكه تنها به « 

پيروزي محدودي دست يافت و آثار و نشان هاي روشن نيرومندي از خود در زمينه نشر اسالم در اروپا از خود بر 

در طول قرون و روزگاران تا به امروز، گروه هاي مسلمان زيادي در اروپا مي زيند كه به رغم همه جاي گذاشت. 

فشارهايي كه از ناحيه دولت هاي اروپايي براي بازگرداندن آنان به مسيحيت اعمال شده، آيين شان را تغيير نداده و 

  508تن به تغيير هويت اسالمي خود نداده اند.

اني در اروپا، تا آن اندازه نبود كه بتواند ريشه هايي در آن جا بروياند كه حيات آن حق آن است كه حضور عثم

دولت را، در زماني كه اركان اين دولت رو به ضعف رفت، حفظ كند. ريشه هايي به سان حضور قاطع در عمق آن 

را تضمين كند. دليل آن نيز جامعه و در آميختگي با آن، و يا نشر زبان و فرهنگ عربي كه  مي توانست و جود اسالم 

اين بود كه روابط تمدني ميان عثماني ها و ملت هاي اروپايي وجود نداشت. زماني كه دولت عثماني از اروپا حذف 

  شد، هيچ اثر نيرومندي، جز نشانه هايي در برخي از سرزمين هاي اروپايي، از آن بر جاي نماند.

نشر اسالم در اروپا كردند و زمان كه فردي مسيحي به اسالم  هر چه بود، ترك هاي عثماني تالش زيادي براي

مي گرويد، مجالس جشن برگزار مي كردند؛ كاري كه عالقه و غيرت تركان عثماني را براي نشر اسالم نشان مي داد. 

لي كه آنان كساني را كه با رغبت به اسالم مي گرويدند، گرامي مي داشتند. يك نو مسلمان، سواره بر اسب، و در حا

مسلمانان اطرافش را داشتند، با احترام در شهر گردانده مي شد و زماني كه در وي آثار اخالص را در تغيير دينش 

مشاهده مي كردند و مي ديدند كه با اراده خود دين اسالم را پذيفته يا او را شخصي محترم مي ديدند، با بزرگواري 

آمد، براي او انجام مي دادند. داليل نيرومندي وجود دارد كه اين به وي احترام نهاده، هرچه از دست شان بر مي 

در وجود ترك ها غيرتي بود كه همواره عقل مؤيد آن بود و آن اين كه به درگاه خدا ناله «سخن را تأييد مي كند كه 

رده، از خدا مي مي كردند تا مگر مردمان مسيحي به اسالم بگروند؛ به طوري كه هر روز در مساجد خود راز و نياز ك

                                                            
  .26، ص  1. عبد العزيز الشناوي، الدوله العثماني، ج 508
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خواستند تا مسيحيان به قرآن ايمان آورند و به دست آنان هدايت شودند و در اين باره، از هركاري براي تشويق و 

  509».تهديد و پاداش و عقوبت استفاده مي كردند

د؛ عثماني ها در برخورد با مسيحيان اروپايي نيز با روحيه تسامح كه برخاسته از قرآن بود، برخورد مي كردن

تسامحي كه سبب شد تا بسياري از آنان آيين شان را عوض كردند. عثماني ها در برابر حكام ستمگر فرنگي و 

بيزنطي، نعمتي براي مردمان بالكان بودند؛ درحالي كه حاكمان پيشين آنان غالبا نه عدالت را مي شناختند و نه 

و فرقه بازي هاي موجود در اروپا ميان ارتدكس شجاعت داشتند؛ [به عكس، سخت مردم را گرفتار تعصبات مذهبي 

ها، كاتوليك ها و پروتستان ها كرده بودند.] دولت اسالمي به اقامه عدل مي پرداخت و مفاسد را اصالح و امنيت و 

  510نظم را در بالد مختلف برقرار مي كرد؛ به طوري كه يك نظام اداري استوار و قانوني نيرومند برجامعه حاكم بود.

ي ها فرزندان خاندان هاي مسيحي را به عنوان ماليات مي گرفتند و در حالي كه آنان در سنين كودكي عثمان

بودند، آنان را در خدمت سپاه در مي آوردند. اين مي توانست معلول ويراني بسياري از شهرهايي باشد كه از جنگ 

دند. به همين دليل بسياري از اين كودكان، آسيب ديده بودند و در چنين شرايطي بسياري از اسرا به هالكت مي رسي

در اين شرايط، يتيم بودند و اگر دولت آنان را تحت پوشش نمي گرفت، از بين مي رفتند. طبعا در برابر حمايت 

دولت عثماني از مسيحيان، آنان مي بايست مالياتي سرانه در قبال اين حمايت و معافيت شان از خدمت نظام، به 

ين ماليات سرانه در مقايسه با مالياتي كه از اقطاعات گرفته مي شد، و نيز ستم مداومي كه ساكنان دولت مي دادند. ا

بومي پيش از آمدن عثماني ها از ناحيه بيزنطي ها تحمل مي كردند، بسيار اندك بود. ترديدي در اين نيست كه 

                                                            
  .185، ص 1970. سرتوماس ارنولد، الدعوه الي االسالم، ترجمه حسن ابراهيم و ديگران، قاهره  509
از همان  –يعني مسيحيان، يهوديان و ساير ادياني كه به وحدانيت خدا ايمان داشتند  –ا اهل ذمه يا اهل كتاب . استانفورد شاو مي نويسد: عثماني ها در رفتار ب 510

ناختند و به جاي روش ديرينه اسالمي، يعني بردباري و مداراي ديني پيروي كردند. بنابر اين رويش، تا زمان يك هاهل ذمه حكومت اسالمي را به رسميت مي ش
 ظامي جزيه مي پرداختند، حكومت اسالمي موظف بود از جان، مال و مذهب آنان حمايت كند. شماري از مسيحيان بالكان براي اين كه از مزايايانجام خدمات ن

مجدانه اي كوشش مذهب رسمي كشور برخوردار شوند يا براي اين كه از گروه هاي اقليت مذهبي همچون بوگوميل ها خارج شوند، به اسالم گرويدند ... اما هيچ 
جزيه از سوي براي جذب آنان به اسالم صورت نگرفت؛ علت اين امر شايد چيزي جز تمايل حكومت بر باقي ماندن آنان بر دين خد و در نتيجه ادامه پرداخت 

اني ها مقاومت مي كردند يا فرمانروايشان آنان به عنوان يك منبع عمده تأمين مداخلي براي خزانه نبوده است. تنها شهرها و شهرستان هايي كه در برابر هجوم عثم
لي يا جاهاي ديگر از قبول سيادت آنان سرباز مي زد، به اسارت در مي آمدند و اموال و خانه هاي آن ها دستخوش تاراج فاتحان و مسلماني مي شد كه از آناتو

  .51، ص  1آمده بودند. تاريخ المپراطوري عثماني و تركيه جديد، ج
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ار بوده است و كشاورزان مسيحي، به واليات عثماني، در قياس با بيش تر نقاط اروپا، از وضعيت بهتري برخورد

مقدار زيادي از آزادي شخصي استفاده مي كردند؛ چنان كه از دسترنج خويش در سايه حكومت سلطان عثماني، و 

در مقايسه با شهروندان بالد مسيحي در اروپا، بيش تر بهره مند مي گشتند. اين عالوه بر آن بود كه سلطان عثماني به 

ايش فعالت هاي اقتصادي در زمينه هاي صنعتي و تجاري ميان رعاياي خود بوده؛ به طوري كه طور دائم در پي افز

  شهرهاي آنان بسيار بيش از زمان بيزنطي ها، رشد اقتصادي پيدا كرد.

دولت عثماني، مورد حمله شديدي از ناحيه اروپايي ها و برخي از مورخان عرب واقع شده است. يكي از 

نان سرزمين هاي عربي را از عالمانشان تهي كردند؛ به ويژه مصر را كه پس از فتح آن توسط انتقادها آن است كه آ

سليم اول، به دستور وي، عالمانش همه به استانبول كوچانده شدند. اين در حالي است كه بيش تر مورخان به تاريخ 

و اندي در استانبول ماندند و پس  بازگشت آنان اشاره نكرده اند. بر اساس برخي گزارش ها اين مهاجران، سه سال

  از آن به دستور سلطان سليمان قانوني همگي به قاهره بازگردانده شدند.

انتقاد ديگري كه به دولت عثماني شده است، دور نگاه داشتن سرزمين هاي عربي از جهان خارج بوده است. 

م و 1516هـ/922زمان فتح شام در سال  عثماني ها براي اين موضع خود، توجيه داشتند؛ چرا كه دولت عثماني از

فتح مصر در سال بعد از آن، و به دنبالش حجاز، در شرايطي بود كه نيروهاي پرتغالي منطقه خليج فارس و دنياي 

اسالم را در معرض تهديد قرار داده بود. پرتغالي ها در تجاووز خود به اين نواحي، به دنبال اهداف صليبي و 

ويش بودند. طبعا دولت عثماني مي بايست از سرزمين هاي عربي در برابر اين خطر دفاع استعماري و اقتصادي خ

  511كند؛ چيزي كه سبب قطع ارتباط آن باعالم خارج مي گشت.

اين قبيل سخنان بي پايه، تنها براي حمله به يك دولت اسالمي است؛ آن هم دولتي كه در چشمان اروپايي ها، 

  512»ر آن شرايط قادر بود دارالحرب يا دارالكفر را به داراالسالم تبديل كند.دولت نيرومند اسالمي بود كه د

  
                                                            

  .696-690، ص  2الشناوي، الدوله العثماني، ج . عبد العزيز 511
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  نقاط مثبت دولت عثماني

شايسته است ابتدا به جنبه هاي مثبت دولت عثماني بپردازيم و پس از آن از جنبه هاي منفي آن سخن « 

  بگوييم. از جمله نقاط مثبت در اين دولت عبارت است از:

هاي اسالمي در جهان؛ اين كار با فتح قسطنطنيه و ورود مسلمانان به اروپا صورت گرفت؛ . گسترش سرزمين 1

كاري كه آنان، پيش از آن، از انجامش عاجز بودند، با اين كه از زمان معاويه به اين سو براي گشودن اين شهر اقدام 

  د.كرده، بارها آن را بدون فايده محاصره كرده و تا پشت درهاي آن رسيده بودن

. ايستادگي در برابر صليبي ها در جبهه هاي مختلف، به ويژه در شرق اروپا براي كاهش فشار مسيحيان بر 2

مسلمانان اندلس. همچنان كه به درياي سياه رفتند و تاتارها را برا ضد صليبي هاي روس تحريك كردند. اين افزون 

رق آفريقا و خليج فارس در برابر پرتغالي ها ايستادند. البته بر آن بود كه در درياي مديترانه در برابر اسپانيا و در ش

در اين حمالت پيروز نشدند و دليل آن عدم توجه ساير مسلمانان و در اصل ناشي از بي توجهي آنان به اطرافشان 

  بود.

كه در . عثماني ها در كار نشر اسالمي مي كوشيدند و ديگران را به ورود در ان تشويق مي كردند؛ به طوري 3

اين باره فعاليت فراواني كرده، اسالم را در اروپا نشر دادند و تأثير زيادي در جوامعي كه در ميانشان زندگي مي 

  كردند، از خود برجاي گذاشتند.

. ورود عثماني ها به برخي از بالد اسالمي، مانع از حضور استعمار در آن مناطق شد؛ استعماري كه در بالد 4

طعمه  513. در واقع، سرزمين هايي كه عثماني ها به آن جا وارد نشدند، بجز مغرب، [و طبعا ايران]ديگر وارد شده بود

  استعمار گرديد.

. دولت عثماني نماينده دنياي اسالم [سني] بود و مركز خالفت به حساب مي آمد؛ به همين جهت، ساير 5

فت مي نگريستند و خود را از شهروندان و مسلمانان در هر نقطه با ديده احترام و ستايش به خليفه و مركز خال
                                                            

  . داخل كروشه از رسول جعفريان است. 513
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پيروان آن مي شمردند؛ نگاهي محبت آميز به مركز خالفت داشتند و هر زمان كه خود را در معرض خطر مي ديدند، 

  از مركز خالفت استمداد مي كردند.

شامل تمامي  . خالفت عثماني توانست بيش تر مناطق دنياي اسالمي را به كشوري يكپارچه تبديل كند و اين،6

شرق آفريقا، تركيه، قفقاز، تاتارستان، قبرس، و بخشي از اروپا بود كه در  –منهاي مغرب  –سرزمين هاي عربي 

  جمع مساحت آن به حدود بيست ميليون كيلومتر مربع مي رسيد.

اين عنوان كه . اروپا به اين عنوان كه دولت عثماني، دولتي اسالمي است در برابر آن ايستادگي مي كرد نه به 7

اينان ترك هستند. آنان با كينه صليبي به رويارويي به عثماني پرداختند و شاهد آن بودند كه مسلمانان عثماني بار 

ديگر روحيه اسالمي جنگي را زنده كرده اند. آنان شاهد بودند كه موج تازه اي در فتوحات اسالمي پديد آمده، آن 

انان گرفتار ضعف گشته بودند و اروپا در انتظار نابودي آنان بود. تركان عثماني هم بعد از آن كه قرن ها بود كه مسلم

بودند كه ميان مسلمانان و جريان صليبي گري و در شرق و غرب اسالمي قرار گرفتند؛ چيزي كه سبب شد تا 

  اروپايي ها كينه عثماني ها را به دل بگيرند و از آنان متنفر باشند.

داماتي زدند كه صداقت و اخالص آنان را ثابت مي كرد. از حمله آن كه از مسيحي ها . عثماني ها دست به اق8

در سپاه استفاده نكردند؛ يا آن كه دانش آموزان علوم ديني را از خدمت اجباري معاف مي داشتند. هم چنين صدور 

لفا در برابر شرع شريف و مجله شرعي كه مشتمل بر فتاواي علما بود؛ هم چنين احترام به عالمان و تسليم بودن خ

  احترامشان به قاريان قرآن و خدمت به حرمين شريفين، مسجد االقصي و حرم ابراهيم در شمار اين كارها بود.

. از جمله آثار عثماني ها در اروپا آن بود كه غير مستقيم سبب شدند تا نظام اقطاعي از بين برود و مرحله 9

ورز، برده فئودال به دنيا مي آمد، زيست مي كرد و همان طور از دنيا مي رفت كه در اروپا حاكم بود و كشا –بردگي 

  515»514از بين برود. –

                                                            
  .34-26. محمود شاكر، التاريخ االسالمي، ص  514
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  نقاط منفي دولت عثماني

. بي توجهي به زبان عربي كه زبان قرآن و حديث است و اينها دو منبع اساسي براي شريعت اسالمي هستند. 1« 

عربي بيش از زبان تركي توجه مي كردند؛ چرا كه زبان عربي طبيعي است كه سالطين عثماني مي بايست به زبان 

زبان اسالم است. البته برخي از سالطين عثماني مدارس را در توجه به زبان عربي و علوم شرعي به طور محدود 

  ترغيب كردند؛ اما الزم بود خود شخصا به تعليم زبان عربي بپردازند و ديگران را به فراگيري آن تشويق نمايند.

. نداشتن آگاهي صحيح از دين؛ آن گونه كه بسياري از مسئوالن اين دولت، از اسالم جز عبادات آن را نمي 2

شناختند و به همين دليل بر انجام دادن عبادات، حرص و ولع داشتند. نشناختن درست اسالم سبب انتشار مكتب 

  لت عثماني انجاميد.هاي مختلف صوفي گرايانه و ضعف انديشه جهادي شد كه خود به ضعف دو

. از خطاهاي دولت عثماني، تغييرات سريعي بود كه به ويژه در اين اواخر انجام داد و عامل آن نيز ترس از آن 3

  بود كه اين افراد، با استوار كردن موقعيت خود، اظهار استقالل كنند.

بود كه امويان و عباسيان پيش  . شيوه وراثتي كه مبناي حكومت عثماني بود، توجيه اسالمي نداشت؛ اما چيزي4

از ان، بر همان رويه، عمل كرده بودند. كار برخي از سالطين در كشتن برادرانشان به هدف جلوگيري از ادعاي 

سلطنت نيز يكي از كارهاي غير شرعي آنان بود. همين طور از خطاهاي ديگر، ازدواج با برخي از زنان اروپايي 

  !نوعي توهين به امت تلقي مي شد

. عثماني ها تنها به گرفتن خراج از بالد فتح شده بسنده كردند و ساكنان آن را به همان حال خود ردعقيده و 5

زبان و عادات باقي مي گذاشتند. بدني ترتيب در كار دعوت آنان به اسالم و بيان مزاياي دين مبين اسالم در زمينه 

  وتاهي مي كردند.مساوات، عدالت، امنيت و انسجام آن با فطرت بشري، ك
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. ضعف دولت عثماني در اين اواخر، دولت هاي اروپايي را بر آن داشت تا بر ضد آن توطئه كندو با ايجاد 6

  حركت هاي استقالل گرايانه سياسي و ديني، كار يابد آنان دشوار سازند. آن چنان كه ملي گرايان

ش هايي در مناطق مختلف براي تضعيف و صهيونيست ها با استفاده از همين وضعيت، دست به تحريك جنب

  516دولت زدند.

بايد ياد آور شد كه نقاط قوت و مثبت دولت عثماني، بيش تر در دوره نخست اين دولت و نقاط ضعف آن، بيش 

  517»از هر چيز، به دوره اخير آن، كه دوره انحطاط و بازگشت و نابودي است، مربوط مي شود.
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