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ملخص البحث :
ا ، فإن تعد االنكشاریة قوة عسكریة فاعلة في الدولة العثمانیة ، ونظرا الهمیة دوره

م) . وقد انبثقت تمردات ١٦٤٨- ١٤٨١البحث تضمن تمردات االنكشاریة في السنوات (

االنكشاریة نتیجة الضعف في االداء السیاسي لبعض السالطین العثمانیین ، مما هیأ الفرص 

المناسبة لوقوع تلك التمردات ، والتي اثرت بشكل واضح في جمیع مفاصل الدولة العثمانیة ، 

العسكریة واالجتماعیة ، مما جعل من االنكشاریة ظاهرة تركت اثارها على مكانة الدولة السیاسة و 

العثمانیة آنذاك .
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(1481-1648)
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Abstract:

Janissary is an active military force in the Ottoman State. Due to its

importance, this study examines the Janissaires insurgences within the

period (1481–1648). Such insurgences arise from the weakness of

political performance of some Ottoman sultans, providing the chance for

such insurgences to affect the Ottoman State, in the political, military and

social aspects. This is why Janissaires is a phenomena affecting the

Ottoman State, at that time.
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:المقدمة
- ١٤٨١تعد دراسة تمردات االنكشاریة في الدولة العثمانیة في غضون االعوام (

م) على جانب كبیر من االهمیة التاریخیة ، وتكمن أهمیتها في معرفة مدى تأثیر تلك ١٦٤٨

التمردات على سیاسة الدولة العثمانیة عندما كانت في اوج قوتها . 

عسكریا جعلت منهم عماد الجیش العثماني ، إال أنهم إن قوة االنكشاریة إبان تلك الفترة

لم یقتصروا على دورهم العسكري ، اذ تدخلوا في سیاسة الدولة العثمانیة من خالل تمرداتهم ، 

مرتكزین في ذلك على ادوارهم العسكریة الممتدة تاریخیا منذ بدایة القرن الرابع عشر وحتى نهایة 

البد من دراسة تتابعیة لتمرداتهم بوصفها ظاهرة مؤثرة في القرن الثامن عشر للمیالد . فكان

الدولة العثمانیة . 

والجدیر بالذكر أن التمردات االنكشاریة لم تتوقف بعد مقتل السلطان ابراهیم األول 

وهذا ما یتطلب معالجته في بحث آخر إن شاء اهللا .  ١٨٢٦م وٕانما استمرت الى عام ١٦٤٨

تمھید: 
.االنكشاریة في الدولة العثمانیةلة علمیة لوضع مرتسم تاریخي لتمرداتیعد البحث محاو 

. وانها كانت من جهة رسمیة (الجیش االنكشاري)وتكمن اهمیة تلك التمردات في كونها صادرة

في فترة من الفترات تمثل احدى مراكز القوى في الدولة ولها نفوذ واسع وخطیر في دوائر 

یه شؤون الدولة سواء في السیاسة الداخلیة او الحكومة ولها دورها في توج

الخارجیة ، ولذلك كان لتمرداتهم تأثیره الواضح في شؤون الدولة . 

م) انها تمثل فترة قوة الدولة العثمانیة ١٦٤٨- ١٤٨١وتكمن اهمیة هذه الفترة (

لى ید مقتل السلطان ابراهیم ع ١٦٤٨یمثل اول تمرد لالنكشاریة وصوال الى عام  ١٤٨١(عام 

االنكشاریة) . 

والبد من االشارة الى ان بدایات ظهور االنكشاریة تعود الى فترات سابقة ، اذ كان 

م) إذ حبب وزیر السلطان (هابیل ١٣٥٩- ١٣٢٦البدایة في عهد السلطان اورخان بن عثمان (

دولة االسود) فكرة ضریبة الغلمان النصارى األرثوذوكس ، ونقصد بها ضریبة ادمیة فرضتها ال

على ابناء الرعایا النصارى الذین یعتنقون مذهب الكنیسة االرثوذكسیة ، وتحویل هؤالء االطفال 

الى مسلمین ، وتجرى لهم جراحة الختان وتنظم لهم دراسات دینیة وعلمیة ومدنیة وعسكریة لیتخذ 

یطلق منهم في نهایة المطاف قوة اسالمیة للحكم والحرب في خدمة الدولة على حد سواء . و 

. )١(على هذه الضریبة مصطلح دوشرمة او دفشرمة (ضریبة الدم)

والدوشرمة تسمیة اختلف المؤرخون في نشأتها إذ یذكر زیاد أبو غنیمة في كتابه جوانب 

مضیئة في تاریخ العثمانیین واألتراك إن الدوشرمة كلمة تركیة تعني االسقاط او السقوط وتطلق 
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م سرا ثم یقذفون في الطرقات او على ابواب المالجئ ثم انسحبت عادة على الذین تلدهم امهاته

، أما ایرینا بیتروسیان ذكرت )٢(هذه الكلمة على كل طفل لقیط او مشرد الي سبب من االسباب

في كتابها االنكشاریون في االمبراطوریة العثمانیة إنه عندما سمح ألبناء الفالحین الذین تبدو 

حاق بجیش المشاة وبعد اعتناقهم اإلسالم شكلوا منهم فیلق المشاة الذي علیهم مالمح الرجولة بالل

شخص  ١٠٠٠كان یشارك في االستیالء على القالع . وخالل سنوات جند منهم حوالي 

وخصصت لهم اجور ثابتة ثم یذكر أن الجیش أصبح یتألف من الشباب النصارى األسرى الذین 

. أما عبد العزیز الشناوي في )٣(بالجیش االنكشاريكانوا یخدمون خدمة تمهیدیة قبل التحاقهم

كتابه الدولة العثمانیة دولة إسالمیة مفترى علیها في جزئه األول یذكر بصدد االنكشاریة إن 

ضریبة الدم هي ضریبة أدمیة كانت عونًا كبیرًا للدولة الناشئة على إیجاد مورد أدمي ال ینضب 

المشاة یضعون عقولهم وأجسامهم وخبراتهم في خدمة ومساعدة لتجنید فرق عسكریة كاملة من

السلطان في میادین القتال ابتغاء إحراز انتصارات عسكریة تحقق بها الدولة مزیدًا من التوسع 

اإلقلیمي . وكان معظم هؤالء المشاة ینخرطون في سلك االنكشاریة . ویذكر الشناوي إن فیالق 

بة الدم بل تضم في صفوفها مجموعات صغیرة العدد االنكشاریة لم تكن جمیعها من حصیلة ضری

.)٤(من أوالد أسروا في الحرب او اشتروا بالمال

وكانت الدولة تقسمهم الى ثالثة اقسام ، القسم األول یعد افرادها للعمل في القصور 

في السلطانیة ، ویسمون (ایج اوغالن) غلمان البالد والثاني ، للعمل في الوظائف المدنیة الكبرى 

الدولة . اما القسم الثالث ، فیشكل أفرادها فرق مشاة في الجیش العثماني ، ویطلق على أفراده 

باالنكشاریة ومعناها الجنود الجدد (ینكي جرى) أي الجندي الجدید وكانوا یشكلون النسبة االعلى 

.)٥(قیاسا للقسمین السابقین من حیث العدد

ونا خاصا باالنكشاریة تضمن اقرار نظام داخلي ویذكر ان السلطان اورخان قد وضع قان

خاص لهم ، وتنظیم عالقتهم البینیة ، والطاعة المطلقة للسلطان . 

م ١٦٤٨-١٤٨١تمردات االنكشاریة في الدولة العثمانیة 
م) ١٥١٢-١٤٨١التمردات في عھد السلطان بایزید الثاني (

هد السلطان بایزید الثاني ومفاد حدث اول تمرد لالنكشاریة في الدولة العثمانیة في ع

)٦(م)١٤٨١- ١٤٥١م/١٤٤٦- ١٤٤٤التمرد انه عندما توفى السلطان محمد الثاني (الفاتح) (

كان لدیه ولدان هما بایزید وهو االكبر وكان حاكما لمنطقة اماسیا اما الثاني فكان جم حاكم 

بخبر وفاة والده لیسرع في . وحدث ان اخبر الصدر االعظم قرماني محمد باشا بایزید )٧(قرمان

العودة لكي یتسلم عرش السلطنة . وفي الوقت نفسه أرسل الصدر االعظم خبر الوفاة سرا لالمیر 

جم . فحدث ان تسابق االثنان في السفر الى العاصمة لتولي مهام السلطنة وسبب ما قام به 
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صغیر (جم) فبفذ ظاهریًا الصدر األعظم محمد باشا إنه كان نصیرًا سریًا إلبن محمد الفاتح ال

العملیة التقلیدیة لتوریث العرش فأرسل لبایزید ثم حاول أن یبلغ نفس الخبر لجم أمًال بحضوره 

السریع الى اسطنبول فعلم االنكشاریة بتصرف الصدر االعظم فثاروا علیه وقتلوه وعینوا مكانه 

هبا وجاءوا باالمیر قرقد (قورقود) . وتمردوا في استانبول وعاثوا في البالد سلبا ون)٨(اسحق باشا

.)٩(بن بایزید لتولي مهام الدولة لحین وصول ابیه من اماسیا

عن طریق  ١٤٨١وصل بایزید الثاني استانبول في الثاني والعشرین من شهر ایار عام 

البسفور حیث استقبله كبار رجال الدولة ورأى ان سفن االنكشاریة قد احاطت الطریق للترحیب به 

والحقیقة ان االنكشاریة قاموا بهذا العمل لكي یبینوا لألمیر بایزید الثاني انه جاء الى كرسي .

وعندما دخل السلطان بایزید الثاني القصر السلطاني راى ان قوات )١٠(السلطنة بمساعدتهم

االنكشاریة قد انتشروا حول القصر ومداخله ینتظرون السلطان الجدید ومعهم مطالیب یریدون ان 

ینفذها لهم وعلى الفور اولها عزل مصطفى باشا من منصبِه كوزیر ألنه أحد مقربي السلطان 

بایزید (شیخزاده بایزید) ألنه من المحتمل أن یصبح الصدر األعظم ولن یرفع أجور االنكشاریة 

وتعیین اسحق باشا بدال عنه النه متعاطف مع االنكشاریة وسیرفع أجورهم . وثانیا ان یقدم 

. واخیرا ان یصدر امرا بالعفو عن االنكشاریة )١١(ان عطایا لهم بمناسبة تولیه السلطنةالسلط

.)١٢(نتیجة لما ارتكبوه من فظائع في المدینة . وقد استجاب السلطان لجمیع مطالیب االنكشاریة

تمادى االنكشاریة على السلطان بعد ثالثة اشهر من تولیه منصبه إذ طلبوا منه ان 

هب مدینة بورصة عقابا لسكانها بحجة انهم تعاونوا مع االمیر جم وٕایوائه عندهم ، یسمح لهم بن

فما كان من السلطان اال ان رفض طلبهم . لمنع حدوث شغب بالمدینة اجزل السلطان العطایا 

لالنكشاریة للمرة الثانیة وهو في بدایة حكمه . كما أجبروه على فتح محالت بیع الخمور لكي 

. ومن هنا نرى ان التمرد االول لالنكشاریة قد سبب ضررا اقتصادیا )١٣(المسكراتیتناولوا فیه 

للدولة وذلك لصرف الكثیر من االموال لهم واجتماعیًا ألنهم أحدثوا خرابا كبیرا بالمدینة كما 

أسهموا في فتح محالت الخمور في المدینة علنًا وهذا ما یخالف الشریعة اإلسالمیة . 

ني لالنكشاریة فقد حدث ایضا في عهد السلطان بایزید الثاني ، والمفارقة اما التمرد الثا

ان التمرد االول كان لتعیین السلطان بایزید الثاني اما التمرد (الثاني) فكان لعزله وسبب هذا 

التمرد ان السلطان كان له من االوالد ثمانیة توفى منهم خمسة في حیاته وبقي ثالثة وهم االمیر 

یر (قورقود) واالمیر سلیم . وكان احمد اكبرهم واحبهم واقربهم ألبیه ومحببا لدى احمد واالم

االعیان واالمراء لذلك عینه والده ولیا للعهد وحاكما على منطقة اماسیا . وكان قرقود حاكما على 

صاروخان (مانیسة) وكان محبا للعلوم ومجالسة العلماء . وسلیم حاكما على طرابزون . وكان 

شهورا بالقوة وحبه للقتال وله منزلة كبیرة لدى قوات االنكشاریة في الوقت نفسه كان والده سلیم م
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بایزید الثاني یحب السلم اكثر مما یحب الحرب لذلك كان االنكشاریة یبتعدون عن بایزید الثاني 

.)١٤(لسیاسته السلمیة

من طرابزون الى وحدث خالف بین بایزید الثاني وابنه سلیم نتیجة طلب االخیر نقله 

منطقة اخرى بحجة أنها منطقة نائیة وبعیدة عن المركز وعندما رفض والده طلبه جهز بعض 

رجاله وتوجه الى ادرنة لیتباحث مع والده الذي كان یقیم هناك لفترة من الزمن إال انه عندما 

ه . فاشتد وصل الى ادرنة كان والده قد غادر الى استانبول بعد سماع خبر وفاة ابنه شاهنشا

علیه المرض عند ذلك ارسل الى ابنه احمد للقدوم الى استانبول لیكون بالقرب منه النه ولي 

العهد اال ان االنكشاریة سیطروا على مداخل استانبول ومنعوا دخول االمیر احمد الى استانبول 

وا السلطان وفي هذا الوقت تدخل االنكشاریة باالمر واجبر )١٥(واجبروه على العودة الى اماسیا

بایزید الثاني على إصدار مرسوم أوهمایون بالعفو عن االمیر سلیم واعاته الى والیة سمندریة ، 

، واثناء سفر سلیم الیها قابله االنكشاریة وعادوا به الى )١٦(العاصمة القدیمة لبالده الصرب

على ابنه سلیم استانبول فدخلها سلیم وسط حشود من االنكشاریة عند ذلك عرض السلطان بایزید

أمواًال كأغراء له بالعودة الى سمندریة إال ان سلیم رفض خاصة وان االنكشاریة بجانبه حتى 

اضطر السلطان بایزید الثاني ان یعرض على ابنه سلیمًا ان یكون ولیا للعهد مع بقاء والده 

خذ السلطنة من لكن االنكشاریة وسلیم رفضوا االمر واصروا على ا)١٧(حاكمًا للدولة حتى وفاته

قوات عسكریة ضمت  ١٥١٢بایزید الثاني فتوجهت في الخامس والعشرین من شهر نیسان عام 

حتى بلغ عددهم اثني عشر الف جندي نحو قصر –الفرسان االقطاعیین–االنكشاریة والسباهیة 

انك السلطان بایزید الثاني وطلب كبار الضباط مقابلة السلطان فأذن لهم السلطان فقالوا لُه 

، وبعد ان وجد السلطان )١٨(طاعن في السن ومریض وعلیك ان تتنازل عن العرش لولدك سلیم

بایزید الثاني جدیة طلب االنكشاریة تنازل عن العرش لولده سلیم وبعد عشرین یوما ارسل الى 

لیقضي بقیة حیاته)١٩(ابنه سلیم یطلب منه ان یأذن له في مغادرة استانبول ویذهب الى دیموتیقا

وكان السلطان بایزید مریضا لذا تأخر في )٢٠(هناك فخرج معه ابنه سلیم حتى أسوار استانبول

الطریق بسبب الصعوبة التي یعانیها في ركوب الخیل وحیث كان ینقل على المحفة وبعد مضي 

م ١٥١٢شهر في الطریق توفي السلطان بایزید الثاني في السادس والعشرین من شهر ایار عام 

. ومن هنا نرى )٢١(ثمانه الى استانبول ودفن في الجامع الذي شیده والذي یحمل اسمه، فنقل ج

ان االنكشاریة كانوا وراء عزل السلطان بایزید الثاني ووفاته بسبب كرههم لسیاسته السلمیة ، وفي 

الوقت نفسه كانوا وراء تنصیب األمیر سلیم بن بایزید الذي كان معروفا بشدته وحبه للحروب 

نا للدولة العثمانیة . سلطا

م) :١٥٢٠-١٥١٢التمردات في عھد السلطان سلیم االول (
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كان من المشاكل التي واجهها السلطان سلیم األول في مستهل حكمه تمرد االنكشاریة 

ضده وهم الذین جاءوا به إلى الحكم وقد جعلهم السلطان سلیم األول ركیزة لحكمه فزاد أعدادهم 

وسبب التمرد ان السلطان سلیم عندما خرج مودعا والده بایزید )٢٢(بهموزاد روات ٣٥٠٠٠الى 

الثاني الذي اراد الذهاب الى دیموتیقا وعند عودته جاءته األنباء التي تفید بأن االنكشاریة قد 

. إال أن السلطان سلیم األول غیر )٢٣(تجمعوا في طریقه المؤدي للقصر یطالبونه ببعض االموال

د عودته ودخوله القصر جاء كبار قادة االنكشاریة وطالبوه ببعض األموال طریقه ومع ذلك بع

فدفع لكل انكشاري كان قد شارك في التجمع )٢٤(لإلنكشاریة فوافق على ذلك تحاشیا لمشاكلهم

كما وتمادى احد االنكشاریة وطالب السلطان بزیادة رواتبهم عند ذلك )٢٥(خمسین دوكا (دوكة)

.)٢٦(ه وقطع رأس ذلك االنكشاري لتمادیه في الطلباتاستاء السلطان ورفع سیف

اما التمرد الثاني لألنكشاریة في عهد السلطان سلیم فقد حدث اثناء الحرب العثمانیة 

في معركة جالدیران والتي انتصرت فیها القوات العثمانیة على القوات  ١٥١٤الصفویة عام 

م) وأراد السلطان سلیم االول ١٥٢٤- ١٥٠١الصفویة التي كانت بقیادة الشاه اسماعیل الصفوي (

بعد هذا االنتصار عدم التوقف واللحاق بالشاه اسماعیل الصفوي اال انه تراجع لقلة المؤونة التي 

. والسبب االخر في عودة السلطان سلیم االول ان االنكشاریة امتنعوا )٢٧(ال تكفي أفراد الجیش

البس الشتویة لذلك طلبوا من السلطان سلیم االول عن التقدم نتیجة اشتداد البرد وعدم وجود الم

. وقد اضطر السلطان سلیم )٢٨(العودة الى مدینة اماسیا ثم الرجوع صیفا الى مقاتلة الصفویین

لتلبیة طلبهم ظنا منه ان لم یوافق فإنه ربما سیقومون بتمرد داخل العاصمة او في طریق العودة 

المركز وربما یستغل الشاه اسماعیل الصفوي مما یؤثر على سلطنته خاصة وهو بعید عن

.)٢٩(الموقف ویعود مع جیشِه لالنقضاض على الجیش العثماني

م)١٥٦٦-١٥٢٠تمردات االنكشاریة في عھد السلطان سلیمان القانوني(
بعد وفاة السلطان سلیم تولى السلطنة السلطان سلیمان المعروف بالقانوني وبعد خمس 

نشكاریون بتمردهم الوحید في عهد السلطان سلیمان القانوني وتحدیدا في سنوات من تولیه قام اال

عندما عاد السلطان سلیمان القانوني من منطقة ادرنة  ١٥٢٥الخامس والعشرین من آذار عام 

الى استانبول بعد قضائه فصل الشتاء هناك اذ قام االنكشاریون بنهب سراي (قصر) الصدر 

، كما هاجم االنكشاریة دیوان الجمارك )٣٠(االخیر في مصراالعظم ابراهیم باشا حین كان

وبعض االسواق والمحالت ومنها محلة الیهود . وكان همهم جمع االموال سواء من مصادر 

. ولتدارك الوضع ارسل السلطان )٣١(حكومیة او اهلیة واسالمیة (حالل) او غیر اسالمیة (حرام)

نهاء التمرد مع اعطاء دفعات اخرى لهم في المستقبل سلیمان القانوني الف دوكا لألنكشاریة ال

، وقد استجاب االنكشاریة لألمر واخذوا الدفعة )٣٢(وكان نتیجتها أن أخلدوا للهدوء وانهوا التمرد
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االولى (الف دوكا) وتقاسموه طمعا بأموال اخرى ، اال ان السلطان سلیمان القانوني كان ذكیا اذ 

نكشاریة الى بعض المناطق البعیدة لیخدموا هناك ویدافعوا عن استطاع ان یبعد بعض رؤساء اال

الدولة ضد العدو الخارجي كما قتل وسجن بعض زعماء التمرد وبذلك استطاع تشتیت شملهم 

.)٣٣(وانهاء الفتنة

م) ١٥٧٤-١٥٦٦تمردات االنكشاریة في عھد السلطان سلیم الثاني (
السیاسیة كسلطان للدولة العثمانیة بعد وفاة واجه السلطان سلیم الثاني في بدایة حیاته 

والده سلیمان القانوني قضیة تمرد االنكشاریة الذین لم یكتفوا بما اعطاهم من عطایا وانما اعلنوا 

العصیان والتمرد واعترضوا طریق السلطان وهو في طریقه الى القصر حیث اوقفوا عربة محملة 

ته بأموال اضافیة بمناسبة اعتالئه السلطنة ، وتمركزوا بالتبن امام عربة السلطان الیقافه ومطالب

قرب القصر السلطاني (توب قابي) واغلقوا االبواب واوقفوا بقربها الصدر االعظم محمد باشا 

صوقللي وارغموه على الذهاب الى السلطان وابالغه ان المتمردین لن یهدأوا اال اذا وعدهم بدفع 

ثاني خطورة الموقف الذي تشكل مما اضطر الى ان یجزل لهم المال لهم ، ادرك السلطان سلیم ال

.)٣٤(العطایا وذلك حفاظا على المدینة من الفوضى والمشاكل

م)١٥٩٥-١٥٧٤تمردات االنكشاریة في عھد مراد الثالث (
حدث في عهد السلطان مراد الثالث تمردان من قبل االنكشاریة إذ كان األول في مستهل 

السلطان بمنع شرب الخمر فثار االنكشاریة علیه وأجبروُه على اباحته حكم السلطان حین أمر

.)٣٥(بمقدار ال یؤدي الى ذهول العقل وتكدیر الراحة

ونرى ان السلطان مراد الثالث ربما قد وافق على طلب االنكشاریة خوفا من ان یقوموا 

سیاسة الدولة، اما بعزله وهو حدیث العهد في تولي السلطنة ولكیال تحدث مشاكل تؤثر على 

التمرد الثاني فكان بسبب امور اقتصادیة ومفاد التمرد ان االنكشاریة ارادوا أن یتخلصوا من 

الباش دفتردار وهو المسؤول عن اموال الدولة . ومن رئیس بكوات الصناجق محمد باشا بكربك 

.)٣٦(الروملي والذي كان یشمل نفوذه الوالیات العثمانیة االوربیة

الذي تذرع به االنكشاریة للتخلص من هذین الشخصین وطلبوا من السلطان مراد والسبب

الثالث ان یسلمهما لهم . أن هذین الشخصین هما المسؤوالن عن انقاص وزن النقود الفضیة التي 

. وقد استطاع قوات االنكشاریة بتمردهم ان یحاصروا منزلي الشخصین )٣٧(كانت لالنكشاریة

یوتهم وقتلوهما دون االستماع الى اوامر السلطان وفي الوقت نفسه لم یستطع ودخلوا الى ب

، والجدیر بالذكر ان )٣٨(السلطان مراد الثالث ان یحرك ساكنا او یتخذ اجراًء بشأن ذلك التمرد

سبب انقاص وزن العملة الفضیة كانت تنفیذا لسیاسة الدولة آنذاك إذ لجأت السلطة المركزیة في 
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ى هذا االجراء وذلك لمواجهة الزیادة الحاصلة في االنفاق العسكري نتیجة لزیادة اعداد استانبول ال

الجیش االنكشاري حیث في ذلك الوقت سمح السلطان مراد الثالث للمسلمین بااللتحاق بالجیش 

.)٣٩(االنكشاري فازداد عددهم

م)١٦٢٢-١٦١٨تمردات االنكشاریة في عھد السلطان عثمان الثاني (
 ١٦٢٠- ١٦١٩تمرد االنكشاریة في عهد السلطان عثمان الثاني خالل الفترة حدث

وكانت الدولة خالل هذه الفترة في حرب ضد بولندا فتمرد االنكشاریة وطلبوا من السلطان ان 

، وكان هذا العمل یتعارض مع تقالید االنكشاریة التي كان شغلها الشاغل هو )٤٠(یوقف الحرب

النكشاریة طلبوا هذا الطلب لكي یشعروا السلطان بأنهم اقویاء ویتحكمون الحرب ، والحقیقة ان ا

بأمور الدولة خاصة وان السلطان كان صغیر السن إذ كان في الرابعة عشر من العمر حتى انه 

، وقد وافق السلطان على وقف الحرب تنفیذا لرغبة )٤١(كان یسمى بعثمان كنج (عثمان الشاب)

في قرارة نفسه على هذا العمل خاصة وانه لم یحقق هدفُه في االنكشاریة وهو غیر راض 

، لذلك عمل عن تصفیة االنكشاریة وذلك بالعمل على تجهیز )٤٢(االنتصار على البولندیین

وعندما علم االنكشاریة بمشروع السلطان عثمان الثاني )٤٣(وتنظیم جیش جدید في والیات آسیا

.)٤٤(عملوا على عزله

ن االنكشاریة تشجعوا على عزل وقتل (خنق) السلطان بعدما تعاونوا مع والجدیر بالذكر ا

ثم عزل وعاد  ١٦٢٢الى  ١٦١٥شیخ االسالم محمد اسعد افندي الذي تولى المشیخة من عام 

م إذ تمثل دور شیخ االسالم بأن اصدر فتوى قال فیها ((ال لزوم لحج ١٦٢٥وحتى  ١٦٢٣عام 

ي مكانهم والعدل اولى لهم ، حتى التكون هناك فتنة)) وقد البقاء ف–السالطین –البادشاهات 

أصدر شیخ االسالم هذه الفتوى بعدما سمع باستعداد السلطان للذهاب الى الحج اال ان السلطان 

لم یلتفت لكالم شیخ االسالم مما جعل االخیر یثیر االنكشاریة علیه ، فأتخذ االنكشاریة من فتوى 

فهجموا على قصر السلطان وأخذوه الى ثكناتهم ثم )٤٥(ن السلطانشیخ االسالم ذریعة للتخلص م

وقد سمیت )٤٦(ذهبوا به الى قلعة االبراج السبعة ، حیث ازهقت روحه هناك على ید االنكشاریة

.)٤٧(هذه الحادثة في التاریخ العثماني بالهائلة العثمانیة الكبرى
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م) ١٦٤٠-١٦٢٣تمردات االنكشاریة في عھد السلطان مراد الرابع (
بعد مقتل السلطان عثمان الثاني على ید االنكشاریة انتشرت الرهبة في مؤسسات الدولة 

وعلت سطوة االنكشاریة واخذوا یولون الوزراء ویعزلونهم ، حتى انهم بعدما اجلسوا السلطان 

بعد مصطفى االول على عرش الدولة العثمانیة بعد السلطان عثمان الثاني للمرة الثانیة عادوا

كانت الدولة العثمانیة تعاني من الفوضى .)٤٨(فترة وجیزة وعزلوه وولوا مكانه السلطان مراد الرابع

السیاسیة والمالیة حیث ان معظم األناضول والرومیللي قد وقع في أیدي المتمردین الذین عرفوا 

وقت كان فیه باسم الجاللیین أو األشكیة . وبعد فترة انضم االنكشاریة الى هذه الحركة في

االنكشاریون المستقرون في بعض المدن قد سیطروا علیها یرهبون الناس ویستغلونهم . وقد أدت 

هذه الفوضى الى انتهاز بعض القوى المجاورة الوضع ومنهم الصفویین حیث استغل الشاه عباس 

ه وسیطر م) أعمال التمرد في األناضول وتمرد انكشاریة بغداد فتقدم بجیش١٦٢٨- ١٥٨٧األول (

على بغداد . 

ارتبط تمرد االنكشاریة في عهد السلطان مراد الرابع بالصراعات مابین الصدور العظام . 

عندما قتل الصدر االعظم حسن باشا على ید االنكشاریة عمل السلطان على عزل الصدر 

ى األعظم خسرو باشا الذي كان متعاونا مع االنكشاریة وتنصیب حافظ باشا للصدارة العظم

اخذ خسرو باشا یدبر المكائد ضد السلطان واتصل برؤساء )٤٩(وبعدما نجح السلطان في مسعاه

االنكشاریة حیث اخبرهم ان السلطان عزله النه متعاطف ومتعاون مع االنكشاریة ، فهاج 

م ولم ١٦٣٢االنكشاریة ودخلوا سراي السلطان وقتلوا حافظ باشا في التاسع من شباط عام 

والن السلطان لم ینجح في حمایة حافظ باشا وكرد فعل ضد  )٥٠(السلطانیرتدعوا لتدخل

االنكشاریة امر بقتل خسروا باشا على اساس انه محرك الفتنة ، عند ذلك طلب االنكشاریة من 

السلطان ان یعین رجب باشا صدرًا أعظم ، وقد كان السلطان مراد الرابع یسمي رجب باشا 

، كما )٥١(م ، واصدر فرمانا بتعین بیرام محمد باشا صدرا اعظمبرئیس االشقیاء لذلك رفض طلبه

واصر السلطان على تصفیة وابادة االنكشاریة وامر بقتل رؤساء االنكشاریة الذین شاركوا في 

الفتنة . ثم امر بقتل كل من له عالقة بالفتنة حتى وٕان كانت عالقة جانبیة لذلك استكان 

اهروا للسلطان بأنهم ملتزمون بقوانین االنضباط العسكري وانهم االنكشاریة ولجأوا الى الحیلة وتظ

یطیعون السلطان وارادوا من هذا التظاهر التمویه النهم كانوا یبیتون امرا ضد السلطان، فبعد 

شهرین قام االنكشاریة بتمرد جدید بقیادة رجب باشا حیث اراد اخذ الصدارة العظمى بالقوة فقام 

السراي ودخل الى السراي وأتباعه ینتظرونه في الخارج فأمر السلطان بأن بفتنة كبیرة وتوجه نحو 

یلقوا رجب باشا من شباك السراي ، فتفرق أتباعه وكسرت بذلك شوكة االنكشاریة ، وبعد هذا 

االنكسار الذي شهدته قوات االنكشاریة لم یتمردوا طیلة السنوات االخیرة من حكم السلطان مراد 

.)٥٢(م١٦٤٠الرابع حتى عام 
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م) ١٦٤٨-١٦٤٠تمردات االنكشاریة في عھد السلطان ابراھیم االول (
بعد وفاة السلطان مراد الرابع تولى أخوُه ابراهیم سلطنة الدولة وعاد االنكشاریة الى التمرد 

وٕاثارة المشكالت ، وجاءت الفرصة عندما حدثت مشاكل واضطرابات في العاصمة العثمانیة ضد 

ومفاد هذا  ١٦٤٨االول والتي عرفت (بثورة االغوات) وقد حدثت هذه الثورة عام السلطان ابراهیم

التمرد ان الكثیر من اغوات العسكر قاموا بأعمال نهب وسرقة أموال الدولة وعندما اراد السلطان 

ابراهیم ایقافهم ومعاقبتهم تجمعوا على شكل عصبة وعملوا على خلعه وقد وقف شیخ االسالم 

من خلع السلطان  ١٦٤٨فندي الى جانب االغوات وتمكنوا في الثامن من آب عام عبد الرحیم ا

. )٥٣(وزجه في السجن

وبعد زج السلطان في السجن تخوف الصدر االعظم صوفي محمد باشا وشیخ االسالم 

وقادة االنكشاریة من عودة السلطان ابراهیم الى العرش خاصة وان السباهیة لم یرضوا بالسطان 

، لذلك قرر شیخ االسالم والصدر االعظم واالنكشاریة )٥٤(حمد الرابع) لصغر سنهالجدید (م

اعدام السلطان المخلوع ابراهیم االول وكان هذا االمر یحتاج الى سبب وفتوى لذلك افتى شیخ 

االسالم بإعدامه بعد ان سأله ((اال یحق شرعا عزل وقتل السلطان الذي اعطى مراكز العلماء 

نها واخذوها بالرشوة من الذین یستحقونها وكان الجواب نعم)) ، وبذلك استطاع للذین الیستحقو 

.)٥٥(م١٦٤٨شیخ االسالم ان یصدر فتوى بإعدامه وذلك عام 

ولم تتوقف تمردات االنكشاریة بعد مقتل السلطان إبراهیم األول وهو ما یتطلب معالجته 

في بحث آخر إن شاء اهللا .

الخاتمة
قراء ادوار االنكشاریة في الدولة العثمانیة ما یأتي :یتضح من خالل است

شكل االنكشاریة في بدایة تكوینهم قوة عسكریة ادت ادوارا ایجابیة في الحروب التي خاضتها .١

الدولة العثمانیة ، وعلى وجه الخصوص في الجبهة االوربیة 

دولة العثمانیة ، ونجم عن بدأ االنكشاریة منذ القرن السادس عشر بالتدخل في الشؤون السیاسیة لل.٢

ذلك ، اضطراب في سیاسة الدولة في المستویین الداخلي والخارجي ، فعلى المستوى الداخلي ، 

استهدفت تمرداتهم السلطنة العثمانیة ، وذلك من خالل اكراه السالطین على اغداق االموال علیهم 

، وفي حاالت رفض السلطان ، فإنهم لم یترددوا في قتله . 

ؤدي لهم الخدمات وتنفیذ االنكشاریة الى التدخل في تنصیب الشخصیات التي تسعى .٣

.والتي استنفذوها لتحقیق مقاصدهم، ولعل من ابرزها منصب (الصدارة العظمى)مطالیبهم

بقدر ما كانت االنكشاریة قوة ایجابیة في الفتوحات العثمانیة في الجبهة االوربیة ، فانهم .٤

، راراتهم القاطعة في ایقاف الحروبلدولة العثمانیة من خالل قأصبحوا سببا في إضعاف ا

واجبار السلطان العثماني على عقد معاهدات مع الدول االخرى ، والتهدید بالتمرد ان لم تنفذ 

رغباتهم . 

ادرك بعض السالطین مدیات تأثیر االنكشاریة ، فآثروا في بعض االحیان االستجابة .٥

 یعد ضعفا في شخص السلطان ، بقدر حرص السلطنة لمطالیبهم ، ویبدو ان ذلك ال

العثمانیة على اشاعة االمن واالستقرار وخصوصا في العاصمة العثمانیة استانبول . 
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ھوامش البحث : 
  .٤٧٤) ، ص١٩٧٨، (القاهرة :  ١، جعبد العزیز محمد الشناوي ، الدولة العثمانیة دولة إسالمیة مفترى علیها) ١(

  . ١٢٦- ١٢٢) ، ص ص١٩٨٣زیاد أبو غنیمة ، جوانب مضیئة في تاریخ العثمانیین األتراك ، (عمان : ) ٢(

مركز جمعة –ایرینا بتروسیان ، االنكشاریون في االمبراطوریة العثمانیة ، تقدیم ومراجعة قسم الدراسات والنشر  )٣(

  . ١٧- ١٦) ، ص ص٢٠٠٦الماجد للثقافة والتراث ، (دبي : 

  . ٤٧٤الشناوي ، المصدر السابق ، ص) ٤(

  . ٤٧٣المصدر نفسه ، ص) ٥(

م استلم الحكم عندما اعتزل والدُه ١٤٤٤محمد الفاتح ذلك ألنه في سنة ذكرنا تاریخین لفترة سلطنة السلطان ) ٦(

م ١٤٤٦السلطنة والناس نتیجة هزیمتِه أمام المجر ووفاة ولدِه عالء الدین . فتولى محمد الفاتح الحكم حتى عام 

للمرة الثانیة سلطنة تولى محمد الفاتح  ١٤٥١حیث عاد والده مراد الثاني الى السلطنة ، وبعد وفاة مراد الثاني عام 

–الدولة العثمانیة . ینظر شكیب ارسالن ، تاریخ الدولة العثمانیة ، تحقیق : حسن السماحي سویدان ، (دمشق 

  . ٧٨) ، ص٢٠٠١بیروت ، 

؛  ١٢٠) ، ص١٩٩٥محمد سهیل طقوش ، العثمانیون من قیام الدولة الى االنقالب على الخالفة ، (بیروت : ) ٧(

؛  ٤٢) ، ص١٩٩١، (جامعة الموصل :  ١٩١٦- ١٥١٦جمیل ، تكوین العرب الحدیث سیار كوكب علي ال

  . ٧٦) ، ص٢٠٠٧هیثم جمعة هالل ، السلطان محمد الفاتح ، (حلب : 

؛ بتروسیان ، المصدر السابق ،  ٧٦؛ هالل ، المصدر السابق ، ص ١٢١طقوش ، المصدر السابق ، ص) ٨(

  .  ١١٩ص

:ین فارس ومنیر البعلبكي ، (بیروتب اإلسالمیة ، نقلُه الى العربیة نبیه أم، تاریخ الشعو كارل بروكلمان) ٩(

  . ١٢١؛ طقوش ، المصدر السابق ، ص ٤٤٣) ، ص٢٠٠٥

، )٢٠٠٣(بیروت :  ٩: إحسان حقي ، طمحمد فریدبك المحامي ، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، تحقیق ) ١٠(

  . ١٧٩ص

لالنكشاریة اصبح تقلیدا یلتزم به كل سلطان یتولى سلطنة الدولة والجدیر بالذكر ان اعطاء االموال )١١(

ویعطي مبلغا من المال لالنكشاریة حیث منذ عهد السلطان محمد الفاتح أصبح من العتاد أن یقوم كل 

) عاما عندما نجح ٢٩٤سلطان جدید بتوزیع (نقود لالنكشاریة) لضمان والئهم وبقیت هذه الحالة لمدة (

، ینظر : احمد عبد الرحیم مصطفىم) من الغاء هذا التقلید .١٧٨٩-١٧٧٤حمید االول (السطان عبد ال

؛ بروكلمان ، المصدر السابق ،  ١٢٥) ، ص٢٠٠٣، (القاهرة :  ٣في أصول التاریخ العثماني ، ط

  .  ٥٣) ، ص٢٠٠٦؛ عدنان العطار ، الدولة العثمانیة من المیالد الى السقوط ، (بیروت : ٤٤٣ص

؛ المحامي ، المصدر  ٢٤٩؛ طقوش ، المصدر السابق ، ص ١٢١وسیان ، المصدر السابق ، صبیتر  )١٢(

  . ١٧٩السابق ، ص

  . ٥٠٤الشناوي ، المصدر السابق ، ص )١٣(

؛  ١٥٦) ، ص٢٠٠٧، (القاهرة :  ٧، ط ٢راغب السرجاني ، الموسوعة المیسرة في التاریخ اإلسالمي ، ج) ١٤(

  ؛  ١٢٧طقوش ، المصدر السابق ، ص
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Stamford shaw, History of the ottoman Empiread modern Turkey, Vol. 1, (Newyork:
1976) p. 78.

  . ١٢٥- ١٢٤بیتروسیان ، المصدر السابق ، ص ص) ١٥(

  . ١٨٧المحامي ، المصدر السابق ، ص) ١٦(

.المصدر نفسه والصفحة ) ١٧(

  . ٥٠٨، ص ١الشناوي ، المصدر السابق ، ج) ١٨(

ع الى الجنوب من ادرنة في الیونان على الحدود التركیة ، ینظر : المحامي ، المصدر السابق ، وهي تق) ١٩(

  . ١٨٧ص

  . ١٢٧- ١٢٦بیتروسیان ، المصدر السابق ، ص ص) ٢٠(

یوسف بك آصاف ، تاریخ سالطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن ، تقدیم محمد زینهم محمد ) ٢١(

  . ٥٥) ، ص١٩٩٥عزب ، (القاهرة : 

  ؛ ٧٩مصطفى ، المصدر السابق ، ص) ٢٢(

Shaw, op. cit, Vol, 1, pp. 79-80.

  . ٥٠٩، ص ١الشناوي ، المصدر السابق ، ج) ٢٣(

  . ١٣٤ارسالن ، المصدر السابق ، ص) ٢٤(

وهي إحدى العمالت التي كانت تستخدم في الدولة العثمانیة وقد أقبل التجار وأغلبیة الشعب على تداولها ) ٢٥(

قیراطًا وقد كانت تسمى بالدوكا البندقي نسبة الى  ٢٤نها كانت تمتاز بوزنها الثابت والتي تعادل وذلك أل

؛  ٥٠٩، ص ١مدینة البندقیة التي تضرب فیها هذِه النقود . ینظر : الشناوي ، المصدر السابق ، ج

) ، ٢٠٠٥روت : شوكت باموك ، التاریخ المالي للدولة العثمانیة ، تعریب عبد اللطیف الحارس ، (بی

  . ٣٤ص

  . ٥٠٩، ص ١الشناوي ، المصدر السابق ، ج) ٢٦(

  . ٢٤٩؛ طقوش ، المصدر السابق ، ص ٦٤الجمیل ، المصدر السابق ، ص) ٢٧(

؛ اكمل الدین إحسان  ٢٤٦) ، ص٢٠٠٧فاضل بیات ، الدولة العثمانیة في المجال العربي ، (بیروت : ) ٢٨(

؛  ٣١) ، ص١٩٩٩، (استانبول :  ١ة ، ترجمة صالح سعداوي ، جاوغلي ، الدولة العثمانیة تاریخ وحضار 

  . ٦٥-٦٤الجمیل ، المصدر السابق ، ص ص

  . ١٢٩بیتروسیان ، المصدر السابق ، ص) ٢٩(

  . ١٠١) ، ص١٩٦١هارولدالمب ، سلیمان القانوني ، ترجمة شكري محمود ندیم ، (بغداد : ) ٣٠(

  . ٢٥٠طقوش ، المصدر السابق ، ص) ٣١(

  . ٢٠٨مي ، المصدر السابق ، صالمحا) ٣٢(

  . ٢٥٠طقوش ، المصدر السابق ، ص) ٣٣(

  . ١٦٦-١٦٥؛ بیتروسیان ، المصدر السابق ، ص ص ١٨٩آرسالن ، المصدر السابق ، ص) ٣٤(

 ٣٤٨) ، ص٢٠٠٤علي محمد محمد الصالبي ، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط ، (القاهرة : ) ٣٥(

؛  ٢٣٩) ، ص٢٠٠٤، (عمان :  ٢العثمانیون ، ج-الفاطمیون–برة ، موسوعة الخلفاء ؛ فاطمة محمود الجوا

  . ٧٣؛ العطار ، المصدر السابق ، ص ١٧١السرجاني ، المصدر السابق ، ص
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؛ بلقاسم القروي الشابي ، الفتوحات اإلسالمیة بأوربا والردود  ٢٦٣باموك ، المصدر السابق ، ص) ٣٦(

  .  ١٣٧، ص) ١٩٩٧المسیحیة ، (تونس : 

.المصدر نفسُه والصفحة ) ٣٧(

،  ١٧٨٩- ١٦٢٣نسیبة عبد العزیز عبد اهللا الحاج عالوي ، االتجاهات اإلصالحیة في الدولة العثمانیة ) ٣٨(

  . ٨٦، ص ٢٠٠٦أطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلیة اآلداب ، جامعة الموصل ، 

  . ٢٦٣باموك ، المصدر السابق ، ص) ٣٩(

، ؛ عالوي ١٦١- ١٦٠) ، ص ص٢٠٠١شق : ، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق ، (دممرمحمود علي عا) ٤٠(

  . ٨٦المصدر السابق ، ص

  . ٢٥١طقوش ، المصدر السابق ، ص) ٤١(

  ؛  ٨٥؛ العطار ، المصدر السابق ، ص ٨٦عالوي ، المصدر السابق ، ص) ٤٢(

Mustafa Ozden “yenicerilik isyanlari ve Vaka-I Hayriye”, Turk Dunyasi Tarih
Dergisi, Sayi, 109, Ocak, 1996. ss 36-37.

م ، تحقیق : خالد زیادة ١٨٠٣سید مصطفى ، نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطینیة ) ٤٣(

  . ٢٥٣؛ الجوابرة ، المصدر السابق ، ص ١٢) ، ص١٩٧٩، (بیروت : 

  . ٢١٦أرسالن ، المصدر السابق ، ص) ٤٤(

؛ عماد عبد العزیز یوسف وماهر حامد جاسم ، "دور شیوخ اإلسالم  ١٦١، المصدر السابق ، صعامر) ٤٥(

، (الموصل) ،  ٦، مج ٢في اتخاذ القرار في الدولة العثمانیة" ، مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة ، ع

ازي ، ، تعریب : أیمن االرمن ١٩٢٢-١٧٠٠؛ دونالدكواترت ، الدولة العثمانیة  ٣٣٠، ص ٢٠٠٧

  . ١٨٦) ، ص٢٠٠٤(الریاض : 

  . ٢١٦آرسالن ، المصدر السابق ، ص) ٤٦(

- ١٦١٨وهو المصطلح الذي أطلقُه المؤرخون على األحداث التي قامت ضد السلطان عثمان الثاني () ٤٧(

یا لُه . ینظر : إبراهیم بك م) والتي أدت الى قتلِه مع الصدر األعظم والور باشا الذي كان موال١٦٢٢

:، (القاهرةتاریخ الدولة العثمانیة العلیة المعرف بـ كتاب التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة ، حلیم

  . ٣٤٠؛ یوسف وجاسم ، المصدر السابق ، ص ١٨٠- ١٧٩) ، ص ص٢٠٠٤

، یلمازاوزتونا ، تاریخ الدولة العثمانیة ، ترجمة عدنان محمود  ١٥١مصطفى ، المصدر السابق ، ص )٤٨(

؛ عالوي ،  ٢١٧؛ آرسالن ، المصدر السابق ، ص ٤٧٠) ، ص١٩٨٨، (استانبول:  ١سلمان ، مج

  . ٨٨المصدر السابق ، ص

  . ١٣٥) ، ص٢٠٠٢(بیروت :  ٤علي حسون ، تاریخ الدولة العثمانیة ، ط) ٤٩(

؛ علي سلطان ، تاریخ  ٧٥شاكر أفندي الحنبلي ، تلخیص التاریخ العثماني المصور ، (د.م : د.ت) ، ص) ٥٠(

  . ٢١٣) ، ص١٩٩١دولة العثمانیة ، (دمشق : ال

  ؛  ٢٢٠-٢١٩ارسالن ، المصدر السابق ، ص ص) ٥١(

Edward s, Creasy, History of the Ottoman Turks from the Beginning of their Empire
to the present time, (London: 1878), pp. 248-249.
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 ١١١) ، ص٢٠٠٨م المحیط بها ، ترجمة حاتم الطحاوي ، (بیروت : ثریافاروقي ، الدولة العثمانیة والعال) ٥٢(

  . ٢٢٠؛ أرسالن ، المصدر السابق ، ص

  . ٣٣١؛ یوسف وجاسم ، المصدر السابق ، ص ٢١٨سلطان ، المصدر السابق ، ص) ٥٣(

؛ حلیم ، المصدر  ١٩٢) ، ص٢٠٠٣هـ) ، (بیروت : ١٣٤٢-٩٢٣محمود شاكر ، الخلفاء العثمانیون () ٥٤(

-٨٧؛ اصاف ، المصدر السابق ، ص ص ٨٨؛ المحامي ، المصدر السابق ، ص ٢٠١بق ، صالسا

٨٨ .  

  . ٢٠١؛ حلیم ، المصدر السابق ، ص ٣٣١یوسف وجاسم ، المصدر السابق ، ص) ٥٥(


