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(دریافت مقاله ،95/12/21 :پذیرش نهایی)96/03/09 :

چکیده
در تاریخنگاری رسمیـدودمانی عثمانی ،چهرهای جنگاور و مقتدر از بایزید اول ترسـم
شده است ،با این حـال وی در رفتاراـا و سماسـت اـای وـ،د ،متـ ار از جریـا اـای
سماسیـ مذابی بـا نوـ،د در مرمـرو عثمـانی بـ،د بایزیـد اول بـه واسـهه ا،شـمندی
فرصت طربانه جریا ص،فمانه ،با بهره گمری از فرصت متل مـراد اول ،در صـهنه جنـ
م،ص،و( )1389/791بر تخت سرهنت جر،س کرد وی به سبب پم،ند سماسی و رفتاری
با این جریا  ،در دوره اول زمامداری ،بر جریا مرتبط با مدارس سخت گرفت و حض،ر
آنها را در سپهر سماسی عثمانی ،تصعمف کرد اما مدرسما به واسهۀ نقش مهـ وـ،د
در عرصه مرکداری ،ت،انستند حض،ر حدامری و،د را در عرصه سماسی حوظ کننـد بـه
عالوه جریا مدرسی ،در نهایت با بهره گمری از انگمزه بایزید اول بـرای مهـرک کـرد
و،د در مامت سرهانی مسرما و مدعی در جها اسالم ،ت،انست اوضاع را به نوع وـ،د
تغممر داد مدرسما پس از نام،ر شد بایزید ،به سبب ک،شش برای تسرط بر سراسر
آنات،لی ،ت،جه سرها عثمانی را به و،د جرب و او را به ت،به از ارتکاب اعمال غمرشرعی
وادار کردند در نتمجه جایگاه سماسی وـ،د را در حاکممـت آلعثمـا بـه ماننـد ادوار
پمشمن بازیافتند با وج،د این ،ک،شش جریا مدرسی در حـل و فصـل مسـالمتآممـز
منامشه بایزید اول و تمم،ر گ،رکانی ،نتمجه ای نداشت پـس از آ نمـز بـا شکسـت در
جن آنقره در  1402/804دورا زمامداری یردرم بایزید به سر آمد و حک،مت عثمانی
در آستانه فروپاشی مرار گرفت

کلید واژهها :بایزید اول ،تمم،ر گ،رکانی ،جریا اسالم مدرسی ،جریا اسـالم صـ،فمانه،
مدارس عثمانی
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مقدمه
بایزید اول (حک 791ـ1389/804ـ )1402به واسهۀ دستاوراای نظامی مه و
پمروزاای بزرگ در رویارویی با مدرتاای اروپایی به ویژه جن نمهب،لی(نمک،پرمس) 1در
 ،1396/797تسرط بر آنات،لی و تهمل شکست از اممر تمم،ر در جن چُب،قاواسی (نبرد
آنقره) در  ،1402/804سرهانی مشه،ر و مه به شمار میرود بخش زیادی از شهرت
وی مدی ،شم،ه مرس،م در تاریخنگاری عثمانی ،یعنی تاریخنگاری عمدتاً سماسی و
نظامی است که بایزید به مانند دیگر سالطمن آلعثما  ،سرسرسرۀ امه ته،الت ،ومایع
و رویداداای مه و تعممن کننده است در حالی که با نگاای وامعگرایانه ،نباید و
نمیت،ا حض،ر و ت امر جریا اای سماسی فعال در مرمرو و حاکممت عثمانی و چالشاا
و رمابتاای آنها با یکدیگر را در تصمم سازیاای دولت و سرها عثمانی نادیده گرفت
بخش زیادی از امدامات و تصممماتی که در تاریخنگاری سنتی و رسمی ،به پای سالطمن
ن،شته میش،د ،ام،اره مت ار از فعالمت جریا اای سماسی و مذابیِ مه  ،ب،ده است دو
جریا اسالم مَدْرسی (اسالم مدرسه ،اسالم فقااتی یا اسالم وابسته به اندیشهاای
مدرسی) و اسالم ص،فمانه (اسالم مهر،ب طریقتاای ص،فمانه که اغرب رویکردی
عامهپسند به مسائل مذابی دارد) مه ترین جریا اای سماسی و مذابی در این دوره
ب،دند درک و فه دالیل و ع،امل رفتاراا و سماستاای متواوت و گاه متنامض بایزید
اول (یردرم بایزید) در دوره چهارده ساله فرمانروایی ،مسترزم ت،جه به مناسبات
جریا اای سماسیـ مذابی به ویژه جریا اسالم مدرسی ،با سرها است ار چند در
ت،اریخ رسمی و سنتی عثمانی ،این م،ض،ع مستقمماً و با صراحت م،رد ت،جه مرار نگرفته
است در این مقاله مناسبات جریا سماسی ـ مذابی مدرسی با سرها بایزید اول ،و
نتایج و پمامداای این مناسبات بررسی و تهرمل شده است
رقابت و تقابلِ جریانهای سیاسیـمذهبی و جلوس بایزید اول
از اوایل مر اشت /چهاردا که جریا سماسی و عقمدتی برواسته از مدارس در مرمرو
عثمانی حض،ر یافت و به تدریج تثبمت شد (برای بهث توصمری در این باره نک :عبادی،
 38به بعد) ،به سبب ماامت فقااتی و مدرسی این جریا  ،آرام آرام چالشی آشکار و
پنها با جریا اسالم ص،فمانه در دو سهح جامعه و حاکممت پدیدار شد این چالش و
1. Nicopolic.
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رمابت پمدا و پنها در عرصه سماسی و ک،شش برای نو،د بمشتر در نهاد مدرت و
استواده از آ برای تعدیل تکاپ،اای حریف ،ظه،ر و بروز بمشتری داشت در دوره انتقال
مدرت از سرهانی به سرها دیگر و برگزید جانشمن ،فعالمتاای دو جریا مدرسی و
ص،فمانه برای برگزید فرد م،رد نظر و،یش به سرهنت ،شدت میگرفت 1گرچه بایزید
اول (حک791 :ـ1389 /804ـ ،)1402فرزند بزرگ مراد اول (حک791 :ـ/804
 )1402/1389ب،د و در دوره پدر ،در ته،الت سماسی و نظامی در آنات،لی و رومایری،
فعاالنه حض،ر داشت (ابنکمال4/4 ،؛ بدلمسی280/3 ،؛ حسمن ،)76a(169/1 ،اما در
روند جر،س وی و تکمه بر جایگاه پدر ،رمابت جریا اای سماسیـمذابی ،شدید ب،د
افزایش نو،د و مدرت سماسی مدرسمانی چ ،جندرل( ،جندرهلی) مرهورمل
(د  )1387/789در این دوره نارضاییاایی را به امراه داشت (عبادی49 ،ـ )56و بایزید
نمز که در زما حمات پدر ،در کنار برادرش یعق،ب ،یکی از نامزداای سرهنت به شمار
میرفت ،از فزونی مدرت این جریا  ،چندا وشن،د نب،د ()Shaw, 1/28
پس از متل مراد اول درشعبا  /791اوت  ،1389در جریا س،ء مصد به وی در نبرد
ک،زو/م،ص،ه در شبه جزیر بالکا  ،بایزدید بر تخت سرهنت جر،س کرد و یعق،ب چربی،
برادر وی و مدعی دیگر سرهنت ،بالفاصره به متل رسمد (عاشقپاشازاده63 ،ـ64؛
ابنکمال4/4 ،ـ6؛ عالی 2 )73/5 ،به گزارش بروی از ت،اریخ رسمی عثمانی ،بنا بر وصمت
سرها مراد اول و اتواق نظر «ارکا دولت»  ،بایزید یردرم بر تخت سرهنت تکمه زد
(بدلمسی313/4 ،ـ324 ،314؛ ابنکمال4/4 ،؛ و،اجه سعدالدین122/1،ـ )124اما به
ن،شته شماری دیگر از این ت،اریخ ،سرها مراد ،در ممدا جن کشته شد و فرصت
 1سالطمن عثمانی فرد واصی را از پمش به عن،ا جانشمن و ولمعهد و،د انتخاب و معرفی نمیکردند
از این رو اممد جریا اای رممب برای برگزید فرد م،رد نظر و،یش ،بمشتر ب،د
 2دوکاس ،م،رخ بمزانسی و ابنحجر عسقالنی ،به اشتباه به جای یعق،بچربی ،نام وی را صاوجی
(ساوجی) دکر کردهاند (Doukas, 61؛ ابنحجر )491/1 ،دوکاس حتی از صاوجی به عن،ا فرزند
بزرگتر از بایزید یاد کرده است ( )Ibidاما صاوجی ،فرزند دیگر مراد ،در سال  1385/787و در پی
ش،رش بر ضد پدرش کشته شده ب،د و بدلمسی از وی به صراحت به عن،ا «فرزند ک،چک سرها
غازی» یاد میکند (بدلمسی272-270/3 ،؛ فریدو بک )108/1 ،روایت مبنی بر وصمت مراد اول و
تصمم ارکا دولت ،بدو نقد و نظر ،م،رد مب،ل گروای از پژواشگرا تاریخ عثمانی مرار گرفته است
که از آ جمره میت،ا به ا ک اوزو چارشری و خ اینالجق اشاره کرد
(Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/260; idem, “Çandarlızade Ali paşa Vakfiyesi”, 565; İnalcık,
“Bayezid I”, 5/232; idem, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları(1302-1481), 111-2; ).
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وصمت برای جانشمنی نمافت (شکرالرّه ،آ163؛ روحی392 ،؛ نشری304/1 ،؛ ت،اریخ آل
عثما  )27 ،در فرما یردرم بایزید وهاب به ماضی بروسه و سرمما بک (واصه ورج

اممنی) مبنی بر آماده کرد مقدمات دفن مراد اول نمز به اممن مهرب اشاره شده است
(فریدو بک )116/1 ،از این رو ،به نظر میرسد وصمت سرها مراد اول مبنی بر
1
جانشمنی بایزید ،با ااداف سماسی ساوته و پرداوته شده باشد
بمشتر منابع از بما ا،یت کسانی که از آنها به عن،ا «ارکا دولت» (بدلمسی ،اما ،
307/3؛  )324/4یاد شده (نکـ Yinanç, “Bayezid I.”, II.369; Uzunçarşılı,
 ،)Osmanlı Tarihi, 1/257و،دداری کردهاند حتی بروی از م،روا (برای نم،نه
عاشقپاشازاده63 ،ـ64؛ نشری )304/1 ،درباره عامال این ح،ادث با ابهام بمشتری
سخن گوتهاند و تنها به دکر این مهرب اکتوا کردهاند که ابتدا بایزید را کنار سنجاق
(پرچ مرارگاه سرها ) آوردند و سپس با فراو،اند یعق،ب به چادر سرها  ،وی را ووه
کردند روحی (امانجا) تصریح کرده است که پس از کشته شد مراد وداوندگار ،وزرا
و بک اا دور ا جمع شدند و فرزندش بایزید را بر تخت نشاندند حال آ که بنا بر
گزارش و،د روحی و م،روا دیگر (برای نم،نه نک :عاشقپاشازاده63 ،؛ بدلمسی ،اما ،
 ،)314/4به انگام مرگ سرها  ،جن م،ص،ه ان،ز به ط،ر مهعی پایا نمافته ب،د و
تعدادی از فرمانداا و امرا از جمره یعق،ب چربی در تعقمب لشکریا شکست و،ردۀ
الزار (الس یا الز در منابع عثمانی ،دسپ،ت(فرمانروای) صربستا  :مقت،ل در
 )1389/791ب،دند از این رو ،حض،ر امۀ وزرا و فرمانداا در چنمن ش،رایی،
غمرمهتمل است به عالوه در فتحنامۀ نگاشته شده از زبا سرها فقمد ،آشکارا گوته
شده است که عری پاشا صدراعظ  2،در «مقدمة الجمش» مرار داشت (فریدو بک،
114/1؛ بدلمسی )303/3 ،که نشا میداد وی نمز در این زما  ،به دوراز مرارگاه
سرها ب،ده است امچنمن امچ فرد دیگری جز شخص سرها  ،در دولت عثمانی
چنمن اوتماری نداشت که دست،ر متل شاازادهای را صادر کند این نکته در کنار سک،ت
مابل ت مل منابع ،نشا میداد که کشتن یعق،ب چربی احتماالً به اشاره یردرم بایزید،
 1از جمرۀ مراینی که برای این ادعا میت،ا ارائه داد فتحنامۀ جن م،ص،ه (نبردی که مراد اول در آ
کشته شد) و پمروزی بر الزار دسپ،ت صربستا است که از زبا سرها مراد اول و برای ماضی بروسه
فرستاده شده است (فریدو بک)115-113/1 ،
 2عری پاشا (د  )1406/809در اواور دورۀ مراد اول به جای پدرش ومرالدین پاشا (د )1386/788
منصب وزارت اعظ  ،داشت
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ب،ده است  1به نظر میرسد رمابت پنها و آشکار جریا اای مَدرسی و ص،فمانه در گزینش
جانشمن مراد اول ت امر داشت بر این اساس ،طبقۀ نظامی عثمانی که به اسالم ص،فمانه،
نزدیک ب،د ،با ت،جه به امتدارطربی ،روحمۀ جنگاوری ،سرهش،ری و نمز عدم پایبندی بایزید
به انجاراای دینی و مذابی (نکـ  :ادامه مقاله) ،عالمهمندِ ب،د که وی به مدرت برسد و پس
از س،ء مصد به مراد اول ،بالفاصره مقدمات جر،س وی را فراا کرد
مَدْرسیان در تنگنا :قدرت گرفتن جریان اسالم صوفیانه
دورۀ حکمرانی بایزید ،به لهاظ ت امرگذاری جریا اای مذابی بر سماستاای حک،متی ،به
دو دوره تقسم میش،د :دورۀ نخست از  1389/791تا حدود  1396/798ادامه یافت و
جریا اسالم ص،فمانه مدرت و نو،د بمشتری داشت دورۀ دوم با ت،بۀ سرها در 1396/798
آغاز شد و تا نبرد آنقره ( )1402/804ادامه یافت؛ در این دوره ت امرگذاری مدرسما بر
سماستاای دولت عثمانی به نه ،چش گمری افزایش یافت بروی از پژواشگرا  ،بدو
ت،جه به این تقسم بندی ،فرمانروایی بایزید را دوره تسرط عرما و مدرسما به شمار آوردهاند
(برای نم،نه نکـInalcik, The Ottoman Empire, 188 :؛ )Ocak, 2/180
جریا اای مخالف اسالم مدرسی ،تمامی تالش را برای بر تخت نشاند بایزید اول ،به کار
بستند بیتردید ،ویژگیاای اوالمی بایزید و رویکرد او به دین و مذاب ،در حمایت این
گروهاا از وی ،نقش زیادی داشت بایزید اول بر والف اسالف و،د که به م،ل بدلمسی
(« )348/4در مسند والفت و شاای مهرقاً ارتکاب کبائر مناای ننم،دهاند» ،دلبستگی چندانی
به انجاراای شرعی و اسالم مدرسی نداشت او مجالس و،شگذرانی برپا میکرد و آشکارا
شراب مین،شمد (عاشقپاشازاده69 ،؛ روحی395 ،؛ نشری )332 ،با این حال ،بنا بر الزامات
سماسیـ اداری و نقش مدرسما در ادارۀ ام،ر ،جایگاه جریا مدرسی در اممن دوره ،بمش و
ک حوظ شد تا جایی که عری پاشا ،شاوصترین مدرسی حاضر در دستگاه عثمانی ،در مقام
وزارت عظمی ابقا شد (اورجبک )27 ،در وامع ،جایگاه اسالم مدرسی در این زما  ،در دولت و
2
جامعۀ عثمانی تا بدا حد تثبمت شده ب،د که نادیده گرفتن کامل آ  ،دش،ار ب،د
 1کشتن شاازاده ای عثمانی آ ا در ممدا جن و در حال جهاد و غزا ،کاری ناج،انمردانه ب،د بدین
سبب گوتار مبه م،روا عثمانی در این باره و انتساب ت مل برانگمز متل وی به ارکا دولت تا
حدودی مابل درک است عال وه بر این در بروی منابع حتی گوته شده است که این متل بنا بر وصمت
و و،است و،د مراد وداوندگار ص،رت گرفته است (Doukas, 61؛ ابنحجر)491/1 ،
 2از یک س ،،مدارس ،تربمت کننده و ت ممن کنندۀ بمشتر نمرواای م،رد نماز دستگاه اداری و مضائی
عثمانی ب،دند ( )Shinder, 515; Imber, 227و از س،ی دیگر ،تعداد مدرسما در جامعۀ عثمانی
افزایش چشمگمری یافته ب،د و عرمای برجستهای ظه،ر کرده ب،دند
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بایزید اول در دوره نخست سرهنت ،اگر چه به بهرهگمری از مدرسما در ادارۀ ام،ر
ادامه داد ،اما ارگاه م،معمت را مناسب میدید ،در برو،رد با این جریا  ،درن نمیکرد
او فساد دستگاه مضایی و افزایش شکایات عم،می از مضات به سبب ارتشاء را دستاویز
مناسبی برای برو،رد با مدرسما شاغل در ام،ر مضایی مرار داد وی در ینیشهر
(یکیشهر) بمش از بمست ماضی را زندانی کرد و فرما داد آنها را به امراه اعضای
وان،ادهشا بس،زانند (احمدی67b ،؛ عاشقپاشازاده70 ،؛ اوروجبک29 ،؛ بدلمسی،
350/4ـ351؛ نشری334/1 ،؛ ت،اریخ آل عثما  )31 ،عری پاشا که مدرسی سماست
پمشهای ب،د ،به رغ وهمر ب،د م،معمت ،برای نجات مضات وساطت کرد و به سرها
گ،شزد کرد که دولت برای ادارۀ ام،ر مضایی ،نمازمند این مدرسما است و به جای برو،رد
مهرآممز و حذفی ،باید زممنهاای ارتکاب آنها به ارتشاء را از مما ببرد او به سرها یادآور
شد که مضات به دلمل پایمن ب،د م،اجب و نمازاای مالی ،ناو،استه مرتکب این امر
شدهاند از این رو ،با ایجاد تمهمدات الزم و افزایش حق،ق آنها ،از وم،ع دگربارۀ چنمن
عمری ممانعت به عمل و،ااد آمد (عاشقپاشازاده70 ،ـ71؛ اورجبک29 ،ـ )31این وامعه
نشا میداد که جریا اسالم مدرسی بهرغ م،ضع ضعف در این دوره ،آنقدر در دستگاه
عثمانی نو،د داشت که بت،اند جایگاه و م،معمت و،د را حوظ کند
توبۀ یلدرم بایزید و تجدید قدرت جریان اسالم مدرسی
گرچه به زع دوکاس ،م،رخ بمزانسی (د  ،)1455/859بایزید اول «پرش،رترین پمرو
مهمد[ص]» ب،د ( ،)Doukas, 62اما وی تا اواسط سرهنت و،د ،از ارتکاب اعمال منافی
شرع پرامز نمیکرد با این حال حشمت و سه،ت وی ،مانع اظهار مخالوت با رفتاراای
او میشد اما حض،ر و نو،د مدرسما در دستگاه عثمانی ،به تدریج ت امر و،د را نشا
داد بنابر گزارشاای م،ج،د ،یردرم آ گاه که در سال  ،1396/797از حمرۀ نمرواای
صرمبی متهد اروپایی ،به فرماندای مرال انکروس (سمگمسم،ند 1پادشاه مجارستا ) آگاه
شد ،در ترک مهاصرۀ مسهنهنمه ،تردید داشت در نتمجه از «ائمّه و عرمای صاحب رأی»
مش،رت و،است و از آنها استوتاء کرد و عرما به وج،ب مقابره با نمرواای متهد مسمهی
مهاج  ،فت،ا دادند (برای متن فت،ی نکـ  :بدلمسی )357/4 ،سرها  ،به برکت فت،ای
مدرسما  ،در جن صرمبی نمهب،لی (نمک،پرمس) در  ،1396/797پمروزی دروشانی به
1. Sigismund.
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دست آورد (ابنکمال262-256/4 ،؛ )Fine, 424-425این پمروزی م،جب شهرت وی در
جها اسالم شد (ابنفرات456/9 ،؛ ابنماضی شهبة )607/3 ،از این رو اعتبار و منزلت
جریا مدرسی در نزد یردرم بایزید ،افزایش چشمگمری یافت بایزید در 1396/798
راای بروسه شد و به شکرانۀ این پمروزی ،با استواده از غنای به دست آمده،
عمارت(مجم،عۀ) ومریهای در شهر بنا کرد که جامع و مدرسهای ا در آ ب،د
(شکرهللا ،آ164ـ ب164؛ بدلمسی )366 ،365/4 ،مدرسما زممنه را برای واداشتن وی
به ت،به و رعایت انجاراای شرعی و به ن،شته بدلمسی (« )352/4الهاف وومّه و عنایات
وفمّه» فراا کردند به انگام دیدارسرها عثمانی از روند بنای عمارت ،وی از
شمسالدین مهمد بخاری مشه،ر به اممرسرها (د  1)1429/833که ارج و مرب زیادی
نزد سرها داشت ،دربارۀ بنای مسجد این مجم،عه پرسمد وی با کنایه گوت که «در
ارکا اربعۀ این بنما بهر ک،شه ومخانه جهت شراب ودّام سرهانی میبایست عمارت
نم،د» و در حالی که سرها از پاسخ وی شگوت زده شده ب،د ،افزود «ای پادشاه دین
پناه! چرا از اعمال ناشایست و،د منوعل نممش،ی و امر و نهی کالم ودای را بسمع
ادعا نممشن،ی» (بدلمسی368/4 ،؛ حسمن214/1 ،ـ98b( 215ـ )99aاین سخن
جس،رانه ،م،جب شد تا مدرسما  ،بر سرها نو،د بمشتری یابند و وی را به ت،به وا دارند
در نتمجه سرها از شرب ومر و ارتکاب اعمال منافی شرع ،ت،به کرد و ا نشمنی با
عرما و مؤانست با مشایخ را برگزید و «به صراط شرع م،ی ادایت گردید و به اجرای
کامل شرع نب،ی پرداوت» (روحی395 ،؛ نشری)322 ،
سماست تمرکزگرایانه بایزید عامل دیگری در گرایش وی به اسالم مدرسی ب،د وی
در فاصره سالاای  1390/792تا  ،1399/800باراا به رومایری و آنات،لی ،لشکر کشی
کرد و با از مما برداشتن بسماری از دولتاای مستقل و نممه مستقل ،این دو منهقه را
تهت تسرط مستقم دولت عثمانی درآورد (نکـ ادامه) برای ادارۀ سرزممناای گسترده
تهت فرما دولت عثمانی ،یردرم بایزید نمازمند دستگاه اداری منسج تر و کارآمدتری
ب،د که بی تردید در سایۀ امکاری و به کارگمری مدرسما و عرما امکا تهقق مییافت
( )Ocak, 2/180; Emecen, 1/17; İnalcık, op. cit, 15-16, 188بر این اساس ،دور
از دان نمست که وی با پی برد به این مه و با پذیرفتن و،استۀ مدرسما مبنی بر
 1شمخ شمس الدین مهمد بن عری الهسمنی بخاری در روزگار سرهنت یردرم بایزید ،از بخارا به آنات،لی
مهاجرت کرد و در بروسه رحل امامت افکند (طاشکپریزاده35 ،؛ مجدی76 ،؛ کاتب چربی)209/3 ،
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ت،به از ارتکاب اعمال منافی شرع مانند شرب ومر و در مقابل ا نشمنی با برجستگا آنها،
در صدد جرب امدلی و امکاری این جریا برآمده باشد بدین ترتمب دورهای در سرهنت
یردرم بایزید آغاز گردید که ت امرگذاری و نقشآفرینی مدرسما در مسائل مذابی ،نسبت به
دورۀ پمشمن افزایش یافت یردرم بایزید عالوه بر اکرام عر و عرما و تکری اال مرآ
(ابنحجر« ،)226/2 ،شخصی از اال عر و تق،ی شمخ رمضا » بن یزید ممرشهری 1را که در
عر،م شرعمه شهرت داشت ،به مصاحبت و،د برگزید و «منصب ماضی عسکری و حک،مت
شرعمّات ممالک» را بدو واگذار کرد (شکرهللا ،آ ،163آ164؛ روحی395 ،ـ396؛ نشری،
360/1؛ بدلمسی370-365/4 ،؛ طاشکپریزاده32 ،؛ حسمن)99a(215 ،
مدارس و اسالم مَدْرسی در روزگار بایزید اول
در نتمجه امدامات دورۀ دو سرها پمشمن (اوروا و مراد اول) زممنۀ گسترش بمشتر
تعرم مدرسی در عهد یردرم بایزید فراا شده ب،د بر این اساس و به رغ ک،تاای دورۀ
حک،مت وی (791ـ1389/804ـ ،)1402ت سمس مدارس و آم،زش مدرسی نسبت به
ادوار پمشمن ،رونق بمشتری یافت شهر بروسه ،کان ،اصری احداث مدارس جدید ب،د
عالوه بر مدرسۀ ت سمس شده به وسمرۀ یردرم بایزید ،مدارس دیگری چ ،مدرسۀ عری
پاشا ،مدرسۀ مال یگا  ،مدرسۀ س،باشی اینهبک ،مدرسۀ فراادیه ،مدرسۀ واعظمه و
مدرسۀ مال فناری در این شهر ساوته شد یردرم بایزید عالوه بر این که مدرسهای در
ادرنه ت سمس کرد (نشری ،)360/1 ،در صدد ت سمس دو مدرسه برای بمست طربه
(مهروسۀ ب،رسنمک یردرم سرها وانک ومفنامهسمدر50 ،ـ20( 53ـ )21در بروسه
برآمد (بدلمسی330/4 ،؛ نشری360/1 ،؛ ابنکمال56/4 ،؛ ت،اریخ آلعثما  )28 ،ار
چند تنها ،یک ی از این مدارس به نام مدرسه سرها بایزید وا یا مدرسه یردرم وانمه،
در دوره وی احداث شد (طاشکپریزاده49 ،؛ اولماء چربی )17/2 ،در ومونامۀ مجم،عۀ/
عمارت سرها بایزید در بروسه 2،که در سال  1400/802به و،است سرها و از س،ی
و،د تنظم شده است ،نکات مهمی وج،د دارد در این ومونامه ،حمایت از دین و اجرای
شرع از وظایف سرها شمرده شده و سرها بایزید عثمانی ،بهترین حاک مسرما ،
 1نام وی در منابع تنها به ص،رت «شمخ رمضا » دکر شده است اما در ومفنامۀ عریپاشا« ،رمضا بن
ابییزید القمر شهری» آمده است (عری باشا)552 ،
 2برای بهث دربارۀ این ومفنامه نکـ
Ayverdi, “Yıldırım Bâyezid’in Bursa Vakfiyesi ve Bir İstibdalnâmesi”, 37-46.
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و

صادقترین آنها و «بزرگترین آنها در رعایت اص،ل شرعی و ت،اناترینشا
شایستهترینشا به دکر آ » دانسته شده است (مهروسۀ ب،رسنمک یردرم سرها وانک
ومفنامهسمدر )4( 42 ،به رغ مبالغه آممز ب،د این عبارات ،به نظر میرسد ،تهمه
کنندگا مصد داشتند این باور را در سرها عثمانی به وج،د آورند که او در چنمن
جایگاای ،مرزم و م،ظف به اجرای شرع اسالم است و آنچه که او را بر دیگر حاکما
مسرما برتری داده ،حمایت وی از اسالم و به کار بستن اص،ل آ است (اما )5( 44 ،
ت سمس مدارس مخترف و ارتقاء جایگاه اسالم مدرسی ،م،جب شد که بروسه،
مرکزی برای حض،ر عرمای برجسته ش،د از جمره این عرما میت،ا به شمسالدین
مهمد فناری (د  ،)1431/834حافظالدین بن مهمد الکردی مشه،ر به ابنبزازی
( ،)1424/827مجدالدین مهمد بن یعق،ب بن مهمد فمروزآبادی صاحب مام،س (د
 ،)1414/817مهمد شاه بن شمسالدین فناری (د  ،)1434/837بالی بن شمسالدین
مهمد فناری (د  ،)1442/846شمخ مهبالدین ازنمقی(د  ،)1418/821شمخ مهمد بن
مهمد بن ی،سف جزری (د  )1430/833و شمخ رمضا (د [؟]) اشاره کرد
(طاشکپریزاده17 ،ـ )32شماری از این مدرسما  ،نمایندگا بارز جریا مدرسی و
حرقۀ ارتباط مدارس و حاکممت ب،دند که عهده دار مناصب مخترف سماسی ،اداری و
مضایی شدند از جمره عری پاشا ،وزیر اعظ  ،و عالیترین منصب و مقام پس سرها و
پشتمبا مدرسما ب،د شمس الدین مهمد بن حمزة بن مهمد فناری مشه،ر به «مرّا
فناری» (د  )1431/834از دیگر عرما برجسته مدرسی در این دوره است او از جمره
دانش آم،وتگا مدارس نخستمن عثمانی ب،د که پس از تهصمل نزد عالءالدین اس،د
(د  )1397/800و مهمد بن مهمد بن آمسرایی (د  1،)1388/791برای تکممل
تهصمالت و،د به مصر رفت وی پس از بازگشت به بروسه ،از س،ی یردرم بایزید ،عالوه
بر وظموۀ تدریس در مدرسۀ مناستر ،منصب مضاء بروسه (پایتخت عثمانی) یافت و
جایگاای برند در جامعه و دربار عثمانی ،به دست آورد و در مقام مشاور سرها ،
جایگاای ا پایۀ وزرا یافت و لقب «امام اعظ » گرفت (ابنتغریبردی )40/10 ،وانۀ مال
فناری در بروسه ،در فاصره مدرسه(سرها بایزید) و مصر سرها عثمانی مرار داشت که
شاید تمثمری از برمراری ارتباط مما مدارس و دولت عثمانی به ت،سط عرما باشد مال
فناری ،در منصب مضاوت بروسه ،شهادت سرها را به سبب عدم حض،ر وی در صهنه و
1

برای آگاای دربارۀ وی نکـ ”Öz, 7/308-9 :
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نداشتن اطالع کافی ،نپذیرفت و م،جب شد که سرها عثمانی که ااتمام چندانی به
حض،ر در جامع و گزارد نماز به جماعت ،نداشت ،نماز را از آ پس ،به جماعت و در
جامع به جا آورد (مجدی)50 ،
مهاجرت و اسکا مدرسما از مناطق مخترف جها اسالم به مرمرو عثمانی نمز در
دوره بایزید ،در تق،یت جریا مدرسی ت امر داشت شمسالدین مهمد جزری (د
 1)1430/833از مشه،رترین مدرسمانی ب،د که پس از ترک مااره در  1397/799راای
بروسه شد او در بروسه از جانب سرها  ،تکری شد و با مقرری روزانه  150آمچه ،به
تعرم و تدریس مشغ،ل گردید (ابنفرات457/9 ،؛ مقریزی396 ،321/5 ،؛ ابنماضی
شهبة608/3 ،؛ ابنحجر)522 ،510/1 ،
مدرسیان در کشاکش رویارویی یلدرم بایزید و امیر تیمور

به انگام جر،س بایزید اول در  ،1389/791یاپهاای حک،مت عثمانی در آنات،لی و
رومایری ،است،ار شده ب،د و حک،مت عثمانی در آستانه تبدیل شد به امپرات،ری
مدرتمندی ب،د ( )Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, 174-5پس از متل مراد
اول در ممدا جن  ،نمرواای مخالف عثمانی در آنات،لی ب،یژه مرهمانما در پی استواده
از فرصت برآمدند (استرآبادی387 ،؛ عاشقپاشازاده64 ،؛ بدلمسی329/4 ،؛ نشری،
 )310/1تهرکات این گروهاا م،جب تشدید فعالمتاای سماسی و نظامی بایزید اول در
این مناطق شد ( )Pitcher, 53از این رو ،در سالاای  1390/792تا 1399/800
بمرمکاای گرمما (کرمما ) ،آیدین ،منتشا (منتشه) ،صارووا  ،تَکه ،حممد ،آلجندر
(شاوۀ مسهم،نی) ،مرهما و مرمرو ماضی براا الدین (د  )1398/800ضمممۀ مرمرو
عثمانی شد (مرقشندی15/8 ،؛  Doukas, 63؛ شکرهللا ،آ163ـب163؛ عاشقپاشازاده،
64ـ71 ،67 ،64ـ74؛ بدلمسی341/4 ،ـ346؛ ابنکمال56/4 ،ـ136 ،106ـ150؛ حسمن،
2
196/1ـ89b(167ـ198 ،)90aـ90b(199ـ  )91aو بمرمکاای پمشمن به سنجاقاای
عثمانی در آنات،لی تبدیل شدند ( 3 )Emecen, 1/15پس از تسرط عثمانیاا بر
برای آگاای دربارۀ وی نکـ Altıkulaç, 20/551 et. seq. :

1
 2سنجاق واحد و اساس تقسممات اداری و سماسی ایاالت عثمانی تهت حک،مت سنجاقبمکی ب،د که به
واحداای ک،چکتری به نام ناحمه تقسم میشد (نکـ اولماء چربی178/1 ،؛ )David, 14
 3به ن،شته ا شاو ،یردرم بایزید برای ت،جمه حمالت و،د عرمه بمرمکاای ترکمن آنات،لی ،از عرما
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آنات،لی ،ت،سعهطربی آنها در شرق مت،مف نشد ،برکه یردرم بایزید ،با جاهطربی ،برای
تصرف مناطق بمشتر در شرق ،به چالشاای سماسی و نظامی عثمانی با دولتاای
مقتدر مسرما وارج از آنات،لی دامن زد ( )Emecen, 1/16او پس درگذشت سرها
برم،ق و جر،س فرزند وردسالش فرَج ( ،)1391/801با ادعای تعرق شهر مرهمه (وامع در
ساحل فرات عرما در شرق آنات،لی) به دولت عثمانی ،به عن،ا وارث تمامی مرمرو ماضی
براا الدین احمد (حک 783ـ1391/800ـ ،)1398مرهمه را تصرف کرد و در سال
 1398/801نمز اَلْبِستا (در شرق ممصریه) را ضمممۀ مرمرو و،د کرد ( مقریزی،
4/6 ،458/5؛ ابنماضیشهبة29 ،23/4 ،؛ یزدی1028/2 ،؛ ابنتغریبردی179/12 ،؛
روحی397 ،؛ شکرهللا ،ب164؛ نشری )334/1 ،ت،سعهطربی بایزید به سمت شرق و
امزما کش،رگشاییاای تمم،ر گ،رکانی (د  )1405/807به سمت غرب ،زممنه
رویارویی آ دو را فراا آورد ( Wittek, 47; İnalcık, “Emergence of the
;Ottomans”, I/278; Roemer, 6/77; Manz, the Rise and Rule of Tamerlane, 2
)idem, “TÊmår Lang”, x/511.

اولمن منامشۀ مما دو فرمانروا ،با نامۀ تمم،ر به بایزید مبنی بر تسرم مرا ی،سف و
سرها احمد ،آغاز گردید (ابنعربشاه164 ،؛ روحی397 ،؛ بدلمسی ،اما /6 ،377/4 ،؛
نشری344/1 ،؛ فریدو بک121/1 ،ـ122؛ عالی )85/5 ،نامهاای بایزید به تمم،ر ،به
روشنی ت امر مدرسما و جریا مدرسی را بر سماستاای دولت عثمانی در این دوره
نشا میداد لهن آمرانۀ تمم،ر در نامه نخست نشا میداد که وی مصد دارد بایزید را
به فرما برداری از و،د وادارد 1بایزید ضمن عدم پذیرش درو،است تمم،ر ،یادآور شد
که وداوند به واسهۀ غزا ،او را بر تمامی سالطمن دیگر برتری داده است (فریدو بک،
 )121/1تمم،ر در دوممن نامه ،سرها عثمانی را به فرما برداری فراو،اند و ت،صمه کرد
با عرمای والیت و،د در این زممنه ،مش،رت کند 2گروای از دولتمراد عثمانی به
 فت،ا و ج،از میگرفت ( ،)Shaw, 1/30اما در منابع متقدم ،گزارشی دربارۀ این فتاوی یا تالش بایزید
برای گرفتن ج،از نبرد با حاکما مسرما در آنات،لی ،یافته نشد
 1نکتۀ مابل ت،جه در این نامه استواده مکرر از آیات مرآنی مانند «وَتَبَمَّنَ لَکُ ْ کَمْفَ فَعَرْنَا بِهِ ْ» (س،رِ
ابراام  ،آیۀ  )45و « وَضَرَبْنَا لَکُ ُ الْ َمْثَالَ»(ادامۀ اما آیه» که برای تهدید سرها بایزید استواده شده
است (فریدو بک)121-120/1 ،
 2فریدو بک127/1 ،؛ برای بهث توصمری دربارۀ واامت متن و مهت،یات نامهاا دو طرف مندرج در
منشآت فریدو بک نکـ Daş, 142 et. seq.
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ریاست عری پاشا ،دشمنی و رمابت مما دو سرها را صالک نمیدانستند و میک،شمدند
با جرب رضایت سرها عثمانی ،برای تسرم سرها احمد جالیری و مرا ی،سف
مرام،ی،نر ،،از شدت دشمنیاا بکااند (شامی248 ،؛ عاشقپاشازاده76 ،؛ بدلمسی،
 )384-383/4از این رو تمم،ر اممدوار ب،د که بایزید با مب،ل ت،صمه مدرسما  ،اطاعت
وی را بپذیرد تمم،ر در این نامهاا عالوه بر این که و،د را غازیِ ا پایۀ سرها عثمانی
و حتی فراتر از او دانست (فریدو بک131 ،126/1 ،؛ بدلمسی ،)377/4 ،ت کمد کرد که
چ ،یردرم بایزید «پادشاه غازی و مجااد فی سبمل هللا» است ،برای این که درگمری
مما دو حاک مسرما « ،سبب فرصت کورۀ فرنک عرمه لعائن هللا» نگردد و «دست
استمال و تغرب با اال اسالم درکشایند» ،رعایت حال او و مسرمانا را کرده و از اج،م به
مرمرو عثمانی و،دداری میکند (ام381/4 ،،؛ فریدو بک  )133/1ت،جه و ت کمد به
این مهرب به این سبب ب،د که عثمانیاا ،با ابتکار عمل و امراای عرما و مدرسما ،
باراا از این حربه که مخالوت و دشمنی امرای ترکمن آنات،لی ،م،جب ممانعت از فریضۀ
غزا با کوار است ،استواده کرده ب،دند (بدلمسی )337/4 ،بایزید نمز در پاسخ تمم،ر،
ضمن اشاره به این که او و اجدادش پرچمدار غزا استند ،سرن،شت امرای ترکمن
آنات،لی را بدو یادآور شد (ابنعربشاه166 ،ـ167؛ فریدو بک 127 ،121/1ـ128؛ عالی،
84/5ـ )85تمم،ر در نامهای مدعی شد که تاکن ،به واسهۀ اشتغال عثمانیاا به امر
غزا ،رعایت حال سرها عثمانی و مصالح مسرمانا را کرده است (فریدو بک126/1 ،؛
نمز نک مقریزی81/6 ،458/5 ،؛ عالی )82/5 ،به عالوه تمم،ر ت کمد کرد که «اکر بعد از
آ بخالف آ عهد نقصانی از ما بآ دیار رسد پس بی تکرف ممل ما العماد بالره بر اعانت
دین کوره باشد حاشا و ا حاشا که این چنمن حال را ما روا داشته باشم » (فریدو بک،
 1) 126/1بدین ترتمب تقصمر حمالت احتمالی آینده را به گرد سرها عثمانی
انداوت تمم،ر حتی در نامهای ،متذکر شد که اگر بایزید فرما برداری وی را بپذیرد ،او
حاضر است در انجام فریضۀ غزا و جهاد نمز بدو یاری رساند (شامی248 ،ـ252 ،249؛
 1به ن،شته نظامالدین شامی  )248تمم،ر در دیدار با فرستادۀ بایزید در مراباغ که فردی ماضی ب،د به او
گوت که« :من بالهبع و،ااا آ نمست که مت،جّه آ طرف ش،م و لشکر بدا ممرکت ران از آ
جهت که ایشا دایما با فرن در مقابل ایستاده غزا مىکنند نمیو،اا که فرن را مّ،تی پدید آید و
اسالم را ضعوى روى نماید» شرفالدین عری یزدی ( )1031/2مهت،ای بخشی از نامۀ تمم،ر را نقل
کرده است به ن،شته وی تمم،ر متذکر شد که پمروزیاای بایزید در رومایری و جن با فرنگما  ،نه به
دلمل مدرت وی ،که در سایۀ دین و آیمن اسالم ممسر گردیده است
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فریدو بک142 ،129/1 ،؛ بدلمسی )383/4 ،اممر گ،رکانی تا بدا حد بر تکرار این
سماست (که به ن،عی ونثی کنندۀ سماست عثمانیاا ب،د) اصرار داشت که حتی پس از
پمروزی در نبرد آنقره و غربه بر بایزید ،در دیدار با سرها اسمر ،این و،استه و،یش را
تکرار کرد (شامی)258 ،
مدرسما  ،در مناسبات مما بایزید و تمم،ر ،گاه نقش سومر نمز داشتند یکی از
فرستادگا بایزید نزد تمم،ر ،فقمهی به نام «ماضی فریدالدین» ب،د (اما 248 ،؛
فریدو بک )128/1 ،تمم،ر در سماست وصمانۀ و،د عرمه عثمانی ،از مباحث دینی بهره
میبرد ،بر این اساس ،فردی آشنا احکام دینی ،میت،انست نقش مؤارتری در گوتگ ،و
مذاکره با اممر گ،رکانی ایوا کند عالوه بر این ،در نامهاای رد و بدل شدۀ مما دو طرف،
از جمره نامهاای بایزید به تمم،ر ،اغرب مباحث سماسی ،در مالب مباحث دینی و مذابی
و با استناد به آیات مرآ  ،مهرک شده است (فریدو بک،129 ،127 ،126 ،121/1 ،
 )141 ،140 ،133 ،132 ،130در وامع جریا اسالم مدرسی ،با اتکا به انجاراای م،رد
نظر و ت یمد و،د ،در مناسبات وارجی عثمانی ،به ویژه با امرا و حک،متاای مسرما ،
نقشی فعال ایوا میکرد از آنجا که فعالمتاای ص،رت گرفته برای ممانعت از درگمری
طرفمن در نهایت با ناکامی روبرو شد و حتی وزیر اعظ عری پاشا و مدرسما م،افق وی،
نت،انستند رضایت سرها عثمانی برای تسرم سرها احمد جالیری و مرا ی،سف
مرام،ی،نر ،را جرب کنند ،برو،رد نظامی دو طرف اجتنابناپذیر شد با این حال پمش از
ترک مهاصرۀ مسهنهنمه ،برای رویارویی با تمم،ر ،تهت ت امر جریا اسالم مدرسی و در
رأس آنها عری پاشا ،در ضمن تواا نامۀ صرح با دولت بمزانس ،مسائل مذابی نمز م،رد
ت،جه مرار گرفت بنا بر ت،افق دو طرف ،مهرهای بزرگ در مسهنهنمه به مسرمانا
اوتصاص داده شد و مسرمانانی از والیت نمکجه طارامچی برای سک،نت در این مهره ،به
مسهنهنمه ک،چانده شدند به عالوه جامعی در آ مهره برای اجرای ام،ر و احکام
شرعی بنا شد و ماضی مسرمانی نمز منص،ب گردید تا مسرمانا مجب،ر به مراجعه به
مهاک غمر اسالمی نش،ند (بدلمسی373/4 ،؛ عالی81/5 ،؛ )Doukas, 82-83
به سبب دستاندازی بایزید اول به مرمرو ممالمک ،امکا اتهاد با آ دولت بر ضد
تمم،ر ممسر نشد (ابنماضی شهبة150 ،149/4 ،؛ ابنتغریبردی )217/12،در نتمجه در
جنگی که در چب،ق اُواسیِ آنقره (آنق،ره یا انک،ریه) در  1402/804به وم،ع پم،ست،
سپاه عثمانی در ا شکسته شد و یردرم بایزید به اسارت درآمد (شامی256 ،ـ2598؛
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مقریزی81/6 ،ـ82؛ ابنعربشاه176 ،ـ177؛ یزدی1142/2 ،ـ1151؛ شکرهللا ،ب164؛
عاشقپاشازاده78 ،ـ79؛ روحی398 ،ـ399؛ بدلمسی383 ،ـ392؛ نشری350/1 ،ـ)354
شکست آنقره که دولت عثمانی را تا آستانۀ فروپاشی پمش برد ،برای مدارس و
مدرسما  ،پمامداای منوی داشت عالوه بر این که تمم،ر برای جر،گمری از سمهرۀ
دگربارۀ عثمانیاا بر آنات،لی ،سماست بازسازی بمرمکاای ترکمن آنات،لی را در پمش
گرفت (ابنحجر226/2 ،؛ عاشقپاشازاده80 ،ـ81؛ ابنکمال446/4 ،ـ 2،)452با مرگ
یردرم بایزید در 31403/805و رمابت و درگمری شاازادگا عثمانی برای دست یافتن بر
تخت سرهنت ،عمالً دورهای از فترت بر حک،مت عثمانی حاک شد مدارس نمز از
بمدادگریاای سپااما تمم،ر برکنار نماندند؛ در حمرهای که به بروسه ،پایتخت و
مه ترین مرکز عرمی ـ مدرسی عثمانی ص،رت گرفت ،مدارس م،رد تعرض مرار گرفتند
(بدلمسی )401/5 ،تعدادی از مدرسما از جمره ،مال فناری به اسارت در آمدند و نزد
تمم،ر فرستاده شدند  4اگر چه مالفناری ،دع،ت اممر گ،رکانی را برای حض،ر در دربار
وی نپذیرفت ،اما تعدادی از مدرسما برجسته ،از جمره شمسالدین مهمد جزری (د
 )1430/833به ناچار درو،است تمم،ر را پذیرفتند (بدلمسی)402/5 ،

1

نتیجه
درک و دریافت چگ،نگی باورمندی مذابی سرها یردرم بایزید عثمانی (بایزید اول) و
تنامض در رفتاراای عقمدتی و مذابی او ،در دو دوره از زمامداریش ،مسترزم ت،جه به
چگ،نگی و روند نو،د و حض،ر جریا اای مذابی مدرسی و ص،فمانه (عمدتاً عاممانه و
غمرشهری) در ساوتار سماسی حک،مت عثمانی است بایزید اول که در آغاز فرمانروایی،
ت،جهی به مسائل و منهمات شرعی نداشت ،به یکباره سرهانی شد متشرع و مقمد به
مسائل شرعی و مذابی این تغممر رفتار و نگرش ،عالوه بر ضرورت حک،متداری و
 1برای فتحنامهای که تمم،ر پس از پمروزی در این جن به سمرمند فرستاد (نکـ )Aka, 5-9 :
 2این سماست تمم،ر با م،فقمت زیادی امراه ب،د تا جایی که وحدت سماسی دگربارۀ آنات،لی تهت
فرما عثمانیاا ،تا زما دورۀ دوم سرهنت مهمد فاتح (857ـ1451/886ـ )1481به عقب افتاد
()Kramers & Zachariadou, viii/193
 3برای چگ،نگی مرگ یردرم بایزید (نکـ “Yıldırım Bazyezid’in Esaret ve İntiharı Hakkında”, :
) Körulu, Fuad, 591et. seq.
« 4تمم،ر فترنده اممر افندی و مال فناری و سمّد نهاع تمم،ریرره اسمْر اولدولر»(عاشقچربی)182b ،
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افزایش تجربه زمامداری ،در ممزا و روند ت امرگذاری جریا برواسته و وابسته به
مدارس بر سماستاای این سرها در تقابل با جریا رممب یعنی اسالم ص،فمانه ،ریشه
داشت؛ بدین معنی که سرها  ،در دوره نخست بمشتر مت ار از جریا ص،فمانه عاممانه ب،د
که نو،د و حض،ر پررن تری در مما طبقه نظامی عثمانی داشت با ت،جه به این که
بایزید ،با پشمبانی و حمایت جریا ص،فمانه ،گ،ی سبقت از رمبا رب،ده و به سرهنت
رسمده ب،د ،بهرغ رعایت حض،ر مدرسما در ساوتار دولت عثمانی ،چندا روی و،شی
بدا اا نشا نداد و حتی گاه بر آنها سخت گرفت اما این روند به واسهه ا،شمندی و
فرصتشناسی مدرسما دوام نمافت و آنها با ترسم ویژگیاای سرهانی مسرما و متدین،
ت،انستند نظر بایزید را به و،د جرب کنند و او را به رعایت مسائل شرعی وادارند تغممر
رفتار و باور بایزید اول ،زممنه را برای احمای مجدد مدرت و نو،د جریا مدرسی در دولت
عثمانی فراا کرد از این رو ،بالفاصره مدارس پرشماری در بروسه و ادرنه از س،ی شخص
سرها و دیگر امرا و صاحب منصبا ت سمس شد اگرچه این جریا  ،در جر،گمری از وم،ع
جن مما دو سرها مشه،ر و مدرتمند عثمانی و گ،رکانی ،ناکام شد ،اما ک،ششاای
آنها در این راه نشا داد که بر والف دوره اول ،در رمابت با جریا رممب (جریا ص،فمانه
عاممانه) ت،انستند نقش و حض،ر پررنگی در تصمم گمریاای مه سماسی ایوا کنند
منابع
ابنتغریبردی ،جمالالدین ی،سف ،المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ،چاپ مهمد مهمد
أممن ،ماارة :مهبعة دار الکتب و ال،اائق الق،ممة2003/1423 ،
ابنحجر العسقالنی ،شمخاالسالم الهافظ ،إنباءُ الغُمر بأنبَاءِ العُمر ،چاپ حسن حبشی ،ماارة:
المجرس األعری لرشئ ،االسالممة1389 ،ـ1998/1419
ابنعربشاه ،اب،عباس شهاب الدین احمد بن مهمد دمشقی ،عجائب المقدور في نوائب تیمور،
چاپ سهمل زکار ،دمشق :نشر التک،ین2008 ،
ابنفرات ،ناصرالدین مهمد بن عبدالرحم  ،تاریخ ابنفرات ،المجرد التاسع (الجزء الثانی) ،چاپ
مسهنهمن زریق و نجال عزّالدین ،بمروت :المهبعة االممرکانمة1938 ،
ابنماضی شهبة ،تقیالدین أبیبکر بن إحمد ،تاریخ ابنقاضی شهبة ،چاپ عدنا درویش،
دمشق1977 :
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