
 میالدی 3011و  3641نفـوذ و گسـترش اسالم در بوسنی و هرزگوین بین سال های 

 1*زهرا رحمانی

 

 

   :چکیده

دوگانگی هویت جامعه بوسنی به خصوص در میان مسلمانان به عنوان یکی از پیامدهای ورود و پذییر  اسذ د در   

توسذ   این رخداد تاریخی این منطقه مطرح شده است، علی رغم وجود تعادل و قرابت میاهب مختلف در این سرزمین، 

عدد داخلی و به دنبال آن نسل کشی مسذلمانان در  شده و درگیری های متتفسیر  ،عوامل خارج از حوزه اقواد و میاهب

به منظور دریافت هرچه بهتر این تغییر و تحوالت در بوسذنی و هرزگذوین،    قرن بیستم توس  صرب ها را موجب گردید.

ضروری بود پیش از هر چیز به آغاز و چگونگی ادامه فتوحات عثمانی در اروپذا خصوصذا حذوزه بانکذان پرداختذه شذود        

این مقانه ت    در ه منجر به گستر  امپراتوری عثمانی در اروپای شرقی به ویژه بوسنی و هرزگوین گردید.فتوحاتی ک

با کمک گرفتن از نظریه پخش فضایی هاگر استراند، نفوذ و گستر  اس د در بوسنی و هرزگوین بین سال  شده است تا

وثر بذود  در وقوع موفقیت آمیز و سریع ایذن فتذوح مذ   عواملی که و  مورد بررسی قرار گیرد می دی 3011و  3641های 

در زمینذه هذای فرهنگذی، اجتمذاعی،     که طرفین در نتیجه حضور عثمانی ی تأثیرات و تأثراتو  مورد بازخوانی قرار گرفته

  میهبی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در بوسنی و هرزگوین بر یکدیگر داشتند بررسی شد.

 

 .فضایی، بانکان، بوسنی و هرزگوین، عثمانی، دین اس دنظریه پخش  :ها کلید واژه

 

 مقدمه

ه بوسذنی و  ژروند گستر  اس د در منطقه بانکذان بذه ویذ    این اثر کوششی است برای ارائه تصویری از چگونگی وقوع فتوحات و

اس د از آنها برای گستر  این ایذده  عثمانی به عنوان حامل  که هاییهرزگوین  کشوری واقع در جنوب شرقی اروپا. از این رو زمینه

گیذری از منذابع فارسذی، انگلیسذی و عربذی، و نیذز       مورد مطانعه قرار گرفت. در این تحقیق سعی شد با بهذره  ،مورد استفاده قرار داد

 د.فرهنگی، اجتماعی، میهبی، اقتصادی، سیاسی و نظامی مورد بررسی قرار گیر های صاحبنظران این حوزه، بسترهایدیدگاه

اسذ د در بوسذنی و هرزگذوین چگونذه نفذوذ و گسذتر        »که نویسنده در پی پا سخ به آن می باشد این است که  پرسش اصلی

و پیامذد   فتوحات عثمانی در بوسنی و هرزگوینگی چگونپرسشی که در مسیر پاسخ به آن پرسش های فرعی تری از جمله « یافت؟

نفذوذ و گسذتر  زبذان     گیچگذون و  حضذور آنذان در منطقذه    ثراتأتأثیرات و تها، حضور عثمانیبه واکنش ساکنان منطقه های آن، 

 هم پاسخ داده می شود. در بوسنی و هرزگوین فارسی

                                                      
 .کارشناسی ارشد تاریخ اس د از دانشگاه تهران مقطع یدانش آموخته *



 اهمیت، فایده و هدف پژوهش

ن دیذن در بوسذنی و   ایذ  گسذتر   هذای توجه به چگونگی آشنایی ساکنان بخشی از اروپای شرقی با اس د و همچنین مکذانیزد 

 برای است کوششی رسانه این ترتیب بدین. رود شمار به پژوهش این نظری ارز  و اهمیت تواندقانب نظریه پخش میهرزگوین در 

 . شود واقع ثمر مثمر اس د تاریخ حوزه در بتواند است امید که پدیده این تحلیل و توصیف

 چارچوب نظری تحقیق

استراند در صدد توصیف و تحلیذل چگذونگی وقذوع ایذن رخذداد تذاریخی        ک گرفتن از نظریه پخش فضایی هاگراین مقانه با کم

، جغرافیدان سوئدی در دانشذگاه النذد منتشذر گردیذد و بذرای      2د، به وسیله تورسش هاگراستراند3591در سال 1نظریه پخش است.

 کذار  به با عده این. گرفت کار به یکشاورز هایپدیده و هااونین مرتبه، وی با همکاران خود، این نظریه را در زمینه گستر  نوآوری

 .یافتند دست ارزشمندی هایبه یافته مختلف هایسال در گاوی، سل گستر  نحوه در پخش، نظریه گرفتن

 3پخش فضایی

. یابذد مفهود دیگر مرتب  با نظریه پخش، پخش فضایی است و آن فرآیندی است که به وسیله آن، نگر  و رفتار هم تغییذر مذی  

 4.اندپدیده آن پییر  آماده که جمعی بین در اصلی هایکانون یا کانون از پدیده یک گستر  از است عبارت فضایی پخش

 در پخش فضایی، دو عامل اساس کار است:

 هاانف( وجود پدیده یا پدیده

 5.شودب( امر گستر   یعنی حرکت پدیده از خاستگاه اصلی خود که پخش فضایی را موجب می

است یک شیوه رفتار، عقاید خاص سیاسی، اجتماعی یا یک امر عادی نظیر رواج مد و نباس و یک نوع کذاالی  این پدیده ممکن 

 6ویژه باشد.

 چگونگی و زمان وقوع فتوحات عثمانی در بوسنی و هرزگوین

ترک را از مرزهای شرقی برای خدمت سربازی  غ مانخلفای اس می از اوایل قرن نهم می دی )اواخر قرن دود هذجری قمری( 

. دادنذد  تشذکیل  را اسذ د  سذپاه  اصذلی  هذم  بعذد  و ممتذاز  نظامی صنف یک تدریج به و شدندبه بغداد آوردند که مملوک نامیده می

                                                      
 های متفاوتی نظیر پخش، انتشار، تراو  و انتشار و اشاعه برگزیده شده است.  معادل Diffusion. برای واژه 3

2. Hager Strand. 

1. Spatial diffusion.  

 .  113، ص3ج ،3139 انتشارات گیتا شناسی، های نو در فلسفه جغرافیا، تهران:. حسن شکویی، اندیشه6

 . همانجا.  9

 . همانجا.  4



. بودنذد  سذلجوقیان  هذا آن مهمترین که گیاشتند بنیان را پادشاهی هایسلسله و شدند ترک امیران به تبدیل بعدها ترک فرماندهان

 324 تذا  455 از کذه  بذود  عثمان به منسوب های امیرنشین تقسیم گردید، یکی از این امارتتعداد به سلجوقی سیطره تحت آناتونی

 بذه  سذرحدی  ایذاالت  از یکی در ترک جنگجویان از را عثمانی دونت سلجوقیان، سلطنت فروپاشی با عثمانیان. کرد حکومت ق.  .هذ

 1.آوردند وجود

این دونت همواره از بدو پیدایش مجیوب رسانت خویش در راه جهاد برای دین بود و خود را جانشین برحق امپراتوری بیذزان   

آنان اونین ملتی بودند که حقیقتاً سعی کردند تا از شریعت، سیستم قانونی مؤثری بسازند و در سرتاسر سذرزمین خذود    2.دانستمی

 .گرددد باز می 3641شار اس د به زمانی قبل از سقوط دونت بوسنی در سال آن را به اجرا گیارند. آغاز انت

د( به سمت سقوط پادشاهی در بوسنی پیش رفذت.  3153-3191) 3موقعیت سیاسی در بوسنی از اواخر عهد پادشاه تورتکو اول

ها ایستاد. بوسنی در زمان حکومت او در اوج قدرت سیاسی، اقتصذادی  و اونین کسی بود که در برابر عثمانی 4او از خانواده کوترومان

های منظم و مداود عثمانی بذه خذاک بوسذنی، ملذوک مجذار نیذز       و فرهنگی قرار داشت. خارج از این محدوده، در کنار دست اندازی

دادنذد.  اتونیک تماد ت   خود را در بس  نفوذ خود در بوسنی به خرج مذی بواسطه برخی از امیران بوسنی و یا به کمک کلیسای ک

هایی را به کشورهای مختلف اروپذایی بذرای طلذب نیذروی     پاپ، نظر عانم مسیحیت را در اروپا به ظهور عثمانی جلب کرد و فرستاده

راج نماید اما این ت   بذه علذت عذدد مسذاعدت     نظامی فرستاد. او در فکر تنظیم جنگ صلیبی ضد عثمانی بود تا آنها را از اروپا اخ

 ثمر ماند.کافی بقیه دول اروپایی در همان ابتدا بی

های منظم به داخل بوسنی سبب شد که بسیاری از اشراف فئودال رفته رفته تحذت انقیذاد عثمذانی قذرار گیرنذد و      دست اندازی

بوسنی یک پایگاه بود که دونذت عثمذانی، حذاکم     رسمی بپییرد.دت عثمانی را به طور د( سرانجاد سیا3621 ـ  3621) 5تورتکو دود

کرد با ایجاد فاصله میان نجیب زادگان به تضعیف ب د پرداخته، در امور داخلی آنان بیشذتر  نمود و سعی میموقت برایش تعیین می

 مداخله نماید تا از این طریق استی ی خود را بر بوسنی بیش از پیش گستر  دهد.  

د( ذ و همچنین با استمرار عملیات و در نتیجذه سذقوط شذهر    3643-3641) 6آخرین پادشاه بوسنی ذ استفان توماشویچبا اعداد 

د، مقاومت این خطه به طور کامل شکسته شد. نتایج این فتوحات در اوضاع اقتصادی هم خود را نشذان داد  3602هرزگوین در سال 

ای برای دعوت به اسذ د شذده و بذر سذرعت انتشذار آن      که تبدیل به مراکز حیاتی ای را فراهم نمودو زمینه ایجاد مؤسسات اس می

 افزود.  

                                                      
 .96، ص3143زرین،  :ال، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه میرزازکی علی آبادی، تهران. هامر پورگشت3
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هذای کذوچکتر نمذود. ایذن     بعد از فتح، عثمانی سیستم اداری خود را راه اندازی نمود و همچنین اقداد بذه بناگیاشذتن سذنجک   

د کذه آخذرین نقطذه در شذمال     3952در سذال   1د آغاز شد تا سقوط شهر بهاج3641استی ی نظامی منظم که با سقوط بوسنی از 

 غربی بوسنی بود، ادامه یافت.

کردنذد.  الزد به ذکر است در جریان فتوحات، س طین عثمانی از سیاست ضمانت جان و مال با قسم یا عهدنامه نیز استفاده مذی 

ناختند، جذان، مذال و آزادی   شذ کردند اگر ساکنان حق حاکمیذت سذ طین عثمذانی را بذه رسذمیت مذی      به این صورت که عهد می

گیذری از نفذوذی کذه ایذن     شد تذا بذا بهذره   ها داده میهایی به رهبران کلیساها و صومعهشان در امان بود. در این میان عهدنامهدینی

و های دینی روی مردد داشتند، اعتماد عمومی مردد را جلب نمایند. اکثر اوقات این تعهدها با سوگند سلطان تأییذد شذده   شخصیت

 شد.  به معنای واقعی کلمه به آن عمل می

فتوحات عثمانی در مدت دو قرن و نیم از شرق در آسیا تا خلیج فارس، از غرب در بانکان و آن سذوی دانذوب در بسذتر اروپذای     

 شرقی امتداد یافت و در مرزهای اروپا متوقف شد.  

آفریقایی شمانی تسل  یافته، از این طریق اقیانوس اطلذ  را بذه   نهایتاً در دریا هم بر سرتاسر مدیترانه و باریکه طوالنی سواحل 

 اقیانوس هند متصل کرد. 

 می توان روند فتوحات و استی ی آنان بر برخی مناطق را در سه مرحله توصیف نمود:

شد و با هذدف تضذعیف اقتصذادی و روحذی سذاکنان منطقذه صذورت        های کوچک و مستمر میانف( مرحله اول که شامل جنگ

 گرفت.  می

ب( مرحله دود، همان درخواست تبعیت و فرمانبری حاکمان از سیاستهای آنان، و تبذع آن پیذروی مذردد از سیاسذت پرداخذت      

 خراج بود.

هذا  ج( مرحله سود با دخانت عثمانی در شئون داخلی کشور میکور و مخانفت با نظاد روی کار همراه بود. از ایذن قبیذل دخانذت   

های استراتژیک طذی تهاجمذات   توان به تأیید یکی از نجبا به عنوان شاه بوسنی از طرف سلطان و اشغال برخی شهرها و موقعیتمی

 جی به صورت متناوب و پراکنده و تابع حضور نظامی بود. نظامی اشاره نمود. این روند تدری

 عوامل موفقیت عثمانی در فتح بوسنی و هرزگوین

 .ای بود که فتوحات و بعد از آن نیز گستر  اس د در آن به وقوع پیوستاونین عامل، حوزه یا محی  جغرافیایی .3

 .ها و منازعات داخلیضعف دونت مرکزی و در پی آن، استمرار فتنه .2

                                                      
3. Bihac 



  ساخت شهرهایی با تشکی ت نظامی در مرزهای اروپذا کذه نذه تنهذا مراکذزی مخصذوص مذدیریت و        ایجاد نظاد ثغور .1

پذییری و تسذامح، سذبک زنذدگی اسذ می را نیذز تذرویج        سیاستگزاری برای ارتش عثمانی بودند، بلکه با نظم، انعطاف

 نمود.می

 .های فردی نظامیان عثمانیتجهیزات و توانایی .6

ش منظم و درگیری بلندمدت در کشورهای منطقه بانکان امکان ناپییر بود. این نواحی کوهسذتانی بذه عشذایر    نفوذ ارت .9

ای وارد شذد کذه   ترکمن واگیار شد تا در آن سکونت یابند. بدینسان عناصر قومی جدیدی به ترکیب جمعیتی منطقذه 

 .های طوالنی در آن مقاومت کرده بودندمسیحیان طی مدت

 .های صلح با کشورهای اروپایینبرقراری پیما .4

 تأثیرات و تأثرات ناشی از حضور عثمانی در بوسنی و هرزگوین

 تأثیرات و تأثرات در حوزه فرهنگی ـ مذهبی

عثمانی با درکی که از نقش دین در جامعه بوسنی به دست آورده بود، تنوع دینی موجود در آن را مدیریت کذرد و تمذاد تذ      

توانسذت بذه   عداد مسلمانان در آن خطه به خرج داد، زیرا اکثریت یافتن تعداد مسلمانان بر مسیحیان خود میخود را برای افزایش ت

معنای پیروزی دیگری نیز باشد. علما بواسطه نفوذ قابل توجهی که بر سیستم قضایی داشتند بذر مناسذبات اداری و قضذایی مسذل      

 گرفتند.  شرعی در ب د تازه فتح شده به کار میسازی احکاد شده و تماد اهتماد خود را برای پیاده

سایر علما نیز در کسوت ائمه جماعات، متونیان و خطیبان نماز جمعه مساجد به آموز  فرائض و تکانیف میهبی، اذان گفتن با 

طرفی رفتار عثمانی پرداختند. از صدای خو ، مراقبت از قبرستانها، برگزاری نماز میت، حفاظت از اماکن مقدس )مکه و مدینه( می

گرفت. در آن زمان دین رسمی کاتونیذک بذود و از   با اهل ذمَه یا اهل کتاب نیز با محوریت مدارای دینی و آزادی میهبی صورت می

  .ها از نفوذ محدودی در جامعه برخوردار بودندنظر سیاسی نسبت به سایر میاهب، حضور فعانتری داشت اما ارتدک 

توانذد مذورد ارزیذابی    مردد به اس د در بوسنی با توجه به نبودن مطانعات تطبیقی مشروح به دشواری می انبته روند تغییر کیش

 قرار گیرد. 

های میهبی با عنوان نظاد ملت انجاد گرفت، هر فرد یا گروهی از جامعه بر اساس وابستگی مذیهبی ا  بذه   سرانجاد گروه بندی

  .ها بستگی داشتک از اتباع عثمانی به عضویت آنان در یکی از ملتشد وشأن و مقاد هر ییک ملت خاص مربوط می

داد بر صوفیگری یک جنبش مؤثر فکری و میهبی خاص در قرنهای نخست بود و از آنجاییکه دین را با تساهل و تسامح ارائه می

اس می باقی نماند و تناقضذات خذود را   روند گستر  اس د مؤثر بود. انبته اس می که بواسطه تصوف نشر پیدا کرد همسو با تعانیم 

 اثر نبود.  های غیررسمی متصوفه هم در این مهم بینشان داد. رواج فرقه

 نقشـبندیه و  خلوتیـه ، رفاعیه ،مولویه، قادریه توان بهمی های اصلی صوفیه که در بوسنی فعانیت داشتنداز برخی طریقت

 اشاره کرد.



ها زیذر  ساخت که به عنوان مسافرخانه و مکانی برای خواب هم بود. این محلو تکیه میحکومت در مناطق تازه فتح شده، زاویه 

نامه خود، دالیذل سذاخت تکیذه در سذارایوو     گرفت. برای نمونه عیسی بیگ اسحاقوویچ در وقفنظر مفتی و قاضی هر منطقه قرار می

هذا و  کنذد. در تکیذه  وردن جنگجویان و مسذافران بیذان مذی   د( را تغییه فقرا، فعانیت در زمینه آموز  و مرکزی برای پناه آ 3642)

های معنوی ها، زندگی فعال معنوی در جریان بود، آنها نه فق  برای ذکرگویی بلکه مراکزی برای تحقیق و تعلیم در همه رشتهزاویه

لسذفی، ادبیذات و هنذر هذم از     هذای ف به وسیله درسهای مختلف و همچنین ترجمه و تفسیر آثار بزرگان بودند. گستر  عرفان، ایده

 ها و خانقاهها بر فرهنگ بوسنی بود.دیگر تاثیرات تکیه

 هنر و معماری
نویسی، تزئین صحافی دستی کتاب، پیشرفت چشمگیر خطاطی و مینیاتور، در بوسذنی در زمذان عثمذانی را داد. از    پیش نسخه

پایاترین آثذار  ا  اشاره نمود. ( باکارهای صنایع دستی34قرن توان به عثمان نقا ، نسوا مترکچی )استادان این هنرهای شرقی می

توان در زمینة معماری و شهرسازی یافت. بهترین یادگارهای سبک معماری اس می در بوسنی و هرزگوین تذا  فرهنگ اس می را می

 در این کشور ساخته شد.می دی شانزدهم /  حدود پایان قرن دهم

 سی ـ اجتماعیتأثیرات و تأثرات در حوزه سیا

عثمانی، با اشغال سیاسی ذ نظامی، بانکانی را به ارث برد که دارای یک جمعیت پیشذرفته دارای تابعیذت وفذادار بذه یذک اصذل        

به قلمرو بیزان  نبود بلکه قصد داشذت دونتذی نذوین بذا نهادهذای       اً در پی انسجاد بخشیدنمشخص سیاسی نبود. محمد فاتح صرف

شد. از شرای  عضویت در طبقه حذاکم،  صادی و اجتماعی بسازد. جامعه از دو طبقه حاکم و رعایا تشکیل مینوین اداری، قانونی، اقت

هذای رفتذار شخصذی و زنذدگی     صرف نظر از اصل و نسب، پییر  اس د و نظاد فکری و عملذی آن بذود. شذریعت اسذ د در زمینذه     

رعایذا نیذز بذه دو     داد.وانین نهایتا به حق ویژه مقاد سلطنت اصذانت مذی  داد اما این قای ارائه میهای مترقیانهاجتماعی دستورانعمل

و معاف از خدمت نظاد و کار اجباری بودند.  شدند. ساکنان شهر از ممتازترین رعایای سلطاندسته ساکنان شهر و عشایر تقسیم می

اقتصادی آن جلوگیری کند و همچنذین درآمذدهای   های کرد تا از آشفتگیدر شهر، دونت تنها بر روند مهاجرت از روستا نظارت می

 ها و صحراها و آزاد از مقررات حکومت مرکزی بودند.مانیاتی کشاورزان را از دست ندهد. عشایر نیز ساکنان کوهها، استپ

عثمانی اقداد به تعریف طبقات اجتماعی نمود، چیزی که مذدت طذویلی در میذان ایرانیذان صذورت گرفذت و همچنذین توسذ          

 1وفان مسلمانی چون فارابی هم ارائه شده بود.فیلس

ها و طبقات، زیر بنای اقتصادی ذ سیاسی امپراتوری عثمذانی را تشذکیل داده و بذر اسذاس شذغل و عملکذرد خذود بذه          این گروه

 ها و ارتباطاتشان هم با جزئیات در جامعه تعریف شده بود.گروههای اجتماعی تقسیم شدند. وظایف زیرگروه

لم: مهمترین بخش طبقه حاکم بودند که مسئونیت اداره دو دیوان عانی و خزانذه سذلطنتی را بذر عهذده داشذتند. در      انف( اهل ق

 گرفت.  داد و در خزانه سلطنتی اداره امور مانی و محاسبات صورت میمکاتبات و مدیریت مستقیم دستگاه اداری را می ،دیوان عانی
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توسعه امپراتوری و برقراری نظم و امنیت در دو بخش نیذروی زمینذی و دریذایی    ب( اهل شمشیر: نظامیانی که مسئول حفظ و 

 بودند.  

های سایر مشاغل معاف بودند و با آزادی عمل اقذداد بذه انجذاد    ج( بازرگانان و صنعتگران: این قشر تا حدود زیادی از محدودیت 

 کردند که برایشان سودآور بود. معام ت می

 .شاورزاند( تونیدکنندگان غیا و ک

 کرد:ها اهداف ذیل را دنبال میبندیدونت در نهایت در سایه این طبقه

 .آوری ثروت متعلق به فرمانروا. سازماندهی کار جمع3

 .. فراهم آوردن زمینه توسعه این ثروت و دفاع از آن2

  .. برقراری نظم1

 .. نشر و گستر  اس د در عین آزادی سایر میاهب6

 اعی و شرعی سرزمینهای فتح شده در سراسر امپراتوریتدوین نظامهای اجتم

کذار را   سلیمان پادشاه عثمانی قصد داشت نظاد قدیم را با زمان انطباق دهد. او دست به کار تدوین یک نظاد پیچیده شذد. ایذن  

ا  همچنذین از دربذار،   خذانواده کننده کذه از سذلطان و   إتکا به دو بنیاد اصلی حکومت عثمانی عملی کرد: یکی، نهاد حکومت هم با

شد و دیگری نهاد اس می که به موازات این نظاد حکومتی قرار داشت و فقذ  از  تشکیل می ... مقامات اجرایی دونت، ارتش دائمی و

دانان، روحانیون و مدرسین به عنوان متونیذان و مجریذان شذرع مقذدس اسذ د تشذکیل       مردان مسلمان زاده در مقاد قضات و قانون

 شد.می

های فتح شذده در سراسذر امپراتذوری را تذدوین و     های مختلف اجتماعی و شرعی سرزمینعثمانی با قانون نامه اول کوشید نظاد

نامذه نیذز قذوانین سذازمان     تنظیم کند و آداب و سنن خاص هر منطقه را در قانب انگوهای حکومت جامعه جای دهد. دومین قذانون 

گرفت و سومی که در اواخر حکومت وی تدوین شد، ساختار اقتصادی، وضع مانکیت زمذین  ر بر میدونت عثمانی و طبقه حاکم را د

 ها را مشخص کرد. و مانیات

 ازدواج مسلمانان و مسیحیان
این عامل در انتشار اس د و ازدیاد تازه مسلمانان مؤثر بود. اس د بذه تذدریج همذه طبقذات اجتمذاعی را شذامل شذد و محذ ت         

مسیحی بتدریج به مح ت اس می تبدیل شد. همچنین میزان اثرگیاری منش و آداب و رسود مسذلمانان بذر همسذایگان مسذیحی     

 ها قابل توجه است. شان طی همنشینی



 داریردهنظام ب
عثمانی و برای نمونه سلطان مراد، فاقد منبع نظامی برای تحمیل حکومت خود بود. همذین امذر هذر گونذه سیاسذت کلذی را در       

ساخت. مراد، سیاست بردباری را نسبت به مسیحیان بومی که خراجگذزار بانکذان بودنذد در پذیش     جهت تغییرات اجباری منتفی می

سیحی را به عنوان رزمنده در ارتش جیب نمود و سیاست بردگی را در مورد اسرای جنگذی و سذکنه   گرفت. هزاران نفر از سربازان م

توانسذت آنذان را در   های تسخیر شده اعمال کرد. او مختار بود که اسرا را برای کارهای خانگی یا کشاورزی نگه دارد یا مذی سرزمین

 ع کرد.این امر تغییر میهب را تا حدی تسری 1بازار آزاد بفروشد.

 نظام دوشیرمه
ای از میان پسران مسیحی کشورهای بانکان و اعزاد بهترین آنان به ارتذش و دربذار عثمذانی    دوشیرمه، در واقع سربازگیری دوره

های برگزیده سیاسی و نظامی امپراتوری شدند. آنان بعد از تغییذر  بود. از طریق نهاد دوشیرمه بسیاری از مسیحیان بانکان وارد گروه

گرفتند. این نظاد در اوایل سلطنت بایزید اول بنا نهاده های الزد در ردیف محافظان شخصی سلطان قرار میآیین و فراگیری آموز 

 ترشد.در زمان مراد دود و محمد دود کاربردی شد و بعدها

 تأثیرات و تأثرات در حوزه اقتصادی

 دفاتر مالی
دهد. برای نمونه می توان بذه  نتشار اس د در مناطق )اشغال شده( بوسنی به دست میای درباره ااین اسناد، گاهاً معلومات نسبی

 منتشر شده است و آماری به این ترتیب را ارائه می دهد.   فیلیپوویج 2د( اشاره نمود که توس   3640یکی از دفاتر عثمانی )

 . 3خانواده مسلمان 113نفر مسیحی مطلقه،  0331نفر مسیحی مجرد،  363خانواده مسیحی،  13329

توان مکاتبذات پادشذاهان عثمذانی و    انبته در این دفاتر، به رو  گرو  به اس د و عوامل آن اشاره نشده است. در این دفاتر می

های قانونی را یافت که به اسماء تذازه مسذلمانان   های محلی و سوابق دادگاههای قاضیوانیانشان را درباره هر منطقه و تصمیم گیری

کند. دفاتر شامل اط عاتی از قبیل ناد افراد متاهل، مجرد، نسذب آنهذا، شذهرها، شهرسذتانها، دهسذتانها،      این مناطق نیز اشاره میدر 

 4نمودند.مزارع، زمینها، و گاو و گوسفندها بودند و مکلفین به پرداخت مانیات را مشخص می

 موقوفات
گرفت. بخشذی از سذرزمینهای فذتح شذده نیذز بذه       اعیان ترک تعلق می های فتح شده بطور انحصاری بهبیشتر عایدات سرزمین

گردید. موقوفات به منظذور تذرویج و گسذتر  نهادهذای مذیهبی اسذ می در       صورت اعانات یا عطایای میهبی یعنی وقف واگیار می
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تی افذراد بذی سذرپناه، ارائذه     ها، خانقاهها، قنوات و سرپرسهای فتح شده وارائه خدمات عمومی مثل احداث حمامها، صومعهسرزمین

 بود.   ها و مخازن آب و...خدمات پزشکی و تاسی  بیمارستانهای عمومی، مهمانسراها و همچنین حفاظت از خیابان

 کردند:گفتنی است اوقاف در قانب مؤسسات مختلف اقتصادی، فرهنگی ذ میهبی و اجتماعی عمل می

تکایا و زوایا، مکتبهذا،   ،نعتی(، موسسات فرهنگی ذ میهبی)بنای مساجد جامع موسسات اقتصادی )بازارها مانند مراکز تجاری، ص

های خصوصی عمومی به تناسذب دسذتورات خذاص اسذ د در     حماد، موسسات اجتماعی و خیریه)ها(ها، مدارس، و کتابخانهنمازخانه

 .ها، مقبره برای اشخاص مشهور(ها و قناتها، اصطبلها، چاهمورد نظافت، مسافرخانه

 نظام زمینداری
ها را به دونذت واگذیار   د با سلطان بود. او بخشی از زمین 33های کشاورزی از زمان ظهور امپراتوری تا قرن مانکیت مطلق زمین

های دیگر نیز داد. زمینهایشان در دفاتر اراضی، در قانب واحدهایی به کشاورزان اجاره میکرد، دونت هم آنها را بعد از ثبت قبانهمی

شد. با اجرای این روند، مخانفت طبقذات نظذامی بذا حکومذت     حت عنوان زعامت یا خاصه مستقیما به سربازان و مدیران واگیار میت

حفذظ کننذد.این سیسذتم در     های سابق خود رازمین ،توانستند در ازای ارائه خدمات نظامیعثمانی کاهش یافت زیرا آنان اغلب می

آرامشی شد که عثمانی با خود به همراه آورد و همچنین منجر بذه افذزایش محصذوالت کشذاورزی     زمینداری منجر به نظم، تداود و 

 1شد.

 نظام مالیاتی
مسلمانان از حق داشتن زمین و انحذاق بذه طبقذه    های مانیاتی را به دنبال داشت و همچنین تازهتغییر کیش داوطلبانه، معافیت

 های مهم تسلیم شدند به امید اینکه اموال و موقعیت خود را حفظ کنند. فئودال شدند. از این رو برخیبرگزیده نیز برخوردار می

 پرداختند.می کردند، اما مسیحیان ع وه بر مانیات، باید جزیه هممسلمانان نسبت به سایر ساکنان، مانیات کمتری پرداخت می

 تأثیرات و تأثرات در حوزه آموزشی

از تعانیم میهبی، جنگی، خوشنویسی و...برخوردار بودنذد.   ،کردندبارگاه سلطان زندگی میهایی که در خدمت اندرونی بوسنیایی

 های عمومی و شخصی در بوسنی افزایش یافت.  ای و کتابخانهد، تعداد کاتبان حرفه 39از نیمه دود قرن 

ها را حداقل چند کتذاب  و اکثر خانهشدند های معتبر و باسواد بدون کتابخانه شخصی به ندرت یافت میدر قرون بعدی، خانواده

س طین این سلسله به پیشرفت و شکوفایی فراوانذی دسذت   داد. در دوره عثمانی، نظاد آموزشی مبتنی بر مدرسه با اهتماد زینت می

وزشذی  یافت. در این دوره، تأسی  مدرسه جزء مکمل سیاست فتح، به هنگاد تسخیر شهرهای جدید بود. آیین نامه )قانون نامذه( آم 

کند که ایجاد حکومتی براساس نظم و دستیابی به حقایق عذانم بذه منظذور    که در دوره سلطنت سلیمان باشکوه تهیه شده، بیان می

تضمین استمرار نظم در جهان و سعادت آدمی، مستلزد درک راز آفرینش است و دستیابی به همذه ایذن اهذداف، در پرتذو شذناخت      

آموز  در این نظاد، در وهلة اول، تحصیل علم و حکمذت و سذپ    هدف آید. م انبیا به دست میجهان آفرینش و نیز آموختن تعانی

های انسانی است. سلطان شخصاً مسئول تحقق بخشذیدن بذه همذة    تقوا و فضیلت، فطرت، دین و شریعت و نیز رشد نیروها و توانایی
                                                      

3. Dr. Virginia Aksan, The Ottomans and the World Around Them, 2110/15, p 52. 



ها و به طور کلی بذه عنذوان نهادهذای حیذات علمذی و      مانیآموزشی و علمی عث یپیشرفت مدارس به عنوان نهادها .این اهداف بود.

فرهنگی به شدِت متأثر از اقتدار یک دونت مرکزی نیرومند بود و ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی که دونت در جامعه بذه وجذود آورده   

 1های پردرآمد نیز موجبات تقویت بیش از پیش مدارس را فراهم آورده بود.اختصاص وقف. بود

 ساکنان منطقه بوسنی و هرزگوین به حضور عثمانیواکنش 

زادگان کوچک کذه در جذوار مرزهذای عثمذانی     د که کنترل سیاسی و نظامی بوسنی به دست عثمانی افتاد، نجیب 3641بعد از 

ها هم رعایا و روسذتاییان تحذت نوایشذان مسذلمان شذدند. در داخذل بوسذنی هذم         بودند به تدریج به اس د روی آوردند و بعد از آن

 کشاورزانی که دارای میهب بوگومیل بودند(.   تمای تی به عثمانی وجود داشت )مخصوصاً

. جمعیذت  بذه جذا گیاشذت   دست یافتن ترکان بر بوسنی و هرزگوین، در بافت اجتماعی و رواب  اقتصادی آنجا تغییرات بسیاری 

 .کشور دستخو  تغییرات بزرگ دینی و قومی شد و اس د در سطحی وسیع منتشر گردید

نمودنذد. بذا   گیری میماعی مملو ازکشاورزان ناراضی بود، مانکین اشرافی بانکان از زارعین بهرهدر زمان بایزید، بانکان از نظر اجت

ها  زارعینی که پیرو میهب ارتدک  بودند با توجه به تساهل سنتی اس د و ها و کاتونیکوجود رقابت شدید و عمیق میان ارتدک 

 .بودندها های متعادنتر در اس د طرفدار حکومت عثمانیمانیات

ها آماده ایجاد تسذهی ت بذرای اشذراف نظذامی مسذیحی      مند شدند زیرا عثمانیسران نظامی بانکان هم از حکومت عثمانی بهره

 بودند.  

ها و فتوحات بزرگ و کوچک عثمانی منتج به فراهم آمدن تعداد نه چندان کمی از اسرا شد که رفته رفته دچار اخت ط با جنگ

 کردند.  در کسوت صنعتگر، خادد، زارع و... با مسلمانان زندگی میجامعه عثمانی شدند و 

 چگونگی نفوذ و گسترش زبان فارسی در بوسنی و هرزگوین

هجری قمری، زبان فارسی در کشورهای همسایه مانند سرزمینهای آسیای صغیر رواج یافت. با استقرار سلجوقیان  در قرن پنجم

کردنذد  و عربی که به آنها تکلذم مذی   تُرکیزبان رسمی آن دیار شد و بر زبانهای  ،بان فارسید( در آسیای صغیر، تدریجاً ز36 – 33)

پختگی و پیشرفتگی الزد برای رفع نیازهای جامعه و دونت را نداشذت. همچنذین مهذاجرت و سذکونت      ،برتری یافت زیرا زبان تُرکی

 تاثیر نبود. انبوه ایرانیان در آسیای صغیر هم بر گستر  زبان فارسی بی

مکاتبذات و   سلسله هم از همان آغاز کار ایرانی بودند و با اینکه زبذان عربذی، زبذان رسذمی خ فذت بذود،       دیوان و کارگزاران آن

هذا نوشذته و حتذی    نامذه  ،شد. پادشاهان و وزیران برای نشان دادن فضل و دانش خویش به فارسیمحاورات به زبان فارسی انجاد می

 شعر سرودند.  

                                                      
3. T. comyn-platt, The turk in the Balkans, printed by William clows and Sons, himited, London and beccles. p231. 



 گوی و ادبای فارسی را پییرفتند. با گستر  فرمانروایی خاندان عثمانی در آسذیای صذغیر،  عثمانیها در دربار خود شعرای پارسی

آن نزد پیروان و دوستداران خود گرامی ماند و با شذوق و   هایرسمیت یافت اما فارسی همچنان به سبب اشعار مثنوی و غزل یتُرک

های مونوی جزو سنن طریقذت بذود.   های مونویه، غزلشد و در خانقاهشد، به فارسی شعر سروده میذوق به زبان فارسی پرداخته می

 یافت.  عثمانی بود و برعک  طریقتهای دیگر مقرری ساالنه به آن اختصاص می طریقت مونویه، مورد حمایت شاهان

اقبال فرهنگ و ادب پارسی نزد س طین عثمانی باعث گستر  آن در منطقه شد. زبان فارسی به عنوان زبان قلمرو عثمانی کذه  

عوامل نفوذ و گسذتر   ر بوده است. از میت خاصی برخورداسال( بخشی از آن بود از اه 911سال )حدودا  629بوسنی هم به مدت 

می توان به گرایش شخص سلطان به سرودن شعر فارسی، استفاده از فارسی در مکاتبذات دربذاری، حمایذت از شذعرای      زبان فارسی

ها، وجود شاهکارهای ادبیات فارسذی در میذان مذردد) ماننذد مثنذوی کذه       گیری از مراکز علمی و کتابخانهفارسی گوی، تصوف، بهره

 اشاره کرد. تُرکیخانقاه ها خواند می شد(، رواج تانیفات به زبان فارسی، تاثیر زبان فارسی بر زبان 

 پیامدهای حضور عثمانی در بوسنی و هرزگوین و پذیرش اسالم توسط ساکنان منطقه

متأثر از ارکذان اصذلی فرهنذگ    بافت زندگی و فرهنگ کشور ، اس د در بوسنی و هرزگوین پ  از سلطة ترکهای عثمانیبا رواج 

ویژه در میان مسیحیان، عناصر فرهنگ شرقی رو به زوال ه حکومت ترکها، به سبب نفوذ فرهنگ اروپا، باس می گردید. انبته پ  از 

 ً از رفت. در پی انحاق بوسنی و هرزگوین به یوگس وی، این روند ادامه یافت. بااینهمه حتی امروز نیز ویژگیهای فرهنگ شرقی کام

پ  از ورود عثمانی و پیشرفت تذدریجی   .رواج داردقانیبافی  و زرگریهمچنان هنر هایی مانند  ،در شیوة زندگی حتی ومیان نرفته 

شذدند، امذا   بنذدی مذی  اس د، این سرزمین تحت حاکمیت مطلق دونتی قرار گرفت که اتباع آن بر اساس میهب و نه قومیت دسذته 

گرایذی بذود و   ، شذاهد ظهذور ملذی   های اروپایی امپراتوری عثمانید، این جامعه همراه با سایر بخش 3034سانها پ  از آن، در سال 

 داد.  برخ ف آنچه در گیشته بوسنی جریان داشت اصانت را به قومیت می

راه داشذت و از  حال، جامعه بوسنی با وضعیتی روبرو بود که از یک سو، هویت دینی را که میراث دوره عثمانی بود با خود به همذ 

همگاد با سایر کشورهای جداشده از امپراتوری عثمانی در درجه اول اهمیذت بذرای    ،گراییف دیگر هویت ملی ا  در امواج ملیطر

 گرفت.  تعیین هویت ساکنانش قرار می

مذیاهب مختلذف در   دستاورد این دوگانگی هویتی بخصوص در مسلمانان، چانشهایی بود که ع وه بر وجود تعامل و همزیسذتی  

 توس  عواملی خارج از حوزه اقواد و میاهب داخلی ایجاد می شد.   ،این سرزمین

که بوسنی و هرزگوین به اتریش ذ مجارستان منضم شد، حقذوق  د  3510/ ه.ق3124 سال تا تاریخ معاصر بوسنی و هرزگویندر 

وضع بوسنی و هرزگوین در این پادشاهی، بیشذتر بذه سذبب    شد. اما از آن پ ، سلطان عثمانی بر این ایانت به رسمیت شناخته می

ت اتذریش ذ    یذ کنگرة بذرنین، بوسذنی و هرزگذوین را تحذت قیموم     1قانون اساسی دوگانة اتریش ذ مجارستان، نامشخص باقی ماند.  

 لمانان بوسنی مواجهمجارستان درآورد. نیروهای اتریش ذ مجارستان که برای اشغال آن کشور اعزاد شدند، با مقاومت غیرمترقبة مس 

 شدند.  
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رهبری شورشیان به دست افرادی از طبقات پایین بود. شورشیان مردد را به قیاد در برابر اشغانگران و استقرار حکومت مردمذی  

دونذت اتذریش ذ      تکمیذل شذد.  د 3030اکتبذر   21ژوئیذه آغذاز و در    25اشغال بوسنی و هرزگوین در . کردنددر سارایوو تشویق می

 ایذن  ، بنیذامین کذاالی، وزیذر دارایذی    د 3511/ ق3123تا د  3002/ ق3255از . سازمان حکومتی جدیدی به وجود آورد مجارستان

گرایذی   در درون پادشاهی دوگانذه نگذاه دارد و از انتشذار ملذی    « واحدی مجزّا »پادشاهی برای اینکه بوسنی و هرزگوین را به صورت 

به وجود آورد. ونی تعداد طرفذداران ایذن سیاسذت در    را « زبان بوسنیایی»و « ملت بوسنی»صربی و کرواتی جلوگیری کند، کوشید 

میان اهانی بومی به حدّ مطلوب نرسید، زیرا که صربها و کرواتها نسبت به ملّیت خود حساس شده بودند و فقذ  بخذش کذوچکی از    

 کردند.  جانبداری می« گرایی بوسنیاییملی»مان از روشنفکران و زمینداران مسل

، پ  از درگیشت کاالی، بوریان جانشین او شد. وی به برخذی از گروههذا اجذازة فعانیتهذای قابذل قبذول       د3511/ ه.ق3123در 

 1سیاسی داد. این اقداد سبب تقویت ساختار سازمانی مسلمانان شد.

تری پیدا کرد. کمیتة اجرایی سازمان خلق مسذلمان بذه ریاسذت علذی     یافتهمان، مبارزة مسلمانان شکل سازد 3514/ ق3126از 

بیگ فردوس تشکیل شد. این سازمان در عین حمایت از منافع طبقات متموّل، با دونت نیز برای کسذب خودمختذاری مذیهبی وارد    

ذ    3111عروفی بود، در دوران خدمت خود )اقتصاددان ماز بیلینیسکی، جانشین بوریان که  .میاکره شد اما میاکرات به جایی نرسید

( اص حات اداری متعدّدی انجاد داد اما از آنجا که در دورة او جنگهای بانکان، بحران پارنمانی بوسنی و د3539ذ   3532/ ه.ق3111

کرواتهذا و   ، پادشاهی صربها،د3530/ ه.ق3114ر د .جنگ جهانی اول به وقوع پیوست از نظر اقتصادی پیشرفت چندانی حاصل نشد

 . اسلوونها ایجاد، و بوسنی و هرزگوین نیز به آن منضم شد. این کشور نوبنیاد، تحت حاکمیت پادشاه صربستان قرار گرفت

/  ه.ق3113مسلمانان برای حفظ منافعشان دست به تأسی  چند سازمان سیاسی زدند. مهمترین آنهذا، سذازمان مسذلمانان یوگسذ و، در     

، انکساندر اول قانون اساسی را به حال تعلیذق  د3520/  3163در ها و کرواتها درپی تنش در رواب  صرب. در سارایوو بنیان نهاده شد د3535

 فعانیت احزاب قومی یا صنفی، از جمله سازمان مسلمانان یوگس و، ممنذوع شذد. شذاه انکسذاندر     درآورد و ناد کشور را به یوگس وی تغییر داد.

 هاییبانات تقسیم شد که شامل بخش چهارواحد تشکی تی تازه، موسود به بانات تقسیم کرد. بوسنی و هرزگوین بین  نهوگس وی را به قلمرو ی

شد، در همه جا هدف از منطقة ساحلی دانماسی می هاییجز یک بانات که شامل بخشه . بشداز کرواسی، صربستان و مونتنگرو نیز می

مسلمانان بوسنی و هرزگوین، صربسذتان،   ،د3511ذ  3530/  ه.ق 3165ذ   3114از  .اکثریت را تشکیل دهندها اصلی این بود که صرب

قذانونی  د  3511/  ه.ق 3115ای بودند، اما به دنبال انغای نظاد پارنمانی در یوگسذ وی، در  مقدونیه و مونتنگرو دارای سازمان میهبی جداگانه

، شذاه  3511د/  ه. 3115اساسنامة آن در کشور پادشاهی یوگس وی به تصذویب رسذید. بذر اسذاس قذانون      دربارة جامعة میهبی مسلمانان و 

کرواسی  .کاسته شدها ( بود که از این نظارت3516د  / ه.3131از مرگ انکساندر )نظارت زیادی بر جامعة مسلمانان داشت و تنها بعد 

غربی بوسذنی و هرزگذوین غربذی را تصذاحب کذرد و بیشذتر بوسذنی و         خودمختار بخشهایی از جنوب ساوا، نواحی مرکزی و جنوب

هرزگوین نیز به صربستان ملحق گشت. در واقع، در این تقسیم بندی مسلمانان به طور کامل نادیده گرفته شده بودنذد. از فذروردین   

جهذانی دود، بوسذنی و   ، یعنی زمان اشغال یوگس وی بذه دسذت نیروهذای متحذدین، تذا پایذان جنذگ        د3563/ آوریل ه.  3121

 هرزگوین به بخش جدایی ناپییر کشور خودمختار کرواسی تبدیل شد.  
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تیتو بوسنی و هرزگوین را از اشغال متحدین آزاد کردند و حکومت خلق بوسنی به وجود های ، پارتیزاند3569/ ه.  3126در 

هذایی از جملذه:   ه و محرومیذت قذرار گرفتذ  و اذیذت  آمد. مسلمانان در اوایل دورة حکومت کمونیستی تیتو در یوگس وی تحذت آزار  

مکتبهذای   یتعطیل، حجاب برای زنان، ممنوعیت  میفعانیت دادگاههای اس می و همچنین برگزاری مراسم و اعیاد اساز  جلوگیری

و دهذة   3591در اواخذر دهذة    .... بر آن ها تحمیذل شذد  .و آموزشی و فرهنگیهای انجمنان، بسته شدن قرآنی جهت آموز  کودک

وسذنی در  ای از ب، سیاستمداران مسلمان برجسذته د3541/ ه.  3115برخورد با جامعة اس می تعدیل شد و تا نیمة دهة د  3541

کردند. روشنفکران مسلمان، مانند پروفسور محمد فیلیپویچ و عاطف پوریواترا، برای شناسایی چند کشور عربی و اندونزی خدمت می

 اخراج کرد.  د3543/  ه.  3164مسلمانان به عنوان ملت دست به مبارزه زدند. اما حزب کمونیست، فیلیپویچ را در 

بهبذود موقعیذت    1برای نخستین بار مسلمانان به عنوان ملذت بذه رسذمیت شذناخته شذدند.      ،د3533/  ه.  3191سرانجاد، از 

 3194تذا  د  3533/ ه.   3191مسلمانان در یوگس وی در حدی بود که جمال بیدیچ، نخست وزیر مسذلمان، ادارة حکومذت را از   

دانشکدة انهیات اس می در دانشگاه سارایوو تأسی  شذد. پذ  از مذرگ     د3533/  ه.  3194در دست داشت. در د  3533/ ه.  

گرایی صربی روبرو شد که در برابذر مسذلمانان کوسذوو، و مسذلمانان     شد ملی( تجدید حیات اس می با رد3501/  ه.  3195تیتو )

آیذت ا  خمینذی در بوسذنی     بوسنی و هرزگوین جهت گیری ضد اس می داشت و پ  از انق ب اس می ایران حتذی تصذاویری از  

 پخش شد. این مسائل باعث شد که مقامات حاکم از رشد اعتقادات اس می جلوگیری کنند. 

گذرا بذه آسذانی بذر     ، در بوسذنی و هرزگذوین احذزاب ملذی    د3551/ ژانویذة   ه.  3140پ  از سقوط حزب کمونیسذت در دی  

، صحنة سیاسی یوگس وی و بوسنی و هرزگوین تحت تأثیر تذنش  3553د/  ه.  3131اص ح طلب غلبه کردند. در های کمونیست

، کرواسی و اسلوونیا استق ل خود را د3553ژوئن  29/  ه.  3131تیر  6. با وجود این، در قرار گرفتها و کرواتها در رواب  صرب

وی )یذا در یذک صربسذتان بزرگتذر(     بوسنی و هرزگوین نیز اظهار داشتند که در فدراسیون یوگس های اع د کردند. ب فاصله صرب

کرواسی، با حمایت ارتش خلق یوگسذ وی و حکومذت کرواسذی، بذه     های ویژه بین صربه نظامی بهای درگیری. 2باقی خواهند ماند

از حذدود   د3552مذارس   یکذم فوریه و  25/  ه.  3131اسفند  33و  31در همه پرسی  افزایش تنش در سرتاسر کشور منجر شد.

شد قریب به اتفاق به اسذتق ل کامذل بوسذنی و هرزگذوین     شرکت کننده که شامل چند هزار صرب در شهرهای بزرگ نیز می 46%

قومی دیگذر در سذارایوو و سذایر منذاطق     های رأی دادند. به دنبال اع د نتیجة همه پرسی درگیری میان شبه نظامیان صرب و گروه

 .  آغاز شد

شد به مرکزیذت بانیانوکذا تشذکیل    کشور را شامل می %49، جمهوری صرب، که د3552مارس  23/  ه.  3133فروردین  3در 

آوریل، جامعة اروپایی و چند کشور دیگر استق ل بوسنی را به رسذمیّت شذناختند. ایذن     3/ ه.  فروردین  30شد. با وجود این، در 

بذود و نیروهذای مسذلمان و کذروات در بوسذنی و هرزگذوین       هذا  بامر از تشدید جنگ میان ارتش خلق یوگس وی که در سلطة صر

مه، بوسنی و هرزگوین به عضذویت   22چند شهر از جمله سارایوو را به محاصره درآوردند. در اول خرداد / ها جلوگیری نکرد و صرب

هرزگذوین، اتحادیذة کذروات     بذه بوسذنی و  هذا  نیز سه ماه پ  از آغاز حملة نظامی صذرب ها سازمان ملل متحد پییرفته شد. کروات
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هذا  و کذروات هذا  گرفت اع د کردند. در همان حال، کاراجیچ پیشنهاد کذرد کذه صذرب   کشور را دربر می %11هرتسگ ذ بوسنا را که  

بوسنی و هرزگوین را میان خود تقسیم کنند. با اینهمه، عزّت بگوویچ و توجمان با وجود اخت ف سیاسی، پیمان دوستی و همکذاری  

 1.مرداد / ژوئیه امضا کردند را در

در پایان همان ماه، همزمان با افزایش شمار تلفذات درگیذری بوسذنی، عذّزت بگذوویچ در اعتذراو بذه شذورای امنیّذت، تحذریم           

کرد. سازمان ملل به این اعتذراو  دانست، زیرا فرصت دفاع را از بوسنی و هرزگوین سلب میها تسلیحاتی یوگس وی را به نفع صرب

نشان نداد و حکومت بوسنی و هرزگوین تصمیم گرفت که از جهان اس د کمک بخواهد. افشای سیاست پاکسازی قذومی و   واکنشی

و هذا  بازداشت، به صدور قطعنامة شورای امنیّذت منجذر شذد کذه ایذن اردوگذاه      های و کشف اردوگاهها نقض حقوق بشر توس  صرب

، طرح ون  ذ اوئن ارائه شد. ایذن طذرح بوسذنی و    د3552/ اکتبر  ه.  3133 کرد. در آبانمسئوالن نقض حقوق بشر را محکود می

کرد که به هر جناح سه استان داده شده بود و سارایوو نیز اسذتانی بذا موقعیذت ویذژه     هرزگوین را به ده استان خودمختار تقسیم می

بذرای تصذرف    صذرب هذا  نهایی نبودن مرز استانها و اعطای قلمرو وسیعی از کشور به کرواتها باعذث شذد کذه     .)بی طرف و آزاد( بود

آن را رد هذا  مناطقی که در طرح به آنها داده شده بود به مسلمانان حمله کنند. کرواتها طرح ون  ذ اوئذن را پییرفتنذد. امذا صذرب      

ین ترتیب، طرح ون  ذ اوئن جنگ داخلی را تشدید کرد و اتحذاد مسذلمانان ذ     کردند و مسلمانان بخشی از طرح را قبول کردند به ا

ای از ادامة بود، تضعیف کرد. در ماه مه، امریکا، فرانسه، روسیه، بریتانیا و اسپانیا در اع میهها کرواتها را که تنها مانع بر سر راه صرب

ظامی بین انمللی به نفع مسلمانان مداخله نخواهنذد کذرد. آنهذا در    تحریم تسلیحاتی یوگس وی حمایت و اع د کردند که نیروهای ن

ناحیة امن )سارایوو، بیهاچ، توزال، گوراژده، سربرنیتسا و ژپا( را برای حفاظت از مسلمانان در برابذر حملذة صذربها پیشذنهاد      4عوو، 

، صربها و کرواتها با نقض آتذش بذ    د3551مه / ه.   3132ژانویه به اجرا درآمد. در اردیبهشت  22بهمن /  2کردند. این طرح از 

مناطق تحت تصرف خود را توسعه دادند. در تیر / ژوئن همان سال، نیروهای مشترک صرب و کروات به شهر مسلمان نشین ماگ ی 

 1، د3551ژوئیذة   11 در شمال حمله کردند، در ماه بعد نیز نبرد شدیدی میان مسلمانان و کرواتها برای تصرف موسذتار درگرفذت.  

جناح در حال جنگ، در ژنو با طرح اوئن ذ استونتنبرگ موافقت کردند. بذر اسذاس ایذن طذرح، بوسذنی و هرزگذوین کنفدراسذیونی         

های بوسنی و هرزگوین نامیده شد. اختیارات حکومت مرکذزی در ایذن کشذور     متشکل از سه دونت قومی بود که اتحادیة جمهوری

بذه   %11بذه کرواتهذا،    %33خاک بوسذنی بذه صذربها،     %92شد. براساس این طرح، جی میمحدود به سیاست خارجی و تجارت خار

شد و یک درصد باقی مانده )سارایوو( نیز برای یذک دورة  قلمرو کشور را در اختیار داشتند( داده می %31مسلمانان )که در آن زمان 

به دنبال برقذراری آتذش بذ      .ن توافقنامه، جنگ ادامه یافتبا وجود ایونی گرفت. انتقانی دو سانه تحت نظارت سازمان ملل قرارمی

، مسذلمانان و کرواتهذا در واشذنگتن    3556مذارس   30/ ه.   3132اسذفند   23بوسذنی و حکومذت بوسذنی، در    هذای  بین کذروات 

ناحیذة امذن   ، 3559د/ ژوئذن  ه.   3136سذرانجاد، در تیذر    .ای برای ایجاد فدراسیون بوسنی و هرزگذوین امضذا کردنذد   موافقتنامه

درآمد. در این دو منطقه هزاران غیرنظامی مسلمان به دسذت  ها سربرنیتسا و ژپا بدون واکنش نیروهای سازمان ملل به تصرف صرب

، میاکرات صلح در دیتون، در ایانت اوهایوی امریکا، شروع شد و 3559/ اول نوامبر  ه.  3136آبان  31در  .قتل عاد شدندها صرب

بوسذنی( و  هذای  عزّت بگوویچ، توجمان و میلوشویچ )به نماینذدگی از جمهذوری فذدرال یوگسذ وی و صذرب      ،در آن رؤسای جمهور

، موافقتنامذة صذلح دیتذون بذه     د3559دسذامبر   36/  ه.  3136آذر  21نمایندگان گروه تماس و اتحادیة اروپا حضور داشذتند. در  
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مریکا، کشورهای عضذو اتحادیذة   آویژه ایاالت متحدة ه جامعة بین انمللی، بهای در پاری  به امضا رسید. اگرچه ت   صورت رسمی

رسذختانة  اروپایی و روسیه به عقد پیمان صلح دیتون منجر شد که انبته تذأمین کننذدة حقذوق کامذل مسذلمانان نبذود، پایذداری س       

مسلمانان بوسنی و هرزگوین برای حفظ تمامیّت ارضی این کشور و باقیماندة جمعیت مسلمانان این بخذش از اروپذا نیذز از اهمیذت     

کردنذد میذراث دینذی ذ      مسلمانان به عنوان یکی از سه گروه اصلی میهبی و ملی در ایذن کشذور سذعی مذی    خاصی برخوردار است. 

توانند ملیت خود را هم ثابت کنند. اما پیوسته به عنوان گروهی دسته بندی شدند کذه پیوسذتگی و   فرهنگی خود را حفظ نموده تا ب

 دانستند.  وابستگی ملی به بوسنی نداشته و بیشتر آنان خود را از نظر قومیت مردد می

 نتیجه کلی تحقیق

د. بحث از تاریخ اس د در اروپا تنها به معنذای  گیراس د، مسانه جدیدی در اروپا نیست بلکه بخش زیادی از تاریخ آن را در برمی

بحث از سرنوشت تلخ رابطه میان ادیان مختلف نیست، شواهد تاریخی بسیاری درباره تعام ت و رواب  فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

خذانی از مسذیحیان   هذای اسذ می نیذز    و سیاسی مسلمانان و مسیحیان وجود دارد. اروپا هیچ گاه بدون مسلمانان نبوده و سذرزمین 

 اند.  نبوده

از این قائده مستثنا نیست. این سرزمین در سراسر تذاریخ خذود دارای فرهنذگ و تذاریخ      بوسنی نیز به عنوان یک کشور اروپایی

ها همه به یک زبان مشترک تکلم اند. این گروههای میهبی هم در این فرهنگ حضور داشتهمشخص و خاص خود بوده و همه گروه

ای وجود نداشذته  های مختلف و تغییر کیش بسیار، نژاد خواهید و دارای تاریخ مشترکی نیز هستند و انبته به دنیل مهاجرتکننمی

ها یا پیروان کلیسای بوسنی دوره قرون وسطی اسذت. مسذلمانان بوسذنی    تواند ادعا کند از نسل کاتونیکها، ارتدک و هیچ ک  نمی

هایی کنند. اکثریت آنان بوسنیاییهای اس و هستند که به زبان صرب ذ کروات صحبت می بومی نیز نه عرب هستند و نه ترک، بلکه

 د، به اس د گرویدند.  39هستند که به دنبال حمله عثمانی در قرن 

ی هایی از جمله: پخش سلسله مراتبی، سرایتی و جابجذای  نفوذ و انتشار اس د تحت تاثیر عوامل پخش متفاوت در قانب مکانیسم

در بوسنی و هرزگوین منجر به نفوذ فرهنگی شد که اساسش تلفیقی از تعانیم اس می همراه با تفسیر ترکان بود. در ابتدا اسذ میزه  

هذای داخلذی فشذار    هذا و جریذان  توانست برای رسیدن به این مهم به همه قومیذت های عثمانی نبود و اص ً نمیکردن، جزو سیاست

های قومی ذ میهبی مختلف تحت یک سیستم فرماندهی و حاکمیت محلذی روی   نت بیشتر به تجمیع گروهبیاورد  در نتیجه این دو

فرهنگی بخشد. عثمانی دارای یک ارتش قوی و یک سیستم اقتصذادی کنتذرل مرکذزی بذود و از      تا به آنان استق ل میهبی و آورد

در تمدن اس می و تجربه سیاسی در سازماندهی و حکومت و اداره بانکان نیز اسذتفاده نمذود. ایذن     هفت قرنی خود پشتوانه و تجربه

هذای صذوفی و    فعانیت گروهموجود میان اس د و سایر ادیان بومی،  های دینی مشابهزمینهخود، توسعه سرزمینی حکومت دونت از 

میان آنان برای گستر  اس د سذود جسذت. درنتیجذه بذا      خ  نزاع و تخاصم کلیسای شرقی و غربی و پیدایشو همچنین  ویشادر

 ر جمعیت بوسنی مسلمان شده بودند.د، اکث33قرن  آغاز
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