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 المقدمة

سوو ت تتنووا ه اوورا الدراسووة م روو ح مةوواار الحيووا  ادجتما يووة فوو  الد لووة 

العثمانية تلك الد لوة التو  ت سوعت فو  أرجواض ادرمت  رومت بويه ر ايااوا 

العديوود مووه ال,ووع عت  العرقيووات الماتلتووةت  المتن  ووة فوو  ادديوواهت  الل ووات 

 تأثر  الرى اثر  العادات  التقاليد  التتا ت الطبق   المعرف   التن ح الثقاف  

ف  تعودد  تميوو  تنو ح الحيوا  ادجتما يوة فو  اورا الد لوة التو  ت سوعت  لو  

 او  موا جعوه الحيوا   –اسيا ت  افريقيا ت   أ ربا  –حساع قارت العالم القديم 

 ادوداوار  الرقو  موه   اموه اوداوار الد لوة  تميوو  تادجتما ية مه التن ح

ر ف  امتوواج اورا التنو ح الوري انعكوس  لو   أث ت القاتها ادجتما ية  الدينية

  ل  تن ح  ت,ابك ارا المةاار الري تمةاار العمراه  الصنا ة  الورا ة 

كوواه  مووه فوو  اودااراووا  نم اووا فوو  فتوور  القوو    ادوداووار  ربمووا سوواامت 

بعم المةاار ف  رعتها ت   تتككها  ربموا اودمها  القرواض  ليهوا فو  فتور  

   .الرعت مثه العامه الدين

 س ت تركو ارا الدراسة  ل  ن ح العالقات ادجتما ية المتمثلة ف  محا لوة 

ادطالح  ادجابة  ل  تساؤه يمثه م,كلة البحث  ا  اوه المجتموا العثموان  

مجتما طبق  ؟  ماا  مةاار الطبقية إه  جدت ؟  د ر اد ياه  ال جهاض ؟ 

   فووو  المجتموووا  د ر المؤسسوووة العسوووكرية  تأثيراوووا فووو  الجانوووع ادجتموووا

العثمان  . كما ستتنا ه الدراسة السكاه  الحرت  المده  تأثراا ف  العالقات 

 ادجتما ية د راا ف  ت,كيه اله ية التركية . 

ائموة للمراجووا مباحوث  ااتمووة  ق الدراسوة سووتتك ه موه مقدمووة ت  سوت اورا  

 ثيو  الت  س ت نستعيه بها كمراجا تساامت ف  إثراض الدراسة  تعويواا  ت

 معل ماتها . 

 س ت نتبا منهجية طرح المعل مات   رروها للتحيوه  النقود ب يوة ال صو ه 

ت إل  الحقيقة التارياية المجر  البعيود   وه ادحكوام المسوبقة ت أ  التوأثر بت جو 
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ف رم البحث ا  الحقيقة التارياية كما  قعت ف  الحقيقة كما او   أ  مي ه ؛

  . د ه وياد  أ  نقصاه ت  د ه تحريت أ  توييت  

 

 تقديم

أه دراسة تاريخ الد لة العثمانية بصتة  امة مه الصوع بة بمكواه ؛ موه حيوث 

الموود  الومنيووة التوو  تاللووت قيووام  ت سووا اوورا ادمبراط ريووة فوو  قووارات العووالم 

الووثالث ؛  طيلووة التتوور  الومنيووة التوو  امتوودت مووه القووره الثالووث  ,وور  القووديم

موويالدي إلوو  القووره الع,ووريه أي واوواض السووبعة قوور ه مووه الووومه  اوو  فتوور  

 ط يلة جداً .

 الصووع بة توووداد فوو  دراسووة النةووام ادجتمووا   فوو  اوورا الد لووة المتراميووة  

فهوو  بحوور لجوو   ؛ادطوورات المتن  ووة اد ووران  ادجنوواس  الل ووات  ادديوواه 

حتمت  ةر ت البحث  لينا  ل ج   ا م غمار   إه كنا ف  بداية اط ات  

 .  رلك لحساسية  دقة الم ر ح . 

 بمووا أه المجتمووا العثمووان  بهوورا ادتسوواح  التنوو ح  الثووراض ادجتمووا   ف ننووا   

س ت نتابا المةاار ادجتما ية في  بحسوع مباحوث مقسومة  لو  الةو اار أ  

 جتما ية الت  كاه لها توأثير مبا,ور  كبيور  لو  المجتموا التركو المسميات اد

 ف  حيات  الي مية   ل  المست ى الرسم  للد لة . 
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 المبحث اد ه   

 العلماض

يعتبر العامه الدين  مه أام الع امه ال  ساامت فو  ت,وكيه المجتموا التركو  

القائم  ل  ادسالم با تبارا ديه ادكثريوة السوكانية فو  ادمبراط ريوة؛ كوا او  

العمه ادساسو   المحورك اد ه فو  انطالقوة تأسويس ادمبراط ريوة العثمانيوة 

يه ت حوود ا تحووت الرايووة التوو  قامووت  لوو  أيوودي قوواد  القبائووه مووه ادتووراك الوور

العثمانية  اار ا فو  الت سوا ا د باتجواا ادمبراط ريوة البيونطيوة ت  منوا إلو  

توم كافة ارجاض العالم رافعيه راية ادسوالم فو  حموالت الت سوا  التوت  الو  اه 

لهم فت  مصر  تسلم راية الاالفة ادسالمية مه الاليتوة العباسو  فو  مصور ت 

ثموان  اليتوة للمسولميه  حوام  رايوة ادسوالم  اطلو   بهرا اصب  السولطاه الع

  ل  نتس  " اادم الحرميه ال,ريتيه . 

 كانووت الصوو فية  التصوو ت اوو  السوومة ال البووة  لوو  الحالووة الدينيووة فوو  كافووة 

ارجاض الد لة  كانت بد م مه الالتاض ف  مقابوه اه تقو م اورا الطورن ب روتاض 

درا يش يسووم ه أحيانوواً " ال وووا  ) كوواه ال,ووي ل  الووال,وور ية الدينووة للالتوواض 

الووودرا يش  " المتحمسووو ه لتووور يي طووورن أ ليووواض ارسووواه ؛ يق مووو ه بتربيوووة 

التركموواه الووريه لوويس لهووم ر ابووط  ثيقووة بالووديه االسووالم  تربيووة إسووالمية ت 

 ي,ووبع نهم بووالقيم التوو  تتمثووه فوو  تعةوويم فووت  ادقطووار دكتسوواع أرم جديوود  

كما تبنت الد لة العثمانيوة سياسوة جلوع ادطتواه  1لت سيا رقعة دار االسالم ( 

الصووو ار موووه الووود ه المتت حوووة  توووربيتهم  لووو  العقيووود  ادسوووالمية ت  القيوووام 

بالتووودريع العسوووكري   ةوووائت أاووورى كووواه لهوووم ادثووور الكبيووور فووو  الحيوووا  

ادجتما يووة  السياسووية التركيووة فأصووبح ا قوواد  كبووار فوو  ادنك,ووارية   صووه 

رئويس  –ات بوه  صول ا إلو  منصوع الصودر اد ةوم بعرهم إلو  حكوام  ديو

 ال وراض . 
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 قوود ااتمووت الد لووة العثمانيووة باالن,وواضات الدينووة مووه مسوواجد  ج امووا  و ايووا 

 تكايا س اض  ل  المست ى الرسم  ت ا  المست ى ال,وعب  حيوث كانوت الد لوة 

االن,اضات الدينة الرامةت  التامة ااصة فو  العاصومة  أ  ت,رت  ل  بناض 

  اصم ال ديات  المده الكبرى المنت,ر  ف  اقاليم ادمبراط ريوة ت  تبوا  ف 

الحك مة المركويوة  كورلك الو د ت  حكوام ادقواليم فو  البنواض  كوراك اد,ورات 

 التجار  ادمراض الوريه يبورل ه ادمو اه لبنواض المسواجدت  التكيوا تقربوا الو    

يه يعتقود ه بوركتهم فو  ماتلوت  تاليدا لركرام ا  ركر  لو  موه اد ليواض الور

 المده العامر  بالسكاه  الن,اط ادقتصادي . 

 

 

 الثان  المبحث 

 ادقليات 

بوالتن ح العرقو   الودين  الوري كواه فو  البدايوة مصودر تميو المجتما العثمان  

إثراض  تن ح ثقاف  ساام ف  تط ر  تقدم المجتما العثمان  حيث كانت صتة " 

ادمبراط ريوة  كواه يطلو   لو    ف  كافوة انحواض اقواليم الم اطنة " ا  السائد

سوو اض المسولميه أ  غيوور المسولميه مووه ر ايووا  –اتووراك أ   ثموانييه  –الجموا 

مسولم  للحكوم بق  التسام  صتة أصولية مالوموة للمجتموا ال) الد لة العثمانية  

  -االسالم  ف  كه  صور  كوه مكواه أيواً كواه الحواكم ه ت  كواه المحك مو ه

يجد ه ف  الد لة االسالمية  –ف  أ,د العص ر ا,تهارا بالعصبية الدينية  حت 

المووالر .  لمووا اوورع الهوو د االسووبانييه فووراراً مووه ادرووطهاد الصووليب  جموو ح 

 اورا  *1اائلة لم يجد ا لهم ملجأ إد الد لة العثمانية ف  القره الاوامس  ,ور(

 الصتة مه اام ما ميو ب  الد لة العثمانية .
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ا جعووه الد لووة العثمانيووة مووالر امووه ل يوور المسوولميه يووأمن ه فيوو   لوو   اوو  موو

تروويي  .   الد لووة أم  اموو الهم  ممارسووة ا تقووادام د ه تووداه مووه هووار اح

ناايك  ه الم اطنيه موه ادقليوات الدينوة التوابعيه للد لوة العثمانيوة المنت,وريه 

 العووران  ال,ووامفوو  كثيوور مووه ال ديووات  ادقوواليم سوو اض فوو  البلقوواه أ  مصوور  

 غيراووا مووه المووده  لوو  ا تبووار انهووم مووه ر ايووا الد لووة  م اطنيهووا لهووم كافووة 

روريبة ماليوة " الجويوة " مقابوه اال تواض موه الادموة  يودفع ه  االحق ن  كان 

 العسكرية.

 ا  ما  فر لهم حيا  رغيود  موه اواله حريوة ممارسوتهم لكافوة انو اح الن,واط 

التجاري  الورا    الحرفو  فو  أرجواض الد لوة مموا مكوه لهوم تكو يه ثور ات 

طائلووة مووا المحافةووة  لوو  ار اح ابنووائهم بعوودم م,وواركتهم الد لووة العثمانيووة فوو  

المسولميهت  نوتي حر بها رد ا دائها . رلك ال اجوع الوري كواه يقو م بو  ابنواض 

 ه ارا السياسة العثمانية نةام  رت بالنةام " الملو  " يونةم ,وئ ه ادقليوات 

فوو  الد لووة  يوونةم  القاتهووا مووا الد لووة  الووري ادي فوو  نهايووة المطووات الوو  

است الل  موه قبوه الود ه الكبورى فو  فتور  روعت الد لوة  كواه احودي  سوائه 

)  قام ا بتنةويم مؤسسوة العثمانية التداه الاارج  ف  ال,ئ ه الداالية للد لة 

" الملووة " ل يوور المسوولميه بهوودت تنةوويم ,ووئ نهم الدااليووة بحريووة تامووة  أداض 

الجوية للد لة ف  مقابه الدفاح  نهم  لكوه موا تعواةم روعت الد لوة العثمانيوة 

 اوديوواد قوو   النتوو ر الاووارج  داالهووا ت  سووع  اوورا القوو   الاارجيووة لكسووع 

محلو  نةوام طوائت  يحوه يتباور لاض نةام المله يتتتت ت  ادنصار  ادتباح ؛ بد

كواه فو   -الملو - إد اه اورا النةوام* 1مل  م  مهدد لألسوتقرار  لله يوة معواً (

مرحلوووة قووو   ادمبراط ريوووة العثمانيوووة  ن,ووواطها يمثوووه مووودى سوووماحة ادسوووالم 

 تسام  الد لة موا ر يااوا ت  مقودرتها  لو  إفوراو نةوام إداري قو ي  مونةم 

صال  ادقليوات التابعوة للد لوة موا تعويوو ر ح التسوام  دااوه يحتة حق ن  م

) فوو  مرحلووة قوو   الد لووة العثمانيووة مثلووت نموو رج مك نووات المجتمووا العثمووان   

إسالم  ألنصات غير المسلميه  ه طري  تأسيس نةوام سياسو  داالو  يقو م 
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ناحية ت  يستند إل  قدر  تنةيمية ت  مؤسسية حي يوة  ل  العده  التسام  مه 

مووا اتاحووة فوورص العمووه  ادناووراط فوو  جميووا المهووه  1مووه ناحيووة أاوورى (

)  كواه  ادن,طة المتدا لة ف  رب ح ادمبراط رية د ه تقييود  لو  حريواتهم 

غيووور المسووولميه يوا لووو ه جميوووا المهوووه ت  ادن,وووطة التجاريوووةت  الورا يوووة 

سولميه ت الحرفية د ه أي تمييو أ  تريي ت فالنقابات المهنيوة كانوت ت,ومه الم

 اكوورا اسووتمرت  القووة الد لووة العثمانيووة بر ايااووا مووه غيوور  2 الوورمييه معوواً ( 

المسوولميه   القووة اووؤدض الر ايووة ينةمهووا  يرووبطها القووان ه الملوو  إلوو  اه 

اسووت لت  القوو ى ال ربيووة  جعلتوو  منتوورا  ,ووركا تصووطاد بوو  الر ايووا مووه غيوور 

مله  احداً موه ال,و ااد لا ) لقد ةه نةامالمسلميه للعمه رد الد لة العثمانية  

 ل  سماحة ادسالم ما ماالتي  فو  العقيود ت  لكوه لموا كانوت سوماحة االسوالم 

با إلوو  قلووع الرووعيت ف نوو  مووا أه بوودأت االمبراط ريووة  فوو  يوود القوو ي مصوو ق

العثمانيووة ترووعت ق ااووا  تاوو ر حتوو   قووا اداتووران ال ربوو  ألررووها بعوود 

جتما يووةت  ادقتصوواديةت  السياسووية ت ةيووت مجم  ووة التووأثيرات الثقافيووةت  اد

 ارا اداتران مهد لودا ه ادرسواليات  3الت  كاه قد تم التمهيد لها مه قبه ( 

التنصوويرية بحجووي متن  ووة منهووا تعليموو   اقتصووادي اثوور فوو  جوورع ادقليووات 

 التأثير فيها للعموه لصوال  الود ه ال ربيوة  تتنكور للد لوة التو  حمتهوا  ر وت 

) رولت االرسواليات التنصويرية ,واادا  لو  ه الوومه مصالحها  د  قور ه مو

اداتوووران كموووا لعبوووت المؤسسوووات التعليميوووة المرتبطوووة بالبعثوووات التنصووويرية 

 او  موا مهود للثو رات  4الماتلتة د راً ف  نم      طائت  مرتبط بالاوارج (

 العسكرية رد الد لة كما حدث ف  الي ناهت  صربيا ت  أرمينيا . 
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 الثالثالمبحث 

 

 الحرت

,كلت الصنا ات الحرفية الص ير  جوض اام مه ادقتصاد العثموان  ت  كانوت 

مصدر رون لنطان  اسا مه سكاه ادمبراط رية ت فه  تست  ع  دد كبيور 

د يتت ن  لي  إد  دد الملتحقيه بالمؤسسة العسكرية الت  كانت تستح ر  لو  

ركوو   رلووك لكوو ه ن,ووأ  اكبوور  وودد مووه القوو   ال,ووابة فوو  المجتمووا العثمووان  الت

 المجتما الترك  كانت ن,اض   سكرية . 

إد أه أي مجتمووا يحتوواج بالروور ر  إلوو  اديوودي العملووة فوو  المجوواه الحرفوو  

ت الري ي فر ادحتياجات العامة  الااصة ف  الحيا  الي مية للحركة المجتمعيوة 

ارا اديدي ت,كه مك ه مجتمع  ل  اص صيت  مه حيوث المسوت ى المعي,و  

 الم قا التاصص  ف  الد لة  ل  تأثيرا ف  ادقتصاد العام ت  مدى الادمات 

 اربواع كواه) الت  يقدمها  لو  المسوت ي الوداال  للد لوة  مورددا ادقتصوادي 

  لو  ال,وعع حاجوات بتوأميه يق م ه الريه ام  الحرتت الص ير  الصنا ات

) إه  حيووووث اداوووورى الوووود ه مووووا التجوووواري التبوووواده فوووو   اثوووورا 1( ادغلووووع

المنس جات المتقدمة جوداًت  التو  اصوبحت موه مو اد التصودير؛ كانوت منت,ور  

ف  جميا أنحاض االمبراط ريةت المصون  ات الجلديوة التو  كانوت أجو د ن  يوة 

 موه المعورت اه مدينوة   2ف  العالم بص ر  جاومة كانوت  اسوعة ادنت,وار ( 

ري فتر  ط يلوة ب رصة استح رت  ل  ,هر  كبير  ف  صنا ة النسيي الحري

 .  ليست بالقصير  مه الومه 
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 قد ,كه ارباع الحرت الطبقة ال سط  ف  المجتما العثمان   اد سا ان,وار 

ت ,وووكل ا منة موووة تاصصوووية  رفووو ا بمسوووميات ادصووونات التووو  يق مووو ه 

ال سووط  .  اربوواع الحوورت اووم  موواد الطبقووة )بصوونا تها  بيعهووا فوو  ادسوو ن 

ت  كبير  العددت يصنع ه الم ادت  يبيع نهوا فو  كبير  مرفهة رات ا تبارطبقة 

.  1 ( المده ت   ينقسم ه إل  ط ائت بحسع الم اد الت  يصنع نها  يبيع نهوا

كما  رفه صنا ة الحرت نقابات تاصصية تةم فيها كه نقابة متاصصة ف  

حرفة معينة منص ص  ليهات  د يسم  لدا لها إد موه كواه يموارس الحرفوة 

ابوةت  د يسوم  باود اجيوة ادنرومام بوه ادنتمواض متعلو  بالحرفوة المتعلقة بالنق

 د الووريه الحوورت اصووحاع قبوو ه يمكووه د) التوو  يمارسووها المحتوورت فعليوواً  

 نقابتو  فو  بالرور ر   رو اً  كاه محترت كه"  ل نج "  النقابات إل  ينتم ه

؛ كما تتبا النقابات نةام محدد ل  قيادت  الت  ت,رت  لي  2( بصنا ت  الااصة

) يطل   ل  رئيس النقابة " ,يخ "   لو  معا نو  "  تمثل  لدى اجهو  الد لة 

 بهوورا ت,ووكه  3 كوواه اووؤدض ماوو ليه بمراجعووة الد لووة ( كتاوودا " أ  " كاايووا "

الصووونا ة الحرفيوووة  نصووور اوووام فووو  الصووونا ات العثمانيوووة ؛  لهوووا مرد داوووا 

دقتصادي الكبير ما تمثيه نقواب  متميوو  متقودم لو  سولطت  التو  تحوافة  لو  ا

كيواه الصونا ة  تمثوه اديودي العاملوة فو  الصونا ات الحرفيوة لودى مؤسسووات 

مووا يقدم نو  مووه الد لوة  او  الموودافا الرئيسو  لحقو قهم  التووركير بود رام فو  

يوة التو  تمثوه ادمات اقتصادية دااه المجتما أ   ل  مست ى التجار  الاارج

 التا لوةت تعتبور احود ااوم المؤسسوات ت  رافد مه ر افد ادقتصواد دا م ق ي ت

 . العثمان   لمجتما المك نة لطبقات ا
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 الرابا المبحث 

 الطبقات 

م ر ح الطبقات ا  الم ر ح الرئيس ف  ارا الدراسة  ا  م روا تسواؤه 

فيها أي انها محا لة ادجابة  ل  سؤاه : اه المجتما العثموان  مجتموا طبقو  

؟؟ بمعناا الحقيق  للطبقية ام اه الطبقية ف  المجتما العثمان  لها اص صويتها 

 ؟ 

نجود اه المتهو م الطبقو   مه االه تتبا ال را الطبق  ف  المجتما العثموان  

ف  الد لة العثمانية ياتلت  ه المته م  الطبق  ف  المجتما الهندي القائم  ل  

التتا ت الُموري الري ي صه بحد جعه الطبقات منعولة  ه بعرها ف  طبقية 

متعالية تبدا مه طبقة السواد   تنتهو  بسولم طبقوة المنبو ريه؛  باوالت التتوا ت 

ال سط  الري يق م  ل  طبقوة النوبالض  ينحودر إلو   الطبق  ف  ا ربا العص ر

طبقووة ادقنوواه العبيوود الووريه يمووتلكهم النووبالض ادقطووا ييه كملكيووة ادرم التوو  

 يعمل ه فيها .

العثمانيووة نجود اه النةوام الطبقوو  المووري غيور منت,وور فو  الد لووة  الوةح فو  ال

قو م  لو  محاربوة لثقافة ادسالمية الت  تسوا ي بويه الر يوة ت  ت رلك لسياد  ا

الطبقيووة المقيتووة الم جوو د  فوو  الحرووار  اد ربيووة  الهنديووة ؛  إه كوواه يسوو د 

نةام يمكه اه نطل   لي  " التتا ت الطبق  " بيه ,ورائ  المجتموا فو  الد لوة 

العثمانيووة يقوو م  لوو  المهنووة  ال ةيتووة  الحالووة ادجتما يووة  ادقتصووادية للتوورد 

ري تر وواا  تعمووه  لوو  السووير  فوو  اوورا كانووت الد لووة تسوواام بطريقووة أ  ااوو

) كانوت الد لوة ,وديد  الترويي   ليو    أالتتا ت اكثور موه محا لتهوا محاربتو  

اداتمووام ببقوواض كووه فوورد فوو  طبقتوو  ت  لوو  ا تبووار أه رلووك مووه المسووتلومات 

 1األساسية للنةام السياس   ادجتما    لالنسجام.  بهدت ويواد  الرورائع (

مؤسسات الطبقية الت  كانوت سوائد  فو  المجتموا العثموان   يمكه أه نتابا أم ال

  ل  النح  التال  : 
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 ادنك,ارية -1

تعتبر ادنك,ارية  المة فارقة ف  المجتموا العثموان  موه حيوت التكو يه 

 التركية  مه حيث المهام العسكرية المناطة بها  كرلك ما  صلت اليو  

لد لة ف  فتر  متأار  مه تأثير ف  ادار  الد لة  تدالها ف  ا ل  ارم ا

 مه ن,اطها  مه ادسباع الت  ادت ال  حلها  التالص منها.

حيه اه طبقة ادنك,ارية تك نت  ه طري  استجالع ادطتاه الصو ار 

مه المناط  المتت حة  اارا هم إلو  التودريع العسوكري بعود إداوالهم 

للديه ادسالم  ؛ ثم الدفا بهم ال  المناط  القتالية  ا تبارام كمؤسسوة 

 سووكرية مهمتهووا التووت   القتوواه  قوود توودرج الووبعم موونهم فوو  المناصووع 

  الد لوة  اصوب  لهوم موه النتو ر  السوط   فو   إدار  ال ديوات العليا فو

التابعة للد لة العثمانيوة موا أاوه بعروهم إلو  ال صو ه إلو  ,و ه مونص 

بووه كوواه لهووم مووه النتوو ر مووا جعلهووم  –رئاسووة الوو وراض  –البوواع العووال  

يق موو ه بعوووه بعووم السووالطيه  تنصوويع ااووريه مكووانهم فوو  السوولطة 

 د الجنو د جووض موه المجتموا  انصوهرا ما مر ر ال قت اصوب  او مع

نهايوة القوره السوابا  ,ور ب)   ف  مك نات  لهم ما ل    ليهم ما  لي    

اصب  االنك,ارية جوض مه النسيي ادجتما    التجواري مسوتتيديه موه 

تما يووة لهووا امتياواتهووا ت  الجوودير انتمووائهمت  لوو  ,ووكلياً إلوو  ,ووريحة اج

 1ة المتميو  لهؤدض اصبحت مت ارثوة ( بالمالحةة أه المكانة ادجتما ي

بيه ابناؤام  كانت ادمتياوات لهم ف  ادقاليم  ال ديات اكثور منهوا فو  

العاصمة اسطنب ه حيث تمكن ا مه الحص ه  ل  ادستقاله الرات  فو  

بعووم ال ديووات مثووه طوورابلس  توو نس  الجوائوور يتوو ارث فيوو  الحكووم 

) .انيووة إد السوولطة ادسوومية فقووط ادبنوواض  ووه ادبوواض  لوويس للد لووة العثم

 اكوورا اصووبحت طبقووة االنك,ووارية رات نتوو ر بووال  بحكووم الصووالت التوو  

رأتهم حووداً جعلهووم يتحكموو ه صوارت تربطهووا بعامووة ال,ووعع .  بل وت جوو

 نوووتي  وووه تصووورفاتهم  2(صووويع السوووالطيه  كبوووار الووو وراض نتبالوووا  
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كبيوور    توودالهم المبا,وور فوو  ال,ووئ ه العليووا للد لووة ةهوو ر م جوو  سوواط

 لوويهم   لوو  تصوورفاتهم حتوو  تووم القروواض  لوويهم  تحجوويم نتوو رام كقوو   

 م 1126سياسية كبير   مت  لة  ل  ,ئ ه الد لة سنة 

 

 األ ياه  -2

 

 يمكه تقسيم اد ياه أ  الساد  ف  ادقاليم إل  ثالثة فئات : 

 التئة األ ل  : 

سوولطة  كبووار الموو ةتيه المعينوويه مووه قبووه ال) التوو  تنحوودر مووه الوو د  

  1المركويةت  الت  است طنت فيما بعد ف  المناط  الاارعة الرادتها ( 

 التئة الثانية : 

) تنتموو  إلوو  طبقووة الو موواضت  ادقطووا ييه المحليوويه التوو  كانووت تتمتووا 

بالسووط  ت  النتوو ر قبووه مجيوون العثمووانييهت  ممووا د ,ووك فيوو  أه بعووم 

  2بامتياواتها (السالطيه سمح ا لهرا الطبقة بادحتتاة 

 التئة الثالثة : 

) ا  الطبقة المتحدر  موه المماليوك الوريه يعو د توارياهم إلو  العصو ر 

ا تبوار   3ادسالمية ال سط  .  قد حكم المماليك مصر لبرعة قر ه (

 كوورلك جوووض مووه اد يوواه فهووم مكوو ه المؤسسووة الدينيووة بووأنهم العلموواض 

ب ج   ام أه أ يواه الوبالدت  ) يمكه الق ه  جوض مه اد ياهام التجار 

 الو ماض المحلييه ةل ا يتمتعو ه بنتو رام بعود أه فوت  العثمواني ه تلوك 

 العلموواض  التجووار  كبووار  بترووه صووالتهم ال ثيقووة برجوواه الووديه الووبالد

 لووم يطوورا  لوو  النةووام السوواب  للتووت  ت يوور كبيوور بووه بقوو   4المالكوويه (

تهم الووت اسووتق اا مووه ألصووحاع النتوو ر نتووس نتوو رام السوواب   امتيوواوا

 الد لة العثمانية  استمرا كما كان ا به اكثر مه الساب  .  
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 التقراض  العبيد -3

 

تعتبر طبقة التقراض المتس ل ه  مه ادن  طبقات المجتما العثمان   او  

التئة العاطلة  ل  العمه  تعتمد  ل  التسو ه ا  موا يقدمو  لهوم ادغنيواض 

مووه صوودقات  وكوو ات  إه كانووت اوورا الطبقووة اقووه  وودديا فوو  المجتمووا 

العثمان  موه غيورا موه المجتمعوات  الع اصوم الكبورى فو  رلوك ال قوت 

كافووه ادجتمووا   الووري تنةموو  ال,ووريعة ادسووالمية فوو  الد لووة بسووبع الت

) يأت  المتس ل ه فو  نهايوة الطبقوات ادجتما يوة ... العثمانية المسلمة  

اووم الوموور  التوو  كانووت تأكووه فوو  المطووابخ العامووة "  مووارات "  فوو  

القص ر مجاناً . إه مسوت ى حيوا  االسوتانب ل ت كواه أرقو  موه مسوت ى 

ت  كاه ف  المجتموا صونت موه العمالوة التو  1اللندن  ( حيا  الباريس  ت

تعتبر مه الرمه الطبقات التقير  التو  تقتوات  لو  مجه داوا  العرول  

كوواه ي جوود فوو  اسووتانب ه ) الووري يوو فر لهووا لقمووة العوويش  اووم العتووال ه 

ايروا  كوان ا موه الاوارج  اؤدضصنت كبير العدد جداً ت  ام العتال ه . 

قسوميه رئيسوييه ؛  توال  المينواض   توال  السو نت  كان ا ينقسم ه إل  

كانت لهم ت,كيالتت  نقابات .  توال  المو انن ت كوان ا يؤاور ه للادموة 

 كوواه لهوورا الطبقووة د ر بووارو الموو انن  تقووديم  2بعوود تمحوويص كبيوور ( 

الاوودمات الالومووة فوو  ت صوويه البرووائا إلوو  ادسوو ان  تن,وويط الحركووة 

الااصوة إلو   ادحتياجواتمات بت صويه التجارية فيها ؛ موا تو فير الاود

 ت  ...الخ المناوه  القص ر 

 العبيد : 

تعتبر ارا الطبقة مه الطبقات الهامة ف  الادمة المنوليوة ت  الوريه تعوي 

بهم قص ر السالطيه  ادموراض  مصودر اورا الطبقوة او  ال وو   التوت  

ت  حيث يتم اسرام ثم ت ويعهم  ل  اصحاع النت ر  المراكو العسوكرية

أ  يبا  ه ف  ادس ان ف  المده العثمانية ت  تم جلع بعةهم مه الد ه 
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يجووري ت,وو يلهم فوو   )المتاامووة لحوود د ال ديووات العثمانيووة فوو  افريقيووا

الادمات المنولية . يستند مار  أكثرام إل  ك نهم أسرى حورع . أموا 

ف  العص ر األاير  ت فقد كوان ا أطتواد يبتوا  ه موه قتقاسويا  بصو ر  

 اوم يتمتعو ه 1امة فقد جلع الس د منهم مه الصو ماه  موه الحب,وة ( 

بكثير مه الحق ن الت  تكتلها لهوم الود ه مقارنوة بأمثوالهم موه العبيود فو  

) جميا الحق ن االنسانية للعبيد ت كانت محت ةة. كواه د يجلود د ا ربا 

  ت يةلم ت  د يقته . للعبد  الجارية الح  ف  ,كاية سيداما إل  القار

 إل   ص ر متأار  مه تارياها .  2 د ياتم ه كما ف  أ ربا (

 

 التئة الحاكمة  -4

 ) أاه السيت  القلم (

 تمثه ارا التئة ارق   أ ل  التئات لما تتمتا ب  مه سلطة  جاا 

 مكانة اجتما ية  الية د تدانيها فيها أي طبقة أ  فئة مه فئات المجتما 

 العثمان  . 

  كانت ارا التئة  تتك ه مه التئات التالية : 

 الكتاع  -1

 سكرييه عال -2

 و ماض الطرائ   -3

 يمكه اه نطل   ل  ارا التئات مجم  ات النابة ف  المجتما 

بك نهم يمثل ه الق   العسكرية  السلطة الدينية الر حية ت  اصحاع 

 القلم  الكتابة ف  الد ا يه   وارات الد لة .  
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  الاامس المبحث 

 

 

 السكاه 

أثرت حركة التت   ال و  الت  قامت  ليها الد لة العثمانية ف  التركيبة 

السكانية مه حيث العدد  التن ح العرق   الل  ي  الثقاف   الدين  

 ,كلت ل حة فسيتسائية رائعة  كست جمه  تن ح التركيبة السكانية 

للمجتما العثمان  ما غلبة سياد  ر ح التسام  بيه كافة المك نات إد 

  اليسير النادر طيلة فتر  ق   الد لة العثمانية .  ما حدث مه ااتالت ف

 صراح لم يكه ليحدث ل د رعت الد لة  التداالت ادجنبية ف  

ال,ئ ه الداالية لإلمبراط رية ت  است اله بعم ادقليات لادمة 

مصال  الد ه ال ربية لتحقي  اغرارها ف  التداه ف  ,ئ ه الد لة 

عافها  السيطر   ل  ممتلكاتها  ه طري  استادام  العمه  ل  ار

بعم السكاه المحلييه  ااصة األقليات الدينية  العرقية الت  كانت 

 تتمتا بكافة حق قها ف  ره الد لة العثمانية .  

أه الد لة العثمانية لم تعرت ادحصاض السكان  إد ف   قت متأار  لرا 

 قت مبكر ارا باالرافة  يصعع التكهه بعدد سكاه ادمبراط رية ف 

ال  حركة الت سا السريا ف  بدايات الد لة مما يعط  مؤ,ر  ل  

 يتم إرافتهم يه راله بحسع سر ة الت سا   دد السكاه وياد  السكا

ج رافية بما ترم  ة ما كه حالة فت   رم مساحةال  السياد  العثماني

ية حت   قت ) دأبت الد لة العثمانمه سكاه ال  السياد  العثمانية 

متأار حت   قت متأار مه القره التاسا  ,ر  ل  تعداد مصادر 

الثر   د ه ادلتتات إل  احصاض  دد السكاه؛ معتبر  أه م ارداا 

الب,رية تنحصر ف  أ لئك األفراد الملتوميه بدفا الررائع أ  بأداض 

لرلك د تستطيا تقدير  دد السكاه بدقة إد بعد سنة  الادمة العسكرية
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إد أه  1(  م  ندما ,ر ت الد لة بأجراض احصاضات رسمية 1111

 دد السكاه بداض ف  التناقص ف  األ قات المتأار  بسبع   امه 

متعدد   متن ح اثرت ف  تناقص النم  السكان  ف  بعم ادقاليم 

)  يبد  مه المؤكد أه  دد السكاه كاه يتناقص االه القره اد ربية 

م نالحة أه  دد السكاه ف  المناط  1111نة السابا  ,ر ت  بحل ه س

 كرلك العربية الت  ,هدت   2األنار ليةت   البلقانية حصراً لم تت ير (

تراجا ف   دد سكانها بينما سجلت صع دا ف  اقاليم اارى ثم ارتتاح  

)  ثمة ما يؤكد أه  دد سكاه األقطار العربية ,هد اناتاراً إباه القره 

م ف  حيه أرتتا االه القره 1775عد سنة الثالث  ,رت  ااصة ب

 ما  3مه البلقاه  األنار هت  البلداه العربية (التاسا  ,ر ف  كه 

 بدايات القره الع,ريه تم تسجيه احصاض لعدد  لسكاه ادمبراط رية 

م 1814) لكننا نستطيا أه نؤكد أه  دد سكاه الد لة العثمانية سنة 

األرقام يجع األار بعيه  نسمةت  دستيعاع اراملي ه  26نح  

ملي ه " كيل متر  311اد تبار تقلص مساحة االمبراط رية مه"  

ملي ه " كيل متر مربا مما يعن  أه الكثافة السكانية 113مربا إل  " 

م  رلك أله  دد السكاه 1814  1111ترا تت تقريباً بيه سنت  

عد ارا التاريخ  مه المؤكد ان  ب 4ت ير ت يراً طتيتاً االه ارا الحقبة (

بقليه افه نجم ادمبراط رية العثمانية  تقلصت مساحتها   دد سكانها 

  إل  ما يعرت بحد د تركيا الحالية فقط . 
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 الق ميات  الط ائت 

إه م ر ح اله ية الق مية  الطائتية ف  الد لة العثمانية الت  كانت 

 بر تارياها تست  ع ق ميات كثير  ت  ط ائت دينية ماتلتة كانت 

تعيش ف   ئام  تعا ه م,ترك ف  كافة ج انع الحيا ت  مه مك ناتها 

 .يت,كه النمط ادجتما   ف  االمبراط رية 

لقد  قامت الد لة  ل   قيد  رات حرار  راساة ت فامتدت بها امتدادا  

رباً ت  إيراه ,رقاً ت  جن ع ر سيا  ةيماً ت ف صلت إل  اب اع فينا غ

إد أه  ,مادً ت  رمت ,ع باً ماتلتة اد ران متباينة الل ات  اددياه 

تام  الم,ا ر الق مية ت  الطائتية كاه يؤدي احياناً إل  صرا ات 

دم يةت  مراب  القت احقاد  د تواه حت  الي م تلق  بةاللها  ل  

 األكراد مه جهة  الي ناهت  ت األرمهات بيه األتراك مه جهة ت العالق

) لم يكه ارا الصراح بيه الق مياتت  الط ائت لين,ا ل د  أارى 

ةر ت تارياية معينة ت  أحداث اتارت فيما بعد منح  ااص ...  لم 

تكه  ليد  أحقاد تارياية قديمة إنما ا  حديثة العهدت  يمكه تعليلها 

لتاسا  ,ر ت  الع,ريه ت بالرج ح إل  أحداث جرت إباه القرنيه ا

 ا  ا   1 ليس بأحداث  رقية متأصلة منر القدم كما يتترم البعم (

ناتي  ه است اله الد ه ال ربية لهرا الط ائت ف  تق يم أركاه 

الد لة العثمانية لإلجهاو  ليها  تقسيم ممتلكاتها  كاه تجا ع ارا 

الد لة ادقليات سريا  مثمر اتت نتائج  بسر ة فائقة اثرت ف  

   جلت بانهياراا ثم سق طها .
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كانت تتمتا بحريات  ادقليات الاارعة للد لة العثمانية   ما اه ارا

لكه التداه اد رب   نت ر د تتمتا ب  اقليا ااري ف  الد ه اد ربية 

كاه ل  تأثير  ليها جعلها أدا  مع ه ادم به داه تك ه ادا  بناض 

) د يمكه أه ننكر أه بيه ةهراني  ؟ ,راكة ما المجتما الري تعيش 

العالقات بيه ماتلت األق امت  ادقليات كانت  القات جيد  نسبياً ت  ما 

مه ,ك أه األقليات الاارعة للحكم العثمان  كانت تتمتا بحق ن 

 حماية أكثر مه  تلك ادقليات ال  كانت تعيش ف  الممالك األارى 

حيث كانت ارا ادقليات  1( مثه فرنسا أ  امبراط رية الهابسب رغ 

تتمتا بحرية العباد   ادستقاله القرائ  فيما ياص اح الها ال,اصية 

) كاه النةام القرائ  حت  القره التاسا  ,ر يعكس  ام راا الدينية 

التعددية الطائتية . بمعن  أن  كاه لكه طائتة دينية محاكمها الااصة 

المحاكم ال,ر ية    فرت لهم حرية التقار  ال  2 قراتها ( 

) إه المحاكم االسالمية " ال,ر ية " ف  كثير مه األحياه ادسالمية 

تمن  المسيحييهت  اليه د حق قاً د تت افر ف  المحاكم المرابية لهاتيه 

الطائتتيه . لرلك كاه العثماني ه غير المسلميه يلجئ ه مه حيه ألار 

 3يك ن ا ملوميه برلك ( إل  المحاكم ال,ر ية ألنصافهم  لماً بأنهم لم

اد اه كه ارا االجراضات  ارا الحريات الت  تتمتا بها ارا ادقليات لم 

ت,تا للد لة العثمانية به حرصت  ل  العمه رداا  التحالت ما 

) الحرص  ل  تاليص المسيحييه ف  انحاض ا دائ  اليه كاه يهمهم 

العالم ت  بااصة ف  أرجاض الد لة العثمانية مه الحكم االسالم  

كاه ا  العامه  4 السع  لتح يه المسلميه إل  اكثرية مسترعتة ( 
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ادساس   الدافا اد ه لهؤدض الاص م الريه كرس ا كه جه دام 

ن منة متها ادجتما ية للقراض  ل  الد لة العثمانية مه االه ااترا

 است اله بعم ر ايااا مه ادقليات ال ير مسلمة لتتكيك البنية 

الداالية للد لة  التعا ه ما اد داض بحة التالص مه الهيمنة العثمانية 

 بحجي  ااية منها الحرية الدينية الت  كانت مكت لة لهم  يمارس نها 

 بكه حرية .
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ال  ااتمتها الت  تلاص ما  صلت إليو  موه نتوائي بعود   صلت الدراسة

المطالعووة  البحووث بوويه المراجووا  المصووادر التوو  توو فرت لنووا  اسووتطعنا 

ال صووو ه اليهوووا فيموووا يتعلووو  بم رووو ح البحوووث الوووري تنوووا ه المةووواار 

ادجتما ية ف  الد لة العثمانية  الت  تمثلت ف  دراسة  تحليه  محا لة 

اار موه حقوائ   موا تعرروت لو  موه محوا د تقييم م  يتعه بهورا الةو 

توييت أ  ت, ية ف  بعم المراجا الت  يتاور اصوحابها م اقوت تواريخ 

الد لة العثمانية ت فقما بمتابعة ارا المةاار  محا لوة تقييمهوا موه اواله 

دراسوووتها  ال ووو ص فووو  كنههوووا لل صووو ه إلووو  حقائقهوووا  حقوووائ  اثراوووا 

 جتما العثمان  . تأثيراا ف  الحيا  ادجتما ية ف  الم

 قوود ,ووملت دراسووتنا لووبعم المةوواار ادجتما يووة  لوويس كلهووا بووه تووم 

ااتيارنا لموا رأينواا موه مةواار كبيور  لهوا تأثيراوا ال اسوا فو  المجتموا 

 يمكه ا تباراا مه الة اار الهامة  الت  لها انعكاسها العام  ل  بواق  

مبا,ر  أ  غبر  الة اار الت  يمكه اه نعتبراا تقا رمنيا ا  لها  القة

 مبا,ر بالة اار محه البحث . 

ادقليووات  –السووكاه  –حيووث كانووت المةوواار محووه البحووث اوو  العلموواض 

األقليات  الط ائوت .  صولت فيهوا الدراسوة الو    –الطبقات  –الحرت 

نتووائي اامووة حوو ه تووأثير اوورا المةوواار  اثراووا القوو ي فوو  بنوواض الد لووة 

موو   ا يووة الد لووة العثمانيووة كمووا   القتهووا بالحيووا  العامووة  تحديوود مال

اةهرت الدراسة اثر ارا الة اار ف  الد لة العثمانية ف  مرحلوة ق تهوا 

 ت سووعها  انت,وواراات  تأثيراووا فوو  اثنوواض مرحلووة الرووعت  التال,وو  

  ادرمحاله .  
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