
 گسترش تمدن اسالمی در اروپاراز 

 گسترش اسالم در اروپا بود؟  اصلی عامل “شمشیر عثمانی”آیا 
 

 عبداهللا شهبازی
 

تـرین و پهنـاورترین دولـت اسـالمی پـس از فروپاشـی خالفـت            عنوان بزرگ   عثمانی به 
سـیزدهم و  / هـای هفـتم و هشـتم هجـری         این دولـت در سـده     . شود  عباسی شناخته می  

ی در سرزمین آناتولی ظهور کرد؛ در نیمه دوم سده چهاردهم، به رهبری             چهاردهم میالد 
، قلمرو آن در قاره اروپا گسترش چشـمگیر         )بایزید رعدگونه / ایلدرم بایزید (بایزید اول   

رهبری سـلطان محمـد دوم        یافت و در اوائل نیمه دوم سده پانزدهم با فتح قسطنطنیه، به           
بدینسـان، در   . جـای گرفـت   ) بیزانس(اتوری روم شرقی    ، در مقام تنها وارث امپر     )فاتح(

پایان سده پانزدهم دولت عثمانی به اوج اقتدار و شـکوه خـود دسـت یافـت؛ اقتـدار و                    
 از نظر وسـعت     -در این دوران، عثمانی نه تنها     . شکوهی که بیش از یک سده دوام آورد       

ی و ثـروت دولـت و       قلمرو و کثرت اتباع، اقتدار نظامی و سیاسی، نظم و سامان اجتماع           
نیمـه سـده    حـوالی   رفت، بلکه از      شمار می    اولین دولت اروپایی به    -سعادت و رفاه ملت   

شانزدهم میالدی خـود را وارث رسـمی خالفـت اسـالمی و رهبـر جهـان اسـالم نیـز                      
 یکـی ه قلمـرو آن در اروپـا تـا نزد     ک پهناور بود    یشورک یعثماناین زمان   در  . دانست  می

 یهـا  نی امتـداد داشـت، بخـش عمـده سـرزم         )اتوری هابسبورگ پایتخت امپر  (نیشهر و 
گرفت، از شمال بـه رود دن و از   یره عربستان را دربرمیجز ترانه و شبه  ی مد یایجنوب در 

تـرین تجلـی     از منظر اروپاییان غربی این دولت مهـم    .ران محدود بود  ی ا یشرق به مرزها  
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هنگی و سیاسی و نظامی بـا       های فر   رفت و دادوستد و تعارض      شمار می   تمدن اسالمی به  

  1.از اسالم کسب کردندغربیان ای داشت که  آن نقش اصلی در تکوین انگاره
 گسـترش سـریع   ،تاریخنگـاری رسـمی غـرب رواج یافتـه    در برخالف تصویری که   

طلبـی و       عنوان یک فرایند نظامی مبتنی بر توسعه        توان تنها به    عثمانی در قاره اروپا را نمی     
در این فرایند، گروش داوطلبانه بخش مهمی از مردم اروپـا بـه             . ابی کرد قهر و غلبه ارزی   

توانسـت تمـدنی چنـان     کننده داشت وگرنه دولت عثمانی هیچگاه نمی اسالم نقش تعیین  
گسترش عثمانی در قاره اروپا     . های اروپایی خود پدید آورد      شکوفا و باثبات در سرزمین    

ایـن  . جانبه مـردم بـومی از ایشـان         یت همه ای است از لشکرکشی مسلمانان و حما        آمیزه
هـای شـرقی و       چه که پـیش از آن در ایـران و مصـر و سـرزمین                روندی است مشابه آن   

های اسـالمی شـکوفا در ایـن          جنوبی مدیترانه و اسپانیا و هند رخ داده و به ایجاد تمدن           
 . مناطق انجامیده بود

ار بودنـد و    یمح و تساهل بسـ     اهل تسا  یحیو اتباع مس   “کتاباهل  ” در قبال  عثمانیان
بردنـد،    یرنـج مـ   خـود   مرانان  ک رم و ح   یسایلک یه از ستم مذهب   ک مردم اروپا،    ین برا یا
درباره گروش داوطلبانه مردم اروپـا بـه        استانفورد شاو   . رفت یشمار م  به “یالهی  موهبت”

  : سدینو ی میعثمان
ن، یهودیـان و سـایر    یعنی مسیحیا-“اهل کتاب”ها در رفتار با اهل ذمه یا          عثمانی

 از همـان روش دیرینـه اسـالمی یعنـی         -ادیانی که به وحدانیت خدا ایمـان داشـتند        
بنـابراین روش، تـا زمـانی کـه اهـل ذمـه             . بردباری و مدارای دینی پیـروی کردنـد       

شناختند و به جای انجام خـدمات نظـامی جزیـه             رسمیت می   حکومت اسالمی را به   
بود از جـان، مـال و مـذهب آنـان حمایـت      پرداختند، حکومت اسالمی موظف   می
شماری از مسیحیان بالکان بـرای ایـن کـه از مزایـای مـذهب رسـمی کشـور                  . کند

   2.به اسالم گرویدند... برخوردار شوند

 
 :  برای آشنایی با نقش عثمانی در تکوین انگاره غربی از اسالم بنگرید به1

Norman Daniel, Islam, Europe and Empire, Edingurgh: The University Press, 1966. pp. 

11-23.  
معاونـت  : زاده، مشـهد    ، ترجمه محمود رمضـان    دیه جد کی و تر  ی عثمان یخ امپراتور یتاراستانفورد شاو،    2

 .51ص  ،1، ج 1370 آستان قدس، یفرهنگ
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ن فرقه در   یا <.به اسالم مؤثر بودند   گروش  موج  های این     یجاد زمینه  در ا  3ها لیبوگوم
. ردنـد ک ی م ی خود تلق  ییها را رها    یثمان ع یروزیان مورد آزار بودند و پ     یحی مس حکومت

  4>. جذب آنان به اسالم صورت نگرفتی برایا وشش مجدانهکچ یاما ه
فراوانـی را از ایـن مـوج گـروش بـه اسـالم و پـذیرش               یهـا  خ اروپا نمونـه   یدر تار 

 بزرگـان و مـردم      1453در سـال    بـرای مثـال،     . توان یافت   داوطلبانه حکومت عثمانی می   
 ی خـود را بـه رو     یها ردند و قلعه  کت ن یشور، استفن، حما  کن  ی ا یکتولاک از شاه    یبوسن

شـان داوطلبانـه و همزمـان مسـلمان         ی از ا  یاریقشون سلطان محمد فاتح گشودند و بسـ       
هـا، درگذشـت و وراث او       شـاه صـرب    5چ،یووکـ  بران 1457ر سـال    ، د  بعـد  یمک. شدند

ه کـ ردنـد   کالم  دند؛ اعـ  یمـردم صـرب شـور     . ش را تابع پاپ قـرار دادنـد       یومت خو کح
 قشون سـلطان محمـد   یدهند و دروازه شهرها را به رو       یح م یومت مسلمانان را ترج   کح

 یکاتولکری مردم غ  ی برا یالدیشانزدهم م های پانزدهم و      نسان، در سده  یبد. فاتح گشودند 
 . رفت یشمار م بخش به  نجاتییروی نیاروپا عثمان
 ی بـر امپراتـور  یروزیـ  پی بـرا خود واقف بودنـد و آزادیبخش ن نقش   یان به ا  یعثمان

. بردنـد   ی، از آن بهره م    یه عثمان ی عل یبیعنوان رهبر جبهه صل      رم، به  یسایلکهابسبورگ و   
بـه رهبـران پروتسـتان اروپـا        . م 1552./ ق 959ه در سـال     کـ  یا   در نامه  یمان قانون یسل

، پادشـاه    دوم یه پاپ و امپراتور هابسبورگ و اتحاد با هنر        یشان را به مبارزه عل    ینوشت ا 
مرانـان  ک اتحـاد بـا ح  ی در تالش بـرا    یه هنر ک است   ین در زمان  یا. ردکب  یرغ، ت فرانسه

.  و فرانسـه، بـود     ی عثمـان  ک روم مقدس، دشـمن مشـتر      یه امپراتور یپروتستان آلمان عل  
 را  1555-1521 یها   هابسبورگ در سال   ی بر امپراتور  ی فشار عثمان  جیمبرکخ اسالم   یتار

در طـول  . خواند یشان م ی ا یی نها یروزیون و پ  ی رفورماس یوهاریم ن کی در تح  یعامل مهم 
 

3Bogomils 

های اسالونشین ظهور کرد   جنبش دینی مسیحی که در سده دهم میالدی در منطقه بالکان و سرزمین            
ها  آموزه دینی بوگومیل. ها در بلغارستان بود مرکز اصلی بوگومیل. وردای به همین نام را پدید آ و فرقه

عنوان کتاب مقدس  را بهعهد جدید ها  بوگومیل. منسوب است) دوست خدا(نام بوگومیل     به کشیشی به  
 در   گسـترش سـریع فرقـه بوگومیـل       . دانستند  را جعلی می  عهد عتیق   پذیرفتند ولی بخش مهمی از        می

دستور حکومت بیزانس رهبران فرقه دستگیر و       میالدی به  1100ه در حوالی سال     قسطنطنیه سبب شد ک   
پـانزدهم مـیالدی    در سده. نام بازیل، سوزانیده شود  به اتهام کفر و الحاد محاکمه شوند و رهبر فرقه، به          

 . ها به اسالم گرویدند بخشی از بوگومیل
 .همان مأخذشاو،  4

5Brankovich 
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ها، همانند اتحاد با فرانسه،      ستیالونکها و     ت پروتستان ی شانزدهم و هفدهم تقو    یها  سده
، یت عثمـان  یـ مکدر دوران حا  .  بـود  ی عثمـان  یاست خـارج  ی در س  ی از اصول اساس   یکی

ـ غ و تقو  یـ  تبل یلوانیسم در مجارستان و ترانسـ     یالونک ـ    یت مـ  ی  در آن بخـش از      یشـد ول
م ک حـا یـک اتولکت یحیومت هابسبورگ قرار داشت مسـ   کر سلطه ح  یه در ز  کمجارستان  

آن را مـذهب  پیوند عثمانی با کالونیسم تا بدان حد نیرومنـد بـود کـه مخالفـان ایـن               . بود
“ تورکیسموس -کالونو”

ن لـوتر،   یه مارت ک یدر حال . دندنامی  می)  ترکی -طریقت کالونی ( 6
ردن کـ دار یـ  بیه خداونـد بـرا  کـ خوانـد    ی مـ  یـی  را بال  ی، عثمـان  پروتستانتیسمانگذار  یبن

بخـش   ییل از نقـش رهـا  یـ ها تا بـدانجا در تجل   پروتستان یان فرستاده است، برخ   یحیمس
  7.خواندند  “ینشانه لطف اله ” ه آن را کرفتند  ش ی پیعثمان

ش بـه اسـالم   در ایـن مـوج گـرو    شان  ی مردم از ا   یزاریمرانان اروپا و ب   ک ح یستمگر
 8)افـالق (ی مران واالشـ  ک، ح یالدی مثال، در سده پانزدهم م     یبرا. نقش بزرگی ایفا نمود   

شـهرت  ) شکـ  خیوالد چهـارم   (“والد تـپس  ”ه به   کول بود   کنام والد سوم درا      به یشخص
ن عنـوان او    یز همـ  یها ن   یعثمان. ردک ینجه م کن روش ش  یخود را با ا   مخالفان  را  یداشت ز 
 سـال   یوالد تپس در حوال   . خواندند  ی م “گیقازقلو ب ”بردند و او را       ی م ارک  به کیرا به تر  
ن فرقـه را واسـالو   یا. شد  سموند،یگی زیرهبر  به9،قت اژدها یطر ی عضو فرقه مخف   1431

 تهـاجم   ی برا 1387، در سال    یلیچچهارم، امپراتور روم مقدس، و همسر دومش، باربارا         
 شـد و    یمـران واالشـ   ک ح 1437د در سـال     وال. رده بودنـد  کـ جاد  ی ا یه عثمان ی عل یبیصل

) پسـر اژدهـا    (“والکـ درا”الد چهـارم، را     ، و و پسـرش  ) اژدها (“ولکدرا”ها او را     واالش
ن معنا را   یشتر ا یز هست و مردم ب    ی ن “طانیش” یبه معن  )ولکدرا (“دراگون”واژه  . دندینام

اد دوم درآمـد،    وال به اسارت سـلطان مـر      ک والد چهارم درا   1442در سال   . مد نظر داشتند  
 را  یومـت واالشـ   ک ح ی عثمان یت نظام ی با حما  1456 آزاد شد و در سال       1448در سال   

 1459ش گرفت و در سال      یز در پ  یآم   خشونت ی رفتار یاو با مردم واالش   . دست گرفت   به
شان را به اسـارت  ی ایمام، تردک دعوت یهمانیرا به م ) بزرگان(ار  ی با یها   خاندان یاعضا
 

6
Calvino-Turcismus  

7
P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, Bernard Lewis [ed.], The Cambridge History of Islam, 

Cambridge University Press, 1970, vol. 1, p. 329. 
8Walachia, Aflagh 

 “افـالق ”عثمانیان این سرزمین را     . سرزمینی در جنوب رومانی که شهر بخارست در آن واقع است          
 . نامیدند می

9
Order of the Dragon 
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بـا   بـه جنـگ   1462او در سـال     . دیانه به قتـل رسـان     ی وحش یها  نجهکگرفت و پس از ش    

 منطقه  یها  نجه و در جنگل   ک را ش  ی جنگ ین جنگ اسرا  یادوران   برخاست و در     یعثمان
) بـرام ( آبراهـام    10.دی به قتـل رسـ     1476وال در اواخر دسامبر     کوالد درا . ردک یمصلوب م 

ت ی، شخصـ )1897 (والکدراعروف  و خالق داستان میسی انگل-یرلندیسنده ایر، نو کاستو
 دربـاره   یوس وامبر ینیآرم ه از کد  ی آفر ییها  خود را بر اساس داستان     یا آشام افسانه  خون
مردم اروپا انضـمام بـه قلمـرو دولـت مقتـدر و      طبعاً،   11.ده بود یوال شن ک والد درا  یزندگ

 .دادند یح مین دست ترجی از اییها ومتک را بر حیقانونمند عثمان
 یان تمـام یـ  مـوج گـروش بـه اسـالم در م    یالدی شانزدهم مـ  پانزدهم و های  در سده 

ن نومسـلمانان نـه   یرومند بود و ایار نی، بسیکاتولکری و غ  یکاتولکان اروپا، اعم از     یحیمس
در  12،نظـام دوشـیرمه   کـه، از طریـق      بلبودند  مند     مسلمان بهره  یک حقوق   یتنها از تمام  
هـا بـر     کن ساختار نه تنها تـر     یدر ا . شدند  برکشیده می سرعت     به ی عثمان یاسیساختار س 

 
10

Elizabeth Miller, “Dracula: The History of Myth and the Myth of History”, in: 

http://www.ucs.mun.ca/~emiller/vladjotd.htm; 

Benjamin H. Leblanc, “Vlad Dracula: An intriguing figure in the fifteenth century”, in: 

http://members.aol.com/johnfranc/drac05.htm 
ـ ”عنوان  د تا والد دراکوال را به  ی کوش ی رومان یستی حکومت کمون  1970در دهه    11  مبـارزه  “یقهرمان ملّ

 ی کشور رومـان یستی توریها کی از جاذبه یامروزه قلعه دراکوال    .  مطرح کند  “یاشغالگران عثمان ”ه  یعل
 . است

ن ینش بهتر ی گز یه برا کشد    یطالق م  ا یبه نظام . است) خمس( پنجم   کی یرمه در اصل به معنا    یدوش 12
 مناصـب   یشان با هدف تصد   یت ا ی و آموزش و ترب    یحیداالسالم مس ی جد یها جوانان متعلق به خانواده   

د اول آغاز شد و در زمان مراد دوم و محمد دوم            یزیستم از زمان با   ین س یا.  وضع شد  یومتک و ح  ینظام
 موجـود،   کطبق مدار . شد  یت محسوب م  یه مز ک بل  نبود ی نظام اجبار  کیرمه  یدوش. افتیاربرد عام   ک

مـردم  . رمه شـوند  یشان شامل دوش   ردند تا فرزندان  ک ی رشوه پرداخت م   یا مسلمان حت  ی یحین مس یوالد
ـ مان خود با سلطان محمد دوم خواستار آن شدند ی به اسالم، در پیجمع  ، پس از گروش دسته    یبوسن ه ک

شاو، همان . (رمه معاف بودندیان و ارامنه از دوشیهودی.  شودشان را شامل رمه آنان و فرزندانینظام دوش
ده شـد و    یشک در سده هفدهم به انحطاط       ی عثمان ینیگز ستم نخبه ین س یا) 206-205، صص   1مأخذ، ج   

رمه یان نخبگان دوشیج در میاعتراض به فساد را. م شدندیب و متخاصم تقسی رقیها  ها به جناح   رمهیدوش
ـ کرمه پرداخت و یعثمان دوم به مبارزه با نفوذ نخبگان دوش.  بودیل جالیها  از علل شورش   کیی د یوش
ه استانفورد شاو او کل است ین دلیبه ا. شدک را بر  ی آناتول ک از مردم تر   یدیشان نخبگان جد  ی ا یجا  به

پرچمـدار    )کآتـاتور (مال پاشا   ک یه سه سده بعد مصطف    کداند    ی م یا انهیگرا کشگام اقدامات تر  یرا پ 
 )332 ، صهمان مأخذ(. آن شد
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بـه  سـرعت     به خود،   یستگیل شا یدل  ، به ییه مسلمانان اروپا  ک نداشتند بل  یر اقوام برتر  یسا

، یشیجوزف هامر پورگشتال، مورخ نامدار اتر     .  بدل شدند  ی دولت عثمان  یصاحبان واقع 
ن بودنـد و وزرا و سـرداران        ان نومسلما یحی مس یارگزاران دولت عثمان  کاغلب  : سدینو  یم

ده و  ی و جـالل رسـان     ین درجه بزرگـ   ی را به برتر   یه عثمان ، ک میمان و سل  یبزرگ دوران سل  
 آن عصر   یها از ده نفر صدراعظم   .  بودند ییمه اروپا ، ه ردندکت حفظ   کها در اوج شو     مدت

مان پاشـا   ی سـل  ی و خصـ   13م پاشا یابراه. دندیه به اسالم گرو   ک بودند   یانیحیهشت نفر مس  
ـ آلبان پاشا و احمد پاشـا       یاز پاشا و لطف   ی، ا یونانی  پاشـا و پرتـو پاشـا و     یزعلی، سـم  ییای

، رستم پاشـا و بـرادرش سـنان         )کهرس (نیهرزگون اوغلو اهل    یاچک اوغلو و دو   کهرز
ـ آلبانپاشا و فرهاد پاشا و احمد پاشا و داوود پاشـا     محمـد پاشـا   .  بودنـد رواتکـ  و ییای

 پاشا و پهلوانـان     یر مصطف یم دوم، و وز   یمان و سل  ین سل ، صدراعظم نامدار دورا   یولکسو
لـه     پاشا و زال محمد پاشا و ل       یالق مصطف یی پاشا و    ییحیسرحددار خسرو پاشا و اوالد      

 پاشـا   ی علـ  ی پاشـا و صـوف     ی احمد پاشا و تمرعل    یگ و بالتاچ  ی پاشا و محمد ب    یمصطف
 یاغلب امـرا  . بودند روس جعفر پاشا    یمن و خص  یم  کحسن پاشا حا  .  بودند یبوسناهل  
انداختنـد،   ی اروپا را به هـراس مـ    یحی مس یها  د دولت یان مد یه سال کز،  ی ن ی عثمان ییایدر
 نقـش فائقـه مسـلمانان    14. بودنـد رواتکـ  و مجـار  و   یونانیشتر  ی نومسلمان و ب   یحیمس
ز یـ جـدهم ن ی هفـدهم و ه یهـا    در سـده   ی را در اداره دولـت عثمـان       ییتبار اروپا  یحیمس
گر به  ی را بار د   یمه دوم سده هفدهم دولت عثمان     یه در ن  کوپرولو،  کاندان  خ. دیتوان د   یم

 یهـا   از صـدراعظم   یاریبسـ .  بودنـد  ییایـ دند، آلبان یش رسان ی و اقتدار خو   ییوفاکاوج ش 
، یزیـ ، ونی، گرجـ  یونـان ی، صـرب،    ییایروات، بوسـن  ک،  ییاین دو سده آلبان   ی در ا  یعثمان
 . بودند17 و روس16ی ارمن15،یابخاز

 
ننـد  کر کت او را ذیه ملکن  ی بدون ا  یدانند و برخ    یروات م کا  ی یم پاشا را روم   ین ابراه ی مورخ ی برخ 13

 ایـرج    ترجمه اریخ عثمانی، ت اوزون چارشلی،    یاسماعیل حق . (اند  او اشاره کرده   “یفرنگ”تنها به اصل    
 )381ص ، 2، ج 1369انتشارات کیهان، : نوبخت، تهران

ـ زر: ، تهـران  یآبـاد   ی عل کیرزا ز یترجمه م ،  ی عثمان یخ امپراطور یتارهامر پورگشتال،   ] فجوز[ 14 ن، ی
 .1142ص ، 2، ج 1367چاپ اول، 

 . بودندی احمد پاشا ابخازیاووش پاشا و ترخونچی احمد پاشا، سکمل 15
ـ  و فرنگبه اعتقاد مسلمانان<، صدراعظم مراد چهارم، )1628 یمتوف (ی ارمنیل پاشایخل مثال،  ی برا 16 ان ی
 )1911ص ، 3مان مأخذ، ج ، ههامر پورگشتال (>. بارحم و باعدل و باانصاف بودیها  از مسلمانکیی
 )2928، ص 4هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج . ( احمد پاشا، صدراعظم احمد سوم، روس بود17
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، ییهـن اروپـا  کدار و  شـه ی دولت ریکعنوان   نه بهیم عثمانیترسین واقعیات، رغم ا   به

 روم ی وارث امپراتـور یاسی و سی سنن فرهنگی و هم از نظر برخ     ییایه هم از نظر جغراف    ک
در  18و نیمـه اروپـایی   ییت نخبگـان اروپـا  یریرفـت و از مـد     یشمار م   به) بیزانس(شرقی  
ـ  “کتر”گر و مهاجم  گانه سلطهی قدرت بیکنوان ع  ه به ک سطوح برخوردار بود، بل    یتمام ا ی

رواج  غـرب  ی رسـم یخنگـار ی تار دره  کـ اسـت   آمیز    و تعصب  یرعلمی غ ی سنت ،“مسلمان”
 .فراوان دارد

 
جزیره ایبری، در اوائل سـده     زیاد به شبه   دربارۀ لشکرکشی طارق بن   تر، نگارنده     پیش

  : بودگفته هشتم میالدی، و گروش مردم این سرزمین به اسالم چنین 
آنچــه رخ داد یــک انقــالب اجتمــاعی ســترگ بــود و ربطــی بــه کشورگشــایی  

راز . طـارق کـاری جـز گشـودن راه بـرای مردمـی بـه سـتوه آمـده نکـرد                 . نداشت
معمـاران واقعـی   . انگیز تمدن اسالمی اندلس در این است شکوفایی سریع و حیرت 

شـمار    اقلیتـی نـاچیز بـه   این تمدن همان مردم بودند نه مهاجرین مسلمان که همـاره        
  19.رفتند می

 .صادق استنیز عثمانی در قاره اروپا سریع این داوری در مورد گسترش 

 
ند تا بدان حـد     ان دست زد  یی فراوان با اروپا   یها ان روم، به وصلت   ی، طبق سنت سلجوق   ین عثمان ی سالط 18

ـ  اورخان ب  یبایلوفر خاتون، همسر ز   ین. رفتند  یشمار م    به ییمه اروپا ی ن یکه از نظر نژاد    ، )یغـاز (گ  ی
ن زن مادر سـلطان مـراد   یا). لوفری نیبه معن (“لوتوس”اش  یونانیارحصار بود و نام ی یونانیر  یدختر ام 
 . استی عثمانین بعدی سالطی مادریایاول و ن

 . 480، ص 1ج ران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران، زرساالشهبازی،  19


