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زمستان 7931

روند شکلگیری عثمانی در روزگار تکوین ( 408-617ق)؛
از غازیگری تا دولتیابی

تاریخ دریافت4234/4/32 :

تاریخ تأیید4231/3/44 :

احمد فالح زاده

خالفت عثمانی به عنوان آخرین امپراتوری اسالمی ،در دوران شکل گیرری،
مراحل مختلفی را پشرت سرر نهراد .قرو

عردودی ایرن دسرتهاح حکرومتی از

بیگنشین سادح به ترتیب به سوی امارت ،دولت و خالفرت نشران ددنرچح نرچ
مرحله ،جابهجایی انچیشه سیاسی ر نظامی قچرت در آن است .دست یرافتن ایرن
سلسله به سازمانددی سیاسی ر نظامی در یک دورح تاریخی ،ریشه در شکسرت
سلجوقیان روم ،جغرافیای متصرفات و انهارح آنها دربارح فتوحات دارد .البتره در
این میان ،نقش ساختار دینی منطقه آناتولی ،ترکگرایی در ایرن منطقره ،انچیشره
غزا و غازی گری ترکان و فرآینچ سقوط امپراتوری بیزانس را نبایرچ از نظرر دور
داشت .مقاله پیش رو با روش توعیف و تحلیل دادحدا بر آن است که با واکاوی
ساختار قبایلی زنچگی ترکان ،میراث عثمانیان از سلجوقیان ،گفتمان دای اعتقادی
در فتوحات عثمانی ،بهرح گیری عثمانی از انچیشرهدرای عروفیانه ،گرزینش فقره
حنفی و نقش سیاسی زبان ترکی نشان ددچ که خالفت عثمانی در سچح نخسرت
 .1دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای دانشگاه مذاهب اسالمی تهران (.)ahram12772@yahoo.com
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حیات خود از آغاز فتوحات عثمان ( 617ق) تا فترت حاعل از پیرروزی تیمرور
بر بایزیچ( 408ق)؛ یدنی از غازی گری تا تشکیل دولت ،هار مرحلره را پشرت
سر گذاشته است.

کلیدواژگان :خالفت عثمانی ،عثمان غازی ،اورخان بیگ ،مراد اول ،بایزید اول.
 .1مقدمه

امپراتوویرع مانوواا یووا یوویس ا کووس ووده

یمووت د رههوواع نیاووانیا را در ر اوود

ک ل نیرع قدرت پینید .کیاهد تاریخ اشان مو دهود مانوان اوا ع(736- 656ق)

4

ینیاننذار لسله ماناا یه منیان فرمااده ترکنااان اینه چادراشوی در منوا م مور ع
تحت امر مظفر الدی یا الک ار الن اکم قسطنیا (634-673ق) مشغیل ابورد یویده
ا ت .ای که ا چگیاه یه منیان ینیاننذار یک لسله ظهیر کرد؟ یک مسوئله تواریخ
محیر ا ت.

3

اکاره تاریخ یه نله هالکیخان مغیل در صفر 656ق یه یغداد نریز اییالقا م ا نود
مستنصریاهلل ارث خالفت مبا

یه قاهره تدا م مبا یان در قواهره توا هفوده اسول

اکاره یه د ران جدیدع در میضیع ترکان فاتح ا ت 2.ایو

لسوله ا ااوا کوه اناینوده

پیس نام د لت لجیق در مر هاع مبار ه یا ر م یید تا ماا که مسیر تبودیل یوه یوک
امپراتیرع یکپارچه را

کرد مرا ل یسیارع را نذرااد.

 .1معاصرانش ،نام وی را عثمان جوق یا عثمان جق به معنای عثمان کوچک نوشتهاند(ابن بطوطه ،رحلة ابن
بطوطة ،ج ،2ص 191؛ قلقشندی ،صبح األعشى فی صناعة اإلنشاء ،ج ،8ص .)11
 .2اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص .11
3. Gábor Ágoston, Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire,
New York, 2008, p 3.
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یه مبارت دقیمتر تحیل در ماناا در هر ده مرا ل چندنااه را یه خوید دیود .ا
اا ع نرع یه منیان اخستی مر له در هند ه قدرت ای خاادان تا مواا کوه اکنوان
ماناا منیان خلیفه یر خید اهاداد مرا ل فرا اا در ای د لت مشاهده م کید.
ای پژ هس مرا ل لطه در وده اخسوت ایو

لسوله را در نوذار ا چهوار د ره

م دااد در پ مستند ا ع ای مرا ل ا الیوهالع نیاهوان تواریخ ا وت .منظویر ا
ک لنیرع یا

 -اظام در د ران ت یی د لت مجنیمه رفتارهاع یا

-اظام

مرا ل ا ت که قدرت محل ماناا پینید تا یه د لت یلند یواال در هنسوایگ ییوزاا
تبدیل کید .ای یرر

در پ یافت چگیاگ ک لنیرع اظام یا

ماناا در ده اخست ای

اختار اظوام

لسله ا ت.

 .2پیشینه بحث

دریاره میضیع مرا ل ک لنیرع یا

 -اظام ای خااودان در د ران ت ویی د لوت

مت مستقل ایکته اشده ا ت .البته کنارع ا ایکتهها یه یرخ ا مفاهیم ای میجید در

ای مقاله اکاره م کنند .یراع انیاه خلیل اینالجم در کتوا امپراتویرع مانواا  :مصور
متقدم  4622-4222در نفتارع هفت صفحه اع یا منیان ا امارت مور ع توا امپراتویرع
 4254-4423/755-121یه د ره امارت در ای
پ

لسله م پردا د.

ا ا فرید ن اَمَجان در مقاله د لت ماناا ؛ ا پیدایس تا فترت 4یه ویر د لوت

ماناا ا ک ل نیرع تا نله تینیر اکاره اع یا

 -اظام دارد کوه ر اود یرر و

اتایج ان یا مقاله پیس ر متفا ت ا ت .مقاله اا عنرع در اااتیل ا مانوان اوا ع توا
اا ع مصطف کنال 3هم پیشوینه اوا عنورع در منوا م ااواتیل

ر ملو را ا یوان

صالحالدی د قیش خ م نیید.
1.Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine.
2.Osman gazi’den gazi Musrafa’e anadolu gazileri.
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هم چنی مر ت یااار یا ایکت پایان اامه ارکدش در میضیع جایگواه اوا عنورع در

ااا کار ماناا  1یه نت اا عنرع م پردا د .اقاع ایی یاش در مقاله دی فرهنگ
یات در ااا د لت ماناا  3هنان یر که ا اامس پیدا ا وت یوه مبا وم مینوه اع در
ک لنیرع ماناا ر کرده ا ت .در ادامه م تیان کتا تاریخ اظام نرع در ماناا  2ا
مسعید ا یار اد ارد ج .اریک ین را معرف کرد که در ایع خید یراع کناخت اظام نرع
در ماناا کتا کایستهاع ا ت.
در ای میان مت در

تاریخ ماناا یا منیان ا ییگو توا د لوت ()4452-4222

4

یک ره ا د ران ییگ یه مصر د لتمدارع در ماناا پاع اهواده ا وت یود ن د وته
یندع اکاره یه د رههاع ک لنیرع د لت ر نار پ

ارهان متی یا مقاله پیدایس د لت ماناا

5

ا فطرت را در یر م نیرد.

رع یه چگیاگ ک لنیرع یا

ای

لسله ده ا ت .ه اییسنده دیگر؛ یعن جزم کارا ی تیقچه اکریا اکتواع یریور در
کتا مانان اا ع؛ اخستی ها کاراجا صار 6ر اد ک لنیرع یا

د لت مانواا را

تنها در ر نار مانان م کا اد .همچنی مجنیمه مقاالتِ ترکها 7یا هفتاد د مقاله در
د یخس یه د ران ک لنیرع ماناا ها م پردا د که یا هم مرا ل کو لنیورع ایو
د لت در ده اخست را ای چنی یه یحم اگرفته ا ت.
اکنین در چهار قالبِ مؤلفههاع اجتنوام -فرهنگو

یا و اظوام یوه چگویاگ

ک لنیرع د لت ماناا در مصر ت یی م پردا یم.
1. osmanlı devleti'nin kuruluşunda gazilerin rolü.
2. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş DönemindeDin Kültürü ve Hayatı.
3. Amılıtary hıstory of the ottomans.
4. Beylikten devlete (1300-1453).
5 osmanlı devleti'nin kuruluşun.
6 Osman gazi ilkler ve karacahisar.
7 Türkler.
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 .3بررسی اجتماعی-فرهنگی شکلگیری عثماانی در عرار تکاوین دولات ( -408
 617ق)
 .1-3ساختارهای اجتماعی جامعه ترکان؛ از شرق اسالمی تا آناتولی

جامعه ترک هم چین یسیارع ا جیامع دیگر ا کارهاع خاص را یوراع کو لنیورع
م پینید .ای جامعه در ااا یر ا اس اختار یسیار اده یُیع 4ک ل مو نرفوت کوه یوا
جید ایتدای ییدن قدرت متش ل یید که ا جنع یک خاادان پدید م امد .ریا ت یویع
یر مهده تُیدُ ن 3قرار داکت.
در مر له یعد ا نردامدن چند ییع در کنار هم اظوام دیگورع یوه اوام ایول کو ل
م یافت که ریا ت ان یر د ش یایغی یید .جنع تعدادع ا ایولهوا جنعیوت یزرنتورع را
ک ل م داد اام خاقان در ت در هنی

مان یر ر یانها م افتاد .یدی ترتیب هنوه

یایغیها در لطه خاقان قرار م نرفتند .ناه ای خاقوانهوا یو انکوه خوید را اخوری
اجیره قدرت یدااند یا اتحادکان امالم یک ایلخان م انیداد.
در هند ه ادن ترکان اخستی

2

مقام خاقان یا کاقان یاالتری مرتبوهاع یوید کوه

م تیااست ریا ت مامه را یرمهده یگیرد 4.در اادیشه یا

ترکها

یمت ورااا ع

ا ناا داکت که انر یه کخص یخشیده م کد ا در هنان ال یوه وعادت (کویت)
م ر ید .در ای

5

مان د خصیصه قدرت نزینس خااداا یالهاع دیگرع ییداد که یه

یارع اکم جدید م امداد.

6

1. Boy.
2. Tudun .
3. gökalp,ziya, Türk devletinin tekamülü,hazırlayan kazım yaşar koraman,
s 3.
4. Akman, Mehmet, Osmanlı devletinde kardeş katli, s27.
 .1منظور از کوت ،قدرتی ماورایی بود که ترکان در مراتب قدرت ،به آن معتقد بودند .از دیدد آنهدا ،قددرت
امری آسمانی بود که به افراد خاصی سپرده میشد.
 .6همان ،ص .28
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ال در

د ووت ا ردن کوواا

یمتهاع ترک

امضاع خاادان مترصد هرنیاه فرصوت یوراع یوه

ریا ووت ییداوود ان را ا جااووب قوودرت یخووس ا ووناا (کوویت)

م دااستند 4.ااچه در جایهجای قدرت در یه ارث ر یدن

یمت ا پودر یوه پسور دیوده

م کد ایم پاسداکت اام پدر یید .ا ای ر یر مبناع ر ون کهو در میوان ترکوان
یمت هم پسر یزرگتر یید.

3

ای تنام انچیزع ابید که یه هنراه ترکان یه اااتیل منتقل کود .در اقوع اادیشوه
ترک در فتی ات یه ضنینه ترک نرای

هنودل یوا قبایول تورک ا رکوته رفتارهواع

اکنان ماناا  2یید .ا ای ر

قت یایزید یه دیگر امارتهاع ترک ییرش یرد

میر ث

امیراشی هاع ترک اااتیل رفتار ا را د ت درا ع یه قیاای ترک دااستند ای نیاه یه
د ت خید مقدمات اظرع نله تینیر یه قلنر ع خییس را فراهم کرد.
در اقع رح نسترش منا م ترک اشی در دل ییزاا

در ت یور ا واس اادیشوه

ترک نرای ریخته کد؛ یرا انناه که یایزید مل پاکا جندرل
محاصره قسطنطنیه فر تاد ی

اده

یر امظم را یوراع

ا درخیا تهایس ای یید که هنوراه یوا واخت یوک

مسجد در انجا محلهاع ترک اشی در ان ک ل نیرد یراع ان کهر اکم کرع معیّ
کید.

4

انر کن یه مقب یرنردیم در ترک کدن اااتیل جنوگ مال نورد(462ق) کوه الو
ار ووالن ( )455-465وولطان وولجیق در ان امپراتوویر ییووزاا

ر موواایس دییجوواا

 .1همان ،ص .11
 .2همان ،ص .12
 .1برخی از تفسیرهای عثمانی تبار ،دلیل پیروزی عثمان در رزمها و تشکیل قدرت را احترام فدراوانش بده
قرآن می دانند و برایش ماجرایی خواندنی ،نوشته اند(بروسوى اسدماعیل حقدى ،تفسدیر روح البیدان ، ،ج،4
ص .)29
4. Haldun Eroğlu, OSMANLıLARıN 1453 ÖNCESİ İSTANBUL KUŞATMALARı
S 8.

413

سال نوزدهم ،شماره هفتادوششم ،زمستان 1936

(462ق4274/م) را ک ست داد اقطه مطف یه کنار م ر د؛ چرا که ا ای پ
قصد کیچ اقامت یه ای منطقه را یر م کداد.

ترکان یه

4

یا ای ال پیس ا ای تاریخ ترکن هاع کیچ اشی یوه منوا م مختلون ااواتیل
مهاجرت کرده ییداد در ترک ا ع ان اقس ا ا داکتند .نذکته ا ای ها یرخ ا
اا یان پ ا پایان جنگ یوه قرارنواههواع خوید یا اگشوته در هنوان منوا م و نا
3
م نزیداد.
ی ا ا ات که ان تیان ا ان نذکت قدین ییدن تجوارت راه کونال ایوران یوه
اااتیل یید که مسیرع اکنا یراع ترکان یه کنار م رفت .چنانکه ا دیریا یویرشهواع
ترکان ای یع ارس در مسیر ای جادههاع تجوارع یوید .پواره اع ا تحقیقوات اشوان
م دهند که ترکان در مسیر ر د یه اااتیل چهار مر له را پینیده ااد:
ی م .تیز یا اکنان قبایل یر ر خیا تههاع کخص ؛ د م .ابرد یور پورچم واکم
قبیله اع ای یار ملیه یک ییگاشی دیگر؛ یم .هجیم ا سا ات ااک ا اکتهاع د ت
یای یه ر می هاع جدید یراع تغذیه خید نلهها چهارم .هنراه یوا ولجیقیان در
جنگهاع د لت لجیق یا رقبایس هر ا چندع رکش

درنیرع یا هنی د لت.

ااگیزه ترکاا که یه یع اااتیل م امداد ضیر در ابرد یا ییزاا

2

تجوارت نلوه

دارع یید 4.ای ا ته را یاید ییافزاییم که پیس ا مصر ولجیق ترکوان مسویح ر یوه
اااتیل اهاده ییداد ا امپراتیر می های را دریافت کورده ییداود .یوه نیاوهاع کوه یوا
ییرش هاع لجیقیان یه ییزاا
اکنااس ترکان مسیح ییداد.

یخش ا ر می های که در اختیار ااها قورار نرفوت
5

Abdullah, BAŞLANGICINDAN 1071’E KADAR TÜRKLERİN
ANADOLU’YA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME, s 227 .

1. KAYA,

 .2دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص.141

3. Cahen, claude, Türklerin Anadolu'ya ilk girişi, s 9.

 .4همان ،ص . 211
 .1همان ،ص . 211
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مدت یعد جامعه مسلنااان اااتیل مبارت یید ا ترکان مر هوا فار ویاا کوه یوه
ان جا کیچیده ییداد 4.در ای میان درنیرع هاع ارمنیان ییزاا
د نر ه ک نجه ا ار ارمن ها ا یع ییزاا
را رقم ده یید 3.جنامت ارمن
یه ااها م پیی تند.

یه دلیل تفا ت مذهب

ایم تشتت در ا در میان مسیحیان

ترکان را یه مراتب یهتر ا ییزاا

ارتدک

2

پیس تر ارمنستان مر هاع خوید را یوراع ر د خورا کوارع در ییوزاا
دیگران قرار داده یید 4اما یا تصرف منا م ارمن
ا تیالع کلیساع ییزاا
ا یا م کداد.

م دااستند
در اختیوار

ریاا اشی ا ویع ترکوان دیگور

در ان منا م یه پایان م ر ید کلیساهاع ارمنو

وریاا

5

 .2-3باورهای دینی جامعه ترکان در فتوحات عثمانی سده نخست

امتقاد اخستی ترکها؛ یعن هنان کننیزم 6داراع ای مفهیم یید که یالهای که یر
ااسانها ارد م کید یرایند نناهاا ا ت که پیسترمرت ب کدهااد 7.یدی ترتیب یراع
هر ییرک

اخست ا تحقاق نله اسبت یه م ان را مطرح م کرداد .انناه یه منویان

ریا ان مذا یه ان م تاختند.
 .1همان ،ص . 218
 .2همان ،ص.219 -218
 .1همان ،ص .218
4. Claude, s 28.
 .1همان ،ص . 18
 .6شمنیزم از باورهای اولیه ترکان بود و به وسیله شمن ها که از نظر ترکها ،قدادر بده ارتبداا بدا خددا و
مسلط بر فنون سحر و جادو بودند ،تبلیغ میشد .از آنجا که آنها سبب خیر و دوسدتی و مدرتبط بدا تیبدت
شمرده میشدند ،ترکان این افراد را برای حل مشکالت خود ،نزد خدا واسطه قرار میدادند .ر.ک:
Drury, nevill, Şamanizm, şamanlığın ögeleri, s19
7. Drury, s 30.
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یا چنی پشتیااه ف رع ییرش یه ر می هاع دیگر در اگاه قیم

دلیول نناهوان

پیشی اهل ان دیار یید 4.در نفتارع نستردهتر م تیان مدم کد در میان تنام ترکاا
که امر یه ا الم نر یدهااد یه دلیل ایقه کنن ایشان هنی هم رنه های ا ای ایی
در مرا م رفتارهاع ااها دیده م کید.

3

یرخ معتقداد پیشینه ی تاکیه ملییان هنان اادیشههاع کنن ا وت 2.چ اموه اع
که عدالدی یه یله ان کخصیت مانان را تید یه خیی اشان م دهد مانوان ایو
ابردها را ر م خدای م دااست که در راه نسترش ا الم ماادنار کدن اام ایک ا ااها
یهره م نرفت.
همچنی

4

ا اامه مراد ا ل یه ا راایس اکم د ت اشااده ماناا در جنی مقد ایوه

یر م اید که ماناایان ر می هاع فتح کده را یخشش ا ناا ا یع خدا یه یرکت
پیامبر

م دااستند 5.در ای میان مالنان دین یا هنراه خوید مشور میت کویق

ییشترع یوه ایو

رکوتهواع دینو مو یخشویداد 6.پیور ان ااهوا؛ یعنو چهوار نور ه

ا جنگ جییان دین یه ترتیب اا یان ر م اَخیان ر م اَیوداالن ر م یاجیوان ر م هنگو
کاهدان ای ادما هستند.

7

 .1همان ،ص .42
ve

Materyaller

bugün şamanizm

ve

Tarihte

Abdülkadir,

2. inan,

araştırmalar, s 204-207.
3. şener, Cemal, Şamanizm, s72.
 .4هربرت آدامس کیبونس ،عثمانلی ایمپراطورلغر.ک قورولوشی ،ص .18
5. Murgescu, Bogdan, Osmanlı impratorluğu, S 42.
6. Cezmi karasu, Osman gazi ilkler ve karacahisar, odunpazarı belediyesi, s
24-25.
 .1همان ،ص .21
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رکناس یه اام د ر ین (د 736 .ق) در یشو اوامدار یوه اوام اده یوال (د.

736ق) پدرِ هنسر مانان که د ر ین تفسیر دیم اصیل فور ع را اوزد ا امیختوه
یید کااه یه کااه یکدیگر یه جنگ هاع مانان صیرت خدای م یخشویداد 4.هنراهو
ای فقیه در یس ییان کننده هنراه

یا

-اظام د کاخه ا مذهب در ان ر نار

ا ت 3.در الیهالع ای جایه جای اادیشه ها مفاهین چین کهادت یهشوت جوا دان ا
خنان فقیهان مرکدهاع صیف یه مجاهدان تزریم م کد.
البته یک ر ع

2

ه پیشرفت ماناا ایو یوید کوه در یوا ر دینو ااهوا ا وتفاده ا

مسیحیان در قدرت اقس خاص داکت .یا انکه کنار ایرمسلنااان در را ر امپراتیرع
ماناا در یهتری

الت

پنج درصود ا هنوه کوهر ادان یوید  4ییشوتری میوزان

مسامحه ماناایان را در کییه ادارع ااها م تیان مشاهده کرد؛ یعن جای که ارتدک ها
در اختار مدیریت ادارع ارد م کداد .پیسنام ای کار لجیقیان اااتیل ییداد که یوه
هنی کییه ا کاریران مسیح ا تفاده م کرداد در قیقت ای ر ش ا ااها یه یادنوار
مااد 5.ا یع دیگر در ادامه یا ت د رع ا ا ار ایور مسولنااان هنویاره پو
فتح امیر دین اهل کتا یه خیدکان انذار م کد.

ا هور

6

ا ای ها که یگذریم ایدئیلیژع ازا یا هنان جنگ مقدس  7اادیشهاع قراا یید کوه
اخستی

نگ یناع د لت ماناا

یهتری تیجیهنر نلههاع ای د لت یید .هنان یر

1. Gel, Mehmet, Kuruluş Devri Osmanlı “Fakı” Zümresinin Tipik Bir
Öncüsü : Tursun Fakı, s 109.
2. Murgescu, Osmanlı impratorluğu, S 40.
3. çöllüoğlu, Sami, Cihat Hakkında Ehl-i İslama, s 162.
4. Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın yönetimi, s 77.
5. Ekincilik, Mustafa,Türk ortodoksları, S 103.
6.Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın yönetimi, s 29 .
7. Emecen, Feridun, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine,
s 7.
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که امیر اشی ماناا

خید را در مره د لتهاع اا ع م دید .مسوتند ایو ادموا لقوب

اا ع ا ت که یراع ال ی مصر ت یی د لت یه کار رفته ا ت.

4

البته در فرهنگ امیراشی هاع مر ع البه یا ای مفهیم یید .جنگهاع ی پایوان یوا
کفار یا منیان ازا یه تش یل نر ههای ااجامید که تحت فرمان اا ع ییداد دماع خیور
کییخ ا با تأیید ا تقرار رهبران کنرده م کود 3.ا ایو ر اخسوتی امیوران ایو
لسله همچین مانان(673-735ق) ا رخان(763-735ق) لقب اا ع داکتند.

2

 .3-3جایگاه زبان ترکی در دوران تکوین دولت

یا تأمل در ر یدادهاع دههاع کشم تا اهم هجرع یه را ت م تیان ای

ه قورن

را ده هاع ترک اامید؛ چرا که جهان ا الم در ان مصر د وت کوم در یخوس کورق
قلنر ع نسترده ترکان یید .یان ترک یه منیان کاخصه ای قیم نذرناه یراع مبیر
اخالق یا رهاع ترکان ا یان های یید که هنراه خید یخس یوادع ا فرهنوگ کویچ
اشین ایی هاع اجتنام

یا رهاع اژادع را یه ا یاع صغیر منتقل کرد.

اا ییاالیسم چه در کنایل قیم نرای

چه در قالب اوژاد خویاه

نسوترش قودرت

در میووان ترکووان هنوویاره یخشو ا یا رهوواع در او ایو قوویم یووید .ا وویع دیگوور
مصر ترکنااان در اااتیل

ر مل

د ران ضیر میوراث یوران ولجیق یوید کوه خوید

 .1ر.ک:
Cezmi karasu, tuğçe m sakarya, oktay berber, Osman gazi ilkler ve
karacahisar.
 .2نمونههایی از این امر را در آتاز کار عثمانی دیده میشود .ر.ک:
Gel, Mehmet, Kuruluş Devri Osmanlı “Fakı” Zümresinin Tipik Bir Öncüsü :
Tursun Fakı.
 .1تقی شیردل ،بررسی نقش و کارکرد طریقتهای صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه»،
تاریخ در آینه پژوهش ،سال هشتم ،ش ،1ص  111به نقل از پی.ام.هولت و آن.ک.س.لمبتون ،تاریخ اسالم،
ص .161
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اجیرهاع یاا ا ایع ترک را در میان ااها قرار م داد .در هنان مان در ا یاع صوغیر
ت یرخ ا فقها در مصر ا رخان در ا یهها فار

صحبت م کرداد4اما ای ترک یید

که یگااه مؤلفه لسله ماناا در یرایر دیگر د لتهاع ا والم مریو -فار و کونرده
م کد.
یا انکه در ان مان هنی یان ترکو یوه یوان دریوار دیویان تبودیل اشوده یوید
ماناا ها تیااستند یناع یاا د لوت خوییس را یود ن پیشوینهاع در میوان د لوتهواع
ا الم یر پایه یان ترک ا تح ام یخشند .البته اایش یا یان ترک یه ر ع فار
مری یه دلیل ا تیالع ای د یان یزرگ ا الم
امالن ای

یان در اااتیل اصل تری

در ت یر هنان ا ا

چهرههواع ملنو ادیو

یژن ای

یان یید.

دیویاا

3

که یناهاع تاریخ میان ایران ماناا د ش یه د ش هوم

در معنارع پیشرفت م کرداد  2یان یه داد

تد صنینااه مشغیل یید 4.ماناا ها هرنوز

در پ ای ابیداد که یه مخالفت یاا یا فار

یا مری د ت یزاند؛ یرا یان ترکو در

مری درهم تنیده کده یید که چنوی کوارع دیویان یوژهاع

ای

ده چنان یا فار

م

لبید که در ی ه تیان ادییان ترک ابید.
ا یع دیگر تالش ماناایان یراع قرار نرفت

دییاا -دین ِ جهان ا الم؛ یعن فار

مری

یاا مادرع خییس در کنار یانهاع
داراع ایم اگاه یادت ترکااه قلنوداد

م کد.
 1ابن بطوطه ،رحله ،ج  ،2ص .211
 .2عبدالقادر قره خان ،تکامل شعر در ادبیات عثمانی و تاثیر ادبیات ایران در آن ،ص . 1
 .1ریتر ،کارل ف« ،آرایش ساختمانهای ایرانی و عثمانی ،تبادل شیوه های معماری در سدده هدای یدازدهم
(ششم هجری) تا چهاردهم میالدی (نهم هجری)» ،ترجمه مسعود رجب نیا ،هنر و مردم ،1148 ،شماره .89
 .4ریدداحی ،محمددد امددین« ،نفددوز زبددان ادبیددات فارسددی در قلمددرو عثمددانی» ،یغمددا ،اردیبهشددت ،1149
ش .261
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قیقت ان ا ت که در یک یرر
تیجه ا نستره اژناا ای
یان فار

یاا ترک ماناا م تیان نفت که یخس قایل

یان در اختیار یانهاع مری

ای یید که در مینوه کوعر اد

م یخشید که یژه ر می هاع خیشاشی

فار

یید4اما خصیصویت

وال هویاع خاصو یوه کونیادنااس
مردم اهل یوزم کوادع یوید .ا ایو ر

ماناایانکه ر یه ر می هاع خرم ر ع اهاده ییداد چنی ادییوات را یسویار دلنشوی
م دااستند3.جالب انکه ت میلیع کامران ایراا اااتیل
م

فار

ر داد.

2

یک دقیقه ای که تغییر تحیل یاا در اظام یان ترک
فار

ادییات مارفااه خوید را یوه
امیخوت یوا یوانهواع

مری در هر یک ا د رههاع تاریخ ماناا متنایز ا د راا دیگر ا ت .یه اظر

م ر د اظام دنرنیا ارام یا هنان تغییر تدریج نرته یردارع یواا در د ران مانوان
یه دلیل ادن کنایل

یمت تا د د یسیار کن تحت تأثیر دییان االران یید اما در

مهد ا رخان یعدها مراد یایزید یه دلیل نسترش قلنر

تغییور واختار قودرت یوان

ترک دریار ا الت اده خید یه یاا د تخیش ادیبان دیویان واالران درامود کوه
ایا مند الگی یردارع فرا ان ا دییان االرع ایراا

اژنان خاص فقه ا الم -مری یید.

البته در د ران نردش کرق خالفت ماناا یه یع ر می هاع ا الم مر

یان

در را تاع تش یل خالفت ا ده ماناا ها توالش یوادع کرداود یوان ترکو را یوه
 .1از این رو ،پس از فروپاشی عثمانی ،ترکان جوان به خالص سازی زبان ترکی از واژگان عربی و فارسدی
پرداختند و بنیاد زبان ترکی را برپا کردند  .با وجود خدالص سدازی زبدان ترکدی ،هندوز هدم آثدار فدراوان
ساختاری و واژگانی زبان عربی و فارسی در ترکی جدید به خوبی دیده میشود .برای نمونده ر.ک :کتدا
آموزشی زبان ترکی استانبولی«.» yeni hitit
2. koç, yunus, fatih yeşil, nizamı cadıd kanunları(1791-1800) , s 1b-74a.
 .1محمد امین ریاحی« ،مولوی و ادبیات مولویه» ،پژوهشنامه اد حماسی ،دوره  ،1188 ،1ش  ،9ص41
. 11-
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یادع یا یان مری

هم نرای

ادار ا اد تا در خیر فهم امرا کید ااان یادت ترکان

را یپذیراد.
 .8بررسی سیاسی
 .1-8میراث سلجوقی در قلمروی نخستین عثمانی

قلنر ع لجیقیان ر م در قیقت نستره ا والم ترکوان در ور می هواع ازدیوک یوه
ییزاا

یید .یا ای تفا ت که یا ییرشهاع جدیود تاتوار فرهنوگ جنوگا رع ترکوان در

اااتیل یا اگاه ر امدترع معرف م کد .دیودناه کوه ا پیور عهواع یوزرگ ترکوان
ایت م انید .ای خُلم اظام که ینه یه ینه در ترکان ا کرق تا اااتیل
د ت م کد یا ا الم مغیالن در پایاا تری
را اسبت یه ییزاا

د ت یه

الهاع ده هفتم 4معادله ترکان مسولنان

مسیح در صحنه اظام نرع

یا ت یرهم د.

ینایر یرخ ا نزارشها ا الم ترکان یه مصر قراخاایان یا م نردد 3اما مغیالا که
تا چندع پیس خیا ته یا ااخیا ته امیال کلیسا را در ر می هاع ا الم منلو کورده
ییداد 2اکنین اگاه مال ااه یه ر می هاع ییزاا

داکتند .البته در ای میان هنی اقس

اقتصادع جاده ایریشم در ا یاع صغیر یراع ماناا ها مشخص ابید.
ای پیشینه که ترکان مسلنان در

یمت مبا یان پ

قدرت یدل کداد  5مقدمهاع تاریخ یید تا پیر ع

4

ا مدت یوه نور ه فشوار پور

یموت ولجیق در ر یوار ی یوا

 .1مستوفى ،تاریخ گزیده ،ص. 612، 164

2. aydar, hidayet, türklerde anadilde ibadet meselesi –başlangıçtan
cumhuriyet dönemine kadar, s 50-51.
 .1ن.ک :معصومه گودرزی ،روابط اروپا با دربار مغول ،پارسه ،اردیبهشت و آبان  ،91شماره .19-18
4. İbret, Ünal, TARİHİ İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ BİR ANADOLU ŞEHRİ : TOSYA
(KURULUŞU VE GELİŞMESİ), S 11 .
 . 1دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .129
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ییزااس ها در مال نرد ( ال 4274میالدع) در ا ههواع ااواتیل را یوه ر ع تورکهواع
مسلنان یگشاید.
اانفته انااد در ای ابرد یزرگ کردهاع مر اا

سنییه ر ادع کدادع یوه یوارع

لجیقیان امداد 4.البته اخستی ترکان اضر در ر دات ییوزاا

یایون یوکپارچوه

اُ اُی  3ییداد که در ایینوه تواریخ تحویالت یزرنو را در انجوا رقوم داود 2.مواا کوه
لجیقیان تیان خید را در مرکز ا د ت داداد ایالت دیوار ر م در ااواتیل یوراع کسوب
ا تقالل یا

یه جنب جیش افتاد.

4

یمت لجیق یا ترکیب نتهاع ا الم
ایجاد کرد تیااست
یمت که در

یمتهاع پ

مادات مردم ترک ایع

ا خید را تحوت توأثیر قورار دهود .مودم تنرکوز در

یمتهاع یا تاا ترک متدا ل یید ا مان لجیقیان تا د ره

لطان محند فاتح امنال م کد 5.البته در را ر تاریخ ماناا
د لتهاع دیگر میج م د .ان نیاه که ماناایان پ
یا

یمت که
یمت

نرته یردارع پرراوگ ا

ا مرگ مل شاه لجیق یه نتهاع

ـ ادارع د لت یزرگ لجیقیان ادامه داداد هنان اهادها را فظ کرداد.

6

یعدها اظام ا لیش که صیرت ا هنان قیاای پیشی یید یا ایو تفسویر کوه منوا م
مختلن کشیر در مال یت مشترک امضاع خاایاده اکم یاکد در میوان موردان خواایاده
تقسیم اداره کید دلیل کد تا ولطاا کوه قورار یوید در مرکوز مسوتقر کوید پو
درنیرعهاع خیای یر تخت ینشیند.

ا

7

1. BİÇER, Bekir, SELÇUKLULAR VE KÜRTLER, S 167.
 .2گروه های یکپارچه ترکان را اُتُز میگفتند.
3. Inalcık, Halil, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, s 104.
 .4همان ،ص .111
 . 1همان ،ص .141
 . 6همان ،ص .141
 .1همان ،ص .142
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ااچه مهم ا ت ای که اادیشه یا

ترکان ان ر نار متأثر ا فتی ات یوا را ردا

ترکان مغیل دریر داراده ایم اگاه پیر مند در ر م یید .ا ای ر چشم اادا هر ییرک
هنیاره ایم

پیر ع را یدک م کشید .ماناایان یا نذر ماا

یالا در ولطنت

تیااستند ای میضیع را راگ ییع ا الم یخشند یا منیان خالفت ا والم یوه ایو
ضعیت صیرت ا الم داداد.
لجیقیان در فضای

4

ادن م کرداد که دی در مقایل اقتدار یا

کارکرد مهم

تعیی کنندهاع اداکت .کافاس ا الی یر ای یا ر ا ت که اقیام ترک یه دلیل جدا دااست
دی

دایا تیااستند پیشرفت کنند 3.دیدناه که ییشتر یرنرفته ا اختار

یالر ترکیوه

امر ع ا ت .یه هر ر ع ال هیاع ااا فتی ات ماناا یه خیی اشان داد که ااوان
ا هیچ فرصت یراع قلنر افزای اگذکتند.

2

 .2-8آمیختگی سیاست و اندیشههای صوفیانه در هندسه قدرت

ترکن ها پ

ا امدن ا ما راءالنهر یل مظویم ا یا رهواع خوییس را یوه هنوراه

ا رداد .یا رهاع اخستی ااها در خرا ان اهنگ صیفیااه داکت؛ چرا که تصویف کوه یوا
رف دار اادیشه ا الم مبتن یر تسامح یید اظر ااوان را

فرهنگ مامه در امیخته یید

جلب کرد ا نایت ااان یرخیردار نردید.
در اختار جامعه کنا

یا

ماناا

ا کار

یات یه ای کو ل یوید کوه در

ر تاهاع یک جااشی ائنه جنامات کوه مسوئیل ر ویدن یوه مبوادات موردم ییداود
کییخ که در ایا خااقاهها یه فعالیت صیفیااه م پرداختند ضیر داکتند.

4

1. Mumcu, ahmet ,osmanli devletinde siaseten katl , s 183.
 .2همان ،ص .116

3. Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın yönetimi,
s 29.
 .4دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .164
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اکاره یه

کس احله صیف در ان د ران انایش ا ضعیت صیفیان ان مهود

ا ت 4.معر فتری ایو

لسولههواع صویف پیور ان ازالو (د4444 .ق)؛ قادریوه کوه

ینیاننذار ان مبدالقادر نیالا (د4466 .ق) یید؛ کبر یه کوه یوا اجوم الودی کبورع (د.

612ق) کناخته م کید؛ مالمتیه3؛ اکبریه
در کنار اقسیندیه
673ق) را م تیان ی

5

2

ی تاکیه 6ی تردید ریقت میلییه میالاا جالل الدی ر م (د.

ا افیذتری

ریقتها در ای

ی تاکیه در ر تاهاع د ر ا مرکز کهرها
القا اکناع یایا اَدَه دَدَه
ااع ا

ا ف ر صیف

یسییه 4ییداد.

1

ده دااست .میلییوه در کوهرها

ر دات رفداران فرا اا داکتند.

اَیدال در میان درا یس ای

7

مان در ال م چرخید که

در یش در قلنر ع ماناا یید .ای

لسله صیفیان چنوان در

 .1شیردل ،بررسی نقش و کارکرد طریقتهای صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکیدد بدر طریقدت بکتاشدیه»،
تاریخ در آینه پژوهش ،سال هشتم ،ش ،1ص .111
 .2برای آشنایی با مالمتیه و بکتاشیه ،ر.ک:
melamılik ve bektaşılik,cavit sunar,Ankara üniversitesi,ilahiat fakültesi
yayınlar.
پیروان حمدون قصّار (د211 .ق) که به سودمندی سرزنش نفس باور دارند و میکوشند داناییهای خود را
پنهان کنند و کاستیهای خود را علنی کنند تا به یاد نقصهای خود باشند.
 .1پیروان محییالدین ابن عربی (د618 .ق) که چون لقب دیگرش ،شیخ اکبر بود به اکبریه مشهور شدند.
 .4طریقتی صوفی که خواجه احمد یسوی(د162 .ق) معروف به پیر ترکستان ،تأسیس نموده است.
 .1نقشبندیه طریقتی منسو به خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی (د 118 .ق) است.
 .6طریقتی که خود را منسو به حاجی بکتاش ولی ،زاهد خراسانی میدانند.
 .1داود دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .162
 .8برای نمونه دده قورقورد ،کهن ترین متن بازمانده ترکی و مجموعه ای از سخنان یکی از دراویش اسدت.
ر.ک:

Əzizхan Tanrıverdi,Kitabi-Dədə Qorqud»un obrazlı dili, Bakı, Nurlan,
2006.
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قلنر ع ماناا قدرت یافتند که قیام یایاییان که پیر ان ریقت پرافویذ یایاییوه در میوان
مشایر کیچ اشی ترکن یه ان د ت داد یه منیان رکت اجتنام یا هدفهاع دینو
– یا

ی

ا ر یدادهای ا ت که جایگاه کاخه هاع صیفیه را در مانواا

پو

ا

امیان کیرش یایا ا حاق در اااتیل اشان م دهد.
نییا ا اس پییاد صیفیان

جید اخبگان دین خااقاههوا مودارس

یا ت ماناا

منا م مختلن جهان ا الم مااند مصر ایران یید که ا

یمت مغیلها م نریختند

یه منا م د ر افتاده مر ع پناه مو ا رداود در وا مانهواع
مسئیلیت م پذیرفتند یه فعالیت م پرداختند.

ویمت ایو منوا م

4

یایاهاع ترکن یا کییخ ریقتهاع یا ن که معناران معنیع جیامع کیچ اشی هاع
ترکن ییداد 3ازد مردم در کاخ ییگها میقعیت االی داکتند .یراع ماال کساا مااند
ایدال می

ایدال مراد کیمرال ایدال که در کنار ییگهاع مانواا

در صوحنه هواع

اجتنام اقش فعال داکتند یایاهای مبلغ مجاهد ییداد.
یه دلیل انکه در د لت ماناا یه صیفیان؛ یعن اهل ریقوت مسوئیلیتهوای داده
م کد ا رخان ییگ(763-735ق) پ
انجا تأ ی

ا فتح ایزایک 2اخسوتی مدر وه مانواا را در

کرد دا د قیصرع را که اهل تصیف

ریقت یید یه منیان مدرس در ان

یه کار ننارد.
در اقع اادیشه یا

ماناا

ادامه تف ر ا اا یید کوه لشو ر موال را ضوام

یقاع قدرت م دااست 4.همچنی پایگاههاع ف رع صیفیه در منا م مر ع که فرهنوگ
 .1اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص . 64
 .2همان.
 .1شهری در استان بورسا که در سال  111قمری گشوده شد.
 .4اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم.
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لحشیرع یید یرقرار

مامیااه ترک اا یان درا یس که دریرنیراده د جریان مرفاا

ییداد 4.جالب انکه منایع مری یا کگفت یه صن صدها در یش م پردا اد که هنوراه
یراق یایا (د727 .ق) 3در ال 4227/727یه کام امده ییداد در ای یاره م اییسند:
آنان بر گردن خودد لوو ز جنر ور ب وود بددنوش ودور خودد ود رد و ش ز
سب وهای بلنشی دد ونش .دو دسوان خدد مشو رهای وودب ی دوا گرجهوادل موو
ملکرد کد ندکل خم ش دد ت .همون ی بد همرد خدد نقاو ز نل دد ونش ز جمانل
کد صشدی آنها بلنش مل ش بد سرعت رزع بد وقو
زقعل بد نماج ز وزج نملگذد ونش.

نییا اصل تری مامل پایدارع
صیفیه یا ماناا ا ت .پییاد یا
ا رخان یه یله س اخ

3

یمت در مصر چهار لطان ا ل ماناا همنرایو
جریان صیفیه یا ماناا در را ر تاریخ ماناا پور

ند ا ت 4.هنان یر که یا مرگ مانان مجل
5

مولکردنوش .دو وایل کود

کسب فرمانده

دریافت اشان ازاع
6

در ت یه ا یا ضیر یزرنان ماناا منعقد کد.

 .1دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی،ص .119
 .2وی از صوفیان فرقه مولویه در نیمه دوم قرن هفتم هجری بود که زادگاهش توقات (بین قونیه و سیواس)
بود و در گیالن کشته شد.
 .1دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی.
 .4شیردل ،بررسی نقش و کارکرد طریقتهای صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکیدد بدر طریقدت بکتاشدیه»،
تاریخ در آینه پژوهش ،سال هشتم ،ش،1ص  116به بعد.
 .1اخیان طریقه ای از دراویش بودند که تکایای خاصی در سراسر قلمروی عثمانی داشتند .حسن پسر اخی
یوسف از بزرگان جریان اخیان در دولت عثمانی بود که دروازه های شهرهای تازه گشوده شدده را از بدا
تبرک او (حسن) نخست باز میکرد.
Ahilik ansikopedidi, Yusuf Küçükdağ, İlhan Şahin, Mustafa Eravcı, Ankara
2014, Atalay Matbaacılık, c2, s169; Ahilik kuruluşu, ilkleri ve fonksiyonları,
fahir solak, Istanbul, 2009.
 .6اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص .11
Ahilik ansikopedidi, c2, s169 .
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 .2-8حرکت سیاسی به سوی فقه امامْ آزاد حنفی

ای یطی ه جهاننرد رکناس مهد ماناایان اخستی ا یاع صغیر مهد ا رخوان را
نف مذهب م دااد 4اما بک اگارش ای کتا

دراگ در نوزارشهواع یعودع ان

هنگاا ییدن مذهب نف را تأیید ان کند .در کنار ان پارهاع ا ایکتهها مذاهب فقه
در میان ترکان ااا نر ماناا را رد م کنند.
یا ای

3

وال توأمالت تواریخ نسوتردن موذهب نفو را در یخشو ا قلنور ع

لجیقیان پیشاماناا م پذیراد 2.ااچه بب کد ای مذهب ا یع ماناایان پذیرفتوه
کید ی م ایقه ان در ا یاع صغیر در خا تگاه ا لیه ماناا ها؛ یعن خرا وان یوید
دیگوور انکووه قرکوو یوویدن خلیفووه یوورخالف انکووه یرخوو ان را ا اراع ایی نیفووه
دااستهااد4متعلم یه ایی نیفه ابید ملناع نف مشر د رههاع یعد ای میضیع را یوه
ایی نیفه اسبت داداد.
یا ای هنوه مانواا هوا پو

ا ان کوه ر ی ورد کورق یوه خوید نرفتنود ییشوتر

ر می هاع مری را فتح کرداد تیااستند در پناه ای فقه

خید را ا ر یرتافت اقویام

تحت لطه در امان یداراد .یه اظر م ر د یحم قرک ییدن اکم در اادیشوه ایی نیفوه
ییشتر یک خرده دیدناه یید توا یوک دیودناه فقهو

5

اموا یژنو ا ا و فقوه نفو

ا اننیرع 6ان یید که د ت کم در یحم یا ت خالفت را یه دادنرع مرتبط م کرد.
 .1همان ،ص . 161

2. Cezmi karasu, s 26.

 .1ابن العدیم ،بغیة الطلب فى تاریخ حلب ،ج ،1ص .1149
 .4محمد یوسف اربا  ،امام ابوحنیفه ،بنیانگذار مذهب حنفی ،سایت رسمی جماعت و دعدوت و اصدالح
ایران .تاریخ مراجعه 1194/4/11
http://www.islahweb.org/node/567
 .1ظریفیان ،تالمرضا ،تئوری خالفت (مروری بر فقه حکومتی متقدمین اهدل سدنت) ،دانشدکده ادبیدات و
علوم انسانی (تهران) ،تابستان  ،1186دوره  ، 18ش . 182
 .6باتستانی ،فقه حنفی در عهد ایلک خانیان ،ص .44
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البته پیستر فقه نف در میان ترکان ازایع
یید

2

ایلک خاا  3جاع خید را یا کورده

4

در هنان مصر اخست ماناا اظام تقلید فقه یه خیی در میان مسلنااان دیوده

م کد 4.فقه ایی نیفه یه دلیل همجیارع خا تگاه ترکان یا ان کهرت دیگرع هم داکت
که ت انا را یه یان دیگر 5جایز م کنرد6.در هنی را تا اییمبوداهلل یصورع کوانرد
ایی نیفه کتا جیا الصالة بالفارسیة را ایکته یید.
ی

7

ا افرادع که در ای ر نار یا ماناایان شر اشر داکت اکنول الودی یوایِرت

( )716-742دااشنند نف مذهب ا ت که کر

یر الفقه االکبر منسی یه ایی نیفوه

ایکت 1.کوانردان ا در نسوترش یا رهواع نفو در قلنور ع مانواا اقوس االیو
داکتند3.در ت در هنان موان مجنیموه فتوا اع فقهو
ک لده یه یا ت

نفو کوه ییشوتر در را وتاع

یمت رح ریزع م کد ارد جامعه کد.

42

 .1جرفادقانى ،ترجمه تاریخ یمینى ،ص196؛ مستوفى  ،تاریخگزیده ،ص.691
 .2باتستانی ،فقه حنفی در عهد ایلک خانیان.
3. Aytekin, mehmet ali, Nuh b. mustafa’nınel-kalimaü’ş-şerife fi tenzihi ebi
hanife adlı eserinin tahkikli neşri, s 205 .
4. Cici, recep, İslam hukuk tarihi acısından ilk dönem osmanlı hukuk
çalışmalarına bir bakış )1299-1500), s 243.
 .1ابن عدی ،الکامل ،ج  ،1ص 1؛ سرخسی ،المبسوا ،ج ،1ص. 11
6. Aydar, hidayet, türklerde anadilde ibadet meselesi –başlangıçtan
cumhuriyet dönemine kadar, s 54.
 .1ابن ندیم ،فهرست ،ص .261
 .8اسماعیل پاشا بغدادی ،هدیة العارفین ،ج  ،2ص .111

9. Koçoğlu, kıyasettin, Osmanlı'nın başlangıç döneminde Hanefî-Maturîdî
algısı: Babertî örneğinden, bozok ünv.ilahiyat fakültesi.
10. Erken dönem, hanefı mezhebi eserlerinde ve osmanlı dönemi nüküllü
fetva mecmualarında "kitabul –eşribe",nergiz önce.
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همچنی کیخ یدرالدی یا کتا جامع الفصیلی

در پ ا کانردااس یهتری مبلغان

فقه نف در ان د ره ییداد 4.نزارشها رکناستری فقیهان نف ان مهد را مبوداهلل

میصل (د612.ق) صا ب النختار ای امات (د634.ق) اییسنده مجنع البحری
النهری مبداهلل ی ا ند اسف (د742.ق) اییسنده کنز الدقائم معرف م کنند.
ااچه مهم ا ت ای که پ

ا

ملتقى

یمت ترکها یور ا ویاع صوغیر موده پرکونارع ا

د لتمردان ترک ایراا تبار مالنان دی

ترکهای که مشغیل فعالیتهاع نیاانین

ییداد یه ای اا یه امداد 3.یرع که در ر تاها ائنه جنامات کییخ کوه در ایوا
خااقاهها یه فعالیت صیفیااه م پرداختند ضیر داکتند.

2

فرهنگ که یه ان جا منتقل کد متأثر ا اف ار کیع ادا ر یم مامه یید کوه یوا
فرهنگ ییمیان ارمن ر م ترکیب کد 4.اخبگان دین که یا لقب یایا کناخته م کداد
اه تنها در میان کیچ اشینان ترکن یل ه در کاخ ییگهاع منوا م مور ع ولطانهوا
5
ضیر داکتند.
یا ای هنه اخستی

ایستگ

یا

فقه نف یه کار ار مانواا مریویب یوه فوتح

کاراجا یید که یا اخستی خطبه خیاا یه اام ماناایان در ای کهر یه د ت فقیه یه اام
د ر ین هنراه کد6.در اتیه هنی فقها یهتری فتیاهاع ابرد یوا هنسوایگان را یوه وید
ماناا ها صادر کرداد .هنان یر که یایزید یا دریافت ی
امیراشی ها را یه ر می ماناا ضنینه کند.

ا ایو فتیاهوا تیااسوت هنوه

7

1. Hira, Ayhan, SEYH BEDREDDÝN’ÝN CÂMÝU’L-FUSÛLEYN ADLI
ESERÝNÝN HANEFÎ FIKIH LÝTERATÜRÜNE KATKISI: ÝBN ÂBÝDÝN
ÖRNEGÝ.

 .2دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .118
 .1همان ،ص .164
 .4همان ،ص .119
 .1همان ،ص .168
6 . Murgescu, Osmanlı impratorluğu, S 40.
 .1دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .199-198
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البته اقس احله هاع مذهب ایر فقه در ده اخست
اادا ه اع ا ت که یا ر نف ییدن مذهبِ یا
ااا ی ای

ت تا ودههواع یعود یوه

اوه اجتنوام مانواا در ودههواع

لسله یسیار خت ا ت؛ یرا ین چرعها که تا قرنهوا کنا وه مانواا

ترییت کده م تب ماناایان یه کنار م رفتند تحت تأثیر کدید ی تاکیه قرار داکتند.

4

 .5بررسی نظامی
 .1-5توسعه ساختاری قدرت

ر لسله ر یدادهاع د ران ت یی ماناا یه نشیدن دژهاع ا قاکهر
یع مانان ییگ در ای

ال یر م نردد .پ

3

قراچه صار 2ا

ا ا در ااا د ران ا رخوان جبهوه ابورد

ماناا یه جبههاع ترکناا مشهیر ا ت اه ماناا  .4ااچه در ای نفتنان ر مو

وبب

اصل پیر ع کد ای یید که ااها هرنوز فرصوتهواع نسوترش ور مین را ا د وت
اداداد.

5

ماناایان اخستی در پناه ا الم یه ف ر افزایس قدرت لطاا خید ییداد هیچ کودام
ا ال ی د ران ت یی د لت کنتری فهن فقهو ا ابورد مقودس اداکوتند .جریوان
قدرت ا دیگرع که کااه یه کااه امیران ماناا قدرت ا ع م انید کسواا ماانود
امام پاپا

خیجه یاک رهبران ایین ان مصر ییداد که ا یک ی اقس دین

دیگر اهاع ادارع در جامعه ماناا یه کنار م رفتند.

ا یع

6

 .1تقی شیردل ،بررسی نقش و کارکرد طریقتهای صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه»،
تاریخ در آینه پژوهش ،سال هشتم ،ش،1ص .141
2. Eskişehir.
3. Karacahisar.
 .4همان ،ج  ،2ص .191
 .1اینار مولند ،جهان مسیحیت ،ص .29
6. Eryılmaz, Bilal, s 105.
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خید که یرنرفته ا اختار ف رع ن یید یه د

ماناایان جهان را یا اادیشه یا

دار اال والم 4.ایو

یخس تقسویم مو کراود :دارالحور

الهاع  4254تا  4423میالدع یه تی عه اختارع

قیقوت ا وت کوه ااچوه در
ور مین د لوت مانواا یوارع

ر ااد ییس ا ان که اگاه دین خلیفه یاکد خراجهاع د لتهاع خراجنزار پینوانهواع
مشترک یا د لتهاع ار پای

ا د اجهاع یا

مشترک ران ماناا

ار پای

یهوره

یردارع ا ر مجییان اظام تینار جایهجای ترکن هاع اااتیل یه ر می هواع ار پوای
یید.

3

رح مانان ی

ا میاردع یید که در امانده

نسترش ا مان ر م ماناایوان

مؤثر یید .ا ملناع ا الم را در ا مان یا ت خارج خید هنوراه انوید توا ا ایو راه
اا یان را یا خید هنراه ا د .ای تجریه میفم بب کد ا خیل
خاادانهاع اااتیل پیس افتد.

ریع در رقایت یا دیگور

2

ماناایان یا رفتارهاع یا

خید ضن

یک اختار کل قدرت هنه را د یاره پ
ای ر اد قدرت یای در یک ده

انذار کردن یخش ا قدرت یه دیگران در
ا

یک مر له یه فرمان خید در م ا رداد.

یمت اناع قدرتمندع ا ای د لت را ارائه م کرد

تا ای که در ال  124قنرع تینیر لنگ یا ک ست یایزید د لت ماناا را یه کُنا یورد.
جالب انکه نله تینیر هزینت یایزید ا دیدناه کلیساع ارتدک
یراع اجات ییزاا

قلنداد م کد.

4

معجزه مریم مقدس

5

 .1فاروقی ،ثریا ،الدولة العثمانیة و العالم المحیط بها ،ص.16-11
2. Murgescu, Osmanlı impratorluğu, S 28.
3. Murgescu, Osmanlı impratorluğu, S 27.
4. Abdurrahman Daş, Ankara savaşı öncesi Timur ile yıldırım bayezid in
mektuplaşmaları, s 144.
5. Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, Sultan I. Bayezid Dönemine Ait Grekçe Bir
Anlatı, S 142.
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 .2-5پیوند نظامیگری و سیاست

هم جیارع ییگ اشی ماناا یا ییزاا
اادیشه جنگ

یا ت در ای

کاید یهتوری کواا

یوراع هنوراه کوردن

یمت یید .فتی ات در اادیشه مانواا در ااوا چنوان

پیس رفت که یه دع تیااست ییگهاع دیگر را یراع ییرش یه ر دات ییزاا

یا خید

هنراه ا د .ا ای ر چیزع اگذکت که ماناا یه یگااه امیراشی پیسقرا ل یدل کد
که ا ریا ان ایر امیراشی ها یراع مقاصد خاص خید یهره م یرد4.ماناایانِ پایه نذار
اه تنها ا اژناا مااند کهادت جاابا ع در راه

یهره م یرداد یل وه یوا اخسوتی

فتی ات در اااتیل مسیرع ای در تجارت منطقهاع یه ر ع خید م نشیداد.

3

پارهاع ا دیدناهها یر ای یا ر هستند که هیچ منبع مویثق دریواره ر یودادهاع قورن
چهاردهم میالدع ماناایان یا جید ادارد یا تیثیم ان نردد  2اما یرر

 -اظام

یا

د لت ماناا در متین پسا اخست م تیااد درناه یه یع د وتیوای یوه مسوتندات
دریاره ر ش اظام نرع

یا ت ر ع ااها یاکد .ا یع دیگر کنارع ا ایکتهها یا ر

داراد که اخستی متین م تی تاریخ ماناا یه د ره یایزید د م یا م نرداد.
یعدها در ده کاازدهم میالدع یا یکپارچه کدن ماناا
تاریخ اگارع در ای

4

تشو یل دیویان مودالت

یمت ااا کد 5.یرا اس نزارشهاع تاریخ مانان هنه ادناا

1. norman itzkowitz, Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, S 29.
2. norman Itzkowitz, Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek ,S 30.
 .1هربرت آدامس کیبونس ،عثمانلی ایمپراطورلغر.ک قورولوشی ،ص .1گفتنی است ،تنهدا در نوشدتههدای
فریدون بیگ می توان بخشی از نامه ها و فرمانهای سالطین متقدم عثمانی را یافت.
4. Özcan , Abdülkadir, II. Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart Osmanlı
Tarihleri, FSM İlmî Araştırmalar, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi,
Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn, 2013 Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi.
5. Timur, Taner, Osmanlı kimliliği, s 85.
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خییس را در راه تصرف ه کهر ییزاا

نذرااد 4.ا که هرنز کاهزاده ابید در ااوا کوار

یه ک ل یسیار ادهاع یه اداره امیر م پرداخت 3.اام کامل مانان می النلک مالالودی
یید که پ
پ

ا فتیح اامس در خطبهها یرده م کد.

2

ا ا پسرش ا رخان اظام پرداخت دییان خاص را یراع ریا ان قرار داد؛ یرا

ر م یید ریا ان فقط در ال جنگ نرد م امداد ل ا رخان ای
کرد یه ضر
ییزاا

ه اهتنام ر ید 4.ا یا ده ال پ

ا کار را دنرنوین

ا پینان صولح کوه یوا امپراتویر

یست در ال  4223میالدع ا میت را یه ید خید ضبط کرد 5.همچنی دخترع

ا دریار ییزاا

را یه هنسرع نرفت رایطه ا یا ااها یه انجا ر ید کوه ده هوزار افور ا

پاه هنراهس را یه کنک ییزاا

نسیل کرد تا عم ک ست را یه صر ها یچشااند.

6

پیستر مانان یا یا ت یرقرارع پییاد خاایادن یا د لتهاع همجیار در ت یک
د ت یاالتر ا ا الم فقه

ن

هنسرع ا میان مسیحیان یراع خید یرنزید تا ر ون

ماناا را یرقرار اناید .یا ای هنه ی

ا جریانهای که بب کد ماناایان یه خیی در

یال ان پیس یر اد جید ییگ هاع نناکته هم پینان ماناا در ان اویا
چنان یه لطان ماناا

فادار ییداد که ناه خوید یرخو ا اویا

یوید .ااهوا

را یوه وید مانواا

م نشیداد خبر ان را یراع لطان م فر تاداد .در ای یی کشن س هاع ییزاا
صر ها مجارها ییس ا هر ک

یه افع ماناا ها تنام کد.

یوا

7

 .1هربرت آدامس کیبونس ،عثمانلی ایمپراطورلغر.ک قورولوشی ،ص.11
 .2همان ،ص .16
 .1ودیع ابوزیدون ،تاریخ االمبراطوریة العثمانیة من التأسیس الی السقوا ،ص .21
 .4فرید بک المحامی ،التاریخ الدولة العثمانیة ،ص .122

 5. Ekrem Koçu , Reşad, Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar 13001920 ve Lozan Muahedesi 24 Temmuz 1923, s7.
6. Koçu, Ekrem, s 8.
7. Emecen, Feridun, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemin, s 8.
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در ان مان ر م یید هر جای که فتح م کد مسلنااان در ان اذان م نفتند انا
یه جا م ا رداد .ای امر یر ااقیس ک ست یا رع در مسیحیان م دمید 4.ماجراع سوی
ییگ مل پاکا فرماادار ادراه نیاه ا ت یر ای که رداران ایر مسولنان در فتی وات
قلعه کهر ک اتیااستند در یرایر یله

یه کاه ماناا یارع م ر ااداد .هنان یر که

نله تینیرتاش یاخچ ییگ که کار کهر را یک ره کرد مقا موت کننود 3.واکنان
قلعههاع ا راف قت ای

ضعیت لشو ر امواده یوه ویع خوید را مشواهده کرداود

کلیدهاع قلعه را یک یه یک تسلیم کرداد تا ای قالع در اختیار ماناا ها قورار نرفوت
ای نیاه قلعه هاع مدارا کیمنی

اچ فتح کداد.

2

4

یک دیدناه نت معتقد ا ت اهال اااتیل در ا ه هاع کهرهاع خید را یه را ت در
یرایر ایر هاع تا ه ارد ترک یه ر مینشان م نشیداد 5اما واختارهاع اظوام در ایو
الها اقس ار ادهاع در تیفیم ماناا داکت در میاردع نرتوه یوردارع ا اد ا ونت
یمت د لت االبیان در ان یه چشم م خیرد.

6

مراد در نام ا ل اظام قاض مس ر را رح ریزع کرد
هنان خن

7

فرمان دریافت پنج یوک یوا

انایم را صادر کرد 1.یعدها یایزید یه منیان ااوا نر ر ویم محواکم قضوای
1. Murgescu, Osmanlı impratorluğu, S 43.

 .2همان ،ص . 41
 .1همان ،ص .42

 .4همان.
5. KAYA, s 219.
 .6دولت اتلیبیان ،سپاهی از سیسیلی ها گردآورده بود که پیشینه حضور نیروهای ینی چری را در میان آنها
میتوان جست؛ چرا که همچون ینیچریهدا تربیدت مدیشددند و مانندد دوشدیرمه هدا در عثمدانی عمدل
میکرند(ر.ک :جودکی« ،اتالبه» ،تاریخ اسالم ،پاییز  ،1119ش.)1
 .1در زبان ترکی دو واژه  Kazaskerو  kadıaskerبرای این معنا به کار رفته است.
8. http://www.turkcebilgi.com/%C3%A7irmen_sava%C5%9F%C4%B1.
1/3/2016.
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د لت ایپاع ماناا یا یا نشت یه نت ازا میفم کد ای یپل در یلغار تان اق چاع را
یه ا امت درا رد.

4

اانفته انااد در جنگهاع اخستی ماناا

اهال کهرهای که دا لبااه تسلیم م -

کداد ا اارت تجا مصین م مااداد ل انر مقا مت م کرداد ااچار یه ترک کهر
پردن ان یه ترکان م کداد .ا ای ر

یمت ماناا

میاردع مجبیر م کرد در ر می هاع تا ه فتح کده

ترکان ااواتیل را ترایوب در
یات نزینند.

3

ماناا در ااا یه یر تقریب هر پنج ال یک کهر را تسخیر م کرد که در میان ای
کهرها ییر ا که کهر یزرن یید تا ال  4423میالدع ا لی پایتخت ماناایان اام نرفت.
نشیدن ییر ا 4انای ا هن ارع یا

ماناا یا ییگ اشی هاع هنسایه یید.

2

5

پیستر جنگجییان مراد در ال  762قنرع 4264میالدع ادراوه را نشویداد کنو
یعد در ال 715قنرع4212/مویالدع ور وز
صیفیه

7

6

در وال (717قنورع4215/مویالدع

یه هنی ترتیب در ال یعد ایس 1را تصرف کرداود .والایک 3هوم در وال

(713ق4217/م) نشیده کد تا پایتخت ا ییر ا یه انجا منتقل کید 42.یا ای هنه تا مان
لطان لیم هرنز در اگاه مسلنااان

یمت ماناا یک خالفت کرم ابید.

44

1. Daş, Mustafa, Saint-Denis Ruhbanının Kroniği Adlı Fransız Kaynağına
Göre Niğbolu Savaşı, s 70.
 .2خلیل اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص .12
3. norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, S 29.
4. Bursa.
5. Emecen, s 6.
6. Serez.
7. Sofya.
8. Niş.
9. Selanik .
10. norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, S 32.
 .11ابوزیدون ،تاریخ االمبراطوریة العثمانیة من التأسیس الی السقوا ،ص .11

927

سال نوزدهم ،شماره هفتادوششم ،زمستان 1936

خ اصل ای ا ت که ماناا یراع کشیرنشای هاع خید د اظریه را م پر رید.
ی م ای که ر د ماناا یه ر می هاع هنسایه یا منیان تحوت نایوت قورار دادن ان
ر می ها کر ع م کد یراع ان ر می ها اکنواا جدیود یور مو نزیداود ر ش
یا

ااها را را

م کرداد .یه هنوی دلیول پادکواه یلغار وتان کشویرش را تحوت

نایت ماناا قرار داد مدت یعد پادکاه صر ها رفتارع چین ا را در پ نرفت یوا
ماناا ها پینان هناهنگ در امیر یست تا یراع خید در یستم
د ت پا کنند.

یمت ماناا جوای

4

میضیع د م ای یید که ماناا ها پ

ا د ت یای یه هر ر می

می هاع ان را تغییر م داداد یا الگییردارع ا اظام اقطاع ال یییه

3

اختار مودیریت
ا کارع یه اوام

اظام تینار 2را صیرت یندع م کرداد .در اظام تینار می هاع کشا ر ع ور می هواع
مفتیح یه تییل کساا در م امد که پاه  4ماناا یه کنار م رفتنود 5.البتوه صوا بان
قبل

می

ر ع هنان ملک کار م کرداد

هم خید را یرم داکتند 6.در قیقت اظوام

1. norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, s 33.
 .2ر.ک :مدخل آل بویه ،دایرة المعارف اسالم ،لیدن ،تاریخ مراجعه ،1194/4/11
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam1/buyids- SIM_1654?s.num=145&s.start=140
 .1در نظام تیمار از میان چهل خانواده روستانشین ،یک نفر که سن او بین  8تا 18سال سن بدود ،برگزیدده
میشد .در سدههای پایانی(قرن )11عثمانیان این افراد را از رده سنی 11تا 21سال انتخا مدیکردندد .در
ابتدا فقط قرعه دوشیرمه به نام اهل بالکان می خورد ،اما بعدهادر قرن ،16اهالی آناتولی در لیست دوشیرمه
ها قرار گرفتند .این افراد در گروههای  111تا  111نفری با لباسهای نیکویی که در برداشتند در حمایدت
گروهی از ینی چریها به سمت استانبول حرکت داده میشدند .ر.ک:
norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek s 80-81.
 .4سپاهی در سازمان رزم عثمانی ،همان نیروهای متداول نظامی بودند که در کنار گارد ویدژه یندی چدری
میرزمیدند.
5. norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, s 68.
6. Aynî makale, s 33-34.
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تینار اسخه جاع نزی ماناا یراع یستم فئیدال یید
تییل در ااها ثبت م کد.

4

تحریر اام ا ونادع یوید کوه

3

در ای نیر دار درنیرع هاع ارتدکس -کاتیلی

منا مات فئیدال ها پادکواهان در

کنار ضعن ااک ا یاع را رع یال ان ار پا در نشیدن ایو

ور می هوا یوه یوارع

ماناا امده یید 2.جالب انکه ماناا ا یک ی در ور می هواع توا ه فوتح کوده یوه
ترکن ها می امطا م کرد ا یع دیگر ر می هاع ترکناا پیرامین خید را یک
یه یک تصرف م کرد.
ی

4

دیگر ا اختارهای که ماناایان اخستی ایجاد کرداد اظام د کیرمه یا هنوان

ین چرعها یید که تی عه اظام

د لت منا ب یراع دریار

پاه یه کنار مو رفوت.

5

ریا نیرع در اظام د کیرمه فقط کامل وال مسویحیان ابوید یل وه مسولنااان هور ا
چندع جیااان خییس را در میان د کیرمهها م دیداد.

6

اباید فرامیش کرد که اظام یر امظم در اختار د لت ماناا

اهواد ااموه اگوارع

(ییرکرا

) ا دیگر اظامهاع یسیار کارامد د لت ماناا یه کنار م رفتند کوه در اقتودار

ماناا

فظ ان اثار فرا اا یر جاع نذارداد 7.اختار مشا ران فقه

صیف کوه در

1. Emecen, s 7.
2. norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, s 70.
3. Feridun Emecen, s 7.
4.norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, s 35.
5 . norman itzkowitz,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, s 79 .
برخی معتقدند سازمان ینی چری را حاج بکتاش ولی تأسیس کرد( ر.ک :شیردل ،بررسی نقدش و کدارکرد
طریقتهای صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه ،تاریخ در آینده پدژوهش ،سدال هشدتم،
ش ،1پاییز و زمستان  ،1191ص .)141
6. Ortaylı, Osmanlıye yenidan keşfetmek, s 28.
7. itzkowitz, norman ,Osmanlı impratorluğu ve islami gelenek, s 86 – 87 .
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د ره اا عنرع ییگ پیشرفت کرده ییداد یعدها یا ا کارهاع یا

 -اظام جدید

در لباس ارت صیرت ت نیل کدهاع یه خید نرفت.
 .7چهار گانه قدرت ،از غازیگری تا تشکیل دولت

ر ملو

یا جید پیشینه اادیشه ازا در میان لجیقیان ر م امیراشوی هواع ااواتیل

یرخ معتقداد اخستی اادیشه ازا را ماناایان در اااتیل پایه نذارع کرداد 3.یا ای
ر د خاادان مانان یه مر ییزاا

4

ال

در ت انناه یوید کوه ولطان موالء الودی کیقبواد

(4327-4334م) ر تاهاع یکیتجیک

2

یمااج ااى را یه مانان ار ااوى داکوت

منشیر ایالت یا بل ملم یه اام ا ایکت فر تاد .در کنار ای یخشس مقدار چهارصد
د ت یراق جبه خااه ا تیر ترکس کنان جیک جبه

وپرها یوه منویان ااعوام یوه

هنراه بل چا ش یراع مانان ار ال کد .جالب انکه در منشیر ایالت یه فار ى ایکوته
ییداد:
عثمان ب ك دج جملد بهادودن عصر ز پهلددنان دهر دست ز ن بت قدق سابقد
با سل لد عای د ددود.

4

م داایم که ییگ منطقه مر ع رئی

مشیره خید یید د لوت مرکوزع ا را تعیوی

م کرد .یه جز ا فرد دیگرع یه اام امیر ا ج ا مرکز یه منطقه نسیل مو کود .یوه ایو
ترتیب در منا م مر ع د قدرت جید داکت :یک .ییگ ا ج د م .امیر ا ج.

5

1. DÖĞÜŞ, OSMAN GAZİ’DEN GAZİ MUSTAFA KEMAL’E ANADOLU
GAZİLERİ, s 27 .
2. DÖĞÜŞ, OSMAN GAZİ’DEN GAZİ MUSTAFA KEMAL’E ANADOLU
GAZİLERİ, , s 25 .
3. Söğüt.
 .4بدلیسى ،شرفنامه تاریخ مفصل کردستان ،ج ،2ص .11
 .1دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .181
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مان؛ یعن در ااا کار ماناا یراع ییگهاع منا م مر ع ا القای ماانود

در هنی

اا ع افتخار النجاهدی

کرف الغزات ا تفاده م کد .چنانکوه در کهو توری کتیبوه

ییر ا دریاره ا رخان ییگ تعاییر امیر کبیر النعظم النجاهد ولطان الغوزات اوا ع ایو
الغا ع کجاع الدایا الدی یه کار رفته ا ت.
هوومچنووی در کتیبووه مسووجد ا رخووان ییر ووا کووه در ووال 742ه.ق ینووا نردیووده
ا ت مبارت هاع لطان الغزات النجاهدی ا رخان ییگ 4مشاهده مو کوید .د لقوب
اختیار الدی

3

ین الدی  2یراع ا رخان ا مشوهیرتری القوا

یا و ا ییداود .هنوه

ای ها انیاه هاع نییای ا ت یر ای که منیان ییگ اا ع اشااهاع ا تش یل د لوت
یید.
در ای میان هم مان یا ضعن د لت یر گ لجیق خاادانهاع هومجویار مانواا ؛
یعن الت یه الا ند الاکرف قراماایان ایدی هوا المنتشوا وار خاایان الجنودار
الار الن یقایاع ملیک دااشنندیه

4

قراقیییالیها در ال رکود ییداود .امیراشوی هواع

قرامان ا الی (ین قره مان) ال نید قره

ایدی ها منتشا نرمیوان ا الوی (ینو

نرمیان) هم مان یا ا رخان هنی یرقرار ییداود 5.در ااواتیل خویاه در مانواا
جاهاع ملیک الطیایف مااند یاین نرمیان ا فندار قر

ایدی

پدید امده یید که منصر رقایت یخش ا ر اد ت امل ان یید.

6

خویاه در

ین ا رتااا محیط

 .1همان.
 .2لقبی که اورخان درست در زمان خودش به آن خوانده میشد( ابن بطوطه ،رحله ،ج  ،2ص .)191
 .1لقبی که بعدها در عصر بایزید ،برای اورخان به کار میرفت( قلقشندی ،صبح األعشى ،ج ، 8ص .)11
 .4جمشید روستا ،تحلیلی بر چگونگی قدرت گیری خاندان محلی دانشدمندیان (آل دانشدمند) درآنداتولی،
پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،ش .11
 .1ابن بطوطه ،رحله ،ج  ،2ص.211-111
 .6قره خان ،تکامل شعر در ادبیات عثمانی و تاثیر ادبیات ایران در آن ،ص . 1
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البته کن جلیتر اتحاد میان خاادانها بب درد ور افرینو یوراع مانواا هوا کود.
چنانکه خاادان ارتنا قرامان یا یکدیگر متحد کداد اا ارا را نرفتنود 4.یوا ایو هنوه
امیراشی ماناا پ

ا فتح ییر ا در ال736ق4236/م که پ

ا ییست پونج وال

پایتخت ِ ین کهر  3منیان پایتخت را یه خید م دید کور ع یوه ایجواد اظوام یا و -
ادارع کرد.
در اقع د لت ماناا پ

ا فتح ییر ا ک ل نرفت2.چنانکه رفتار امیوران مانواا

ای معنا را تأیید م کند .هنان یر که ا رخان ییگ پ

ا فتح ییر ا یه اام خید

ه د

(4237م) یووراع منووران ایووادع کووهرها کیکووید یووراع ترییووت افووراد متخصووص
مدر ههای را ینیان نذارد 4.در ان یع اکراف ترک که ریشه در لجیقیان ایلخاایان
امیراشی هاع اااتیل داکتند ا
ای د ره یسیار مؤثر ییداد.
یک اظریه معتقد ا ت

یمت لجیقیان ایلخاایان تأثیر پذیرفته ییداد در

5

یمت ماناا یا پذیرش ا والم امتوزاج جنعیوت ییاواا

یضه مرمره یا مسلنااان امپراتیرع ییزاا

را در کالبد

یمت ا الم ا یوا کورد 6.ا

ای که یگذریم درک هیلت فتی ات ماناایوان در یال وان دکویار ایسوت؛ یورا یویرش
ماناایان هم مان یید یا د ره جناح یندع یا

ماا که یسیارع ا کواهان امیوران

مستقل امارتهاع کیچک یال ان در کسب کنک ا ییر ن یراع فیصله منا موات داخلو
خید دراگ ان کرداد.

7

 .1اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص .16

2. Yenişehir.
 .1اهمیت تصرف این شهر در متون تفسیری بازتا یافته است( ر.ک :تفسیر روح البیان ،ج ،4ص.)29
 .4ابوزیدون ،تاریخ االمبراطوریة العثمانیة من التأسیس الی السقوا ،ص .41
 .1دورسون ،دین و سیاست در دولت عثمانی ،ص .221
 .6اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص. 8
 .1همان ،ص .14
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انناه که امارت هاع کیچک اااتیل یه ر نیت کناخت

یمت پسر ا رخان (-735

761ق)؛ یعن مراد (711-763ق) را ااا کرداد ا القا خدا ادنار
خید اختصاص داد که پیستر دریاره ال ی
( 125/764ق4422/4262-م) اخستی

لطان امظم را یوه

لجیق یه کار م رفت .جااشی

ع یایزید

اکم ماناا ا ت که منایع معاصر اری ا ا یا

منیان امپراتیر یاد م کنند 4.ا در ال  736هجرع ا خلیفوه مبا و قواهره درخیا وت
ر ن کدن لقب خید لطان ر م را کرد که لقب خاص اکنان لجیق اااتیل یید.

3

م تیان نفت که هنه ای ها تا د دع یرنرفته ا اظام قدرت ا اا یید کوه چهوار
کاخه ادارع در

یمتشان تعبیه کرده ییداد .4 :کاخه یا

 .4دییرخااه .کیراع لطنت مهمتری یخس

؛  .3د تگاه قضا؛  .2خزااه

یمت یید که ا یع کواه یوراع نویش

فرادادن یه ک ایتهاع مردم ا کارنزاران رفع مظالم تش یل م کد.
یمت خا رمیااهاع تا مان یرامدن امپراتیرع ماناا د ت

ای کارکردهاع ینیادی

اخیرده یاق مااده ییداد 2.در ا ایل ده 3ق45/م دییاایاا که ا مراکز پیشوی

یموت

لجیقیان در اااتیل یا ا ایران مصر یه دریار ماناا م امداود مفواهیم خا رمیااوهاع
یا تاا

یمتدارع دییاا نرع را در منم جید ای امپراتیرع ایپا یوه ورمت در

ال تی عه ارس کرداد.
در ای

4

ال پیشرفت فتی ات بب تشییم دیگران کد درامدهاع اا یان یقیه را یه

ای امیر ترایب م کرد 5.انر یار دیگر یه یحم اظرع ریا وت یرنوردیم تفوا ت جایگواه
 .1همان.
 .2همان ،ص . 16-11
 .1همان ص . 61
 .4اینالجق ،امپراتوری عثمانی :عصر متقدم ،ص .64
 .1همان ،ص .16
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مقام خان در اظام ترک یا لطان در اظام اا یان ماناا

پدیده اع ای یید 4.پایتختهاع

اخستی ماناا یه خیی اشان دهنده اظم لطاا ای خاادان یوید .اگواه یوه ااهوا
جایه جای ایشان ا ین کهر یه ییر ا ا انجا یه ادراوه اشوااهاع ا ضوعیت ترایورع
اده یه د لت

اختار قدرت تغییر ک ل ای خاادان ا ا ت

اختارمند یید.

روند رو به باالی شکلگیری دولت در عثمانی عصر تکوین دولت
دولت
امارت
بیگی
غازی گری

 .6برآیند

یژن اصیل یا و جهواد مر یواا
کاخصههاع مطالعات ای

جغرافیوای متصورفات اخسوتی ا مهومتوری

لسله در پیر عهاع یا ر ا ردا ا ت .اظام یا

هم مان ا کاخصه هاع ر م

فقه

یاا

ماناا

تبلیغ یهره یرد تا ای که ر می فراخو

را یه یر فرمان درا رد .در اقع مجنیمه ای مؤلفهها فرایندع را ک ل داد تا نوامهواع
یلند اا عنرع یه ییگ

پ

امارت در پایان تبدیل یه د لوت مانواا را در هنوان

ده اخست یه اظاره ینشیند.
در ای یی راهبرد یهرهنیرع ا فرصتها در اختیار داکت اادیشه جنگا رع ترکو
که صیرت ا الم ازا یه خید نرفت یه هنراه ر می های که اکنوان مسویح ااهوا
درنیر جنگهاع در ا ییداد ترکان مسلنان را یا اکتیاق یه ای دیار کشااید.
 .1همان ص .16
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ضیر اظام جدید یا رع که صیفیان احله هاع پیشی ترک

ان را در کنوار وبک

جدیدع ا ا الم نرای ارائه م کرداد وبب کود مسوحیان کوهر ادان ییوزاا
ک ست هاع پ در پ صلیب

کوه

قدرت ترکان تا ه ارد تنام امیدهایشان را یور یواد داده

یید ماناا را یه منیان د لت ای یپذیراد.
چهار نام یا
د لت در اخستی

در ک لنیرع ای د لت کامل اا ع نرع ییگ امارت تش یل
ده

یمت ماناا چشم اادا ع یر تحیالت یا

د رههاع پسی

ای امپراتیرع ا ت .اکنین ماناا یا هر مال ظهاع اسخه مطالعوات د رااو ا فتویح
اگرع در میان مسلنااان قلنر ع فراخِ ر یه اور ا وت کوه یسوترع منا وب یوراع
کناخت اادیشههاع نیاانین یا

-اظام ان د ران یه کنار م ر د.
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