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تأثیرات مذهبی حکومت امپراتوری عثمانی بر قبرس
تاریخ دریافت29/2/6 :

تاریخ تأیید29/6/22 :

آمنه باقری





طاهره عظیمزاده

عثمانیها (3131-786هـ.ق3283-3888/م) یکی از قبایـ رـ غ ـو ند نـ هـ نـ
خ مت سلجدقیان روم رآم ن و یـ

امی نیـید ر آسـیاغ رـتی ر سـین ه نـ  .ایـد

امی نیید از آ از ق ن هیتم هج غ قم غ /چهار هم میال غ گست ش یافت و ن مـ ور نـ
امپ اردرغ نورگی رب ی ش ه نسیارغ از س زمیدهاغ قارههاغ آسیا ،اروپـا و آف یاـا را ر
ن میگ فت .عثمانی ها ر وران حکدمت سلطان سلیم وم ن قب س لیـک هیـی ن  .ایـد
لیک هیی ح و س ق ن حکدمت مسلمانان را ن اید س زمید ن نبال اشـت .حکدمـت
عثمانی ،ر ثی ات مهمی ر جنب هاغ سیاسی ،اقتصا غ و مذهبی ن جامع قبـ س گذاشـت.
اید پژوهش ن ر ثی ات مذهبی حضدر عثمانی ر قب س میپ از  .ن نظـ مـیرسـ ورو
عثمانیها ن قب س از نظ مذهبی ،مسیحیان اررد هن را از سلط هلیساغ هاردلیـ

خـار

ساخت و نا اسکان مسلمانان ر قب س و پـذی ش اسـالم نـ وسـیل گ وهـی از مسـیحیان
جوی ه ،عنص ثانت مذهبی ن قب س وار شـ  .نـ رـدرغ هـ امـ وزه مسـلمانان ،پـن از
مسیحیان اررد هن نورگر ید گ وه مذهبی قب س را ریکی می هن .

واژه های کلیدی :قبرس ،امپراتوری عثمانی ،مسیحیان ارتودکس ،مسلمانان قبرس ،تغییر دین.
 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد (نویسنده مسؤول).
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
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مقدمه

قبرس جزیره ای است که در شرقی ترین قسمت دریای مدیترانهه قهرار دارد .در طهو
تاریخ ،کشورهای همسایه این جزیره به دلیل موقعیت ویژهاش در دریای مدیترانه ،همواره
به آن توجه کرده اند .در زمان خالفت عثمان بن عفان برای اولین بار به وسیله معاویه بن
ابوسفیان از سوی سواحل شام به قبرس حمله شد .قبرسی ها که در این زمان خهرا گهزار
روم شرقی بودند ،متعهد شدند که به مسلمانان نیز به همان میزان ،خرا بپردازند.
معاویه پس از فتح دوباره قبرس در سا 99هه.ق629/م ،دوازده هزار نفر از مسهلمانان
را در قبههرس سههاکن کههرد و در آنجهها مسههاجدی سههاخت امهها یزیههد بههن معاویههه -66
66هه.ق689-682/م) مسلمانان ساکن قبرس را بازگرداند و قبرس را تخلیه کرد .پهس از
آن زمان ،پیوسته میان حاکمان مسلمان و دولت روم شرقی بر سر حکومهت ایهن جزیهره،
اختالف و درگیری بود و حمالت متعددی از سوی مسلمانان برای تصاحب قبرس صورت
می گرفت .سرانجام در قرن چهارم هجری قمری ،سلطه مسلمانان بر این جزیره ،به طهور
کامل قطع شد .بار دیگر در قرن نهم هجری به وسیله ممالیک برجی ،حاکم در مصهر بهه
قبرس حمله شد و این سرزمین خرا گزار مسلمانان گردیهد .ممالیهک ،حکومهت خانهدان
فرانسوی لوزینان را که پادشاهان قبرس بودند ،تأیید کردند و فقط به گرفتن خرا راضهی
شدند .در این زمان ،خبری از انتقا مسلمانان به قبرس و یا تالش ممالیک برای گسترش
اسالم در آنجا موجود نیست.
برای آخرین بار در زمهان حکومهت امپراتهوری عثمهانی در سها 272ههه.ق6276/م،
مسلمانان آسیای صغیر به قبرس حمله کردند اما این جزیهره ایهن بهار ،سهه قهرن تحهت
حکومت مسلمانان قرار گرفت .حکومت عثمانی پس از تصرف قبهرس ،اقهدام بهه اسهکان
جمعیتی در آن کرد که بیشتر آنها مسلمان بودند .به دنبا حضهور مسهلمانان و حکومهت
آنها ،تحوالتی در جامعه قبرس ایجاد شد که آثار آن تا امروز باقی مانده است .بها کهاه
قدرت عثمانی از اواخر قرن دوازدهم هجری /هجدهم مهیالدی ،دولهت بریتانیها در سها
6222هه.ق6878/م ،جزیره قبرس را به مستعمرات خوی

اضافه کرد.
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تاریخی به زبان فارسهی دربهاره حکومهت امپراتهوری

عثمانی بر قبرس نوشته نشده است .کتاب هایی به زبان انگلیسی در این زمینه وجهود دارد
مانند  The turks in Cyprusنوشته احمد قاضی اوغلهو و Cyprus Under the truks

نوشته هری لوک که هیچ کدام به تأثیرات مذهبی فتح عثمهانی در قبهرس نمهیپردازنهد.
اهمیت مقاله حاضر بدین جهت است که در این مقاله ،مطالب مربوط به مسلمانان کنهونی
قبرس بر اساس تحقیقی میدانی است که در سفر نویسنده مقالهه بهه قبهرس در شههریور
6922ش انجام شده است.
 .1مذاهب حاکم بر قبرس پیش از حمله امپراتوری عثمانی

در قبرس باستان همانند دیگر سرزمینها ،بتپرسهتی روا داشهته اسهت .بهرای آنهها
مهمترین الهه ،آفرودیت بود و افسانه ای وجود داشت که آفرودیهت در قبهرس و در شههر
1

پافوس متولد شده است .آفرودیت دارای اصالت و پیشینهای سهامی بهود و از فنیقیهه بهه
یونان وارد گردید .این الهه از طریق تجارت دریایی و از راه دریهای سهیاه و مدیترانهه بهه
جزیره قبرس منتقل شد و پرست

2

گردید .بعدها مهذاهب یههودی و مسهیحیت بهه ایهن

جزیره وارد شدند.
 .1.1یهودیت و مسیحیت در قبرس

درباره این که دین یهود چگونه به جزیره راه یافت ،خبری موجود نیسهت امها در دوره
هلنی زیستگاه هایی برای یهودیان در قبرس وجود داشته است .اجتماع قابل مالحظهای از
3

یهودیان در اوایل قرن او هجری/هفتم میالدی در فاماگوسهتا وجهود داشهته اسهت .بها
گسترش مسیحیت این دین به قبهرس راه یافهت .براسهاس برخهی منهابع در سها 62م،
4

5

بارناباس که یک یهودی مسیحی شده قبرسی از ساالمیس بهود بهه همهراه پهل و ژان
6

مارک  ،سخنرانیهای مذهبی خود را در جزیره آغاز نمود .آنها سعی میکردند مردم جزیره
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را به مسیحیت دعوت کنند.

7

8

در شهر پافوس  ،پل و بارناباس موفق شدند حاکم رومی شهر را مسیحی نماینهد .بهه
نظر می رسد او اولین حاکم رومی است که مسیحیت را میپذیرد و به این دلیل ،کلیسهای
قبرس در تاریخ خود به این موضوع افتخار میکند .سرانجام ،بارناباس به وسیله یهودیهان
ساالمیس دستگیر گردیهد و بهه سهوزانده شهدن محکهوم شهد .مسهیحیان ،وی را شههید
میدانند.

9

با وجود حضور پل حواری در قبرس در سا 62م ،مقاومت سختی در برابر مسیحیت از
جانب کسانی که خدایان افسانهای را پرسهت

مهیکردنهد و ههمچنهین از سهوی جامعهه

یهودیان سهاکن قبهرس صهورت گرفهت .مسهیحیان قبهرس موفقیهت خهوی

را در اثهر

تالشهای پل و بارناباس میدانند .بعدها بارناباس در نظر مردم قبرس به عنهوان قهدیس
حافظ آنجا مطرح شد.

10
11

در سا 662م یهودیان تحت رهبری آرتمیون شورش کردند ،بخشی از ساالمیس

12

را تخریب نمودند و حدود دویست و پنجاه هزار نفر ساکنان غیر یهودی را قتل عام کردند.
13

این حادثه سبب شد که تراژان  ،امپراتور روم لشکری را برای سرکوب آنها اعزام کند و با
فرمان مجلس سنا ،یهودیان از قبرس اخرا شدند.

14
15

در سا 992م ،هنگامی که امپراتور کنسهتانتین پایتخهت خهوی

را بهه بیهزانس

16

انتقا داد و امپراتوری بیزانس را تأسیس کرد ،قبرس از نظهر اداری بخشهی از امپراتهوری
17

روم شرقی گردید .ساالمیس پایتخت قبرس در دوران حکومت کنستانتین دوم بازسازی
18

شد و پس از آن کنستانتیا نامیده میشد و اولین اسقفنشین قبرس گردید.

19

کلیسای قبرس در ابتدا مستقل نبود و جزیی از اسقفنشین شرقی محسهوب مهیشهد.
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کلیسای انطاکیه خواهان اطاعت کلیسای قبرس بود اما اسقفهای قبرس در برابر این ادعا
مقاومت میکردند .سرانجام در سا 688م ،هنگامی کهه اسهقف کنسهتانتیا و سهر اسهقف
20

قبرس به دیدار امپراتور زنون رفتند ،یک نسخه از انجیل متی را که از مقبره بارنابهاس یافهت
شده بود به وی تقدیم کردند و پس از آن امپراتور ،استقال کلیسای قبرس را تأیید کرد.

21

پس از آن تا قرنها ،مسیحیت بر قبرس حاکم بود .در دوران جنگ او صلیبی ،قبرس
والیتی دورافتاده و کماهمیت بهه شهمار مهیآمهد .حاکمهان و اسهقفههایی کهه از سهوی
قسطنطنیه به آنجا فرستاده میشدند ،حکومتی محلی تشکیل داده بودند و اغلب به زبهان
22

یونانی صحبت میکردند .در سا 287هه.ق6626/م ریچارد شیرد  ،پادشهاه انگلسهتان
که برای جنگ صلیبی سوم و محاصره عکا به سوی فلسطین میرفت ،قبرس را تصهرف
23

کرد .ریچارد در ابتدا ،جزیره قبرس را به سواران معبهد و سهپس بهه خانهدان فرانسهوی
لوزینان فروخت .پس از آن ،التینیها در قبرس حاکم شدند.
پی

24

از حکومت خاندان لوزینان 826-288ههه.ق6682-6622/م) ،کلیسهای قبهرس

تحت سلطه کلیسای ارتودکس یونانی قرار داشت اما آمالریک ،دومین پادشاه لوزینان برای
دریافت کمک های پاپ ،مجبور شد کلیسای ارتودکس قبهرس را تحهت فرمهان کلیسهای
25

کاتولیک تازه تأسیس قبرس قرار دهد .در زمان آمالریهک ،بهه فرمهان پهاپ سلسهتاین
26

سوم  ،دو تن از افراد عالی رتبه با هدف معرفی سلسله سران روحانی التینی و تغییر آیین
قبرسی های ارتودکس به مذهب کاتولیک به قبرس فرستاده شدند .پهاپ سلسهتاین سهوم،
27

یک سراسقف کاتولیک برای نیکوزیا تعیین کرد و پافوس ،فاماگوستا و لیماسهو
کدام دارای اسقفی جداگانه شدند.

28

ههر

29

در این دوره ،اسقفهای التینی جای یونانیهای ارتهدوکس را گرفتنهد .آنهها مهردم را
مجبور میکردند مراسم مذهبی کاتولیک را اجرا کنند .همچنین آنها ،اسقفهای یونهانی را
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تبعید کردند .برای مثا  ،اسقف یونانی فاماگوسهتا را بهه دورتهرین قسهمت شهما شهرقی
30

31

جزیره؛ یعنی ریزوکارپاسو فرستادند .در دوره لوزینان ،سر اسهقف ارتهدوکس را تحهت
فشار و توقیف قرار دادند و اسقفها را مجبور میکردند که به اطاعت از اسقفهای التینی
قسم یاد کنند.

32

در دوران حکومت التینی ها به سبب معافیت روحانیان از مالیات ،بسیاری از قبرسیهها
برای فرار از دست مالیاتهای جدید فئودا ها ،اقدام به ثبت نام خوی

به عنوان اعضهای

روحانی درجه پایین در کلیساها و صومعههای مختلف کردند .به این سبب حکم شد پادشاه
و سراسقف کلیسای التینی ،تعدادی از راهبان را برای هر یک از دیرهای ارتودکس تعیین
کنند .بر اساس فرمان بعدی ،تعداد اسقف های ارتودکس به چهارده تن کهاه

یافهت .از

سوی دیگر ،در جنگ چهارم صلیبی با اشغا قسطنطنیه به وسیله فرانکها ،اختالف میان
کلیسای التین و ارتودکس بیشتر شد و اوضاع قبرس بحرانی گردیهد؛ زیهرا منهابع درآمهد
کلیساها به وسیله التینیها گرفته میشد و امتیازات معنوی آنها در خطر بود.

33

حکومت خاندان لوزینان در قبرس ،سه قرن ادامه یافت .سپس جمهوری ونیز به مدت
یک قرن 272/826هه.ق6276-6682/م) بر قبرس حکومت کرد .در تمام این مهدت ،بها
وجود قدرت فراوان کلیسای کاتولیک ،بیشتر مردم مسیحی ارتودکس بودند.

34

 .2.1ورود اسالم به قبرس

درباره اینکه آیا در هنگام فتح قبرس به وسیله معاویه ،گروههایی از مردم قبهرس بهه
اسالم گرویده اند یا خیر؟ خبری موجود نیست .گفته شهد کهه یزیهد بهن معاویهه در دوران
حکومت

66-66هه.ق689-682/م) فرمان بازگشت مسلمانان مهاجر به قبرس را صادر

کرد اما در روایتی از ابنکثیر آمده است که مسلمانان در قبرس ،نزدیک به شصت سا در
روزگار معاویه و پس از آن ساکن بودهاند.

35

اگر ابن کثیر در این روایت ،دقت الزم را انجام داده باشد ،مسهلمانان تها حهدود سها
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29هه.ق762/م در جزیره ساکن بودهاند .این امر نشان میدهد که پس از تخلیه قبرس در
زمان یزید ،باز هم گروههایی از مسلمانان در آنجا حضور داشتهاند .البته وضعیت مسلمانان
در قبرس به روابط میان حاکمان مسلمان و روم و قراردادهای میان آنها وابسته بوده است.
قبرس در سا 926هه.ق262/م به وسیله امپراتور نیکفهور دوم ،معهروف بهه فوکهاس
928-922هه.ق262-269/م) تصرف شد .پس از آن ،این سرزمین به طور کامل از دست
36

مسلمانان خار گردید و به عنوان یک ایالت دورافتاده بیزانس شناخته شد .طبق گفتهه
ابن حوقل ،پی

از تصرف بیزانس ،قبهرس دو قسهمت بهوده اسهت کهه نیمهی از آن بهه

مسلمانان و نیم دیگر به مسیحیان متعلق بهوده اسهت .ایهن جزیهره بها حکومهت دوگانهه
مسلمانان و مسیحیان اداره میشده است.

37

اصطخری ،جغرافیدان قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی میگویهد کهه در ایهن
38

زمان ،ساکنان قبرس مسیحی هستند و در میان آنها ،احدی از مسلمانان نیست .این خبر
نشان میدهد پس از تصرف قبرس به وسهیله بیهزانس ،مسهلمانان از ایهن جزیهره اخهرا
شده اند و یا تعداد آنها قابل توجه نبوده است .البته از میان اخبار پراکنده تاریخی مشهخ
میشود ،همواره گروه های کوچکی از مسلمانان در قبرس حضهور داشهتهانهد ولهی معلهوم
نیست که این مسلمانان از نسل مسلمانان مهاجر صدر اسالم هسهتند یها بعهدها بهه ایهن
سرزمین وارد شدهاند؛ زیرا بسیاری از مسلمانان قبرس ،اسرای جنگها بودهاند یا به وسیله
دزدان دریایی به قبرس منتقل گردیدهاند.
یاقوت حموی د626.هه.ق) به مردی عرب اهل قبرس اشاره میکنهد کهه بهرای وی
39

درباره شهر افقسیه نیکوزیا) ،پایتخت قبرس توضیح داده است .سیوطی نیهز از یکهی از
محدثان به نام ابنبنا راوی د622.هه.ق) نام می برد که در اسکندریه و قبرس بهه روایهت
40

حدیث پرداخته است .این روایت ،ضمن اینکه نشان دهنده حضور مسلمانان در قبهرس
است نشان میدهد که آنها به کسب معارف اسالمی مشغو بودهاند.
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حمله دیگر مسلمانان به قبرس به وسیله ممالیک برجهی در سها 822ههه.ق6626/م
41

انجام شد .در این حمله ،پادشاه قبرس اسیر شد و قبرس خرا گزار ممالیک گردیهد .بهر
اساس گفته مقریزی ،ممالیک پس از فتح نیکوزیا ،پایتخت قبرس به الرناکا بازگشتند و در
42

آنجا به اقامه شعائر اسالمی پرداختند .در این زمان ،حاکم مسهلمان از سهوی ممالیهک
انتخاب نمی شد و قبرس به وسیله پادشاه مسیحی لوزینان اداره میشد که دسهت نشهانده
ممالیک بود.

43

در این دوران ،مانند دورانهای پیشین ،خبری درباره وضعیت مسلمانان قبرس موجهود
نیست .با وجود این که قبرس در این زمان خرا گزار ممالیک بود و بایهد دارای مسهجد و
مظاهر اسالمی باشد اما در اخبار تاریخی در اینباره ،مطلبی بیان نشده است .به هر حها
از فتح عثمانی بسیار اندک بوده است و جزو اقلیهتههای

تعداد مسلمانان در قبرس ،پی
مذهبی نیز به شمار نمیآمدند.

 .2فتح قبرس به وسیله امپراتوری عثمانی

تصرف قبرس به دلیل نزدیکی به سواحل شام و مصر به وسیله عثمانیان که مدیترانهه
شرقی را تحت سلطه خود داشتند امر بدیهی به نظر میرسید؛ زیرا کشتیهایی که از مصر
و سواحل شام میآمدند و باز می گشتند ،مورد تعدی و حمله دزدان دریهایی مالهت و ونیهز
قرار می گرفتند .در این زمان ،قبرس که از سا 826هه.ق6682/م در اختیار ونیزیها قرار
داشت ،پایگاه مسیحیان علیه عثمانی شده بود.

44

عالوه بر این ،اموا کشتیهای بازرگانان مسلمان که به علت بدی هوا در قبرس لنگر
45

میانداختند ،مصادره میشهد .امپراتهوری عثمهانی در زمهان سهلطان سهلیم دوم -276
282هه.ق6276-6266/م) تصمیم گرفت به قبرس حمله کند .در سا 278هه.ق6272/م،
حمله به قبرس آغاز شد و با فتح قلعه فاماگوستا در سا 272ههه.ق6276/م کهل جزیهره
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46

با اشغا جزیره به وسیله عثمانی ها و بعهد از بازدیهد هیئتهی اسهتانبولی از فاماگوسهتا،
فرمانی صادر شد که به موجب آن ،اقامت افراد مسیحی التینهی در قبهرس جهایز نبهود و
داشتن کلیسا ،مزرعه و خانه برای آنها ممنوع شد .به نظر میرسد برای مقابله با ونیزیها،
چنین دستوری صادر شده است .به این ترتیب برای مسهیحیان کاتولیهک ،راههی بهه جهز
برگزیدن مذهب ارتودکس و یا دین اسالم؛ یعنی دو دین مجاز در قبرس باقی نمیماند.
با این وجود ،پس از معاهده صلح با ونیز در سا 282ههه.ق6279/م کهه در آن ،ونیهز
واگذاری قبرس به عثمانی را پذیرفت ،به مسیحیان التینی اجازه ماندن در جزیهره قبهرس
47

داده شد .حمایت از مسیحیان ارتودکس از سویی به دلیل همراههی بها جمعیهت بهومی
قبرس و از سوی دیگر به دلیل خصومت دولت عثمانی با دولتهای التینی بود؛ زیرا ایهن
دولتها علیه عثمانی متحد شده بودند و در جنگ لپانتو در سا 272هه.ق6276/م ،نیروی
دریایی عثمانی را شکست دادند.

48

 .3تحول مذهبی در قبرس پس از فتح شدن به وسیله امپراتوری عثمانی

لشکرکشی عثمانی به قبرس برخالف لشکرکشی ممالیهک بهه ایهن جزیهره کهه تنهها
خرا گزاری حاکمان خاندان لوزینان را به دنبا داشت ،منجر به حکومهت عثمهانیهها در
قبرس شد .این حکومت حدود سه قرن ادامه یافت .پس از فهتح قبهرس ،ایهن جزیهره بهه
عنوان یک پاشالیک؛ یعنی یکی از ایالتها یا بیگلربیگیهای عثمانی درآمد و مظفر پاشا به
49

عنوان اولین حاکم عثمانی در قبرس انتخاب شد .سلطه دولت عثمانی بر قبرس تغییر و
تحوالت مهمی را در قبرس به دنبا داشت که این پژوه

به جنبه مذهبی آن میپردازد.

 .1.3قدرت گرفتن مذهب ارتودکس

پی

از سلطه عثمانی بر قبرس ،با وجود اینکه بیشتر مردم قبرس ارتهودکس بودنهد،
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دولت التینی اجازه فعالیت به ارتودکسها را نمیداد .اجازه تأسیس کلیسای ارتهودکس در
قبرس به فرمان دولت عثمانی ،حادثه مهمی در تاریخ قبرس بود .اولین رئیس اسقفههای
50

قبرس که از نزدیکان وزیر اعظم ،صوقللی پاشا بود راهب سهابق دیهر کیکهوس ؛ یعنهی
تیموثیوس از عکا بود که در استانبو زندگی میکرد.

51

احیای کلیساهای ارتودکس ،همواره آرزوی قبرسی ها بود به طوری که پهس از ازدوا
پادشاه لوزینان ،ژان دوم 862-892هه.ق6628-6692/م) با هلنا ،شاهزدهای یونهانی کهه
ارتودکس بود ،این امید زنده شد که شاید مسیحیان ارتودکس بار دیگر ،برتری خود را بهه
دست آوردند .هلنا با مرگ سراسقف قبرس ،یک عضو کلیسهای ارتهودکس را بهه عنهوان
جانشین او نامزد کرد و از پاپ خواست تا انتخاب وی را تأیید کند امها پهاپ از ایهن اقهدام
خودداری کرد.

52

از این ،طبقه حاکم جزیره را تشهکیل

در دوره عثمانیان ،کاتولیکهای التینی که پی

می دادند ،قدرت و دارایی خود را از دست دادند و کلیساهای آنها به مسجد تبدیل گردید و
53

یا برای اهداف غیر دینی به کار گرفته شد .همچنین کلیسهاهای ارتهودکس یونهانی بهه
کشیشان آنها واگذار شد و برخی از آن کلیساها به وسیله جماعت ارتدوکس تعمیر گردیهد.
54

55

56

به عنوان نمونه میتوان به کلیسای سنت ماماس در مورفو و سهنت سینسهیوس در
57

ریزوکارپاسو اشاره کرد.

58

روحانیان ارتودکس در این زمان توانستند بر قبرسیهای مسهیحی تسهلط یابنهد .آنهها
قههدرت را از جانههب امپراتههوری عثمههانی دریافههت مههیکردنههد .دربههار عثمههانی بهها انتخههاب
سراسقف هایی که نسبت به عثمانیان وفادار بودند ،قدرت خود را در جزیره تضمین میکرد.
از طرفی رهبران روحانی ارتودکس برای حفظ موقعیت خود ،مطیع دستورهای باب عهالی
بودند.
بر اساس گفته احمد قاضی اوغلو ،هنگامی که سراسقف جدیدی انتخاب میشد با یک
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برات؛ یعنی امتیاز ویژه از سوی امپراتوری حمایت میشد .آخرین برات امپراتوری که برای
59

سراسقف سوفرونیوس در سا 6282هه.ق6862/م صادر شد فقط سیزده سها قبهل از
پایان حکومت ترک ها بوده است .قاضی اوغلو ایهن بهرات را بهه عنهوان یکهی از بهتهرین
نمونههای تسامح و تعامل در برابر دیگر ادیان و مذاهب معرفی میکند کهه در آن عنهوان
شده بود ،هیچ کس از بزرگان حق دخالت در امور مذهبی مسیحیان را نهدارد و سراسهقف
باید به صورت مستقل عمل کند.

60

به نظر میرسد که افراط عثمانی ها در قدرت دادن به روحانیان مسیحی سبب شهد در
اواخر قرن دوازدهم هجری قمری/هجدهم میالدی مردم قبرس ،اسقفهها را بهه عنهوان
قدرت حاکم بشناسند .این امر موجب حسادت و خشم رهبران ترک جزیره گردید و حوادث
خونین سا 6296هه.ق6826/م و سرکوب روحانیان ارتودکس را به دنبا داشت.

61

پس از این ماجرا ،باز هم مسیحیان ارتودکس در اداره کشور سهیم بودند .به طوری که
62

در دوره تنظمیات عثمانی در سا 6222هه.ق6892/م برای اداره حکومت ،دیهوانههای
ایالتی و والیتی تشکیل شد و این دیوانها کهه متشهکل از اعضهای مسهلمان و مسهیحی
63

بودند ،تحت نظارت رهبر محلی اداره میشدند .دیوان از چهار نماینده از میان مسلمانان
ترک ،سراسقف ،سه نفر قبرسی یونانی ،یهک نماینهده ارمنهی و نماینهدهای از مهارونیهها
64

تشکیل میشد .ترکیب اعضای مدیریتی قبرس نشان دهنده موقعیت اجتمهاعی بهاالی
مسیحیان ارتودکس در قبرس است.
این موضوع که مسیحیان ارتودکس توانستند در سایه حکومت عثمانی ،پس از حهدود
چهار قرن ،آزادی گذشته خود را برای برگزاری مراسم مذهبی به دست آورند و به عنهوان
عضوی از حکومت در اداره جامعه سهیم شوند ،مهمترین تأثیر حضور عثمهانیهها پهس از
ونیزیها در قبرس است.
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 2.3پذیرش اسالم

با وجود این که جزیره قبرس در صدر اسالم به وسیله مسلمانان تصرف شهد و از دوره
ممالیک خرا گزار مصر گردید ،تعداد مسلمانان در قبرس ،قابل توجه نبهود .قاضهی اوغلهو
از فتح عثمانی در جزیره وجود نداشته اسهت امها

می گوید که هیچ جمعیت مسلمانی پی

باید نسلی از اسرای نواحی تهرک وجهود داشهته باشهند .حهدود سها 822ههه.ق6622/م
کشتی های قبرسی به سواحل مصر حمله میکردند و اسهیر مهیگرفتنهد .برخهی از اسهرا
میپذیرفتند و یا مجبور میشدند که غسل تعمید داده شوند و عدهای از بردگان تعمید داده
شده ،در جزیره بودند.
در سا 828هه.ق6622/م ارت

ممالیک به سواحل لیماسو حمله کرد تا به بردگهان

مسلمان کمک کند .بنابراین باید پذیرفت که برخی از قبرسیها به صورت صوری مسیحی
65

بودهاند ولی اصل آنها ترک ،عرب و یا مصری بوده اسهت .از سهویی دیگهر ،تعهدادی از
قبرسی های ترک در حقیقت از نسل یونانیهای قبرسی بهودهانهد کهه در طهو حکومهت
عثمانیها ،دین اسالم را پذیرفته اند.

66

یکی از نتایج مهم فتح به وسیله عثمانی و سه قرن حکومت این خانهدان بهر قبهرس،
ورود جمعیت ثابت مسلمان در جامعه آماری قبرس بوده است؛ زیرا از این پس ،مسهلمانان
به عنوان یکی از دو گروه عمده مذهبی قبرس شناخته شدهانهد و تهاکنون از ایهن جامعهه
حذف نگردیدهاند .مسلمانان قبرس شامل دو گروه هستند .گروهی کهه بهه ایهن سهرزمین
مهاجرت کردند و گروه دیگر که از مسیحیان قبرس بودند و در مدت حکومت عثمانی بهه
اسالم گرویدند.
ورود گههروه او پههس از فههتح صههورت گرفههت .بههه ایههن ترتیههب کههه در سهها
272هه.ق6276/م ،اولین سرشماری عمومی انجام شد و نتیجه آن بهه وسهیله سهینا پاشها
برای سلطان سلیم دوم فرستاده شد .در این هنگام به دلیهل کمبهود جمعیهت ،امپراتهوری
اسکان فوری مسلمانان را در قبرس پیشنهاد داد .ایهن جمعیهت از سهرزمینههایی چهون
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67

پس از فتح قبرس و اسکان جمعیت مسلمان در این جزیره تأسهیس مسهاجد و مراکهز
اسالمی ،عامل دیگری است که در آشنایی مردم قبرس با اسالم تأثیر داشته اسهت؛ زیهرا
سنتی که به دوره اجداد سلجوقی عثمانیان ترک باز میگشت این بود که در شهرهای فتح
68

شده ،یک مسجد به عنوان نماد قدرت مذهبی میساختند .در کتابی با نام «آثار تاريخي

اسالم يا اسالمي شده عثماني در قبرس» ،صد و هشهتاد مسهجد بهزرگ و هجهده مسهجد
کوچک معرفی میشود که بسیاری از آنها تخریب شدهاند و بقایای آنهها بهر جهای مانهده
است .همچنین نام هفده مسجد بیان می شود که به طور کلی از بین رفتهاند اما با استفاده
از اسناد و مدارک میتوان به وجود آنها پیبرد.

69

به این ترتیب به طور طبیعی یکی از آثار مذهبی فتح قبرس ،پیشرفت اسهالم در ایهن
سرزمین است .درباره تعداد مسیحیان مسلمان شده قبرس پس از فتح ،آمار دقیقهی وجهود
ندارد .همچنین به نظر می رسد حکومت عثمانی برای مسهلمان شهدن مسهیحیان قبهرس
تالش زیادی نکرد .نکته قابل توجه این است که در اسکان جمعیت ،الزامی به مسهلمان و
یا ترک بودن افراد نبود؛ چرا که فرامینی برای خویشاوندان مسیحی معمار مشهور عثمانی،
سنان و فرمانهایی درباره انتقا خانوادههای یهودی صفد در فلسطین اشغالی بهه قبهرس
موجود است.

70

پاپادوپولوس در کتاب خوی  ،فرمان امپراتوری را میآورد که در هفتم رمضهان سها
71

286هه.ق6279/م ،از سوی سلطان به قاضی آق داغ واقهع در ترکیهه  ،حسهن چهاووش
صادر شده است .امپراتور در این فرمان ،خویشاوندان مسیحی سنان را با بیان نام روسهتا و
72

ساکنان محل تولد وی ،اغیرناس شهرکی در ترکیه) را نام میبرد و آنها را از مههاجرت
73

به همراه رعایای یونانی قیساریه به قبرس معاف میکند .در این فرمان تأکید مهیشهود
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که اگر نام آنها در فهرست به قبرس فرستاده شده است ،باز هم از مهاجرت اجباری معاف
هستند .در این فرمان ،نام سه روستا بیان میشود که ساکنان آنها به طور کلی یا بخشی از
74

آنها مسیحی هستند .وجود این فرمانها نشان میدهد که بسیاری از خانوادههای منتقل
شده به قبرس مسیحی بودند.
در ارتباط با اینکه عثمانی ها در اسهکان جمعیهت ،اهمیتهی بهه مسهلمان بهودن آنهها
نمیدادند ،این موضوع مطرح میشود که تعداد خانوارهای غیر مسلمان کم بودند و تأثیری
بر آمار مسلمانان نداشتند .این موضوع را می توان با آمار موجود بررسی کرد .در اینجا بهه
دلیل عدم دست رسی به منابع دست او و آرشیو اسناد عثمانی ناچار هستیم به کتابهای
نوشته شده به وسیله دیگرانی که به این مدارک دسترسی داشتهاند ،استناد کنیم.
گفته می شود که در مجموع تا سا 286هه.ق6279/م ،تعداد خانوارهایی که به قبرس
مهاجرت کردند  6682بوده است و در سا 282هه .ق6286/م؛ یعنی ده سا پس از فتح،
75

تعداد خانوادههای ثبت شده به عنوان مهاجر  8222خانواده بوده است .این تعداد شهامل
خانوادههای یونانی مسیحی هم می شود که تعداد آنها مشخ

نیست امها فقهط مجمهوع

خانواده های یهودی صفد که طبق فرمانهای امپراتوری در سا های 286ههه.ق6276/م،
76

282هه.ق6277/م به جزیره فرستاده شدند  2222خانواده بودهاند که ایهن تعهداد حهدود
بیست و پنج درصد از کل خانوادهههای مههاجر را تشهکیل مهیداد .برخهی منهابع التهین
مینویسند که در سا 287هه.ق6272/م ،حدود صد خانواده یهودی که در راه سالونیکا در
یونان امروزی به صفد بودند ،در فاماگوستا متوقف گردیدند و مجبور شدند در قبرس بمانند.

77

در این دوران ،تعداد زیادی از مهاجران به قبرس مسیحی و یهودی بودند اما سه قرن
حکومت مسلمانان بر این جزیره ،اسکان خانوادههای مسلمان ،آمیزش آنها با مردم قبرس
و ساخت مساجد و مدارس اسالمی به تدریج موجب آشنایی قبرسیها با اسالم میشود .با
توجه به این مطلب ،به نظر می رسد که تعداد قابل توجهی از مسهیحیان بهه دیهن اسهالم
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مییابند .در این دوران ،عثمانیها تعصبی برای تغییر دیهن مسهیحیان بهه اسهالم

نشان نمی دهند و این موضوع از امتیازهای گسترده و آزادی مطلق روحانیان ارتودکس در
قبرس مشخ

است.

با این که سطح پذیرش اسالم را نمیتوان به طور دقیق تخمین زد ،معیارهای متعددی
برای این بررسی وجود دارد .رونالهد جنینگهز بها اسهتفاده از اسهناد قضهایی قبهرس بهرای
تشخی

میزان مسلمان شدن مردم قبرس ،تحقیقی انجام می دهد .طبق این تحقیهق در

سا های 6229-6226هه.ق6229-22/م ،سی و یک درصد از مردان بالغ مسلمان که نام
آنها و نام پدرانشان در دفاتر قضایی به عنوان وکیل ثبت شده است ،تازه مسلمان هسهتند.
همانطور که بیست و هشت درصد از آنهایی که نام ایشان به عنوان شهاهد پرونهدهههای
قانونی و چهل و یک درصد شاهدان معتبر آمده است ،تازه مسلمان هستند.
هم چنین ،بی

از یک سوم از مسلمانانی کهه بهه دادگهاه مراجعهه مهیکردنهد از تهازه

مسلمانان بودند .در یک مقطع زمانی؛ یعنی در سا  6262-6268ههه.ق6666-6622/م،
بیست و سه درصد از وکال ،هفده درصد از شاهدان و سی درصد از شهاهدان معتبهر ،تهازه
مسلمان بودند .ایهن تعهداد در سها  6266-6269ههه.ق6697-6699/م بسهیار کهاه
می یابد ،به طوری که سهم وکیالن تازه مسلمان به هجده درصد ،شاهدان به ش

درصد

و شهود به چهارده درصد رسیده است.
این امر نشان میدهد که در دهه های او  ،تعداد تازه مسلمانان خیلی زیاد بوده اسهت.
دلیل دیگر بر عدم اجباری بودن اسالم ،این است که هیچ تغییر آیین بزرگ و دسته جمعی
ثبت نشده است و چیزی جز مسلمان شدنهای انفرادی دیده نمیشود .بهرخالف تسهامح،
ترکها درباره ادیان ،رونالد جنینگز مهینویسهد شهواهدی وجهود دارد کهه در ایهن زمهان،
کلیسای ارتودکس شروع به فعالیت بیشتر درباره دین خود میکند.

78

درباره انگیزه قبرسی ها برای پذیرش اسالم ،آرای مختلفی وجود دارد .چنانکه رونالهد
79

80

جنینگز درباره گزارش ژروم دندینی یک آموزگار فلسفه از پاراگوئه بیان میکند که او
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81

از سوی ژنرا فرنسیسکنها در سا 6226هه.ق6226/م سه ماه بهه طهور ناشهناس در
قبرس ماند و از وضعیت مارونیهای محلی و دیگر کاتولیکها بازدید کرد.
او در گزارشی می نویسد که بیشتر تازه مسلمانان مرتد هستند و آنها به دلیل امنیهت و
زندگی بهتر مسلمان شدهاند .به این ترتیب ،باز پس گرفتن جزیره از عثمانیها کار آسهانی
است و مسیحیان مسلمان شده به راحتی عمامهها را کنار میگذارند و کاله بر سر مینهند
و در برابر ترکها وارد عمل خواهند شد.

82

هم چنین پاپادولوس معتقد است که حکومت اشرافساالری که از امتیازات اقتصهادی،
سیاسی و اشراف ساالری نظامی سرچشمه گرفته بهود سهبب نهوعی اخهتالف طبقهاتی در
جامعه گردید .این اختالف به طبقه زیر دست انگیزه کافی میداد تها بهه مهذهب فاتحهان
درآیند و انبوه پذیرش اسالم ،زمینه را برای رشد و تثبیت جامعه مسلمان در قبرس آمهاده
می کرد.

83

باید توجه داشت که میزان پذیرش اسالم در زمان حاکمان مختلف عثمانی بر قبهرس
84

متفاوت بوده است .جنینگز درباره گزارش یک سفیر فرانسوی به نام هایز مینویسد کهه
او در سا 6292هه.ق6626/م گزارش داد حاکم قبهرس نمهیخواههد مسهیحیان محلهی،
مسلمان شوند؛ زیرا این امر موجب زیان منافع مالیاتی است.
85

همچنین در سا 6286هه.ق6672/م ،زائری فرانسوی به نام ن.هارتل با سه نفهر از
یونانیهای نیکوزیا مالقات میکند و آنها همین داسهتان را بهه او مهیگوینهد .آنهها بیهان
میکنند که بی

از این نمیتوانند رفتار این حکومت ستمگر را تحمل کنند و آرزو میکنند

که ترک باشند اما حاکمان از پذیرفتن آنها خودداری میکند به این دلیل که بها مسهلمان
شدن ،مالیات آنها ،خیلی کاه

مییابد.

86

به نظر می رسد تعصب روحانیان ارتودکس نسبت به عثمانی ها به مذهب خهود بیشهتر
بوده است .جنینگز در جایی دیگر می نویسد در تعدادی از موارد ،کلیسای ارتودکس سهعی
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87

 .3.3ورود جمعیت یهودی به قبرس

در سا 287-286هه.ق6277-6276/م فرمان هایی از سوی امپراتوری عثمانی بهرای
سکونت جمعیت یهودی در قبرس صادر شد .سه فرمان وجهود دارد ،اولهی بهه تهاریخ 62
رجب 286هه.ق6276/م ،خطاب به سنجاق بیگ و قاضی صفد است کهه در آن ،دسهتور
داده می شود هزار خانواده یهودی از شهر صفد به فاماگوستا فرستاده شوند .دومین فرمان،
88

مربوط به  7جمادیالثانی 282هه.ق6277/م ،خطاب به قاضی منصوره در مصر و قاضی
89

قنیطره در سوریه امروزی است و دستور داده میشود که پانصهد خهانواده ثهروتمنهد از
ی هودیان صفد به قبهرس فرسهتاده شهوند .سهومین فرمهان بهه همهین تهاریخ بهه قاضهی
بیتالمقدس ارسا میشود و به او فرمان داده میشود که پانصد خانواده یهودی از صهفد
که در مجموع دو هزار خانواده یهودی میشدند جهت تأسیس جمعیت تجاری و بازرگهانی
به قبرس فرستاده شوند.

90

این امکان وجود دارد که اسکان یهودی ها تحت تأثیر نانسی ،مشاور یههودی سهلطان
سلیم دوم باشد؛ زیرا برخی از منابع التین مهی گوینهد کهه وی آرزوههایی بهرای تأسهیس
91

سرزمینی یهودی در قبرس داشت .از سویی دیگر ،طبق گفته چارشیلهی ،نانسهی خهود
درصدد به دست آوردن مقام دوک قبرس بود که با مداخله صوقللی پاشا ،قبرس به صورت
ایالت درآمد و به وی واگذار نشد.

92

انتقا یهودیان به قبرس ،سابقهای تاریخی دارد؛ زیرا اسناد و مدارک نشان مهیدهنهد
که بازرگانان یهودی در طو قهرنههای چههارم-ششهم هجهری قمهری/دهم-دوازدههم
میالدی از مصر به قبرس سفر کردهاند .پیتر او  ،پادشاه قبرس 776-762هه.ق-6922/
6962م) بازرگانان یهودی مصر را به قبرس فراخواند و به آنها قو داد که با آنها مانند غیر
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93

برنارد لوئیس می گوید که در زمان عثمانیهان ،یهودیهان نسهبت بهه مسهیحیان امتیهاز
بیشتری داشتند؛ زیرا درباره آنها ،اتهام همدستی با دشمنان اروپایی وجود نداشت .این امهر
به آن معنا است که در مأموریت های حساس سیاسی یا اقتصادی یهودیان را به مسیحیان
ترجیح می دادند .به گفته وی ،درست پس از فتح قبرس که بیشتر ساکنان آن ،مسهیحیان
ارتودکس یونانی و اقلیتی از کاتولیکهای ایتالیایی بودند ،اعزام یهودیها به قبرس به این
معنا است که عثمانیها میخواستند عنصری خالق از نظهر صهنعتی و تجهاری در جزیهره
داشته باشند که یونانی یا ایتالیایی یا مسیحی نباشهد و احتمها آن نهرود کهه بها اروپهای
مسیحی همدلی کند.

94

 .4.3رشد گرایشهای صوفیانه و دروایش در قبرس

صوفیه یکی از گروه های مذهبی هستند که تأثیر آنان بهر قبهرس بهاقی مانهده اسهت.
هنگامی که امپراتوری عثمانی ،قبرس را فتح کرد اخوتهای مختلهف صهوفی در آسهیای
میانه همانند مولویه ،نق بندیه ،قدیریه ،بکتاشهیه ،رفاعیهه ،میالنیهه ،حنبلیهه ،جلوتیهه و
95

خلوتیه شروع به تأسیس تکیه و زاویه کردند .در حقیقت برخی از طریقتهای صوفی در
خاورمیانه ،پس از لشکرکشی عثمانی به این منطقه ظههور کردنهد .مشهایخ طریقهتههای
صوفیه و پیروان آنها بهرای گسهترش سهلطه امپراتهوری عثمهانی در طهو قهرن هشهتم
هجری/چهاردهم مهیالدی فعها بودنهد .بهه خصهوت آنهاتولی ،پایگهاهی بهرای بیشهتر
حرکتهای صوفی بود که در بعضی مناطق بالکان و سرزمینهای عربهی انتشهار یافتنهد.
شکی نیست که فرقههای صوفی نق

مهمی در حیات مذهبی تودهها داشتند.

96

گروه های صوفی که به عنوان پی گهام ،سههمی در فهتح جزیهره داشهتند در نهواحی
متروکه جزیره ،تکیه ها و زاویههایی را تأسیس کردند .فعالیهتههای مهذهبی دسهتهههای
صوفی ،مردم را به سوی دیهن اسهالم جهذب مهیکهرد .اخهوت صهوفی در اسهالم آوردن
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غیرمسلمانان تأثیر بسیار داشت .گروه های صوفیه از روستایی به روستای دیگر سهرگردان
بودند .آنها در روستاهایی که دارای مسجد و امام نبودند ،اسالم را تبلیغ میکردند .از سوی
دیگر ،تکیهها مکانهایی بودند که افراد فقیر یا بیخانمان میتوانستند در آنجا پناه بگیرند
و غذا پیدا کنند .برخی از تکیه ها به وسیله دولت عثمانی و برخی به وسیله اوقاف حمایهت
میشدند.

97

تکیهها ساختمانهایی هستند که اعضای فرقههای مختلف دراویه

در آنهها عبهادت

میکنند ،به اجرای مراسم صوفیانه میپردازنهد و در همهان جها در کنهار یکهدیگر زنهدگی
میکنند .در این خانههای دراوی  ،تشریفات طبق قاعده و ویژگیهای خهات ههر فرقهه
انجام میشود.

98

پس از فتح عثمانی تعداد زیادی تکیه در شهرهای مختلف قبهرس تأسهیس شهد .بهه
عنوان نمونه میتوان به تکیه یئدیلر هفتقبر) ،تکیه عزیزیه ،تکیهه مولویهه در نیکوزیها؛
تکیه هاالسلطان ،تکیهترابی ،تکیه ظهوری و تکیه ریحانبابها در الرناکها ،تکیهه عمهر در
کایرنیا گیرنه) ،تکیه پیری دده در لیماسو  ،تکیه حسنآغا در پافوس اشاره کرد.

99

پس از فتح عثمانی ،مشایخ زیادی از صوفیه وارد قبهرس شهدند و بهه نشهر تعلیمهات
فرقههای خود پرداختند که به عنوان مثا میتوان به عثمانبن فهتحاهلل رومهی فضهلی از
مشایخ فرقه خلوتیه اشاره کرد که شرحی بر مفتاحالغيب صدرالدین قونوی نوشته است.

100

از سا 6266هه.ق6826/م در دوره سلطان محمود دوم و اصالحات وی ،اخوتههای
صوفی وارد یک دوره تغییر اساسی شهدند و پهس از آن بها اصهالحات آتهاتورک -6228
6927هه.ق6298-6886/م) از نقشه جامعه قبرس محو گردیدند .در ایهن دوران ،محمهود
دوم سیاست مخرب و خشنی را در برابر گروه بکتاشیه

101

در پی

گرفت.

102

بکتاشهیه از

فرقههایی بود که بالفاصله پس از تأسیس ،ینیچریها به آنها پیوستند و بیشهتر اعضهای
آن از طبقه صنعتگران و تاجران بودند.

103
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همچنین ،سلطان محمود با جان نثارها به این دلیل که با سازماندهی مدرن امپراتوری
مخالف بودند ،مقابله میکرد .از آنجا که بکتاشیه با جان نثارهها ارتبهاط نزدیهک داشهتند،
مورد غضب قرار گرفتند و برخی از باباهای آنها اعدام شدند .اموا بکتاشیه تصرف گردیهد
و به دیگر دسته های صوفی منتقل شد که به حوزه سلطان تعلق داشتند .پس از مدتی ،به
تدریج در قبرس تمام تکیهها و زاویههای بکتاشی به مسجد تبدیل شدند و نظارت بخشی
از آنها به فرقههای نقشبندیه و قدیریه واگذار شد .به هر حا  ،بکتاشیها در ظاهر به انجام
دادن فعالیتهای نقشبندیه اقدام مهی کردنهد و مخفیانهه عقایهد و وظهایف خهود را حفهظ
مینمودند.
در سا 6277هه.ق6862/م ،فرقه مولویه از سوی سلطان یک برات دریافت کهرد کهه
به آنها اجازه نگهداری از اوقاف میداد .آنها همچنین برخی از تکیههای دیگر فرقهها را که
به طور کامل منابع مادی خود را از دست داده بودند ،به دست آوردند و تا زمان فروپاشهی
امپراتوری عثمانی نگه داشتند.
تههأثیر دراوی ه

104

در قبههرس تهها امههروز بههاقی مانههده اسههت .بههه طههوری کههه در جههامع

فاضل پوالدپاشا در فاماگوستا ،در کنار کتابهای قرآن ،کتابهایی از مولوی دیده میشود.
به گفته برخی از ساکنان قبرس ،هنوز هم برخی از دراوی

هستند که اشعار موالنا را بهه

زبان فارسی و از حفظ میخوانند ،در حالی که زبان فارسی را نمیدانند .اکنون تکیه مولویه
در لفکوشا به موزه تبدیل شده است اما مراسم نمادین رق

دراوی

بها لبهاسههایی بها

دامنهای چیندار و کالههای مخصوت هنوز در قبرس اجرا میشود و از منهابع درآمهد و
جذب گردشگر است.
 .4مسلمانان کنونی در قبرس

چنانکه گفته شد ،یکی از تأثیرات مهم فتح قبهرس بهه وسهیله دولهت عثمهانی ،ورود
مسلمانان به عنوان عنصری ثابت در جامعه مذهبی این جزیره اسهت .طبهق سرشهماری
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سا 6626هه.ق2222/م جمعیت قبرس  722222نفر بود که از این تعهداد هشهتاد و سهه
درصد مسیحی ارتودکس ،سیزده درصد مسلمان ،ش

درصد مارونی ،چهار درصد ارمنی و

سه درصد کاتولیک رومی و دو و هفت دهم درصد از دیگران هستند.
جمعیت مسلمانان تا پی
بی

105

از اشغا قبرس به وسهیله بریتانیها در 6222ههه.ق6878/م

از این میزان بوده است .برخی نویسندگان مسلمان ،آمارهای اغهراق آمیهزی دربهاره

تعداد مسلمانان قبرس ارائه میکنند .طبق گفته فهمی االمهام در قهرن دوازدههم هجهری
قمری/هجدهم میالدی ،شمار مسلمانان در قبرس ،حدود هشتاد درصد بوده اسهت امها در
دوره سلطه بریتانیا به دلیل سیاست های بریتانیا درباره تشویق یونانیهان بهه مههاجرت بهه
قبرس ،شکنجه مسلمانان به وسیله یونانیان و مهاجرت آنها به ترکیه ،این تعداد به بیسهت
درصد کاه

مییابد.

106

محمود شاکر ،یکی از نویسندگان مسلمان عهرب بهه ایهن موضهوع اشهاره مهیکنهد و
می گوید که شمار جمعیت قبرس در سا 6928هه.ق6822/م؛ یعنی دوازده سها پهس از
ورود بریتانیا به جزیره ،شامل  62222ترک مسلمان و  22222یونانی بود کهه در مجمهوع
 82222نفر بودند اما در سا 6982هه.ق6262/م؛ یعنهی حهدود هفتهاد سها پهس از آن،
جمعیت ترکها به  626.689نفر و یونانیها بهه  668269و در مجمهوع  222.226رسهید.
وی می گوید که این عقالنی نیست که افزای
گرفته باشد ،بلکه افزای

جمعیت یونانی ها در اثر زاد و ولد صهورت

جمعیت در اثر مهاجرت به قبرس بوده است.

107

این آمار با آنچه حامد الگار بیان میکند قابل مقایسه نیست ،زیرا وی مهیگویهد کهه
جمیههت قبههرس در سهها 6226هههه .ق6862/م از  622.222بههه  222/222در سهها
108

6272هه.ق6862/م رسید ؛ یعنی این که در سا 6272هه.ق6862/م ،جمعیهت قبهرس
 222/222بههوده اسههت .طبههق آمههار محمههود شههاکر ،کمتههر از سههی سهها بعههد در
6928هه.ق6822/م ،کل جمعیت به  82/222کاه

مییابد .همچنین ،این آمار با آنچهه
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پاپادوپولوس آورده است ،مغایر است .طبق این آمار در سا 6227هه .ق6866/م ،جمعیت
کل قبرس  628/622بوده است که تعداد یونانیها  79/222و تعداد ترکها  99/922بوده
است .با توجه به اینکه این آمار مربوط به یک سا پس از آمار حامد الگار است ،این آمار
به آنچه وی میگوید ،نزدیک است.

109

این موضوع که جمعیت مسلمانان پس از ورود بریتانیا بهه جزیهره بهه شهدت کهاه
می یابد واقعیت دارد؛ زیرا صرف نظر از آمار اغراقآمیز محمود شاکر ،بها اسهتفاده از منهابع
التین میتوان کاه

جمعیت مسلمانان را پس از اشغا بریتانیا ثابت کرد .آمهار دیگهری

که از کتاب پاپادوپولوس دریافت میشود مربوط به سا اشغا قبرس به وسهیله بریتانیها؛
یعنی 6222هه.ق6878/م است که از مجموع  669.222نفر جمعیهت 22.222 ،یونهانی و
 62/222ترک و باقی گروههای اقلیت بهودهانهد؛ یعنهی در هنگهام ورود بریتانیها ،جمعیهت
یونانیهها  %66/6و جمعیهت مسهلمانان  %96/6بهوده اسهت.

110

برابهر سرشهماری سها

6976هه.ق6226/م از جمعیت قبرس ،حدود  %82/2 228/872یونانی مسیحی و %67/2
مسلمان ترک بودهاند.

111

این آمار به وضوح نشان می دهد که در حدود هشتاد سا پهس از ورود بریتانیها ،آمهار
مسلمانان از  %96/6به  %67/2کاه

می یابد .البته ،همواره در آمهار جمعیهت مسهلمانان

اختالفاتی دیده میشود .رؤوف دنکتاش طبق آمار سا 6929هه.ق6279/م میگوید که از
جمعیت قبرس %26/6 ،قبرسیهای ترک و  %76/7قبرسیههای یونهانی و عهده کمهی از
مارونیها ،التینیها ،ارمنیها و بریتانیایی هستند.

112

موضوعی که باید به آن توجه شود عدم پایبندی و تعصب مسلمانان قبرس نسبت به
رعایت احکام اسالمی در مقایسه با دیگر مسلمانان اسهت .ایهن موضهوع توجهه برخهی از
113

اروپاییان را به خود جلب میکند .مستر وایت  ،دستیار یکی از کنسو های اروپایی در
قبرس در گزارشی درباره مسلمانان آنجا در سا 6272هه .ق6862/م میگوید کهه آنهها
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روحیه متعصبانه و سرسختی اعراب مسلمان را ندارند و در هماهنگی کامل با همسهایگان
مسیحی خود زندگی میکنند اما در نیکوزیا که جمعیت بیشتری دارنهد ،تمایهل دارنهد کهه
برتری و تفوق خود را نشان دهند .او می گوید در قبرس پنج هزار مسهلمان اسهمی وجهود
دارد که برای نجات جان خوی
که در د مسیحی بودند.

در دوره انقالب یونان ،مسیحیت را ترک کردند ،در حالی

114

نتیجه

تصرف قبرس به وسیله دولت عثمانی در سا 272هه.ق6276/م ،تأثیرات مهمهی بهر
جامعه قبرس بر جای نهاد .حکومت مسلمانان در قبرس از نظر مذهبی ،تحهوالت مههم و
ماندگاری ایجاد کرد .اولین تحو  ،احیای کلیساهای ارتهودکس و بازگردانهدن قهدرت بهه
روحانیان ارتودکس و از بین بردن قدرت سیاسی و مذهبی التینی های کاتولیک بود .ایهن
امر برای جمعیت مسیحی یونانی که چند قرن از حقوق خهود محهروم شهده و مجبهور بهه
اطاعت از کلیسای کاتولیک گردیده بودند نقطه عطفی به شمار میآمد.
دومین تحو  ،ورود عنصر مسلمان در میان گروه های مذهبی قبرس بود .این موضوع
در اصل به وسیله اسکان جمعیت مسلمان در قبرس و سپس مسهلمان شهدن قبرسهیهها
صورت گرفت .حکومت عثمانی در تأسیس مسجدها ،تکیهها ،مؤسسات و مراکز اسالمی و
آشنایی مردم قبرس با اسالم نق

مهمی داشته است و موجب پذیرش اسالم بهه وسهیله

قبرسیها شده است.
تحو دیگر ،ورود گروه های یهودی به قبرس است در این دوران ،اسکان یهودیان در
قبرس با انگیزه های اقتصادی و تجاری انجام شد .تحو دیگری کهه در ضهمن پهذیرش
اسالم و اسکان مسلمانان در قبرس به وجود آمد ،رشد افکار صوفیانه و فرقههای دراوی
بود که با وجود سرکوب دراوی

در دوره های مختلف ،تأثیر آن تا کنون مشاهده میشود.
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