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چکیده

در ادوار پیییاز ال نیییحمدت وم ی ی دو ( ،)1481-1451/886-855نیییار

تاریخی ودانبات دولت عث انی و طبقه عح اه ،بهگونهای پاز رفته بود که

فارغ التمصاالن و ارس به وانمۀ دانز و رنی و جایگاه دیدیی اجت اعی

خود ،در دولت عث یانی جایگیاه وی یی پای ا کیرده بودنی  .ورنیو شی ن

انتخاب و انتصاب ولیراعظم ،به عدوان وقت رترین فیرد در نیاختار دولیت

پس ال شخص نحمان ،ال واان و رناان خود دلال آشکاری برای این ویم

بود .با وجود این ،بهرغیم ایدکیه دوره لواوی اری وم ی فیاته ،بیهوانیمۀ

تأناس و ارس صمن ث ان و گسترش آوولش و رنی ،نقمیۀ عمییی در

تاریخ عث انی ومسوب ویشود ،اوا ودانبات طبقۀ عح اه با دولیت عث یانی

در اییین دوره ،ال ثاییث تأثارگییذاری بییر ناانییتهییای نییحمان عث ییانی

 .1شدانه دیجاتال(10.22051/hii.2017.14283.1303 :)DOI

 .2انتادیار گروه تاریخ و ت

ن وحل انالوی ،دانشگاه پاا نورm.ebadi@ut.ac.ir ،
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تیاوتهای بارل و آشکاری با ادوار پاشان داشت .بر این اناس ،در ومالعه

ثاضر بیا رویکیرد تمحاحیی ،ایین ودانیبات و عواویل دخایل در آن ویورد

بررنی قرار خواه گرفت .یافتههای این پژوهز نشان وییدهی کیه فیته

شیر انتانبول در  ،1453/857قی رت و اقتی ار وم ی دو را بیه گونیهای

افزایز داد که او دیگر ناالی برای وشارکت و رناان در ق رت و کسب

وشروعات ال طریق جحب نظر آنها اثساس ن یکیرد .ال ایین رو ،وم ی

فاته برخالف رنم وألوف ،انتخاب ولیراعظم ال وایان و رنیاان را کدیار
گذشت و فردی ال طبقه غالوان(قولها) را جایگزین ناخت تا کاوالً تیاب

اواور او باش  .بر این اناس جایگاه و نیوذ و رناان طبقه عح اه در دولیت

عث انی را به شکل چش گاری کاهز داد .با توجه بیه ایینکیه ایین وییم،

ن ودار تالشهای اقت ارگرایانه این نحمان عث یانی بیود ،ااییار نارضیایتی
وتع د عح ای برجسته و وخالیتهای آشکار آنها ناز تغاایر خاصیی را در
رویه او در قبال و رناان و طبقۀ عح اه ایجاد نکرد.

واژههااای یلیاادی :و ی ارس در دوره عث ییانی ،نییحمان وم ی فییاته،
و ارس صمن ث ان ،طبقه عح اّه.

مقدمه

نیوذ و جایگاه جریان و رنی ،طبقه عح ا و وابسیتگان بیه و رنیه و آویولش و رنیهای ،ال

لوان شکلگاری و ارس ال نا ه اول قرن هشیتم/چیاردهم در قح یرو عث یانی ،بیهتی ری و
البته به شکل فزاید های رو به رش نیاد .به وانیمه ه یان ثریور وی ثر ،ولارت عظ یی در
دولت عث انی اغحب در اختاار وابستگان به و رنه بود .بر ایین انیاس ،در ادوار پیاز ال بیه
نحمدت رنا ن وم

دو  ،جریان عقا تیی ناانی وابسته به وی ارس(جریان و رنیی) ،بیه

یکی ال وتغارهای ویم در رون ناانتگذاری های دولیت عث یانی در وسیامل وییم ،بیهوییژه
وسامل دیدی و وذهبی تب یل ش ه بود .ال این رو ،در تباان وجوه وختحف ناانتهای دولت
عث انی ن یتوان تأثار این جریان را نادی ه انگاشت و یا ناچاز به ش ار آورد؛ ایین در ثیالی
انت که در ثکووتهای نحمدتی و خودکاوه ،اغحب ثاک ان و نالطان نعی وییکددی بیه

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 119 /

هر طریق و کن با ووان اقتی ار ومحیق وقابحیه ن ایدی  .در دورة نیحمدت وم ی فیاته(-855
 ،)1481-1451/886طبقۀ و رنیِِ پرنیوذی هیم در نیمه جاوعیه و هیم در نیاختار دولیت
عث انی ثرور داشت .عالوه بر این ،به وانمه فتوح و دنتاوردهای ناانی و نظاوی باشکوهِ
عی این نحمان ،بهویژه فته انتانبول( )1453/857که لقب افتخارآواز «ابوالیتوح» و «فیاته»
را برای او در پیی داشیت ،دولیت عث یانی یکیی ال ادوار شیکوه د و وییم خیود را تجربیه
ویکیرد .بیا وجیود ایین  ،هیر دو جرییان ،یعدیی جرییان و رنیی و شیخص نیحمان عث یانی
تکاپوهایی را برای تسحط بر طرف وقابل به کار ویبستد که در نیایت ودجر به تسیحط نسیبی
دنیییتگاه نیییحمدت بیییر جرییییان و رنیییاان و وییییار نییییوذ و نقیییز تأثارگیییذار آنهیییا در
ناانییتگذاریهییای دولییت عث ییانی ش ی  .در اییین واییان ال ی ی

نییو ،در باشییتر ومالعییات

صورتگرفته در تاریخ و ارس و تموالت تاریخی دوره وم ی فیاته باشیتر بدیای وی ارس
صمن ث ان (وشیور به و ارس فاته) در وج وعه فاته وورد توجه قرار ویگارد و ودانیبات
واان و رناان و طبقۀ عح اه با این نحمان عث انی وغیول واق ویشیود و ال نیوی دیگیر نایز
چد ان توجیی به تالشها و شاوههای ایین نیحمان عث یانی در تعی یل نییوذ و تأثارگیذاری
طبقۀ وابسته به و رنه در ناانتهای دولت عث انی ن یشود .ال این رو ،نوشیتار ثاضیر در
پی آن انت تا با تباان چگونگی تسحط وم ی فیاته بیر جرییان و رنیی و طبقیۀ عح ایه در
عث انی در دوره فروانروایی خود ،دالیل و عواول و ثر در ووفقایت ایین نیحمان عث یانی در
این عرصه را وورد تباان قرار ده .
فتح استانبول و تأثیر آن بر جایگاه سیاسی جریان مدرسی

فته شیر قسمدمداه در اوایل عی فروانروایی وم

دو جایگاه و رناان در ناختار قی رت

دولت عث انی و رون تأثارگذاری جریان و رنی بر ناانیتهیای دولیت عث یانی در دورة
این نحمان عث انی را به ش ت تمت تأثار قرار داد .در دورة نحمان وراد دو (ثی

-824 .

 1444-1421/848و  ،)1451-1446/855-850و رناان و در رأس آنها ولیر اعظم خحال

پاشای جد رلو(وقتول در  ، )1453/857نییوذ لییادی بیه دنیت آورده بودنی تیا جیایی کیه

تأثارگذاری آنها در نموح عالی ناانی واند انتقال قی رت در رأس هیر ناانیی دولیت

عث ییانی ناییز آشییکار بییود .وییراد دو در نییال  1444/848و بییه خوانییت خییود ال قیی رت
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کداره گاری کرد .وی پاز ال واگذاری نحمدت به فرلن ش ،ارکانِِ دولتِ(صاثبان وداصب

ویم و کحا ی) جانشان خود را ناز انتخاب کرد و خحال پاشا جد رلو به ودصب ولییراعظم و
وال خسرو(د )1480/885 .به ن ت قاضی عسیکری نیحمان جیوان عث یانی ودصیوب شی ن

(عاشقپاشالاده132-131 :1332 ،؛ اوروجب

121 ،؛ ب لاسی ،نیده  .)572/6 :1084نیحمان

جوان در طول دو نال لواو اری خود در این وقمی ( )1446-1444/850-848تمیت تیأثار
لغدوس پاشا(د )1464/869 .لَحِۀ خود قرار داشیت؛ 1انیت رار ایین شیرایط تی یی ی آشیکار
برای نیوذ و رناان در دولت عث انی به ش ار ویرفت .خحال پاشا به عدوان ن اید ة شیاخص

انال و رنی دولت عث انی (ن

 ،)Itzkowitz, 1972: 24-5 .که پاز ال ایین در ادارة اویور

با انتقالل کاول ع ل ویکرد ،ال وضعات پازآوی ه خشیدود نبیود ( Uzunçarşılı, 1988,

 .)1/430-1, 2/9ال این رو ،ولیراعظم که با ه ف تج ی ق رت و نیوذ خود در دولیت ،بیا
بیرهگاری ال فرصت فراهم آو ه ال شورش یدیچریها ،لوادۀ بالگشت وراد دو به قی رت

و نحمدت را فراهم آورد (( )1446/850طورنون ب

33-32 :1332-1330 ،؛ روثی:1992 ،

443؛ تواریخ آلعث ان [وجیولال لف]70 :1922 ،؛ و ناز ن
وم

.)İnalcık, 1987: 74-103 .

دو پس ال جحوس دگرباره بر اورنگ نحمدت در  ،1451/855با توجه به نییوذ و

ق رت خحال پاشا در دولت ،وی را در وقا ولارت عظ ی ابقیا ن یود(ب لاسیی ،نیده :1084

 .)704-703/7اگرچه در دو نال اول هر دو طرف با و ارا و و اشات رفتار ویکردنی  ،اویا

اختالفنظر دربارة ث حه به قسمدمداه ووجب عحدیش ن خصووتهای پاشان گردیی (ه یو،
 .)716/7خحال پاشا تالش ویکرد با برجستهکردن پااو های ودییِِ چدان اق اوی و اثت ال به
راه افتادن جدگ صحابی 2دیگری بر ض عث انیها ،وم ی دو را ال دنیت یالیی ن بیه ایین
اق ا تیورآواز بال دارد(ه و .)704/7 ،در وقابل ،نحمان با ث ایت جداح طرف ار خیود 3،بیر

 .1لغدییوس پاشییا اصییحاتی یونییانی و یییا ارناووی(آلباناییایی) داشییت و ال طریییق دوشییاروه جییذب دولییت عث ییانی ش ی ه
بود(.)Savvides, 2002: 384

 .2در دوره کالنا

عث انی ،به نحسحه جدیگ هیایی کیه بیا ثریور چدی ین نایروی وتمی اروپیایی و دعیوت پیا بیا

عث انیها صورت ویگرفت جدگ صاحبی اطالق ویگردی .

 .3لغدوس پاشا و شیابال ین پاشا(د )! .ناز که ویدانستد فته قسمدمداه ووجب تثبات و افیزایز اقتی ار نیحمان جیوان
خواه ش  ،بر خالف خحال پاشا که بر ناانت خارجی وبتدی بر صحه و نالش تأکا ویکرد ،بر طبل جدگ کوبای ه و
خوانتار ث حه به قسمدمداه و فته آن بودن (ن

.)İnalcık, 1991: 978 .
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تص ام خود برای فته قسمدمداه پافشاری ویکرد(ه و704/7 ،؛ و ناز نی

Shaw, 1988: .

1/55؛ .)Itzkowitz, 1972: 25فته قسمدمداه ،که در رول نیهشیدبه باسیتم ج یادیاالولیی

/857باستم و نیم وِه  1453صورت گرفت(نشری704/2 :1995 ،؛ ابینک یال:1983-1970 ،
70/7؛ و ناز ن

 ،)İnalcık, 1997: 224 .برای نحمان وم

دو اعتبار و شییرت فراوانیی

را در جیان انال به ه راه داشیت و او را بیه «فیاته» و «ابیوالیته» وحقیب نیاخت ( Gibb,

 1942: 22; Lewis, 1972: 3و ناز ن
ال ایران ،وصر ،ثجال ،باحا

 .)Alderson, 1956: 111, 114ال این رو ،هائتهیایی

ایین

قرهوان و وداطق وختحیف رو ایحیی بیرای عیرب تبریی

دنتاورد بزرگ راهی انتانبول ،پایتخیت ج یی عث یانی شی ن (قریتووولوس90 :13328 ،؛

برای این فتهناوهها(بشارتناوهها) و جوابهای ارنیالی بی انیا نی

 .فریی ونبی

:1274 ،

 .)-235/1در واق دنتیافتن به انتانبول و الواانبرداشتن دولت روبهلوال بازانس( Hanak

 ،)and Philippides, 2001: 561وم

دو را ال نحمانی که پازتر ال نحمدت خح شی ه

بود ،به یکباره به فاته بزرگی وبی ل نیاخت .نتاجیۀ بالفصیل تثبایت جایگیاه وی بیه عدیوان
نحمانی وقت ر ،در به لن ان ان اختن خحال پاشیا ،ولییراعظم صیاثب نییوذ عث یانی آشیکار

گردی ( .)Repp,1986: 169-70; Mumcu, 1963: 38-9بر این اناس ان ک و تی پس ال

فته ،خحال پاشا به اتیا خاانت و ه لی با دولت بایزانس لنی انی شی و چییل رول بعی ال
آن ،به دنتور وم

فاته در ادرنه اع ا گردی (عاشیقپاشیالاده142 :1332 ،؛ اوروجبی

124 :1925/1343؛ روثی449 :1992 ،؛ ابن ک یال .)89-88/7 :1983-1970 ،وم ی دو

،

پس ال اعی ا ولییراعظم و رنیی خیود ،بیرای و انعیت ال تج یی دگربیارة نییوذ ناانیی
و رناان در دولت ،ولییر اعظیم خیود را ال وایان طبقیۀ غالویان(قولحر) انتخیاب کرد(نی

.

 .)İnacık, 1958: 110به این ترتاب ،ولارت عظ ی ،که ال ب و تأناس دولت ن یاد قی رت
و تأثارگذاری طبقۀ عح اه در وجوه وختحف دولت عث انی به ش ار ویرفت ،به طبقۀ غالوان

ودتقل گردی و وم ود پاشا(د ،)1474/879 .ال غالوان برجسته و اورای یدیچری ،به عدیوان

ولیراعظم انتخاب و ودصوب گردی (ب لاسی ،نده 705/7 :1084؛ ابنک یال:1983-1970 ،
14/7؛ قس .قریتووولوس.)92 :1328 ،

رواج اثادیث ودتسب به پااوبر انال (ص) ،که در آنها ض نِِ دادن نوی فته قسیمدمداه
ال نوی وسح انان ،اوار و نپاه فاته این شیر وورد ت جا قرار گرفتهان  ،عاول دیگیری بیود
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که ووجب تقویت جایگاه وم

فاته در وقابل و رناان بانیوذ گردیی (قواوی61 :1955 ،؛

نشیییری706/2 :1995 ،؛ عیییالی25-252/5 :1277 ،؛ بیییرای ایییین اثادییییث نی ی

 .وسیییحم،

1334/1 :2006/1427؛ ابن ثدبل .)332-331/14 :1995/1416 ،فارغ ال درنتی یا نادرنیتی
انتساب این اثادیث به پااوبر(ص) ،توجه ب انیا ال نظر بمث ثاضر ال دو نظر دارای اه ایت
انت :ال ی

نو ،اشاعۀ این اثادیث در طول وماصرة انتانبول ،روثاۀ لشکریان را تقویت

ویکرد و ق رت و نیوذ وعدوی شایانی را به شخص نحمان عث یانی وییبخشیا ( Emecen,

 )2001: 212-3; and see Babinger, 1978: 84-85; Uyar and Erickson, 2009, 35و
ال نوی دیگر ،پس ال فته به دلال ومابقت اوار وورد ت جا در ثی یث ویذکور بیا نیحمان
عث انی ووجب گردی او نزد رعایای خود به عدوان فردی وق س جحوهگر شود(ن
256/5 :1277؛ و ناز ن

 .عیالی،

 )Kufralı, 1949: 130 .تا جایی کیه عیوا ال او بیه عدیوان فیردی

صاثب کراوت و «و یی وین عدی ا » نایز ییاد وییکردنی (ن
 .)433-43/7ب ینترتاب وم

 .ابینک یال:1983-1970 ،

فاته ال این لوان به بع  ،ض ن اشیاره بیه ثی یث ویذکور،

1

خود را فردی وعرفی وی کرد که عالوه بر پرداختن به اور غزا ،ت یاوی تیالش خیود را بیرای
اثاییاش شییریعت ،وتابعییت ال خحیییای راشی ین و وصییاله وسییح ان «بییر وجییه اثسیین» بییه کییار
ویبد د(فری ونب

 .)256/1 :1274 ،چدان نگرشی تأثار لیادی بر ودانیبات وی بیا جرییان

و رنی برجای گذاشت .نالطان پاشان عث انی در کدار عواویل وختحیف ناانیی و اداری،
برای کسب وشروعات هرچه باشتر ه واره خود را ناالود نزدیکی به عح ا ویدانستد  ،ثیال
آنکه رواج چدان اثادیثی ،به وم
ویبخشا  .با وجود این ،وم

فاته جایگاه دیدی برتر و فراتری ال جایگیاه و رنیاان

فاته درص د برآو با ه ف تب یل تختگاه ج ی به ورکزی

ویم برای فعالاتهای آوولشی در قح رو عث انی ،تربات و رناان وورد ناال دولت و جاوعیۀ
عث انی( ،)Imber, 2011 : 2/333و اثت یاالً بیرای نظیارت باشیتر بیر تکیاپوهیای ناانیی و
اجت اعی جریان و رنی و طبقه عح اه ،بدا و تأناس و ارس در انیتانبول را در دنیتور کیار
 .1بهعدوان وثال در فتهناوههایی که به ودانبت فته انتانبول به فروانروایان دیگر ارنال شی ه ،ضی ن تشیریه چگیونگی
فته شیر و جانبالیها و ف اکاریهای خود و نپاهاانز ،غالباً به این اثادیث به صورت وکیرر اشیاره شی ه انیت(ن

فری ونب

.)248-244 ،243-239 ،238-235 /1 :1274 ،

.
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خود قرار ده  .بر این اناس ،در ابت ا کحاسای وشیور ایاصیوفاه ،بیه جیاو تبی یل(ب لاسیی،
نده  )621/7 :1084و در جوار آن و رنهای برپا گردی (عالی ،)260/5 :1277 ،باز ال ص
کداسه و دیر ،ه گی به وساج و تع ادی ناز به و رنه و خانقاه تب یل ش ن («نحمان وم
فاته وقیاهنی»)34(30 :1938 :1938 ،؛ و نایز نی
بدای ی

 .)Gökman, 1943: 15 .بیه دنبیال آن،

وج وعۀ بزرگ و باشکوه دیدی و عح ییآوولشی در انتانبول در دنتور کار قرار

گرفت(عاشقپاشالاده143 :1332 ،؛ نشری706/2 :1995 ،؛ ابنک ال،101/7 :1983-1970 ،
 )621کیه بدییای آن در  1471/875بییه پایییان رنییا («نیحمان وم ی فییاته وقیاییهنییی»-37 ،
)49-48(38؛ اولااش چحبی138/1 :1314 ،؛ آیوانسرایی .)8/1 :1281 ،ویمتیرین قسی تهیای
این وج وعه جاو باشکوه و و ارس هشتگانۀ بزرگ ناختهش ه در اطراف آن بودن کیه
اغحب به عدوان «و ارس عالاه» عث انی وورد توجه بودن («نیحمان وم ی فیاته وقیایهنیی»،
)263(125 ،)262(144 :1938؛ نشییانجیلاده401/2 :1290 ،؛ خواجییه نییع ال ین-1279 ،
578/1 :1280؛ Âli, 1997: 11/519,؛ برای تیصال دربیاره ایین وی ارس و دالییل بدیای آن
ن

 .عبادی 121 :1395 ،به بع ) .با این ثال و بهرغم اهت ا تمسانبرانگاز وم ی فیاته بیه

تأنیاس وی ارس وختحیف در انیتانبول ،او وصی م بیود بیرای تمقیق اقتی ار ومحیقِِ نیحمدت
آلعث ان ،برخالف ادوار پاشان ،ال دخالت وستقام و آشیکار طبقیه عح ایه در ناانیتهیا و
تص امگاریهای کالن خود و انعت به ع ل آورد(ن

 .اداوه).

تالشهای نایام برای احیای نفوذ سیاسیِ جریان مدرسی

بررنی تموالت وختحف ناانی و نظاوی دورة پس ال فته انیتانبول( )1453/857تیا ویرگ

وم

فاته( )1481/886و وقایسۀ آن با ادوار پاشان نشان ویده کیه قی رت تأثارگیذاری

جریان و رنی نسبت به گذشته به ش ت کاهز یافته بود .دو عاولِِ اقت ار وم

فیاته پیس

ال این فته و خارجش ن وداصب عالی ناانی واند ولارت عظ ی ال دنت و رناان را بای
عواول تعاانکدد ه در این رون دانست .برخالف ادوار گذشته ،در ایین دوره بیرای پاشیبرد
وسامل ناانی ناالی به فتوای عال ان و رنی اثساس ن یش و ییا ثی اقل در ودیاب چدیان
گزارشی در این باره دی ه ن یشود .وداب تدییا در یی
وم

ویورد ال درخوانیت فتیوا ال نیوی

فاته ال عح ا در جریان لشکرکشی به بونده(بوندی) در  1463/867خبر ویدهدی  .در
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پی ایین لشکرکشیی ،قرال(ثیاکم) بونده(انیتیان تواشیوی ) 1کیه تیاب وقاوویت در وقابیل
ناروهای عث انی را ن اشت در نیایت تسحام وم ود پاشا(د )1474/879 .ش و ولیراعظم ناز
با وی وصالمه کرد .نحمان برخالف ولیر اعظم خود وعتق بود که پس ال غحبیه و پایرولی
نبای وصالمهای صورت ویگرفت .در پی انتیتاش نحمان ال عح یا در ایین بیاره ،شیاخ عحیی
بسماوی وشیور به وصدّی

(د 2)1470/875 .فتوایی ب ین ور ون صادر کیرد کیه وییتیوان

عی و پا ان واان ولیراعظم با قرال بونده را نادی ه گرفت .نحمان عث انی ناز با انتداد بی ان
فتوا ،قرال وذکور را به قتل رنان (عاشقپاشالاده166 :1332 ،؛ نشری766-764 /2 :1995 ،؛
ابنک ال .)244-243/7 :1983-1970 ،وداب اطالع دیگری ال فتوای تأثارگذار و رناان بر
تموالت ناانی و نظاوی دورة فاته به دنت ن یدهد .
با وجود آنکه طبقه عح اه در این دوره نییوذ نیابق را ن اشیتد  ،اویا و رنیاان ال تیالش

برای تأثارگذاری در ناانتهای دولیت عث یانی فروگیذار ن ییکردنی  ،اگرچیه در باشیتر

ووارد این تالشها وقرون به توفاق نبود .یکیی ال و رنیاان برجسیتۀ عیی وم ی فیاته ویال

گورانی (د 3)1480/893 .بود که ب لاسی ال وی با القابی چیون «انیتاد القیرّآش و ال می ّثان»

یاد ویکد (ب لاسی ،نده 621/7 :1084؛ عیالی .)257-256/5 :1277 ،او در دورة ویراد دو

به قح رو عث انی آو و ال نوی وی به عدوان انیتاد وم ی فیاته برگزیی ه شی  .ه ی لی و
ه راهی وی در طول وماصرة انتانبول با نحمان عث انی ،ووجب ش تا بیر جایگیاه وی نیزد

نحمان باز ال پاز افزوده شود(ب لاسیی ،ه یانجیا؛ عیالی ،ه یانجیا) .فیتهناویۀ انیتانبول

ارنالش ه ال نوی وم

فاته برای ایدال نحمان و حیوکی وصیر(ث

 )1461ناز به قحم وال گورانی نوشته ش (فری ونب
اثت ال لیاد پس ال اع ا خحال پاشا ،نحمان وم

(اعظم) (ن

-1453/865-857 .

 .)235/1 :1274 ،بدا بر برخی وداب و بیه
فاته درص برآو وی را بهعدوان ولیر

 )Repp, 1986: 169-70.ودصوب ن ای  .وال گورانی با باان اینکه در صورت

پذیرش این ودصب ال نوی وی ،خ ا ثر (غالوان نحمان) ال او دلگار و ناراثت خواهدی

1. Stefan Tomashevich.

 . 2ال آنجایی که وی ال نیدان کیودکی دنیت بیه قحیم شی ه و دنیت بیه تیألاف لده بیود ،بیه «وصیدی
بود(طاشکُپریلاده.)100 :1975/1395 :1975/1395 ،

 .3ودسوب به گوران(کوران) ال تواب شیرلور.

» وحقیب شی ه
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ش  ،ال پذیرش ودصب ولارت نربال لد(طاشکُپریلاده52 :1975/1395 ،؛ وجی ی:1269 ،

104؛ الکیییوی ،بیییتییا :ب172؛ کاتییب چحبییی128/1 :2010 ،؛ عییالی .)227/5 :1277 ،عی

پذیرش این وقا ال نوی و رنی برجستهای واند وال گورانی ،که نیزد نیحمان نایز جایگیاه

واالیی داشت ،ال دو ودظر قابل توجه انیت :یکیی ایدکیه بیا توجیه بیه قی رتییافتن غالویان

دربار(قاپو قولحری) ،برخالف ادوار پاشان ،شرایط برای قرار گرفتن یی

و رنیی در رأس

اوور اداری و ناانیِِ عث انی برای و رناان ویاا نبود .دیگر ایدکه وال گورانی نعی ویکیرد
ال این طریق نارضایتی و رناان ال چدان شرایمی را به نیحمان عث یانی نشیان دهی و وی را

وتوجه این نکته ن ای که در صورت عالقه ود بیودن بیرای بیهخی وتگیرفتن و رنیاان در
وداصب ناانی وی ی واند ولارت ،الل انت ابت ا شرایط برای ثرور وی ثر و تأثارگیذار

آنها ال نوی نحمان ویاا و آواده گردد.

اگرچه وال گورانی ال پذیرش ودصب ولارت(یا به اثت ال لیاد ولیراعظ ی) خیودداری

کرد ،در عان ثال ،پاشیدیاد ارامیهشی ه وبدیی بیر پیذیرش ودصیب قاضییعسیگری را قبیول

ن ود(طاشکُپری لاده :1975/1395 ،ه انجا؛ وج ی104 :1269 ،؛ الکیوی ،بیتا :ه انجا).
به نظر ویرن وال گورانی به عدوان ی

و رنی ،با توجه به ناانیت تم یی نییوذ قی رت

و رناان ال نوی نحمان عث انی ،اثساس ویکرد بتوان با تکاه بیر ودصیب قاضییعسیگری

بهعدوان ی

وقا قرایی تا ث ود لیادی وستقل ع ل ن ایی (ن

 .)Ateş, 1976: 407 .بیر

ه ان اناس ناز ب ون عَربْ به نحمان ،افراد وورد نظیر را بیرای تی ریس و قریاش ودصیوب

کرد(طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه یانجیا؛ وجی ی105-104 :1269 ،؛ الکییوی ،بییتیا:
ه انجا) .ال این رو ،در اواخر  1454/858یا اوایل  ،1455/859وم

فاته ااهراً با آگیاهی

ال قص والگورانی ،با این بیانه که رنا گی به اوقیاف نیالطان عث یانی در برونیه تدییا ال

عی ة او ناخته انت ،والی وذکور را ال قاضیعسیگری عیزل و تولایت اوقیاف برونیه ،بیه

ه راه ودصب قرای این شیر را ب و واگیذار کیرد(نشیری716/1 :1995 ،؛ طاشیکُپریلاده،

 :1975/1395ه انجا؛ وج ی105 :1269 ،؛ الکیوی ،بیتیا :ه یانجیا؛ نیع ال ین ،ه یان،

450/1؛ عالی .)227/5 :1277 ،ثرور او در برونیه و در وداصیب ج یی نایز چدی ان طیول
نکشا و بهلودی بهدلال وخالیت با برخیی دنیتورات نیحمان عیزل شی (ه یانجاهیا) .ویال
گورانی که بهعدوان ی

و رنی برجسته ال تمقق اه اف خیود در دنیتگاه عث یانی نااوای
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ش ه بود ،قح رو عث انی را ترک کرد و راهی وصر ش (ه انجاها) .در واقی وییاجرت ویال
گورانی را بای به ودزلۀ اعتراب به ناانت وم

فاته در قبیال وی و بیهطیورکحی ومی ود

کردن ق رت و نیوذ و رناان به ش ار آورد .اگرچه با تالشهای وم

فاته ،ویال گیورانی

با ترک وصر به برونه بالگشیت و وداصیب پاشیان خیود را بیه دنیت گرفیت()1458/862

(طاشکُپریلاده53 :1975/1395 ،؛ وج ی106 :1269 ،؛ الکیوی ،بیتیا :آ173؛ و نایز نی

.

; ،)Yaşaroğlu, 2005: 30/249-50اوا تا لوان درگذشت وال خسرو و انتصاب او بهعدیوان

ویتی و شاخاالنال در  ،1480/885وداب اطالع چد انی دربارة وی و فعالاتهیای اثت یالی

او به دنت ن یدهد .

عالوه بر والگورانی ،ومایال ین وم

بن تاجال ین ابراهام وشییور بیه خمایبلاده(د.

 )1496/901ناز ال ج حه و رناانی انت کیه در وقابیل ناانیت اقتی ارگرایی وم ی فیاته
نتوانست اق ا و ثری برای تج ی نیوذ طبقیه عح ایه در ایین دوره انجیا دهی  .او ال ج حیۀ
نخستان و رنان و ارس صمن ث ان بود که پس ال و تی به عحت برول اختالفاتی وایان وی
و نیحمان ال وقیا خیود عیزل شی (طاشیکُپریلاده .)90 :1975/1395 ،عیزل خماییبلاده را
ویتوان ن ونهای بارل ال ناتوانی و رناان در تأثارگذاری بر ناانتهیای دولیت عث یانی در
اییین وقمی بییه شی ار آورد؛ اگرچییه پادرواییانی وییال گییورانی ،دوبییاره او را بییه اییین ودصییب
بالگردان (طاشکپریلاده ،ه انجا) .با وجود این ،خمابلاده در تعاول با دولت یردان نیعی
ویکرد تا ث اوکان برتری هدجارهای و رنی را با قول یا فعل خود نشان ده  .بدا بر برخی
گزارشها ،خمابلاده ثتی به هدگا ثرور نزد نحمان و یا ولرای وی ،ال تعظیامکیردن و
بونییا ن دنییت اوتدییاع ویییکییرد و تدیییا بییه گیییتن «السییال عحییاکم» و وصییافمه اکتیییا
ویکرد(طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه انجا؛ کاتب چحبی ،ه یان .)113/3 ،بیا ایین ثیال،
ایین و رنییی نایز واندی بسیااری ال و رنییاان دیگیر در اییین دوره تأثارگیذاری چدی انی در
ناانتهای وم
تالش وم

فاته و دولت عث انی ن اشت.
فاته برای وم ود کردن تأثارگیذاری و رنیاان در ناانیتهیای دولیت،

نارضایتی آنها را در پی داشیت تیا جیایی کیه برخیی و رنیاان بیه رغیم اصیرار نیحمان ال
ه کاری با آلعث ان خودداری وییکردنی و ثتیی ال تی ریس در وی ارس وییم و وشییور
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وابسته به نحمان نر بال ویلدن  .ال ج حۀ این و رناان ویتوان به خارال ین خحال بین قانیم
ابن ثاج صیا(د 1)1473/879 .اشاره کرد .او بهرغم ایدکه ال نوی وم

فاته برای ت ریس

در یکی ال و ارس صمن ث ان انتانبول برگزی ه ش  ،ال پیذیرش آن نیر بیال لد و تیرجاه
داد ه چدییان در و رنییۀ وظیرال ی ین در شیییر کوچ ی

طاش یکُپْری واق ی در قسییم ونی بییه

ت ریس اداویه دهی (طاشیکُپریلاده .)73-72 :1975/1395 ،در ایین وایان ،نیا اث ی بین

عب ا قری ی 2،ال ج حۀ و رناانی بود که در این دوره تالش کرد وم

فیاته را بیه تغاایر

ناانتز در قبال و رناان ترغاب ن ای  .وی که ال عح ای ویاجر به دییار عث یانی بیه شی ار
وی رفت در یکی ال دی ارهای خود با وم

فیاته ،بیه رابمیۀ وایان خرابیی و آبیادانی یی

نرلوان با طبقۀ عح ا پرداخت و به نحمان یادآوری کرد کیه «عح یا بیه ودزلیۀ قحیب در بی ن
هستد اگیر در قحیب خححیی بی ه وجیود آیی ایین خحیل بیه نیایر اعریا نایز نیرایت خواهی
کرد»(طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه انجا) .نکتۀ قابل توجه در این گیتگو این انیت کیه
قری ی در تباان ویرانی و خرابی قریم ،لادگاه خود ،عحت آن را در وخالیت و دش دی ولیر
با عح ا دانست که ووجب ش تا عح ا ال این دیار پراکد ه شیون (ه یانجیا؛ وجی ی:1269 ،
101؛ الت ا ی .)430/1 :1970/1390 ،در واق  ،این و رنی به این صورت تحویمیاً خوانیتار
تج ی نظر نحمان در ناانتهای اتخاذش ه در قبال طبقه عح ایه شی  .بیا ایین ثیال ،وم ی
فاته تدیا به انتقال نارضایتی عح ا به ولیراعظم وم ود پاشا اکتیا کرد(ه انجاها).
بررنی ثاات ناانی ندانال ین یونف بن خررب

عی وم

بن جاللال ین(د )1486/891 .در

فاته ناز نشاندهدی ة ناکیاوی تیالشهیای و رنیاان در افیزایز نییوذ و قی رت

ناانیشان انت .یکیی ال ویژگیی هیای قابیل توجیه وی تسیحط بیر عحیو شیرعی ،در کدیار
آگاهی ال عحو عقحی بود(طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه ان106 ،؛ وجی ی.)193 :1269 ،

نزدیکی واان وال ندان با نحمان ووجب شی تیا فرویانروای عث یانی او را ابتی ا بیه ولرات و

پس ال انی ک وی تی بیه جیای گی یگ اث ی پاشیا(د ،)1482/887 .بیه عدیوان ولییراعظم

 .1ج طاشکپریلاده و لف الشقامق الدع اناۀ فی العح اش ال ولۀ العث اناۀ.

 .2اگرچه کاتب چحبی نال  1446/850به عدوان تاریخ وفات وی ذکر کرده انت(کاتب چحبیی ،)161/1 :2010 ،اویا بیا

توجه به ایدکیه وی در انیتانبول ال دنایا رفتیه و در ه یان شییر نایز دفین شی ه انت(طاشیکُپریلاده50 :1975/1395 ،؛

وج ی102 :1269 ،؛ کاتب چحبی ،ه انجا) ،قمعاً وفات وی پس ال فته انتانبول اتیاق افتاده انت.
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ودصوب ن ایی (ن

 .)Malzıoğlu, 1966: 666; Woodhead, 1990: 631 .بیا ایین ثیال،

دیری نگذشت که این و رنی ناز به نبب برول اختالفاتی با نحمان ،ال ودصب خود عیزل و

لنییی انی شییی (( )1476/881طاشیییکُپریلاده :1975/1395 ،ه یییان107-106 ،؛ خواجیییه
نییع ال ین .)499/2 :1280-1279 ،اگرچییه ودییاب ال ذکییر عحییت اییین اخییتالف خییودداری
ویکدد  ،اوا ویتوان اثت ال داد که نگرانی وم

فاته ال ق رتگاری دوبارة و رنیاان در

دولت عث انی ،ووجب ش تا وی ندان پاشا را ناز خاحی لود ال ودصبز برکدار ن ای  .تیالش
عح ا و و رناان برای آلادی وال ندان پاشا را ویتوان یکی ال بارلترین تالشهای و رنیان

در دورة فاته برای تأثارگذاری بر دولت عث انی به ش ار آورد .عح یای انیتانبول در دییوان
گرد آو ن و ض ن درخوانت آلادی ندان پاشا ،تی ی کردن درصورتیکه با درخوانت

آنها نریعاً ووافقت نشود ،آنها و ال

عث انی را ترک خواهد کیرد .وم ی فیاته بیرای

آرا کردن و رنیاان ویال نیدان را بیه ایاهر آلاد کیرد(وجی ی :1269 ،ه یانجیا؛ خواجیه
نع ال ین :1280-1279 ،ه انجا) و به بیانۀ اعمای قرای شییر نِیییریثصیار 1و و رّنیی
و رنۀ آن شیر ،او را ال پایتخت بارون فرنتاد و نپس با این بیانه که وی دچار جدون شی ه

انت ،طبابی را به وعالجه وی فرنتاد .طباب ناز ااهراً بدابر دنیتور نیحمان ،بیا عدیوانکیردن

جدون ندان ،ض ن به لنجار بستن وی ،داروهیایی را نایز بی و وییخوارنی و هیر رول پدجیاه

ضربه شالق به او وینواخت(وج ی .)195-194 :1269 ،لوانی که خبیر ایین واقعیه بیه ویال

ثسا ال ین رنا  ،ناوه ای به نحمان عث انی نوشت و نحمان را ال انجا این ع ل نییی کیرد.
با توجه به ایدکه اثت ال اعتراب دوبارهای ال نوی طبقۀ عح ایه بیرای ث اییت ال ویال نیدان
پاشا ویرفت ،ندان اجاله یافت به نِیریثصار برود .او تا لوان رویکارآوی ن بایزیی دو

در آنجا باقی وان (وج ی195 :1269 ،؛ خواجه نع ال ین :1280-1279 ،ه انجا).
وال ندان پاشا تدیا و رنی ناانتپاشۀ ناکا عی وم

قابل توجه وم

فاته نبود .یکی ال ناانتهای

فاته در قبال و رناان این بود که غالباً تع ادی ال و رناان برجسیته را بیه

عدوان وصاثب و با عدوان وعحم خود برویگزی  .در این واان ،گاه برخی ال آنهیا را نایز بیه
وداصبی چون ولارت(نه ولارت عظ ی) برویگزی و البته پس ال و تی غالباً آنهیا را عیزل

 .1نیریثصیار (کیه شیکل درنیت آن نیاوریثصیار انیت) قصیبهای در جدیوب نیدجاغ الوایر در والییت آیی ین
انت(ناوی.)2582/4 :1306 ،
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ویکرد .ال آن ج حه ویتوان ال اث

پاشا ابن وولی ولیالی ین ثسیادی(د )1497/902 .ییاد

کرد که پیس ال تی ریس در و رنیۀ نیحمان ورادخیان(وراد دو ) ،بیه عدیوان قاضیی ادرنیه

برگزی ه ش و پس ال و تی تکاه بر ودصب قاضیعسکری ،ال نوی وم

فیاته بیه عدیوان

وعحم شخصیِِ نحمان انتخاب ش و به وصاثبت بیا ایین و رنیی برجسیته پرداخیت .وم ی

فاته به عحت عالقۀ لیاد به این وعحم خود ،او را به ودصب ولارت ودصیوب کیرد .بیا وجیود

این ،به دلال برخی اختالفیات وایان ایین دو ،اث ی پاشیا ال نیوی نیحمان ال وقیاوز عیزل

گردی (طاشکُپریلاده .)123 :1975/1395 ،این ناکاوی و رناان در بیهوجیودآوردن پاونی

ناانی وستمک ی واان خود و نحمان عث انی ووجب ش تا طبقۀ عح اّیه در باشیتر وواقی در
ثیظ ووقعات و نیوذ ث اقحی خود ناز نیاتوان باشید  .ویال عبی القادر(د )1489/895 .کیه ال

نوی وم

فاته به عدوان وعحم او برگزی ه ش ه بود ،در نتاجۀ ثسیادت و خصیووت ولییر

اعظم وم ود پاشا ال وقیا خیود عیزل و راهیی لادگیاهز قصیبۀ انیپارته ال والییت ث ای

گردی  ،این در ثالی بود که این و رنی ثتی در اغحب لشکرکشیهای وم ی فیاته واندی

جدگ با اولون ثسن آققویونحو(د )1473/878 .ثرور داشت(ه و .)110 ،در واقی  ،عیزل
وی بهعحت خصووت ولیراعظم عث انی را ویتوان یکی ال پااوی های ضیعف نییوذ ناانیی
و رناان در دولت عث انی در این دوره به ش ار آورد.

شیخاالسالمهای مشهور و یمفروغ عهد محمد دوم
نیاد شاخاالنالوی با ایدکه در این دوره ال نظر عح ی و وذهبی جایگاه برجستهای پا ا کیرد،
بدا بر شواه ووجود در وداب  ،در تأثارگذاری بر ناانتهای دولت کمفروغ بود .فخرال ین

عج ی(د 1)1460/865 .که پاز ال رویکارآو ن وم

دو ودصب افتاش و شاخاالنیالوی

عث انی را برعی ه داشت ،در دورة دو نحمدت این نحمان تیا لویان ویرگز در 1460/865

ه چدان بر وقا خود باقی وان  .اگرچه در دورة اول نحمدت وم ی دو (-1444/850-848

 .1ه انطور که ال انم فخرال ین عج ی پا انت ،او اصالً ایرانی بود .او در دورة وم

اول(ث

-1413/824-816 .

 ) 1421راهی قح رو عث انی ش و در دورة ه ان نحمان ،پس ال وال فداری (و اثت االً بع ال وال یگان) به عدوان ویتیی و
شاخاالنال عث انی شداخته شی و تیا لویان وفیاتز( )1461/865در دورة وم ی فیاته ایین ودصیب را برعیی ه داشیت

(طاش یکُپریلاده38 :1975/1395 ،؛ الکیییوی ،بیییتییا/2 :ب165؛ وج ی ی81 :1269 ،؛ کاتییب چحبییی،17-16/3 :2010 ،

234؛Hezarfen Hüseyin Efendi, 1998: 198؛ وستقاملاده.)15/1 :2005 ،
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 ،)1446وی بییا ثرییور ثروفاییان در ادرنییه و دربییار عث ییانی بییه وخالیییت پرداخت(ن ی

.

طاشیکُپریلاده39-38 :1975/1395 ،؛ الکیییوی ،بیییتیا :آ166؛ وجی ی ،)83-82،ودییاب در
دورة پییس ال فییته انییتانبول ،گزارشییی ال تییالشهییای اثت ییالی وی بییرای تأثارگییذاری در

ناانت وذهبی عث انی به دنت ن یدهد  .بهطورکحی ویتوان گیت که ایین ومحیب دربیارة
جانشان فخرال ین عج ی در وقا افتاش یعدی وال خسرو ناز ویتوان صادق باش .
وم

بن فراورل وشیور به وال خسرو(د 1)1480/885 .ناز ال ج حیۀ و رنیاان برجسیته و

صاثب نیوذ عی وم

وم

فاته بیود 2.لویانی کیه ویراد دو ال نیحمدت کدیارهگایری کیرد و

دو در نال  1444/848بیرای اولیان بیار بیه وقیا نیحمدت دنیت یافیت ،بیه عدیوان

قاضیعسکر ودصوب ش (ن
رفتن وی ه راه با وم

 .نمور پاشان) .اگرچه برخی وداب ال خح وی ال این وقیا و

دو به وغداسا خبر دادهان (طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه یانجیا؛

وجیی ی137-136 :1269 ،؛ الکیییوی ،بیییتییا :ه ییانجییا؛ کاتییب چحبییی219/3 :2010 ،؛

وستقاملاده ،)17-15/1 :2005 ،اوا وجود اورای او بر پای تع ادی ال انداد برجایوانی ه ال
دورة دو نحمدت وراد دو نشان ویده کیه بیرخالف گیزارش ویذکور ،وی ه چدیان بیر

ودصب قاضیعسگر عث انی تکاه داشته انت(برای انداد وذکور ن
(251)Vakiflar؛ برای بمث در این باره ناز نی

Gökbilgin, 1952: .

 .)Repp, 1986: 159-62 .بیا ایین ثیال،

گزارش وذکور بهرغم نادرنتی در جزمایات ،وییتوانی ویدعکسکددی ة جایگیاه واالی ویال
خسرو نزد وم

فاته باش  .نزدیکی وی به این نحمان عث انی تا ب انجا بود که ااهراً او به

ه راه وال گورانی ال ج حۀ و رناان ووافق اداوۀ وماصره انتانبول در جریان فته ایین شییر

به ش ار ویرود(ن

 .)Danişmend, 1971: 1/238 .پس ال ورگ ویولی خریرب

اولیان

قاضی انتانبول(د ،)1459/863 .نحمان ودصب قراوت این شیر را ناز به ه یراه قریاش بیالد
ثالثییه (غحمییه ،ایییوب و انییک ار) بییه وییالی وییذکور نییپرد(( )1459/863طاش یکُپریلاده،

 .1عحت اشتیار به خسرو(یا ه ان وال خسرو) ایین دو بیود کیه وی پیس ال درگذشیت پی رش تمیت نرپرنیتی ه سیر
خواهرش به نا اوار خسرو قرار گرفت ،بر ه ان اناس در ابت ا به «برادر لن اوایر خسیرو»(اوایر خسیرو قیایدی) وشییور

گردی و بع ال و تی ناز در افواه عوا صرفاً با نا خسیرو ال او ییاد گردی (طاشیکُپریلاده70 :1975/1395 ،؛ وجی ی،

135 :1269؛ الکیوی ،بیتا/2 :ب.)184

 .2دربارة اصحاتی فرانسوی ،رووی ،کردی یا ترک دی والخسرو اختالف نظر وجود دارد(برای بمث درباره فراویرل پی ر
وال خسرو و اصحات وی ن

.)Ünver, 1947: 88-90Repp, 1986: 154-157.
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 :1975/1395ه انجا؛ وج ی137 :1269 ،؛ کاتب چحبی ،ه انجا) .وال خسرو نیزد وم ی

فاته چدان جایگاهی پا ا کرد بیود کیه نیحمان ال او نیزد ولرای خیود بیه عدیوان «ابوثداییۀ

لوانه» یاد ویکرد(طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه انجا) .با وجیود شییرت چشیمگایر ویال

خسرو ،وداب ال تأثارگذاری وی در ناانتهای دولت و شخص نحمان ومحب ییا گزارشیی

به دنت ن یدهد جز ایدکه وی پس ال دلگار ش ن ال تق یم وال گورانی بر خیود در یکیی

ال وجالس نیحمان ،بیه برونیه رفیت(طاشیکُپریلاده :1975/1395 ،ه یان72-71 ،؛ کاتیب

چحبی ،ه ان . )219/3 ،با این ثال ،وم

دو پس ال و تی درص د دلجیویی ال وی برآوی

و او را به انتانبول فراخوان و عالیترین وقا عح ی و وذهبی یعدی ودصب شاخاالنیالوی را

اثت االً در  11473/878ب و واگذار کرد(طاشکُپریلاده :1975/1395 ،ه ان72 ،؛ وجی ی،

138 :1269؛ کاتب چحبی ،ه انجا؛ وستقاملاده .)17/1 :2005 ،با وجود این ،بیهرغیم ایدکیه

در قانونناوۀ وم

فاته ال او با القاب پرط م راقی چون «شاخاالنال وال سح ان ویتی انا

ال ودان» یاد ش ه انت(قانونناوۀ آلعث ان ،)30 ،دلایل و وی رکی بیرای تیالش وی بیرای

تأثارگذاری در ناانتهای دولت عث انی ثتی ناانیت ویذهبی آن وجیود نی ارد؛ ومحبیی
که دربیارة خحیف وی یعدیی ویال عبی الکریم(د )1489/895 .نایز صیادق انیت 2.ایین اویر،

ه انطور که پازتر ناز گیته ش  ،ناشی ال ق رت و اقت ار باز ال پاز وم
به و رناان ث اقل اجالة دخالت وستقام و آشکار در اوور را ن یداد.

فاته بود کیه

با وجود ت اوی وسامحی که دربارة ضعف ناانی و رناان در دورة نحمدت وم
گیته ش  ،در ایدجا ذکیر یی

فیاته

نکتیه ضیرورت دارد و آن ایدکیه بیهرغیم آنکیه ایین نیحمان

درص د بود جریان و رنی را به صورت ی

جرییان غارناانیی و تمیت تسیحط و کدتیرل

خود درآورد ،با این ثال ،نعی ویکرد جایگاه اجت اعی آنها بهعدیوان داعایهداران عحیم و

وذهب تسدن در جاوعۀ عث انی ثیظ شود .ال این رو ،در قیانونناویۀ خیود ،جایگیاه انیتادان

 .1اگرچه ودیاب تیاریخ ایین رویی اد را بیه دنیت ن ییدهدی اویا ر .ر در بررنیی دقایق و ووشیکافانه خیود برانیاس
آگاهیهای پراکد ة ووجود در وداب  ،نال 1473/878را به عدوان تاریخ این انتصاب عدوان کیرده انیت(
126-137, 166؛ و ناز ن

.)Koca, 2005: 252 .

 .2برای آگاهی باشتر دربیارة ویال عبی الکریم نی

 .طاشیکُپریلاده96-95 :1975/1395 ،؛ وجی ی178-179 :1269 ،؛

کاتب چحبی ،ه ان299-298/2 ،؛ وستقاملاده ،ه انجا ،رفعت افد ی :1978 ،ه انجا؛ رفاقب

.İpşirli, 2005: 30/239

Repp, 1986:

 ،ه انجا؛ و نایز نی

.
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و ارس صمن ،ال ه ۀ ندجاقب

ها باالتر دانسته شی (نی

 .نیمور پاشیان) .بدیا بیر ه یان

قانونناوه ،وقرر ش ه بود که ال و رناان برجسته و صاثبودصب واند ویتی ،خواجه(انیتاد

نحمان) و قاضیعسگر با القیابی چیون «اعحیم العح یاش ال تبمیرین»« ،وارث العحیو االنبایاش و

ال رنحان» یاد شود(قانونناویۀ آلعث یان ،ه یانجیا) .در ورانیم خَتدیهنیوران شیاهزادههیای

عث انی (بایزی و وصمیی چحبی) ناز که در ادرنه برگزار شی ( ،)1457/861عح یا بیر ت یاوی

صاثبودصبان دیگر وق

داشته ش ن (عاشقپاشالاده148 :1332 ،؛ طورنونبی

-1330 ،

80-79 :1332؛ نشری.)627-624/2 :1995 ،
نتیجه

با توجه به واهات ودانبات و رناان با وم

بای ی

دو  ،دورة لواوی اری ایین نیحمان عث یانی را

دورة خاص و وتیاوت در تاریخ ودانبات و رنیاان و دولیت عث یانی ،بیهوییژه در

دوره کالنا

 ،به ش ار آورد .در این دوره ،بهرغم گسترش چش گار وی ارس و آویولش

و رنی در قح رو عث انی و تأناس و ارس وی ی وثل و ارس صمن در انتانبول ،کیه طیی
آن و ارس دورة عث انی یکی ال ادوار تکاوحی ویم خود را تجربیه کیرد ،و رنیاان و طبقیه
عح اه در صمده ناانی نیوذ و جایگیاه پاشیان خیود را ال دنیت دادنی و ثریور آنهیا در
دولت تمت تأثار اقت ار ومحق نحمان عث یانی قیرار گرفیت کیه بیه وانیمۀ فیته انیتانبول و
وجود اثادیثی ال لبان پااوبر(ص) در و ح و وصف فرد فاته پایتخیت اوپراتیوری بایزانس،
خود را نحمان و ی ال نوی خ اون و پااوبر انال (ص) و فراتر ال هر فیرد دیگیری ال نظیر
عقا تی و وذهبی ویدانست .ال این رو ،با انتیاده ال جایگاه وعدیوی وییژه پیس ال گشیودن
انتانبول ،و ناوور ش ن او در جیان انال آن رول به فاته انتانبول ،جایگاه خود را فراتیر ال
ه ه عح ای دیدی و وذهبی ویدانست .ال این رو ،در تعاول خود با و رناان ال ووض بیاال و
ق رت ومحق برخورد ویکرد و در این بان نزدی

ترین و رناان به خود واندی والگیورانی

را ناز به وثابه لیردنتان خود به ش ار ویآورد و به خوانتههای آنهیا و اعتراضاتشیان بیرای
بالگردان ن جایگاه ناانی و رناان در دولت عث انی ع الً وقعی ن ینیاد .بیر ایین انیاس،
ویتوان دوره نحمدت وم

دو (وم

فاته) را عی ی باشکوه ال نظر گسیترش وی ارس و

آوولش و رنهای به ش ار آورد که و ارس صمن (صمن ث ان) ن اد عادی ایین تمیول بیه
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ش ار ویرود .اوا در عان ثال ،جریان برخانته ال وی ارس و وابسیته بیه آن ،بیرخالف ادوار
گذشته و ناز ادوار پس ال وم

فاته ،به وانیمۀ اقتی ارگراییِِ ومحیقِِ ایین نیحمان عث یانی،

دوره ای کم فروغ ال نظر ثریور در عرصیه ناانیی و تأثارگیذاری بیر شیخص وم ی دو
داشت که طی آن تکاپوها و تالشهای آنها در این باره با ناکاوی وواجه گردی .
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