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  الحضارةالعثمانیون و  

  البـر�اردمحم  عقیل. د.أ

فـــي مختلـــف الم�ـــادین  اإلنســـاني�لمـــة نطلقهـــا علـــى التقـــدم والرقـــي ... الحضـــارة"

)1("أفضل إنسان�ةح�اة  إلى�ما ی�سر السبیل .. .العلم�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة
.  

ا ذ�ر المؤرخون عددا من الحضارات صنعها الجنس ال�شـر� وحـّددوا خصائصـه

" حضـــارات مـــابین الّنهـــر�ن"�تـــب المؤرخـــون عــن  ،وأصــولها ومـــا قدمتـــه �ـــل واحــدة منهـــا

 والحضـارة الهند�ـة) م.ق 332_م .ق 3100(والحضارة المصر�ة القد�مـة ، م.ق 3500

ــــدءاً ( ــــدًءا مــــن ( والحضــــارة الصــــین�ة )م 200مــــن  ب  والحضــــارة الفارســــ�ة )م.ق 2690ب

 الیونان�ـــةوالحضـــارة  )م.ق 400_1400( والحضـــارة الفین�ق�ـــة )م.ق 330_م .ق 612(

والحضـــــارة العر��ـــــة  )م 476_م.ق 753( والحضـــــارة الرومان�ـــــة )م.ق 333بـــــدًءا مـــــن (

  )2(والحضارة الغر��ة) م1516_611( �ةاإلسالم

شــــــملت خمــــــس "حضـــــارات مــــــابین الّنهــــــر�ن"لــــــى الحضــــــارات ال�شــــــر�ة أو �انـــــت 

ا أقــدم و ؤ و�ـانوا قــد أنشـ ،لّســومر�ون ا: األقـدم فالقـد�م، التــاليتوالـت علــى النحـو ، حضـارات

وذلـك ، ل مـن اسـتوطن المـدنأو �ان الّسومر�ون  )م.ق 2725_3500(حضارات العالم 

ل أو و  ،رأو جر الطینـي �مدینـة ببنـاء مـدن قائمـة �ـاآل بـدؤواحیث  ،م تقر��ا.ق 3500عام 

ســـقطت الدولـــة الســـومر�ة  ،م.ق 3000الســنة  حـــواليفـــي ، و ل نظـــام �تا�ــةأو مــن ابتـــدع 

أخیــــرا ثــــم ، وتمـــّرد �عــــض الح�ــــام المحلیــــین، بب هجــــرة الق�ائــــل البدو�ــــة دون انقطــــاع�ســـ

  .)م�رر 2( الهجوم الساح� الذ� شنه الع�المیون 

فال�ابلیون وعاصمتهم ) م.ق1710_2725(كادّیون جاء �عد السومر�ین األ

). م.ق 1749_1791(�ان أحد ملو�هم یدعى حمورابي ) م.ق1670_1839(�ابل 

ل أو و�ان  ،وأر�عین سنة امتدت فترة ح�مه ثالثا، ار�ا قدیرا وجند�ا طموحادإلقد �ان 

                                                             
  جامعة طرابلس –�ل�ة اآلداب  –قسم التار�خ.  
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و�جعل مدینة �ابل أقو� مدینة في القرن الثامن  ،حاكم یوحد جم�ع ال�الد مابین النهر�ن

عرفت ف�ما �عد �قوانین ) قانوناً  282(نجازاته تجم�ع إ�انت أعظم  ،عشر قبل الم�الد

 )م.ق 612_1775( )وعاصمتهم مدینة نینو� ( شور�ون جاء �عد هؤالء األ ، ثمحمورابي

ثم  ،وقیل أن الشعب اآلشور� شعب نصف بدو�  ،وقد هاجر هؤالء من الجز�رة العر��ة

وهم  ،الثان�ةعلیهم اإلمبراطور�ة ال�ابل�ة و�طل�  )م.ق 539_612( لكلدانیون جاء ا

  .)3(مز�ج من شعوب عر��ة وآرام�ة

إنجازات �ثیرة من بینها على مستو�  )�نحضارات مابین النهر ( نسانإحق� 

موضوع  إلىلكنه لم یتطرق . )4(�أن النفس تموت واالعتقاد ،"ف�رة تعدد اآللهة"اإلدراك 

 �انت ،موضوع الّتحن�� إلىواهتم �حف� الجسد دون أن یتوصل  ،الحساب �المصر�ین

 ،ر�اتخشاعت لد� الحضارات األر�ع األ هاسومر�ة لكن صلالمعتقدات في األ هذه

�النس�ة لد�انات ما  ساساأل�انت حجر " الحضارة السومر�ة"ولهذا �عتبر المؤرخون أن 

�ما عرف ، نسان هذه الحضارات العمل�ات الحساب�ة �سهولةإعرف و  ،)5(بین النهر�ن

ترك أحد الملوك ال�ابلیین نصا  وقد ؛"ما هو قانوني وما هو غیر قانوني"ب�ساطة 

 )6("و�عرف �اسم قانون حمورابي، دم نص قانوني في العالمقأنه إ"منحوتا على الصخر 

  .شارة�ما س�قت اإل

وقـالوا إنهـا  )م.ق 332_3200( ذ�ر المؤرخون الحضارة المصـر�ة القد�مـة�ما 

 الـوز�روهـؤالء �شـملون ، لـى وتشـمل الفرعـون والنـ�الءأو ط�قـة : ط�قتـین إلىقسمت ال�شر 

  .)7(تشمل الفالحین والعمال والج�ش والعبید )ةالعام أو( وط�قة دن�ا، فینظوالكهنة والمو 

فقد الحظوا أن ف�ضان النیل یتكرر �انتظام فأخذوا ، عرف المصر�ون التقو�م

فجعلوا ، یوما 365رأیهم على  حتى استقرّ ، التي تفصل بین ف�ضانین �اماأل�عّدون 

ات المائ�ة �ق�سونها بواسطة الّساع ،ن ساعة�وعشر  ار�عأوم الیعشر شهرا و  اثنيالسنة 

تولي الفرعون  ذه منو ؤ لكنهم لم �حسبوا تار�خهم تصاعد�ا بل بد ،ل�ًال والشمس�ة نهاراً 

من هنا ظلت  ،البدا�ة �عّدون سنوات ح�م الفرعون الجدید ذح�مه؛ فإذا مات عادوا من
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 ،بدعوا في هندسة المساحةأوٕان ، وجهلوا الصفر، معرفة المصر�ین �األعداد محدودة

ما ومثل ،لكنهم لم �ستط�عوا تحر�ره من السحر، المصرّ�ون شوطًا �بیراً  في الطب قطعو 

�انت معابدهم  ،عبد المصر�ون آلهة عّدة، الحال لد� حضارات مابین النهر�ن هو

  .)8("�الطابوق المضغو� �حرارة الشمس"ومعابد مابین النهر�ن مبن�ة ، مبن�ة �الحجر

فقـــد �انـــت تصـــو�ر�ة فـــي مرحلتهـــا  -الّلغـــة الهیروغل�ف�ـــة - أمـــا لغـــة المصـــر�ین

، وفي مرحلتهـا الثان�ـة �انـت المقطع�ـة الصـوت�ة ...عن الف�رة الصورة تعبر" لى حیثو األ

  .)9("ن تعّبر الّصورة عن مقطع �لمة فتحتف� �ق�متها الصوت�ة فق�أ� أ

وقتًا  إمبراطور�تهمفقد استمرت ، وألن المصر�ین �انوا في غا�ة الح�مة والقوة 

ما �قارب ثالثة آالف (عالم خر� عرفها الأ إمبراطور�ة� ألزمن أطول من ، طو�ال جداً 

)10(")سنة
.  

في التعبیر  - ها هنا إلیوهي الحضارة الّثالثة التي نشیر  -لم ��تف الفین�قیون  

فالكتا�ة المصر�ة حتى في مرحلتها  ،ف�ارهم �الكتا�ات المعروفة لد� جیرانهمأعن 

شارة والصورة تستعمل اإل، الّتصو�ر إلىتحن دائمًا ، تطور�انت �طیئة ال، االختزال�ة

و�لتا  ،الخمسمائة إلى�صل عدد مقاطعها  حیث ،ومثلها الكتا�ة المسمار�ة ،معاً 

الكتابتین الهیروغل�ف�ة والمسمار�ة ال تفي �حاجة الفین�قیین التجار في ح�اتهم العمل�ة 

�س� أحلة حرف�ة �عبر فیها الحرف عن مر  إلىالمرحلة المقطع�ة  تجاوزوالذلك  ،والیوم�ة

فاشتملت  ،فو صوات في عدد قلیل من الحر حصر �ل األ إلىوتوصلوا  ،صواتاأل

ال إالصورة  إلىولم �عودوا �حاجة  ،)ال حر�ة عل�ه( على اثنین وعشر�ن حرفًا ساكناً 

دلت صورته على الحرف ، �الفین�ق�ة" لفأ"واسمه ، للداللة على لف� الحرف؛ فالثور

  .)11("أبجد"ألنها تبدأ �اللف�  ،وسمیت �تابتهم �األبجد�ة....فلأ

د �ل منهـا علـى زوج �ال یز ، س ذلك مذهًال ؟ فق� �ستة وعشر�ن رمزا �س�طاً أل�"

لـم  ،شـرا أمخیـرا �ـان ، سـاذجا أمح��ما �ان ، تستط�ع أن تكتب ما تر�د، من االنحناءات

ولـــم ��ـــن �ـــذاك ، الهیروغل�ف�ـــةفهم �حـــرو ، بهـــذه الســـهولة للمصـــر�ین القـــدماء األمـــر��ـــن 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

13 
 

التهم مسـتمرة الختـراع و افقد �انت محـ، استخدمت الكتا�ة المسمار�ة يلشعوب التل�النس�ة 

 أوولكـن عـن مقـاطع صـوت�ة �املـة ، إشارات جدیدة لم تعبر فق� عن صوت حرف واحـد

 وأّن فقـ� سـتة وعشـر�ن مـن هـذه الرمـوز، فف�رة أن �عبر �ل رمز عن صوت واحد، كثرأ

إن  )12(..".�ان ذلك اختراعـا جدیـدا تمامـاً  ،لكتا�ة �ل �لمة مم�نة إل�هحتاج ت�ان �ل ما 

ـــدة وعم�قـــة فـــي دن�ـــا الشـــرق  أ�عـــادابجد�ـــة فـــتح اكتشـــاف األ إذ �ســـطت المعـــامالت ، جدی

وحـّد بـذلك مـن الفـارق الط�قـي  ،وانتزع من فئة الكت�ـة مـا �ـان لهـا مـن امت�ـازات، التجار�ة

 )الیـوم( بجـد�اتن جم�ـع األأذ إ"بجـدیتهم أاقت�س العالم عن الفین�قیـین  ولّما ،في المجتمع

 اليو�ــان �التــ، اتســع نطــاق الت�ــادل فــي المعرفــة والثقافــة واألدب. )13("فین�قــي أصــلمــن 

سـ�طرت المـادة علـى  ." )14(.غر�ق�ـةحافزًا النطالقة ف�ر�ـة سـر�عة بـرزت مـع الحضـارة اإل

بـدعوا فــي أاهتمـوا و و  ،)15("االجتمـاعي فـي تنظـ�مهم  ةبتـفعـدت قاعـدة ثا، ذهن�ـة الفین�قیـین

ــــاتهم  ــــوا الزراعــــةأ ال ألنهــــم  )16( "يساســــاألالتجــــارة التــــي صــــارت مــــورد ح� بــــل ألن ، همل

ففین�ق�ــا ســاحل مســتطیل تتعاقــب علــى شــاطئه الّســهول الّرســو��ة . مســاحات الــ�الد ضــ�قة

ة إّال قـدرا ضـئ�ال مـن السـفوح وتغطي الغا�ات ج�اله فال تترك للزراعـ. والرؤوس الّصخر�ة

ــة علــى المتوســ� فنشــطت المالحــة فــي ، بــدع الفین�قیــون فــي صــناعة الّســفنأ )17(."المطّل

الموقع الجغرافي �النس�ة للعالم القـد�م ثـم  ومالئمةخشاب ساعد على ذلك وفرة األ. فین�ق�ا

، لبوصـــلةاســـتعمال ا إلـــىورغـــم �ـــل ذلـــك لـــم یهتـــد الفین�قیـــون  ،)18(صـــعو�ة التنقـــل البـــر� 

الـنجم "غر�ـ� �اسـمهم أ� وقـد سـّماه اإل، الشمال بواسـطة الـنجم القطبـي إلىولكنهم اهتدوا 

  )19("الفین�قي 

الدولة  -غر�ق�ة التي ارتكزت على المدینة الحضارة اإل إلىنأتي �عد ذلك 

جم�عها تحاف� على ، المدینة �انت هناك المئات من الدول )الخ...إس�ارطة، أثینا(

و�سبب ، ولكنها تنعزل عن �عضها �عض �سبب الجغراف�ا ،ة والدین والتنظ�مصالت اللغ

جم�ع س�ان المدینة في  تساو� ثم لعدم ، اعت�ارات اجتماع�ة وس�اس�ة ودین�ة وعس�ر�ة

دورا مناقضا للدور الذ� لعبته عند الفین�قیین؛  هـنا لقد لعبت الجغراف�ا ،الحقوق والحر�ة
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عززت ف�ه القطاع الزراعي فض�قت على ، قتصاد�ًا مغلقاً لقد ات�عت الدو�الت نظامًا ا

)20(فعزفت من ثم عن المالحة، التجارة مع الخارج
.  

 م.ق753( الحضارة الرومان�ة أو الرومان إبداعاتغر�� جاءت ومثل اإل

یدیهم �فضل ما خلفوه من ألقد تقدمت الزراعة على  ،في الزراعة ساساألفي ) م 476_

بدع الرومان �ذلك أ ،رضفي تجفیف المستنقعات وٕاخصاب األ وأسالیبقن�ة أآالت و 

لكن الرومان لم  ،وشیدوا مدنًا وحّصنوها، و�نوا بیوتهم من اآلجر، قن�ةفي جر الم�اه �األ

و�ان ال�ارزون في األدب الالتیني  ،ألدب والفناجناس من أأ�  في ا في البدءو رعیب

م  476في  - الرومان�ة مبراطور�ةاإلسقو�  - عتبرا  )21(صلاأل يیإغر�ق ساساألفي 

  .بدا�ة لتار�خ العصور الوسطى

الحضارة العر��ة ، لو شقها األ إلىو�التحدید  �ةاإلسالمالحضارة  إلىنأتي أخیرا 

إنها ثورة  ، إذ�ةاإلسالمالحضارة العثمان�ة  :شقها الثاني إلىن نصل أقبل  �ةاإلسالم

�قطع ، المساواة واإلخاء �ع المسلمیناجتماع�ة �املة فقد فرض الدین الجدید على جم

  .العنصر وأالجنس  وأالنظر عن الّلون 

ابتكــــار نظــــام التــــرق�م والصــــفر والنظــــام " :�ةاإلســــالمشـــملت االبتكــــارات العر��ــــة 

والجاذب�ــة ، ر� قبــل هــارفيوالــدورة الّدمو�ــة الّصــغ، �ــندارو  ونظر�ــة التطــور قبــل، العشــر� 

ة قبـــل نیــوتن؛ وق�ـــاس ســـرعة الضـــوء وتقـــدیر زوا�ـــا والعالقــة بـــین الثقـــل والســـرعة والمســـاف

ل مـــن تصـــور �رو�ـــة أو در�ســـي �ـــان اإل... رضنع�ـــاس واالن�ســـار وتقـــدیر محـــ�� األاال

وتصـــور فیهـــا وجـــود القـــارة  ،الملـــك إلـــىفصـــنع �ـــرة أرضـــ�ة مـــن الفضـــة أهـــداها  ،رضاأل

م نجـــــح العــــرب �ـــــذلك فــــي تحدیـــــد أ�عــــاد األجـــــراو  ،)22("���ــــة لحفـــــ� تــــوازن األرضاألمر 

 �قول البروف�سـور یوسـف مـرّوة ،ال�حار أعاليوابتكروا آالت فلك�ة �ما اكتشفوا  ،�ةو االّسم

)23( "عام 500مر��ا قبل �ولوم�س بــ أالعرب المسلمون اكتشفوا "
.  

المسلمون هم من صنعوا  :أخر� أنجز العرب المسلمون إنجازات رائعة 

وقبل المسلمین �ان المصر�ون "هـ  932ذ�ر ذلك ابن در�د عام  ،ل مرةو الصابون أل
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من أجل غسل  –�عد ترش�حه ، ونانیون القدماء والرومان �ستعملون رماد الن�اتاتالیو 

)25(رو�اأو  إلىالس�ر المصنوع من القصب  أدخلالمسلمون هم من  )24("المال�س
. 

، واستخلصوا العطور بتقطیر الورد" رج المسلمون الذهب عن طر�� الغسلاستخو 

)26()"الحبر العاد� والحبر السر� والحبر الذهبي(ع الحبر المختلفة وصنعوا أنوا 
ومن  .

ل من عرف القهوة في أو �ذلك فإن المسلمین  ،لوان المختلفةنتج المسلمون األأالحبر 

)27(التار�خ 
�حي بن  :العرب المسلمون �ثیرًا في علوم الفالحة مثال ألففي الزراعة و  .

شبیلي والحاج وابن الخیر اإل، ثم ابن �ّصال، حة�تاب الفالدمحم بن العوام صاحب 

)28( الغرناطي
.  

نهار ونظفوها وقّوموا مجار� األ، وشّقوا القنوات، بنى العرب السدود"�ما 

 –وضع الع�اسیون على وجه الخصوص "وقد  )29("وأقاموا علیها الجسور والقناطیر

بدع العرب أ�ما  )30(عدرو�یون ف�ما �و للر� تشر�عات دق�قة ومعقدة أخذها عنهم األ

  .في أس�ان�ا الیوم إلىهم ماثلة إبداعاتوال زالت شواهد  ،المسلمون في الفن المعمار� 

 ،نضیف النشا� التجار� الواسع ،ٕاضافاتو  إبداعاتومع �ل الذ� مضى من 

خذها أوالتجار�ة التي  المال�ةحمل هذا النشا� المسلمین على ابتكار �عض النظم "قد ف

نشاء االتحادات التجار�ة واستعمال الحواالت إ�عود الفضل في  فإلیهم ،العالم عنهم

ن التجار إف ،ووثائ� الشحنوخطا�ات االعتماد واإل�صاالت ، والش��ات المال�ة

ولة عن مراق�ة ؤ نقا�ة مس، مرة في التار�خ لو ألا و ؤ في العهد الع�اسي قد أنش، ن و المسلم

فراد في نه عدد من األو ا�ع" شیخ التجار"مى تنتخب رئ�سا لها �س، المعامالت التجار�ة

)31( "�األمناء"النقا�ة و�عرفون 
.  

ن الحضارة أوجدنا  ،عالم الق�م والمثل العل�ا إلىذا انتقلنا من عالم المادة إ و "

وذلك لما ، الحقة أو�ة حضارة سا�قة أتضارعها في هذا المجال  ال �ةاإلسالمالعر��ة 

ن اعت�ارات الجنس نسان�ة دو وحقوقه اإل، ال�شر مةا�ر وته من الم�اد� الّسام�ة من ح

والجامعات ، نشاء الجامعاتإثم إن العرب هم الذین أعطوا للعالم ف�رة  ،واللون والّلغة
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، وجامعة �ار�س )إ�طال�ارنو مدینة في بلاس( رنوبلالى مثل جامعة سو األ األورو��ة

إّال  هذه الجامعات أشلم تنو ، ليوجامعة نابو  )إ�طال�ا( وجامعة �ادوا، دأكسفور وجامعة 

رو�ا في العصور الوسطى غیر مدارس أو وٕاّال فلم تكن تعرف ، تقلیدا لجامعة قرط�ة

فقد  ،ه المعروفة بدراساتها الطب�ة في القرون الوسطى�الالهوت؛ وأما جامعة مونبلی

ها األط�اء العرب المطرودون من أس�ان�ا �عد سقو� شمال، ناألورو�ییأسسها �اعتراف 

 سهامات في حلقتهم الحضار�ةإ�ان هذا مختصرا لما قدمه المسلمون من  )32(.لألس�ان

  .)م1516_611( �ةاإلسالمالحضارة العر��ة  -لى و األ -

 )�ةاإلسالمالحضارة العثمان�ة ( سهامات في حلقتهم الثان�ةاإل ماذا عن

لم ینظر نسان�ة ؟ الحضارة اإل إلى العثمانیون ه ما الذ� أضاف؟ م1923_1280

الدولة العثمان�ة �عین الرضا في بدا�ة دراساتهم �عد ق�ام دول مستقلة في  إلىالمؤرخون 

المؤرخون العرب اعتادوا  ،الفترة بین الحر�ین العالمیتین و�عد الحرب العالم�ة الثان�ة

ن الدور العثماني منع أ السائدة هي والف�رة ،العرب لعبوا دورا ثانو�ا فیها. همالهاإ 

 :تجاهل الفترة العثمان�ة �ل�  .وحتى قتل الح�اة، من التطور �ةاإلسالمارة الحض

حتى  ،الفین�قیین إلىواللبنانیون المس�حیون نظروا ، الفراعنة إلىالمصر�ون نظروا 

قبل ذلك انتشرت  ،قوم�ةالنظرة النها إ ،تار�خهم قبل ظهور العثمانیین إلىتراك نظروا األ

س�طرة لتأّسف  مثال روّسو ،�ةاإلسالمال الحضارة طفأ جمأ )العثماني( ن التر�يأة ف�ر 

 إلى� شخص ینظر بدقة أ: غیر صح�ح األمرلكن هذا ، على العرب" تراك البرابرةاأل"

�الح� عم� ) الوطن العر�ي والبلقان( المناط� التي �انت تحت الس�طرة العثمان�ة

نم� معین ، الم�اني(ین على أناس مختلف ظهرتالتأثیر العثماني وعم� الوحدة التي 

 �ةاإلسالمضارة العر��ة ة استمرار للحالدولة العثمان�إن  )33()من الح�ومة والس�اسة

في تبنیها ألرائها ومفاه�مها ومصطلحاتها  األمریتضح هذا . هاإلیأخذت عنها وأضافت 

 والدلیل على ذلك ما قرروه من أن ،�ان العثمانیون �مدحون العرب .ومنهجها وثقافتها

 ،ودّرسوا بها �افة العلوم ،لهاأو لى في جم�ع المعاهد التعل�م�ة من أو اللغة العر��ة لغة 
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و�انت اللغة العر��ة اللغة الرسم�ة للدولة السلجوق�ة والدو�الت التي تأسست في 

)34(م�الد�الناضول حتى القرن الثالث عشر األ
.  

لحضارة العثمان�ة التي جاءت بها ا ضافاتال�حث عن اإل إلىنعود  ناو دع لكن

وعن ، �ةاإلسالمنسان�ة سواء ما طورته عن الحضارة العر��ة الحضارة اإل إلى �ةاإلسالم

ن الدولة العثمان�ة إل العارفون �قو  ،ضافته ابتكاراأما  أو، �اقي الحضارات التي س�قتها

وسوف نتخذ  ،خر� أحضارات  أولم تشار�ها فیها مجتمعة دول  عامةوت خصائص ح

  .وابتكاراتها �ةاإلسالمالحضارة العثمان�ة  إضافاتائص مدخال الستحضار تلك الخص

�ان منشؤها الجهاد فاعتمدت على  الدولة العثمان�ة دولة عس�ر�ة؛ :لىو الخاص�ة األ 

وحق� العثمانیون اختراعات لم  ،األقو� العس�ر في ح�اتها �حیث ش�ل هؤالء الط�قة 

  .هم أحد في هذا المجالیإل�س�قها 

شادت �التسامح أنها أ�معنى  ؛)إسالم�ة(الدولة العثمان�ة دولة دین�ة  :ة الثان�ةالخاص�

سمحت ف�ه لآلخر�ن �ممارسة  ،الدیني ونفذت �ثیرا من المفاه�م والمقاصد الدین�ة

تشیید المساجد وحرصها في التطبی� الصارم لنر� ذلك في عش� الدولة  ،معتقداتهم

وفي قبول ، وفي تشج�ع التصوف، داء الحجة ألوفي تبني أر�ع قوافل رسم�، عةللشر�

قد ) هـ 632_575(الذ� �ان الخل�فة الع�اسي الناصر لدین هللا وتبن�ه وهو  ةنظام الفتو 

دین�ة  تقالیدوفي ممارسة ، مدینة السالم" سطنبولإ" إلى ةالقسطنطین�وفي تبدیل ، طوره

لقاب دین�ة مثل حامي أد وأخیرا في تقلّ  ،وفي االهتمام �الحجاز ،عند اعتالء العرش

  .الحرمین الشر�فین

وتنوع ، نها دولة عالم�ة ح�ما بتنوعها ال�شر� وتنوع معتقداتهاإ :الخاص�ة الثالثة

ن لفترة طو�لة من وس�طرتها على مصادر الغذاء واألمن العالمیی، صول الوزراء فیهاأ
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صاء ما ال �قل عن نه في االستطاعة إحإ -مثال - ینالج�كإستاذ خلیل �قول األ ،الزمن

  )م�رر34(.ل�انيأ أصلأعظم من  اثالثین صدر 

  )الدولة العس�ر�ة( .نها دولة ط�ق�ة ذات ح�م مطل�إ :الخاص�ة الرا�عة 

ن جم�ع إوالحق�قة : "�تب المستشرق برو�لمان عن الج�ش العثماني �قول

فلم  ،نيحافلة بإطراء روح النظام التي تكشف عنها الج�ش العثما األورو��ةالمصادر 

 �اماألوهي آفات لم تسلم منها في یوم من ، ال�غاء أو القمار أو��ن ف�ه م�ان للخمر 

، ال تزال تعتبر واج�ا دین�ا" الكافر�ن"�انت الحرب ضد و  ،العهدذلك في ، رو�اأو جیوش 

یوم �ان الج�ش العثماني ، ثر �بیر في ضمان الغل�ة على النصار� أولقد �ان لذلك 

�ان العس�ر�ون في الدولة ال �شغلون المناصب العس�ر�ة فحسب  )35(".ج قوته أو في 

ن الج�ش من اختصاصه إ :�أ ،�ضا الغالب�ة من المناصب المدن�ةأبل �انوا �شغلون 

  .الحرب والح�م

  نجاز الرائع ؟هذا اإل  �مانیون في خلث�یف نجح الع

م التطوع ومفهو ، ن مفهوم الخدمة العس�ر�ةیورث العثمانیون عن العرب المسلم

في ق�ام  ساساألوهي مفاه�م �ان لها الدور ، )نظام الفتوة( ب الجهاد�ةو ومفهوم الحر 

لتصح�ح مفهوم  األمرولهذا البد لنا من وقفة ح�ال هذا  ،ساساألدولة آل عثمان في 

هذا المفهوم  ،یتكرر �ثیرا في ال�حوث والدراسات التي تصدر عن الدولة العثمان�ة

تراك على إطالق األ�صح  ؛ والوالصح�ح غیر ذلك، �األتراكانیین �طاب� العثم األخیر

  .م1908 قبلالدولة العثمان�ة  اتن�ل م�و 

قائما على  ��روأبي  هد النبي ع �ان التجنید في :مفهوم التجنید والخدمة العس�ر�ة

ي �أن وضع اإلسالمخل�فة عمر �عد ذلك ونظم الج�ش جاء ال ،مبدأ التطوع واالنتداب

رزاقهم السنو�ة أالمسلمین جم�عا في دفاتر ورّتب لهم فیها  أسماء�تب و  ،"انالدیو "
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وهؤالء  ،حّددت هذه الرواتب الجنود النظامیین، )درهم 1000و  5000مابین (

 ،ن فعلوا ذلك عوقبواإ و ، غیرها أوزراعة  أوموقوفون للجهاد ال �شتغلون �غیره من تجارة 

   )36(.و�سرحون وقت السلم، وقت الحرب وحّددت �ذلك المتطوعین الذین یجندون 

قبل زمن الخل�فة قبلي  أساس�انت القوات توزع من حیث التش��الت على 

وحدات تتكون �ل واحدة منها من  إلىما في عصره فقد قسمت أ ،عمر بن الخطاب

ش�ل خالد بن الولید  وكالیرموفي معر�ة . مراءأوعلى هؤالء ، عشرة أنفار علیها عر�ف

تنظ�مي  أساس إلىالقبلي  ساساألمن  )37(و�مّثل ذلك نقلة نوع�ة، �راد�س إلىالج�ش 

ومیز الخل�فة عمر الناس في العطاء على النسب  ،نسب أو أصل إلىدون النظر 

  : فرتبهم ط�قات �ما یلي. اإلسالم إلىوالّسا�قة 

  .درهم 5000 لكل واحد من المهاجر�ن واألنصار الذین شهدوا غزوة بدر الكبر�  - 1

  .درهم 4000 لكل واحد من المهاجر�ن واألنصار الذین لم �شهدوا غزوة بدر الكبر�  - 2

  .درهم 1200لــ�ـل مـن أزواج النــبي  - 2

 .درهم 1200 الع�اس عــم النـبي - 3

 .درهم 5000 الحسن والحسین - 4

 .درهم 3000عبد هللا بن عمر بن الخطاب  - 5

 .درهم 2000نصار المهاجر�ن واأل أبناءد من ل�ل و  - 6

 .درهم 800 م�ة أهل�ل واحد من  - 7

 .درهم 500 - 300 �ل واحد من سائر المسلمین على اختالف ط�قاتهم - 8

  .درهم 600 -  200 واألنصارمن نساء المهاجر�ن  امرأة�ل  -10

ما �ان یدفع ) درهم 500 – 300(رواتب العس�ر المذ�ورة  إلى�ضاف "

والجر�ب  ،وهو جر��ان لكل واحد في الشهر ،هم من الحن�الدهم وما فرض لأو لنسائهم و 

)39( "و�راد �ه ما ینبت في تلك المساحة، مر�ع ذراع 3600
.  
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فحل محله ، صار عنصر االلتزام واإللزام ضع�فاً ، في عهد الدولة األمو�ةو 

 أ�ضا، عند العلو�ین والز�یر�ین وعند الخوارج�ذلك و ، المال �أداة للتجنید في الدولة

فصارت الجند�ة ، لمالًا لستقر الحال في الدولة الع�اس�ة حیث �ان التجنید خاضعوا

  .مهنة

 ،إقطاعافصار �عطى ، الّدولة السلجوق�ة أ�ام إلىومازال العطاء یدفع نقدا 

ن أفقد رأ�  )هـ 485 ت( من فعل ذلك نظام الملك الطوسي وز�ر آل سلجوق  لأو و 

 إقطاع�ات إلىفحّولها ، �اإلقطاعن �حفظها أب فأح ،الدولة السلجوق�ة قد اتسع نطاقها

  )40(.سلمها للجند

اخر القرن الخامس أو أما الج�ش العثماني فقد �ان قو�ا مّ�ن العثمانیین في 

�فانوف من احتالل الطل�عة إعشر ومطلع القرن السادس عشر ط�قا للمؤرخ الروسي 

وفرق ، وتنظ�ما رائعاً ، علةومدفع�ة فا،  قو�اً أسطوال�انوا �ملكون  ،بین جیوش العالم

)41(سناد وقو� استطالعإ
مجال  حرز ف�ه العثمانیون تفوقا ال نزاع ف�هأالذ�  األمرو " .

 ،فضل مدفع�ة في العالمأ�ملكون ، ن و�اعتراف الجم�عذ �ان العثمانیو إ ،المدفع�ة

 ،فیها لدقة التصو�ب أوع�اراتها  لجهة �ما ،تقانا من الناح�ة التكت���ةإكثر ف�انت األ

والمدفع�ة النقالة الثقیلة التي �ان  ،ومدفع�ة المیدان، شملت مدفع�ة الحصار الثقیلة وقد

)42( "توجهها الر�ح بواسطة األشرعة أونصبها على عر�ات تجرها الخیل 
.  

 :لىو األ: راحل خمستفیدنا المصادر أنه مّر �م: تي�اآل فهيّما قصة بنائه أ

. المرتزقة :الثالثة. قطاعیون الفرسان اإل :الثان�ة. )نیالمجاهد أو( مرحلة الغاز�ان

 ،المنصور الج�ش الدمحم� :الخامسة )ج�ش الجدیدال أو یني شیر� ( ن�شار�ةاإل :الرا�عة

ونترك المرحلة ، حیث �ان العثمانیون مبدعین ،لىو ر�ع األسنتحدث عن المراحل األو 

  .وتنظ�مها الفني والّسالح غر��ةال اللها نقلة للعقیدة العس�ر�ةخالتي صاروا  –الخامسة 
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  :)المجاهدون  أوالغاز�ان ( :لىو المرحلة األ 

�اإلحساس بواجب  ساساألهي مرحلة مبن�ة على التطوع واالنتداب ومدفوعة �

صقاع �ما في ذلك من تطوع في هذه المرحلة مسلمون من �ل األ ،الجهاد في سبیل هللا

صار الجهاد هدف . )ور�تان�ا والصحراءلیب�ا وتونس والجزائر والمغرب وم( المغرب

    .ةالبیزنط� اإلمبراطور�ةعلى حدود  إسالم�ةمارات إه أساسالش�اب وتكونت على 

)43()مارات تكة ومنتشة وآیدیین وصاروخان وقره حي وٕامارة جرم�ان وسینوب وجندرإ(
. 

الق�ائل خاصة ( ف�ه المشار�ون  "نسى"دا ل المفهوم في الثقافة العثمان�ة حلقد تغلغ

كثر المصطلحات أ )الغاز� ( وصار مصطلح المجاهد، العرق�ة مصولهأ )التر�مان�ة

، جهز على الدولة العثمان�ةأنه أتاتورك رغم أمصطفى �مال  الحقا تبج�ال حتى انتحله

  .م1924واستبدلها �الجمهور�ة التر��ة في 

الـذ� �ـان قـد جـدده ، نظام الفتّوة هطار التطب�قي لهذه المرحلة فقد وّفر إلاأما عن 

لقــد نجــح هــذا ). م1225-1180)(هـــ 632-575( الخل�فــة الع�اســي الناصــر لــدین هللا

طـائفتین متعـادیتین ل�عضـهما "الخل�فـة الع�قـر� فـي خدمـة الّدولـة والمجتمـع �ـأن وفـ� بـین 

. همـــا للدولـــةنابلـــة وأدخلهمـــا العلو�ـــون والح، فـــي الوقـــت ذاتـــهومعــادیتین للدولـــة الع�اســـ�ة 

اخت�ـــار الرجـــال  أوعـــاجم وأحســـن انتخـــاب أثـــار األر الطائف�ـــة مـــن دولتـــه وأزال قطـــع دابـــ

لنقــــل  نــــواع الحمــــام الزاجــــلأواســــتعمل  ،لألعمــــال ووضــــع جهــــازا ومؤسســــة لالســــتخ�ارات

ــــوة فــــي العــــالمین العر�ــــي و "لقــــد  .)44("األخ�ــــار ــــب أدخــــلي و اإلســــالمجــــّدد نظــــام الفّت  أغل

هــو رئــ�س الفتــّوة فــي جم�ــع  و�ــان، عا�ــا فیهــااء فضــال عــن الرّ األمــر الســالطین والملــوك و 

  )45(".ال�الد

 اإلسالمالمناط� التي دخلها  إلىنظام الفتّوة انتقل إن  :� و االشن. �قول د

)46( "موجودا في األناضول قبل ق�ام الدولة العثمان�ة.... و�ان"
ومصطلح األخ�ة  .

وأن مفرد ، ي إخوان�من الّلف� العر  صلخ�ات والفت�ان قد تكون مأخوذة في األواأل

  .والكرم مةاالرجل الذ� یجمع بین الشهوهو ، خيأخ�ان هو أ
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  في ذلكن الخل�فة الع�اسي الناصر لدین هللا جّدد نظام الفتوة و�ان دافعه قلنا إ

ن أ� �ةاإلسالم مة�ة في نفوس الش�اب والقادة من األبث روح جدیدة وعز�مة فت"

و�هذا �ستط�ع أن ، ة الذ� �عتبر رأس التنظ�مالخل�ف إلىینخرطوا في الفتوة و�نتموا 

   )47(".یواجه المخاطر التي تهدد الّدین والدولة

 ﴾نهم فت�ة آمنوا بر�هم وزدناهم هد� إ ﴿�رة التنظ�م من اآل�ة الكر�مة جاءت ف

على النحو  �تاب الفتوةفي  ابن المعمارذلك لنا  صوقد لخّ  ،)13(سورة الكهف اآل�ة 

  : اليالت

�مان �ا� ومالئ�ته و�ت�ه ورسله وما جاءوا �ه في یندب الفتى لفعله اإلوأهم ما "

عقیدته وع�ادته و�حسن في ضمیره و طو�ته و�حمد في سیرته وطر�قته و�راقب هللا في 

�صل األرحام و �نط� �الصواب و  ،و�حاف� على فرائض دینه ،وعالنیته سّره وجهره

لمعروف و�حسن قر� �صنع او لحرام و�زهد في ا ،العهد�في � ،و�صلي والناس ن�ام

�أمر . .،إل�هساء من أ إلى�بر والد�ه و�حسن و خوان الضیف و�نشر اإلحسان و�عین اإل

  )48(".�المعروف و�نهى عن المن�ر

 الســـــــــلطانین عثمـــــــــان الـــــــــذ� عاصـــــــــر، ى بهـــــــــم الرّحالـــــــــة ابـــــــــن �طوطـــــــــةـــــــــــالتق

زمــن  ولاألناضــزار ابــن �طوطــة ). م1360_1326( رخــانأو وابنــه ) م1326_1299(

ن األخ�ـة �ـا: قـال عـنهم ،خ�ة الفت�ـانرخان وخال� اإلخوان وتحدث عنهم تحت اسم األأو 

، مةاو�ـــانوا �رامـــًا وأصـــحاب شـــه ،ســـلحة فـــي حلهـــم وترحـــالهمالفت�ـــان �حملـــون معهـــم األ

��ــن لهــم طر�قــة صــوف�ة خاصــة و�ــانوا جم�عــا ُســّنیین ولــم ، یتســا�قون فــي إكــرام الضــیف

 ...الروم�ـةبجم�ع الـ�الد التر�مان�ـة .. .األخ�ة"ن إونضیف  )49(.ن �انوا صوفیینوإ ، بهم

  )50(."� ُمقّدمهم ُ�سّمى اآلخي وُ�سّموَن الفت�ان، المقدم منهم أهي الفتوة )وأعمالهم(

ن األخ�ــــة الفت�ــــان �ــــانوا عزا�ــــًا ومتــــزوجین وأنهــــم مــــن و�قــــول دمحم فــــؤاد �ــــو�لي إ

س الدولــة العثمان�ــة وفــي إنشــاء فــرق فــي تأسـ� و�ــان لهــم أدوار خطیــرة"أصـحاب الثــروات 
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و�ـــــان الســـــالطین العثمـــــانیون و��ـــــار القـــــادة ینزلـــــونهم منـــــازل ، ن�شـــــار�ة فـــــي الجـــــ�شاإل

)51("التكر�م
.  

 اإلسالمم�اد� : شملت�ة عثمان�ة و ا�انت لهذه اآلخ�ات نظم اجتماع�ة طو�

العمل �مصدر بین الجم�ع والعدالة االجتماع�ة والوفاق و  خوةاة واألو اوأف�اره عن المس

لتواضع مظاهر الترف والثراء وضرورة ا وٕادانة، لإلنسانوحید لتلب�ة الحاجات الماد�ة 

�ان الفالحون  ". لإلنساننسان في الع�ش واالبتعاد عن اإلسراف وتحاشي استغالل اإل

خ�ات مون االضطهاد اإلقطاعي في األناضول تحت شعار وأنظمة األو ا�ق صلفي األ

المتصوف األندلسي  تعال�مات في النها�ة في غت تلك النظم والشعار لقد ص� )52(." تلك

ناضول خاصة جالل الدین وأت�اعه في األ )م1240_1164( ر�يعمحي الدین بن 

، لو الذ� �ان �مثا�ة المرشد الروحي للشاب عثمان األ )م1273_1207( الرومي

ة في التار�خ ل مر و وتوحدت تحت ق�ادته حر�ات الغزواتیین وحر�ات األخائیین أل

)53("ي اإلسالمالعثماني 
.  

�ة ساساألة االجتماع�ة والتیوقراط�ة العثمان�ة في خطواتها ال�تعود األف�ار المث

التسامح الدیني إلى جانب  ٕالىو ، الكون  لوه�ة�أمعتقده  ٕالىو ، عر�ينظر�ة ابن  إلى

عر�ي من أت�اع ابن  و�ان. المثال�ةغراق الناس واإلنسان المحروم والمضطهد في إ 

�ش �المول�ة وال��طاش�ة و اما أعضاء فرق الدر العرب و األتراك على السواء ال ِس�

  .یتمتعون بنفوذ ال ُیَنازع في الدولة العثمان�ة

خ�ات وجمع�ات تطور عثمنة الدولة أخذت ُمثل األ �عد انتصار العثمانیین ومع

بدا�ة تكو�ن الدولة قدمت  في )أ( تین القد�مة تكتسب طب�عة األیدیولوج�ة الرسم�ةو االغر 

بدأت في م �1453عد  )ب( "لالتین�ة"النظر�ة االجتماع�ة الطو�ائ�ة للعثمنة �نق�ض 

  :حة عثمان�ة تجسدت في أعمال �مس �ةاإلسالمروز تفاسیر للشر�عة الب

عام  ح�امدرر األ: في �تاب خسرو المال أوالفق�ه العثماني دمحم بن فیرامورز�  )1( 

  . م1470
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 "الجدید"وقد تم تثبیت التفسیر  م1517عام " �حرملتقى األ"براه�م الحلبي لفق�ه إا )2( 

وسل�مان  )م1512_1481( �د الثانيیز في قوانین السلطان �ا �ةاإلسالمللشر�عة 

  .)م1566_1520( القانوني

الدولة العثمان�ة ومؤسساتها االجتماع�ة والس�اس�ة  أصل نإخالصة الحدیث 

 خ�اتنتفاضات التي قامت بها حر�ات األ�نتیجة النتصار اال" ساساألووالدتها �عود �

تلك الحر�ات هي التي ساندت آل عثمان "لقد �انت  ،" اإلسالمتحت را�ة  )جمع آخي(

و�انت هذه الحر�ات تشمل متطوعین مجاهدین من �ل  )54("سّدة الح�م إلىصلتها أو و 

  .ياإلسالمالعالم 

  :عیون الفرسان اإلقطا :المرحلة الثان�ة

�ذلك فإن  ،م الجهاد تت�اطأ مع ق�ام الدولةوة القتال المدفوعة �مفهو بدأت جذ

ولم ��ونوا �عرفون  ،حد التهور منذ قد�م الزمان إلىالغاز�ان فرسان مهرة وشجعان 

مرها في ج�ش ثابت ��ون تحت أ إلىمن هنا تبینت حاجة الدولة  )55(.حرب الحصون 

فشلت التجر�ة . الحمالت أو�ل یوم من الحملة  )قجةو أ( عمل مقابل دفع�و  قاتو �ل األ

  .�سبب مغاالة الناس في مطالبهم فانبثقت الف�رة لد� السلطان بإلغاء هذا

مجموعات  إلىوقسم  )اإلسالمفي لهم و دخ�عد ( ش�ل الج�ش من النصار� 

وقد ساعدته في ذلك ف�رة  ،نفر 1000نفر و  100أنفار و  10: أطل� علیها اسم فرق 

اقه على ج�ش فصار هذا موردًا للدولة �م�ن إنف ،ا� بیت المال بخمس الغنائماحتف

 ومؤداها برزت ف�رة الفرسان اإلقطاعیین، من هنا ،االستعدادم أتنظامي تحتف� �ه على 

الف�رة �انت  ،قطاعات �منحها لها السلطانجانب الدولة مقابل إ إلىاالستعداد للحرب 

رخان أو نعمت الخ�الة في عهد ف ،المستولى علیها راضيأن هؤالء س�حافظون على األ

و�انوا م�لفین  ،رجل 1600رجل ثم صاروا  2400 إلىوصل عددهم  ،بتنظ�م مح�م

هؤالء �ان . طان سل�ممنذ عهد السلملسو هيلع هللا ىلص برا�ة اإلمبراطور�ة التي استبدلت برا�ة النبي 

 ذومثل ما أخ )56(�وات السناج�ین معفیین من الضرائب خاضعین إلمرة �الفرسان مسلم
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�ذلك ف�رة اإلقطاع من بني ذوا أخ، لىو ها في المرحلة األو العثمانیون ف�رة الفتّوة وطور 

 ،تدین �المذهب الز�د� وطوروها هي األخر� ) ه447_334(وهي دولة ش�ع�ة  و�هب

 غالون في طل�اتهم و�قّللون الفرسان � ألكن مع مرور الوقت تراخت هذه المؤسسة و�د

  .�فاء �التزاماتهم تجاه الدولةمن اإل

  )الج�ش الجدید(: المرحلة الثالثة

فبدل تكو�ن : ت�ان �ف�رة جدیدةاإل إلىدفعت تلك المغاالة الّسلطان ومستشار�ه 

صار تكو�نها من فرق النصار� �عد  )الخ.. .تراكًا وعر�ًا وأكراداً أ( الفرق من المسلمین

القوة  ل خطوة �ش�لون أو �غالم نصراني  1000ب أ األمربد. اإلسالم في إدخالهم

وف� رأ� �ارل  - نظمت " م1330في العام  )ومنها االن�شار�ة.. .یني شار� ( ةالجدید

ئت مع�ات الفرسان النصران�ة التي أنشتنظ�ما ش�ه دیني على غرار ج -برو�لمان 

)57( "للنضال ضد أعداء الكن�سة
.  

 اال نجد لها ذ�ر  أننا بها خاصةلكن هناك عّدة مالحظات مهمة یجب التنب�ه 

ن هذه الفرق الجدیدة لم تكن مقتصرة إ :لى هذه المالحظاتأو في الدراسات الغر��ة 

من مثل التح� بهذه الفرق جماعات من الشعب غیر المر�دین لقد  ،على النصار� 

رضا خص�ة جدًا �انت دائمًا أ"آس�ا الصغر� ن أوذلك ، ذ�رهمالذین سب� " خ�انأ"الـ

�ضا في حقل العاملة أ، ح�اة الزهد والتصوف إلىف الطرق الدین�ة المنصرفة لمختل

 .األجانب على الخصوص )المسافر�ن( الّرحالة �أمرالخدمة االجتماع�ة وفي العنا�ة 

)58( "من هنا انضو� االن�شار�ة تحت لواء الطر�قة ال��تاش�ة"
.  

، طرابلس�ة، تونس�ة، ر�ةجزائ( )محل�ة= یرل�ه ( ن�شار�ةالمالحظة الثان�ة هناك إ

هناك تفسیر  )أ� �اب السلطان: عبید ال�اب( وٕان�شار�ة قب�قول )الخ....... .شام�ة

.) .دمش� مثالً (  لهذه الظاهرة مفاده أن االن�شار�ة الذین �قوا مدة طو�لة في األطراف

وقد طال بهم  –ض�اطها  لجأ، هملت الدولة تجدیدها ورفدها �عناصر جدیدةأ التي و 

لذلك لم ��ن غر��ا أن ینت�ه . تجنید عناصر جدیدة من الس�ان المحلیین إلى، قامالم
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 دمش� عام اليو  إلىفیرسل فرمانا ، السلطان العثماني �اكرا لخطورة هذه الّزمر

�أمره ف�ه �أن �عّین في الوظائف التي تشغر في طائفة االن�شار�ة أناسًا من  )م1577(

فاستمر  ،فإن الفرمان لم �طب� بدقة ولكن �ما یبدو ،الس�ان المحلیین الروم ول�س من

من خالل  األمرو�م�ن مالحظة هذا . ن�شار�ةاإلجاقات أو  إلىالمحلیون في االنتساب 

و�رزت الظاهرة نفسها في  )59(".بینهم  هرغیر التر��ة التي بدأت تظ سماءتت�ع األ

ظاهرة االنتساب  لعثمان�ةولم تعارض الدولة ا) طرابلس وتونس والجزائر( �االت الثغورإ

  .ثغورال�االت إ تلك في

ـــــسلـ�ح    :الت

فقد �انت المدفع�ة العثمان�ة أقو� مدفع�ة ، أبدع العثمانیون في مجال التسل�ح

 ل مرة في التار�خ في عهد السلطان دمحم الفاتحو أل الهاون وقد استعمل مدفع  ،في العالم

و�ان  ،ا مروعا غّیر مجر� التار�خ�ان المدفع اختراعا حدیث. )م1481_  م1451(

ل مرة أثناء حصار العثمانیین و اختراعا عثمان�ا عرفه العالم أل الهاون مدفع 

أكبر عامل في فتح  الهاون �ما �ان المدفع الضخم خاصة مع  ،للقسطنطین�ة

)60("المدینة
و�انت من الحجر ، �یلوغرام 1500تز�د قذ�فة المدفع الضخم عن  .

)61(میل واحدوال�ارود ومداها 
.  

العثمانیین في مجال الج�ش تنظ�ما وتسل�حًا �ان لهم  إبداعات إلىو�اإلضافة 

 ، وعلما �ال�حار وخرائ� �حر�ةأسطوالالعثمانیون  أضافلقد  ،األساطیلفي مجال  إبداع

ل والرئ�س ه من أمثال الرئ�س بیر� والرئ�س �ماترك قادت ،انوا في �ل ذلك مبتكر�نو�

لقد بنوا . �صمات في عالم ال�حار ومؤلفات في هذا العلم ئ�س درغوتوالر  نخیر الدی

  .نجلیز� والفرنسيسطولین اإلالثالث �عد األ سطولاأل م1868 ظل حتى العام أسطوال

وهو ، والعالم الجغرافي الفذ، العثماني ر� حالقائد ال� –�ان الرئ�س بیر� 

المصر� في  سطولئد األشغل منصب قا ،�سر معروف في األدب العثماني �اسم بیر� 
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 م1554وتوفي في العام  م1465ولد في العام  ،م1547العهد العثماني بدءا من العام 

، رسم الّرئ�س بیر� خر�طتین :743صجاء في " �تاب ال�حر�ة"لف �تا�ا �عنوان أ

�قول الّرئ�س  ،فلور�دا إلىطلسي من جرونالند لى ألس�ان�ا واألخر� لسواحل األو األ

�متد �عرض ، �حر عظ�م )األطلسي�قصد المح�� ( �حر الغرب إن": �هبیر� في �تا

وفي طرف هذا ال�حر العظ�م توجد قارة هي  میل تجاه الغرب من بوغاز سبتة 2000

ن إوقد �تب الرئ�س .. .أمر��ا أوهي الدن�ا الجدیدة  )قارة انثیل�ا( وتعبیره.." .قارة انثیل�ا

 �حوالياكتشاف �ولومبوس ألمر��ا هـ أ� قبل 870هذه القارة اكتشفت عام 

)62(سنة27
.  

���ة األمر ن �الوال�ات المتحدة و اعقدت في جامعة جورج تم 26/8/1965في "

خرائ�  ین فیها �أن�ل الجغرافیین المشتر� اتف�. خرائ� الرئ�س بیر�  اع�ة عنندوة إذ

رض قبل ألا �تب الرئ�س بیر� عن �رو�ةلقد  )63(".بیر� ألمر��ا اكتشاف خارق للعادة 

ورسم �ذلك خرائ� لشمال  ،ورسم خرائ� ألمر��ا مع سواحل غرب أفر�ق�ا ،رحلة مجالن

�ه الصادر عام في �تا" الروشي" :�قول الفرنسي. أفر�ق�ا وسواحل ال�حر المتوس�

في ذلك القرن وعلى علم �علو و�فوق �ثیرًا على علم الجغراف�ا  إّن هذا أمر" م1963

  )64("ینرو�یو لد� األ الجغراف�ا

 إیر�ك فون دان�ینانظر ما قاله . نجاز ال�حر� العثمانيوقد اعترف العالم �اإل

رض التي تم إنه �مقارنة صور األ": العلماء نقًال عن لهـةعر�ات اآل: مؤلف �تاب

�الخرائ� التي رسمها القائد  –التقاطها من مر��ات الفضاء في القرن العشر�ن ط�عا 

اتضح التشا�ه ، بیر� في البدا�ات الم��رة للقرن السادس عشرال�حر� العثماني الّرئ�س 

  :و�ضیف الكتــاب نفسه  )65("المذهل بین صور مر��ات الفضاء و�ین خرائ� بیر� 

الراهب الجزو�تي بینهام المشرف  إلى م1957في ... .سلمت خرائ� بیر� "

وقام  ،���ةألمر االوال�ات المتحدة  أسطولعلى األرصاد في و�ستون ورّسام الخرائ� في 
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أنه وجدها صح�حة بدرجة مذهلة : ثم أعلن ،بینهام بدراسات دق�قة لهذه الخرائ�

  )م�رر 65(للعقل

ل ج�ش أو فقد أقام العثمانیون  األساطیلعلوم ال�حار و�ناء  إلىو�اإلضافة 

من هؤالء  ،أنتجت معظم ع�اقرتهم، �ان الج�ش مدرسة لد� الدولة العثمان�ة. نظامي

 دیرانالذ� �ان جند�ا في معر�ة جال )م1588_م1490( ان سنان �اشاالع�اقرة �

�السلطان سل�م وحزن على موته وسجل هذا  اقیل أنه �ان معج�. م23/8/1514

  .امات سنان واضحة للع�ان حتى یومنا هذاهسإال تزال  ،بن�ةتذ�رة األ: الحزن في �تا�ه

  :الدولــة الدیـنیـة 

فــي الخــ��  األمــریتضــح هــذا . أ� مجاهــدة، از�ــةبــدأت الدولــة العثمان�ــة دولــة غ

تــــراك و العــــرب اشــــترك فیهــــا األ ،بــــین �ــــل العناصــــر التــــي اشــــتر�ت فــــي إقامتهــــا الــــرا��

ي اإلســالموعناصــر مــن ســ�ان العــالم وســ�ان شــمال أفر�ق�ــا مــن عــرب و�ر�ــر ك ال�ــوالمم

�ـل التنظ�مـي التـي �انـت اله�" الفتـوة" إلـىال �حتـاج المـرء أكثـر مـن النظـر  ،قاط�ة آنـذاك

الدولة العثمان�ـة دولـة دین�ـة �معنـى أنهـا تسـتند فـي شـرعیتها وفـي رسـالتها  ،لتلك العناصر

هـذا حـال دول  ،أشادت ونفذت الكثیر من المفاه�م والمقاصد الدین�ـة )اإلسالم( الدین إلى

لكن الّدولة العثمان�ـة اختلفـت فـي أنهـا سـمحت ف�ـه لمواطنیهـا  ،العصور الوسطى جم�عها

ذ إ، لم ��ـن الحـال �ـذلك عنـد الدولـة األسـ�ان�ة مـثالو  ،المسلمین �ممارسة معتقداتهم غیر

. اتخــاذ معتقــد آخــر غیــرهم ىلكنهــا حّرمـت علــ، تــدعمها وقفـت وراء المســ�ح�ة الكاثول���ــة

ـــادة ونهـــج الســـّنة النبو�ـــة �الســـماح �ح اإلســـالملقـــد ط�قـــت الدولـــة العثمان�ـــة نهـــج  ر�ـــة الع�

. �قـول د: المدینـة المنـورة، ینةنه تطبی� لمیثاق المدإ ،داخل الدولة وحر�ة الوجود اإلدار� 

ـــــاء الفـــــاروقي فـــــي �تابهمـــــاإ ـــــو�س لم� ـــــس الحضـــــارة (، ســـــماعیل راجـــــي الفـــــاروقي ول أطل

  .)�ةاإلسالم
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 اتهاقائمة بذ" أمة"هود الی�عد  )میثاق المدینة( يسالماإل ة�ان دستور الدول"

هود�ة الی مورالفصل في جم�ع األ وقد منح مجلس األح�ار سلطة ،ضمن الدولة

�ة دولة �شرع�ة الوجود الجماعي للیهود ل مرة تعترف فیها أأو و�انت هذه  ،وتسو�تها

  )66("�ة منذ هز�متهم وتفرقهم على ید الرومان و�القوانین التوارت

وفي بناء المساجد  اً �سلم اإلسالمنر� دین�ة الدولة في سعیها الحثیث في نشر و 

قافلة ، قافلة الحج الشامي( وفي تبني قوافل الحج، تطبی� الشر�عة وفي الحرص على

وفي  )نيامال�قافلة الحج العراقي وقافلة الحج  ،)مصر وشمال أفر�ق�ا( الحج المصر� 

ومن االهتمام �الحجاز ، تبني التصوف وتشج�عه وفي القبول واالستفادة من نظام الفتوة

جراء مراس�م التنصیب إ( سلطان الجدید لعرشهد دین�ة عند اعتالء الالیومن ممارسات تق

مو�ة الحتالل الذ� �ان قد استشهد في الحملة األأیوب األنصار� في جامع الصحابي 

وفي استبدال اسم  ،ةلقاب ذات صفات دین�وفي امتشاق أ ،)م670القسطنطین�ة عام 

ا از حیث شمل هذوفي االهتمام �الحج، مدینة الّسالم، سطنبولالقسطنطین�ة بإ

الح�م / 3،عفاء من الخدمة العس�ر�ة وأخیرااإل/ 2 .اإلعفاء الضر�بي/ 1: االهتمام

  .الذاتي للحجاز

  :األلقــــــاب 

ــــة الدولــــة ورســــالتها إلــــىلقــــب الســــلطان �شــــیر  ــــر ،رؤ�  عثمــــان �ــــان لقــــب األمی

بـن ا السـلطان"بــ م1334رخان بن عثمـان لقـب نفسـه سـنة أو . الق�ا آخر  یتخذولم " الغاز� "

)67("م ل�طـل العـا، مزر�ــان اآلفـاق، بـن الغـاز� ان الغـزاة الغـاز� سـلطا
و�ـدءا مـن الســلطان  

ومـع مجیـئ  ،عطى السـلطان اللقـب عـن طر�ـ� الخل�فـة الع�اسـي فـي القـاهرةل أ و �ایز�د األ

 درنــةومــع فــتح مدینــة أ" �نالبــر�ن وال�حــر ســلطان "قســطنطین�ة لّقــب بـــ دمحم الفــاتح وفتحــه ال

حـــامي حمــــى  أووأخیــــرًا خـــادم الحـــرمین الشـــر�فین " خل�فـــة �ّ "قـــب بلل ومـــراد األ َتســـّمى 

  .الحرمین الشر�فین
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، الدولة العلّ�ة أ�" عل�ة دولت" :أسماءأما الدولة فقد أطل� علیها عّدة 

 ،العثمان�ة اإلمبراطور�ةأ�  "ل� عثمانلي إمبراطور"ن�ة وأ� السلطنة السّ " �ةسلطنة سنّ "و

  .العثمان�ة أ� الدولة" دولت عثمانلي"ثم

  .مدینة السالم، سطنبولإ إلىمن القسطنطین�ة 

لها أو ، مرة ةالفتح العثماني لها إحد� عشر سالم�ا قبل القسطنطین�ة حوصرت إ

لكن العثمانیین هم من استطاع فتحها  ،)68(بي سف�انبن أ�ة و اهـ في زمن مع52 عام

على  الستارةأسدل  الفتح أن حتى ،�ان الحدث �بیرًا هّز أطراف العالم. م1453في 

أما �النس�ة للعثمانیین فقد زاد فتح القسطنطین�ة من هیبتهم  ،العصور الوسطى

 ،رو�یینو في عیون األ منهم وشرعیتهم وتقدیرهم في عیون المسلمین وزاد من الخوف

ط�قت الدولة  ،�نو�سلطان البر�ن وال�حر ، �عد ذلك �الفاتح َتلّقب السلطان دمحم الثاني

لقد وظفت �ل األدوات تقر��ًا من  ،في العالقات الخارج�ة اإلسالمفهوم العثمان�ة م

 ،ف لتطبی� ذلك المفهومحرب وامت�ازات ومعاهدات وحصار اقتصاد� وتجارة وتحال

قارن  ،األخیرتأیید هذا  إلىنها لم تتحالف مع �افر ضد مسلم بل سعت لكن الح� أ

أثبت العثمانیون قدرة و  ،مانیینهذا الموقف �التحالف الحفصي مع األس�ان ضد العث

و�ان سلطانا في  –نظر ما فعله دمحم الفاتح ا ،ي للحرباإلسالمالمفهوم  على تنفّیذ

سلطان دمحم امر الأو وحسب . "عند فتح القسطنطین�ة –الواحد والعشر�ن من عمره 

دم ولم ته... .ولم ُ�مّس شیخ عجوز وال طفل وال راهب �أذ�، مرأةلم تغتصب ا.. .الفاتح

�س�ة الراهب رئ�س الكن�سة األرثوذ ذلك�تب  )69(".�ن�سة وال صومعة وال دیر وال ب�عة 

  .سطنبول في مذ�راتهإفي 

  :عالمیـة الدولـة العثـمان�ة 

تعي االختالف في ، معنى هذا أنها �انت ذات تنوع �شر� �بیر في س�انها

قي ولكن وف� وضعهم مائهم العر وتتعامل مع قاطنیها ل�س وف� انت، العقیدة وتقّره
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ها في س�اسة العالم �انت اتمن �ل ذلك في هذا المجال أن تأثیر  المهمولكن  ،�فيالوظ

من هنا أطل�  ،حاسمة �سبب س�طرتها على غذاء العالم ثم أمنه في فترة من الفترات

إال في فترة  رغم أّن العثمانیین أنفسهم لم �فعلوا ذلك ،إمبراطور�ةعلیها �عض المؤرخین 

  . أخرةمت

في العالم  )ومن ثم الغذاء( لم �حدث أن س�طرت دولة على مصادر الحبوب

�انت الدولة الوحیدة التي استطاعت أن توحد ما صار  ،آنذاك مثل الدولة العثمان�ة

الفارس�ة و�ذلك العر��ة في  اإلمبراطور�ةفشلت  ،س� �لهو �عرف ف�ما �عد �الشرق األ

ت ضم ،الرومان�ة فشلت في ضم العراق إلمبراطور�ةا ،وناني من المنطقةالیضم الجزء 

لكن العثمان�ة وحدها  ،الفارس�ة والعر��ة والعثمان�ة �الفعل العراق و مصر اإلمبراطور�ات

مصر والعراق (�انت تلك األماكن  ،ونانالیذلك على  إلىضافة إالتي س�طرت 

زراعة الحبوب في لران�ا �أو المناط� الرئ�سة لتصدیر الحبوب قبل فتح أمر��ا و ) ونانالیو 

  .)70(القرن التاسع عشر

لم . اكتملت الحلقة �الس�طرة على األمن العالمي، ومع الغذاء والس�طرة عل�ه

 امحّددة له أوا تعقد اتفاق�ة وال تفاهم وال معاهدة إّال و�انت الدولة العثمان�ة راض�ة عنه

هذا ما  األورو��ةالّس�اسة ارت الدولة العثمان�ة عنصر توازن في ص. م1699العام  إلى

الدولة عامال مهما في الس�اسة �قت  لقد :و�ضیف قائالً  ،ینالج�كخلیل إ.یخبرنا �ه د

ة ال��طوقد حافظت ال�الطات اإل )م1525_1494( ة�طال�زمن الحروب اإل ةال��طاإل

ون بوجود تحالف سر� مع الی�طهّدد اإل. �ة مع الدولة العثمان�ةعلى عالقات دبلوماس

وقد  ،التي تشعر �الضغ� تهدد �حرب من العثمانیین اإل�طال�ةوالدو�الت ، عثمانیینال

ن في إل�طالییوات�ع الفرنسیون ا )Venice(استخدم العثمانیون هذه الظروف ضد البندق�ة

السادس عشر في القرن  األورو��ةلقد أسهم دور توازن القو� في الس�اسة  ،هذا الشأن

�ان مساندة  ،رو�اأو في ق�ام الدولة الوطن�ة في  ،انالذ� لع�ه السلط الم�الد�

السا�ع عشر والقرن  السادس عشر الم�الد�البروتستانت والكالفنیین خالل القرن 
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�ما أن ضغ� العثمانیین ، رو�اأو �ات مهمة في الس�اسة العثمان�ة في أساس الم�الد�

   )71(.رو�اأو  على آل ها�سبورغ �ان عامًال مهمًا في توّسع البروتستانت�ة في

  :الدولة العثمان�ة دولة ط�ق�ة ذات ح�م مطل� 

السلطان  ذ �انت الس�اسة من وضعإ ،الدولة العثمان�ة ذات ح�م مطل� نإ

) رقاءاأل أو( فرادا من العبیدنت دولة ط�ق�ة �معنى أنها تضم أنها �اإ و  ،وهو رأس الدولة

_ الصدر األعظم  إلىصغر فرد من أ )أهل السیف( الهیئة الحاكمةو  من األحرار اوأفراد

 ،یخاطبون بتلك الصفة و�ت�اهون بها، سرة السلطان�ة هم عبید للسلطانماعدا أفراد األ

رعا�ا  له�ان هؤالء معفیین من الضرائب وال یخضعون للقضاء العاد� الذ� یخضع 

، ارمن األحر  وهؤالء )أهل القلم والعلماء( �ةاإلسالمأفراد الهیئة  �أتي �عده –الدولة 

العمل و  ،ال عالقة للهیئتین �اإلنتاج الماد� ،عفاء من الضرائبو�شتر�ون في صفة اإل

�اإلنتاج الماد� ان هما الم�لفتان �خر الط�قتان األ ،غیر ل�سلحرب والح�م ا االمنا� بهم

  .الفالحون و نهم التجار والحرفیون إ ،و�دفع الضرائب

في  أول في االلتحاق �الج�ش و ما یلفت االنت�اه أن الكفا�ة �انت المع�ار األ

تختلف الدولة العثمان�ة عن الدول  األمروفي هذا  ،دار�ة الكبر� تقلد المناصب اإل

�ان تقلد المناصب "  ،التي س�قتها �ةاإلسالموحتى عن الدول ، المعاصرة لها األورو��ة

ظم فال تشغل في مع، محتدو�رم ال صلمقصورا على األ )األورو��ةفي الدول ( الكبر� 

من  الء وال�ارونات واألدواق ومن یلیهمال ط�قا لنظام الوراثة یتقلدها الن�األحوال إ

)72( "أصحاب الرتب واأللقاب الموروثة
.  

التي س�قت الدولة العثمان�ة ف�ان تولي المناصب  �ةاإلسالمأما في الدول 

 أسماءول حد أن حملت تلك الد إلى ،الكبر� مرت�� �عالقة الدم و�القرا�ة العشائر�ة

  .)الخ... .ه�دولة بني بو ، دولة بني أم�ة، دولة بني الع�اس(العشائر 
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أما عن �ون الدولة العثمان�ة ذات ح�م مطل� فهذا صح�ح مثله مثل األعراف 

زاد على سبیل المثال �انوا �ذلك؛ و  –رو�یون و الح�ام األو  ،واألنظمة السائدة وقتذاك

أما  ،ذ� جعلهم فوق مستو� النقد والمساءلةلهي الهؤالء بتمس�هم �مبدأ الح� اإل

، هم من �انوا �ضعون الس�اسة العل�اف ،ن فرغم أن سلطاتهم مطلقةالسالطین العثمانیو 

لقد لعبت  ،�ةاإلسالمم�اد� الشر�عة : إّال أن هناك عامال مهما حّد من تلك السلطات

ض من الح�م عامل تخف�ولة عن تطبی� الشر�عة التي �انت مسؤ  �ةاإلسالمالهیئة 

 ،فتو� من المفتي إلىكثر من سلطان عن العرش استنادًا ه تمت إزاحة أنالمطل� حتى إ

��ي الی�ایر األمر على رأ� المؤرخ  ؟استبداد مقّید  هل �م�ن أن نطل� عل�ه نظام ح�مف

)73( � و اوالمؤرخ العر�ي المصر� الشن
.  

جاءت أصول  من أین ،الصورة لكن دعنا نسأل سؤاال لتكتمل اإلجا�ة على

  ف�رة الح�م والدولة عند العثمانیین ؟

أحد أفضل المتخصصین في التار�خ والحضارة العثمان�ة -�قول �مال �ار�ات

/ 1: د �ل منالیلقد ورثوا تق". د منفصلة الین العثمانیین ورثوا ثالثة تقإ"عمقا 

الّرعاة الّرحل / 3 .لمس�ح�ةالرومان�ة ا اإلمبراطور�ة/ 2. �ةاإلسالمالعر��ة  اإلمبراطور�ة

ي �ان أقل هذه اإلسالمأن میراثها العر�ي  إلىو�ذهب �ار�ات . راس�اأو استی�س من 

أما ف�ما یتعل� " )74(".كثر أهم�ةعلى حین �ان المیراث البیزنطي أ، النواحي أهم�ة

ن احتفظوا بتصورهم الرعو� للح�اة أن العثمانیی إلىفیذهب  ،ي والتنقل�میراث ح�اة الرع

واالهتمام بتماسك المجموع الذ� ، خالصامر القائد بإأو وتنفیذ ، تستلزم ق�ادة ماهرة التي

، الخیول، الكالب( والتي البد من تدر�ب �عضها، �ضم الحیوانات التي توفر الطعام

وهم حین �غزون مناط� االستقرار �عاملون س�انها �ما  ،على حراسة القطعان )الجمال

ذا و�تمثل ه. در�ون عناصر منتقاة منها على أعمال الحراسةو�، لو �انوا قطعانًا �شر�ة

)75( "الذین من واجبهم الطاعة -أ� عبید السلطان - ن�شار�ةفي اإل
.  
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�ة ساساألمفاده أن المالمح  بوون و جبهناك رأ� آخر قال �ه �ل من 

ثم جاء �عد ذلك تأّثر العثمانیین في مفهومهم  ،م1453 إلىموروثة من النظام الفارسي 

وجاء رأ� ثالث للمؤرخ  )76(.وهي الدولة البیزنط�ة -للح�م �مفهوم الدولة التي أسقطوها 

 –عماد  يعبدا لغن.من وجهة نظر المؤرخ د -ینالج�ك �عتبر إالتر�ي المعروف خلیل 

دارة إأن السلطنة العثمان�ة �انت تقوم على م�اد� ونظم  إلى�شیر . ."أكثر تماس�ا 

ل و فهي تهتم في المحل األ، س� منذ قرون عدیدةو رق األالدول التي قامت في الش

. .�حما�ة الس�ان المستقر�ن الخاضعین لح�مها واالهتمام �شؤونهم الزراع�ة والتجار�ة

ن العناصر الرعو�ة في مناط� الحدود العثمان�ة قد لعبت دورا أینالج�ك إوال ینفي 

  )77(" إسالم�ة سلطنة إلىلكنه یؤ�د أن الدولة سرعان ما تحولت ، معینا

ـــن أتعـــرض هنـــا  ـــد اتضـــحت مـــن خـــالل الدراســـات  إلـــىل وصـــف بنـــاء الدولـــة فق

أضـــــافها  إضـــــافاتنهـــــا أمـــــا أعتقـــــد  إلـــــىســـــأكتفي هنـــــا �اإلشـــــارة . المتعــــددة فـــــي الكتـــــاب

ــي نجـــاحهم فـــي  العثمـــانیون مفهومـــا وتطب�قـــا؛ إذ أثبـــت العثمـــانیون قـــدرة غیـــر مســـبوقة فـ

علـى ، وحصلت علـى أكبـر مسـاحة، ي التار�خعاشت أطول عمر ف إسالم�ة تش�یل دولة

وهــو مفهـــوم ( لقـــد نجحــوا فـــي ترســیخ مفهــوم العـــدل ،ي علــى الح�ــاةاإلســـالمقــدرة النظــام 

ـــــفــــي المجتم )ومالیــــیختلــــف عــــن المفهــــوم  ـــــإذ ال تطــــول أعمع ــ ــــــال �حضار الــــدول إـــــ ارة ــــ

)78(وعدل
.  

  ؟ ضافاتهي تلك اإل ما

لقد ر�زت  ،ق�ادة مؤسسات إلىمن ق�ادة أفراد نقل النظام نجح العثمانیون في 

عداده �ان الموظف العثماني یتم إ . ثان�ا ال والوالءأو الدولة العثمان�ة على مبدأ الكفاءة 

 :قسامثالثة أ إلىالقصر مقسم  ،نيمدارس موجودة في القصر السلطا أوفي مدرسة 

 ء مستقل عن القصروهو جز ، و�عني م�ان س�ن عائلة السلطان وخادماتها ،الحر�م)1(

مدرسة  أوع�ارة عن جامعة  األخیروالقسم  ،ندرون همایون أ) 3( روت همایون ـــــبی) 2(
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تب على هذه الرؤ�ة وتلك الس�اسة لقد تر  .خاصة داخل القصر تدّرب ��ار الموظفین

�ة أعلى من األشخاص نس السادس عشرن الدولة العثمان�ة �ان بها في القرن أ

رو�ا ومما صارت عل�ه في أو مما �ان في  )...حرفیون ، ن معمار�و  ،أط�اء( المقتدر�ن

  .م1800

�ما �ان الحال ، العثمان�ة مفهوم الوالء للدولة بدل الوالء للعشیرةأضافت الدولة 

النظام االجتماعي ونم� الح�اة الخاص "وابتعدت عن  ،�ةاإلسالمفي الحضارة العر��ة 

 أولعثمان�ة المالكة في فك ارت�اطها �أ�ة قبیلة لقد نجحت العائلة ا )79(".ببدو الّسهوب

، العثمان�ة �انوا بدوا رعاة اإلمبراطور�ة يمنشئ قادة هذا على الرغم من أن ،عصب�ة

رو�ا أو من هنا تعلم العالم و  ،ر�ا� الدم إلىو�عرف القار� األهم�ة التي یولیها هؤالء 

ألحساب واألنساب والطوائف الشرق�ة على ید الدولة العثمان�ة س�ادة القانون على ا

حر�ة وفي  الوالءوفي ، القانون �ان الخ�� الذ� یر�� س�ان الدولة یتمثل في ، والملل

  . ال في أنسابهم وطوائفهم االختالفو  المعتقد

لقد سجل لنا  ،حصاءات الس�ان�ةمفهوم وتطب�قات اإلأضاف العثمانیون 

س�ان لمدینة إسطنبول الذ� نتائج تعداد ال) م25/3/1611ولد في ( الرحالة جلبي

نظر ا. ومع اإلحصاءات الس�ان�ة برزت إحصاءات تخص المهن م،1638جر� في أ

  :نوردها على سبیل المثال ال الحصر و هذه المعلومات 

  .قجاتأو  6=  1554أجر العامل عن عمل یوم �امل في عام  - 1

  .قجةأو  12=  1554أجر المعمار� عن عمل یوم �امل في عام  - 2

ذ لم ��ن للصنابیر وجود في إ( ن للماء من العیـن الجـــار�ةـمن نقـل حمـل حصـاث - 3

  ) 80(.قجةأو  15=  )الوقت ذلك

دمحم علي عامر من جامعة دمش� . �تب د ،وأضافوا قبل ذلك مفهوم التوثی� 

مرحلة االن�ماش  إلىواإلمبراطور�ة العثمان�ة �سالطینها منذ تار�خ النشوء " :�قول

 أوالتي ظل التار�خ �عترف بها قسرا ... .اإلمبراطور�اتواحدة من أكبر ، والزوال



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

36 
 

ومّما ال شكَّ ف�ه أّن .. .وأكثرها تدو�نا لكافة األحداث الكثیرة والصغیرة منها، طواع�ة

العثمان�ة �ذ�ر� مهملة في  اإلمبراطور�ة إلىهناك قسما �بیرا من الشعوب تنظر 

�غیرها من اإلمبراطور�ات  ذا ق�ستإخالدة متحف التار�خ ولكّنها ذ�ر� عظ�مة و 

في حین ، لح�امها خلدتهم �ح�امصخر�ة  والتي لم تخلف وراءها إّال نحوتاً ، األخر� 

  )81(.أهملت القوة ال�شر�ة وطرق معاملتهم وتعاملها معهم وف�ما بینهم

  :ـر والثـقافة الف�

مـن األصـالة  تكـاد أو ،�انـت ح�ـاة العثمـانیین خلـواً "  :�تب �ارل برو�لمان �قول

)82(" بداعواإل
.  

، قصور لد� برو�لمان أكثر من قصور لد� العثمانیین إلى�شیر هذا النص 

طات والوثائ� والّسبب أن برو�لمان عندما �تب �تا�ه لم ��ن معروفا من المخطو 

نى �یف �ستق�م هذا المع ،من هنا قد �عذر القار� برو�لمان ،ر القلیلالعثمان�ة إّال النز 

رخان بن أو لدیهم على ید  إسالم�ةل جامعة أو وا نعرف أّن العثمانیین أنشؤ  ونحن

عة أخر� �اسم جامعة وأن دمحم الفاتح أقام جام، أ� في بدا�ة تأس�س دولتهم، عثمان

)83("سطنبولاء جامعة إوقف�ة دمحم الفاتح إلنش"ها فياسطنبول ورد إنشاؤ 
.  

لفین عثمانیین مثل ام عمل مؤ أم –برو�لمان  نص -النص �یف �ستق�م 

خل�فة  لحاجي"م1967: جزءان. "سامي الكتب والفنون الظنون في أ �شف": مصنف

خل�فة ما  حاجيلقد حصر  ،)م1679. ت(ل�ا جلبي أو وأعمال ). م1657_1609(

من ال�احثین  9500ها عنوان �تاب في مختلف العلوم اختط 14500 مجموعه

)84(والعلماء العثمانیین
.  

قصور برو�لمان وغیره من ال�احثین الغر�یین ونظرتهم  هناك سبب آخر في

لبرت أ ها مؤرخون معاصرون مطلعون شملواإلی�ان قد أشار  ،الدولة العثمان�ة إلى

 وأرنولد ،و�مال �ار�اث من جامعة وس�ونسون ماد�سون  ،كسفوردمن جامعة أ حوراني
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أن وهي ، ش��اغو وول�ام ماكنیل من جامعة ینالج�كإ وخلیل ،ي من جامعة لندنبتو�ن

مصدر رعب  إلىرو�ي من الدولة العثمان�ة أحالها و غل�ة الجانب العس�ر� والخوف األ

ر�تشارد ) (م1603_1558(زابیث یإلو�ان مؤرخ عصر الملكة  .رو�یینو في نظر األ

التي خاضتها  رو�ي العام تجاه الحروبو الشعور األوصف  )Richard knolls: نولز

العثمان�ة هي  اإلمبراطور�ةن إ": ف�تب هذه الجملة المعبرة، رو�او أالدولة العثمان�ة ضد 

  .)85("مصدر الرعب في العالم 

عندما تبنى �عض األتراك والعرب هذا الرأ� وأكدوا  �وتعمّ حدث  الخلللكن 

الرؤ�ة القوم�ة التر��ة  ص�حةارتفاع  :وجليوالسبب في ذلك واضح  ،عل�ه دون دلیل

التراث الساب�  إلىرث العثماني وعادوا تراك التخّلص من اإلاأل حاول ،و�ذلك العر��ة

التراث العثماني وتحمیله  إلىل العرب النظر بدون�ة و اوح ،لق�ام الدولة العثمان�ة

  .الغرب إلىمسؤول�ة تأخرهم بل وتسل�مهم 

الجانب العلمي والثقافي  إلى -قدر اإلم�ان  - ما یهما هنا النظر �موضوع�ة

  .زمن العثمانیین �ةالماإلس في الحضارة

  :التار�ــــخ 

لة و ان محوأ )86(تراك تتلمذوا في التار�خ على ید الفرسإن األ :�قول برو�لمان

أحمد عاش� �اشا تدو�نا منظما �ان �تا�ا وضعه ) العثماني(تدو�ن التار�خ الوطني 

  ".نتوار�خ آل عثما"الكتاب عنوانه ، لو األ �ایز�دالمتصوف على عهد السلطان  زاده

نفسه في االهتمام ��تا�ة التار�خ  اليومنذ القرن السادس عشر شرع ال�اب الع

وراشد دمحم ، ونع�ما، خوجة سعد الدین: من هؤالء ،عن طر�� تعیین مؤرخین رسمیین

- 1823( والمؤرخ أحمد وفی� �اشا، أفند�وجلبي �اشا عاصم ، و�جو� إبراه�م، دراش

مختصر التار�خ العثماني؛ �ما _ " عثمان لكة تار�خفذ"المعروف �مصنفه ) م1891

من  ،ظهر مؤرخون مف�رون آخرون في الس�اسة وفي التار�خ الس�اسي واالقتصاد�
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، أفند�هللا  خیرو ، سالن��يو ، قره جلبي زاده عبد العز�زو ، شانیزاده عطا هللا: هؤالء

، ماننین آل عثرسالة قوا: وأصحاب رسائل، لطفي �اشاو ، جودت �اشاو ، �اتب جلبيو 

ل هؤالء خوجة سعد أو ن �ا )87(.والئحة طرخونجي )�وجو بيأو ( ورسالة قوجي �ك

�ان والده ". تار�خ التوار�خ"وقد حمل �تا�ه عنوان ) م�رر 87().م1599_1536( الدین

ولهذا فإن ما ذ�ره عن عهد هذا  ، )م1520_1512(ل و مصاح�ا للسلطان سل�م األ

  )88(.السلطان �حظى �أهم�ة استثنائ�ة

ــــذ� �تــــب �تا�ــــا �حمــــل ) م1649_1574( أفنــــد�بــــراه�م جــــاء �عــــده بجــــو� إ ال

 ،.)89(م1648 – 1520ل تـار�خ الدولـة العثمان�ـة بـین سـنتي و ایتنـ، �تار�خ بجـوعنـوان 

فقــــد �تــــب تــــار�خ الدولــــة العثمان�ــــة منــــذ ) م1657_1590( ه دمحم جلبــــيأمــــا صــــوالق زاد

م 1600المتـوفي فـي عـام  فنـد�أوالمؤرخ سالن��ي مصـطفى  )90(م1657تأس�سها حتى 

�ــأتي �عــده المــؤرخ المشــهور  )91(م1592_1563ســنتي غطــى مؤلفــه تــار�خ الدولــة بــین 

روضـــة الحســین فـــي "ه ذ �تــب �تا�ـــا عنوانــإ) م1716_1655(مصــطفى نع�مــا الحلبـــي 

 جـاء �عـده )92(.من تار�خ الدولةم 1659_1591و�غطي الفترة " خ�ار الخافقینخالصة أ

ل و او�تنــ، تــار�خ راشــد، ل اســمهَحمــ�الــذ� ) م1723(فــي  ىوفتــراشــد الم د دمحمراشــ �تــاب

 زاده عــد ذلــك تــار�خ �وجــك جلبــي�تــى أ )93().م1721_1660(تــار�خ الدولــة بــین ســنتي 

مــــن  )94()م1728_1722(�غطــــي الفتــــرة ) م1760_1685( أفنــــد�عاصــــم  إســــماعیل

، ر وحقـائ� األخ�ـارثـامحاسـن اآل: هـر �تـاب آخـر تحـت عنـوان�عـد ذلـك ظ ،تار�خ الدولة

ل تـــار�خ الدولــــة بـــین ســــنتي و ایتنــــ) م1806(المتـــوفي فــــي العـــام  أفنــــد�ألحمـــد واصـــف 

ــــرة  ، )م1771_ 1752( ــــدات و�غطــــي الفت ــــك �تــــاب ط�ــــع فــــي تســــعة مجل أتــــى �عــــد ذل

جــــاء �عــــد ذلــــك  )95()م1895_1822(للمــــؤرخ أحمــــد جــــودت �اشــــا ) م1826_1774(

اســـتعان فـــي  إذ، ل تطـــورا نوع�ـــا �بیـــراالـــذ� �مثـــ) م1890_1824(نـــور� �اشـــا  المـــؤرخ

�تا�ــــه �مجموعــــة �بیــــرة مــــن الوثــــائ� الرســــم�ة العثمان�ــــة فضــــال عــــن مؤلفــــات المــــؤرخین 

 إلـىوقّسم عمر الدولة منذ والدتهـا ، لقد اهتم �الجوانب الحضار�ة ،العثمانیین الذین س�قوه
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أّن  إاللعثمان�ـــة ومـــع أنـــه أّرخ للدولـــة ا. "مراحـــل حـــّدد معـــالم �ـــل مرحلـــة منهـــا إلـــىزمانـــه 

الینــدرج ضــمن المصــادر التار�خ�ــة التقلید�ــة بــل هــو �تــاب أُعــّد " نتــائج الوقوعــات: مؤلفــه

طـل بهـا مصـطفى نـور� الرؤ�ة التار�خ�ة الجدیـدة التـي أ نإ )96(.وف� منهج علمي حدیث

  )97(."رو�اأو لى في و ل�ة األو �ان هذا المنهج مازال في مراحله األ.. .�اشا

  :الس�اســة 

هر في الّدولة العثمان�ة عدد �بیر ممن عناهم الّشأن العام العثماني فأسهموا ظ

وقبل أن . ها ناجحةأو في تشخ�ص المشاكل التي واجهتها الدولة واقترحوا الحلول التي ر 

  :ة ال�لئك نؤ�د على المالحظات التأو نعطي نماذج من 

�رون في تشخ�صهم لئك المفأو حّلى بها تالّصراحة والشجاعة التي  :لـــىو األ  

   .�ن بوضوحاألمر للمشاكل واقتراحهم للحلول وسیر� القار� 

ــــة ـــــة  :الثــانیــ شـــــمول�ة التشـــــخ�ص وشـــــمول�ة المقترحـــــات؛ �ـــــان المخاَطـــــب الدول

  .هم فوق مستو� ال�شرإلی�مؤسسات ول�س السالطین �أفراد �النظر 

التنظیـر والنظـر  �عیدا عن، واقع�ة التشخ�ص مدعومة �األدّلة، الواقع�ة :ـثةالثالـ

اخترنـــا عـــددًا مـــن المف�ـــر�ن �غطـــون تقر��ـــًا معظـــم زمـــن الدولـــة  ،مـــا یجـــب أن ��ـــون  إلـــى

 ،)م1599_1541(جیلیولــو  أفنــد�والمــؤرخ مصــطفى علــي  ،لطفــي �اشــا: العثمان�ــة هــم

�تــب لطفــي �اشــا الــذ� شــغل الصــدر  ،وســار� دمحم �اشــا ،وحســین میــزارفین ،و�وجــو بــي

مبراطور�ــة تـار�خ اإل�تا�ـا �عنــوان ) م1566_1520(القـانوني األعظـم للسـلطان ســل�مان 

یؤ�ــد لطفــي . �ــان �تا�ــًا فــي الس�اســة أكثــر منــه �تا�ــًا فــي األحــداث التار�خ�ــة .العثمان�ــة

مـن مسـؤول�ة الصـدر  و�ـر� أن، یلـة بجعـل الدولـة بخیـر�اشا على ثمان�ـة معـاییر یراهـا �ف

ذلـك مـن دراسـة عم�قـة لتـار�خ الدولـة مـن  و�ستدل علـى. األعظم الق�ام بها والّسهر علیها

حتــى زمنــه عنــدما تقاعــد مــن الصــدارة العظمــى زمــن و تأس�ســها علــى یــد األمیــر عثمــان 

  : اليأما عن تلك المعاییر فنعددها على النحو الت ،السلطان سل�مان
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  .تغلیب الهدف العام على الهدف الشخصي - 1

  .قى �ذلكاألفراد محترمة وت�السهر على أن حقوق ملك�ة  - 2

  .شارة على انحطا� الدولةملك الحاكم إ إلىن ضم ملك الناس إ - 3

  .ن دواءالفساد والرشوة داءان بدو  - 4

   )قجةأو ملیون  2.5( جرته فهي �اف�ةاكتفاء الصدر األعظم �أ - 5

وهي  مةاول�ة عالتح�م في األسعار مسؤ : لمع�شةف االیاهتمام الصدر األعظم بتك - 6

  .مهمة جداً 

  .ة في التعییناتكفاءال - 7

  .الحرص على أن ��ون الدخل أكثر من المصروفات - 8

ـــّدم �تا�ـــًا  أفنـــد�أمـــا المـــؤرخ مصـــطفى علـــي  ـــد ق الســـلطان مـــراد  إلـــىجیلیولـــو فق

لقــد شــخص المؤلــف مشــاكل الدولــة  ،مفــاخر النفــائس فــي �فا�ــة المجــالسالثالــث عنوانــه 

ك �ـــأر�عین ســـنة تقر��ـــًا قـــدم ذلـــو�عـــد  ،خ الط�قـــة الحاكمـــةبـــذ: ها فـــي عامـــل واحـــدولخّصـــ

فـــي عـــام ) م1640_1623(عثمان�ــا �تا�ـــًا للســـلطان مــراد الرا�ـــع  موظفـــاي و�ـــان �وجــو�

الدولــة العثمان�ــة منــذ زمــن  ضــعف قــوة ســلطان إلــىمحلــًال األســ�اب التــي أدت ، م1630

�صــــف �وجــــو بــــي فــــي تســــعة عشــــر ). "م1566_1520(ن ســــل�مان القــــانوني الســــلطا

و�صـــراحة مذهلـــة أســـ�اب فقـــر وضـــعف الدولـــة العثمان�ـــة المـــاد� �شـــ�ل مفّصـــل ، فصـــالً 

تقــف وراء ذلــك  اســ�ا�إن هنــاك أ :لمــاذا وقــع هــذا الضــعف ؟ �قــول �وجــو بــي" والمعنــو� 

       .شــــراف علــــى شــــؤون الدولــــةمنــــذ زمــــن ســــل�مان مــــن اإل الســــالطین انســــحاب/ 1 :وهــــي

لــوظ�في عبــر الســلم ة والتسلســل ااخت�ــار الســالطین لصــدور عظــام لــ�س وفــ� الكفا�ــ/ 2

الي عن طر�ـ� اسـتحواذ الفساد الم/ 4.الوســاطة والتعیینات في قطاع الج�ش/ 3.دار� اإل

برفـــع  الخز�نـــة إلـــىین علـــى أراضـــي الدولـــة وتعـــو�ض الفاقـــد مـــن دخلهـــا الـــوزراء والمتنفـــذ

مثــل ( فیــراه �وجــو بــي فــي ســلطان قــو�  األمــرأمــا عــن عــالج  ،ضــرائب علــى الفالحــین

  .على حد قوله )السلطان سل�مان وأالسلطان سل�م 
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حاجي ه هو إل��عد ذلك بثالثة وعشر�ن عامًا �تب مف�ر آخر سب� أن أشرنا 

 ال�ةعن أس�اب األزمات الم ح الخللصالدستور العمل إلمقالة صغیرة عنوانها خل�فة 

  :س�اب وقد عّین األ. )العثمان�ة(

ر قر�ة ولذلك لم تنه، غاللالقهر واالست ائل حموا الفالحین منو السالطین األ -  1

 إلىفقد �عض الفالحین ع�شهم فهر�وا من القر� ، في المرحلة األخر�  ،واحدة

  .المدن

ذا و�ص�ح مضرا إ، غیر الحجم �ان جیدا�لما �ان الج�ش مدّر�ًا تدر��ا راق�ا وص -  2 

 و�عطي عدد أفراد الج�ش العثماني والم�الغ المصروفة. �بر حجمه وزاد عدده

  :اآلت�ة المؤشرات

  :عدد الجنود المدفوعة رواتبهم " 

  م�الغ رواتبهم  العدد  السنة

1562_1563  41479  122,300,000  

1566_1567  48316  126,400,000  

1640_1641  95257  263,100,000  

  .ةال�ن واقعین تحت القهر تص�ح الخز�نة خعندما ��ون الفالحو : الخز�نة - 3

الترف : فهي الجسم االجتماعيأما عن عالمات الضعف والسقو� في 

ن العالج ال یزال سهًال و�ضیف أ ،والّتفاخر والّت�اهي وانتشار األلقاب والرفاه�ة والتنّعم

  .أتي من رجل السیفان قو�؛ أ� أن عالج هذه المشاكل �مرهون في سلط ،ومم�ناً 

رة تشّخص المشاكل بنفس العنف �تب مذ�ظهر مف�ر آخر  م1669في عام 

الهیئة  حلّ  هضاف في مقترحاتلكنه أ. حسین میزارقیناسمه ، حةت الصراو�ذا

�ما �انت  �ةاإلسالم�اف في تطبی� الشر�عة  لعدم سهرها �ش�ل )أهل العلم( �ةاإلسالم
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سار� دمحم أخیرًا جاء مف�ر آخر �اسم  ،ائل على حد قولهو تطب� زمن السالطین األ

 وعلى الرغم مما تبدو ،اءاألمر ء نصائح الوزرا �عنوان م�1703تب مذ�رة في عام  �اشا

عم�قة وواقع�ة استند في وضع النصائح على تلك الس�اسات  فإنها، عل�ه المذ�رة

ال �م�ن أن "ح فیها صالفإن اإل) م1703(وم الیما المشاكل أ ،نجحتالماض�ة التي 

  )م�رر 97(".جذرّ�ا ��ون إالّ 

  :التـر��ة والف�ـر التـر�و� 

 �ةاإلسالمن العثمانیین أغنوا الحضارة فإ ،ؤرخینع�س ما �قوله �عض الم ىعل

هناك عشرات المف�ر�ن التر�و�ین العثمانیین الذین و  ،�الثقافة خاصة �الف�ر التر�و� 

من بین هؤالء عصام الدین أبـو الخـیر أحمد بن مصلح  ،أسهموا بدورهم في هذا المجال

ق�م في ة من العلماء و�عائل إلى�ان الرجل ینتمي . زاده �طاشالدین مصطفى الشهیر 

عاش في الفترة )آس�ا الصغر� ( ناضولقر�ة طاش �بر� في �الد األ

�عتبره �عض ال�احثین من ��ار الكتاب الكالس��یین في الف�ر  )98().م1561_1495(

)99(،التر�و� 
التي وضعها علماء  للعلوم المختلفة من أكمل التصانیف.. .وتصن�فه" 

)100("الحضارةزدهار العلوم ن خالل فترة االعرب والمسلمو 
.  

تر��ة "أغفل  –في ضوء الف�ر التر�و� الحدیث  –�عاب على طاش زاده أنه  

، الدهمائي، الكثرة من الشعب، المرأة( المظلوم و الالمحظو� في المجتمع أوالهامشي 

مشتمل ك زاده غیر .ن النظام التر�و� الذ� �طرحه �ذلك أ )الخ.....قاالمع، الفقیر

، والعامل الماد�، نه نظام غیر متمر�ز على العملا أ�ض، واألهم أدة عر�ضةعلى قاع

  )101(".على اكتساب المهنة وتحقی� النفع والدخل المقبول  أو

دید على أن التعل�م التش/ 1: ياإلسالم التر�و�  �انت الر�ائز الكبر� للخطاب

وم تحت الیها سي ندر تالتشدید على استمرار�ة الّتعلم ال/ 2لزامي أ� أنه إ، فرض عین

لقد أعاد طاش .. .احتكاره أوالعلم للجم�ع فال ُ�سمح �منعه /3" مةاالتر��ة المستد" اسم
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نه لم �طّور العمارة التي أشادها أسالفنا �القا�سي أ أوبجدید  �أتنتاج ولم زاده اإل

والشواهد  األمثلةح�انا و�الح� أنه ��رر أ.. .ابن جماعة والسمعانيو  لىاوالغز 

  )102(."ألقوالوا

التر�و�ة آنذاك �م�ن تمییزها  األنساق�قي القول أن خصائص الف�ر التر�و� و 

�ما أنها توحید�ة . منبر� وخطابي و ، ما هو نقليعلیها و�غلب  ،�الشمول�ة واالّتساع

وق�م ثابتة واحدة وطرائ� ، ناس متشابهین ونظر متشابهةتقد�م أ إلى"تقصد  الهدف

وال على معالجة ، ال تلقي تشدیدا على العمل.. .التقی�م والوجودمتماثلة في المعالجة و 

العمل  أون المهنة و�ذلك فإ ،لوب هنا هو العلم للعلمفالمط، �اتورد التحدّ ، الواقع

  )103(. "�ةأساسغیر ، دو� الی

  :االقتـصـــــاد 

وفقا إلفادة المؤرخ المعروف  :الأو  ،في االقتصاد إضافاتلعثمانیین �ان ل

نتاج أنه حتى القرن التاسع عشر فإن العنصر األهم في اإل إلىیجب التنب�ه ، � و اع�س

س المال لعب دورًا وألن رأ، رو�اأو رض متوفرة في الدولة العثمان�ة وفي ان العمال؛ األ�

، على مستو� الف�ر )104(.ثانو�ًا وأخذ ش�ًال في م�اني للس�ن وفي السفن وفي المخازن 

� العقل االقتصاد� أ، لة العثمان�ة في مجال االقتصادو ن اآلراء التي ح�مت الدفإ

ي ساساألن الهدف لقد ناد� �أ ،ي للدولة والمجتمعساساألمرت�طة �المفهوم ، العثماني

وأن الطر�قة الوحیدة لعمل �ل ذلك هو ، والنهائي للدولة هو تقو�ة وتوس�ع سلطة الحاكم

ظروف واألحوال التي تجعل و�عتمد �ل هذا على ال ،غن�ةالحصول على مصادر دخل 

خل�  أو�ة �انت فرض ساساألن وظ�فة الدولة لذا فإ ،قات المنتجة مزدهرة وثر�ةالط�

  .األحوال أوتلك الظروف 

ومن  ،ط�قة حاكم ال عالقة لها �اإلنتاج إلىمقسم  –المجتمع وف� هذه الفلسفة 

 إلىن رعا�ا مقسمو وهؤالء ال ،ون الضرائبورعا�ا ینتجون و�دفع، ثم ال تدفع أ� ضر��ة
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 ،فالحین �عملون في الزراعة ٕالىو  ،س�ان في المدن �عملون في التجارة وفي الصناعة

ن �أ –وفي دولة منطقة الوطن العر�ي وٕایران  –لقد ساعد اعتقاد في الدولة العثمان�ة 

عضاء �ل ط�قة في أ  أوفراد ة على أسالم وازدهار وغنى الدول �عتمد على المحافظ

�ان مثل هذا المفهوم الخاص �الدولة والمجتمع مس�طرًا وسائدا في عقول  لقد ،م�انهم

جراءات الواجب الذین �انوا �ص�غون �ل اإل )نطقةفي دول الم( دار�ینلكتاب اإلا

 إلىل الدولة یناد� هذا المفهوم �اقتصاد �ان الهدف النهائي له توس�ع مداخ ،اتخاذها

على التنظ�م التقلید�  ةة الرعا�ا والمحافظفساد رفاه�إ أوضعاف الحد المم�ن بدون إ

وتشج�ع الناس لمد ، وعند طر�� تطو�ر مراكز وطرق تجار�ة ،للمجتمع بدون تغییر

تكون ، ممتلكاتهاوالتجارة الدول�ة عبر ، وز�ادة مساحة األرض الصالحة في الدولة

، �ل ذلك ولكن في، اإلمبراطور�ة�ة في ساساألالدولة قد مارست وظائفها االقتصاد�ة 

في إم�ان اإلدار� ة والس�اس�ة دائما المس�طرة ولم ��ن ال�مصالح الدولة الم �انت

للعصر الحدیث المبني على تجارة  اليسس االقتصاد الرأسمالعثماني مطلقا إدراك أ

وس� وضمن النظام  )أ� تجارة خارج�ة تعتمد على االستیراد والتصدیر( مار�نتل�ة

رو�ا المسلحة �معرفة و�نظم مثل أو بینما جاءت ، نع�ش ف�هاالجتماعي والس�اسي الذ� 

  .س� العثمان�ةو الشرق األ إمبراطور�ةبتحد� ، هذا النظام

ن إ :لو األ ،إضافاتنجزت الدولة عدة أش�اء اعتبرها لكن في مجال التطبی� أ

ضافة جوهر�ة ونقلة هذه إ ،هو للحاكم وما للدولة  بین ماصالاالدولة وضعت حّدا ف

رتب على ذلك یت ،قبل ق�ام الدولة العثمان�ة �ةاإلسالمعما �ان سائدا في الدول نوع�ة 

فالقصر  ،ن السالطین العثمانیین �انوا �ع�شونه صار مش�و�ا ف�هأن البذخ الذ� قیل إ

�ان القصر  ،رو�ي في حینهأو � قصر ملك متواضع جّدا أمام أ )طوب قابي( ثمانيالع

 .�ع�ش السلطان وحر�مه جزءا منه فق� لقصر حیث، و�مثل اثالثة أقسام إلىمقسما 

 �ةاإلسالمفي العاصمة وفي المدن  والم�اییلوحّددت الدولة العثمان�ة المقای�س  :الثاني

  .العثمان�ة الكبیرة
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 سعار ثابتةفحافظت على أ، ي الغذاء وفي الحرفلم تسمح الدولة �االحتكار ف

ثمان�ة لم تكن تشجع التصدیر وشجعت ن الدولة العوزاد من هذا االستقرار أ. مستقرة

سب�  -�ما انطالقا من ف�رة االهتمام �الّرع�ة؛ من هنا غابت ، بدال عنه االستیراد

الحدیث المبني على  الياالقتصاد الرأسم أسسهم عن االقتصاد واحدة من أ  - القول 

اب القرن �ان �ت. )أ� تجارة خارج�ة تعتمد على االستیراد والتصدیر( ةتجارة مار�انتیل�

  :رو�یون یرددون و السا�ع عشر األ

  .المح�� �ح�م تجارة العالمن من �ح�م إ - 1

  .العالم �ح�م ثروة العالم ن من �ح�م تجارةإ و  - 2

  .ر على ثروة العالم �ح�م العالم بذاتهن من �س�طإ و  - 3

لم یدرك العثمانیون هذا ". �میزان التجارة"مرهون " میزان القوة"ن ومن ثم فإ - 4

ضافت الدولة أ ،روظلوا مخلصین لف�رة تشج�ع االستیراد دون التصدی ،التسلسل

قد ��ون ذلك لتحفیز صناعة و  ،تطب�قات مفهوم الحصار االقتصاد� من طرف الدولة

تنفیذ نس� اقتصاد� معین مثل منع تصدیر المعادن الثمینة  أوتجارة  أومحل�ة 

ان؛ لقد منعت الدولة العثمان�ة یر ومثل ما حدث في الحرب ضد إ، جلبهاوالسماح ب

واستخدمت االقتصاد في الس�اسة . تصدیر الذهب والفضة وشّجعت على استیراده

   .لتقر�ب األصدقاء تخو�ف األعداء

ة �انت مدفوعة بتشج�ع التجارة األخیر ف ،هذا االستخدام �ان وراء االمت�ازات

، على حلیف س�اسيأهمها الحصول ، ة واقتصاد�ةال�واُعطیت بتوقعات س�اس�ة وم

الفوالذ والذهب و والحصول على سلع نادرة مثل المال�س الصوف�ة والقصدیر 

  )105(.والفضة

ل مرة في أو ظهرت هذه الرؤ�ة ". مفهوم المیزان�ات"أضافت الدولة العثمان�ة 

حمد وهي الئحة المیزان�ات التي أعّدها الصدر األعظم طرخونجي أ، نجيالئحة طرخو 

ة حاّدة وتمرد ال�مع دور اّتسم �أزمة متزامنت  �انت صدارتهو  م�1653اشا عام 
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جراءات من اتخاذ جملة من اإل إلىحمد وسعى أ. من قبل جنود القابي قولي مستمر

جاءت . ثم قدم الئحة تبّین موارد الدولة ونفقاتها ،شأنها تقل�ص النفقات وز�ادة الموارد

  )م�رر105(. �ذلك لد� �وجي بي

  :األدب والشـعـر 

. ضئیلةدب والشعر ثمانیین في األالع إبداعاتن إ )483ص ( �تب برو�لمان

ًال أن �ثیرًا من السالطین �انوا أو نالح�  ،رأ� مغایر ىللكن نظرًة فاحصًة توصلنا إ

المتخصص في األدب التر�ي في ، حسین مجیب المصر� .یخبرنا بذلك د. شعراء

�ان ."دب التر�يار�خ األت"تحت عنوان  م�1951تاب صدر له في القاهرة عام 

. ل سالطین آل عثمان الذین نظموا الشعرأو ) م1451_1402(السلطان مراد الثاني 

ومن �عده ابنه  )106(.اللغة التر��ة إلىحر�ة الترجمة من اللغة العر��ة  �حميو�ان 

فقد �ان أدی�ا وشاعرا مجیدا ) م1481_1451(رف �الفاتح السلطان دمحم الثاني الذ� ع

�ان الفاتح . لع�ادةألعماله الرائعة في تدشینه لدور العلم ودور ا الخیراتبي عرف �أ

�ان . �ستقدمهم من �ل م�انو نه �ان �قّرب الشعراء والعلماء إدب�ة؛ قیل راع�ا لنهضة أ

في  م1904نشرت أعماله الشعر�ة في عام ، یجید عّدة لغات �ما في ذلك اللغة العر��ة

الثاني شاعر  �ایز�دوابنه السلطان  )107(.ماني جـ جاكوببرلین من قبل المستشرق األل

  )108(. هو اآلخر

�ان شاعرًا من عادته اصطحاب . لو و�ذلك الحال �النس�ة للسلطان سل�م األ

نهاد  األستاذووفقا لرأ� . رس�ةاشعره �الفنظم السلطان سل�م . الشعراء معه في حمالته

، المصور يدب التر�تار�خ األ: ابمؤرخ األدب التر�ي المعروف وصاحب �ت، سامي

ل الذ� �ضم و قام �ط�اعة دیوان السلطان سل�م األ ل هورن وا�ن المستشرق األلماني فإ

األلماني  اإلمبراطور�عة أن�قة �أمر من القصائد التي نظمها �اللغة الفارس�ة في ط
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ان�ة رمز للصداقة العثم م1904السلطان عبد الحمید الثاني عام  إلىه غلیوم إلهدائ

  )109(.األلمان�ة

التر��ة ونشر في اسطنبول  إلىل من الفارس�ة و ترجم دیوان السلطان سل�م األ

وقد عّبر عن طب�عته في بیت شعر " .ُ�ظهر الدیوان أنه �ان شاعرا رق�قا. م1946عام 

تضو�ني  ود لترعدها سطوتي فما لعیون الظبىإن األس: �الفارس�ة قال ف�ه

  )110("وتصمیني

 سه في أشعاره �اسمأسمى نف. لطان سل�مان القانوني �ان شاعرا �ذلكابنه الس

ه �اللغة التر��ة ودیوان ،ب على أشعاره رقة األحاس�س ووضوح الف�رو�غل ،"محّبى"

 ومع ذلك فله نظم �اللغة الفارس�ة وشعره ف�ه میزة وضوح ،"دیوان محّبى" مطبوع �اسم

السلطان شعرًا جم�ًال في زوجته التي أحبها قال ، لفا�المعنى وقّلة العنا�ة بزخارف األ

مجیب المصر� بترجمة �عض منه نستعیره هنا �ما ورد .وقد قام د، حّ�ًا ملك عل�ه فؤاده

  )111(.حرب.لد� د

وهام ف�ك �ل ، حار ف�ك �ل وهم، رك مصّور القدرة فأبدع تصو�ركلما صوّ "

� ن حمر الورود لتنشوإ . فال قّد للسرو بجانب قّدك، انخطرت في ال�ست وٕاذا. خ�ال

  ".ف�ا� �یف أصیب جمیل صفاتك ، لقد خلبت لّبى. تحر�ت شفتاك ��لمة إذاحسدا 

إنتاجهم القول  إلىأردنا من تطرقنا . لم ��ن هؤالء السالطین الشعراء الوحیدین

دوات التعبیر في و�انت أ. لدولة العثمان�ة �انت ترعى نهضة أدب�ة طوال تار�خهان ا�أ

ومن نتائج تلك النهضة عشرات الشعراء . ة اللغات العر��ة والفارس�ة والتر��ةهذه النهض

، عظم عبد الح� حامد�ان بین هؤالء الشاعر األ. مف�ر�نوالمترجمین وال واألد�اء

تر��ا  مؤلف نشید اإلسالمالملقب �شاعر ) م1836 - 1873(والشاعر دمحم عاكف 
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توفي دمحم عاكف في مصر التي هاجر . ر�ممعاني القرآن الك اللغة التر��ة إلىومترجم 

)112( تاتورك وأرائهإلیها امتعاضا من مصطفى �مال أ
.  

 اإلسالممن هؤالء شیخ  )113(.و�ان من نتائج هذه النهضة مف�رون �ثر

  العثماني في مجلس الم�عوثانتوقاد مثال لمنطقته مالذ� �ان  مصطفى صبر� 

 .إسالم�ةوهي مجلة " ب�ان الح�"ر مجلة و�ان في هذه الفترة رئ�سا لتحر�) م1908(

تر�زت  ،ثم رئ�سا للوزارة أثناء مؤتمر �ار�س) م1919عام (صار شیخا لإلسالم في 

الحضار� إلزالة �ل مظاهر العلمان�ة والّتغر�ب  �ةاإلسالم مةستنهاض األا: آراؤه في

  .�ةاإلسالمهل السنة والجماعة؛ وٕاعادة الخالفة والخلقي؛ والتمسك �طر�� أ 

الذ� ) م1925_1876(س�یلیبي و�ان من نتائجها أ�ضا الشیخ عاطف اإل

الذ� ، �ما ذ�ر أحمد نع�م �ا�ان زاده. مت�حرا تب �اللغة التر��ة فق� و�ان عالماً �ان ��

ثم �ان بد�ع . ستاذا �الجامعة و�ان یجید اللغة العر��ة إجادته للغة العثمان�ةعمل أ

الذ� ان�ب على دراسة المش�الت التي  )م1960 _ 1876( الزمان سعید النورسي

، هو الخالص ورفع المدن�ة الغر��ة اإلسالمن ��ون أ إلىودعا ، تعترض تقدم المسلمین

  )114(.)م1959_1888( ذ�ر اإلمام المجدد سل�مان حلمينثم 

  : الطـــــــب

 إلىضافة ت أخر� إشملت الدولة �ذلك على مدارس طب�ة �بر� ومستشف�ا

 �ةاإلسالمطلس الحضارة و�جعل مؤلفا أ )115(.هإل�اض العقل�ة المشار ر األممستشفى 

المدارس الطب�ة الكبر� والمستشف�ات في الدولة العثمان�ة على النحو المبین في الجدول 

  : اليالت
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  "جدول �المدارس الطب�ة الكبر� والمستشف�ات في الدولة العثمـــانیــة " 

  المؤسس  سنة التأس�س  المدینة

  السلطانة نصی�ة خاتون وشق�قها  م1205  ر� ق�س

  سو االسلطان عز الدین ق�ق  م1217  شیواس

  عبد هللاعنبر بن   م1308  ماز�ةأ

  �ایز�د یلدرم  م1400  بورصة

  مستشفى فاتح  م1470  نبولإسط

  �ایز�د الثاني  م1488  درنةأ

  لو قر�نة سل�م األ، حفصة  م1535  مان�سا

  القانوني قر�نة سل�مان، خونم  م1539  إسطنبول

  سل�مان القانوني  م1557  إسطنبول

  لو أحمد األ، سلطان أحمد  م1609  إسطنبول

ولم تكن هذه المدارس إّال لتدل على تراث قد�م من المعرفة والعلم لد� 

ح�اة "ّن ال ما یّدع�ه �عض المستشرقین من أهذا یناقض في حق�قة الح. العثمانیین

  )116(".بداعواإلتكاد من األصالة  أو خلوٌ العثمانیین 

، ن العثمانیین تتلمذوا في العلوم على ید العربإ و��تفي هذا المستشرق �القول

شــأ أن"رخان أو ن السلطان لقـد أثبـت ال�حث الحدیث أ .تتلمذوا في التار�خ على ید الفرسو 

أحد العلماء ، ود الق�صر� و اد إلىوعهد بإدارتها  )مدرسة( ل جامعــةأو  م1327في عام 

ود الق�صر� اشتهر �ثیرون في و اد إلىضافة و�اإل )117(".تلقوا علومهم في مصر  الذین

�ان الرجل عالما ). م1459_1389(علوم الطب والصیدلة مــثل الشیخ آق شمس الدین 

ود و ا�ان هناك الطبیب د. عالم ن�اتات وطب وصیدلة، ُمعّلما للسلطان دمحم الفاتح
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من مدینة  )م1670توفى ( لوملطبیب طالح السّ وا م1600المتوفى في العام  األنطاكي

ائل من أو وهو من ، من قبل السلطان وصار رئ�س األط�اء ستانةاآل إلى حلب استدعي

ونظر�ات " الطب الك�م�ائي الجدید": لطب�ة مثل �تابترجم عن الغرب في العلوم ا

  )118(.)م1541_  1493( األورو��ةعالم النهضة حد أهم أ �اراسیلسور الذ� �عد أ

اض األمر علم : �قول السید �رافت ابینج في �تا�ه. وقد تطورت الخدمات الطب�ة

و�قول ، ة من العثمانییناض العقل�األمر نسان�ة تعلمت معالجة المصابین �إن اإل العقل�ة

حلته المطبوعة في عشرة في ر  م25/3/1611الذ� ولد في ، یل�ا جلبي زادهالرحالة إ

 )قّ�ة 80(و )حجرة 70( فى لألمراض العقل�ة بهان في اسطنبول مستشإ: مجلدات

وهذه الدرجة تعادل في جامعات ( ط�اء فیها بدرجة مدرس عامو�بیر األ )خادم 200(و

  .)ستاذ �رسيالیوم درجة أ

أهم المؤسسات "�حاث بوجود على العاصمة إذ تفیدنا األ األمرولم �قتصر 

منذ سنة  لمساكین وعالجهم مجاناً االستشفائ�ة المجان�ة التي شیدت لخدمة الفقراء وا

هو المستشفى الصادقي الذ� أسسته األمیرة  )م1956وعاش حتى العام ( م1631

  )119(" )في تونس(عز�زة العثمان�ة 

عامًا  44فهو رّحالة عثماني قضى ، تحدث من فراغوٕایل�ا جلبي زاده هذا ال ی

بدأ . رو�اأو �ا وٕافر�ق�ا و في الرحلة زار خاللها مناط� �ثیرة من العالم في �ل من آس

ونان ورومان�ا الیرحلته من مدینة اسطنبول فزار تر��ا وروس�ا وأل�ان�ا و�لغار�ا و 

و�وغسالف�ا والمجر وتش��وسلوفاك�ا والنمسا و�ولندة وٕایران والعراق وسور�ا ولبنان 

ُترجمت . واألردن وفلسطین والسعود�ة ومصر والسودان والح�شة والصومال وجیبوتي

س�احتنامه؛  أو" تار�خ س�اح"مجلدات تحت عنوان  10لغات وط�عت في  9 إلىته رحل

لمدینة  مثل أرقام اإلحصاء الذ� أجر� ، ألرقاموتوصف �تا�اته �الدقة مدعمة �ا

�قول عنه المستشرق . م1679یل�ا جلبي في عام توفي إ. م1638في العام  إسطنبول

یجب ": لة العثمان�ةن لتار�خ الدو وهو من خیرة العارفی )م1932 -1852( موردنمان
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في جم�ع ما �مس الح�اة  ب الرحالة العثماني ذخیرة ال تنفذن �تااالعتراف �أ

�متاز  �أسلوبنه �عرض �ل هذا في �تا�ه اع�ة واألدب الشعبي والجغراف�ا وأاالجتم

  )120(".�ال�ساطة والحیو�ة معًا 

ـــمـــارة    :الع

ب یتكـون �ـل واحــد منـه مــن مؤسسـات دین�ــة مفهـوم عثمــاني �عنـي مرّ�ــ" العمـارة"

ــــــاب  - ــــــة للفقــــــراء ومستشــــــفى  -مثــــــل المســــــجد والمدرســــــة والكّت ــــــزل للمســــــافر�ن وتكّ� ون

إعــادة لعــب دورا فــي ، ومؤسســات تجار�ــة مثــل محطــات القوافــل وحانــات وأســواق مغطــاة

ــــة ــــن العمــــارةلقــــد أ. بنــــاء المــــدن العثمان�  أســــماءظهــــرت لــــدیهم . بــــدع العثمــــانیون فــــي ف

د آغــــا و او والمعمــــار� د، المعمــــار� خیــــر الــــدین: مــــن هــــؤالء. عمــــار�ین �ثــــر مبــــدعینلم

لكــــن  )121(.والمعمـــار� �عقـــوب شـــاه والمعمــــار� قـــره شـــع�ان آغـــا والمعمــــار� عجـــم علـــي

بــرز الــذین أعظــم وأ ن�ــا لقــد ،)م1599_1490( جم�عــا �ــان المعمــار� ســنان أعظمهــم

ورائــد معمــار� ، العثمان�ــة ســنان الكبیــر مــةلقبتــه األ. العثمان�ــة �ةاإلســالم�ــونتهم الثقافــة 

 :ن سنان أنشـأ �ـأمر مـن السـلطانأ )122(،�ةاإلسالمتار�خ الشعوب "�تب صاحب . العالم

 17معاهــد لدراســة القــرآن و 07مدرســة و  55جامعــا صــغیرا و  �52بیــرا و  جامعــاً  81

 33جســــور و  �07تاتیــــب لحفــــ� القــــرآن و  07مستشــــف�ات و  03مطعمــــا عموم�ــــا و 

  .ق�ة أوضر�حا  17حماما و  33متاحف و  05خانة و  18قصرا و 

فـي أنحـاء  عمـال 441وهو �تاب �حتو� على ، "بن�ةتذ�رة األ"�تب سنان �تاب 

وجـامع الّسـل�مان�ة فـي ، سـطنبول وجـامع شـهرزادإالدولة العثمان�ـة منهـا جـامع الّسـل�مان�ة ب

عـن هـذا الجـامع  –ار�خ العمـارة العـالم المشـهور فـي تـ –رنسـت دییـز آ�تب . درنةأمدینة 

ن مزا�ـــا تـــأثیر الم�ـــان والحجـــم واالرتفـــاع والّتجمـــع والضـــوء یجعـــل مـــن جـــامع إ: "األخیـــر

)123(".جمــعأثــار المعمار�ــة فــي العــالم الســل�مان�ة أروع اآل
نان قــد اشــترك فــي عــدد �ــان ســ 

مـن  "ة�بیـر معمـار� الخاصـة السـلطان�" ا فن�ـا تـولى وظ�فـة ذ �ان عسـ�ر�إ، من الحروب
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وتعمیـر وتـرم�م ح أصـالوعـن ، سـطنبولإ.. .عمال العمران�ـة فـي�ان مسؤوال عن األ: هنا

�مــا ، ال البنـــاءعمــ�مــا �ــان م�لفـــا �مراق�ــة أ . لمیـــاهرصــفة وقـــنوات لوشـــ� شــوارع و�نــاء أ

)124( "بن�ــة القــالعواإلشــراف علــى أ، المخالفــة للنظــام بن�ــةإل�ــه صــالح�ة هــدم األسنــدت أ
. 

�طر�ـ� "اسطنبول عـن طر�ـ� عیـون المـاء ؛ وقـد قـام بـذلك  إلىاله نقل الماء عممن أهم أ 

نـه لـم ��ـــن الحــ� أ(اشــرة من منابـع الماء فصار �ل حي �ستمد م�اهــه م�" علــم الهندســة

)125( )للصنابیر وجود ذلك الوقت
.  

ــــــام ــــــة أن مفــــــإ، وفـــــي الختـ ــــــن الحضار� ــــــر ممـــــا أشـــــار ساهمــــــة العثمـانییـ ه إل�ـــــكبـ

ـــوا فــي و المؤرخـــــون األ ـــن �تبــ ـــة الذیـ ـــن العـــرب خاصـ ـــم المؤرخیـ ـــم معظـ ـــذ برأیهـ رو�یــون وأخـ

ـــــرة ــــاج . و�عــــض المــــؤرخین األتــــراك )م1970 -1914( الفـــتــ الحــــدیث عــــن  إلــــىال نحت

ـــة . �ـــالرد علیهـــا �حـــثذ تكفلـــت أكثـــر مـــن دراســـة فـــي هـــذا الإ ،الـــدوافع وراء الرؤ�ـــة الغر��

ــــة لمســــاهمة العــــرب فــــي الحضــــارة المســــاهمة الع ــــة م�مل إلیهــــا مضــــافا ، �ةاإلســــالمثمان�

بــدل ( وفــي تطبیــ� مفهــوم المواطنــة وفــ� الوظ�فــة، وفــي الســالح، فــي الجغراف�ــا ابتكــارات

وفـــي االهتمـــام ، بـــین مـــا للدولـــة ومـــا للحـــاكم مـــن مـــال صـــلاوفـــي وضـــع خـــ� ف )الّنســـب

  .حصائ�اتوفي وضع المیزان�ات واإل، التوثی��

 إلىطن لمتغیرات اقتصاد�ة وف�ر�ة جّرت علیها سلب�ات قادتها فدولة لم تلكن ال

لت الدولة القطاع المنتج في االقتصاد حمّ . الضعف فالتف�ك ثم االنحالل فالسقو�

وظلت الدولة متشبثة . نتاجالفالح من األرض وقلَّ من ثم اإل فهرب، ضرائب فادحة

مفهوم  إلىالذ� لم یجعلها تفطن  مراأل، �ف�رة تشج�ع االستیراد وعرقلة الّتصدیر

ف�ر�ا لم . فس�قتها الدول التي أخذت بهذا المبدأ الجدید، المر�انتلزم وتأثیراته علیها

وهي مفاه�م  –وحر�ة الع�ادة ، قطاعأن قاعدة الدین واقتصاد اإل إلىتفطن الدولة �ذلك 

وتفّسح  حاللانالحة للعصر الحدیث الذ� برز ف�ه لم تعد ص، قامت علیها الدولة

ة برزت العلمان�ة و�اقي مفاه�م ما ال�ومع الرأسم، ة بدًال منهال�قطاع وٕاحالل الرأسماإل

   .صار �عرف �الط�قة الوسطى
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                  هوامش

ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــ   ــ

، دار المعرفة الجامع�ة ،اإلس�ندر�ة ،�ةاإلسالمفي تار�خ الحضارة العر��ة ، أحمد مختار الع�اد� )1(

 .8ص، م2002

  م1982، �9 ، المشرق  دار: بیروت ،الحضارات ،د الستارلبیب عب )2(

 سلسلة عالم: الكو�ت ،بتهال الخطیبإترجمة ، مختصر تار�خ العالم، غومبرتش. تشإ.�آ )م�رر2(

 .48، 47، 46، 37ص م،2013مایو  400المعرفة رقم 

 ،نظرا، في شأن حضارات ما بین النهر�ن ،52 - 45ص، مختصر تار�خ العالم ،34ص، لبیب )3(

المؤسسة العلم�ة للوسائل : سور�ا ولبنان ،التار�خ القد�م أطلس :تار�خ الحضارات أطلس

 .54-6ص، م2005، �2، توز�ع دار الشرق العر�ي للط�اعة والنشر، التعل�م�ة

 .42ص، لبیب )4(

 .42ص، نفسهالمصدر  )5(

 .48ص، مختصر تار�خ العالم )6(

 .44- 37ص، نظر المصدر الساب�ا، في شأن الحضارة المصر�ة القد�مة )7(

 .46ص، مختصر تار�خ العالم )8(

 18ص،لبیب )9(

  .43ص، مختصر تار�خ العالم )10(

  .90 ص ،لبیب )11(

  .60 -  59ص ،ملمختصر تار�خ العا )12(

  .91ص، لبیب )13(

 - 208و 184و 136و 100و 98و 94و 126و 15و 90: الصفحات: نفسهالمصدر  )14-21(

  .132 -123ص ،لعالممختصر تار�خ او  214
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 ،366عالم المعرفة رقم  ةسلسل: الكو�ت ،رو�يو ي األاإلسالمالتالمس الحضار�  ،حسني إیناس )22(

  .49 ،42ص م2009 أغسطس

 519العدد  )الكو�ت( العر�ي "البروف�سور یوسف مروة ودمحم ر�اح: وجها لوجه"یوسف مروة  )23(

  . 69ص ،م2002فبرایر 

  .45ص ،إیناس )24(

  .45ص ،نفسهلمصدر ا )25(

  .46ص ،نفسهالمصدر  )26(

  .27ص ،نفسهالمصدر  )27(

  .47ص ،نفسهالمصدر  )28(

  .265ص ،نفسهالمصدر  )29(

  .265ص ،نفسهالمصدر  )30(

  .268ص ،نفسهالمصدر  )31(

 دار المر�خ: الر�اض ،العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالم�ة، سید رضوان علي )32(

  .150ص، ت .د ،مر�نالمستث

  .61ص ،البرت حوراني )33(

في الح�اة " التأثیر المت�ادل بین اللغتین العر��ة والتر��ة في العصر العثماني" ،الداقوقي إبراه�م )34(

  .365 -346ص ،م1988 ،منشورات سیرمد� :زغوان ،الوال�ات العثمان�ة االجتماع�ة في

  .1861ص ،4ج ، � و اعبد العز�ز الشن )م�رر34(

دار العلم : بیروت ،ترجمة لب�ة فارس و منیر ال�عل��ي ،�ةاإلسالمتار�خ الشعوب ، برو�لمان )35(

  .468ص ،م1974 ،6للمالیین � 

موسوعة الحضارة العر��ة " اإلسالمفن الحرب عند العرب في الجاهل�ة و "الّلواء جمال محفو�  )36(

  .60 – 59ص ،م1987، لنشرالمؤسسة العر��ة للدراسات وا ،بیروت ،3 ج ،�ةاإلسالم

  .63ص، جمال محفو� )37(
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  .67 – 66ص ،نفسهالمصدر  )38(

  .67ص ،نفسهالمصدر  )39(

  .68 – 67ص ،نفسهالمصدر  )40(

  .263ص، م1988 ،الفارا�: بیروت ،الفتح العثماني لل�الد العر��ة، ن��وال� ا�فانوف )41(

  .263ص، المصدر نفسه )42(

. م1974، أطلسم�تب : دمش� �1  م،1916 – 1516 ب والعثمانیون العر  ،عبد الح��م راف� )43(

  .31ص

م، 1969مارس  124العدد  )الكو�ت( مجلة العر�ي" الناصر لدین هللا الع�اسي"مصطفى جواد  )44(

   .64ص

  .64ص، "الناصر لدین هللا الع�اسي"، المصدر نفسه )45(

  .60ص الشناو� عبد العز�ز دمحم  )46(

الجامعة المفتوحة : طرابلس �ةاإلسالمتار�خ الحضارة العر��ة  ،د� الرحمعبد الحسین مه )47(

  .129ص، م1995

  .130 – 129ص ،نفسهالمصدر  )48(

  .61 - 60/ ا، الشناو� عبد العز�ز  )49(

  .33 ،32ص ،راف� )50(

  .62/ ا  الشناو� �ما وردت لد�  162 – 159صدمحم فؤاد� �و�رلي  )51(

  .264 ،263ص ،�فانوفإ )52(

  .265 ،264ص ،�فانوفإ )53(

  6ص ،نفسهالمصدر  )54(

  .414 ،413ص ،برو�لمان )55(

  .415 ،نفسهالمصدر  )56(
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  .414ص ،نفسهالمصدر  )57(

  .415 ،414ص ،نفسهالمصدر  )58(

 ،�1، دار النفائس: تبیرو  ،السلطة قي �الد الشام في القرن الثامن عشر ،عماد يعبد الغن )59(

  .106ص ،م1993

  .77ص م،1999 �3  ،دار القلم: دمش� ،العثمانیون في التار�خ والحضارة ،حرب دمحم )60(

  .78ص، المصدر نفسه )61(

  . 472ص، المصدر نفسه )62(

  .472ص، المصدر نفسه )63(

  .513 – 512ص، المصدر نفسه )64(

  .474ص، المصدر نفسه )65(

  .513 – 512ص ،،المصدر نفسه )م�رر 65(

م�ت�ة  ،الر�اض ،�ةاإلسالمالحضارة  أطلس، وقي و لوس لم�اء الفاروقيراجي الفار  إسماعیل )66(

  .209ص م1998العب��ان و المعهد العال للف�ر اإلنساني 

  .408ص ،برو�لمان )67(

  .85ص ،دمحم حرب )68(

  .27ص، المصدر نفسه )69(

وخلیل  ،�ام ماكنیلوول ،ارنولد تو�ني: المؤرخین عمالأ نظر ا، الدولة العثمان�ة –في شأن عالم�ة  )70(

� في مؤتمر جامعة أو وتشارلز ع�س ،و�مال �ار�ات ،والبرت حوراني ،اینالج�ك

  :في  أعمالهوالذ� ط�قت  م1971ماد�سون عام  –و�س�ونسون 

،K. Karpat, The Ottoman State and its Place in History leiden: E.T Brile, 1974 

  .60 – 51ص ،مؤتمر جامعة و�س�ونسن ،اینالج�ك )71(

  .128ص 1 ج ،� و عبد العز�ز الشنا )72(
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  .المصدر نفسه )73(

  .33ص ،عبد الغني عماد )74(

  .المصدر نفسه )75(

  .34 – 33ص، المصدر نفسه )76(

  .34ص، المصدر نفسه )77(

  .7ص ،دمحم حرب )78(

  .37ص ،وس�ونسن ةمؤتمر جامع ،ول�ام ماكنیل )79(

  .247 – 246ص ،دمحم حرب )80(

  .387ص، المجلة العر��ة للدراسات العثمان�ة" العثماني �اسطنبول األرشیف: من�لاثائ� من و " )81(

  .482ص ،برو�لمان )82(

 عبد هللابن  �اتب جلبي" صالح الدین عثمان هاشم : انظر �ذلكو  ،104و 17ص ،دمحم حرب )83(

��ة الذ� عقد العالقات العر��ة التر  ،"العلم�ة وآثارهح�اته : المشهور �اسم حاجي خل�فة

طرابلس  ،عقیل دمحم عقیل البر�ار: تحر�ر ،م1982في مدینة طرابلس في لیب�ا د�سمبر 

 ،312 – 244ص، �1 ،م1988، ليا�طاإلضد الغزو  ناللیبییمر�ز دراسة جهاد 

  .245صالمعلومات من 

  .المصدر نفسه )84(

  .مؤتمر جامعة وس�ونسن، البرت حوراني )85(

  .482ص ،برو�لمان )86(

  .483 ،،المصدر نفسه )87(

  .129 – 128، 95ص ،دراسات في تار�خ العرب ،فاضل ب�ات )م�رر 87(

، 2007، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة: بیروت ،الدولة العثمان�ة في المجال العر�ي ،فاضل ب�ات )88(

  .22ص ،�1 
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  .23ص ،المصدر نفسه )89(

  .23ص ،المصدر نفسه )90(

  .المصدر نفسه )96 – 91(

  .95و 19ص،دراسات في تار�خ العرب ،فاضل ب�ات )97(

مؤسسة عز : بیروت ،الدراسة �العینة للعقل العلمي في العصور العر��ة العثمان�ة، علي ز�عور )98(

  .م1993 ،�1  ،الدین للط�اعة والنشر

  .108ص ،المصدر نفسه )99(

، الهیئة القوم�ة لل�حث العلمي: � بنغاز : �ةاإلسالمالحضارة  خمقدمة في تار�، مفتاح دمحم د�اب )100(

  .163 ،162ص ،�1  ،م1992

  .108ص ،علي ز�عور )101(

  .77ص ،المصدر نفسه )102(

  .76ص، المصدر نفسه )103(

  .107ص ،� و اع�س )104(

  .60 – 51ص ،اینالج�ك )105(

  .4ش مها 128ص ،دراسات في تار�خ العرب ،فاضل ب�ات )م�رر105(

  .266ص ،دمحم حرب )106(

  .268 ،267ص، المصدر نفسه )107(

  .269ص، المصدر نفسه )108(

  .270ص، المصدر نفسه )109(

  .271ص، المصدر نفسه )110(

  .271ص، المصدر نفسه )111(

  .296ص، المصدر نفسه )112(
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  .448 – 309ص، المصدر نفسه )113(

  .422 – 311ص، المصدر نفسه )114(

  .453ص ،الفاروقي إسماعیل )115(

  .482ص ،برو�لمان )116(

  .409ص، المصدر نفسه )117(

سلسلة عالم المعرفة رقم : الكو�ت ومالی إلىالدواء من فجر التار�خ ، ر�اض رمضان العلمي )118(

  .45ص ،الكو�ت ،م1988ینایر  121

لقي في أ�حث " في الكتاب المدرسي التونسي واألتراكصورة الدولة العثمان�ة " اإلمامرشاد  )119(

 – 25في الفترة  األردنلعالقات العر��ة التر��ة في عمان ل الثالثالمؤتمر 

  .م28/4/1985

  .134ص، م1971 أكتو�ر ،155العدد  ،العر�ي ةمجل )120(

  .242ص ،دمحم حرب )121(

  .456ص ،برو�لمان )122(

  .252ص ،دمحم حرب )123(

  .246ص، المصدر نفسه )124(

 .نفسهالمصدر  )125(
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