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باورساز در عصر تکوین دولت عثمانی
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احمد فالح زاده

منحنی قدرت در دولت عثمانی با بیش از شش سده حکومتت در رآیننتد
زمانبآ و چند النه ،انن سلسله را از امارتی تآکی به دولتی اسالمی تبتدن کتآد
گستآش رتوحات عثمانی از یغاز کار عثمان ( 617ق) تا پانان کتار بانینتد (408
ق) موضوع اصلی انن پژوهش است پآسش انن مقاله ،بآرسی شبکه اعتقتاد ت
ررتار نار کننده عثمانی در عصآ انن رتوحات است که با بهآهگیآ از روش
مطالعات نگآهها اعتقاد و ررتار شناسی سیاسی به سامان میرسد
نارتهها نشان متیدهنتد در مستیآ رآیننتد تبتدنلی ،ونژگتی تقتدنآگآانتی و
روادار  ،مانند دو شبکه باورساز سیاسی -اجتماعی ،جانگاه ممتاز در رتوحات
سآنع عثمانی داشتند همچنین ،سیاست تسامح دننی به ضتمیمه اندنشته تقتدنآ
گآانی مسیحیان شآقی ،مقدمها بآ رتح قلمآو بییانس بود و روادار عثمتانی
به عنوان گفتمان ررتار انن دولت سبب سآعت گستآش حکومت عثمانی شد
 .1دانششآ وخته ششز ششت

یششز قششو د در شش ای تشش یخ اسشش د داناششم خششسام اسشش خی تهشش ا
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کلیدداژگان  :رواداری ،تقدد یرگرایی ،فتوحدد ع ماندد ی ،االهیدد ع ارت کسددی،
تکوین دولت.
 .1پیش سخن

دولت عثمانی که از یک کوچ ساده ایلی به امید یدان ج یدایی بددا دا امداد ماند د از
مغوالد ،کااش اا آغاز کدد 9دا قالب ان یشه غاز گد که دا اب ا ،تصدوید مدد ا از
دیج و دولت بدا حاکماد مدز و عالماد مسلماد ایجاد میکددد ،دا آد سدو مدز؛دا
یعنی یامعه بیزانس ،با یکسد اوی اد؛ا ناخواس ه اوبهاو ش کده بده تد ایا باوا؛دا
خاصی اا دا آد نهادینه کدد.
ندش اویکدد نلسفیِ سدنوشت باوا دا کلیسا که یادگاا یک دواه طوالنی شکسدت دا
ینگ ؛ا صلیبی بود و حضوا طوالنی دولت یهاد ،نهادِ سلجوقی دا قلمدو؛دا تصدد
ش ه بیزانس ،تفسید از اسالم صونی اا پ ی آواد که یهاد دا ح تشدکی یدک پایهداه
اسالمی دا آد مهم بود.
دواه نخست ایج اون  ،بدا عندواد معندو غدزا ،عدمج عبدوا از سلسدله سداخ اا؛ا
غاز گد  ،بیهی ،اماات تا اسی د به دولت ،محد وده زمدانی نزدیدک بده یدک سد ه اا
گذاان  2.پدسش اصلی پژو؛ش حاعد ایج است که ک ام یک از مفا؛یم دینی و سنت؛ا
اخالقی به گس دش سدیع ن وحات عثمانی دا دواه تکویج یاا اسان ؟ دا ایدج پدژو؛ش
زمینه؛ا ،عوام و پیآم ؛ا دو یدیداد تدد یدگدایی و اواداا دا عصدد تکدویج دولدت
عثمانی (697- 408ق) بازکاو میگددد.
 .1شرف ،تاریخ دولت عثمانیه ،ص .66
 .2ر.ک :فالح زاده« ،روند شکل ییکرع مانکانر در روزیکار تلک ی  918-626ق)؛ از غکازعیکرع تکا
دولتیابر» ،تاریخ اسالم ،ش  ،66ص .362
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 .2پیشینه بحث

دابااه موعوع تد یدگدایی دا بیزانس ،نوش ه مس دلی دا باب نددش ایدج تدد یدگدایی دا
توسعه سازماد حکومت عثمانی دا دست نیست 9.با ایج حال ،شماا از مطالعاتی کده تدا
ح ود شبا؛ت موعوعی به ایج بحث داان دا ایج نهدست میگنجن .
کااد بااکی 2دا مداله خویش ،3تسامح دینی عثمانی و اواداا اسالمی اا بدا اویکددد
ملت گدایدی و دا قالدب نامید د عثمدانی بده اسدالم ااتد کس سدنی بداسدی مدیکند و
گزااش؛ا آد به پس از حمله تیموا به آناتولی باز میگددد.
؛مچنیج ،مَمَت یَ شهیج 8دا نوش ه خویش 5با اویکدد ملتگدایی به تسامح دا عثمانی
دا دواه؛ا پسیج ایج دولت می پددازد .دا ادامه اسول آ  7دا مداله خدویش 6بدا آدکده
به باوا؛ا مش دک من دد شد ه از بیدزانس بده عثمدانی مدیپدددازد ،امدا اشدااها بده
تد یدگدایی نمیکن .
 .1دیدیاهر معتقد است که دولت مانانر در دورههاع دیگر با درییکر ککرد ارتکدک ها و کات لیکهکا بکا
یلدیگر و تعریف خاصر که از اینا ارائه کرد ،م فق شد ،دولت خ یش را بگستراند .ر.ک:
Elif bayraktar, The Implementation of Ottoman Religious Policies in Crete 16451735: Men of Faith as Actors in the Kadı Court.
2. Karen Barkey .
3. Islam and toleration: studying the ottoman imperial model.

4 .Memet Yetişgin .
5. The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnicand Multi-Religious Communities.

6. Resul Ay .
7. Bizans’tan Osmanlıya Anadolu’da Heterodoks İnanlşlar: ‘Oteki’ Dindarlığın
Ortak DoğasıUzerine (650–1600).
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؛مچنیج ،ماایاد .ج .سیمود دا مداله خویش 9با ویود اشااه به ؛فت عام اثد گذاا دا

ععف بیزانس ،نامی از تد یدگدایی نمیبدد .دا ایج میاد ،دیوی امان  2با ک اب تد یدگدایی
و لیبدالی ه دا یوناد باس اد 3شدحی بد نظدیه تد یدگدایی دا یوناد ،مانن پدیشگدامی بدد
نظدیه تد یدگدایی دا اوم شدقی ااائه مید؛ .

؛مچنیج ،دا حوزه الهیات اات وکسی ،میتواد از مداله تد ید گدایی دا ان یشده م دد م
غدبی نوش ه مج بی کمیلی نام بدد که تاایخچها از ایج باوا دا اوزگاا نزدیک به عثمانی
اا به دست مید؛  .دا ادامه Donald m.nicol ،دا ک اب خدویش 8شکسدت بیدزانس و
داگید ؛ا داونی ایج دولت اا دا ایج دوااد منعکس میکن .
 .3عثمانی؛ گذری کوتاه بر رویدادهای دوران تکوین دولت

دا نهاه بیش د مواخاد ،تاایخ بدآم د عثمانیاد بد مبنا آغاز کاا عثماد دا سال  629ق/
9211م است ،اما بدخی ،ایج سلسله اا م ول میانه سال؛ا  761تا 628ق 5و بعضی پایده
گذاا نظامی آد اا دا سدال  711ق9300/م مدیدانند  7.گدو؛دی از نویسدن گاد ،دوااد
تکویج دولت دا عثمدانی اا سده دواه حکومدت اُاطُغددُل ( 761ق9240/م) ،عثمداد(627
ق9328/م) و اواخاد ( 678ق9372/م) میدانن .

6

1. Seven factors of ambivalence in defining a just war theory in eastern Christianity.
2. David Amand .
3. Fatalisme et Liberte dans L'Antiquite Grecque.
4. The last centuries of Byzantium 1261-1453.
5. Berkat, Osmanlı impratorluğu, s 27.
6. Uyar, A Military history of the ottomans From Osman to Atatürk, p 1.
7. Kurtaran, Bir impratorlu İR İmparatorluğun doğuşu osmanli kurulruş dönemi,
s 247.

943

سال بیستم ،شماره هشتادم ،زمستان 8931

ایج دا حالی است که عصد مداد (ح 619 -679ق) با ن وحات ااوپایی9و پایده گدذاا
نظام قاعی عسکد ،2ندماد خمس غنایم 3،پیماد بالکاد 8و ن ح مدکز اوم ایلدی ،دواه ا
پد آوازه دا تاایخ عثمانی است 5.پس از او ،بایزی (ح405 -619ق) بدا سیاسدت ن وحدات7و
گس دش آد دا بلغااس اد 6دا ایج دواه یا می گیدد .بایزی با حمله بده امیدنشدیج؛دا
آناتولی ،4پا تیموا اا به آناتولی باز کدد1و دا نبدد  408ق9802 /م از او شکست خدواد و
اسید ش  .ایج واقعه ،آغاز دوااد ن دت دا عثمانی و پایاد عصد تکویج ایج سلسله گددی .
 .8نظریه تقدیرگرایی در بیزانس؛ بررسی یک اعتقاد در الهیات ارتدکسی

اات کس 90به معنا ااست کیش ،99سدشاخه ا اصلی از مسیحیت بدود کده دا قالدب دو
قطبیِ دولت -کلیسا و نظامی ی ی از ق ات سیاسی -دینی دا؛دم تنید ها  ،قددد؛دا دا
 .1واله قزوینر ،خلد برین ،ص 263؛ ن ایر ،اسناد و مكاتبات تاریخى از تیمور تا شاهاسماعیل ،ص .33
 .2در زبا ترکر دو واژه  Kazaskerو  kadıaskerبراع ای معنا به کار رفته است.
3. Gençer, s 47.
4. Ágoston, Encyclopedia of the OTTOMAN empire, p398-399.
 .5غفارع کاشانر ،تاریخ نگارستان ،ص . 226
6. berkat, s 28.
7. Daş, saint-denis ruhbanının kroniği adlıfransız kaynağına göre niğbolu savaşı, s
74.
 .8در ای باره ر.ک :رفیعر ،تین ر« ،مل سیاسر بروز جنگ آنقره  )2813/918میا امیر تین ر ی رکانر
و ایلدرم بایزید مانانر» ،فصلنامه تاریخ.
9. Itzkowitz, s 41.
10. Orthodox.
 .11رس ل زاده ،شناخت مسیحیت ،ص .363
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بیزانس حکومت میکدد9.چیز که بع ؛ا به ینگ؛دا بیزانسدی -عثمدانی ،صدواتی از
اقابت دو امپداتوا بخشی .

2

ب یج معنا که مسیحیاد ااه نجات امپداتوا اا ینگ بددا بیدزانس مدیدانسد ن تدا
نبدد دینی بدا دناع از کلیسا 3اما نک ه اساسی ،مایدا ی ایی کلیسا شدق از غددب
دا سال 9058م832/ق بود که شاخه شدقی مسیحیت به نام اات کس با باوا؛ا م فداوت
از کلیسا کاتولیک ،ی ایی خود اا از آد اعالم کدد.

8

پیشینه ایج ی ایی به سال؛ا  325میالد باز میگددد 5که پس از ی ایی ،حاکماد
بیزانس تا زماد ن ح قسطنطنیه به وسیله تدک؛ا بدا بدقداا ااتباط و وح ت میاد شدق
و غدب بسیاا کوش ی ن  ،اما ایج تالش؛ا سبب ؛مدا؛دی اوحانیداد و مع دد اد کلیسدا
اات کس نش .

7

کمی بع با تحدیک کلیسا کاتولیدک ،ونیدز ؛دا مخدالف بیدزانس دا سدال 700
ق9208/م به قسطنطیه تاخ ن و آد اا ن ح کددند  .ایدج حملده کشدمکش؛دا داوندی
مسیحیاد اات کس و کاتولیک اا دا شدق دنیا مسیحیت آشکاا کدد و پاپ با ایج سخج
1. Meyendorff, Excerpts from“Byzantine Theology”Historical trends and doctrinal
themes, p 65.
2. Simion, Seven factors of ambivalence in defining a just war theory in eastern
Christianity, p 539.
 .3همان.
 .4رس ل زاده ،شناخت مسیحیت ،ص .26
5. Yalduz, Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili, s 257.
 .6الج ردع« ،بررسر مبانر امتقادع و آئینر در کلیساع ارتدک » ،مبانى فقهى حقوو اسوالمى ،ش ،3
ص .286-283
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که گدایش اات وکسی ؛ا بیزانسی به مذ؛ب کاتولیدک ،کداا خد ا بدوده اسدت ،گوندها
سیاسی از تد یدگدایی دا الهیات مسیحی اا آشکاا کدد.

9

ایج سخج نشاد د؛ن ه ام اد تد یدگدایی دا ادامه ان یشه یبدگدایی یوندانی بدود کده
اکنود صواتی نو مییانت 2.یالب آدکه ی ایی دو کلیسا کاتولیک -اات کس از یک یهد
از مح وده باوا؛دا بده حدوزه آداب و اسدوم ااه یان ده بدود و دا کنداا سد یز؛ا آییندی،
شواش ؛ا داونی بیزانس داست ؛م زماد با حمله مغول دا ایداد ،مانند قیدام نیدیده دا
سال 9254م 757 /ق و چهاا سال پس از آد ،قیام د؛داناد ،داودمایها آشدف ه از یدک
امپداتوا اا ااائه میکدد.

3

از سو دیهد ،یکی از ویژگی؛ا کلیسا شدقی ،ت ااک نظدام کلیسدا -دولدت بده
معنا ناصله گدن ج از ساخ اا حکومت بیدزانس و ندوعی اسد دالل داوندی کلیسدا بدود.

8

بنابدایج ،تد یدگدایی از مسید اع داد به سپددد سدنوشت انساد؛دا بده سده الهده باسد انی
یوناد آغاز ش و با دگدگونی دا مفا؛یم به دنیا مسیحیت بیزانس ااه یاندت 5.اع ددادات
یبد از مسید نیلسوناد یونانی ،یایی اا دا نلسفه مسیحی باز کدد و یوحنا دمشدی( 7د.
600م) ایج مفا؛یم اا اونق داد.

6

1. Vassilios, The contribution of byzantine priests in astronomy and cosmology II.
Great church scholars in the early byzantine empire, p 41.
 .2همان.
3. Seidler, G. L., Bizans Siyasal Düşüncesi, Çeviren Mete Tunçay, s 45.
4. Simon, P 111.
5. Ruiu, Is fatalism a cultural belief? Anempirical analysis on the origin offatalistic
tendencies, p 4.
6. John Damascene.
7. Theodosion, dimitrijevic, p 41.
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بدخی بد ایج باوا ؛س ن که تد یدگدایی دا یوناد با آموزه؛ا اخالقی اواقیاد 9آغداز
ش ه بود .دا مع د ات اواقیاد ،خ ا دا طبیعت حلول کدده بود ،؛س ی ؛یچ اخ یاا از خود
ن اشت 2و انساد؛ا بای انا ؛ایی اا ب ود اااده و خواست خود تحم میکددن و آد اا به
عنواد تد ید خویش میپذیدن ن  3.گف ماد اواقی دا بخش باوا؛ا مشی ی ،حوادث اا دوا
از اخ یاا انساد میدانست و آدمی اا ناتواد دا اثدگذاا بد آد میدی  8و ایج اع ددادات اا
دا یامعه نشد میداد.

5

با ایج حال ،دی گاه دیهد بد ایج باوا بدود کده اولدیج بداا ،الهیدات شناسدی بده ندام
تدتولیانس ،7چنیج آمدوزها اا دا مخالفدت بدا نالسدفه اواقدی وااد مسدیحیت کددد6.دا
اع داد او ،خ ا بد اساا طدح و ندشها که دا عد دااد و مشیت خوان ه میشود ،یهداد
اا مددیآندیدد  4.ایددج سددخناد ،اودا اویددی وسددیع عددد گدایددی اا دا بدابددد مسددیحیت
نشاد مید؛ .

1

تدتولیانس ،به عنواد پ ا الهیات التینی غدبی مع د بود ،یک اش ه قوانینی دا طبیعت
است که آنها مخلوقات حاکم ؛س ن و یایها؛ی که یک مویود دا عدالم دااد بدد اسداا
سنت تد ید تعییج میشود .دا دی گاه او ندش هاد ،انساد؛ا ،حیوانات و ساید مویودات بدد
 .1ملتب رواقر  )Stoicismملتبر فلسفر است که  212سال قب از میالد در شهر آت شل یرفت.
 .2اخ ا « ،حرکت و اخالق در فلسفه رواقر» ،اندیشه نوین دینى ،ش  6و  ،6ص .28
 .3یندمر نصرآبادع« ،نگاهر ن به دیدیاه ترت لیا درباره اینا و مقالنیت» ،فلسفه دین ،ش  ،2ص .226
 .4بریه ،تاریخ فلسفه در دورة انتشار فرهنگ یوناني و رومي ،ج  ،3ص.66
 .5دورانت ،تاریخ فلسفه ،ص.63
 .6ای باور مستند به شخصر به نام ترت لیان س 381-233م) Tertullianus ،در امپرات رع روم بک د ککه
در مطالعات جدید ،وع را ترت لیا مرنامند .یاهر منظ ر از ترت لیا  ،ه ادارا فلرع ترت لیان س است.
 .7یندمر نصرآبادع« ،نگاهر ن به دیدیاه ترت لیا درباره اینا و مقالنیت» ،فلسفه دین ،ش ،2ص .226
 .8همان.
 .9همان.
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اساا ایج تدد ید عمد مدیکددند  .دا بداوا او بددا مویدود مجبدوا ،پداداش و عدداب
معنا ن اشت.

9

دا کشمکش نظدیه؛ا ،باوا عامیانه تأثید س ااه؛ا و شیاطیج بد سدنوشت آدمی ،یکی از
ویژگی ؛ا دواه اول تد یدگدایی دا الهیات مسیحی بود 2.تد یدگدایی دا سداسدد یامعده
شهد و اوس ایی بیزانس ،ان یشها یک دست نبود زیدا ایج باوا ،تحت تدأثید مناسدبات
انداد با کلیسا یا پیون آنها با داباا و نوع شخصیت و نکد ؛د ندد میتوانست ،بدداشت؛ا
م نوعی از یک اع داد اا به ؛مداه داش ه باش .
دا آد اوزگاا ،عدای گدوه؛ا دیهد دا یامعه بیزانس با ساید یماعدت؛دا دیندی
نا؛مخواد بود .سه گدوه پائولیکاد؛ا ،توند ااکی؛دا ،بوگومید ؛دا 3بده ؛مدداه زاتشد یاد،
گنوسی؛ا و پدس ن گاد خواشی  ،ماه و طبیعت از ایج یمع ؛س ن 8که مح وا؛ا ندقدها
ایشاد دا منظومه ؛ن سه باواِ سپددد کاا به دست تد ید بود.

5

پس از تدتولیانس ،دیهد الهی دانانی مانند اگوسد یج 7ایدج ان یشده اا نشدد دادند  .او
مشا؛ ه کدد که اگد اخ یاا انساد اا طدح کن  ،ممکج است سبب تحت الشعاع قداا گدن ج
آموزه بنیدادیج گنداه نخسد یج 6شدود .بده ایدج دلید بده شد ت دا ایدج زمینده بدا آاا
 .1خ شقانر « ،سریذشت انسا از اختیار تا نجات بررسر تطبیقکر اختیکار انسکا از دیکدیاه ایرنکائ س و
ترت لیا )» ،الهیات تطبیقى ،ش ،2ص . 62
2. Vanhaelen, Liberté, astrologie et fatalité: Marsile Ficin et le De fato de Plotin, P
15.
3. Ay,,Bizans’tan Osmanlıya Anadolu’da Heterodoks İnanışlar: ‘Öteki’ Dindarlığın
Ortak Doğası Üzerine (650 –1600), s 4.
 .4همان ص .3
 .5یراث ،درآمدی بر االهیات مسیحى ،ص .666
6. Augustinus.
 .7منظ ر از یناه نخستی  ،خ رد می ه درخت منن مه به وسیله آدم و ح ا است.
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پالگیوا(894-358م) 9مخالفت کدد و بد تد یدگدایی تأکی نمود .او مع د بود که گنداه،
اخ یاا اا از بیج بدده است 2.دا قلمدو ایج باوا؛ا کهدج ،آیدیج مدانو کده آگوسد یج
(830-358م) دا اب ا شیف ه آد ش  ،م عی نوعی تد ید باوا  ،شام حکومت تام خ اون
بود که منکد آزاد انساد به شماا میانت.

3

پیش تد ،تدتولیانس اصطالح اااده آزاد اا که از اواقیاد به عاایت گدن ده شد ه بدود دا
محان مسیحی ان شاا میداد 8.اکنود دا حالی ذ؛نیت یبدگدا که مد مه تد یدگدایی بدود
دا قلمدو بیزانس شک میگدنت که دا سدنوشت قسدطنطیه یعندی پای خدت بیدزانس
تأثیدگذاا بود5.دا واقع ،واگذاا اموا به قضا و ق ا ،امد ناگسس نی از ایدج الهیدات بدود
زیدا یبد ،گو سبدت اا از ان یشه؛ا مخالف ابوده بود و سدنوشدت مح دوم اا پذیدن ده
بود .دا معنویت اات وکس ،پیشبینی مباازها  ،بیج میدزاد تدد یدگدایی و امید مسدیحی
امد دوا از دستاا نبود ،چیز که تعدیف خاصی به مدگ میبخشی .

7

دا آد سو ،طدح مباحث اع داد و شدح و گس دش آد به وسیله دیهد شاگدداد مک ب
تد یدگدایی ،به ؛مداه شکست مسیحیاد دا آخدیج ینگ صلیبی دا سال  744ق9210/م
یعنی ده سال پیش از آغاز کاا عثماد ،زمینه اا بدا باوا به تد یدگدایی ؛مواا نمدود 6.بدا
شکست ؛ا پی دا پی و نزول بال؛ا گوناد ،یامعه مسیحی به ایج باوا اسی ه بدود کده
تد ید او دا ینگ با مسلماناد ،شکست است .چنیج باوا دا پیشاو عثمانیداد کدااگد
1. Pelagius.
 .2یراث ،همان ،ص .862
 .3همان.
 .4همان.
5. Chadwick, The Byzantine Empire, 151-152.
6. Simion, p 126.
7. Sanchez, history and praxis of eastern orthodoxy, p 207.
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ان اد و شکا آشکاا میاد دو شداخه مسدیحیت غددب (کاتولیدک) و شددق (ااتد کس)
ایجاد کدد.

9

پیش از ظهوا عثمانی ،شماا از دانشمن اد علوم دینی با نظدیهپدداز ؛ا خاص به
یدداا نظدیدده تد د یدگدایددی آم ن د و زمیندده حضددوا عثمانیدداد اا ندددا؛م کددن د  .دانددز
اسکوتس9304(2م606/ق) م أله سدشناا ،توانست بخش عم ه یهاد شدق مسدیحی اا
ایج گونه تحت تأثید قداا د؛ که تد م اااده الهی بدد حکمدت الهدی ،ان یشدها ااسد یج
است 3.ایج نظدیه اات کسی که انساد مویود گناهکاا است ،آنها اا از یک اخ یاا حدیدی
دا کاا؛ددا بدداز مددیداشددت 8.از ایددج او ،بددیگنددا؛ی ذاتددی اا ویژگددی منحصددد بدده ندددد
عیسی

میدانس ن  5و ایج گونه ،به دنبال یک دنیا خالی از گنداه ،دسدتکدم دا واا

ذ؛ج بودن .
دا ایج میاد ،یامعه د؛دانی بیزانس بد اساا یبدگدایی ،سبک سادها از دیجداا اا
تجدبه کدد و ان اا حاکماد اا پذیدنت 7.بد ایج اساا ،ندوعی اطاعدت یبدد نسدبت بده
بیزانس دا یاد مسیحیاد وااد ش  6.تد یدگدایی تنها باوا اسمی دا کلیسدا نبدود ،بلکده
ایج اع داد ،امد بود که شماا از دولت؛ا ،آد اا مانن نظدیها یکپااچهساز بدا حفظ
 .1همان.
2. duns scouts.
 .3رس ل زاده ،شناخت مسیحیت.293 ،
 .4زیبایر نژاد ،مسیحیت شناسى مقایسهای ،ص .386
 .5همان.
6. Öztürk, Timar-Thema Teriminin Ortaya Cıkması, Bizans Uygulaması ve
Osmanlı ile Mukayesesi , s 184.
7. Arda, Bizans, Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, s 197.
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سلطنت و مالکیت ،کن دل ااتش و تدج دادد مدددم بده شددایل نعلدی نشدد مدیدادند و
به کاا میبس ن .

9

پذیدش ایج موعوع دا کناا انزوا و چن دس هی؛ا داونی بیزانس و تالش اوم غدبی
بدا گس دش بازاگانی دا اقابت با اوم شدقی و آنچده کلیسدا کاتولیدک ،آد اا بد عت
مخدب مینامی  2ااه اا بدا ظهوا ق اتمن عثمانی دا سدزمیج؛ا بیزانس ؛مواا کددد.
با ؛مه آنچه گذشت ،اوابل سیاسی و دینی میاد کلیسا ام و قسطنطنیه ،بسدیاا آشدف ه
بود 3.اامنی؛ا به عنواد یماع ی ؛میشه مخالف به آشف هی اوعاع کمک مدیکددند  8.دا
ایج شدایل ،آشف هی اوعاع مسیحیاد عمیمه ش ه به عثمانی ،نمونها از اع داد بده آخدد
الزماد مسیحی اا نزد ؛واداااد کلیسا ااائه میکدد.

5

بخشی دیهد از سازوکاا تد یدگدایی ،باوا به یایهاه س ااگاد دا سدنوشت انساد؛ا بود
که قسم ی از گس دش ایج نظدیه دا میاد شهدون اد بیزانس ،به اع داد امیدداد بیزانسدی
دابااه اثدگذاا س ااگاد دا سدنوشت سلطنت باز میگددی  7.دا کناا نظدیه تدد یدگدایی،
س م حاکماد و نااعای ی مسیحیاد بیزانس از تبعیض سبب ش شکست ؛دا خدود اا دا
ب شانسی م أثد از بی ع ال ی حاکماد خویش یستویو کنن  6.مددمی که حاکماد خویش
1. Ruiu, Is fatalism a cultural belief? Anempirical analysis on the origin offatalistic
tendencies. p 6.
2. Sanchez, p 208.
3. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, p 168.
 .4همان ،ص .151
5. Hatzopoulos, Orzcular prophecy and the politics of toman rule in south-east
Europe, p 97.
6. Demetra, ATwelfth-Century Defence and Refutation of Astrology, p 5-7.
7. berkat, s 45.
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اا س مهدانی می دانس ن که به تعالیم مسیح عم نمیکنن  ،انهیزه خاصی بددا دنداع از
بیزانس دا خود نمیدی ن .

9

دا ایج میاد ،کاتولیک؛ا تالش میکددن با نداخوانی یهاد مسدیحیت ،بیدزانس اا از
دست عثمانیاد به داآوان  ،اما ایج ندماد با ع م پذیدش ااتد کس؛دا ندیدامی ن اشدت.

2

اویااویی خود مد ا دانی کلیسا اوم نسبت به کلیسا شدق دا ایج اوید اد بدیتدأثید
نبود 3.از سو دیهد ،؛واداااد کلیسا شدقی ،مشیت الهی اا نداتد از ایج میدانس ن کده
سدزمیج مد ا آنها بدا ؛میشه دا تصد دیهداد بمان  8.آنها مع د بودن  ،پیدوز ؛ا
عثمانی م أثد از گناه خود آنها است و توبه و بازگشت اا سبب موقت بودد حکومت عثمانی
بد سدزمیج خویش میدانس ن  5.الب ه ،نا امی

از اا؛باد مسیحی دا میاد ا؛الی بیزانس و

غصب زمیج؛ا ایشاد از سو کلیسا ،سبب سدگددانی آنها ش ه بود.

7

بدخال بسیاا از باوا؛ا ،بدخدی از قباید تددک دا اوزگداا سدلجوقیاد ،مسدیحیت
اات کس اا پذیدن ن  6.نشانه ؛ا تد یدباوا دا میداد تدکداد یعندی شدمنیزم 4مشدا؛ ه
میشود که صواتی کوچک از یبد پذید و مکاناتگدایی بود .آنها باوا داش ن  ،؛د آنچده
 .1همان.
2. Sanchez , p208.
3. Meyendorff, p 65.
4. William, p151.
5. Sanchez, p 210.
6. Yamanwr, Bizans ikonakırıclığı üzarinde bir inceleme III.leon ve ikonakırıcılık,
s 3.
7. Ekincikli, Türk ortodokslar, siyasal kitabevi, S 95.
8 .Shamanism.
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911

بد سد انساد میآی دا اثد گنا؛انی است که مدتکب ش ه است 9.با چنیج پش وانه نکدد ،
یواش به سدزمیج؛ا دیهد ،ندیام گنا؛اد ا؛ آد دیاا شمدده میش .

2

 .5نظریه مشترک شکست مقدر؛ بررسی زمینهای دوره عثمانی

دا قدآد کدیم ،سنت تد ید شکست بدا دشمناد اسالم بده نیکدی قابد مشدا؛ ه بدود.
مس ن ایج ادعا ،چن آیه از قدآد کدیم یعنی آیات ص و یازده آل عمداد ،پدانزده انفدال،
بیست و دو ن ح و دوازده حشد بود که آشکااا شکست اا سدنوشت مخالفاد مسلح اسدالم
معدنی میکددن  .؛مچنیج ،گدو؛ی از آیات ،به چدایی نداا و شکست دشمناد از مسلماناد
میپدداخ ن و آد اا دا بیم و وحش ی میدی ن که خ ا دا دل دشمناد قداا میداد 3.یمدع
ایج آیدات دا کنداا ؛دم ،امدد بده ندام سدنوشدت شکسدت دا یبهده دشدمج اا تدد ید
الهی میدانست.
اوادشناسی ینگ نشانی داد ،باوا عمومی م أثد از شکست؛دا پیداپی ،مشددبی بده
سو تد یدگدایی بود .چنادکه پس از شکست؛دا خواازمشدا؛یاد (ح  797-819ق) دا
بدابد مغوالد ( 758-797ق) ،ح ی مواخاد عصد مغول ،باوا کدده بودن که سدنوش ی یز
شکست ن اان  8.پیشتد دا عصد نددوسدی( 897-321ق) تدد یدگدایی بدآمد ه از یامعده
شکست خواده دا بدابد عدباد به ادبیات ااه یان ه بود.

5

1. Drury, S 30.
2. Inan, Tarihte ve bugün şamanizm Materyaller ve araştırmalar, S 204-207.
 .3آل منرا 232 :؛ انفال 23:؛ احزاب36 :؛ حشر.3 :
 .4شرفر « ،بازتاب اندیشه مشیت االهر در تاریخ نگکارع مصکر ایلخکانر» ،جسوتارهای تواریخى ،ش،3
ص .69
 .5فرج نژاد «بررسر منصر تقدیریرایر در شاهنامه فردوسر و حناسه هکاع مکذهبر» ،پوووه ناموه اد
حماسى ،ش ،26ص .263-286
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دا نضا ای ماعی ایداد عصد عثمانیاد یعنی دا یامعه ایلخدانی ،نهددش بده تدد ید
الهی دا میاد ایدانیاد به ش ت اش کدده بود 9و مغوالد به عندواد دسد اد عدذاب خد ا،
پذیدن ه ش ه بودن  2.مشابه ایج اع داد دا میاد مسیحیاد ،نسدبت بده مجا؛د اد مسدلماد
عثمانی ویود داشت .آناد مجا؛ اد عثمانی اا سدبازاد خشم خ ا میخوان ن .
عباات بن ه پن اا میکن و خ ا ت بید میکن  8،شا؛

3

بد ایج نظدیه است که دا ایدج

دواه دا میاد مواخاد بد سد زباد؛ا بود 5.ح ی زمانی که تیموا لندگ (ح643-681ق) بدا
شعاا ااس ی اس ی از سو مواخاد مسلماد ،مانن دست تد ید پدوادگاا نامی ه میش  ،باز
؛م ایج نمونه دیهد از تد یدگدایی بود که ظهوا کدد.

7

 .7چشم انداز نظریه شکست تقدیری در نبردهای عثمانی -بیزانس

پس از شکست امپداتوا بزاگ ساسانی(759-228م) از مسلماناد و کمی بع  ،با اویکدد
یهاد اسالمی به سو بیزانس ،باوا؛ا به سو پذیدش دول ی بزاگ و اسالمی می پید ا
کدد و ق ات ی ی مسلماناد دا بیزانس اش یانت 6.دا ایج سدو یعندی دا بیدزانس بداوا
 .1غفارع « ،تأثیرات روانر هج م مغ ل بر جامعه قر هفتم با نگاهر به نفاه الصدور» دانشوكده ادبیوات و
علوم انسانى ،دانشگاه اصفها  ،ش  ،21ص .33-2
 .2نس ع ،نفثة المصدور ،ص .33
3. Duygu, VII. Yüzyıldaki İslam Fetihlerinin ve Müslüman Hâkimiyetinin
Hıristiyan Tarih Yazımına İzdüşümleri, S 38.
 .4العبد یدبر و الله یقدر.
 .5سراج ،طبقات ناصری ،ج  ،3ص . 266
 .6حسنر « ،جایگاه امیر تین ر ک رکا و سلطا یلدرم بایزید در نزد م رخا و مل و م ام نبکرد انل ریکه
918ق)» ،تاریخ ایران ،ش  ،66/3ص31-86
7. Duygu, s 56.
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به دس ی بیدونی و تدواد مند دا سدنوشدت و مدد ا آدمیداد دا میداد مسدیحیاد ،بداوا
ساخ اامن بود.

9

دا ایج بیج ،؛مداه ش د بدخی از حوادث طبیعی مانن زلزله ،مددگ دسد ه یمعدی یدا
بیماا سپا؛یاد ،صحنه نبدد اا به نظدیه تد ید شکست پیون میداد .دا میانده نبدد؛دا
عثمانی -بیزانس ،زلزله ویدادگد  24محدم  655قمد  2آسیبی ی

به قلعه؛ا گالیپولی

وااد کدد و باگدیز ساکناد شهد ،سبب سدوط ایج قلعه ش  3و اتحاد صدب؛ا و بلغاا؛ا اا دا
بدابد سلیماد پاشا (9370-9397م) پسد اواخاد بیثمد کدد.

8

بدداشت اع داد از زلزله گالیپولی که دا آغاز یکی از یواش؛ا بدزاگ عثمدانی بده
سو بیزانس او داد ،سبب تخلیه نواحی اطدا گالیپولی ش 5و ندصت اا ندا؛م کدد تدا
ایج حمله سداسد  ،؛زیمت بخش؛ا عم ه بالکاد اا دا پی داش ه باش .

7

زنجیده اوی اد؛ا طبیعی دا آد دواه به ایج خ م نش و دا میانه سدال؛دا -9387
9386م 686-687 /ق بیماا وبا سیاه دا میاد مسیحیاد ااوپا ،ق

عام بزاگی بده ااه

ان اخت 6.ایدج وبدا از شدبه یزیدده کدیمده شددوع شد و بدا اسدی د بده ای الیدا دا سدال
1. Hatzopoulos, P 115-116.
2. Nicoloudes, Bir Tarihi Olayın Açıklanması ile ilgili Sorunlar: Gelibolu’nun Fethi
ve Laonikos Chalkokondyles, s 208.
 .3در ای باره ،ر.ک:
Bir Tarihi Olayın Açıklanması ile İlgili Sorunlar: Gelibolu'nun Fethi ve Laonikos
Chalkokondyles, Nicolaos Nicoloudes, Çev: Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu.
4. Nicoloudes, s 208.
5. Ágoston, P 110.
6. berkat, 31.
 .7اینالجق ،امپراتوری عثمانى :عصر متقدم ،ص .36
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 686ق9386/م ،ااوپا و بیزانس اا به زانو دا آواد9.گف ده مدیشدود ایدج وبدا ،یدک سدوم
ااوپاییاد اا به کام مدگ بدد و آثاا سیاسی ،اق صاد و ند؛نهی زیاد بد یا نهاد.

2

باا دیهد دا سال  681ق9381/م ،وبا دا سدزمیج؛ا ااوپایی شیوع یاندت .بده دلید
؛م زمانی ایج وبا با عی نصح ،مسیحیاد و شدکت سداسد آناد دا ایدج مداسدم ،شد ت
واگید باال انت و تع اد بسیاا قدبانی ش ن  3.مشابه ایج بال بزاگ ،دا میانه سال؛دا
9353-9385م 653-685/ق دا شمال آندیدا و ااوپا او داد و کشد اا بدزاگ اا اقدم
زد 8.وبا دیهد دا سال  651ق9354 /م ،اوسیه ؛م پیماد بزاگ بیزانس اا دا نوادید
و آثاا سخت بد ق ات بیزانس نهاد .وبا بع

 ،سه سال بع با نام وبدا کودکداد بده

سو بیزانس و ااوپا سدازید ش  5.دوبااه وبا دا پاییز سال 9311م 402/ق به یاد ااوپدا و
بیزانس ان اد.

7

نالکت م أثد از وبا؛ا پیداپی ،انهیزه؛ا و آاا اع داد اا دگدگود کدد تا یایی که
سدانجام توانست ندقها مذ؛بی اا پ ی آواد 6.به دنبال چنیج شددایطی ،مددگ آسداد و
تد ید ؛مه اموا ،ناخودآگاه به ق اتی ندابشد سپدده میش  ،چیز که دا میاد گف ه؛ا
مددم ؛ماد عصد ،گوا؛اد نداوانی دااد.

4

1. İstek, Great plague in Europa and religious factor in plague (the sample Vienna),
s 174.
2. Genç, Kara ölüm: 1348 Veba salgını ve ortaçağa avrupasında etkileri, s 123.
3. Emrah, s 177.
 .4اینالجق ،امپراتوری عثمانى :عصر متقدم.
5. Emrah, s 175.
 .6همان ،ص .269
 .7همان ،ص .293
 .8همان.
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یعنی دا یهاد اسالم ،باوا به تد یدگدایی ،بس د نداخ داشت .چنادکه

بدخی با بدداش ی آزاد از ان یشه ؛ا عیسویاد ،صونیه اا وااد کنن ه ایج اع دداد دا یهداد
اسالم میدانس ن  9و لشکد صونیاد ؛مداه عثمانی ،خود میتوانس ن به ایج گف ماد دامدج
بزنن  2.دا ایج بحث؛ا ،ع ها میداد تدد یدگدایی اسدالمی و مسدیحی ،تفداوتی بنیدادیج
می دی ن و نوع اسالمی آد اا بدگدن ه از باوا؛ا د؛دیده مدیدانسد ن  .دا حدالی کده دا
تد یدگدایی اات کسی ،باا گنا؛اد خالیق بد دوش تد ید بود نه د؛د.

3

ندشه پداکن گی و شیوع وبا دا قدد ؛ش م ؛جد

8

1. Source, Capitalism and the Weber Theses Author(s), p 240.
2. Hoodbhoy, Islam and Science Islam and Science, Religious Orthodoxy and The
Battle for Rationality, p50.
3. Vaness, İslam dini düşüncesinde septisızm, p 5.
4. Genç, s 128.
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 .6نظریه رواداری در اندیشه حاکمان دوران تکوین دولت

اواداا به معنا پذیدش تفاوت؛ا و نداوانی دا بددبداا  ،بددخال واهه تسدامح ،ندوعی
ساده بینی و آسادگید از آد به دست میآی  9که بدخی آد اا به معنا اغماض و تددک
آنچه مای ؛س ن ا؛ا شود ،تعبید میکنن  2.ایج واهه میتوان  ،معنایی سیاسی و دول دی دا
خود داش ه باش و آد ،حفظ ااکاد حکومت با سه گید بد زید دس اد و به ویژه غید ؛م
کیشاد است.
دا دولت عثمانی ،دس ه بن

خاص ایج ان داا دیندی -سیاسدی سدبب تمدایز سدبک

م ااا ایج دولت از دیهد دولت؛ا مدیشد  .بدا ایدج توعدیح ،بده طدوا کلدی مدی تدواد
سه گید دا عه تکویج دولت عثمانی اا به سه شاخه تدسیم کدد:
 .1-6اندیشههای مذهبی

بداسی انهیزه تسا؛  3امیداد آغازیج ایج دودماد ،نهاه سطحی ایشاد به ح ود شدعی
و تسامح دینی -قومی عثمانیاد اا نسبت بده ادیداد و اقدوام سداکج دا سداسدد قلمددو
خویش نشاد مید؛  .ان اا عثماد ،مؤسس ایج سلسدله دا تغییدد بخشدی از سدنت؛دا
بیزانسی ،شایس ه دانگ است .یکی از آنها ،دگدگونی دا سنت سد به عنواد اسم دیندی
بیزانس بود که بد اساا آد ،کشاواز مسیحی ؛د ملک اابابی که مواوثی بود ،نمیتوانست
ب ود ایازه ااباب زمیجداا ،ملک اابابی اا تدک کن .

8

 .1ج هرع ،الصحاح :تاج اللغة و صحاح العربیة ،ج  ،2ص .266
 .2مطرزع ،المغر فى ترتیب المعر  ،ج ،3ص 228؛ مدنر ،الطراز االول ،ج  ،8ص .262
 .3براع ای واژه معادلر چ آسا ییرع و ساده نگرع در برخر از کتابها دیده مر ش د ،امکا حقیقکت آ
است که تسامح ن مر نادیده پنداشت است نه ساده نگرع .چه آ که در واقع تسامح چیزع نب د جز نادیکده
یرفت حدود شرمر و چرباند سیاست دلخ اهانه بر ق انی شریعت.
 .4ملم الهدع ،شالوده ی مسیحیت از پیدای تا گسترش ،ص.311
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دا ایج ؛نهام ،اقلیت سددیانی؛دا بیدزانس ،لشدکد عثمدانی اا ااتدش آزاد بخدش
میدانس ن  9.دیهد قانود ظلم آمیز ،قانود دُشاد 2ندام داشدت کده بدد اسداا آد ،پادشداه
صدب د؛داناد اا واداا می کدد ،دو اوز دا ؛ف ه بدا اابداب خدود کداا کنند  3.عثمانیداد
با تغیید ایج قانود ،اعایا اا ملزم میکددن  ،تنها سده اوز دا سدال دا زمدیج؛دا سدپا؛ی
کاا کنن .
عثمانیاد دا کناا تویه بده مسدیحیاد ،مویودیدت کلیسدا ااتد کس اا بده اسدمیت
شناخ ن و به صوات اصولی به سدکوب کلیسا کاتولیک دا سداسد قلمدو خود پدداخ ند
اات کس؛ا و ال یامی بد کینه؛ا کهج میاد ایشاد بود.

که خدسن

8

عثمانیاد آگاه بودن با پیگید سیاس ی آش ییویانده دا بدابدد مسدیحیاد مدیتوانند
قلمدو خود اا آسادتد گس دش د؛ن و منابع مالی خود اا اندزایش د؛ند  5.بدا ایدج ؛مده،
دا دولت عثمانی اسم بود با ن ح ؛د ناحیده ،عدزل و نصدب کشیشداد مسدیحی اا دولدت
انجام د؛ .

7

 .2-6روحیه ایلیاتی (ترکی)

تدکاد تعصب دینی خاصی اا پییویی نمیکددن زیدا کدوچ سداسدد ایدج قدوم بده
سمت آناتولی ،دا حدیدت پیگید زیست بومی ی ی

بود تا ؛جدتی الهی 6.اسوم تدکی
1. Duygu, s 45.
2. Dushan.

 .3اینالجق ،امپراتوری عثمانى :عصر متقدم ،ص .23
 .4همان.
 .5همان.
 .6م لند ،جهان مسیحیت ،ص .36
7. turan, s 76.
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م ت ؛ا دا میاد عثمانیاد اواج داشت .اواخاد با آدکده شدهد؛ا زیداد اا گشدود ،امدا
با زن گی دا خیمه؛ا تدکی دا حاشدیه پای خدت خدویش ،سدنت چادانشدینی تدکداد اا
حفظ میکدد.

9

یک دی گاه مع د است تا زمدانی کده ا؛د ذمهده ،حکومدت اسدالمی اا بده اسدمیت
میشناخ ن و به یا انجام خ مات نظامی ،یزیه میپدداخ ن حکومت اسدالمی موظدف
بود از یاد ،مال و مذ؛ب آناد حمایت کن  .بنابدایج ،شماا از مسیحیاد بالکاد بدا ایج
که از مزایا مذ؛ب اسمی کشوا بدخواداا شون یا بددا ایدجکده از گددوه؛دا اقلیدت
مذ؛بی ،مانن بوگومی ؛ا 2خااج شون به اسالم گدوی ن .

3

ایج ان اا عثمانیاد ،پدده از نوع نهاه اسالم به ادیاد شایع دا آناتولی یعنی مسیحیت و
یهودیت بدمیداشت 8.دا حدیدت ،زن گی ساده کوچاو و تالش بدا یدان ج چداگداه؛دا
به د دا کناا مذ؛بی نه چن اد شدیعت م اا 5به ؛مداه ساخ اا ساده داود قبایلی ،؛دگز دا
قوانیج تدکی نمیتوانست دااا چااچوب؛ا خیلی پیچی ها باش  .بدداش ی ساده و ؛مه
پسن از دیج ،آد چیز بود که عثمانیاد به عنواد یک قبیله تدک کوچاو ،؛مه مؤلفه؛ا
آد اا دا خود داش ن .
 .1قلقشندع ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،ج  ،3ص.289
 .2ب ی میلیسم به سبب مؤسسش ،ب ی می نامیذارع شده است .نامر که به معناع دوست خدا یا محب ب
خدا است .وع کشیش یک روسکتا در ک ههکاع مقدونیکه بک د ککه در زمکا سکلطنت پیتکر 669-636م)
زندیر مرکرد.
 .3شاو ،تاریخ امپراطوری عثمانى و ترکیه جدید ،ج  ،2ص .32
4. kazici, s 63-83.
 .5شننیزم.
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یالب آدکه بدخی از سنت؛ا شمنیزم دا عصد حاعدد نیدز دا میداد تدکداد حضدوا
آشکاا دااد .بد اساا پااها از پژو؛ش؛ا ،پیشینه ان اا؛ا آیینی بک اشیه و علویاد 9به
طوا تددیبی ،ان یشه ؛ا شمنی است 2.از سو دیهد ،تدکمج؛ا مناطق مدز  ،سدیما
بیدونی اسالم اا داک کدده بودن و تحت تأثید معنو بابا؛ا تدکمج قداا داشد ن کده از
علو ؛ا بودن  .آناد به دوگانهی معنا دا ملت و امت باوا داش ن .

3

بنابدایج ،اوش امیداد عثمانی دا تدسیم ق ات ،نیم نها؛ی به قوانیج تدکی بود .دا ایج
اون کانی بود ،دیهداد حکومت تدکاد اا بپذیدن  .ایج امد دا قاموا سیاسدی تدکداد بده
ایلی یا ای ش د شناخ ه میش  .گویا طبق ایج سیاست تسامح ،مداد اول (9341/9372م)
دا ااس ا تدسیم ق ات میاد بیگ؛ا وناداا ،حکومت یندوب مد ونیده اا بده اوااندوا
واگذاا کدد.

8

 .4اندیشههای صوفیانه

سو دیهد سکه تسامح اا به خوبی دا علمکدد نیمی صونیانه عثمانیاد میتدواد دید  .دا
واقع ،صونیگد نوعی داودگدایی م سامح بود تا شدیع ی قانودمن  .صونیه بدا عثمدانی،
پیون عمیدی بنیاد نهاده بود تا یایی که پد ا ؛مسدد عثمداد ،اده بدالی یکدی از بزاگداد
صونیه عثمانی بود.

5

 .1دورس  ،پى دین و سیاست در دولت عثمانى ،ص .269
2. Şener, Şamanizm, s 72.
3. Eryılmaz, s17.
4. berkat, s 41.
 .5ر.ک:
Öngören, Reşat, Osmanlılarda tasawuf, izyanıcılık, 2016.
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یدیاد صونیه و طدید ی؛ا دا قلمدو عثمانی به عنواد داعیاد تسا؛ گدا ،دا سیما
ندقه ؛ایی چود خلوتیده ،ندشدبن یه ،بایدامیده ،زینیده دا تدداز یمعی دی گسد دده و خددده
ندقه ؛ا کباوش ،ق یدیه ،سمدقن یه و شازعلیه اتبدهبند
عثمانی ااائه میکددن .

خاصدی دا ان شداا اواداا

9

الب ه ،پیش از آغاز کاا عثماد غاز  ،؛واداااد صونیه از شاخه؛ا پیدواد ،اوح الد یج
کدمانی (735-579ق) ،محی ال یج عدبی (734-570ق) ،نجدم الد یج داعدی (د 794ق)،
اُخی اوااد (751-577ق) ،ص اال یج قونو (769-706ق) ،یدالل الد یج اومدی (-547
752ق) ،نخدالدد یج عداقددی(744-512ق) و مؤیدد الدد یج یندد
پداکن ه بودن .

(600ق) دا آندداتولی

2

به ویژه ،تعالیم صونیانه قونو که نمونها از آد دا نفحات االلهیة دی ه میشود ،بده
تنهایی دا بخش نامه؛ا او به یااانش ،یک اساله مدش انه بود 3.ایدج یماعدت صدونیاد
تکیه نشیج ،با پیون ان اا طدید ی خود بده مفهدوم یهداد ،عدمج شددکت دا پیکاا؛دا
عثمانی ،مفهومی مد ا به آنها ؛ یه میکددن  .مشااک ی کده دا آخدد بددا آنهدا مدی-
توانست منزل نویی اا از میداد م صددنات بده اامغداد آواد و خاندداه ی ید
اازشمن

بدا اقطداع

دا حکومت عثمانی تأسیس کن  8.دا ایج دواه ،بک اشدی؛دا گددوه قد اتمند

دیهد با آدابی نزدیک به صونیه با یمعی ی قاب مالحظه ،؛مداه بدا عثمدانی دا کدانود
تویه قداا داش ن .

5

 .1ر.ک :همان.
2. Gündüz, s 5-6.
 .3ر.ک :صدرالدی ق ن ع ،نفحات االلهیة.
 .4همان ،ص . 9
 .5همان ،ص .21
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 .9منش رواداری در رفتار امیران دوره تکوین دولت

بدخی از مواخاد معاصد میکوشن ان اا عثمانیاد با ا؛ ک اب اا با ایدج اوایدت مشدهوا
تفسید کنن که حکومت با کفد باقی می مان نه با ظلم 9.به نظد میاس ایج سخج ،ساخ ه
نویسن گاد م أخد است 2.عثمانی ؛ا بد مبنا قاع حسج ؛میواا با تصد ؛دد ناحیده،
کاامن اد پیشیج بیزانسی نعال دا آد ناحیه اا دوبااه به کاا میگماادن .

3

الب ه ،شانس دیهد عثمانی؛ا ایج بود که داگید ؛ا کاتولیک -اات کسی سدبب شد
اات کس؛ا ته ی ش ه به وسیله کاتولیک؛ا ،زن گی زید نظد عثمانی؛ا اا به د بپسن ن .

8

قوانینی که عثمانیاد دا بالکاد ،یا گزیج قوانیج اِس ِفاد دوشاد9355/9339( 5م) پادشاه
صدب؛ا کددن از سو مسیحیاد مواد اس دبال ندداواد قدداا گدندت 7و ایدج بده معندا
پذیدش سلطه سیاسی عثمانی بود.
دا حدیدت دینی که عثمانی ؛ا بد اساا آد عمد مدیکددند یعندی ؛مداد اسدالم
صونیانه از تسامح باالیی بدخواداا بود که میتوانست با سازوکاا اداا اسالمی ،به سدعت
مناطق تحت نفوذ اا با ساخ اا ی ی

ادااه کن  6.پیون ؛ا اداا سلجوقیاد و بیدزانس،

طی سال؛ا ؛م یواا به نوعی الهو بدداا دو طدنه و نسخه ان اا؛ا عثمانی اا نشداد
1. Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın yönetimi, s 26.
 .2همان.
3. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi. cilt.4. s 182-183.
 .4همان.
5. Jstefan duşanç.
6. Eryılmaz, 27.
 .7اب زیدو  ،تاریخ االمبراطوریة العثمانیة من التأسیس الى السقوط ،ص .36
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مید؛  9.ایج نک ه مشهوا بود که عثمانی؛ا با مسدیحیاد شدهد؛ا تدازه مف دوح ،بسدیاا
م سامحانه بدخواد میکددن .

2

ان اا دیهد که ا؛ ک اب اا به خ مت عثمانیاد تشویق میکدد ،امنیت یانی و مالی
آنها بود که ح ی مسیحیاد اا به ندمادبد از ایشاد ندا میخوان  3.ایج اویکدد تسدامحی
عثمانی دا س ه ؛ا بع با شک د؛ی مفهومی نو به نام ملت عثمانی کوشی ؛مه مذا؛ب
و ادیاد اا زید پدچم خود گدد آواد 8.شخصیت پدداز مواخاد از عثماد غاز و گزااش؛ا
دابااه اح دام او به مسیحیاد 5و شبیه دانس ج او به پ اش ااطغدل دا ایج امد ،حکایدت از
نضا گف مانی عثمانی دااد.

7

بد اساا یک گزااش ،؛نهامی که عثماد بازاا اسکی شهد اا بنا کدد و اونددی بده آد
بخشی  ،غیدمسلماناد و امیدنشیج ؛ا اطدا دا ایج بازاا به گدمی پذیدن ه شد ن  6.او دا
نظام قضایی اولیه عثمانی و اعالم ندماد حسج ؛میدواا بدا ا؛د ک داب مدیکوشدی ،
اعایت ایشاد اا از دست ن ؛  4.ی ا از میزاد داس ی ایدج گدزااش؛دا ،ایدج اوند بده
ت ایا ،او اا دا میاد ا؛ ک اب بد سد زباد ان اخت .او دا ندمانی دا ایج بااه میگوی :
همان گونهکهدرزمانورودمابهاینمنطقه،اینان(مسیحیان)بامابهاحترام
1. Özcan, ortaçağda anadolunun idari coğrafyasına bakış anadoluda selçuklu idari
birimleri, s 86.
 .2همان.
3. Köprülü, osmanlı devletinin kuruluşu, s 78.
4. Yetişgin, The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious
Communities, p. 141.
5. Eryılmaz, 27.
6. Neşri, neşri Tarihi, s 45.
7. Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, s 460- 461.
8. Eryılmaz, 27.
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برخوردکردند.اکنونبرمااستکهباایشانبهحسنهمجواریرفتارکنیم 1.


انزود بد آد ،مایدا قضاوت او به نفع یکی از شهدون اد اوم تباا دا بازاا تدک؛دا
گدمیاد 2سبب پیچی د آوازه او دا میاد مسیحیاد ش 3 .اگد ایج سخج اا تنها دا ح یدک
شایعه ب انیم ،باز ؛م نشد ایج سخج پداکنی؛ا سبب میش بازاا؛ا منطده عثماد غاز ،
مملو از شهدون اد مخ لفی باش که به امی سود بیش د به آدیا او میآوادن .

8

گزااه ؛ا تاایخی دابااه منش عثماد پدس از ند ح شدهد؛ا یااحصداا ،اینده گد ،
بیلجک ،ینی شهد از او شخصی ی آسادگید تدسیم میکنن  ،زیدا او ؛دگدز بده یابدهیدایی
قومی -دینی ا؛ ک اب ندماد ن اد 5.بدخی مع د ن  ،سه گید او سبب امنیت نداگید دا
قلمدو تحت ندمانش گددی 7و شماا از مددماد غیدد عثمدانی ،شدهدون
تدییح دادن و به ایج سدزمیج کوچ کددن .

عثمدانی اا

6

بنابد ایج سیاست ،ن ح بواسا ؛دگز نیازمن تواد کام نظامی عثمانیاد نش  4و امپداتوا
بیزانس حاعد گددی پس از محاصده طوالنی ،بواسا اا دا بدابد سی؛زاا نلوا بده اواخداد
وانه  1.دا ایج بااه از وزید بیگ ند میشود که میگفت:
 .1همان ،ص .39
 .2یرمیانرها یلر از شاخه هاع ترکهاع اغ ز از تیره افشار ب دند که نخست در اطراف ملتیه دیده شدند .آنهکا
در آغاز در خدمت جالل الدی خ ارزمشاه ب دند و بعدها به س ع غرب ک چیدند و وارد ک تاهیه شدند.
 .3همان.
؛ 4. Von hammer, Osmanlı Tarihi, 1. Cilt, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1966
Chadwick, The Byzantine Empire, s 3.
5. Eryılmaz, s 28.
 .6همان.
 .7همان.
8. Neşri, s 67.
9. Ekrem ,Reşat, osmanlı muahedeleri ve kapitülasionlar 1330-1920 , s 7.
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مااطاعتکردنازشماراسببراحتیمیدانیموماهمهوو ایونراحتوی 
راکردیم 1.

به عمیمه گزااش ؛ا پیشیج میتواد به شماا از گزااش ؛ا تاایخی اشااه کددد.
به عنواد نمونه ،عثماد بدا ؛مسایهاد غید مسلمانش ،؛ ایایی ااسال میکدد 2.پسدش،
اواخاد دا ن ح بواسا نسبت به یهودیاد و مسیحیاد ،مالطفت به خدج داد و اماکج دیندی
ایشاد اا بدپا نهاه داشت 3.دا واپسیج وصدیت عثمداد بده پسددش دا ایدج بدااه توصدیه
ش ه است:
همهکسانیکهتحتامرتووهسوتندراخوواداروبوااهوبکتواابوهداد 
رفتارکن 4.

با ایج حال ،عثمانی؛ا ؛دگز از ندصت؛ا ن وحات نهذش ن و با ایج دقدت ،محد وده
وسیعی اا به زید ندماد داآوادن  5.داست دا بدابد ایج دی گاه ،یدک نظدیده دیهدد مع دد
است که دواه عثمانی ،عصد محانظه کاا ش ی کلیسا اات کس شدقی بود زیدا یامعه
اات کس از تسا؛ و تسامح ا؛بداد مسلماد بدخواداا بودن  ،اما با آناد ،مانن شدهدون اد
دایه دوم ان اا میش و امکانات مطالعه و نشد ک اب ان ک بود .از ایج او ،آناد موعدعی
دناعی اتخاذ کدده بودن .

7

1. Neşri, s 68.
2. Neşri, s 51-52.
3. Eryılmaz, s 28.
 .4همان ،ص .36
 .5همان.
 .6ویر« ،مسیحیت شرقر؛ تح الت تاریخر» ،هفت آسمان ،ص .223
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 .10برآیند

قلمدو ایج پژو؛ش ،اوزگاا تکویج دولت عثمانی یعنی س ه نخست ایج حکومت اسدت
که ندماد اوایی ایج سلسله دا چهاا مدحله از یک بیگ نشیج تدکی بده دول دی پدگسد ده
تب ی ش  .یامعهشناسی اع داد و سیاسی آد دواه و نهم قوانیج نانوشد ه دا چهدونهی
گس دش آساد قلمدو عثمانی بدا یدک پدژو؛شگدد عثمدانی مهدم اسدت .دو نظدیده
تد یدگدایی و اواداا دا کناا یک یهد ،شدایل بسیاا مناسبی بدا بسل آساد قلمددو بده
عثمانی بخشی ن .
بس د تد ید باوا بیزانس که بدآم ه از پیشینه ایج گف ماد دا بیزانس و پذیدش اوحیه
تد یدگدایی دا کلیسا اوم شدقی بود ،نضا مناسدبی اا بددا اشد سدنوشدت بداوا
ندا؛م کدد .ایج مجموعه دا کناا شکسدت مسدیحیاد دا یندگ؛دا صدلیبی و زنجیدده
بال؛ا طبیعی ،مانن زلزله و وبا ،زمینه اا بدا گس دش عثمانی دا یبهه بیزانس نددا؛م
نمود  ،اما دا یبهه عثمانی ،اواداا امیداد دوااد تکویج ،بد اساا نظدیه تسامح دا قالب
زن گی ایلیاتی و باوا؛ا صونیانه ،قوا صعود عثمانی اا از خان انی تدکدی بده سدمت
دول ی اسالمی تدسیم کدد.
پیشنهاد میشود از باب چیدگی پژو؛ش دا عثمانی کده دسدتآواد از ان یشده؛دا
سیاسی بد مبنا تأمالت اسالمی -قومی ،ان اا ند؛نهی ،کانونی ادبی و میدداث مک دوبی
اسالمی اا یکسده به عمیمه تاایخ شفا؛ی خالنت ،تنها با ناصله یک نس دا اخ یداا مدا
قداا مید؛  ،پژو؛ش ؛ا تطبیدی میداد ایدداد و عثمدانی دا صد ا کاا؛دا مطالعداتی
پژو؛شگداد تاایخ قداا گیدد.
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