ملخص
موضوع أعمال التأهيل النهائي :العالقات بين الدولة الطائفية في الدولة العثمانية.
المؤلف:ناعويفا أ أ.
المستشار العلمي :مرشح الفلسفة  ،أستاذ مشارك في قسم التخصصات التاريخية واالجتماعية الفلسفية ،
الدراسات الشرقية والالهوت :ؤسيبوف س ك صلة موضوع البحث .كان لممارسة اإلسالم في
اإلمبراطورية العثمانية سماته الخاصة  ،والتي تتطلب دراسة منفصلة لهذه القضية .في السادس عشر -
أوائل القرن السابع عشر .كانت اإلمبراطورية العثمانية أقوى دولة قوية عسكريا  ،وكذلك دولة ذات هيكل
ضا إلى
حكومي فعال وجهاز قضائي قائم على مبادئ العقيدة اإلسالمية  ،ونظامها التشريعي  ،الذي استند أي ً
مبادئ الشريعة  ،بشكل عام (باستثناء عدة جوانب) أخذ في االعتبار المصالح ليس فقط ممثلي الدين الرسمي
ضا األقليات العرقية والدينية  ،التي كانت تحت رعاية السلطان.
واألمة الفخري  ،ولكن أي ً
أعطت اإلمبراطورية العثمانية للعالم العديد من الحكام البارزين  ،مثل بايزيد األول بسرعة البرق (يلديريم)
 ،محمد الفاتح الثاني (فاتح)  ،سليم الرهيب األول (يافوز)  ،وعلى وجه الخصوص  ،سليمان العظيم األول
مشهورا وعالم إسالمي قدم مساهمة كبيرة في تطوير الشريعة والالهوت
مفكرا
ضا
(كانوني)  ،الذي كان أي ً
ً
ً
اإلسالمي.
رسميا  ،اإلمبراطورية العثمانية السادس عشر  -أوائل القرن الثامن عشر .أعلنت سياسة التسامح الديني
ضا بحكم القانون)  ،وهي ليست من سمات الدول األوروبية
(التي لم تكن موجودة فقط بحكم الواقع  ،ولكن أي ً
الحديثة التي كانت غارقة في ا لحروب الدينية التي أودت بحياة مئات اآلالف من الناس .كانت هذه الفترة
ضا وقت الذروة االقتصادية والثقافية للدولة العثمانية  ،عصر البناء على نطاق واسع ( ،أوالً وقبل كل شيء
أي ً
ضا العمارة العالمية) ،
 ،المباني الدينية اإلسالمية  ،التي أصبحت روائع ليس فقط العمارة اإلسالمية  ،ولكن أي ً
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهوية الدينية للعثمانيين.
في الوقت نفسه  ،مع ضعف القوة االقتصادية  ،خضعت السياسة الطائفية للسلطات العثمانية تجاه األقليات
ضا لتدريب دقيق  ،ألنه كان
الدينية إلى تحول  ،وأصبحت تمييزية بشكل أساسي .ويخضع هذا الجانب أي ً
بمثابة سبب للتوتر في الدولة العثمانية وأحد العوامل التي تسببت في انهيارها.
الغرض من العمل :تحليل تطور نظام العالقات الطائفية بين الدولة في اإلمبراطورية العثمانية في أواخر
التسعينات من القرن العشرين وأوائل العشرينيات .وتحديد معالمه المميزة.
بنا ًء على الهدف المعلن للدراسة  ،تم تحديد المهام العملية:
 دراسة تغطية تفاعل الدين اإلسالمي والدولة العثمانية في المصادر التاريخية واألدب العلمي. دراسة دراسة السياسة الطائفية لإلمبراطورية العثمانية فيما يتعلق باألقليات الدينية في دراسات المصادروالمصنفات العلمية ؛
 -تحليل أساليب البحث المستخدمة في النظر في دور اإلسالم في تكوين وتطوير الدولة العثمانية ؛

 استيعاب طرق البحث المستخدمة في دراسة السياسة الطائفية للسلطات العثمانية فيما يتعلق باألقلياتالدينية لإلمبراطورية ؛
 تحديد درجة تأثير العقيدة اإلسالمي ة على تشكيل وتطوير نظام حكم الدولة في الدولة العثمانية ؛ تحليل خصوصيات السياسة الطائفية للدولة العثمانية فيما يتعلق بالشعوب المسيحية التابعة والجاليةاليهودية.
األهمية النظرية والعملية للعمل :في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  ،باالعتماد على الوثائق التنظيمية
والمصادر التاريخية األخرى واألدبيات العلمية باللغة الروسية والتركية واإلنجليزية  ،يتم تقديم تحليل لألحكام
الرئيسية للعالقات بين الدولة والمذهبية في اإلمبراطورية العثمانية طوال فترة وجودها.
األهمية العملية للعمل :يمكن استخدام المعلومات الواردة في هذا العمل من قبل الطالب الالهوتيين في تطوير
التخصصات التربوية "تاريخ اإلسالم المبكر" و "التاريخ الجديد".
قصيرا للمصطلحات التي طورناها (بمقدار ثالثة وأربعين وحدة) تتعلق
في العمل  ،كملحق  ،أدرجنا مسردًا
ً
بالعالقات بين الطوائف في الدولة العثمانية.
نتائج البحث :تم استخدام طرق البحث المرتبطة مباشرة بالدراسات الدينية في العمل :التحليل السببي ،
الطريقة الظاهرية  ،النهج التأويلي  ،التحليل الهيكلي والوظيفي  ،المنهج المنهجي  ،تحليل النظام  ،التحليل
النموذجي.
أساليب البحث العلمي العامة المستخدمة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية :األسلوب التاريخي
المقارن  ،والطريقة التاريخية الطبقية  ،والنهج الجدلي  ،وطريقة التعميم والمقارنة  ،والنهج التاريخي
الملموس.
مبتكرا "منصة نقاش ":العالقات الطائفية بين
عا علميًا وعمليًا
وبنا ًء على هذا العمل  ،طور المؤلف مشرو ً
ً
الدولة في اإلمبراطورية العثمانية ""  ،والتي شاركت في مسابقة مشاريع ".علمالشباب" ٢٠٢٠
التوصيات:
 .1في سياق المزيد من العمل حول هذه المشكلة  ،يجب تقديم تحليل أكثر تعم ًقا للسياسات الطائفية في
اإلمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين.
 . 2ضرورة دراسة درجة تأثير الدين اإلسالمي على التطور الثقافي واالجتماعي االقتصادي للدولة العثمانية.

