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ِ نقاش يف نظرية بول
وتِك عن قيام الدولة العثامنية
A Debate on Paul Wittek's Thesis about the Rise
of Ottoman Empire
ِ ظلّــت نظريــة املؤرخ النمســاوي بــول
وتِك أقــوى النظريات حتــى مثانين ّيــات القرن العرشين يف تفســر قيــام الدولة

 اســتنادًا إىل، يناقش الباحث. فقد بدأت تتعــ َّرض النتقادات شــديدة أدّت إىل تقويضها إىل ح ٍّد كبري،وتوســعها
العثامنيــة
ّ
ٌ  ويخرج باســتنتاج مفاده أنها نظري،حة األُســس املادية والفكرية لتلك النظرية
ة تجاوزها الزمن ومل
ص
،الحديثة
الدراســات
ّ
ِ ن
ً عد مقبول
وتِك مل يفهم معنى "الغزو" لدى العثامنيني األوائل ضمن
ّ ول أ
ُ ت
ّ  األ:ة لتفســر قيام الدولة العثامنية لســببني
 والثاين أن هناك الكثري من الشــكوك. بل فهمه مبعنى "الجهاد يف ســبيل الله" ونرش اإلســام،التاريخي الصحيح
إطاره
ّ

 والكتابة، وهي الفصل الخاص بالعثامنيني ضمن كتاب إســكندرنامه،بشــأن توظيفه األدلّة التي اعتمد عليها إلثبات فرض ّيته
ِ ويتبي من خالل البحث أن
وتِك قد تالعب باألدلّة التي كانت بني
.م1337 املنقوشــة عىل جامع "شــهادت" يف بورصة ســنة
ّ
ً  فإن نظريتــه مل تعد صالح، ويف النتيجة. وأن جميــع األُســس الفكرية واملادية التي اســتخدمها ال تدعم نظريتــه،يديــه
ة

.لتفسري قيام الدولة العثامنية

ِ  بول، الدولة العثامنية:كلامت مفتاحية
. نظريات، القرن الرابع عرش امليالدي،وتِك

The Ghaza or Ghazi thesis of Austrian historian Paul Wittek (1894-1978) remained the most powerful theory to
explain the rise and expansion of the Ottoman Empire until it began to face severe criticism the 1980s that led it to be
largely undermined. Relying on new studies, this paper discusses the soundness of the material and its intellectual
foundations and concludes the theory is no longer valid. Two principal reasons are given for why the theory is
now obsolete. First, Wittek did not understand the meaning of ghazw (raid, conquest) for the early Ottomans in
its proper historical framework, but took it to mean “jihad fi sabil Allah” (holy war) and the spreading of Islam.
Second, there are many doubts over Wittek's use of the evidence he relied on to prove his theory found in the
chapter on the Ottomans in Ahmedi's Iskandernameh and the inscription on “Shehadet” Mosque in Bursa of 1337.
It transpired that Paul Wittek manipulated the evidence he had and that all the intellectual and material foundations
he used fail to support his theory. As a consequence, his theory is no longer a valid explanation for the rise of the
Ottoman Empire.
Keywords: Ottoman Empire, Paul Wittek, 14th Century, Historical Theory.
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مقدمة
ً
الحساسة
وتعد هذه املسألة من القضايا
يناقش هذا البحث
مهم ًة من قضايا التاريخ العثما ّ
ين تتع ّلق بقيام الدولة ونشوئهاّ .
قضية ّ
ّ

واملثرية للجدل يف تاريخ الدولة العثمانية؛ ذلك أن تاريخها ّ
األول لتأسيس الدولة (القرن الرابع عرش)،
يدون خالل القرن ّ
املبكر لم َّ

ً
ً
ومليئة بأساطري تتع ّلق
حد كبري
ين (ملحمة إسكندرنامه للشاعر أحمدي) كانت
املدونات
الخاصة بالتاريخ العثما ّ
مقتضبة إىل ٍّ
ّ
وأن أوىل ّ
ً
سيما خالل مراحل أوج الدولة يف القر َنني الخامس عرش
بأصل آل عثمان،
فضل عن أن معظم َمن كتبوا خالل القرون الالحقة ،وال َّ

والسادس عرش ،كانوا يميلون إىل تمجيد أعمال السالطني العثمانيني ،وراحوا يكتبون تاريخ آبائهم وأجدادهم بما ينسجم مع هذا
ثم إىل
تفس أسباب نجاح ّ
تحول هذه اإلمارة الصغرية إىل دولة ،ومن َّ
التاريخ "العظيم" ،وتر ّتب عىل ذلك أن ضاعت الحقائق التي ِّ

ً
ً
ً
علمية بعيدة عن
دراسة
ونتيجة لذلك ،ظهرت الحاجة إىل دراسة تلك األسباب
مدة قياسية.
واحدة من أكرب
اإلمرباطوريات يف العالم يف ّ
ّ

املؤرخون العثمانيون األوائل .وعىل هذا األساس ،ظهرت ثالث نظريات أساسية (هي
الروايات العاطفية وغري الواقعية التي وضعها ِّ
وتوسعها خالل املرحلة ّ
املبكرة من تاريخها ،وكانت آخرها
نظريات ِغ ِب ْنز ،وكوبرييل ،و ِو ِتك عىل التوايل) لتفسري قيام الدولة العثمانية
ُّ
ِ
أهم.
مهماُّ ،
(نظرية ِو ِتك) أقوى تلك النظريات ،ولذلك ّ
يعد كتاب ِوتك ًّ
ويعد نقاش ما ورد فيه ّ

يف سنة  1938نرش
املؤرخُ
النمساوي بول ِو ِتك ( )1978-1894كتابه املعنون قيام الدولة العثمانية((( ،الذي رفض فيه
ُ
ُّ
املسترشق ِّ
وتوسعت عىل مبدأ "الغزو" .وظ َّلت هذه النظرية
انتماء آل عثمان إىل قبيلة قايي (إحدى قبائل األوغوز) ،وقال إن الدولة العثمانية قامت َّ

تتعرض النتقادات شديدة أ ّدت إىل تقويضها
أقوى نظريات تفسري قيام الدولة العثمانية حتى
ثمانينيات القرن العرشين ،حينما بدأت َّ
ّ
أمر طبيعي يف نشوء الدول ،فإن بول ِو ِتك أثار ً
جدل
سبب قيام الدولة
إىل ٍّ
واسعا بتأكيده أنه ُ
ً
حد كبري .ولكن عىل الرغم من أن "الغزو" ٌ
ٌّ
توسع دولتهم يف مراحلها األوىل(((.
أهم عامل يف ُّ
العثمانية ،وأن محاربة املسيحيني كانت ّ
تكمن اإلشكالية الرئيسة يف نظرية ِو ِتك يف مسألتني رئيستني ،األوىل أنه لم يفهم معنى "الغزو" لدى العثمانيني األوائل ضمن

التاريخي الصحيح ،بل فهمه بمعنى "الجهاد يف سبيل الله" ونرش اإلسالم .والثانية أن هناك الكثري من الشكوك بشأن األد ّلة
إطاره
ّ

فرضيته (وهي ملحمة إسكندرنامه للشاعر أحمدي والكتابة املوجودة عىل جامع "شهادت" يف بورصة) .عىل
التي اعتمد عليها إلثبات
ّ

ً
أسبابا أخرى لقيام الدولة العثمانية
مقبولة لتفسري قيام الدولة العثمانية ،وأن هناك
تعد
ً
هذا األساس ،يفرتض الباحث أن النظرية لم ُ
وتوسعها.
ُّ

ِ
ثانيا :نظرية "الغزو" لدى بول ِو ِتك
ينقسم البحث إىل أربعة محاور رئيسة تناولتّ :
أو ًل :النظريات التي سبقت نظرية بول ِوتكً .
ِ
ُ
وتوسعها.
ورابعا :وجهة نظر بديلة عن قيام الدولة العثمانية
ُّ
املؤرخني بشأنها .ثال ًثا :تفكيك األسس التي قامت عليها نظرية ِوتكً .
وآراء ِّ
املؤرخ األمري ّ
واعتمد الباحث يف كتابة هذا البحث عىل مجموعة من الدراسات الحديثةّ ،
يك هيث لوري
مقدمتها
لعل يف ّ
وأهمها كتاب ِّ
ّ
Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire (London: B. Franklin, 1938).

1

وقد ُطبع هذا الكتاب عدة طبعات بعد ذلك .ويف سنة  2012نرشت مجموعة مؤلفات بول ِوتك يف كتاب واحد بعنوان:

Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire: Studies in the History of Turkey, Thirteenth-Fifteenth Centuries, Colin Heywood (ed.), (London:
Routledge, 2012).

وقد صدرت ترجمة للطبعة األوىل إىل العربية ،انظر :بول وتك :قيام اإلمرباطورية العثمانية ،ترجمة صفاء الشيخ حمد (دمشق :دار الرايئ .)2010 ،ويذكر أن الكتاب يف
األصل كان سلسلة محارضات ألقاها بول وتك يف لندن يف أيار /مايو  ،1937وضع فيها ما أصبح يعرف بـ "نظرية ال َغ ْزو" .وقد اعتمد الباحث طبعة سنة  1938اإلنكليزية؛ لوجود
أخطاء كبرية يف الرتجمة العربية.
Wittek, pp. 2-3.
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2

تاـسارد

نقاش يف نظرية بول ِ
وتِك عن قيام الدولة العثامنية

الذي اعتمد الباحث عليه يف املحور الثالث ،وهو بعنوان :طبيعة الدولة العثمانية ّ
املبكرة (The Nature of Early Ottoman )2003

املؤرخ الرتيك الدكتور حلمي قاجار التي اعتمد الباحث عليها يف املحور الرابع ،وهي بعنوان :مرآة للسلطان :أيديولوجيا
 Stateوأطروحة ّ

املدونات العثمانية ّ
املبكرة (1453-1300م) A Mirror for the Sultan: State Ideology in the Early Ottoman
الدولة يف
ّ

).Chronicles (1300-1453), University of Ghent, Faculty of Arts and Philosophy (2015

و ًل :النظريات التي سبقت نظرية بول ِ
وتِك
أ ّ
فرضيات عن أصل العثمانيني
ين إىل تقديم
دفعت ندرة املصادر العثمانية يف أوائل القرن الرابع عرش امليالدي علماء التاريخ العثما ّ
ّ

أيضا .غري أن اإلشكالية
وتأسيس دولتهم .وقد جرت
محاوالت يف القرن العرشين لتفسري نجاحهم يف تأسيس دولة مرتامية األطراف ً
ٌ

املركزية َّ
قوة عاملية خالل بضعة عقود واالستمرار ألكرث من ستة
تركزت يف تفسري قدرة الدولة العثمانية عىل
ُّ
التوسع من إمارة صغرية إىل ّ
عدة آراء ونظريات يمكن إيجازها فيما ييل:
قرون .وضمن هذا اإلطار ُطرحت ّ

 .1نظرية هربرت آدامز غبنز

قدم عالم الالهوت األمري ّ
ً
نظرية ذكر فيها أن املسيحيني ُهم سبب نجاح
يك هربرت آدامز ِغ ِب ْنز ()1934-1880
يف سنة َّ 1916

أسسوا الدولة العثمانية"((( .ويأيت هذا الرأي
العثمانيني" ،ألن املج ّندين املسيحيني والبيزنطيني الذين اعتنقوا اإلسالم هم الذين ّ

ناتج من اختالط األتراك بغريهم من الشعوب اليونانية والبلقانية التي ّ
يشكل
"جنس
يف سياق نظرته إىل أن العثمانيني ُهم
ٌ
جديد" ٌ
ٌ
األورويب"((( .وع َّزز ِغ ِب ْنز
البدوي باألصل
اآلسيوي
الدم
أهم عنرص فيها ،وأن قيام الدولة العثمانية كان حصيلة "امتزاج ّ
ّ
ّ
ّ
املسيحيون ّ
صف ،ألن القبائل الرتكية البدوية
ّ
نظريته بالقول إن هذه الدولة العثمانية القوية ال يمكن أن تكون قد ظهرت من جذور إسالمية وتركية ِ ْ
(((
ٍ
ٍ
ٌ
لم يكن بمقدورها تأسيس دولة َّ
وعديم املبادئ إىل
كسول
ين
منظمة  ،وإن الحكومة والطبقة الحاكمة فيها كانت فاسدةً ،وإن العثما ّ
ُ
(((
توسع الدولة ،فقد قال" :إن هذا الجنس الجديد هو الذي َض ِم َن استمرار تجربة
التقدم
حد يمنعه من فهم معايري
ٍّ
ُّ
ّ
الحضاري ّ .أما عن ُّ
اإلدارة البيزنطية ولكن بمظهر إسالمي"((( .ويف الوقت الذي ّ
أن العثمانيني ،لكونهم ورثة تقاليد اإلدارة البيزنطية ،بقوا أشبه
أكد فيه ّ
ّ

اإلسالمي أ ّدى إىل تقوية الخليط
شدد عىل أن الدين
بيزنطي حتى َف ْتح العا َل ِم
إسالمي -
بخليط
العريب يف مطلع القرن السادس عرشّ ،
ِّ
ّ
ّ
ّ

وأخرياّ ،
أكد رضورة الرتكيز عىل أن العثمانيني استغ ّلوا العوامل الخارجية املختلفة (مثل ضعف الدولة البيزنطية بسبب الرصاعات
الجديد.
ً
ٍ
ُ
ً
تكون
املتكررة ،ونجحوا يف بناء دولتهم لكونهم
سلسلة من الحروب
األرسية) التي أ ّدت إىل
تفو ًقا من العنارص التي ّ
عرقيا" أكرث ُّ
ّ
"خليطا ًّ
األورويب ،ونجح يف اقتباس ُأسس اإلدارة البيزنطية((( .وبعد سنوات بدأت الردود واآلراء
الرب ّي واألصل
الدم
منها ،ألنه َم َزج بني ّ
ّ
ّ
اآلسيوي ّ
املخالفة تتواىل ،ويمكن إيجازها فيما ييل:

Herbert E. Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire (New York: The Century Co., 1916), p. 41.

3

Ibid., p. 51.

4

Ibid., pp. 27, 46.

5

Ibid., p. 74.

6

Ibid., p. 57.

7

Ibid., p. 78.

8

يذكر اسمه يف بعض املصادر العربية بصيغة غيبونز أو كيبونز أو جيبونز ،وهي صيغ غري صحيحة ،والصحيح كما هو مثبت هنا ِ
(غ ِب ْنز).
ُ
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مد فؤاد كوبرييل
 .2نظرية مح َّ

ٍ
املؤرخُ الرت ُّ
نظرية ّ
أكد فيها دور املوروث
أول ردوده عىل نظرية ِغ ِب ْنز يف
يك
يف سنة ّ 1922
َّ
محمد فؤاد كوبرييل (ّ )1966-1890
قدم ِّ

البدوي الرت ّ
ين املغو ّ
يل ،وإن الدولة
اإلداري
يك يف نشوء الدولة العثمانية ،وقال فيها إن العثمانيني تأثّروا باإلرث
السلجوقي واإليلخا ّ
ّ
ّ
ّ

نتاج هاتني التجربتني املوروثتني،
العثمانية ما هي ّإل
متعددة كانت تعيش يف األناضول ،وإن الحكم العثما ّ
مزيج من قبائل تركية ّ
ين هو ُ
ٌ

َ
املؤسسات
الحد الذي اجتذب
متطور ًة إىل
وإن الحياة الحرضية بني أتراك األناضول يف القرن الرابع عرش كانت
ّ
األتراك الذين خدموا يف ّ
ّ

تحول اهتمامهم من الحياة العسكرية إىل الحياة
اإلدارية السلجوقية واإليلخانية ،بل وحتى اململوكية ،وكان من نتيجة ذلك أن َّ
بيزنطي
واملؤسسات التي أقاموا عليها نظام حكمهم((( .ومعنى ذلك أنه يرفض ما ذهب إليه ِغ ِب ْنز عن وجود أصل
االجتماعية والثقافية
ّ
ٍّ
املؤسسة اإلدارية العثمانية ّ
املبكرة من السالجقة واإليلخانيني ،اعرتض عىل
للمؤسسة اإلدارية العثمانية .وبعد أن نجح يف إثبات جذور ّ
ّ
مؤسسات الدولة(.((1
فكرة عدم كفاءة العثمانيني يف إنشاء دولة من دون أن يتأثّروا بالتجربة البيزنطية يف بناء ّ

صف َّ
ٌ
نظرية تقول إن الدولة العثمانية هي ٌ
ً
تشكلت من خليط من
دولة
قدم
ويف سنة  1934خطا كوبرييل خطو ًة أخرى حينما َّ
تركية ِ ْ

وأكد أنها ّ
الشعوب البيزنطية والسالفية والرتكيةّ ،
تشكلت من خليط من القبائل الرتكية يف األناضول التي ورثت أساليب اإلدارة والحكم
من السالجقة واإليلخانيني(.((1

 .3نظرية فريدريك غيزه

ِ
مهم تناول فيه
يف سنة  1924جاء الر ّد اآلخر عىل نظرية غ ِب ْنز من ِّ
املؤرخ األملاين فريدريك غيزه ( )1940-1870الذي أشار يف بحث ّ
أصل الدولة العثمانية إىل تنظيمات ِ
اآلخيات) ،التي نشأت وازدهرت يف األناضول
والتجار املعروفة باسم التنظيمات اآلخية (أو
الح َرفيني
ّ
ّ
خالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش( ،((1لخدمة الناس عن طريق التجارة ِ
والحرف وتأسيس تجربة إلدارة البالد وتوفري األمن

واالستقرار للحياة االجتماعية واالقتصادية يف املدن بعد انهيار سلطة السالجقة يف أعقاب اجتياح املغول لألناضول يف سنة 1248م(.((1

 .4نظرية وليام النغر وروبرت بلَيك

ِ
املؤرخَ ني األمريكيني وليام النغر ( )1977-1896وروبرت ب َل ْيك ()1950-1886
يف سنة  1932جاء الر ّد الثالث عىل نظرية غ ِب ْنز من ِّ
موروثة من البيزنطيني بالكاملّ ،
ٌ
وتوسعت
وأكدا أن الدولة العثمانية قامت
اللذين رفضا رأي ِغ ِب ْنز القائل إن البنية اإلدارية العثمانية
ّ
طبقه األتراك يف األناضول بهدف تشجيع املسيحيني البيزنطيني عىل اعتناق اإلسالم،
نتيجة عاملني :التسامح
اإلسالمي الذي ّ
ّ
وموقع الدولة العثمانية الجغرا ّ
يف عىل حدود بيزنطة الضعيفة .غري أنهما ّ
اآلخيات التي ظهرت يف مدن
أكدا ،مثل فريدريك غيزه ،أن
ّ
شكلت ُأسس تجربة العثمانيني ّ
األناضول هي التي َّ
املبكرة يف اإلدارة ،وكانت بمنزلة حلقة وصل لجمع شعوب شمال غرب األناضول،

 9محمد فؤاد كوبرييل ،قيام الدولة العثمانية ،ترجمة أحمد السعيد سليمان (القاهرة :دار الكاتب العريب للطباعة والنرش ،)1967 ،ص  .22وقد نرش كوبرييل نظريته يف
كتابا بعنوان:
سنة  ،1935وهي يف األصل ثالث محارضات ألقاها يف مركز الدراسات الرتكية بجامعة السوربون ،وصدرت ً

Mehmet Fuat Köprülü, Les origines de l'empire ottoman (Paris: Porcupine Press, 1935).

10

11

كوبرييل ،ص  ،25-20وصفحات متفرقة.

املرجع نفسه ،ص .22

12 Friedrich Giese, “Das Problem der Entstehung des Osmanischen Reiches,” Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete, vol. 2 (1924),
pp. 246‑271.

13

تقابل التنظيمات اآلخية أصحاب الحرف أو األصناف يف التاريخ اإلسالمي .ملزيد من املعلومات عن هذه التنظيمات ،انظر:

Bernard Lewis, “Islamic Guilds,” The Economic History Review, vol. A8, no. 1 (1937), pp. 26-33.
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ِ
امتد ليشمل توفري الخدمات الرضورية الستمرار الحياة االجتماعية يف مدن
فيني ،بل ّ
ولم يقترص ُ
دورها عىل توفري التضامن بني الح َر ّ

أيضا(.((1
األناضول ً

ين نيكوالي
ترحيبا
من جهة أخرى ،وعىل الرغم من تلك االنتقادات ،القت نظرية ِغ ِب ْنز
املؤرخني ،أمثال الروما ّ
ً
واسعا لدى بعض ِّ
ً
ٍ
بيشء جديدّ ،
باملؤسسات البيزنطية(،((1
وكل ما قاموا به أنهم واصلوا العمل
يورغا ( )1940-1871الذي قال إن أتراك الرباري لم يأتوا
ّ
والفرنيس شارل ديل ( )1944-1859الذي شاطره الرأي وقال إن األتراك ليسوا ّإل محاربني قساة ،وإنهم ليسوا إداريني وال علم لهم
ّ

ٍ
ونظم إدارية؛ ألنهم كانوا يف حاجة إىل إداريني ودبلوماسيني
مؤسسات
كثريا إىل ما ّ
بالسياسة ،وإنهم يدينون ً
قدمته لهم بيزنطة من ّ
(((1
يعبان عن رأي الكثري
املؤرخني كانا ِّ
ووجدوا ضا ّلتهم يف املسيحيني املنترشين بأعداد كبرية يف الدولة العثمانية  .ولكن يبدو أن هذين ِّ

عالقات مع القوى
املؤرخني الغربيني الذين يرون أن األتراك أدىن من األوروبيني ،وأغفال أن الدولة العثمانية الناشئة كانت لها
ٌ
من ِّ
اإليلخانيني.
والجنويني واملغول
الرئيسة املجاورة األخرى ،كالسالجقة واملماليك والبنادقة
ّ
ّ

ثان ًيا :نظرية "الغزو" لدى بول ِ
وتِك وآراء املؤ ِّرخني بشأنها
محمد فؤاد كوبرييل ألقى بول ِو ِتك سلسلة محارضات يف جامعة لندن يف أيار /مايو ( 1937نرشتها الجمعية اآلسيوية امللكية
ر ًّدا عىل َّ

يف سنة  )1938وضع فيها ما أصبح ُيعرف بـ "نظرية الغزو"  ،((1(Gaza-thesisلتفسري قيام الدولة العثمانيةً ،
توسعت
قائل إن هذه الدولة َّ

شعبا مرتابط ال َن َسب ،بل ُهم قبائل
بسبب َميلها إىل الجهاد (أو الغزوات) ،وإن العثمانيني األوائل لم يكونوا من قبائل األوغوز البدوية أو ً

من مسلمي األناضول كانوا يمارسون الغزو واجتمعوا عىل محاربة جريانهم املسيحيني (الكفّار)( ،((1وإن جذورهم تعود إىل أواخر العرص

ٌ
خاص ٌة تزايد تأثريها وأخذت تسيطر عىل األرايض
قوة محاريب الثغور ،وكان من نتيجة ذلك أن نشأت
جماعة ّ
السلجوقي الذي َن َمت فيه ّ
ّ

البيزنطية والسلجوقية(.((1

ً
ً
ين
صفة
وذكر ِو ِتك أن العثمانيني أطلقوا عىل حمالتهم تسمية "غزوات" ليرشعنوها ويضفوا عليها
دينية ،وأن شاعر البالط العثما ّ
أحمدي( ((2ذكر السالطني العثمانيني بلقب "ملوك غزاة" ،وعرف الغازي بأنه "عبد الله وسيف الله ونارص أهل الدين"( .((2وذكر ِ
وتك
َّ

14 William L. Langer & Robert P. Blake, “The Rise of the Ottoman Turks and Its Historical Background,” American Historical Review, vol.
37 (1932), pp. 468-505.
Nicolae Iorga, Byzance aprés Byzance: Continuation de l'histoire de la vie byzantine (Bucarest: L'Institut d'études byzantines, 1935).

15

Charles Diehl, Byzance: Grandeur et Décadence (Paris: Flammarion, 1920), pp. 325-326.

16

 17عىل الرغم من أن وتك يستخدم تعبري "الحرب املقدسة" لإلشارة إىل "الغزو" ،فإنه يقصد "الجهاد" ،وليس مفهوم "الحرب املقدسة" األورويب الذي نشأ مع بداية
الحروب الصليبية بهدف انتزاع بيت املقدس من املسلمني.
Wittek, pp. 14, 20, 51.

18

Ibid., p. 2.

19

 20هو تاج الدين إبراهيم بن خرض ،املعروف باسم أحمدي (1412-1333م) ،صاحب ملحمة إسكندرنامه الشعرية (وهي أول نص تاريخي عثماين ،يعود تاريخه إىل سنة
1400م).
21

عن ملحمة إسكندرنامه الشعرية ،انظر:

Kemal Silay, “Ahmedī's History of Ottoman Dynasty,” Journal of Turkish Studies, vol. 16 (1992), p. 129; Ahmedî, History of the Kings of the
Ottoman Lineage and Their Holy Raids Against the Infidels, Kemal Silay (ed.), (Harvard: The University Press, 2004), p. 27; Caroline G.
;Sawyer, “Revising Alexander: Structure and Evolution Ahmedî's Ottoman Iskendernâme,” Edebiyât, vol. 13, no. 2 (2003), pp. 225-243

كلية اآلداب ،جامعة عني شمس ،القاهرة ،مرص( 1981 ،لم يطلع الباحث عىل
عمرو محمد عبد الباقي أبو العال" ،إسكندرنامه أحمدي" ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة)ّ ،
نسخة من هذه األطروحة).
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لتوسع الدولة العثمانية منذ نشوئها حتى سقوطها ،وأنها حينما تخ َّلت عنه بعد إخفاقها
األول والدافع
ً
املحرك ُّ
أيضا أن "الغزو" هو العامل ّ
ِّ

أخريا بعد هزيمتها يف حروب البلقان ( )1913-1912التي
يف حصار فيينا الثاين يف سنة  ،1683بدأت تفقد معظم ممتلكاتها يف أوروبا لتنهار ً
(((2
ِ
املؤرخني
أجربت العثمانيني عىل االستسالم وقضت عىل طموحهم بالسيطرة عىل الدول املسيحية  .ومثل نظرية غ ِبنز ،تباينت مواقف ِّ
ِ
مؤيد ومعارض ،عىل النحو التايل:
تجاه نظرية ِوتك بني ّ

ين جورجياديس أرناكيس ( )1976-1912يف كتابه املعنون العثمانيون األوائل نظرية ِو ِتكّ ،
وأكد،
املؤرخ اليونا ّ
يف سنة  1947رفض ِّ

امتد أكرث من نصف قرن ،وذكر أن العثمانيني صادفوا ّ
فلحني
ديني عند فتح شمال رشق األناضول الذي ّ
يف املقابل ،عدم وجود دافع ٍّ

مستائني من ّ
ثم اندماجهم يف
حكامهم البيزنطيني ،وأن تسامحهم هو الذي ّ
سهل نرش اإلسالم بني أعداد كبرية من السكان ومن َّ
الدولة(.((2

البيزنطيات األمري ّ
أيضا ،وأكد أن األتراك كانوا ينرشون
ويف سنة  1971رفض أستاذ
يك سبريوس فرايانس ( )-1928نظرية ِو ِتك ً
ّ

تشجع "الغزو" ،وأنها
اإلسالم يف األناضول منذ أكرث من مئ َت ْي سنة قبل ظهور العثمانيني ،وأن حياة السهوب الرتكية شبه البدوية كانت ّ

الدافع وراء الفتوح العثمانية ّ
أي حماسة لإلسالم(.((2
املبكرة أكرث من ّ

أيضا ،وذكرت أن العثمانيني
ين املجرية جوال كالدي  -ناجي ( )2011-1927نظرية ِو ِتك ً
ويف سنة  1979رفضت أستاذة التاريخ العثما ّ

كانوا مسلمني باالسم فقط خالل املرحلة ّ
ين ،وال يمكن أن نقول إن حمالتهم األوىل تم ّثل مفهوم "الغزو"
املبكرة من التاريخ العثما ّ

بمعنى "نرش اإلسالم" ،وذلك لعدم وجود رصاع بني املسيحية واإلسالم حينذاك(.((2

املؤرخ الرتيك خليل إينالجك ( )2016-1916دافع يف سنة 1980عن نظرية ِو ِتك ّ
وأكد أهمية "الغزو" (بمعنى الجهاد)
غري أن ِّ
ٍ
وتوسعها(ّ ،((2
تجاوز االنقسامات الق ََبلية وظهور الدولة العثمانية
توحيد يف
بوصفه عامل
وأكد (مثل ِو ِتك) أن مجتمع األناضول له
ُّ
ُ
ٌ
ٌ
ثقافية
خصائص
مرش ٌب بفكرة الجهاد لتوسيع "دار اإلسالم"( .((2وعليه ،فهو يرى أن فكرة "الغزو" تنسجم مع فلسفة
ثابتة ،وهو َّ
الديني ،ولكن الدولة
اإلسالم يف حكم العالم ،غري أن "الغازي" (وهنا يختلف مع ِو ِتك) ال يسعى ملقاتلة املسيحيني بدافع الحقد
ّ
املؤرخ الوحيد الذي َق ِبل
العثمانية استخدمته لرشعنة قتالها ّ
ضد القوى املسيحية واإلسالمية املنافسة لها .وبذلك يكون إينالجك هو ِّ
معظم ما جاء يف نظرية ِو ِتك ووافق عليه .ولكن يف الوقت الذي ّأيد فيه رأي ِو ِتك يف أن إمارة عثمان غازي الحدودية الصغرية "نذرت
فرضيته يف أن الغزو "كان ً
مهما يف تأسيس الدولة العثمانية
ضد بيزنطة املسيحية"( ،((2وتب ّنى
شدد
نفسها للجهاد ّ
وتطورها"(ّ ،((2
ُّ
عامل ًّ
ّ
Wittek, p. 2.

22

George Georgiades Arnakis, Hoi protoi othomanoi (Athens: N. Frandjeskakis, 1947), pp. 32–33.

23

املثبتة يف املنت مأخوذة من:
لم يطلع الباحث عىل نسخة من هذا الكتاب ،واملعلومات ّ

Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State (Albany: State University of New York Press, 2003), p. 9.

24 Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth
Century (Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1971).
25 Gyula Kaldy-Nagy, “The Holy War 'Jihad' in the First Centuries of the Ottoman Empire,” Harvard Ukrainian Studies, vols. 3-4, part 1
(1979-1980), pp. 467-473.
26 Halil Inalcik, “The Question of the Emergence of the Ottoman State,” International Journal of Turkish Studies, vol. 2 (1980), p. 75.
Ibid., p. 71.

28

29

خليل إينالجك ،تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االنحدار ،ترجمة محمد م .األرناؤوط ،ط ( 2بريوت :دار املدار اإلسالمي ،)2014 ،ص .18
املرجع نفسه ،ص .19
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"تكهنات ال أساس
(مثل كوبرييل وبخالف ِو ِتك) عىل أصول العثمانيني الق ََبلية( .((3وعىل الرغم من أنه رفض نظرية ِغ ِب ْنز ووصفها بأنها
ُّ
أكد (كما ّ
حجتها األساسية حينما ّ
ً
ً
مشرتكة بني محاريب بيزنطة و"الغزاة" املسلمني
خلفية
أن هناك
لها من
أكد ِو ِتك) ّ
الصحة" ،فإنه تب ّنى ّ
ّ
ً
معاملة واحدةً،
أ ّدت إىل اندماجهم بطريقة أسفرت عن نشوء إمرباطورية حدودية حقيقية ودولة عاملية تعامل جميع األديان واألعراق
وشدد إينالجك عىل أهمية هجرة أعداد كبرية من
األرثوذوكيس باألناضول
املسيحي
ووحدت البلقان
اإلسالمي يف دولة واحدة(ّ .((3
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
القبائل الرتكمانية إىل األناضولِّ ،
ّ
ولعل
شجع "الغزاة" عىل فتح املنطقة واستعباد أهلها(.((3
مؤك ًدا أهمية "الغزو" بوصفه عامل توحيد َّ
َ
ً
األصول الق ََبلية للعثمانيني ونظرية ِو ِتك عن "الغزو" .ولكن بعد إينالجك استؤنفت
محاولة للتوفيق بني تأكيد كوبرييل
هذا الرأي كان
جد ًدا.
االعرتاضات عىل نظرية ِو ِتك ُم ّ

املؤرخ األنرثوبولوجي األمري ّ
يك رودي بول لندنر ( )-1943عىل نظرية ِو ِتك ّ
مؤك ًدا
ففي سنة  1983اعرتض أستاذ الدراسات العثمانية ِّ
ّ

التوسع
ين يتعارض مع فرضية "الغزو" ،وأن ما كان يدفع العثمانيني األوائل إىل
أن تجنيد املسيحيني البيزنطيني يف الجيش العثما ّ
ُّ

(((3
وبناء
هو الرغبة يف النهب والسلب ،لكونهم ينحدرون من البدو الشامانيني الذين ال تنسجم عاداتهم وتقاليدهم مع روح اإلسالمً .
ٌ
اب البالط يف أواخر القرن الخامس عرش لتفسري قيام الدولة
"أوهام
عىل ذلك ،رفض فكرة "الغزو" ووصفها بأنها
دينية" َو َض َعها ُك ّت ُ
ٌ
(((3
أبطال تحركهم فكرة "الغزو" (بمعنى الجهاد) كانوا ي ِ
ً
سقطون
صوروا العثمانيني األوائل
ُ
املؤرخني املتأخرين الذين ّ
العثمانية  .وذكر أن ِّ
ّ
ورؤاهم املعارصة عىل املايض(.((3
أفكارهم ُ

مهما عن
العثمانيات
اعرتاض آخر عىل نظرية ِو ِتك ،وذلك حينما نرش أستاذ
ويف سنة  1984ظهر
ٌ
ّ
املجري بال فودر ( )-1955بح ًثا ًّ
ّ
تعبري
(أهم مصادر ِو ِتك) ما هما ّإل
مفهومي "الغزو" و"الغازي" اللذين وردا يف ملحمة إسكندرنامه
ملحمة أحمدي أوضح فيه أن
ٌ
َ
ّ
ّ
ويعد هذا البحث من البحوث األصيلة التي تناولت
صور فيهما أحمدي
ام العثمانيني بما يخدم أهدافهم السياسية(ُّ .((3
ٌّ
الحك َ
مجازي ّ
(((3
ِ
فرضيته .
قدمه ِوتك لدعم
أهم دليل ّ
أصل العثمانيني ألنه يف ّند ّ
ّ

ٍ
ويف سنة  1986انتقد أستاذ الدراسات العثمانية األمري ّ
عبارات من ملحمة
يك رونالد جيننغز ( )1996-1942أسلوب ِو ِتك بانتقاء
املثبتة عىل جامع "شهادت"ّ ،
وأكد أن إرصار ِو ِتك عىل فكرة "الغزو" ال معنى له ،ألن فتح البلقان كان نتيجة جهد
إسكندرنامه والكتابة ّ
املؤرخة جوال كالدي  -ناجي التي
مشرتك بني العثمانيني املسلمني واملسيحيني( .((3غري أن هذه
ّ
كليا ،إذ سبقته فيها ِّ
الحجة ليست جديد ًة ًّ

ذكرت عدم وجود رصاع بني املسيحية واإلسالم حينذاك كما أسلف الباحث.

Inalcik, p. 71.

31

إينالجك ،ص .21-20

Inalcik, p. 75.

30
32

الشامانية دين بدايئ من أديان آسيا الوسطى وسيبرييا والتبت ،يعتقد أتباعه أنه يوجد عالم محجوب هو عالم اآللهة والشياطني وأرواح األجداد ،وأن هذا العالم ال
33
ّ
يستجيب إال للشامان ،وهو كاهن يستخدم السحر ملعالجة املرىض وكشف املخفي والسيطرة
"الشامانية" ،مجلة البالغ ،السنة  ،2العدد ( 6آب /أغسطس  ،)1968ص .91-78
عىل الحوادث .للتفاصيل ،انظر :سامي سعيد األحمد،
ّ
Rudi Paul Lindner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1983), p. 110.

34

Ibid., pp. 2-50.

35

36 Pal Fodor, “Ahmedi's Dasitan as a Source of Early Ottoman History,” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 38 (1984),
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اللغوي الرت ُّ
ويف سنة  1993نرش ّ
يك شينايس تكني ( )2004-1933بحثني ذكر فيهما أن الكتابة املوجودة عىل جامع "شهادت"
العلمة
ُّ
ً
متداولة
مزورةٌ وتعود إىل أواخر القرن التاسع عرش وليس إىل سنة 1337م كما يزعم ِو ِتك( ،((3ألن األلقاب املستعملة يف الجامع لم تكن
ّ
(((4
ِ
بني العثمانيني حتى القرن السادس عرش  .وسنعاود اإلشارة إىل هذه النقطة يف سياق تفنيد ُ
األسس التي قامت عليها نظرية ِوتك.
ين ّ
املرة عن "دولة عاملية
ويف سنة  1994عاود خليل إينالجك تأكيد دور "الغزو" يف التاريخ العثما ّ
املبكر ،غري أنه خفّف لهجته هذه ّ

ً
معاملة واحدةً" واستبدلها بـ "دولة عثمانية ظهرت يف نحو سنة 1300م عىل شكل إمارة حدودية صغرية
تعامل جميع األديان واألجناس

نذرت نفسها للجهاد عىل حدود السلطنة السلجوقية واإلمرباطورية البيزنطية ،وقد أسهمت تلك 'الغزوات' الحدودية يف بقاء الدولة لستة
أقر بأن "الغزو"
قرون"( .((4وعند هذه النقطة ُي ّ
عدل إينالجك نظرية "الغزو" بتأكيده ،م ّتفقًا مع كوبرييل ،األصول الرتكية للدولة ،ولك ّنه َّ
وتوسع دولتهم.
هو سبب وجود العثمانيني
ُّ

ين يف جامعة إستانبول فريدون أمجن ( )-1958بمراجعة مصادر األناضول خالل القرن
ويف سنة  1995قام أستاذ التاريخ العثما ّ

الرابع عرش ،وعالج موضوع "الغزو" و"الغزاة" بدقّةّ ،
املدونات
وركز عىل الرقعة التي ظهر فيها هذان املفهومان يف مجموعة كبرية من ّ
توصل إليه ،نفى وجود هذين
وبناء عىل ما ّ
الباقية من دويالت تركمانية أخرى يف األناضول خالل القرنني الرابع عرش والخامس عرشً .

املصطلحني عند العثمانيني األوائل(.((4
َ

املؤرخ الرت ّ
يك جمال كفادار ( )-1954عن نظرية ِو ِتك ،وأعاد يف كتابه املعنون بني عاملني بناء
ويف تلك السنة ً
أيضا ( ،)1995دافع ِّ
ين ّ
ً
مرونة من غريه ،ألنه حاول
املبكر( ،((4واختتم بأن ِو ِتك كان أكرث
صورة متوازنة عن ثقافة األناضول ومجتمعه يف التاريخ العثما ّ

البيزنطي يف بيثينيا (شمال غرب األناضول) وبإشارات عن حاالت
تعشيق روايته عن العثمانيني "ورثة الغزاة" باضمحالل الوجود
ّ

ً
كبريا للنظر إىل العوامل األخرى
املقدسة" لم يرتك
انشقاق بني الرعايا البيزنطيني .لكن استخدامه املفرط أليديولوجيا "الحرب ّ
مجال ً
عىل نحو جا ّد(.((4

املؤرخ األمري ّ
أيضا ،وأكد أن العثمانيني كانوا يقصدون به
يك هيث لوري ( )-1942عىل مفهوم "الغزو" ً
ويف سنة  2003اعرتض ِّ
ٍ
"تحالف للنهب يستوعب ّ
كل َمن
توحدوا يف
تأسست بجهود قادة مسلمني ومسيحيني ّ
كسب الغنائم والعبيد ،وأن الدولة العثمانية ّ
يستطيع أن يجمع الغنائم والعبيد ،وأن هذا هو الدافع  -وليس الحماسة لإلسالم  -الذي اجتذب أعدا ًدا متزايد ًة من املحاربني إىل
املسيحي ونبالء بيزنطة مع
العثمانيون يف البلقان بدافع الطمع وقامت دولتهم بسبب تعاون دول البلقان
العثمانيني"( ،((4ولذلك "حارب
ّ
ّ

39 Șinasi Tekin, “Türk Dünyasında 'Gaza' ve Cihad Kavramları Üzerine Düsünceler: Baslangıçtan Osmanlıların Fetret Devrine Kadar,” Tarih
ve Toplum, no. 109 (January 1993), pp. 9-18.
Ibid., pp. 73-76.

40

ويرى املؤرخ األمري ّ
يك هيث لوري أن حجج شينايس تكني غري مقنعة .للتفاصيل بشأن ذلك ،انظر.Lowry, 34-35 :
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(((4
كبري يف قيام الدولة العثمانية بسبب ق ّلة املوارد البرشية املاهرة بني األتراك املسلمني
أثر ٌ
السالطني العثمانيني"  .وكان لهذا التعاون ٌ

مؤسسات حكومية يف بداية األمر(.((4
الذين لم يكن بإمكانهم بناء ّ

ين ّ
املبكر .فبينما
املؤرخان
الربيطانيان كولن هيوود وكولن إمرب عىل تفسري ِو ِتك للتاريخ العثما ّ
ً
وأخريا ،يف سنة  2004اعرتض ِّ
ّ
(((4
ِ
مثالية ،وأن تفسري ِوتك كان ّ
ٌ
مبط ًنا
"خاطئ وال
وفاسدا  ،يرى إمرب أن تحليله
يرى هيوود أن فكرة "البطل الغازي" إ ّنما هي فكرةٌ
ً
ٌ

جدا بسبب ندرة املصادر
ين خالل القرن الرابع عرش كان
يمكن أن يصمد أمام املنهج
العلمي" ،غري أنه اعرتف بأن التاريخ العثما ّ
مبهما ًّ
ً
ّ

املؤرخني الذين يحاولون إعادة تركيب تاريخ هذه
املوثوقة ،وأننا ال نملك مصادر معارصة تسمح بإعادة تركيبه( .((4ويف بحث آخر ،قال ّ
إن ِّ
ين إنما يقومون بما فعله أسالفهم يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،أي إنهم ي ِ
سقطون آراء عرصهم عىل
املرحلة من التاريخ العثما ّ
ُ
عرص سابق(.((5
إقناعا عن
املؤرخون حتى سنة  2004يف تقديم نظرية بديلة من "الغزو" ،غري أنهم ّ
قدموا تفسريات أدق وأكرث ً
باختصار ،لم ينجح ِّ
وأخريا ،نجح املؤرخ األمرييك هيث لوري يف تفكيك ُ
األسس التي قامت عليها نظرية ِو ِتك .فما تلك
وتوسعها.
نشوء إمارة آل عثمان
ً
ُّ
ّ
ُ
األسس؟ وكيف جرى تفكيكها؟ هذا ما سنتناوله يف املحور الثالث.

ثالثًا :تفكيك األسس التي قامت عليها نظرية ِ
وتِك
قبل أن يبدأ الباحث بموضوع تفكيك ُ
بد من توضيح أن هذه النظرية قامت عىل فكرة
األسس التي قامت عليها نظرية ِو ِتك ال َّ

"الغزو" التي ُبنيت بدورها عىل أساسني ،هما ملحمة إسكندرنامه للشاعر أحمدي ،والكتابة املوجودة عىل جامع "شهادت" يف بورصة

شيده يف سنة 1337م و ُذكر فيها هذا السلطان بلقب "سلطان الغزاة" .وألن
التي ورد فيها أن أورخان بن عثمان (1359-1326م) هو الذي ّ
ِ
صحة األسس املادية التي قامت عليها فكرة
مفهوم "الغزو" لدى ِوتك كان يعني "الجهاد يف سبيل الله" لنرش اإلسالم ،فسيعالج الباحث ّ
ثم سيعالج معنى تلك املفردة لدى العثمانيني األوائل.
"الغزو" ،ومن َّ

 .1ملحمة إسكندرنامه للشاعر أحمدي

أهم دليل لنظرية "الغزو"؛ إذ
كانت ملحمة الشاعر أحمدي إسكندرنامه (كتاب اإلسكندر) التي يعود تاريخها إىل سنة 1400م َّ
ٍ
ين لألدب املعروف باسم
أول ُأ
استخدم ِو ِتك ذيلها املعنون "تواريخ ملوك آل عثمان" لتأكيد
نموذج عثما ٍّ
ّ
نظريته .وتم ّثل هذه امللحمة ّ
ّ
ٌ
األول (ومن بعده ابنه األمري
مرآة األمراء (أو نصائح
الحكام) .وتؤكد قراءةٌ
دقيقة لذيلها أن أحمدي ّ
خصصه لهدفني :تحذير بايزيد ّ

أهم عامل من عوامل الحكم الرشيد؛ إذ كان أحمدي
سليمان جلبي) من محاربة األمراء املسلمني يف األناضول ،وتأكيد العدل بوصفه ّ
يؤكد يف صفحات كتابه كاف ًّة أن السالطني واألمراء العثمانيني غزاةٌ وعادلون ،وهو ما ّ
أولهم إىل
تجل يف ّ
مقدمته حينما قال إنهم "من ّ
Ibid., pp. 54, 57, 70, 77, 89-93.

46
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Colin Imber, “The Ottoman Dynastic Myth,” Turcica, vol. 19 (1987), pp. 7-27.

71

50

ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

ّ
الحكام املغول املعروفني بظلمهم والعثمانيني األوائل املعروفني
أيضا"( .((5ولذلك ،يقارن يف املقدمة بني
آخرهم مسلمون وعادلون ً
بعدلهم( .((5ولكن حينما استخدم ِو ِتك هذا املصدر وقع يف ٍ
عدد من األخطاء ،منها:
املحر َ
األخري يخاطب
وتوسعها ،يف حني كان
كة لقيام الدولة العثمانية
والقو َة
الحقيقي
الدافع
وعده
ӵӵأخذه مفهوم "الغزو" عن أحمدي ّ
ُ
َ
ُّ
ّ
ِّ
َّ

رعايا الدولة العثمانية وليس أعداءها األوروبيني؛ ألن ملحمة إسكندرنامه لم تكن أكرث من قصيدة شعبية عن تاريخ العثمانيني كما
املؤرخ الرت ّ
للتوسع عىل حساب القوى اإلسالمية قد ينطوي عىل
يك حلمي قاجار( .((5وكان أحمدي يدرك أن استغالل "الغزو"
ُّ
يقول ِّ

األول (يلدرم)1402-1389( ،م) يف معركة أنقرة ( 28تموز /يوليو 1402م) التي
محاذير ،كتلك التي حدثت يف هزيمة السلطان بايزيد ّ

ً
مأساوية كادت تودي بالدولة يف بداية تأسيسها.
تركت نتائج

ٍ
املقدمة فقط ،أي  13بي ًتا من
املؤرخ هيث لوري أن ِو ِتك اقتبس
عبارات من ّ
ӵӵاستخدامه مقدمة امللحمة بانتقائية كبرية؛ إذ يكشف ِّ

(((5
أصل  334بي ًتا (األبيات  20-14و ،30-25أي أقل من  4يف املئة من إجما ّ
وفس
يل النص
ّ
املخصص للسالطني العثمانيني األوائل) َّ ،
تؤيد رأيه يف أن العثمانيني األوائل هم "عباد الله مك ّلفون
نص امللحمة الكامل ،وهي العبارات التي ّ
العبارات التي انتقاها بما يتناقض مع ّ

(((5
(((5
بتطهري األرض من دنس ِ
ثم يستشهد باآلية:
الشك"  ،و"أن الغازي هو وسيلة دين الله وسيف الله وحامي املؤمنني ونارصهم" َّ .
﴿و َل َتحس َ َّ ِ
ين ُق ِت ُلوا ِف َس ِب ِ
ون﴾ (آل عمرانّ .((5()169 :
ويؤكد استشهاد ِو ِتك بهذه اآلية أنه
يل ال َّل ِه َأ ْم َوا ًتا َب ْل َأ ْح َي ٌاء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ
ب ا َّلذ َ
َ ْ َ
املهمة الرئيسة للدولة العثمانية هي نرش اإلسالم.
كان يرى أن ّ

ӵӵقبوله ِحيل أحمدي عىل ّ
رأي فيها .فمن أجل أن يثبت أحمدي هدفه يف قيام الدولة عىل مبدأ "الغزو"
علتها من دون أن يكون له ٌ

وحورها وأبرز حقائق عىل حساب أخرىّ ،
ً
ميز فيها "الغزاة" العثمانيني
وأكد أنه سيكتب
(الجهاد) ،تالعب بحقائق التاريخ ّ
ملحمة ّ

األوائل (عثمان وأورخان ومراد) الذين قاتلوا املسيحيني يف الغرب من بايزيد الذي ّ
تخل عن "الغزو" وحارب املسلمني يف الرشق(.((5

ضد تيمورلنك؛ ليثبت أنه انهزم بعد أن ّ
ضد بيزنطة والبلقان(ّ ،((5
تخل عن
وركز عىل معركته ّ
األول ّ
ولذلك قام بحذف جميع غزوات بايزيد ّ
"غزو" املسيحيني وحارب تيمورلنك املسلم.
ِ
يكتف أحمدي بذلك ،بل لجأ إىل إبراز مفاسد بايزيد األول أمام ولده سليمان جلبي؛ ليثبت له التناقض الحا ّد بني السالطني
ولم

السابقني (عثمان وأورخان ومراد األول) الذين نجحوا بالغزو ألنهم مسلمون أتقياء ،ووالده "الباحث عن امللذات الذي ّ
تخل عن دور
ً
نتيجة لذلك .ومن أمثلة هذه املفاسد ،ما قيل عن دور زوجته الرصبية أوليفريا ووزيره عيل
الغازي وقاتل جريانه املسلمني"( ،((6وانهزم
Silay, pp. 135, 145.

51
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باشا يف إفساده وتشجيعه عىل رشب الخمر ،وكذلك القصة التي رفض فيها قايض بورصة ّ
املل شمس الدين فناري قبول شهادته يف
املحكمة ،ألنه لم يكن يؤ ّدي صالة الجماعة( .((6وكان الخطأ الذي وقع فيه ِو ِتك أنه َق ِبل مقدمة إسكندرنامه من دون أن ينتبه إىل
مآرب أحمدي السياسية.

ٌ
ٌ
ضعيفة وال تصمد
محاولة
والخالصة ،إن محاولة ِو ِتك يف بناء نظرية استنا ًدا إىل بضعة أسطر من مقدمة ملحمة إسكندرنامه هي

مجازيا ليس ّإل ،كان الهدف
تعبريا
أمام النقد عند قراءة النص الكامل للملحمة ،ويمكن القول إن مصطلح "الغزو" الذي ورد فيها كان
ً
ًّ

ّ
والتخل عن
األول كان بسبب محاربة جريانه املغول املسلمني يف األناضول
منه تنبيه األمري سليمان جلبي إىل أن سقوط والده بايزيد ّ
غربا ،وأن الرتكيز عىل "الغزو" لم يكن سوى حيلة كان الهدف منها املقارنة بني املايض املرشق
مهاجمة املسيحيني وتوسيع الدولة ً
نظريته عليه.
األول الذي بنى ِو ِتك
ّ
تقوض األساس ّ
واملستقبل املبهم .وبذلك َّ

 .2الكتابة املنقوشة عىل جامع "شهادت" يف بورصة (1337م)

شيده أورخان غازي يف بورصة
قدمه ِو ِتك لدعم
كان الدليل الثاين الذي ّ
ّ
نظريته هو الكتابة املوجودة عىل جامع "شهادت" الذي ّ

والتي ُذكر فيها بألقاب" :السلطان بن سلطان الغزاة ،غازي بن الغازي ،ماركيز [كذا] اآلفاق ،بطل العالم"( .((6واستنا ًدا إىل هذه األلقاب
ستخدم يف العرص
ذكر ِو ِتك أن "هذه املجموعة من األلقاب فريدةٌ من نوعها يف املراسم العثمانية ،يف حني كانت ُت
السلجوقي صيغٌ
َ
ّ
ٍ
ٌ
تاريخية تشبه
تعبري لحقيقة
وبناء عىل ذلك ،استنتج" :أن هذه الصيغة الفريدة من نوعها ما هي ّإل
ٌ
تقليدية تختلف تمام االختالف"ً .
الحقيقة السائدة يف فصل أحمدي"(.((6
ً
املؤرخ هيث لوري هذه الكتابة لفحص
التمعن فيما ذكره ِو ِتك وإخضاعه للنقد يكشف حقائق
غري أن
ُّ
مناقضة أخرى .فقد أخضع ِّ
متعددة تنسف نظرية ِو ِتك من أساسها ،ويمكن إجمالها بالنقاط التالية:
دقيق وخرج بنتائج ّ

ً
ً
ومعلومة فريد ًة تتع ّلق بموقع الكتابة املنقوشة عىل الجامع حينما يقول إن الكتابة التذكارية التي
دامغة
حج ًة
ӵӵيف البداية ،يورد لوري ّ
األول (خداوندكار) الذي لقي مرصعه
الرشقي لجامع "شهادت" الذي شُ ّيد
استشهد بها ِو ِتك تقع يف أعىل الباب
ً
تخليدا للسلطان مراد ّ
ّ
ً
يف سنة 1389م ،أي بعد نحو ً 52
رصاحة أن أورخان بن
سنة من تاريخ الكتابة .وملّا كانت الكتابة تعود إىل سنة 738هـ1337 /م ،وتذكر
يل هو موقعها األص ّ
عثمان هو الذي أنشأها ،فمن املستحيل أن يكون املوقع الحا ّ
يل ،وهي ال تعود إىل جامع أورخان كما يفرتض معظم

كتابة ّ
ً
(األول) بن
محمد
واضحا أن تاريخ ترميم هذا املبنى كان يف سنة 820هـ1417 /م ،أي يف زمن
تأكيدا
تؤكد
العلماء؛ ألن هناك
ً
ً
ّ
َّ

ودمرها آل قرمان حينما غزوا بورصة يف
بايزيد "الذي أصلح هذه العمارة التي بناها أورخان بك بن عثمان بك يف سنة 740هـ1339 /مّ ،
(((6
ِ
ٌ
مشكوك فيه ،وال علم لنا بما يمكن أن تكون عليه زخرفتها
أمر
سنة 1413م" ً .
وبناء عليه ،فإن مسألة أصل الكتابة التي ذكرها ِوتك ٌ
األصلية أو متى انتقلت إىل موقعها الحايل.
;Mükrimin Halil Yınanç, “Bayezid I,” İslam Ansiklopedisi, vol. 2 (1962), pp. 369-392, 389-390

بشأن هذه الحادثة ،انظر أيضًا :أورخان محمد عيل ،روائع التاريخ العثماين (املنصورة :دار الكلمة للنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .27-26
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بد أن يكون عن
املؤرخ ال َّ
ӵӵعند تحليله عبارة "ألقاب فريدة من نوعها يف املراسم العثمانية" ،قال لوري إن ّ
أول سؤال يتبادر إىل ذهن ِّ
أهم لقب "السلطان" الذي ذكره ِو ِتك لم يكن بني األلقاب التي ُعرف بها أورخان ،وهو ما لم ينتبه
سيما أن ّ
أصل تلك األلقاب ،وال َّ
إليه ِو ِتك.
ӵӵاتخذ ِو ِتك قراءته الخاطئة لتلك الكتابة ً
ٌ
ٌ
تاريخية" ،وإن "الغزو" هو
"حقيقة
نهائيا عىل رأيه القائل إن ملحمة إسكندرنامه هي
دليل
ًّ
توسع العثمانيني(.((6
أهم عامل يف ُّ
ّ

مجازيا.
تعبريا
مفهومي "الغزو" و"الغزاة"
جي ًدا يف الكتابة املنقوشة يكشف أن أحمدي استعمل
ӵӵإن
ً
ًّ
َ
ُّ
التمعن ّ
أي من جوامع بورصة بالتحديد شاهد الكتابة.
ӵӵإن ِو ِتك لم يذكر يف ٍّ

ّ
استدل بها.
ӵӵإنه لم يذكر النص الكامل الذي اقتبس منه األسطر التي

وبعد أن يورد لوري هذه الحجج ،يختتم بالقول" :وليس هذا من قبيل املصادفة ،ألنه [ ِو ِتك] لو أجاب عن تلك األسئلة ،فإن

نظريته"( .((6وعىل أساس هذه الثغرات بدأ بتحليل الكتابة املنقوشة
سيقوض
تأكيده عن وجود 'حقيقة تاريخية' تكمن يف تلك الكتابة
ّ
ّ
عىل الجامع وخرج بالنتائج التالية:

ٌ
ّ
املؤرخ شينايس تكني أوضح أن الكتابة املنقوشة يف جامع
استدل بها ِو ِتك
ӵӵإن أصل الكتابة التي
مشكوك فيه (وسبقت اإلشارة إىل أن ِّ
مزورةٌ  ،وأن تاريخها يعود بالفعل إىل القرن التاسع عرش وليس إىل سنة 1337م كما يقول ِو ِتك).
"شهادت" َّ
ӵӵبينما ذكر ِو ِتك أن األلقاب املذكورة يف كتابة الجامع وردت بصيغة "السلطان ،ابن سلطان الغزاة ،الغازي ،ابن الغازي ،ماركيز اآلفاق،

بطل العالم"(ُ ،((6تظهر القراءة الصحيحة التي ذكرها روبري مانرتان أن األلقاب وردت بصيغة "األمري الكبري ّ
املعظم املجاهد ،سلطان
(((6
ِ
حرف األلقاب
الغزاة ،غازي بن الغازي ،شجاع الدولة والدين واآلفاق ،بهلوان [الزمان] ،أورخان بن عثمان"  .ومعنى ذلك أن ِوتك َّ
ٌ
أو ًل ،أن ِو ِتك أطلق لقب "السلطان" عىل أورخان،
أو قرأها بطريقة خاطئة .وقد تر ّتبت عىل ذلك
سلسلة أخرى من األخطاء ،ومنهاّ :
بينما ورد اللقب يف األصل بصيغة "األمري الكبري ،املجاهد يف سبيل الله"( .((6وال ّ
شك يف أن إخفاء اللقبني األخريين كان مقصو ًدا كما

أورويب أسقطه عىل العثمانيني .ولذلك ،يقول لوري إنه
لقب
ٌّ
ثانيا ،أنه ذكر لقب "ماركيز اآلفاق" ،وهو ٌ
يقول هيث لوري ،وهذا خطأ كبريً .
ثم
ستتقوض
عند تصحيح اإلضافة التي أضافها ِو ِتك إىل ألقاب أورخان،
ّ
َّ
نظريته عن ِج ّدة األلقاب املوجودة يف الكتابة املنقوشة ،ومن َّ

ً
ً
"حقيقة
سيتقوض تأكيده أن تلك األلقاب تم ّثل
تاريخية"(.((7
ِّ

ӵӵذكر لوري أن األلقاب التي قال ِو ِتك إنها موجودةٌ عىل الجامع (وهي :السلطان ،ابن سلطان الغزاة ،الغازي ابن الغازي) ليست
موجود ًة عىل الجامع ً
أصل ،وهو ما ّ
يؤكد أن أورخان لم يطلق عىل نفسه لقب "سلطان" ،بل لقب "سلطان الغزاة"(.((7
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تاـسارد

نقاش يف نظرية بول ِ
وتِك عن قيام الدولة العثامنية

ربما لم يشاهد الكتابة ً
ӵӵوألن ِو ِتك تجاهل لقب "األمري الكبري ّ
أصل ،بل نقلها من
املعظم املجاهد" املذكور يف الكتابة ،فمعنى ذلك أنه َّ

شخص قرأ له النص كما يفرتض هيث لوري( .((7وألنه لم يذكر َمن قرأ له النص ،فمن الصعب أن نعرف األسباب التي أ ّدت إىل وقوعه
يف هذه األخطاء.

بالشك عىل نظرية ِو ِتك من أساسها ،من قبيل :هل قام ِو ِتك بزيارة بورصة ً
ّ
ً
فعل خالل
مهم ًة تلقي
وتثري هذه الحقائق
أسئلة ّ

شخصا آخر قرأ له النص؟ وهل اعتمد عىل النص
السنوات ( ،)1932-1927حينما كان يعمل يف معهد اآلثار األملاين بإستانبول( ،((7أم أن
ً

املؤرخ الرت ّ
يك أحمد توحيد ( )1966-1904يف سنة  ،((7(1912وهو النص املنشور الوحيد للكتابة حينذاك؟
الذي نرشه ّ

غموضا أن إجابات ِو ِتك تلقي املزيد من الشكوك عىل هذه التساؤالت .فعندما استشهد يف كتابه الصادر سنة 1938
وما يزيد األمر
ً

ونيس أنه ذكر سابقًا يف دراسة له عن إمارة منتشه ( )1934أن
للمرة األوىل(،((7
بما نرشه أحمد توحيد عن الجامع ،قال إنه قرأ هذه الكتابة ّ
َ

ً
فوتوغرافية
تماما يف قراءة الكتابة املنقوشة عىل الجامع"( .((7والغريب أنه أملح يف هذه الدراسة إىل أنه سينرش صور ًة
أحمد توحيد "أخطأ ً
األول من مجلة دراسات رومية عثمانية  ،Rumtürkische Studienوألنه لم ينرش ما أشار
ووصفًا َّ
مفص ًل لكتابة سنة 1337م يف املجلد ّ
اإلشكاليات الناشئة من أخطائه يف قراءة كتابة الجامع ال تزال بال جواب.
إليه ،فإن
ّ

ً
فمثل ،يطلق أحمد توحيد عىل
ومهما يكن من أمر ،فإن قراءة أحمد توحيد تفوق قراءة ِو ِتك من جميع األوجه كما يقول لوري.
بدل من "ماركيز اآلفاق" لدى ِو ِتك ،و"بهلوان جهان"ً ،
أورخان لقب "األمري الكبري" وليس "السلطان" أو "مرزبان اآلفاق"ً ،
بدل من

ِ (((7
ِ
موجود ً
عدة أوجه .إىل جانب
عما هو
فعل يف ّ
ٌ
"بطل العالم" لدى ِوتك  .ومعنى ذلك أن قراءة ِوتك للكتابة املنقوشة عىل الجامع تختلف ّ
ذلك ،ال يبدو أن رأي ِو ِتك عن ِج ّدة األلقاب العثمانية واختالفها عن األلقاب السلجوقية( ((7ي ّتفق مع الكتابة املنقوشة عىل الجامع؛ ألن

األلقاب الواردة فيها تشبه األلقاب السلجوقية (مثل األمري الكبري املُ ّ
عظم املجاهد ،شجاع الدولة والدين  ...إلخ) ،وهو ما يتناقض مع
ِ
حجته
جميع األلقاب العثمانية يف بورصة خالل القرنني الرابع عرش والخامس عرش ،وإن تغافل ِوتك عن تلك األلقاب يف كتابه يضعف ّ
حجته عن "الغزو".
ثم يضعف ّ
عن ِج ّدة الكتابة املنقوشة عىل الجامع ،ومن َّ

وفوق هذا وذاك ّ
ً
أي
ألقابا
مختلفة ال يشبه ٌّ
يؤكد لوري أن الكتابات الباقية يف جوامع بورصة األخرى ُتظهر أن العثمانيني استعملوا ً

تماما ،وهو اللقب الذي
منها األلقاب السلجوقية كما تشبهها كتابة جامع "شهادت" ،وأن أحد األلقاب يحمل صفات ال تعكس الواقع ً

وردت فيه عبارة "سلطان الغزاة واملجاهدين أورخان بك بن عثمان بك"( ،((7وهو ما يثبت أن إطالق لقب "سلطان الغزاة" عىل أورخان
(((8
ِ
األول عىل نفسه يف "أولو جامع" (الجامع الكبري)
ليس
ً
جديدا عىل قراءة ِوتك للكتابة املوجودة عىل الجامع  .إىل جانب ذلك ،أطلق بايزيد ّ
Ibid.
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ّ
يف بورصة لقب "السلطان املُ ّ
الحكام العثمانيني كانوا يستخدمون خالل القرن الرابع
أيضا ال يبدو أن
عظم بايزيد خان بن مراد"( ((8وهنا ً
ِ (((8
األول الذي شُ ّيد يف
سائدا يف العرص
عما كان
ً
السلجوقي كما يقول ِوتك  .إىل جانب ذلكُ ،ذكر عىل رضيح بايزيد ّ
عرش صي ًغا جديد ًة ًّ
ّ
(((8
األول (1421-1413م) عىل
وأخريا ،أطلق السلطان
سنة 1406م لقب "السلطان األعظم ،موىل ملوك العرب والعجم" .
ً
محمد جلبي ّ
َّ
محمد بن بايزيد  ...إلخ"(.((8
نفسه لقب "السلطان بن السالطني ،السلطان َّ
إىل جانب ذلك ،بعكس ما قاله ِو ِتك عن ِج ّدة األلقاب العثمانية ،كان لقب الغازي موجو ًدا يف مجموعة كبرية من كتابات األناضول

ٌ
مانيسا ،ورد فيها لقب حاكم صاروخان إسحاق
كتابة يعود تاريخها إىل سنة 1378م عىل "أولو جامع" يف
خالل القرن الرابع عرش ،ومنها
ّ

ٌ
كتابة تعود إىل سنة 1312م آليدين أوغلو يف مدينة بريجي
خان بن إلياس بصيغة "السلطان األعظم نارص الغزاة واملجاهدين"( .((8وهناك
ُ
محمد بك لقب "موالنا األمري الكبري الغازي"( .((8ويف مدينة ميالس (بيجني) يف منتشه
يف غرب األناضول أطلق عىل بانيها آيدين أوغلو َّ
ٌ
كتابة يعود تاريخها إىل سنة 1378م عىل جامع غازي أحمد يف حي بدر الدين خوجة ورد فيها لقبه بصيغة "سلطان ملوك العرب
هناك
والعجم ،الغازي أحمد بك"( .((8ويقول لوري إن من املستبعد ّأل يكون ِو ِتك قد ّ
ً
دراسة عن تلك اإلمارة
اطلع عىل تلك األلقاب ألنه نرش
يف سنة .((8(1934

يتمعنوا يف الطريقة التي ّ
وظف بها ِو ِتك كتابة جامع "شهادت" ،وأن
يتبي مما ّ
َّ
املؤرخني الذين انتقدوا نظرية "الغزو" لم ّ
تقدم أن ِّ
ِ
خاصان بالعثمانيني يف الكتابة املنقوشة عىل ذلك الجامع كانا موجو َدين لدى السالجقة
لقبي "الغزو" و"الغزاة" اللذين ذكر ِوتك أنهما ّ
َ
أيضا.
وأمراء األناضول اآلخرين يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش ً

 .3الغزو عند العثامنيني األوائل ال يعني الجهاد

املسألة الثالثة التي يجب أن تخضع للتدقيق والنقد يف نظرية ِو ِتك هي استخدامه مفهوم "الغزو" بمعنى "الجهاد يف سبيل الله"

ين ّ
املبكر؛
املحرك لقيام الدولة العثمانية
األول والعنرص
مثري للجدل يف التاريخ العثما ّ
وتوسعها .ويبدو أن هذا املفهوم ٌ
ُّ
وتأكيد أنه الدافع ّ
ّ
املؤرخ حلمي قاجار(ً ،((8
فضل عن أنه ال يعني الجهاد ،وأن املصادر العثمانية ّ
ألن املصادر العثمانية ّ
املبكرة
املبكرة لم تستعمله كما يقول ِّ

مفهومي "الغزو" و"الجهاد" ،ولم تكن تستخدم املفهوم األخري .إىل جانب ذلك ،فإن مفهوم "الجهاد" الذي استخدمه
تميز بني
َ
كانت ِّ
"مما عمل برسم السلطان َّ
املعظم بايزيد خان بن مراد بتاريخ سنة اثنني وثمان مائة".
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تعرضها
العثمانيون يف أواخر القرن السابع عرش لم يكن يستخدم بمعنى توسيع أرايض اإلسالم ،بل الدفاع عن "دار اإلسالم" يف حال ّ

ين يف الهند ،وخالل الحرب
لتهديد
سيما يف منتصف القرن التاسع عرش عندما ُو ِّظف ملقاومة التدخُّ ل االستعماري الربيطا ّ
خارجي ،وال َّ
ّ
ينّ .أما مصطلح "الغزو" فكان يعني لدى السالطني العثمانيني األوائل،
العاملية األوىل ً
أيضا حينما أعلنه العرب بإيعاز من "الخليفة" العثما ّ
عندما كتب أحمدي ملحمته" ،مهاجمة أرايض العدو".

وعند إمعان النظر يف املصادر ،نرى أن أصول مفردة "غزو" ترجع إىل املوروث الرت ّ
لقبي
يك قبل اإلسالم؛ إذ تذكر املصادر أن َ

وتحدث عاشق باشا
األول) وحاشيته.
ّ
"الغازي" و"ألب" (أي املحارب الشجاع) كانا يضافان إىل اسم عثمان بك (السلطان عثمان ّ

زاده (1484-1400م) عن مقاتلني ُيطلق عليهم لقب "غازي" التفّوا حول عثمان وكانوا يش ّنون "الغزوات" بإمرته( .((9وهؤالء هم الذين

(((9
(((9
علما أنه كان يستخدم املفردتني
أطلق عليهم الشاعر عاشق باشا (1332-1271م) لقب "ألب" يف كتابه غريبنامه (كتاب الغريب) ؛ ً

وبناء عىل ذلك ،يمكن القول إن فرقة "الغزاة" العثمانية انبثقت من فرقة "األلب" الرتكية هذه،
"غازي" و"ألب" بمع ًنى واحد(.((9
ً
وحاربت أعداءها املسيحيني واملسلمني باسم الجهاد.

املستخدمة يف
يميزون مفردة "الغزو" من "آقني"
املؤرخ الروما ّ
َ
ويرى ِّ
ين آرييل َديجي ( )1976-1905أن البدو األتراك لم يكونوا ّ

براري آسيا الوسطى واملشتقّة من الفعل "آقمق" ،أي "يندفع" ،أو "يهاجم أرض العدو"( .((9وكان الشاعر أحمدي يستخدم املفردتني
أيضا( ،((9وهو ما أشار إليه ٌّ
دينيا
بمع ًنى واحد ً
كل من كولن إمرب وهيث لوري ،مع أنهما َّ
فرقا بني املفردتني بقولهما إن األوىل تحمل مع ًنى ًّ

والثانية تحمل مع ًنى
العسكري الذي
الجهد
دنيويا .وبمرور الوقت أصبحت املفردتان تعنيان "الفتح"( .((9وعليه ،فقد كان "الغزو" يعني
َ
َّ
ًّ
تحديدا ،غري أنه لم يدرك
توسعهم .ومعنى ذلك أن ِو ِتك لم يكن مخط ًئا يف هذه النقطة
ً
رافق قيام الدولة واستغ ّله العثمانيون ليرشعنوا به ُّ
يل كما أرشنا من قبل .وال ّ
هة إىل االستهالك الداخ ّ
موج ً
املؤرخني العثمانيني األوائل،
أن دعوة العثمانيني األوائل للغزو كانت َّ
شك يف أن ِّ
سيما الشاعر أحمدي ،بالغوا يف استخدام مفردة "الغزو" ّ
سياسيا لرشعنة حكم العثمانيني وتوسيع سلطتهم السياسية.
ووظفوها
ًّ
وال َّ

واملدونات العثمانية ّ
املبكرة األخرى ليس أكرث من ترجمة ملفردة
أيضا أن مفهوم "الغازي" الوارد يف إسكندرنامه
ويرى كولن إمرب ً
ّ

مفردت "غزو" و"غازي"
"آقنجي" الرتكية( ،((9التي تعني عند العثمانيني كسب الغنائم والعبيد وليس نرش اإلسالم( .((9ومعنى ذلك أن
َ
املؤرخون العثمانيون األوائل عىل أن
كانتا مرادفتني
َ
ملفردت "آقني" و"آقينجي" خالل القرنني الرابع عرش والخامس عرش .وقد أجمع ِّ
مفردت "غازي" و"آقني"
ضد القوى املجاورة ،ولكن أحمدي هو الوحيد الذي استعمل
َ
مفردة "آقني" كانت ُتستخدم يف الحمالت ّ

ين هو عبد لله ،وهو الذي
بمع ًنى واحد يف حديثه عن الغزوات وحمالت جمع العبيد والغنائم(((9؛ إذ أوضح يف ملحمته أن الغازي العثما ّ
90
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ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

سيطهر العا َلم من رجس ِ
ويدمر جميع كنائسهم( ،((10وهو ما ّ
يؤكده هيث لوري بقوله إن العثمانيني األوائل
الشك ويقتل "الكفّار"
ّ
ّ

ً
ً
دينية لنرش اإلسالم بني "الكفّار" ،بل غار ًة لجمع الغنائم والعبيد
فريضة
يعدون "الغزو" (آقني)
طوال القرن الخامس عرش لم يكونوا ّ
التاريخي الصحيح.
والنهب(((10؛ ومعنى ذلك أن ِو ِتك لم يفهم املقصود بمفردة "غزو" حينذاك ،ولم يضعها يف سياقها
ّ

وتوسعها
عا :وجهة نظر بديلة لقيام الدولة العثامنية
راب ً
ُّ
ِ
بديلة ُ
ً
ألسس قيام الدولة
املؤرخون بتقديم وجهات نظر
بعد تفكيك األسس املادية والفكرية التي قامت عليها نظرية ِوتك ،بدأ ِّ

وتوسعها ،ويمكن إجمالها يف ثالث نقاط:
العثمانية
ُّ

 .1التوفيق بني ثقافة آسيا الوسطى ومبادئ اإلسالم
املؤرخ حلمي قاجار( ((10أن الدولة العثمانية هي نتاج امتزاج ثقافة آسيا الوسطى البدوية بمبادئ اإلسالم ،إذ يقول" :إن أتراك
يرى َّ

آسيا الوسطى اعتنقوا اإلسالم عن طريق الحركات الصوفية يف خراسان بتأثري دراويش الطرق الصوفية الذين انتقلوا إىل براري آسيا الوسطى
(((10
جسد ّ
ونقلوا اإلسالم إىل األتراك
األويغوري محمود الكاشغري (1102-1005م)
واملؤرخ
العلمة
ّ
ً
ِّ
ممزوجا بأفكارهم الصوفية"  .وقد َّ

كثريا من لغة الرتك واستعملت الفارسية ً
بدل منها"(.((10
ذلك التأثري بقوله" :وال ُغزية [األوغوز] ملّا اختلطت بالفرس نسيت ً

جدا يف الثقافة الشعبية بني األتراك ،ويكمن أحد أسباب ازدهاره يف طبيعة األديان املختلفة قبل اإلسالم
وكان
قوي ً
دور ٌّ
ُّ
للتصوف ٌ

والشامانية وغريها من الديانات ذات الطبيعة الصوفية
واملانوية
سهلت اعتناقه بني القبائل الرتكية املختلفة .وكانت الديانات البوذية
التي َّ
ّ
ّ

عواصم
بقوة ،وازدهرت
واسعة االنتشار بني أتراك آسيا الوسطى قبل اإلسالم .وحينما جاء اإلسالم انترشت الطرق الصوفية بينهم ّ
ُ
ٌ
ً
قائمة بينهم حتى بعد أن اعتنقوا اإلسالم؛ بمعنى أنهم
إسالمية مثل بخارى وسمرقند( ،((10غري أن آثار أديانهم وتقاليدهم القديمة ظ َّلت
املؤرخ الرت ّ
يك أحمد يشار أوجاق ( )-1945إىل أن
وطبقوا اإلسالم بما ينسجم معها .وقد أشار ِّ
حافظوا عىل معتقداتهم وتقاليدهم القديمة َّ

وص ْوغها من جديد بما يتالءم مع ظروف الطبيعة البدوية
تطورت
تلقائيا من جمع بقايا ّ
عدة تقاليد بدوية مع مبادئ اإلسالم َ
هذه التجربة َّ
ًّ
واملتصوف الرت ّ
جسد هذه التجربة
أول
القاسية يف آسيا الوسطى( .((10وكان الشاعر
يك خوجة أحمد َي َس ّ
ِّ
وي (1166-1093م) ّ
َّ
وأهم َمن َّ

الصوفية ّ
عريب بداية مدرسة فكرية يف تركستان وما وراء النهر
املبكرة ،وم َّثلت تعاليمه القائمة عىل فلسفة وحدة الوجود ملحي الدين بن
ّ

متصويف عرصه ،مثل الشاعر يونس أمره (1320-1238م)
امتد تأثريها إىل األناضول والبلقان( .((10ولم يقترص تأثري فلسفته عىل مفاهيم
ِّ
وجالل الدين الرومي (1273-1207م) ،بل امتد ليشمل التفسري الصو ّ
يف يف معظم العالم
أيضا(.((10
اإلسالمي حتى اليوم ً
ّ
ّ
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 .2سياسة التسامح العثامنية تجاه الديانات األخرى

إن ما ّ
يدل عىل أن ِو ِتك أخطأ يف قراءة مفهوم "الغزو" هو أن العثمانيني انتهجوا سياسة التسامح تجاه املسيحيني واليهود يف األرايض

التي سيطروا عليها ،وهو ما ّ
يدل عىل أن توسيع نفوذ السلطة العثمانية وإخضاع القوى املنافسة أو إضعافها عىل األقل ،وليس نرش اإلسالم
ِ
التوسع العثمانية .وقد أشار خليل إينالجك إىل أنهم حاولوا اسرتضاء غري املسلمني يف األرايض
األول من حمالت
ُّ
كما يقول ِوتك ،كان الهدف ّ
ين ،واستعانوا بغري املسلمني يف قيادة الجيوش واإلدارة
املفتوحة ،وحافظوا عىل قوانينهم وتقاليدهم وامتيازاتهم كما كانت قبل الحكم العثما ّ

العثمانية( ،((10ومنحوهم ُحرية التعليم والسكن والرعاية االجتماعية وممارسة عباداتهم وشعائرهم الدينية ضمن الدولة ،واستثنوهم من

ين غناديوس
اإلسالمي .وبعد فتح القسطنطينية احتفظ البطريرك
تقليدا معرو ًفا يف التاريخ
الخدمة العسكرية ،وكان هذا
األرثوذوكيس اليونا ّ
ً
ّ
ّ
(((11
ٍ
طي ً
بة مع
واملستوطنة الجنوية يف ضاحية غَ َلطة بوضعهم وامتيازاتهم  .ويقول عاشق باشا زاده إن عثمان ّ
األول حاول أن يقيم عالقات ّ
احتج ً
دمرنا املناطق املحيطة ،فال يمكن
أرص شقيقه غوندوز ألب عىل مهاجمة القرى املسيحية املجاورةَّ ،
جريانه املسيحيني .وحينما ّ
قائل" :لو ّ
أن
تتطور مدينتنا قره حصار"( .((11وحينما ُسئل عن سبب احرتامه الكبري واهتمامه باملسيحيني يف مدينة بيله جك ،أجاب" :ألنهم جرياننا،
َّ

بد أن نُشعرهم أنهم بخري"( .((11وحينما استوىل عىل بورصة يف سنة 1326م،
وحينما نصل إىل هذا املكان ،سنشعر بال ُغربة .وألنهم لطفاء معنا ،ال َّ
(((11
َق ِبل ً
الرحالة الربغندي
فدية قدرها ثالثون ألف فلورين لتسليم املدينة ِع ً
وضا عن قتل املسيحيني فيها أو إرغامهم عىل اعتناق اإلسالم  .وذكر ّ
دو ال بروكييه عند زيارته املدينة يف سنة 1432م أن العثمانيني كانوا يو ِّزعون صدقات من "الخبز والخمر [كذا] واللحم عىل فقراء [املسيحيني]

لوجه الله"( .((11وبصفته
غربيا ،استغرب من عدم حرمان أقرانه املسيحيني من الخدمات االجتماعية العثمانية(.((11
مسيحيا ًّ
ًّ

إىل جانب ذلك ،تعاملت الدولة العثمانية مع رعاياها اليهود بدرجة عالية من التسامح ومنحتهم حري ٍ
ً
يتعرضون
ات
ّ
واسعة حينما كانوا َّ

َ
مضط َهدين
األول بوجود طائفة يهودية يف بورصة ،سمح لها ببناء معبد فيها بعد أن كان اليهود
لالضطهاد يف أوروبا .فحينما علم عثمان ّ

(((11
يف ّ
ظل الحكم
األول ليهود
وي ّ
البيزنطي؛ وهو ما جعلهم ِّ
يرحبون بالعثمانيني ُ
عدونهم مخ ِّلصني  .ويف سنة 1394م سمح السلطان بايزيد ّ
ّ
(((11
املهمة األخرى عىل
فرنسا الذين كان امللك شارل السادس (1422-1386م) يضطهدهم ،باللجوء إىل الدولة العثمانية  .ومن األمثلة ّ

تسامح العثمانيني تجاه اليهود قيام السلطان بايزيد الثاين ( )1512-1481بإرسال أسطول إلنقاذ يهود إسبانيا يف سنة  1492وإيوائهم يف
الدولة العثمانية(.((11
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تشري هذه األمثلة وغريها إىل أن املسيحيني واليهود كانوا يتم ّتعون بالحرية والحماية واألمان يف ظل الدولة العثمانية التي لم

ين ،ألنهم
تكن تطلب منهم سوى الجزية ،ولذلك لم يشعر الكثري من الفالحني املسيحيني يف البلقان بالندم حينما خضعوا للحكم العثما ّ

(((11
يفس السهولة التي ّ
كانوا يعانون الرضائب الباهظة التي كان يفرضها عليهم سادتهم
تمكن بها العثمانيون من
اإلقطاعيون  ،وهو ما ِّ
ّ

السيطرة عىل البلقان من دون مقاومة من املسيحيني املح ّليني.

مسيحي) كما ذكر ِو ِتك،(إسالمي
ديني
يتبي مما َّ
ّ
تقدم أن العثمانيني لم ّ
ّ
ّ
يتوسعوا يف أرايض القوى املسيحية املجاورة لوجود عداء ّ

بل وفّروا األمن لغري املسلمني .وال ّ
اإلسالمي تجاه األديان األخرى ،ومن كون اليهود
نابعا من التسامح
شك يف أن هذا املوقف كان ً
ّ
ِ
واملسيحيني أهل كتاب ال َف ْرق بينهم وبني املسلمني .وعىل الرغم من اعرتاف ِوتك بهذا التسامح ،فإنه لم ِّ
يركز عليه يف كتابه ووصفه

انتهازي" ليس ّإل ،وذكر أن املسلمني لم
بأنه "إجراء
يهتموا ّإل بجمع الجزية من غري املسلمني( .((12ولع َّله تجاهل سياسة التسامح
ّ
ّ

نظريته.
تقوض
ّ
العثمانية ألنها ِّ

 .3تأكيد العثامنيني العدالة يف الحكم
وتوسعها هو تأكيد العدل لدى العثمانيني .وعند التدقيق يف مقدمة ملحمة إسكندرنامه
كان العامل الثالث لقيام الدولة العثمانية
ُّ

ً
رشعيا لحكمهم
مسوغً ا
ي ّتضح أن أحمدي يبدأ بالتمهيد لحكم العثمانيني باإلشارة إىل عدالتهم
مقارنة بظلم املغول ،وهو ُّ
يعد تلك العدالة ِّ
ًّ

أيضا ،ونذكر البكوات [األمراء] ،وهم ّ
حكام مسلمون
بد أن نتذكر جميع العادلني ً
بقوله" :وبعد أن ذكرنا جميع أولئك الطغاة [املغول] ،ال َّ
ُ
بد أن يكون
أفضل من أسالفه"(.((12
أخريا ويبقى ،ال َّ
فمن يأيت ً
وعادلون .وسنختتم بتاريخهم هذا الكتاب [َ ]...
الحكم يف آسيا
يف هذه امللحمة ّ
شدد أحمدي عىل مبدأ العدالة يف الحكم ،وأقام رشعية العثمانيني عليها .ويف حديثه عن تعاقب ُ

الوسطى أملح إىل رضورة قبول الحاكم وقانونه يف حال ضمانه العدل والحكم الرشيد .وكان السبب الذي دفعه إىل تأكيد ذلك ُضعف
كافيني لرشعنة قيام دولتهم يف املرحلة ّ
العبايس ،الذي
املبكرة .فمن جهة ،لم يعد للخليفة
رشعية العثمانيني؛ ّ
ّ
ألن الدين أو ال َن َسب غري َ

وجود بعد سقوط دولة الخالفة اإلسالمية يف بغداد سنة 1258م .ومن جهة أخرى ،لم يكن العثمانيون
املقرر أن يبارك حكمهم،
ٌ
كان من َّ
(((12
من ُ
األرس البارزة بني قبائل األوغوز ليكون لهم
قوي يف الحكم  .ولذلك حاولوا تأسيس قاعدة قوية يقوم عليها حكمهم،
أساس ٌّ
ٌ

ٍ
رشعية
عوضوا ما كانوا يفتقرون إليه (من
ودخلوا يف رصاع عىل السلطة مع اإلمارات الرتكية اإلسالمية األخرى يف املنطقة؛ أي إنهم ّ
ِ
ِ
نسب) بالحكم العادل الذي التزموا به قدر اإلمكان وصار ً
وأصالة ٍ
قوة السلطة املركزية من سمات املحافظة
مبدأ
أساسيا لحكمهم .وكانت ّ
ًّ
ً
مرونة ،كان اعتماد الدولة عليه أكرب من اعتمادها عىل
وضعي وأكرث
أمر
عىل التوازن بني القانون والرشيعة اإلسالمية .وألن القانون ٌ
ٌّ
الرشيعة .غري أن فكرة العدالة العثمانية اقتضت التوفيق بينه وبني الرشيعة.

خامتة
يف ختام هذا البحث نخلص إىل أن الوثيقة ال غنى عنها يف دراسة التاريخ؛ ذلك أنه ك ّلما غابت الوثائق ،زادت التخمينات

ٌ
ربما لكانت
مدو ًنا ،أو كانت لدينا وفرةٌ
كافية من املصادر عنهَّ ،
األول من ُعمر الدولة العثمانية َّ
والفرضيات واالحتماالت .فلو كان القرن ّ
ّ
119 Stefan Pasco, La révolte populaire de Transylvanie des années 1437-1438 (Bucarest: Editions de l'Académie de la République roumaine,
1964), pp. 34-107; Kaçar, pp. 110.
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وتوسعها يف مراحلها األوىل .لكن يبدو أن غياب املصادر الكافية قد فتح أبواب االجتهاد
الصورة أوضح عن أسباب قيام هذه الدولة
ُّ

املؤرخني والباحثني.
والتأويل عىل مرصاعيها أمام ِّ

ِ
ويعد هذا املوضوع ً
ٌ
ٌ
ً
نسميه
حقيقة
غائبة ،فال يمكن أن تكون هناك
وما دامت الوثيقة
مثال
مطلقة يف التاريخّ .
حقيقيا لما يمكن أن ّ
ًّ

غامضا بسبب شُ ّح املصادر ،كان أكرث ُع ً
رضة للتغيري واالجتهادات .ورأينا يف هذا البحث أن هناك
املتغي" .فكلما كان التاريخ
"التاريخ
ً
ّ

الكثري من النظريات والتفسريات عن قيام الدولة العثمانية ،وكان ٌّ
"حقيقة ً
ً
ثابتة" يف حينه .ولكن بمرور الزمن وبالكشف عن
يعد
كل منها ُّ
ِ
ِ
وثائق جديدة ،تظهر
يتغي
أفكار جديدةٌ
ٌ
وتفسريات مغايرةٌ  .فمن غ ِب ْنز ( )1916إىل كوبرييل ( )1937إىل ِوتك ( )1938كان هذا املوضوع َّ
ٌ
واملؤرخون (املعرتضون واملتفقون) يبتعدون أو يقرتبون من هذه التفسريات من قريب أو بعيد .وألن نظرية
باستمرار ،وكان الباحثون
ِّ
حد ِو ِتك؛ إذ ُفتح باب
ِو ِتك كانت آخر تلك التفسريات
وأهمها ،ولو إىل حني ،فقد صمدت زم ًنا أطول .غري أن التاريخ ال يتوقف عند ّ
ّ
تتعرض لرضبات قاسية تنسفها من أساسها منذ مطلع
النقاش بشأن هذه النظرية من جديد يف
ثمانينيات القرن املايض ،ويبدو أنها بدأت ّ
ّ
ً
ّ
القرن الحا ّ
للشك يف رضورة إعادة النظر يف نظرية
مجال
القوة بما ال يدع
يل .وقد رأينا أن الحجج التي ّ
املؤرخ هيث لوري كانت من ّ
قدمها ِّ
ِو ِتك ووضع تفسريات جديدة لقيام الدولة العثمانية.

مؤرخون حاولوا أن يضعوا
تقوض األسس التي قامت عليها نظرية ِو ِتك ظهرت
ٌ
وبعد ّ
تفسريات جديدةٌ لقيام الدولة العثمانية ،وبرز ِّ

إقناعا تنسجم مع املوروث الرت ّ
ٌ
ٌ
ومقبولة حتى اآلن.
مقنعة
اإلسالمي لألتراك العثمانيني .ويبدو أن هذه التفسريات
يك -
تفسريات أكرث
ً
ّ

تفسري
فربما يظهر بعد بضع سنوات
ٌ
ولكن هل يمكن أن نجزم بأنها التفسريات النهائية والحاسمة لهذا املوضوع؟ ال يبدو األمر كذلكّ ،
إقناعا.
آخر أكرث ً
ومقنعني ما لم ّ
صحة
قويني
يبي البحث ً
أي تفسري أو نظرية ،أو نثق ٍّ
ّ
أيضا أننا ال يمكن أن نركن إىل ّ
نتأكد من ّ
بأي منهما ،مهما كانا َّ
َ
ِ
حد التزوير ،باألدلة التي
ربما إىل ّ
املؤرخ هيث لوري أن بول ِوتك تالعبّ ،
األسس التي َ
قاما عليها .لقد ّبينت النتائج التي كشف عنها ِّ
وتوسعها عىل أساس "الغزو"،
بنظريته .فقد بالغ يف تفسري قيام الدولة العثمانية
تصور املعجبني
ُّ
ّ
مرة ،وبطريقة فاقت ّ
بني يديه يف أكرث من ّ
ً
خاطئة،
حد ذاتها ليست
يف حني أن هذه املفردة لم تكن تعني "الجهاد" لدى العثمانيني األوائل .وعىل الرغم من أن نظرية "الغزو" يف ّ

يل لرشعنة قيام دولتهمّ .
هة لالستهالك الداخ ّ
موج ً
ولعل السبب الذي دفعه إىل
فإنه لم يدرك أن دعوة العثمانيني األوائل إىل الغزو كانت َّ
وربما يف هذه
دونوا تواريخَ آل عثمان بالغوا يف استخدام مفردة "الغزو"ّ .
املؤرخني العثمانيني األوائل الذين َّ
الوقوع يف هذا الخطأ هو أن ِّ
نربئه.
النقطة وحدها يمكن أن ِّ

إىل جانب ذلكّ ،
نظريته يف "الغزو" ،إسكندرنامه وكتابة جامع
أكدت مراجعة املصدرين اللذين اعتمد عليهما ِو ِتك لدعم
ّ
جدا
"شهادت" ،أنه َح َّر َف األدلة التي استند إليها؛ إذ تكشف القراءة الدقيقة التي أجراها هيث لوري مللحمة إسكندرنامه مع ًنى مختلفًا ًّ
صحيحة ستظهر فيها ٍ
ً
كثريا عن املعاين التي طرحها
عما ذكره .وحينما ُتقرأ اللغة املوجودة عىل كتابة جامع "شهادت" قراء ًة
معان تختلف ً
ّ
عدة أمراء آخرين يف األناضول خالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش أطلقوا عىل أنفسهم تلك األلقاب ،ولم
ِو ِتك .وسبقت اإلشارة إىل ّ

ِ
محرفة ملعاين الكتابة
يكن لبعضهم
ٌ
حدود مع ّ
أي دولة مسيحية .وقد حاول ِوتك أن يدعم ما انتقاه من إسكندرنامه بقراءات وتفسريات َّ
ً
تقوضت محاولة ِو ِتك إلثبات دور
املؤرخ هيث لوري أثبت أنها لم تكن
مدعومة باملصادر .ولذلك ّ
املنقوشة يف جامع "شهادت"ّ ،إل أن ِّ
أن األلقاب التي استخدمها السالطني العثمانيون كانت
"الغزاة" العثمانيني يف قيام الدولة
وتوسعها .وعىل الرغم من تأكيدات ِو ِتك ّ
ُّ

فإن جميع تلك األلقاب كانت موجود ًة بني قادة أو أمراء أتراك آخرين حينذاك ،وكانت تم ّثل املفردات السياسية السائدة يف
جديدةًّ ،

81

ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

عرف ُ
اإلسالمي
مفردت "غزو" و"غازي" بمعناهما
الك ّتاب الالحقون
األناضول خالل القرن الرابع عرش وال تم ّثل الواقع
َ
التاريخي .فقد َّ
ّ
ّ
املعروف ،غري أن هذا املعنى ُأسقط ُ
كثريا يف القرن الرابع عرش.
وط ّبق عىل واقع عثما ّ
ين مختلف ً
ِ
بقوة أد ّلته نفسها .فقد أثبت
ً
قوة أدلة نظرية ِوتك تكمن يف دوره يف استنطاق مصادره بما كان يريده هو ،وليس ّ
وأخريا ،يبدو أن ّ

أن ًّ
يؤيد تفسريه حينما يخضع لقراءة ناقدة صحيحة،
البحث ّ
كل من إسكندرنامه والكتابة املنقوشة عىل جامع "شهادت" يف بورصة ال ّ
وهو ما اتضح من ترجمته لكتابة الجامع عندما أهمل األلقاب التي ال تتوافق مع رأيه .وبرصف النظر عن أن األلقاب الواردة يف تلك

ين ّ
ين .باختصار ،يمكن
املبكر ،فهي تم ّثل مدى تأثُّر العثمانيني باملوروث
تطو ًرا
السلجوقي  -اإليلخا ّ
جديدا يف التاريخ العثما ّ
ً
الكتابة تم ّثل ّ
ّ
أن نقول إن جميع ُ
ً
ً
صالحة لتفسري
نتيجة لذلك ،لم تعد
نظريته،
نظريته ،وإن
األسس الفكرية واملادية التي استخدمها ِو ِتك ال تدعم
ّ
ّ
قيام الدولة العثمانية.
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