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  فصلنامه تاريخ اسالم                                                                           

  129 - 97ص، 29، شماره مسلسل 1386بهار ، هشتمسال                                             

                                  

  

  

    فتح قسطنطنيه                                   

  

دكتر محمود طاهري
∗  

يكي از وقايع مهم تاريخ مسلمانان و بلكه يكي از حـوادث بـسيار برجـسته در            

تاريخ جهان، فتح قسطنطنيه پايتخت امپراتوري روم شرقي به وسيله سلطان محمـد             

ي  ايـن واقعـه مهـم تـاريخي نـه فقـط بـه تنهـايي در برگيرنـده              . دوم عثماني است  

آمـدهاي فـراوان آن نيـز در         قابل تأملي است، بلكه آثـار و پـي         موضوعات متعدد و  

آنچه در ايـن مقالـه بنظـر        . آموز است   هاي اقتصاد و سياست جهان نيز عبرت        عرصه

رسد، پژوهشي است درباره نحوه حملـه تركـان عثمـاني بـه ايـن شـهر و                    شما مي 

ار ايـن    و مراحل سقوط آن با ذكر بعضي از مهمترين آث          همچنين اوضاع داخل شهر   

با توجه به ضرورت اختصار مطالب در اين تحقيق، سعي شـده كـه              . باشد  واقعه مي 

ترين نكات و حـوادث ايـن رويـداد مهـم بيـان گـردد و از ذكـر                 مهمترين و جالب  

  .جزئيات خودداري شود

  

  . اسالم، قسطنطنيه، عثماني، بيزانس:هاي كليديواژه

                                                 

 .دكتري تاريخ و تمدن اسالمي ∗
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 نظر فرماندهان نظام اسالم و رهبـران        اولين مناطقي كه در آغاز فتوحات اسالمي مورد       

توجه آنان به سـرزمينهاي زيـر       . ايران، شام و مصر و شمال آفريقا      : مسلمان بود، عبارتند از   

در زمان حيات   ) ص(سلطه دولت روم، احتماال به دليل اقداماتي نظامي بود كه پيامبر اسالم           

مانان اوليه، پس از رحلـت      مسل. خود براي تسخير مناطق شمالي عربستان انجام داده بودند        

در طي چند سال، مهمترين بخشهاي ايران و شام و مصر را فتح كردند، و               ) ص(نبي گرامي 

سپس به طرف آسياي صغير رفته و شهرهاي جنوبي روم شرقي را نيـز تـصرف نمودنـد، و         

هـاي كنـستانتينوپول      هنوز ربع قرني بيش نگذشته بود كه به تنگـه بـسفر و پـشت دروازه               

  1.رسيدند

ناميدنـد و بعـدها نـام اسـتانبول           شهر كنستانتينوپول كـه عربهـا آنـرا قـسطنطنيه مـي           

ـ .  ق660بر آن نهاده شد، در قرن هفتم پيش از مـيالد ـ يعنـي    ) اسالمبول( بـه وسـيله    م 

 اين شهر ساحلي كـه شـكلي   2.نام داشت) بيزانتيوم(ها ساخته شد، در ابتدا بيزانسيوم     يوناني

ار تنگه بسفر و درياي مرمره واقع و فقـط ضـلع غربـي  آن بـه خـشكي                    مثلثي دارد، در كن   

  در زمان هخامنشيان براي مدتي در تـصرف ايرانيـان بـود و بـين يونـان و                    3.متصل است 

. در اختيار گرفتند  .  م 196ها آن را در       شد تا آنكه باالخره رومي      اسپارت نيز دست بدست مي    

 پايتخـت حكـومتي خـود را از شـهر رم بـه          هنگامي كه كنـستانتين كبيـر     .  م 330در سال   

يعنـي شـهر كنـستانتين تغييـر      » كنستانتينوپول«بيزانتيوم منتقل نمود، نام اين شهر نيز به         

 اين شهر از ابتداي ساخت آن تا قرن پانزدهم ميالدي، بارها تعميـر و بـر زيبـايي و                4.يافت

  5.ثروت آن افزوده شد و استحكامات آن نيز تقويت شد

ا قسطنطنيه، از نخستين سـالهاي فتوحـات مـسلمين جـزو            ي كنستانتينوپول   اما تسخير 

 زيـرا ايـن     6.آمده اسـت    هاي نظامي و آرزوهاي خلفا و سالطين مسلمان به شمار مي            برنامه

شهر و دولت روم شرقي يا بيزانس در زمان ظهور اسالم، پايگاه و پشتوانه اصلي مسيحيان                

تح ايـن شـهر، دنيـاي مـسيحيت، شكـست سـختي         روشن است كه با ف    . در شرق اروپا بود   

شد و تصرف ديگر سرزمينهاي مـسيحي نـشين، بـا سـهولت بيـشتري انجـام                   متحمل مي 

  7.گرفتند شد و مسلمانان در موقعيت بهتري قرار مي مي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 29، شماره مسلسل 1386هار ب هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

99

در ايـن   . آغاز شـد  .  م 653. / ق.  ه 33اولين حمالت جدي مسلمانان به اين شهر، از سال          

 رسـيدند،   i»بسفر«لمان پس از پيمودن آسياي صغير به كرانه         سال گروهي از نيروهاي مس    

ولي پس از جنگي كه ميان ناوگان دريايي مسلمين بـا ناوگـان رومـي روي داد، اگـر چـه                     

هايي نصيب نيروهاي مسلمان شد، اما به خاطر صـدماتي كـه در طـول آن مـدت                    موقعيت

  8. شده بودند، از آن نواحي عقب نشيني كردندحملمت

قواي مسلمين حمله خود را به منظور قسطنطنيه        .  م 664/ ق  .  ه 44 در سال    بار ديگر 

تجديد نمودند، ولي زماني كه به درياي مرمـره رسـيدند بـا زمـستان و شـرايط سـخت آن           

چندي بعـد، يعنـي     . ، در نتيجه از تهاجم پيشروي و محاصره شهر بازماندند         .مواجه گرديدند 

از نيروهاي مسلمان، مركب از ناوگاني كه از سواحل         نيز مجدداً گروهي    . ق.  ه 48در سال   

بـسيح شـده بودنـد، آنـاتولي را         » فضالة بن عبـداهللا انـصاري     «مصر و شام و به فرماندهي       

نيز سپاه عظيمي كه گروهـي      . ق.  ه 49 در سال    9.هاي ساحلي را فتح كردند      پيموده و قلعه  

در ميـان   » ابو ايوب انـصاري    «و» عبداهللا بن عباس  «، مانند   )ص(از بزرگان صحابي پيامبر   

. ، از راه خشكي بـه طـرف قـسطنطنيه  رفتنـد            »سفيان بن عوف  «آنها بودند؛ به فرماندهي     

سـر    هـا پـشت     را بـدون مقاومـت رومـي      » داردانـل «ناوگان مسلمانان از راه دريا نيز تنگـه         

 مـسلمانان از طريـق      10.گذاشت، و وارد آبهاي مرمره و نزديك پايتخت روم شرقي گرديـد           

ريا و خشكي، قسطنطنيه پايتخت دولت بيزانس را محاصره نمودند، ولي با وجود هجوم و               د

محاصره طوالني شهر، نتوانستند به ديوارهاي بلنـد ومحكـم و بـرج و بـاروي آن نزديـك                   

جزيـره  «نيروهاي مسلمان با شروع فـصل زمـستان، محاصـره را رهـا كـرده و بـه                   . شوند

رفتند و مجدداً در زمان گـرم شـدن هـوا، پايتخـت                مايلي قسطنطنيه مي   80در  » گيزگوس

.  سـال تـداوم يافـت      7اي    اين وضعيت بدون كسب هيچ نتيجـه      . بيزانس را محاصره كردند   

نشيني    هجري عقب  58سرانجام با تحليل رفتن نيرو و امكانات تداركاتي آنان، در آخر سال             

 را از دست داده بودنـد، از        هزار از نفرات خود     براساس نقل مورخين، آنان حدود سي     . نمودند

                                                 
i . Bospous 
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بود كه در حمله اول     » ابو ايوب انصاري  «شدگان در اين وقايع صحابي معروف         جمله كشته 

  11. هجري به شهادت رسيد و در زير ديوار قسطنطنيه مدفون شد52 يا 51يا دوم در سال 

، ، در حاليكه قدرت نظامي مسلمانان بسيار زياد بـود         »سليمان بن عبدالملك  «در دوران   

را در  رفـت و اختالفـات داخلـي و فـشارهاي خـارجي، آن      دولت بيزانس رو به ضـعف مـي    

از ايـن فرصـت اسـتفاده كـرده و      » سليمان بن عبـدالملك   «. معرض انحطاط قرار داده بود    

ارتشي مركب از نيروهاي زميني و دريايي با ساز و برگ كافي، بـراي جنـگ مهيـا كـرد و                     

به فرماندهي آن سپاه گذاشت و دستور داد تا به سـوي          را  »  بن عبدالملك  همسلم«برادرش  

.  ه 98در اوايل سـال     » همسلم «12.قسطنطنيه رهسپار شده و به هر قيمتي آنرا فتح نمايند         

پس از تصرف آناتولي، در ماههاي بهار با سـپاهي عظـيم بـه آبهـاي مرمـره                  .  م 716. / ق

 مورخين بيزانسي   13.ه نمود محاصر.  م 717/ ق  . ه 99رسيد و سپس پايتخت روم شرقي را        

، تعداد افـراد سـپاه او را كـه از راه دريـا و خـشكي در آن ناحيـه حـضور                       »تئوفانس«مانند  

ولي مسلمانان به سرعت متوجه شدند كـه بـا وجـود            . اند   هزار نفر تخمين زده    180داشتند،  

 كـشتي   1800هاي سـنگين و آالت نظـامي ديگـر و همچنـين                 جنگاوران فراوان، منجنيق  

هـاي آن و نيـز آالت         گي كه دراختيار داشتند، تسخير شهري با استحكامات ديوار و برج          جن

دفاعي گوناگون از جمله سالح آتش يوناني و سنگهايي كه از باالي ديوار شهر بر سر آنهـا                

زا بود     در واقع نوعي بمب آتش     iآتش يوناني . شود  پذير نمي   ريخت، به سهولت امكان     فرو مي 

اين ماده  . در زمان كنستانتين چهارم ساخته شده بود      » كالينكوس« بنام   كه به وسيله مردي   

شـد و آنهـا را بـه          هاي دشمن پرتاب مـي      زا كه معموالً به سوي استحكامات و كشتي         آتش

كشيد، از موادي مانند گوگرد، قير، نفت، جيوه و برخي مواد شـناخته نـشده ديگـر                   آتش مي 

اين اسـلحه آتـشين را بـراي    . كرد  خاموش نمي  ساخته شده بود و هيچ چيزي جز خاك آنرا        

 14.بكـار بردنـد   .  م 668/ ق  . ه 48 بـا مـسلمانان در سـال          هـا در جنـگ      اولين بار بيزانسي  

تصميم گرفت كه به جاي حمله به شهر، آنرا به          » همسلم«بهرحال به دليل آنچه گفته شد،       

                                                 
i . Greekfire 
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شـد كـه    موجـب مـي  ولي آتش يوناني و سرماي زمستان . طور كامل در محاصره قرار دهد  

در . نيروهاي مسلمان به تدريج صدمات فراوان ديده و در اثر سرما و گرسنگي تلـف شـوند                

هـاي مختلـف بـه كـشتيهاي مـسلمانان         همين زمان نيز، چند بار كشتيهاي رومي با سالح        

عمـر  «و روي كار آمدن     » سليمان«تا اينكه با مرگ     . حمله كرده و آنها را به آتش كشيدند       

فرمـان بازگـشت بـه پايتخـت         » همسلم«، حاكم جديد اسالمي به نيروهاي       »يزبن عبدالعز 

در نتيجه باز هم حمله مسلمين براي فتح قسطنطنيه  نه تنها، هيچگونه سودي در بـر                 . داد

  15.نداشت بلكه با ضايعات زياد نيز خاتمه يافت

ز ايـن   اگر چه مسلمانان بعدها نيز چندين بار تا نزديـك ايـن شـهر رفتنـد ولـي بعـد ا                    

عمليات، ديگر براي دست يافتن به قسطنطنيه و تسخير اروپا از طريق آن، به طـور جـدي                  

در سـال   . شد  ها با نيروهاي رومي در آسياي صغير واقع مي          تالشي نكردند و بيشتر درگيري    

بـه دسـتور پـدر، شـهر        » هارون الرشـيد  « هجري و در دوران مهدي عباسي، پسرش         165

 ولي از آنجا كه قـصد جـدي بـراي تـسخير آن و يـا ادامـه                   16.قسطنطنيه را محاصره نمود   

مـادر  » دينـي «ــ بـا وجـود آنكـه يـك زن، يعنـي              . فتوحات به سوي شمال وجود نداشت     

راند ـ قـرارداد صـلحي بـا او بـسته شـد و        كنستانتين ششم خردسال، بر شهر حكومت مي

  17.مسلمانان نيز باز گشتند

ي تسخير قسطنطنيه از آرزوهـاي مـسلمانان          همانگونه كه پيشتر هم گفته شد، انديشه      

كردنـد كـه      برخي از شخصيتهاي اسالمي، اين كار را بقدري با اهميت تلقي مي           . بوده است 

ممكن ) ع(نگريستند و تحقق آنرا فقط به وسيله حضرت مهدي          به شكل يك آرزو بدان مي     

چنـين بيـان    كندي فيلسوف مشهور اسالمي اين احساس را در پيشگويي خود           . دانستند  مي

-او شـبه  . اسالم احياء و عدالت پيروز خواهد شد      ) ع(با ظهور حضرت مهدي   «: كرده بود كه  

. جزيره اسپانيا را فتح خواهد كرد و پس از رسيدن به رم، آنجا را نيز تـسخير خواهـد نمـود                    

هم او قسطنطنيه را نيز فـتح  . وي به شرق خواهد رفت و آنجا را در يد قدرت خواهد گرفت   

ابن خلدون نيز بـا نقـل حـديثي از پيـامبر         . »رد و سراسر گيتي از آن او خواهد بود        خواهد ك 

كـشد و گنجهـاي وي را در راه خـدا             چنين آورده است كه، آن كه قيصر را مي        ) ص(اسالم
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پس چه اميـر    . منتظر است هنگاميكه قسطنطنيه را فتح كند      ) ع(همين مهدي . كند  خرج مي 

  18.»نيك و چه سپاه نيكي خواهد بود

ترديدي نيست كه اگر در طي قرون اوليه اسالمي و مثالً در زماني كه اسپانيا در جنوب              

 711/ ق  .  ه 92(شـد     فتح مي » موسي بن نصير  «و  » طارق بن زياد  «غربي اروپا به دست     

گرديـد، چهـره اروپـا و بلكـه وضـعيت             قسطنطنيه در جنوب شرقي اروپا نيز تسخير مي       ) م

ها بوجود آمد و يـا در         زده ميالدي يا بعد از آن به وسيله عثماني        چه در قرن پان    جهان با آن  

جايي كه قسطنطنيه همانند دروازه ورود       بود و از آن     حال حاظر شاهديم، كامالً متفاوت مي     

رفت ـ به احتمال فراوان در چنـان شـرايطي ـ تمـام اروپـا بـه دسـت          به اروپا به شمار مي

شدند به هر تقدير، سقوط       جهان نيز مسلمان مي   مسلمين تصرف شده و مردم اين بخش از         

پايگاه مسيحيت در روم شرقي در آن زمـان و يـا پـس از آن، دقيقـا بـه مفهـوم سـقوط و                 

چنانكه تسخير ايران زردشتي به دست مـسلمين         اضمحالل مسيحيت و مسيحيان بود، آن     

هـر  . رديـد گيري تدريجي مذهب زردشت و زردشتيان گ        موجب اقتدار بيشتر اسالم و گوشه     

توان ناديده انگاشت ـ آنگونه كه تاريخ و اوضاع كنوني مسلمين   چند اين حقيقت را نيز نمي

دهد ـ تسخير نظامي سرزمينهاي گوناگون و يدك كشيدن نام اسالم و مسلماني،   نشان مي

به تنهايي نه كارساز است و نه مستمر و پايدار، و هدف اسالم عزيز و رهبران الهي آن نيـز             

آنچه هميشه مؤثر و مستدام خواهد بود، فتح قلوب مردم و نفـوذ ايمـان و                . نبوده است اين  

  .فرهنگ اسالمي در دلهاي آنان است

يشتر نيز بيان شد، قسطنطنيه مثل سه ضلعي است، كه از جهت شـرق              پگونه كه     همان

به آبهاي خليج زرين شاخ و ضلع جنوبي آن به درياي مرمره و سمت غربي آن به خـشكي                   

طـول  . هاي بلند قرار داشته است      ديوارها و برج     در هر سه طرف اين شهر،      19.پيوندد  روپا مي ا

 كيلومتر بوده و در هر زاويه شهر نيز، قلعه نيرومندي وجود داشـته              22باروهاي آن بيش از     

 متر طول داشته و از كاخ بالشري تـا دريـاي مرمـره              6000باروي غربي شهر حدود     . است

 دروازه آن در طرف خشكي بوده وبقيه        7 دروازه بوده كه     14 شهر داراي    .امتداد داشته است  

 مدخل خلـيج زريـن  شـاخ در شـرق  شـهر، بـه       20.در دو ديوار جنوبي و شرقي قرار داشت 
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. هاي چوبي بزرگ و محكمي متصل بود        شد، كه به گلوله     وسيله زنجيري آهنين مسدود مي    

مهمتـرين ديـوار شـهر بـشمار        . ار داشـت  هاي آن به سمت اروپا قـر        ديوار غربي كه دروازه   

اين ديوار كه هم اكنون نيز باقي است، از سنگهاي سختي ساخته شده بـود و بـين       . آمد  مي

در حقيقت باروي شهر داراي دو ديوار بود و در هر يـك             .  متر ضخامت داشت   5/10 تا   5/3

ار داخلـي حـداكثر      متر و ديو   12 ديوار بيروني حداقل     21.هايي قرار داشت    از اين ديوارها برج   

اي وجود داشت و به اين ترتيب ديوار داخلـي شـهر بـر ديـوار       متر بود و بين آنها فاصله 21

 متر بود كه مدافعان شـهر در     15در ميان دو ديوار، سكويي به ارتفاع        . بيروني اشراف داشت  

. نـد پرداخت صورت رخنه دشمن از ديوار بيروني به داخل، در آنجا تجمع كرده و به دفاع مـي         

تر از ديوار غربـي شـهر         اما ديواري كه در جنوب و در سمت درياي مرمره قرار داشت كوتاه            

هاي بلند ساحل،  خود نوعي اسـتحكامات طبيعـي            بود و در واقع، دريا و امواج آن و صخره         

در طرف خليج زريـن شـاخ، ديوارهـا از ديـوار جنـوبي هـم                . شدند  براي شهر محسوب مي   

جيرهايي كه در مدخل خليج و بين زاويه شرقي شهر با منطقه غالطـه              تر بود، زيرا زن     كوتاه

هـاي    در آن طرف خليج قرار داشت، مهمترين مانع بر سر راه مهـاجمين و كـشتي               ) گاالتا(

هـاي    تـرين دروازه  ترين و حـساس    عالوه بر داليل فوق، از آنجايي كه مهم        22.دشمن بودند 

اي از ديوار شهر، خندقي تعبيه شده بود كـه            صلههاي غربي بودند؛ با فا      دروازه  ورود به شهر،  

 ايـن خنـدق را از سـنگهاي صـاف و            23. متر عمق داشـت    9 متر عرض و حداقل      21 تا   18

هـاي مخفـي كـه در آن     توانستند به وسـيله لولـه   لغزنده ساخته بودند و در صورت لزوم مي      

ار داشت كه در هنگام     بر روي اين خندق پلي قر     . وجود داشت، آنرا از آب پر يا تخليه نمايند        

نگهبانان و مدافعان شهر در هنگام محاصره و حمله دشمن،          . شد  احساس خطر برداشته مي   

ها و ديوارهاي بلند شهر، با پرتاب تير، سـنگ، آتـش، سـرب و قيـر مـذاب و                      از باالي برج  

  24.كردند همچنين آتش يوناني از شهرشان دفاع مي

بــر اثــر ســكته قلبــي . م1451/ ق.  ه 855پادشــاه عثمــاني در » ســلطان مــراد دوم«

اي برجـاي   نامـه   اما پيش از مرگ و براي جلوگيري از اختالفات داخلي، وصيت   25درگذشت،

را به جانـشيني  » سلطان محمد دوم«اش محمد مشهور به   ساله21گذاشته و در آن، فرزند     
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صيل سلطان محمد دوم از مادري مسيحي زاده شده و فـردي بـاهوش و تحـ               . برگزيده بود 

 و به فنون جنگـي       26.داند  شد كه زبانهاي يوناني، التيني و عربي را مي          كرده بود و گفته مي    

هاي بزرگي نيـز بـراي     او از همان ابتداي سلطنت، مقاصد و برنامه     27.نيز آشنايي كامل دارد   

بزودي شاهان و امراي همسايه با فرستادن نمايندگاني، اين سـلطنت           . حكومت خود داشت  

او نيز تقريباً به همه آنها وحتي به نماينده پادشاه          . ن جديد عثماني تبريك گفتند    را به سلطا  

  28.بيزانس اطمينان داد كه خواهان صلح و دوستي متقابل است

به طور كلي وضع امپراتوري عثماني در اين زمـان، بـسيار بهتـر از شـرايطي بـود كـه                     

ارهاي سياسـي و نظـامي      محمد، بدون آنكـه مجبـور باشـد فـش         . برد  پدرش در آن بسر مي    

 ولـي او و  29.توانـست دسـت بـه اقـدامات جديـد بزنـد            داخلي يا خارجي را خنثي كند، مـي       

دريافتند كه بـراي تحكـيم      » زاگانوس پاشا «و  » شهاب الدين پاشا  «مشاورانش، و از جمله     

و ايـن در    . شان در برابر اشراف ترك، به پيـروزي بزرگـي نيازمندنـد             بيشتر موقعيت سياسي  

بود كه اشراف ترك براي حفظ موقعيتهاي خود در آن زمان، هنوز هـم بـه برقـراري                  حالي  

رسـيد كـه بـراي قـدرت           به اين جهت چنين به نظر مـي        30.كردند  صلح و آرامش تأكيد مي    

  31.تر از فتح قسطنطنيه نبود نمايي سلطان محمد دوم در آن برهه هيچ چيز بهتر و مؤثر

ستين لحظه جلوس بر تخت سـلطنت، در صـدد   سلطان محمد با چنين رؤياهايي، از نخ   

همچنانكه پيش از اونيز، با يزيد اول و موسـي          . تدارك طرحهايي براي فتح قسطنطنيه بود     

. و مراد دوم، بارها قصد تصرف اين شهر را كردند ولي به عللي در اين كـار موفـق نـشدند                    

 مشكالتي را كـه  بايست برخي از بهرحال، سلطان محمد پيش از رسيدن به اين منظور، مي        

  32.برد بر سر راهش قرار داشتند از بين مي

او به سرعت، برخي حركتهاي كوچك مخالف را سركوب و آرام كرد و براي جلـوگيري                

همچنـين محمـد    . از مخالفتهاي احتمالي آينده، برادر چند ماهـه خـود را نيـز از بـين بـرد                 

اي وي در تـسخير     بـا طرحهـ   » خليـل چنـدرلي   «دانست كه اشراف ترك تحت رهبري         مي

قسطنطنيه مخالفت خواهند كرد، اما در آن زمان هنوز شرايط را براي برخورد با آنها مساعد             

ديد در عين حال با تأكيد بر سنت غازيگري ومسأله تهديدات بيزانس در بـه مخـاطره                   نمي
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رد و  البته او به اين حد اكتفـا نكـ        . انداختن كشور عثماني، توانست موقتاً آنان را ساكت كند        

براي تضعيف قدرت مخالفين، در مدت كوتاهي برخـي از مقامـات را همچـون وابـستگان                 

هاي نظامي عزل كرد و افراد مطمـئن دو شـيرمه را بجـاي                ، از پست  »خليل پاشا چندرلي  «

عالوه . در ميان يني چري از ميان رفت      » خليل پاشا «آنها نصب نمود و به اين ترتيب نفوذ         

 را در مقام بيگلربيگي در آناتولي بـاقي گذاشـت تـا در زمـاني كـه                  »اسحاق پاشا «بر اينها،   

  .سرگرم مسأله قسطنطنيه است، هرگونه شورشي را در نطفه خفه و سركوب كند

همانگونه كه با يزيد عثماني؛ مدتها قبل، در ساحل آسيايي بسفر و در مقابل ديوارهـاي         

فت در تنگترين نقطـه سـاحل       اي ساخته بود، سلطان محمد نيز تصميم گر         قسطنطنيه قلعه 

نـام ايـن قلعـه،      . اي بنانهـد    اروپايي بسفر و در فاصله هشت كيلـومتري قـسطنطنيه، قلعـه           

اين عمل اگر چه بـا اعتـراض        . نامند  مي» آنادولو حصار «بود، اما امروزه آن را      » اسوماتون«

ـ ) دراگـازس (» پالئولوگوس« ساله بيزانس يعني كنستانتين يازدهم       45امپراتور   رو شـد،   روب

 مـاه، قلعـه بـسيار بـزرگ و مـستحكمي بـا       6ولي محمد توجهي به او نكـرد و در عـرض       

برجهاي عظيم و مشرف بـر تنگـه بـسفر سـاخت و نگهبانـان و نيروهـاي مخـصوصي از                     

داليل ساخت اين قلعـه كـه در        . چري بر آن گماشت تا اين آبراه را دقيقا كنترل نمايند            يني

عبـور آسـوده و بـدون خطـر         : نهاده شد، بدين شرح اسـت     بنا  .  م 1452اوت  / ق  .  ه 856

سربازان عثماني از آناتولي به اروپا؛ قطع ارتبـاط بيـزانس بـا دريـاي سـياه و جلـوگيري از                     

كمكهاي اروپا به آن؛ و كسب عايدات گمركي از كشتيهايي كه بين درياي سياه و مديترانه                

  33.در حركت بودند

اي كـه سـلطان       هاي ساكن اطراف قلعه     ان يوناني مي)  م 1452/ ق.  ه 856(در تابستان   

هـاي شـديدي رخ داد در همـين     محمد ساخته بود؛ با كارگران و سـربازان تـرك درگيـري       

تر به امپراتور بيزانس وعده تحكيم روابط و صـلح            زمان، سلطان عثماني با وجود آنكه پيش      

كامل خود در خواهـد آورد  في مابين داده بود ـ با تهديد به اينكه قسطنطنيه را به محاصره  

او در  .  امپراتور هيأتي پـيش سـلطان محمـد فرسـتاد          34.ـ موجب وحشت دولت بيزانس شد     

اگر خطري شهر را تهديد كنـد، بـه خداونـد قـوي قـادر پنـاه                 «: نامه خود چنين نوشته بود    
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او درهاي قسطنطنيه را بسته است زيرا كه صـلح          . خواهد برد و تسليم مشيت او خواهد شد       

سلطان عثمـاني در  . »نها نقض شده و تا آخرين قطره خون از شهر دفاع خواهند نمود          بين آ 

  35.جواب امپراتور اعالن جنگ داد و طرفين خود را آماده درگيري كردند

 مشغول آمـاده سـازي هـر چـه        iدر اين زمان، سلطان محمد دوم در پايتخت خود ادرنه         

در اين ارتباط يكـي از مهندسـين        . بيشتر لشكر و تداركات آن براي تصرف قسطنطنيه بود        

مجارستاني ساكن قسطنطنيه از آن شهر گريخته و پيش سلطان عثماني رفـت و پيـشنهاد                

هاي آن قادر باشـد، ديـوار قطـور و بـا عظمـت                ساختن توپي بزرگ و قوي را داد كه گلوله        

داد  محمـد دوم بـا اسـتقبال فـراوان از او، دسـتور               36.مركز دولت بيزانس را در هم بـشكند       

 اين عمل با سرعت انجام گرفـت و پـس           37.اي در ادرنه براي اين كار تأسيس شود         كارخانه

از گذشت سه ماه، توپي ساخته شد كه لوله آن حدود يك متر طول داشت و وزن هر گلوله                   

رسيد و حـدود يـك كيلـومتر و نـيم نيـز بـرد و اثـر                     كيلوگرم مي  700 تا   600آن به حدود    

  38.داشت

 ماه توانستند، ايـن تـوپ را از ادرنـه بـه محلـي در                2كارگران در طول    تعداد زيادي از    

سلطان در مدت كوتـاهي خـود را بـه          . نزديكي ديوار شهر  قسطنطنيه  آورده و نصب كنند         

نيروهاي زميني عثماني تمامي مناطقي را تصاحب كردند كه بين ادرنـه            . قسطنطنيه رسانيد 

ز جزاير درياي مرمره را تا شهر قسطنطنيه اشغال         و نيروهاي دريايي ني   . تا مركز بيزانس بود   

  39.نمودند و در تنگه بسفر و در جنوب شهر مستقر شدند

 م، سـپاه سـلطان محمـد در مقابـل           1453ششم آوريل   / ق  .  ه 857در نيمه فروردين    

» دروازه توپ كـاپ «يا » دروازه رومانوس مقدس«تا » دروازه ادرنه «ديوار غربي شهر، بين     

.  تاريخي پايتخت روم شـرقي آغـاز شـد         هز اين مكان و از همان زمان، محاصر       خيمه زد و ا   

دراين زمان نيروهايي كه از ادرنه آمده بودند، بنادر دريايي بيزانس را نيز در امتـداد مرمـره                  

 كيلومتر از مهمترين ديوار غربي شـهر را         5/2در واقع قواي عثماني سرتاسر      . تسخير كردند 

                                                 
i . Aderne 
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توپهاي بزرگ و كوچك خود را روبروي مهمترين دروازه شهر يعنـي      در برابر خود داشتند و      

هاي متحرك    همچنين چهار برج چوبي بر روي پايه      . دروازه رومانوس مقدس مستقر كردند    

  40.نيز آماده براي عمليات بود

 400 هزار تا    80مورخين مسلمان و غير مسلمان درباره تعداد افراد نيروهاي عثماني، از            

 از ايـن  42. هزار نفر باشـد 258ترين رقم، تعداد   ولي شايد صحيح  41اند،   كرده هزار نفر را نقل   

عده، صد هزار نفر در قسمت عقب سپاه، صد هزار پياده در جنـاح راسـت و پهلـوي دروازه                    

طاليي، و حدود پنجاه هزار از سربازان تعليم يافته يني چري نيـز در جنـاح چـپ تـا كـاخ                      

 هـزار نفـر از      15خود سلطان محمد در قلب سپاه بـود و          . قرار داشتند ) بالشيمار(بالنشري  

بـا گروهـي از     » زغـانوس پاشـا   «. كردنـد   همراهي مي را  ترين سربازان يني چري وي        زبده

هاي جنوا را تحت      نيروها در ارتفاعات ناحيه غالطه مستقر بودند، تا تحركات قواي ايتاليايي          

  20 كـشتي جنگـي و بـاركش كـه           400ناوگان دريايي عثماني با حدود      . مراقبت قرار دهند  

كشتي بزرگ جنگي در ميان آنها بودند، همانگونه كه گفته شـد از راه داردانـل بـه دريـاي                    

قـصر  «استقرار يافت؛ در روبروي محلـي كـه اكنـون           » خليج اوغلي «مرمره آمده بود و در      

يـل   آور18(در آن قـرار دارد و راه رفـت و آمـد دريـايي را مـسدود نمـود               » طولمه باغچـه  

  44. به اين ترتيب، شهر قسطنطنيه از خشكي و دريا كامال محاصره شده بود43).1452

ديوارهـاي مـستحكم و     . اما وضعيت دفاعي شهر از نظر استحكامات، بسيار خـوب بـود           

ها از آنجا صـورت گيـرد ـ     بلند آن و به ويژه در قسمت غربي، ـ كه قرار بود، حمله عثماني 

ب شهر و وجود زنجيرهاي آهني در ابتـداي زريـن شـاخ             همينطور استحكامات طبيعي جنو   

شـد؛    هـاي بيگانـه بـه خلـيج مـي           مـانع ورود كـشتي    ) شاخابه بسفر وضعيت خوبي داشت    (

 امـا   45.توانست هر ارتشي را تا مدتها در پـشت باروهـاي شـهر متوقـف كنـد                  همچنين مي 

عداد مدافعان شهر در    شود كه ت    براساس مدارك باقي مانده از فرانزا وزير امپراتور؛ معلوم مي         

كرده است كـه تعـداد زيـادي از آنهـا نيـز روحـاني مـسيحي          هزار نفر تجاوز نمي  5ابتدا از   

كردند كه اين واقعيت نگران كننـده را پنهـان             اگر چه امپراتور و وزير او سعي مي        46.اند  بوده

از نگهدارند، اما قبل از تنگ شدن محاصره، گروهي از نيروهـاي خـارجي كـه بيـشترشان                  
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بـه  » يوحنـا ژوشـتينياني جنـوائي   «مزدوران جنوا و ونيز بودند به فرماندهي شخصي به نام         

و شايد اين تنها نيروي كمكي بود كه از خارج براي مقاومت            . كمك محاصره شدگان آمدند   

كشتي جنگي نيز كه بيشتر آنها از ونيز و جنـوا آمـده             14 47.بيشتر به سوي شهر گسيل شد     

ه در انتهاي تنگه بسفر جبهه گرفته بودند ولي تداركات ناچيزي با خود             بودند، در آبهاي سيا   

به اين ترتيب روشن است كه، قدرت مقاومت دولت بيزانس و مردم شهر در برابـر                . داشتند

  48.نيروها و امكانات فراوان و گسترده عثمانيها، بسيار ناچيز بود

ااز دسـت داده بـود و جـز    اي از سرزمين خود ر      دولت بيزانس در اين زمان، بخش عمده      

شهر قسطنطنيه چيزي نداشت و از اين رو فقط به مردم و شهر خود اتكـا كـرده و از آنهـا                      

د يكصد و پنجاه هزار نفـر       وجمعيت ساكن در قسطنطنيه در اين زمان به حد        . نمود  دفاع مي 

 مرفـه و    بازرگانـان و افـراد    .   كه بيشتر آن ها بازرگان، روحانيان و زنان بودند          49رسيده بود، 

ها و مخاصمات، تدريجاً شهر را ترك نمودنـد، بـه    بسياري از مردم عادي، با شروع درگيري  

طوري كه براساس برخي گزارشها، بخشهايي از شهر در روزهاي آخر سـقوط تخليـه شـده             

  50.بود وتنها جمعيتي حدود ده هزار نفر در شهر باقي مانده بودند

 شهر و مردم آن رفته بود و حالت تسليم و ركـود             روح معنويت و ايمان از مدتها قبل، از       

اخبار نگران كننده و از جمله مسئله حمله مسلمانان و          . شد  در برابر حوادث در همه ديده مي      

امـا در  . شـد  امكان محاصره و تسخير شهر به وسيله آنها، باعث يأس و وحشت مـردم مـي           

بسياري از مردم   . خورد  چشم مي كنار نوميدي و نگراني، فسادهاي گوناگوني نيز در شهر به           

 51.كردنـد  قسطنطنيه در همين روزهاي بحراني و نـاامني، در مـشروب خـواري افـراط مـي      

 امپراتور در فكر جلـب توجـه پـاپ و           52.اختالفات مذهبي شديدي نيز در شهر وجود داشت       

درخواست كرد  »  از پاپ نيكوالي پنجم    1452ها بود و در دنبال اين فكر، در سال            كاتوليك

بـا  » كاردينـال ايزيـدور يونـاني    «پاپ نيز با فرستادن     . اي از جانب خود اعزام كند       تا نماينده 

-يـا حكمـت   » كليساي اياصـوفيا  « در   1452 سپتامبر   12در  .  نفره موافقت كرد   200هيئتي  
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 مـيالدي از  1055 جلسه مشتركي از مسيحيان ارتدوكس و كاتوليك ـ كـه از سـال    iرباني

اما اين اتحاد فقط در . ـ تشكيل شد و وحدت دو مذهب، اعالم شديكديگر جدا شده بودند  

خواسـتند بـا       زيـرا بيـشتر مـردم قـسطنطنيه نمـي          53مانـد؛   حد گفتگو و اعالميه بـاقي مـي       

 از اين رو، پـس از ايـن         54.ها متحد شوند و زير چتر رهبري پاپ و روم قرار گيرند             كاتوليك

د، كليساهاي شهر خلوت شـده و كـسي   جلسه كه مردم آنرا با عصبانيت و خشم ترك كردن     

 اختالف نظر بين دو طرز تفكر مختلف مـسيحي          55.شد  براي نماز و دعا، در آنها حاضر نمي       

ها محاصـره     و بحثهاي مذهبي حول آنها، درست در زماني كه قسطنطنيه به وسيله عثماني            

. داشـت شده بود، در ميان مردم شهر و حتي در بين رهبران سياسي و مذهبي نيـز، وجـود                   

كه دومين نفر پس از امپراتور و از جمله طرفـداران           » دوك بزرگ نو تاروس   «افرادي نظير   

هـا   بهتر از التيني) يعني مسلمانان(تركها «: سرسخت كليساي شرقي بود، آنان معتقد بودند 

دهنـد در اياصـوفيا دسـتار تركـي           و اينكه تـرجيح مـي     . »هستند) يعني روميهاي كاتوليك  (

 اما گـروه مخـالف و       56.د تا اينكه چشمشان به كاله قرمز يك كاردينال بيفتد         محمد را ببينن  

بـديهي اسـت كـه      . دانـستند   در رأس آنها امپراتور، اتحاد دو مـذهب مـسيحي را الزم مـي             

هـا    مهمترين دليل امپراتور در اصرار به وحدت، احساس خطري بود كـه از ناحيـه عثمـاني                

  57.ر در اين مورد با امپراتور اختالف نظر داشتندكرد، ولي به هر حال اكثريت مردم شه مي

ها در شهر     ها، و يوناني    ها، كاتولوني   ها، ونيزي   ها، جنوايي   روشن است كه حضور ايتاليايي    

قسطنطنيه نيز، كه هر كدام زبان و فرهنگ و اغراض سياسي و اقتـصادي مخـصوص بـه                  

 را به وجود آورده بود كـه        خود داشتند، به ويژه در زمان محاصره شهر، مشكالت گوناگوني         

در چنين شرايط حساسي، هرگونه اختالف      . كرد  به سقوط هر چه سريعتر بيزانس كمك مي       

هاي ميان مردم شهر، مستقيماً در روحيه سربازان و نيروهاي            فكري و عقيدتي و يا درگيري     

در . ردكـ   تر مـي    گذاشت و البته كار را براي تركان مسلمان آسان          مدافع شهر تاثير منفي مي    

همين موقعيت حساس بود كه كنستانتين يازدهم امپراتور بيـزانس از كـشورهاي مـسيحي               

                                                 
i . Soyess edivine 
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البته توجه چنداني به اين اسـتمداد نـشد؛ زيـرا           . ها استمداد كرد    اروپا براي مقابله با عثماني    

طرفي بسته بودند و بقيه نيز عقيـده داشـتند     پيمان صلح و بي برخي از آنها با دولت عثماني 

سطنطنيه به هر حال در شرف سقوط است و راهي براي حفظ و نگهـداري آن وجـود                  كه ق 

اما تنها پس از سقوط شهر بود كه برخي از آنهـا از ايـن اتفـاق ابـراز تأسـف و تـأثر                        . ندارد

در چنين شرايطي، مدافعان شهر با كمك چند توپ جنگي و آتـش يونـاني، گـاه و                  . نمودند

ولي به هيچ وجه توپهاي آنان قـدرت برابـري بـا    . كردند يبيگاه سربازان ترك را غافلگير م 

  58. تركان را نداشت توپهاي كوبنده و سنگين

هـاي جزئـي كـه طـي آن گـاهي             روزهاي نخستين محاصره، با برخوردهـا و درگيـري        

 آوريـل،   19 ولي در غـروب روز       59.شد  كردند، سپري مي    توپهاي تركان به شدت شليك مي     

در اين حمله اگـر چـه شـكافي در قلعـه     . هاي شهر حمله بردندها به شدت به ديوار     عثماني

ها تا قبل از صبح، دوبـاره شـكاف ديـوار را تـرميم      سنت رومانوس به وجود آمد ولي يوناني  

 كشتي جنوائي داراي تـداركات جنگـي و بـا مهـارت تمـام و بـا كمـك                    5روز بعد،   . كردند

هـاي عثمـاني گذشـته و بـه           تيهاي آتشين خود، از خط محاصره كش        توپهاي قوي و گلوله   

  اين اتفاق موجـب      60.تنگه وارد شدند و سپس با سرعت از زنجير دهانه خليج عبور نمودند            

ها در شهر و خشم و ناراحتي تركان و سلطان محمـد شـد و در پـس همـين                      شادي يوناني 

شكست كوچك كه در اثر آن مقداري تداركات جنگـي و تعـدادي نيـرو بـه شـهر رسـيد،                     

  61.را توبيخ كرد» اوغلي«مانده نيروي دريايي خود سلطان، فر

سلطان محمد قصد داشت، كه به هر طريق، زنجير آهني كه بندر زرين شاخ را به روي                 

هاي خـود را بـه        بست از بين ببرد، و يا از هر راهي كه ممكن باشد كشتي              كشتيهاي او مي  

گان خود را از راه خشكي، يعني       و باالخره با اقدامي جسورانه، قسمتي از ناو       . آن بندر برساند  

از انتهاي غالطه يا تپه بك اوغلي، وارد آبهاي خليج نمايد و از آنجا به قسمت فوقاني بندر                  

 كـشتي   80 آوريـل و در تـاريكي شـب، حـدود            21 به اين ترتيب تركهـا در        62.منتقل سازد 

ذشـتن از   متر طول داشتند، از تپه غالطه باال كـشيدند و پـس از گ              20كوچك را كه حدود     

 آنـان كـشتيها را در       63. كيلومتر تپه سنگالخي، آنها را به طرف ديگر خليج رساندند          5حدود  
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اي سازمان دادند، كه بتوانند حصارهاي دريـايي را از طـرف ديگـر زيـر                  شاخ زرين به گونه   

  64.آتش بگيرند و نيروهاي بيزانس را پراكنده كنند

ها  ها و ونيزي  اي بود كه تعداد زيادي از جنوايي        الزم به يادآوري است كه غالطه منطقه      

موقعيت اين افراد كه اكثر تاجر و دريانورد بودنـد، بـه خـاطر محاصـره                . زيستند  در آنجا مي  

كردنـد،   آنان در محاصره شهر نقشي دوگانه بازي مي . شهر قسطنطنيه سخت و بد شده بود      

به اين ترتيب كه در شبها بـا مـدافعان          . ها رابطه داشتند     و هم با بيزانسي    يعني هم با تركها   

فروختند تا توپهاي خود را روغن كاري         كردند و روزها به تركها روغن مي        شهر همكاري مي  

سلطان محمد نيز به    . دادند  كنند و ضمناً بعضي اخبار و اطالعات با ارزش را هم به آنها مي             

داد و در اين طرح عملياتي نيز، چـشم           كرد، جايزه خوبي مي     ميهر كسي كه با او همكاري       

البته اين احتمال نيز وجـود دارد كـه آنهـا ايـن طـرح               . ها داشت   به كمك بعضي از جنوايي    

  65.نظامي را به او داده باشند

كردنـد و راه      هاي عثماني باز مي     در هر حال، گروه زيادي از كارگران، راه را براي ناوچه          

بـه ايـن    . شد  ايي كه با روغن و پيه آغشته شده بود هموار و قابل عبور مي             هبا كمك چوب  

هاي عثماني از روي غلطكهـا و بـه وسـيله قرقـره و                ترتيب در طول فقط يك شب، ناوچه      

. نيروي قاطرها و كارگران، از خشكي عبور داده شدند و در پشت زنجير آهني قرار گرفتنـد                

 و تعيين كننده در محاصره و سقوط شهر قـسطنطنيه  اين امر، اقدامي بسيار برجسته و مؤثر 

  66.بود

هاي عثماني بادبانهاي خود را افراشتند و طبل جنگي را به صـدا               در ابتداي صبح، ناوچه   

اين اقدام غافلگير كننـده بـراي مـردم شـهر بـسيار دردنـاك بـود، زيـرا اينـك                     . در آوردند 

 بنـدر را شـكافته و در مقابـل          ديدند كه فقط در ظرف شبي آبهـاي         كشتيهاي تركان را مي   

اما همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد، ديوارهـاي   . اندديوارهاي داخلي قسطنطنيه قرار گرفته    

هـاي بيزانـسي      بخش شرقي شهر شرايط خوبي نداشتند و وضعيت به شكلي بود كه كشتي            

مجبور بودنـد  به اين ترتيب مدافعان شهر . هاي تركها نزديك شوند نيز قادر نبودند به ناوچه  

در آن شرايط بحراني، خطوط دفاعي خود را تغييـر داده و نيروهـاي انـدك خـود را جابجـا         
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  67.نمايند

هـا و اسـتحكامات جديـد        يوحنا ژوستينياني يكبار تصميم گرفت كـه كـشتيها و ناوچـه           

هاي غالطه، نقشه او را به تركان اطـالع           ها را به آتش بكشد، ولي بعضي از جنوائي          عثماني

هـا، سـه كـشتي         آوريل؛ يعني يك هفته پـس از عمليـات عثمـاني           28در نتيجه، در    . ددادن

ونيزي ـ براي انجام عمليات جلو آمده بودند ـ با آتش سنگين تركان روبرو گشته و بر اثـر    

 مـدتي بعـد گـروه       68. نفر از دريانوردان و افسران آنها غرق شدند        100آن، كشتيها و حدود     

اي آتش زدن شبانه كشتيهاي عثماني بـه آنهـا نزديـك شـدند و         ها نيز بر    ديگري از ونيزي  

 نفـر از آنـان را دسـتگير و در نتيجـه     40ها را به آتش كشيدند، ولي تركهـا       بعضي از ناوچه  

پس از آن، افراد دستگير شده را در روز روشن در كنار ديـوار و  . ي آنها را خنثي كردند   نقشه

 260 يـا    200ها نيز متقابال      بيزانسي. يخ كشيدند در برابر چشمهاي مدافعان شهر به چهار م       

 در 69.دارزده و سرهاي آنها را به زير ديـوار انداختنـد        زنداني مسلمان را از كنگره ديوار شهر      

پانزدهم ارديبهشت يا چهارم ماه مي، ژوستينياني دوباره شبانه با تعداد زيادي ناوچه، بـراي               

هـا كـه بـه وسـيله بعـضي             ولـي عثمـاني    هاي تركها به طرف آنها رفـت،        آتش زدن ناوچه  

نيروهاي بيزانسي يا جنوائي از اين نقشه خبر داشتند، به او حمله كرده و كشتي ژوستينياني                

 نفر از دريانوردان ايتاليايي را غرق نمودند، ولي ژوستينياني توانست با سـختي              150و حدود   

  70.فراوان خود را نجات دهد

شت و تركها دائما ديوارهاي بلند و قطور شـهر را           محاصره قسطنطنيه همچنان ادامه دا    

 و اين   71خواربار شهر و مخصوصاً نان و شراب رو به اتمام بود،            . كوبيدند  با توپهاي خود مي   

داد كه مردم عادي و رزمندگان شهر، حتي در آن شرايط سخت و بحراني                واقعيت نشان مي  

 شـهر بـه تـدريج اختالفـاتي بـين           از طرفي در داخل   . دارند  نيز دست از شرابخواري بر نمي     

ها ظاهر شد و هر يك از آنها ديگـري را مـسبب آن شـرايط     ها و  ونيزي    ها و جنوائي    رومي

ر ظاهر شد و البته دولـت نيـز در          هتدريجا اعتراضاتي در ميان سربازان مدافع ش      . دانست  مي

ار بـه آنجـا     كـ . پرداخت حقوق و تهيه امكانات براي آنان، با مشكالت فراواني روبرو گشت           

هـاي    رسيد كه امپراتور، ظروف طال و نقره كليسا را مصادره و ذوب نموده و از آنهـا سـكه                  
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جديد ضرب كرد تا بتوانـد حقـوق نظاميـان و مـدافعان شـهر را بپـردازد و آنهـا را راضـي                        

  72.نگهدارد

هـاي غربـي    از روز هفتم مي؛ به بعد، رزمندگان تُرك چندين باز شبانه به طـرف دروازه     

هـايي   ها و نقب گشتند، اما بارها حفره ر حمله كردند و اگر چه هر بار با تلفات زياد بر مي       شه

 در بخشهايي از ديوارهاي شهر شـكافهايي بـه وجـود    73.در زير ديوار شهر به وجود آوردند        

آمده بود، چهار برج مستحكم شهر فرو ريخـت، و بخـش بزرگـي از ديـوار نزديـك دروازه                    

در اين شرايط تقريبا هيچكس ترديد نداشت كه بـه زودي           . راب شد رومانوس مقدس نيز خ   

  74.پايتخت روم شرقي سقوط خواهد كرد

سلطان محمد دوم در اين زمان مصلحت را در آن ديد كه امپراتـور را وادار بـه تـسليم                    

امپراتـور و   .  مـي، نـزد وي فرسـتاد       14نمايد و از اين رو داماد خـود اسـماعيل بيـگ را در               

اسماعيل بيگ به امپراتور گفت كه، از آنجا كـه          .  نيز فرستاده محمد را پذيرفتند     اطرافيان او 

ريـزي بيـشتر و نـابودي شـهر، بهتـر اسـت         دفاع آنها بيهوده است، براي جلوگيري از خون       

 سلطان محمـد پيـشنهاد كـرده بـود كـه اگـر          75.همگي تسليم شوند و شهر را ترك نمايند       

 امپراتـور  76. كرده و اهالي شهر را آزاد خواهند گذاشـت    iرآتسليم شوند، امپراتور را پادشاه مو     

ايـن  . اند  تشكيل جلسه داد، ولي ظاهراً همه اعضاء جلسه اصرار در ادامه دفاع از شهر داشته              

مطلب را امپراتور به اسماعيل بيگ اطالع داد و گفت كه همه مردم و از جملـه خـود او تـا           

  77.آخرين قطره خون خواهند جنگيد

اين مسئله، سلطان محمد روساي لشگر را جمع كرده و اعـالن نمـود كـه در                 به دنبال   

از دريا و خشكي بـه      .  م 1453/  مي   29./ ق.  ه 857 جمادي االولي    20روز نهم خرداد يا     

 او سپس به نيروهاي خود وعـده داد كـه همـه غنـائم جنگـي و                  78.شهر حمله خواهد نمود   

هـا را بـراي خـود نگـاه           و اراضي و سـاختمان    اسيران را به آنها خواهد بخشيد و فقط شهر          

چري قول دادنـد      افراد لشگري از اين خبر به هيجان آمدند و فرماندهان يني          . خواهد داشت 

                                                 
i . Morea 
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سلطان محمد براي افراد شجاعي كه به باالي ديوارها         . كه به زودي پيروزي را كسب كنند      

آنگـاه  .  ترسـانيد  برسند جوائز بزرگي در نظـر گرفـت و افـراد ترسـو را از مجـازات سـخت                  

سفيدان و روحانيون سپاه؛ سربازان را به جهاد در راه خدا و بر افراشـتن پـرچم اسـالم       ريش

هاي جنگـي و       شب پيش از حمله نيز خيمه      79.بر ديوارهاي آن شهر مسيحي ترغيب كردند      

هاي تركان روشن شدند و سلطان محمد از سپاه خود سان ديد و آنها را به مبـارزه و                كشتي

سپاهيان با صداي بلند به تهليل و تكبير پرداختند و بـه ايـن وسـيله                . مت تشويق كرد  مقاو

 اما اهالي شهر، از پـشت ديوارهـاي شـهر ايـن             80.دادند  نويد پيروزي فردا را به يكديگر مي      

دانستند كه اين صداها در واقع اعالن پايان قطعـي كـار              شنيدند مي   فريادهاي شادي را مي   

چنانكه فرانزا وزير امپراتور نوشته است، اخبار ارتش عثمـاني را           ا آن اگر چه خليل پاش   . است

كرد، اما يأس و وحشت همه مـردم و           رساند و آنها را به پايداري تشويق مي         ها مي   به يوناني 

او . در عين حال، شخص امپراتور فردي شجاع و فـداكار بـود           . نيروهاي مدافع را گرفته بود    

او نـه تنهـا     . تي ونيزي سوار كرد تا به دست دشمن نيفتنـد         زنان خانواده خود را بر يك كش      

توصيه مشاوران مبني بر ترك شهر را نپذيرفت، بلكه خود را به ديوار شهر رسانيد و ضـمن               

براسـاس آنچـه مورخـان     . روحيه دادن به سربازانش دفاع از شهر را شخصاً به عهده گرفت  

 مـي،  تمـامي شخـصيتهاي        28شـامگاه   اند، امپراتور كنستانتين يازدهم در        مسيحي نوشته 

برجسته و سياسي و نظامي را در كاخ خود جمع كرد و ضمن اميددادن؛ از آنان خواست، تـا                   

حاضران در انتهاي جلسه يكـديگر را در آغـوش گرفتنـد و             . در برابر دشمن مقاومت نمايند    

زار شـد و    آخرين مراسم عشاي رباني نيز در همان شب در كليساي اياصوفيا برگـ            . گريستند

  81.ظاهرا امپراتور و برخي از نزديكانش هم در آن شركت كردند

گروهي از نيروهاي بيزانس خندقي عميق در داخل شـهر سـاختند و ديـوار بزرگـي در                  

امپراتـور و  . پشت دروازه رومانوس مقدس ـ كه توپها آنرا ويـران كـرده بـود ـ بنـد نهادنـد       

ان ديـوار بـراي محافظـت از دروازه قـرار           ژوستينياني و بقيه نيروهاي ويـژه در پـشت همـ          

» كاردينـال ايزيـدور   «هـاي ادرنـه قـرار داشـتند و            افسران جنوائي در پشت دروازه    . گرفتند

نماينده اعزامي پاپ نيز قرار بود از ديوارهايي كه از پشت كـاخ امپراتـور تـا آبهـاي بـسفر                     
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به عهـده گرفـت و      » اراسنوت«دفاع از بندر را دريا ساالر       . كشيده شده بود محافظت نمايد    

در آن شـرايط، تعـداد نفـرات نيـز          . بقيه افراد نيز در كاخ و ديگر نقاط حساس قرار داشـتند           

 هزار آنها يوناني و     6كرد كه حداكثر       هزار نفر تجاوز نمي    9همانگونه كه پيشتر گفته شد، از       

 افـسران بيگانـه      نقطه در دست   10در واقع از ميان دوازده مركز دفاعي،        . بقيه بيگانه بودند  

جنوائي، ونيزي، آلماني، روسي، اسپانيايي و ديگران بود و فقط دو نقطه در دست يونانيهاي               

  82.بيزانسي بود

ها آخرين اقدامات خود را بـراي تهيـه            مي، عثماني  28. ق. ه االولي   جمادي 19در روز   

هـا  ه شد، كـشتي هزار نردبان براي يورش از روي ديوارها تهي    . تجهيزات جنگي انجام دادند   

ها هم، در يـك       و بقيه ناوچه  . ها را تا نزديك ديواره جنوبي و شرقي حمل كردند         اين نردبان 

نيروها در مراكز حساس قرار گرفتنـد و        . دايره بزرگ در سواحل خارجي شهر صف كشيدند       

  83.ها را تا لبه خندق بزرگ در پشت ديوارها جلو آوردندتوپ

 جمادي االولي سـال     20 ساعتي پس از نيمه شب شنبه        .باالخره زمان موعود فرا رسيد    

 م، تركان عثماني از خشكي و دريا به شهر قسطنطنيه حمله            1453 مي   29/ ق  . ه  / 857

حمله اساسي  . ها به شهر شليك شد      توپها با شدت تمام از خشكي و از داخل كشتي         . كردند

تور و همراهانش بيـشترين     متوجه باريكه دروازه رومانوس مقدس بود كه در پشت آن امپرا          

هـا، فريـاد سـپاهيان و نالـه      ها، كوبيدن طبل صداي توپ. دادند دفاع و مقاومت را انجام مي     

ها نيز از باالي ديوارهاي شهر        ها و تيرهاي بيزانسي   توپ. مجروحين با هم مخلوط شده بود     

خندق . گرديد  ها پرتاب مي    آتش يوناني هم به طرف كشتي     . شد  ها شليك مي  به سوي ترك  

هاي نيروبر در هم شكسته بود و بـسياري از          بزرگ، از اجساد مهاجمان پر شده بود ونردبان       

با يـك فرمـان، نيروهـاي       . جنگيدند  سوختند، ولي تركان همچنان مي      ها در آتش مي     كشتي

ده هـزار نفـر از      . هـاي خنـدق گذشـتند       جديدي وارد عمل شـدند و از روي اجـساد كـشته           

 84.هـا بـود، بـه دروازه يـورش بردنـد          طان محمد در پـشت سـر آن       چري در حاليكه سل     يني

هاي اصلي دفاع شهر بود، از طـرف بـازو و پـا زخـم شـديدي                   ژوستينياني كه يكي از وزنه    

. ها و يا حفظ جان خـود ميـدان را تـرك كـرد     برداشت او با اجازه امپراتور براي درمان زخم      
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مقاومـت  . او دسـت از جنـگ كـشيدند       بسياري از افسران و سربازان التيني بـه تبعيـت از            

 تركان كـه متوجـه ايـن پيـشامد          85.مدافعان شهر پس از اين اتفاق، به سرعت تقليل يافت         

در اين هنگام گروهي    . شدند، فشار خود را بر ديوارها و دروازه ادرنه و رومانوس زياد كردند            

بـه بـاالي ديـوار       86 نفر بودند واولين نفر آنها حسن نام داشت،        30ها كه حدود    چري  از يني 

ها در آنجا كشته شدند، ولي افراد باقيمانده، راه         چري  رسيدند، و اگر چه بيش از نيمي از يني        

  87.را براي آمدن ديگر نيروها باز كردند

 ساعته توپخانه عثماني، در چنـد نقطـه ديـوار شـهر واز جملـه حـد       2باران  در اثر گلوله 

ايي به وجود آمد و تركان از دروازه كوچك         نيز شكافه » يالي قاپي «يا  » توپ كاپي «فاصل  

 به داخل رخنه كردنـد، و از گـذرگاه بـاريكي در مقابـل               i )اكسيلوپرتا(» سيركوپرتا«مخفي  

 امپراتور و همراهانش به مقاومت پرداختند ولـي         88.دروازه رومانوس مقدس وارد شهر شدند     

اند كه او قبل      برخي گفته . آمدامپراتور در گير و دار نبرد، بوسيله يك سرباز ترك از پاي در              

شود كـه مـرا گـردن         آيا يك نفر مسيحي پيدا نمي     «كه  . زده است   از كشته شدن، فرياد مي    

  90. و به اين ترتيب آخرين امپراتور بيزانس كشته شد89»بزند؟

پس از اين جريان، همه چيز در قسطنطنيه در هم ريخت و تركـان توانـستند از دروازه                  

در .  بالشرني امپراتوري و از ناحيه بندر به داخل شهر سرازير شوند           نزديك كاخ » كالجاريا«

 هـزار  2هـا حـدود    اين هنگام مدافعان شهر پا به فرار گذاشتند ولي در مسير ومدخل دروازه 

 وقتي جنگجويان ترك از كمي تعداد مدافعان اطالع يافتند، دست       91.نفر از آنها كشته شدند    

بسياري از مردم شهر به طرف بندر       . سارت افراد پرداختند  از درگيري برداشته و به تعقيب وا      

 وبقيه به كليساي اياصوفيا پناه بردند، به طـوري كـه در عـرض يـك سـاعت،                   92.گريختند

  93.تمامي محيط دخل كليسا پر از كشيشان و مردان و زنان گرديد

ساكنين مسيحي شهر، براساس يك افسانه قـديمي معتقـد بودنـد، وقتـي تركـان وارد                 

نطنيه شوند و روميان را تا ستون كنستانتين كه در ميدان كليساي اياصوفيا بود تعقيب               قسط

                                                 
i . Kerkoporta 
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شـود، امپراتـور را از چنـگ مهاجمـان      اي شمشير به دست از آسمال نازل مـي      كنند، فرشته 

دهد و زمام امور را به پيرمردي كـه در پـاي آن سـتون نشـسته اسـت تفـويض                       نجات مي 

و بـه مجـرد     »  را بگير و انتقام مردم را از دشـمن بـستان           اين شمشير «: گويد  كند و مي    مي

هاي ديگـر امـا نـه تنهـا           هصو برخي ق  .گذارند  شنيدن اين كلمات، تركان فورا پا به فرار مي        

چنين حوادثي رخ نداد، بلكه امپراتور كشته شد و تركان مسلمان شهر را اشغال كرده و بـه                  

 كليسا به وسيله ضربات تركان شكسته        در اين موقع، درهاي    94.پشت درهاي كليسا رسيدند   

هـا منتقـل       و در مدت كوتاهي تمامي افراد آنجا اسـير شـده و بـه اردوگـاه عثمـاني                  95.شد

و بـسياري از افـسران و       » نوتـاراس « مورخين تعداد اين اسرا را كه دريا سـاالر           96.گرديدند

با » كاردينال ايزيدور  «ولي. اند   هزار نفر نوشته   50 هزار تا    10اشراف نيز جزو آنان بودند، از       

نيز از راه دريا گريخـت، امـا مـدتي    » يوحنا ژوستينياني «لباس معمولي موفق به فرار شد و        

بقيه كليساهاي شهر هم كـه مملـو از اشـياء نفـيس و              . بعد در اثر شدت جراحات درگذشت     

  97.قيمتي بود، غارت شدند

ناميدند، وقتي متوجه » اتحسلطان محمد ف«سلطان عثماني كه از اين زمان به بعد او را           

اند، از اسب خود پياده شد و بـه           شد كه سپاهيان او همه نقاط حساس شهر را متصرف شده          

سـلطان محمـد    . عنوان شكر گزاري، مشتي از خاك قسطنطنيه را برداشته و بر سر ريخت            

فاتح پس از اطمينان از پيروزي خود، در داخل شـهر بـه گـردش پرداخـت و بـه كليـساي                      

كه بناي آن در قرن چهارم ميالدي و در عهد كنستانتين بـزرگ سـاخته شـده                 _ يا  اياصوف

سپس دستور دارد كه بر باالي منبر كليسا، قرآن تالوت . بود ـ وارد شد و به تماشا پرداخت 

هـا و      به اين ترتيب، در مدت كوتاهي صـليب        98.كنند و كليسا را به صورت مسجد در آورند        

يوارها را تطهير كردند و پرچم عثماني نيـز در بلنـدترين   دشته و ها را بردا تصاوير و مجسمه  

روز جمعه همان هفته، مؤذن بر فراز گنبـد اياصـوفيا اذان ظهـر             . نقاط شهر به اهتزاز درآمد    

  99.گفت و سلطان در آن محل نماز خواند

او درايـن   . سلطان محمد فاتح، بيست روز در شهر به سر برد و به نظـم امـور پرداخـت                 

رماني دال بر اعالن امنيت براي سكنه شهر صـادر نمـود تـا مردمـي كـه از شـهر                     زمان ف 
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 همچنين سلطان 100.گريخته بودند، دوباره به آن بر گردند و به كار و فعاليت عادي بپردازند             

به زودي  » ادرنه«و  » بورسا«عثماني فرمان داد، تا ديوارهاي شهر قسطنطنيه را كه پس از            

» كليساي رسوالن «هاي    ميم نمايند و مسجدي بر روي ويرانه      پايتخت او شد، به سرعت تر     

اگر چه پـيش از ايـن نيـز بـه دسـتور امپراتـور بيـزانس،                 . و قبور قيصرهاي بيزانس بسازند    

مسجدي در قسطنيطنيه ساخته شده بود، ولي اين مسجد سلطاني، اولين مسجدي بود كـه               

ي از كليساها نيز تبـديل بـه مـسجد    البته بسيار. ها در آن شهر به وجود آوردند     خود عثماني 

  101.شد

پيش از آنكه سلطان محمد با كاروان اسيران به سوي ادرنـه حركـت نمايـد و پـس از                    

 سال، مسلمانان مدفن ابوايوب انصاري را در زير ديوارهاي شهر يافتند ـ هر چند بنابر  800

معلـوم ومحتـرم    بعضي اقوال، مدفن او پيش از اين زمان نيز در نظر مسيحيان شهر كامال               

كرده و براي كسب حـوائج خـود بـه او متوسـل               بوده و آنها قرنهاي متمادي آنرا زيارت مي       

  102.اي بسيار جالب و پر معنا است اند ـ كه اين خود مسئله شده مي

به طور كلي، قسطنطنيه ايـن شـهر مهـم تـاريخي، در جريـان حملـه سـلطان محمـد               

 روز در محاصره بود، تا اينكه تهـاجم اصـلي           53و يا به عبارتي     103عثماني، چهل و پنح روز    

 104.فـتح گرديـد   . 1453 مـي    29بـا   . ق.  ه 857 جمـادي االولـي      20آغاز شد و شـهر در       

صـره دولـت روم   امحاصره قسطنطنيه به وسيله سلطان محمد فاتح در حقيقت پنجمين مح  

اصـره كـرده   را مح دوبـار آن .  م 1396يزيد اول در     ها بود و قبال با        شرقي از سوي عثماني   

ايـن  . مراد دوم به اين كار اقدام كرده بـود        .  م 1422بود و سپس پسرش موسي، و در سال         

 بار محاصره شده بود، كـه       29شهر از آغاز بناي جديدش به وسيله كنستانتين بزرگ، جمعا           

 مرتبه به دست مهاجمان سقوط كرده بود و هر بار نيز مجدداً به تملك امپراتور مـسيحي                  7

تا اينكه براي هشتمين بار به دست محمد دوم عثمـاني سـقوط كـرد و بـراي               . وددر آمده ب  

در واقع اين نخستين باري بود كه اين شهر پـس از            . ها باقي ماند    هميشه در دست عثماني   

  105.آمد  سال، از قلمرو مسيحيت خارج و به قلمرو اسالمي در مي1125

هميـت اسـتراتژيكي زيـادي      بايد در نظر داشت كه فتح قسطنطنيه بـراي محمـددوم، ا           
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ها پيش از اين زمان توانسته بودند بدون تصرف قسطنطنيه بـه داخـل                نداشت، زيرا عثماني  

 از اين رو، اين نقطه جغرافيايي در واقع ارزشي مساوي و يا حتي ـ بـا   106.اروپا راه پيدا كنند

. گـر داشـت  ها براي فتح آن ديدند ـ كمتر از نـواحي دي   در نظر گرفتن صدماتي كه عثماني

ولي از نظر نظامي ـ تسخير قسطنطنيه ـ اروپا را از پايگاهي محروم كرد، كه اگردر اختيـار    

توانست نظام دفاعي و حكومت عثماني را در          گرفت، احتماالً مي    يك ارتشي كارآمد قرار مي    

 به همين جهت؛ سقوط اين شهر به دست تركان عثماني، حادثه بزرگي بـود               107.هم بشكند 

ع بيش از آنكه براي مسلمين و آسيا سودي داشته باشد، بـراي اروپـاي مـسيحي                 كه در واق  

 و دقيقا از اين رو اسـت كـه،          108.بار بود و آثار دگرگون آن بزودي در اروپا ظاهر شد            مصيب

در نظر اروپائيان مسيحي، سال آغاز تحوالت اقتـصادي،         )  م 1453(سال سقوط قسطنطنيه    

و ايـن رخـداد     109.تي ديني بـه حـساب آمـده اسـت         سياسي، فرهنگي و علمي و هنري و ح       

 در    را رها مـي كننـد و قـدم          ابتداي دوراني است كه اروپائيان، قرون وسطي و عصر ظلمت         

  110.گذارند راهي نو مي

ها، بتواند اهميت اين واقعه       شايد اشاره به برخي آثار سقوط قسطنطنيه به دست عثماني         

توانست نوعي پاسخ به حمالت صـليبيان بـه   اين پيروزي : تاريخي را تا حدودي نشان دهد     

. و يا اقدامات آنـان در اسـپانيا باشـد   )  ه490 ـ  680(ممالك اسالمي در طي قرون گذشته 

دربار پاپ پس از اين واقعه متوجـه شـد كـه مهمتـرين پيـشتيبان و نيرومنـدترين سـنگر                     

نان بـا   مسيحيت در شرق را از دست داده است؛ به اين ترتيـب، مرزهـاي سياسـي مـسلما                 

ها پـس از ايـن توانـستند بـه      عثماني. مركزيت مسيحي در رم به نزديكترين حد خود رسيد 

هـا    استقرار و سلطه عثمـاني    . راحتي و با اقتدار بيشتري به طرف شمال بالكان حركت كنند          

بر بسفر و داردانل مشكالت دريايي فراواني براي اروپائيان چه از نظر نظامي و چه از نظـر                  

بـه  . ها در درياي سياه و مديترانه افـزود         ه وجود آورد و بر سلطه و قدرت عثماني        اقتصادي ب 

اين ترتيب، گلوگاه تجارت اروپا با سرزمينهاي شرق دور و جنوب در آسيا و آفريقا در اختيار                 

گونه كه صدمات اقتـصادي فراوانـي بـراي اروپـا            اين واقعه همان   111ها قرار گرفت؛    عثماني

اين رويـداد، زمينـه سـاز بـه     . ها به وجود آورد سرشاري براي عثمانيداشت، ثروت و درآمد   
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وجود آمدن تحوالت عقيدتي و فرهنگي متعـددي در اروپـا و بـه ويـژه در ايتاليـا، آلمـان،                     

گونه اين واقعه نـشان دهنـده قـدرت مـسلمانان در آن دوران بـود؛                فرانسه گرديد؛ و همان   

  .از نواحي اروپا شدسرآغاز انتشار و نفوذ دين اسالم در برخي 
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  منابع 
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تهران، دفتـر  ( ترجمه علي دواني، هاي تكان دهنده در تاريخ، صحنهـ عنان، محمد عبداهللا،   
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تهـران، انتـشارات كيهـان،    ( ترجمـه عبدالحـسين آذرنـگ،    تاريخ تمدن،ـ لوكاس، هنـري،    

1376.(  

، جهاد مسلمانان در جنگهـاي صـليبي، ترجمـه عبـاس عـرب،              فايد حماد ـ محمد عاشور،    

  ).1373تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، (
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  ).1376فرهنگ اسالمي، 


