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 چکیده
های مهم در فراهم کردن مقدمات یورش فراگیر سلیم اول به قلمرو  یکی از مؤلفه

در . میه بودممالیک، همراه کردن مدرسیان و علمای صاحب افتاء و زعماء طبقه عل
ها به ممالیک، اگرچه به جواز مدرسیان و فقهاء عثمانی،  بررسی مسألۀ حمله عثمانی

 روند صدور این فتاوی و مالحظات مدرسیان و  شود، اما اغلب به پیچیدگی اشاره می
دهد با توجه به  این پژوهش نشان می. شود فقهاء صاحب فتوی، توجه چندانی نمی

االسالم روزگار سلطنت بایزید دوم مبنی بر حرمت جنگ دو  اینکه فتوی مال عرب شیخ
ساله عثمانی و ممالیک شد،  های پنج حاکم مسلمان، منجر به پایان یافتن جنگ

همچنین نظر به اینکه سالطین مملوک مذهب تسنن داشتند، اعالم جهاد علیه آنها به 
وم در امر استفتاء، سلیم اول با اطالع از این مهم، به شیوۀ مرس. سادگی میسر نبود

درخواست فتوی برای شرعی بودن یورش به قلمرو ممالیک را به صورت هدفی کلی و 
مدرسیان و صاحبان افتاء نیز با توجه به همۀ . بدون اشاره به مصداق آن مطرح کرد

مشکالت پیش رو در اعالم جهاد بر ضد حاکمان سنی مملوکی، فتاوایی چندپهلو صادر 
ممالیک، حمله داد به قلمرو از یک سو، به سلطان عثمانی اجازه میاین فتاوی . کردند

 .کند و از سوی دیگر به ظاهر تناقضی با فتوای پیشین مالعرب نداشت
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 مقدمه
یم اول به شام و مصر و برانداختن دولت ممالیک جانبۀ سل یورش نظامی همه

تردید یکی از حوادث مهم تاریخ عثمانی است که پیامدهای آن،  ، بی)٩٢٢/١٥١٦(
از زمان جلوس . رویدادها و سیر تاریخی جهان اسالم را برای مدتی تحت تأثیر قرار داد

که یکی عثمان،  طلبی سرزمینی حکومت آل ، سیاست توسعه)٩١٨/١٥١٢(سلیم اول 
در نتیجه این تغییر، . عوامل تعیین کننده در استمرار اقتدار آنها بود، تغییر بنیادین یافت

یا دارالکفر متوجه ) ایلی روم(جزیره بالکان  طلبی از سمت اروپا و شبه سیاست توسعه
های پیاپی در دوره پیشین،  در جریان لشکرکشی. های اسالمی یا داراالسالم شد سرزمین
، طبقۀ علمیه و علمای صاحب فتوی، به نام جهاد و با هدف گسترش مرزهای مدرسیان

داراالسالم از سوی حاکم مسلمان، بیشتر در کنار سالطین و سپاهیان عثمانی بودند و 
، با صدور فتوی، دولتمردان و )زعم آنها به(هر زمان که الزم بود، برای تسهیل امر جهاد 

 طلبی از  اما با تغییر سیاست توسعه. کردند پیشگان عثمانی را همراهی می جنگ
های  های غیراسالمی و مسیحی در اروپا به سمت داراالسالم و قلمرو دولت سرزمین

رسمیت یافتن . ها و مشکالتی یافت مسلمان از سوی سلیم اول، این همراهی پچیدگی
این  در ایران از سوی شاه اسماعیل صفوی و تکاپوهای وی برای اشاعه  مذهب شیعه

مذهب در آناتولی، موجب شد تا صاحبان افتاء در عثمانی، انگیزه الزم را برای صدور 
اما تکرار این مهم در قبال . فتوی جهت جنگ با صفویان و شیعیان به دست آورند

ممالیک سنی مذهب، که خادمانِ حرمین شریفین و حامیان دستگاه خالفت بودند و نزد 
 داشتند، مالحظات خاص ایها، جایگاه ویژه ی عثمانیمسلمانان اهل سنت و رعایای سن

رویارویی نظامی ) ١٥١٢ـ٩١٨/١٤٨١ـ٨٨٦. ـ حک(در دوره بایزید دوم . خود را داشت
از این . االسالم عثمانی به مصالحه انجامید ها و ممالیک در نهایت با فتوای شیخ عثمانی

 .   صاحبان افتاء، دشوار بودرو صدور فتوی بر ضد ممالیک و همراهی با سلیم اول از سوی
تطبیقی، مواضع مدرسیان و روند صدور ـ  با رویکردی تحلیلیکوشد پژوهش حاضر می

مملوکی در دوره بایزید دوم و سلطان سلیم  ـ  فتواهای تأثیرگذار در مناسبات عثمانی
ترسیم نقش و سهم علماء صاحب افتاء در مناسبات دو دولت . یاووز را بررسی کند

سنت، به ویژه یورش سلیم اول برای ضمیمه کردن شامات و مصر به  ن و اهلمسلما
قلمرو عثمانی و برانداختن دولت ممالیک، درک تاریخی جایگاه مذهب و نیز علما و فقها 

سازد و این فرضیه را  تر می گرفت، روشن هایی که به نام مذهب، صورت می را در جنگ



  ٤٩  )روزگار بایزید دوم و سلیم اول( مملوکی ـ   مانیمدرسیان و رویارویی عث

در جهان اسالم همواره بر مبنا و عنصر قدرت، اما که فرآیند تغییرات و تحوالت تاریخی 
 .    بخشد در ظاهر به نام مذهب و توجیهات مذهبی بوده، قوت بیشتری می

 
 ها و ممالیک در عهد بایزید دوم رویارویی نظامی عثمانی: زمینه تاریخی

داد   میدر تاریخ متقدم عثمانی، مسئله جانشینی و انتقال قدرت همۀ امور دیگر را تحت تأثیر
در دوره سلطنت بایزید دوم، . شد گر می و حتی در مناسبات خارجی عثمانیان نیز جلوه

ویژه در قبال  مسئله جانشینی به شکل چشمگیری بر سیاست داخلی و مناسبات خارجی، به
سوق دادن روند مناسبات دو دولت به رویارویی . دولت ممالیک مصر و شام سایه افکنده بود

. ـ حک( لجانبۀ سلطان سلیم او ش نظامی همهدر این دوره، زمینه را برای یورمستقیم نظامی 
پس از درگذشت محمد . به قلمرو سالطین مملوک فراهم ساخت) ١٥٢٠ـ٩٢٦/١٥١٢ـ٩١٨

 به هنگام عزیمت به آناتولی، در محلی به نام مال ١٤٨١ مه ٨٨٦/١١االول   ربیع٣فاتح در 
بک،  ؛ طورسون٢٢٠پاشازاده،  عاشق) (تکورچایری(نزدیک تکفور چایری ) مال تپه(دپه  

، به واسطۀ فقدان قاعده مشخص برای انتقال قدرت به سلطان )٤٦٨؛ روحی، ١٧٦ـ١٧٣
های مختلف برای روی کار  عثمان بار دیگر سر برآورد و جناح  بحران جانشینی در آل1بعدی،

این بحران، با جلوس شاهزاده . )٢٧٩قوامی، (آوردن شاهزادۀ مورد نظر خود، به تکاپو افتادند 
؛ ٦١، منشآتزاده،  تاجی( به ظاهر فرو نشست ١٤٨١ مه ٨٨٦/٢٨االول   ربیع٢٠بایزید، در 

 . ؛ قس١٣١بک،  ؛ اوروج)7r-4v (٢٠٧ـ٢٠٦، عثمان تواریخ آل؛ بهشتی، ٤٦٩ـ٤٦٨روحی، 
İbn Kemal, Tevarih-i al-i Osman, viii/2 .( عثمانی اما پیامدهای رقابت شاهزادگان

، رقیب و مدعی جدی دیگر )فرزند دیگر محمد فاتح(به سبب زنده ماندن شاهزاده جم 
این شاهزاده عثمانی که در رقابت با . عثمان شد سلطنت، همچنان دامنگیر حکومت آل

سپس با . برادر، ناکام مانده بود، رهسپار بروسه شد و سکه و خطبه را به نام خود کرد
ثمانی به دو بخش، آناتولی ، پیشنهاد کرد پس از تقسیم قلمرو عارسال هیأتی نزد برادر

 ٢٠٩ـ٢٠٨؛ بهشتی، ٢٢١ـ٢٢٠پاشازاده، عاشق(یزید واگذار شود و روم ایلی به بابه جم 

                                                                                                                                            
، کنـد منـد     نمند و قـانو       نظام  ، امور را  نامه سعی کرد    محمد فاتح نیز که برای اولین بار با تدوین قانون         . ١

 ;İnalcık, “The Rise of the Ottoman Empire”, 1/303.: نکــ   ( مغـولی ـ  های ترکی تحت تأثیر سنت

idem, “A Case Study in Renaissance Diplomacy”, 344 (      از ذکـر شـرایط یـا تعیـین مـستقیم
 :نکــ    (واگـذار کـرد    و آن را به مـشیئت الهـی          )٢٧،  عثمان  نامۀ آل   قانون  : نکـ( کرد    خودداری جانشین

  ).٨/١١٣٣، هشت بهشتبدلیسی، 
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)7r-8v( ،؛٩٤٨ـ٨/٩٤٧؛ بدلیسی، همان İbn Kemal, viii/11, 15-6 ،؛ خواجه سعدالدین
آرایی   نتیجه دو طرف در برابر هم، صفبایزید دوم، این پشنهاد را نپذیرفت و در). ٢/١٠

 ٨٨٦/٢٠اآلخر   ربیع٢٢(بایزید پیروز شد ) یکیشهر(شهر  در این رویارویی، در ینی. کردند
سلطان، جان سالم به در برد و برای حفظ جان خود ناگزیر به مصر  ، اما جم)١٤٨١ژوئن 

ـ ٩٠١/١٤٦٨ـ٨٧٢. ـ حک(الحمایۀ قایتبای سلطان مملوک  پناهنده شد و خود را تحت
؛ ٤ـ٢،  واقعات سلطان جم؛١٣٢ـ١٣١بک،  ؛ اوروج٢٢١پاشازده،  عاشق(قرار داد  ) ١٤٩٦

 ). ٤٧٠ـ٤٦٩روحی، 
دانستند  ثباتی در آناتولی و قلمرو عثمانی را به صالح خود می ممالیک که آشوب و بی

 بر ، پناهندگی شاهزاده مدعی سلطنت را فرصتی مغتنم برای فشار)٦٢متولی، : ـ نک(
، به ویژه اینکه از مدتی )٤٩بلیغ افندی، : ـ نک(شمردند  کار عثمانی  سلطان جوان و تازه

پیش بر سر حاکمیت بر مناطقی از شرق آناتولی با همدیگر رقابت و کشمکش داشتند 
)Shaw, 1/73 .( از این رو بایزید دوم کوشید تا نظر مدرسیان و طبقۀ علمیه را برای نفی

 İnalcık, “A Case(و اعالم حقانیت سلطنت خود به دست آورد سلطان  دعاوی جم

Study in Renaissance Diplomacy”, 345 .( بر این اساس، سلطان عثمانی با هدف به
، بسیاری از امالک و اراضی وقفی را )Fleischer, 239(رخ کشیدن پایبندی خود به شرع 

 و به تعبیر ١یط سابق بازگرداندمصادره شده بود به شرا) محمد فاتح( که از سوی پدرش
آیت شریعت را برافراشت و رایت ظلم و بدعت را بر زمین «) ١٥٣٦/ ٩٤٣. د(کمال  ابن

یابی به قدرت، از  های جم برای به دست در نتیجه کوشش). İbn Kemal, viii/4-6(» کوبید
 همان، بدلیسی،(تعبیر شد » خروج بر امام و خلیفۀ زمان«سوی علما و فقهای زمان به 

اَطیعُوا  اَطیعُواللّهَ وَ«و عدم پذیرش سلطنت بایزید دوم از سوی او نافرمانی از آیۀ ) ٨/٩٥٤
حمایت مدرسیان و طبقه ). İbn Kemal, viii/11( خوانده شد ٢»الرَّسُولَ وَ اُولِى االَْمْرِ مِنْکُمْ

 جم، نتوانست در علمیه از بایزید دوم، جریان رویدادها را به نفع وی رقم زد و شاهزادۀ
سلطان که با  جم). Shaw, 1/71(آناتولی و قلمرو عثمانی پشتیبانِی چندانی به دست آورد 

کمک و حمایت ممالیک و برای گرفتن تاج و تخت عثمانی، به آناتولی بازگشته بود و حتی 
، برادر پیر احمدبک ٨٨٨/١٤٨٣. د( مانلو بک قره اتحادی سیاسی و نظامی بین او و قاسم

                                                                                                                                            
اَوْقَافْلَری وَ عِمارَتلَری شَرطِ وَاقِف اُزَره اْبِقَا ایدُب اَوَّلْدَنْ احِْدَاث اُولُنَان بِـدعَتْلَری رَفْـع ایـدُب وَ رَعَایایَـه              «. ١

 ).İbn Kemal, Tevarih-i al-i Osman, VIII/3-4؛ ٤٤٦روحی، ( »اَنْفَعْ و اَسْلَمْ قَانُونْلَرْ قُویُب
 .٥٩ سورۀ نساء،. ٢



  ٥١  )روزگار بایزید دوم و سلیم اول( مملوکی ـ   مانیمدرسیان و رویارویی عث

؛ روحی، ١٣٢بک،  ؛ اوروج٥، واقعات سلطان جم(مان  بسته شده بود  قره ل خرین امیر آآ
؛ خواجه İbn Kemal, VIII/23-5؛٨/٩٥٢؛ بدلیسی، همان، )13v(٢١٤؛ بهشتی، ٤٧٠

، در نهایت کاری از پیش نبرد و با شکست دگرباره از بایزید، .)١٩، ١٧، ٢/١٤سعدالدین، 
؛ ٢٢١پاشازاده،  ؛ عاشق٧ـ٥، واقعات سلطان جم(س پناه برد های رودو به اجبار به شوالیه

خواجه ؛ ٩٥٧ـ٨/٩٥٤بدلیسی، همان، ؛ )15v-14r( ٢١٦ـ٢١٤؛ بهشتی، ٤٧٠روحی، 
 و ٢ که جم زنده بود١٤٩٥فوریه  /٩٠٠ با این حال، تا جمادی االول ١).٢٣ـ٢/٢٠ین، سعدالد

بک،  ؛ سهی٢٥١پاشازاده،  عاشق: ـ نک( نگرانی از بازگشت احتمالی وی ٣کرد، در اروپا زندگی می
، )Parry, “B§yezÊd II”, I/1119 (طلبی عثمانی در اروپا  در کنار ممانعت از توسعه٤،)٣٢٣

های اروپایی، پرداخت باجی سنگین را  موجب شده بود تا بایزید دوم تحت فشار دولت
م، در نهایت آتش  از بایزید دو خواهی سلطان و باج  حمایت ممالیک از جم٥.نیز بپذیرد

بایزید دوم پس از رهسپار شدن شاهزادۀ عثمانی به . درگیری میان دو طرف را برافروخت

                                                                                                                                            
مـان بـود، در پـی مـسائل سیاسـی و              سلطان والی قره    ای که جم    در زمان حیات محمد فاتح و در دوره       . ١

ــز محاصــرۀ رودوس در   خواجــه :نکـــ  ( توســط نیروهــای عثمــانی٨٨٥/١٤٨٠نظــامی آن دوره و نی
 ). Uzunçarşılı, 2/161-2؛Baysun, III/70(  بودشده ها آشنا ، با شوالیه)٥٧٥ـ١/٥٧٢، سعدالدین

سلطان را ناشی از خروج او بر سلطان عثمـانی             با بیانی بدیع سرنوشت جم     )٨/٩٥٤،  هشت بهشت  (یسیبدل. ٢
هر آینه حق تعالی او را بهر نوع آفات و بهر کونه نامرادی از جهات ممتحن و مُبتلی ساخت و              «: دانسته است 

چرا که بعد از خروج از طاعت سلطان ... ا بمذلّت غربت و جالی اوطان انداخت جهت ظهور تأدیب اآلهی او ر     
الطّاعه بخدمتکاری و طاعت داری سالطین و ملوک مصر و شام که راه غالمـی و بنـدگی ایـن خانـدان                    الزم

 .»خالفت مقام دارند بابتالء ضروری و کرفتاری اضطراری با کمال خفّت و خواری افتاده بود
ـلطان جـم     : و نیز مرگ وی نکــ       ) رودوس، فرانسه و رم   ( جم در اروپا     برای حضور . ٣ ـات س  بـه بعـد؛ بهـشتی،       ٧،  واقع

  ؛.Baysun , III/73 et seq؛ ٤٠ـ٢/٢٥ ؛ خواجه سعدالدین،٩٦٠ـ٨/٩٥٨؛ بدلیسی، همان، )17r-15v (٢١٧ـ٢١٦
2/162-174 Uzunçarşılı, ؛İnalcık, “A Case Study in Renaissance Diplomacy”, 346 et seq.. 

در رودوس، فرانسه ) Knights of St. John( های سنت ژان به مانند ممالیک، شوالیهین دوره، در طی ا. ٤
 بهـشتی،   :نکــ   ( اسـتفاده کننـد   هـا     و رم نیز سعی داشتند از جم به عنوان ابـزار فـشار علیـه عثمـانی                

٢١٧)16v( ؛İnalcık, op. cit..( 
 و پـنج هـزار        متعهد شده بود که ساالنه چهل      ،ت جم به قلمرو عثمانی     از بازگش  جلوگیریبایزید برای   . ٥

پس از مرگ ). Uzunçarşılı, 2/171؛ ٨/٩٥٨بدلیسی، همان، ( های رودوس بپردازد سکۀ طال به شوالیه
ی نظـامی گـسترده در اروپـا مهیـا گردیـد و      هـا  فعالیـت گیـری   سلطان جم بود که شـرایط بـرای پـی    

 بختـی  بایزیـد دوم یعنـی پیـروزی در نبـرد دریـایی بـر ونیـز و فـتح اینـه            ین دستاورد نظامی    تر  بزرگ
؛ ٢٥٨ــ ٢٥٤پاشـازاده،    عاشـق :بـرای ایـن فـتح نکــ      ( به دست آمـد      ٩٠٥/١٤٩٨در  ) Lepanto/لپانتو(

    ).١٢٧ـ١٢٦، تواریخ آل عثمان؛  ٩٦ـ٢/٨٨ ؛ خواجه سعدالدین،١٠٢٨ـ٨/١٠١٧بدلیسی، همان، 



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٥٢

 ٨٨٩/١٤٨٤رو، در  از این. کی بر ضد آنها لشکر کشیدرودوس، برای انتقام از دولت مملو
؛ ٨/٩٧٣؛ بدلیسی، همان، )21v-19r( ٢٢٢ـ٢١٩؛ بهشتی، ٢٢٩ـ٢٢٧پاشازاده،  عاشق(

، سپاهیان عثمانی را راهی قلمرو سلطان قایتبای کرد و )٤٤ـ٢/٤١دین، خواجه سعدال
ها و ممالیک درگرفت که تا  هایی متوالی میان عثمانی بدین ترتیب، سلسله جنگ

 .ادامه داشت ٨٩٥/١٤٩٠
 

 مملوکی   ـ  های عثمانی االسالم و  خاتمه جنگ فتوای شیخ
ها عمالً دستاوردی   این سلسله جنگرغم کوشش بایزید دوم برای پیروزی بر ممالیک، به

سلطان،  سلطان عثمانی از ترس خطرات احتمالی ناشی از زنده بودن جم ١.نداشت
 ;.Parry, loc. cit(توانست از تمامی توان نظامی خود، علیه ممالیک استفاده کند  نمی

Guilmartin, 739 .(های خاصی  در چنین شرایطی، متارکه جنگ با ممالیک، پیچیدگی
از این رو، بهره گیری از نفوذ مدرسیان و طبقه علمیه برای فراهم کردن . افته بودی

 حالیبنا بر گزارش منابع، در . ای پیدا کرد مقدمات صلح با ممالیک اهمیت تعیین کننده
کوفتند و ظاهراً برای ترغیب  که برخی از ارکان دولت بر طبل دشمنی با ممالیک می

الحاد و ظلم و عصیان « فتوای تعدادی از علما در باب ، بهسلطان عثمانی به ادامۀ جنگ
، )٢/٦٧؛ خواجه سعدالدین، ٨/٩٨٩بدلیسی، همان، (کردند  استناد می» ملوک مصر و شام

 که 2شیخ االسالم عثمانی،) ٩٠١/١٤٩٥. د(عرب الدین علی العربی مشهور به مال نزی
 مذکور فتوایدانست، با  یها را به صالح نم درگیری و جنگ میان ممالیک و عثمانی

 با صدور فتوایی مبنی بر حرمت جنگ میان دو دولت مسلمان و ریخته  ومخالفت کرد
 برآمد ینطرفمیان شدن خون برادران دینی به دست همدیگر، درصدد مصالحه 

گروه مخالف االسالم،  شیخبا پشت گرمی . )٢/٦٧جا؛ خواجه سعدالدین،  بدلیسی، همان(
 جنگ با ممالیک خالف سنت تا به بهانه این کهه خود جرأت دادند ب،  با ممالیکجنگ

مطلقا الیق دولت «گیری این سنت در بالد کفر است و این امر  غزا و مانعی برای پی
، سلطان )٩٩١ـ٨/٩٨٩بدلیسی، همان، (» چنین خاندان و مجاهدان فی سبیل هللا نیست

                                                                                                                                            
؛ ٢٤٠ــ ٢٢٩پاشـازاده،      عاشـق  : و ممالیک در دورۀ بایزید دوم نکـ         ثمانیی میان دولت ع   ها  جنگبرای  . ١

ــک،  اوروج ــ١٣٥ب ــشتی، ١٣٦ـ ــان،  )32v-25r(٢٣٣-٢٢٥؛ به ــسی، هم ــ٨/٩٧٦؛ بدلی ــه  ؛٩٨٩ـ خواج
 ؛ Uzunçarşılı, 2/191-3؛١٢٥ـ١٢٠،  تواریخ آل عثمان؛٦٥ـ٢/٤٩ سعدالدین،

ـای وی بـه عنـوان شـیخ       ، مـال عـرب بـه      ٨٩٣/١٤٨٨پس از درگذشت مال گـورانی در        . ٢ االسـالم برگزیـده شـد      ج
 ).٢/٤٠٣، سلم الوصول الی طبقات الفحول؛ کاتب چلبی، ٢١٤آ/٢؛ الکفوی، ١٧٥؛ مجدی، ٩٢،زاده،  طاشکپری(
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ردن مقدمات صلح، با سلطان برای فراهم آونیز مال عرب . کنندرا به صلح ترغیب 
ها، او را به  مبنی بر ترک مخاصمه با عثمانیوی تبای مکاتبه کرد و ضمن نصیحت یقا

 ،ها شکوشدر نتیجۀ این ). ٦٩ـ٢/٦٨؛ خواجه سعدالدین، ٨/٩٩٠همو، (تشویق کرد صلح 
و به تعبیر خواجه سعدالدین، ) ٢/٦٧همو، ( عرب موافقت کردبایزید دوم با درخواست مال

در سال ترتیب بدین . »تدبیر دلپذیر موالنا عرب بر ضمیر مهر تنویر شاه جا گرفت«
ها و ممالیک به ترک مخاصمه و صلح و آشتی مبدل   دشمنی میان عثمانی٨٩٠/١٤٩٠

 ٢٣٥ـ٢٣٤ بهشتی، :جا؛ قس ؛ خواجه سعدالدین، همان٨/٩٩١بدلیسی، همان، (گردید 
)35r-33v (نکرده است این مصالحه ای به نقش مال عرب در که اشاره .( 

 
 چینی برای یورش فراگیر به قلمرو ممالیک سلیم اول و زمینه

ها با ممالیک در دوره بایزید دوم، در نهایت با وساطت مالعرب و  ی عثمانیها جنگاگرچه 
ها، به پایان رسید، اما با روی کار آمدن سلیم اول در  بدون دستاورد چندانی برای عثمانی

سلیم در رقابت با دیگر . مملوکی تغییر کرد ـ  ضاع حاکم بر مناسبات عثمانی او٩١٨/١٥١٢
یابی به تاج و تخت، منتظر درگذشت پدر نماند و در نهایت سلطان  برادران برای دست

هایی حتی در مرگ زود هنگام وی  سالخوردۀ عثمانی را از تخت به زیر کشید و بنابر گزارش
رو، سلیم پس از تکیه بر مسند فرمانروایی عثمانی،  ن از ای1.پس از عزل، دخالت داشت

درصدد برآمد از طریق درافتادن با رقبای دولت عثمانی، که پیشتر بایزید دوم در قبال آنها 
سیاست مماشات و مدارا در پیش گرفته بود، نشان دهد که در به زیر کشیدن پدرش از 

ماعیل صفوی درافتاد و وی را در وی در آغاز به با شاه اس. تخت سلطنت برحق بوده است
پس از آن در صدد به ).  به بعد١٥٠همو، . ـ نک( شکست داد ٩٢٠/١٥١٤جنگ چالدران در 

مملوکی در عهد بایزید ـ  های عثمانی بدین منظور کوشش شد تا جنگ. قلمرو ممالیک برآمد
. د (فی پاشاای که بنابر گزارش لط دوم، به صورت ناکامی بزرگ، نشان داده شود، به گونه

از مصر انتقام عثمانی «بایزید دوم در زمان تسلیم سلطنت، از فرزندش خواست ، )٩٧٠/١٥٦٣
از این رو سلیم درصدد بود پس از ). ٢٠٣لطفی پاشا، (» و از قزلباش انتقام اهل اسالم را بگیر

 در ها غلبه بر شاه صفوی در جنگ چالدران، با پیروزی بر ممالیک، ناکامی پیشین عثمانی
 ). Âli, 12/1149؛ ٩١ـ٩٠ ،زنبل ابن: ـ نک(رویارویی با ممالیک را جبران کند 

                                                                                                                                            
بحران مشروعیت سلیم اول    «عبادی،  . ـ  برای بحث تفصیلی درباره روند به قدرت رسیدن سلیم اول نک          . ١

 .  ١٤٩ـ١٤٣، »نو ارتباط آن با وقوع جنگ چالدرا
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حمله به قلمرو صفویان به بهانه تشیع شاه اسماعیل اول و کوشش وی برای گسترش 
مذهب شیع صورت گرفت، اما حمله به قلمرو ممالیک که خود بر مذهب اهل سنت بودند، 

ز این رو جلب نظر عامه مردم و طبقه علما و مدرسیان ا. پذیر نبود با چنین توجیهی امکان
ظاهراً همین دشواری موجب شده بود که . برای همراهی با سلطان عثمانی دشواری بود

به رغم اینکه . سلیم اول نتواند تصمیم خود را درباره یورش به قلمرو مملوکان آشکار سازد
شرقی در آناتولی صادر شد،  فرمان حرکت سپاه عثمانی به سوی مرزهای ٩٢٢/١٥١٦در 

). ٤٤٦، ٤/٤٤٥أیاس،  ابن(مقصد اصلی سپاه و هدف واقعی این لشکرکشی روشن نبود 
نظامی برای  کارانۀ سلیم را صرفاً ترفندی  هرچند برخی از پژوهشگران این اقدام محافظه

 احتمال مخالفت اما). Uzunçarşılı, 2/280 (اند گیر کردن دولت مملوکی دانسته غافل
مدرسیان و طبقۀ علمیه با اقدام نظامی بر ضد ممالیک سنی مذهب را نیز نباید از نظر 

ها با  ای میان عثمانی در دورۀ بایزید دوم، با مداخله مال عرب، مصالحه. دور داشت
 ظاهراً به دلیل آگاهی از این مصالحه .همچنان باقی بودممالیک برقرار شده بود که تا 

گ میان دو طرف، علمای مصری به سلطان مملوک، قانصوه بود که پیش از آغاز جن
را » اهل علم و دین«پیشنهاد کردند که دو نفر از ) ١٥١٦ـ٩٢٢/١٥٠١ـ٩٠٦. ـ حک(غوری 

به سوی سلیم اول بفرستد تا بدین ترتیب از ریخته شدن خون مسلمانان ممانعت به 
 که ن ممالیک این بودبرای حمله به سرزمیسلطان سلیم   بهانهبا این حال  ١.عمل آید

قانْصوه غوری پیش از پیروزی عثمانی در جنگ چالدران، با شاه اسماعیل بر ضد عثمانی 
؛ Celalzade, 173-4, 175-6, 179؛ ٣٦٠، ٢٧٩، سلیم شاهنامهبدلیسی، ( بود  متحد شده
بک،  ؛ فریدون٣٨٤زاده،  ؛ صوالق٣٤٥، ٣٢٧ـ٢/٣٢٥؛ خواجه سعدالدین، ١٨٦نشانجی، 

 در واقع سلطان ٢).١٣٥ـ١٣٤، تواریخ آل عثمان :ـ نیز نک؛ ٤٣٩ـ٤٣٨، ٤٣٤ـ١/٤٣٣
سلیم با دستاویز قرار دادن اتحاد میان صفویان و ممالیک، دولت ممالیک را متهم 

 پشتیبان جهان تسنن ،ساخت که به جای اینکه به عنوان خادم حرمین شریفین می
پیمان شده است  هم) معارضِ اهل سنت(باشد، با شاه اسماعیل شیعی مذهب 

توانست در همراهی افکار عمومی   میاین موضوع ،تردید بی). ٤٣٩ـ١/٤٣٨بک،  فریدون(

                                                                                                                                            
با این حال، سلطان مملوکی این پیشنهاد علما را نپذیرفت و امیـر مغلبـای دوادار را بـه سـوی سـلیم                      . ١

 ).٩٢ زنبل، ابن( فرستاد
علت جنگ میان دو طرف را تشویق عالءالدولـه         ) ٩٦٠/١٥٥٧(  مورخ مصری معاصر   )٨٩ـ٨٨ (زنبل  ابن. ٢

ثمانی در جنگ با شاه اسـماعیل از سـوی قانـصوه غـوری              امیر ذوالقدر برای عدم همراهی با سلطان ع       
 و ٩١ــ ٨١ متـولی،  :ل متعدد وقوع جنگ میان دو طرف نکـ برای بحث دربارۀ عوام  ( .عنوان کرده است  

 ).Ayalon, “The End of the Mamlūk Sultanate”, 127 et seq. ـ نیز نک
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پیمانی سالطین  همچنین، علنی کردن هم. ها مؤثر باشد جامعه اهل سنت با عثمانی
ساخت که مدرسیان و فقهای صاحب  مملوک با شاه اسماعیل، این زمینه را فراهم می

پیش از این نیز مخالفت و دشمنی شدید خود با صفویه و شاه افتاء عثمانی، که 
پیمانان وی را نیز به مثابه دشمنان تسنن قلمداد کنند   هم١اسماعیل را نشان داده بودند،

 در واقع سلیم اول بار دیگر کوشید تا با در ٢.و حتی فتوای جهاد با آنها را صادر نمایند
پسند برای  هی عامهی توج،یت مذهبیپیش کشیدن مسائل مذهبی و برانگیختن حم

 3.فراهم نماید) قلمرو ممالیک( طلبی خود در دیار عرب توسعه
 

 بخش یورش به ممالیک فتاوای مدرسیان مشروعیت
 در رأس سپاه عثمانی برای جنگ ٩٢٢/١٥١٦ی موجود، سلیم اول در ها گزارشبنابر 

 ب؛ ٢٢ ـب١٨ اردبیلی، زادۀ قاضی(دوباره با شاه اسماعیل از استانبول حرکت کرد 
Âli, 12/1149, 1163( ها  راه و پس از اینکه دشمنی قانصوه غوری با عثمانیمیانه ، اما در

پیمانی وی با شاه اسماعیل آشکار گردید، مقصد سپاه را از ایران به سمت شامات  و هم
ف، ال٢٥ ـ الف٢٤زادۀ اردبیلی،  ؛ قاضی٢٨٦ـ٢٨٥، ٢٨١ـ٢٨٠بدلیسی، همان، (د ییر داتغ

 ٨٩٥/١٤٩٠با توجه به اینکه در سال ). Celalzade, 185ب؛ ١٠١الف، ١٠٠ب٩٩
صادر کرده و  مبنی بر حرمت جنگ با ممالیک مسلمان، یفتوایعرب، االسالم مال شیخ

 جنگ با ممالیک نیازمند فتوای ، بودرا فراهم کردهمصالحه میان دو طرف زمینه 
، از نامه سلیمزاده مصطفی چلبی در  اللبه گزارش ج. االسالم بود  از سوی شیخیجدید

آنجا که سالطین ممالیک مسلمان بودند و برای جنگ با آنها اذن و فتوای شرعی الزم 
ای را به  ، فرستاده)واقع در شرق قیصریه(بود، سیلم اول از سگوت در نزدیکی اَلْبِستان 

  علی جمالی افندیاالسالم عثمانی یعنی شیخ»  المسلمین مفتی«استانبول فرستاد و از 
یمانی با شاه پ همبا توجه به ( دربارۀ جایز بودن محاربه با ممالیک ٤،)٩٣٢/١٥٢٦. د(

                                                                                                                                            
 . به بعد٢٠٣، دولت عثمانینقش مدارس در سیاست عبادی، . برای تفصیل در این باره نک. ١
 ).ادامه. ـ نک( خورد این نکته به وضوح در لحن فتاوای علمای اهل سنت علیه ممالیک به چشم می. ٢
ذیل رویدادهای مربوط به فتح شام این مهم را به          ) الف٧٧ (غزوات سلطان سلیم  در  زاده اردبیلی     قاضی. ٣

 :  استدرآوردهاین شکل به نظم 
 اج و بـزرگـی ز تـخــت و مهـیــادم ز شاهـی و فـرمـانـدهـی             ز تمـر«              
 .»ن است و تعظیم شرع             همین است اصل و جز این جمله فرعـراعات دیـم

االسالم عثمانی داده شده بود که وی پس از رسیدن به مقام افتاء،            لقب زنبیلی بدین دلیل به این شیخ      . ٤
بقۀ فوقانی منزل خود سکونت داشت، برای تسریع در پاسخگویی به مستفتیان، زنبیلی             زمانی که در ط   

 داد و جمـالی علـی       ای سؤال خـود را درون آن قـرار مـی            هر مراجعه کننده  . کرد  از پنجره آویزان می   
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در « که کرداالسالم نیز در جواب، فتوایی بدین صورت صادر  شیخ. استفتاء کرد) اسماعیل
قتال و .  شرعی استبدانهاآنها قاطع الطریق بوده و لذا حمله ] بیان شده[ر صورت مسفو

 در زیادی اهمیت ،اگرچه این فتوا). Celalzade, 185(» حاربه با آنها جهاد و غزا استم
، اما تنها فتوای صادره داشتمشروعیت بخشیدن به لشکرکشی سلیم به قلمرو ممالیک 

 یا به گفته وی، رسیان، سلیم اول با مدراالخبا کنه گزارش مؤلف به. در این زمینه نبود
 و از آنها کرددرباره جنگ با ممالیک مشورت » ۀ صنادید علماکافّ«و » علمای نامدار«

در استفتاء سلطان ذکر شده بود . نظر خواست جنگ با چراکسه جوازیا عدم جوازدربارۀ 
در صورتی که پادشاه اسالم برای قلع و قمع ملحدین اجتهاد تام داشته باشد و  «که

رذَمِۀ مالحده برآید، با عداوت خود پادشاه دیگری به نام اهل اسالم در صدد معاونت به شِ
] آیا[از ارادۀ موحدین جهت اعالی دین مبین و ابقای شرع متین ممانعت به عمل آورد، 

 .)Âli, 12/1164 (؟ »شان حالل است بحسب شرع قتال با آنها و اغتنام مال و منال
 مرسوم در  استفاده از شیوه نکرد و کوشید با نام ممالیک اشارهسلطان در پرسش خود به

شود، از  استفتاء، که اغلب سوال به صورت کلی و بدون اشاره به مصداق طرح می
 سنی ممالیک به قلمرو حاکمان با یورش ،مخالفت احتمالی مدرسیان و طبقه علمیه

و علما با را به مقصود رساند  سلیم اول را ،این سیاست در نهایت. ممانعت به عمل آورد
اجازۀ جنگ با سلطان ) Ibid, 2/1164 (» ان ملحداً فهو ملحدمن اع«صدور این فتوا که 

طولون، همان،  ب؛ ابن٥٤زاده اردبیلی،  قاضی(پیمان مالحدۀ را صادر کردند  مسلمانِ هم
 ).١٩٠زاده،  ، طاشکپری٣٣٩

افندی، از آنجا ناشی شده  زاده مصطفی و عالی رسد، اختالف در گزارش جالل به نظر می
بنابراین سلیم اول به . اند ی از وقایع نوشته و بخش دیگر را نادیده گرفتهکه هر یک، تنها بخش

، از علمای مدرسی و )علی جمالی افندی(االسالم در استانبول  موازات درخواست فتوا از شیخ
منابع نام برخی از علمای . صاحب فتوا در رکاب خود نیز در این باره استفتاء کرده است

اند که از آن  ان لشکر کشی به شامات و مصر را ذکر کردهجریحاضر در سپاه عثمانی در 
قاضی (زاده  کمال و خطیب ، ابن)عسکر قاضی(الدین بن زیرک  توان به رکن جمله می
زاده،  ، طاشکپری٣٣٩طولون، همان،  ب؛ ابن٥٤زاده اردبیلی،  قاضی(اشاره کرد ) استانبول

وای مطلوب خود به صورت همزمان کوشید با دریافت فت سلیم اول در این شرایط می). ١٩٠
پسند برای ماجراجویی  االسالم عثمانی و علمای صاحب فتوا در سپاه، توجیهی عامه از شیخ

                                                                                                                                            
زاده،   طاشـکپری ( فرسـتاد   کشید و پس از نوشتن جواب، دوباره آن را پایین می             افندی آن را باال می     

 ).٢٣٩ب/٢؛ الکفوی، ٣٠٥؛ مجدی، ١٧٤



  ٥٧  )روزگار بایزید دوم و سلیم اول( مملوکی ـ   مانیمدرسیان و رویارویی عث

نظامی خود در قبال ممالیک فراهم آورد و بدین وسیله موضع خود را برای حمله به دولتی 
 . سنت تقویت کند سنی مذهب با رعایای عمدتاً اهل

سلیم به قاضی شهر ادرنه  مناسبت فتح شام و مصر از سوی ی که بها نامه فتحدر 
اوغلی و هواداران وی به  ، تصریح شده است که سپاه به نیت جنگ با اردبیلارسال شد

 پس از اطالع از اتحاد و اتفاق سلطان مصر با وی در  اماسمت شرق به راه افتاده بود،
به ممالیک یورش برد » ع الشریفبحسب الشر«و » عامۀ علما و فضال«البستان، به فتوای 

توان گفت که طبقۀ علمیه و مدرسیان  با استناد به متن فتاوی می). ١/٤٣٣بک،  فریدون(
، پیمانان آنها همه هم دشمنی با شاه اسماعیل و دولت صفویه، در مقابل سببعثمانی به 

اهی از بر این اساس، احتماالً با وجود آگ. کردند موضعی تند و سرسختانه اتخاذ می
یابی به اهداف مذهبی خود که همان برخورد  اهداف سیاسی سلطان عثمانی، برای دست

هر چه شدیدتر با صفویه و ممانعت از اشاعۀ عقاید شیعی بود، بر ضد ممالیک نیز اعالم 
 دولتی سنی و بر ضدها  عالوه، فتاوی مذکور به لشکرکشی عثمانیبه . جنگ کردند

ای مذهبی  داد و بدان وجهه  خالفت مشروعیت میحامی حرمین شریفین و نهاد
بای را   زمانی که طومان)٢٤٤ (زُنبُل  گزارش ابنبه). Guilmartin, 737-8(بخشید   می

پس از دستگیری نزد سلیم آوردند، او را مورد انتقاد قرار داد که برای ارضاء خودخواهی 
سلطان عثمانی .  پرداخته استی آتشین به قتل عام مسلمانانها سالحخود، با استفاده از 

اشاره کرد و پاسخ داد که به » فتوی علماء اعصار و امصار«در جواب سلطان مملوک، به 
مجبور به لشکر ) صفویان( اتفاق میان ممالیک با رافضیانسببواسطۀ این فتوا و به 

  .کشی به دیار ممالیک شده است
ی آتشین ها سالحمندی از   بهرهبا  وبه پشتوانۀ فقهای صاحب فتویسلطان سلیم 

)Ayalon, Gunpowder and firearms in the Mamluk kingdom, 108 et seq.; Irwin, 

“Gunpowder and Firearms in the Mamluk Sultanate Reconsidered”, 137-( سپاه ،
 در هم شکست و پس از ١٥١٦١ اوت ٩٢٢/٢٤ رجب ٢٥دابق را در  قانصوه غوری در مرج

الحجه  یذ ٢٩(بای در ریدانیه  راهی مصر شد و با پیروزی بر نیروهای طومانفتح شام، 
                                                                                                                                            

زاده   ؛ قاضـی  ٣٠٤ــ ٢٨٥،  سلیم شـاهنامه   بدلیسی،   :دابق و فتح شام نکـ        ربارۀ جنگ مرج  برای آگاهی د  . ١
، مفاکهة الخلّان فی حـوادث الزمـان      طولون،    ؛ ابن ١٥٢ـ١٥١،  ٧٤ـ٥/٦٨أیاس،    ب؛ ابن ٧٦ـ  ب٦٢اردبیلی،  

؛ ٢٣١ــ ٢٢٩ األتـراک بدمـشق الـشام الکبـری،        ؛ همـو، إعـالم الـوَری بمـن ولـی نائبـاً مـن              ٣٣٩ـ٣٣٤
؛ خواجـه   ١٨٨ــ ١٨٧؛ نـشانجی،    ٤٧٧ـ٢/٤٧٥زاده،    ؛ نشانجی ٢٥٢ـ٢٤٨؛ لطفی پاشا،    ١٠٦ـ٩٧زنبل،  ابن

 .٣٩٦ـ٣٨٦زاده،  ؛ صوالق٣٣٩ـ٢/٣٣٢ سعدالدین،
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بدین ترتیب، .  این سرزمین را نیز ضمیمۀ قلمرو عثمانی ساخت١)١٥١٧ ژانویه ٩٢٢/٢٣
) ٤٣٥، ١/٤٢٩بک،  فریدون(عثمان قرار گرفت  شام، فلسطین، مصر و حجاز تحت فرمان آل

ن سالطین جهان و خداوندگار پادشاهان صاحب سلطا«و سلطان عثمانی با القابی چون 
طبقات زاده،  جالل(» خادم حرمین شریفین«و ) ٣٨٠، سلیم شاهنامهبدلیسی، (» قران

قدرت و ) ٣/٥٦٧باشی،  ؛ منجم١/١٤٦؛ اولیاء چلبی، 22a، الممالک و درجات المسالک
هره، همچنین، با سقوط ممالیک و تصرف قا. سلطنت خود را استحکام بیشتری بخشید

ترین قدرت حامی مذهب تسنن تبدیل شد و رهبری عقیدتی و  دولت عثمانی به اصلی
مذهبی جهان تسنن نیز از مصر به قلمرو عثمانی و پایتخت این دولت منتقل گردید و 

و بسیاری از مدرسیان، علما و فقهای سنی ) ٩٤٥/١٥٣٨. د(خلیفۀ عباسی متوکل سوم 
ب؛ ١٨٩زاده اردبیلی،  قاضی(نبول فرستاده شدند قاهره برای تحقق این مهم به استا

تردید، این دستاوردهای سترگ برای سلیم اول و  بی). ١/٣٧؛ عالی، ١٨٥ـ٥/١٨٢أیاس،  ابن
شد، هر  عثمان، بدون مساعدت و همراهی مدرسیان و طبقۀ علمیه به راحتی محقق نمی آل

م و فقها صاحب فتوی با االسال چند که در جریان صدور فتوی برای جنگ با ممالیک، شیخ
کارانه سعی داشتند تا در صورت لزوم، امکان تبرئه خود از صدور  صدور فتاوایی محافظه

  .سنت را نیز فراهم کرده باشند فتوی برای جنگ با دولتی مسلمان و اهل
 
 نتیجه

 مواضع مدرسیان و فقهای عثمانی در قبال یورش نظامی سلیم اول به در این مقاله
در مناسبات دولت عثمانی با ممالیک، . الیک و بر انداختن این دولت تبیین شدقلمرو مم

به طور کلی فتاوای صادره از سوی صاحبان فتوا در دو دوره حکومت بایزید دوم و سلیم 
در دوره بایزید دوم، با فتوای مال عرب مبنی بر . شداول به دو صورت متفاوت نمایان 
یگر و برادرکشی به صالح اسالم و مسلمانی نیست، به اینکه قتل مسلمانان به دست همد

 اما در دوره سلیم اول، فتوای مدرسیان و .مملوکی پایان داده شد  ـ  جنگهای عثمانی
                                                                                                                                            

؛ ٣٠٤ــ ٣٣٧،  سـلیم شـاهنامه    بدلیـسی،    :لی دربارۀ این جنگ و فـتح مـصر نکــ            برای اطالعات تفصی  . ١
مفاکهة الخلّـان فـی حـوادث       طولون،    ؛ ابن ١٤٨ـ٥/١٣٦أیاس،    الف؛ ابن ١٣٦ـ  ب١٢٨ه اردبیلی،   زاد  قاضی
؛ ٤٨١ــ ٢/٤٧٧زاده،    ؛ نـشانجی  ٢٦٠ــ ٢٥٦ بـه بعـد؛ لطفـی پاشـا،          ١٢٢زنبـل،     ؛ ابـن  ٣٥٢ـ٣٤٩،  الزمان

ی ارسالی  ها  نامه  فتح؛ برای   ٤٠٤ـ٣٩٧زاده،    ؛ صوالق ٣٦٠ـ٣٥١ ؛ خواجه سعدالدین،  ١٩٠ـ١٨٨نشانجی،  
وی سلیم به مناسبت فتح مصر که در آنها اطالعات مهمی دربارۀ این جنگ و نیز جنگ مرج دابق               از س 

 .٤٤٩ـ١/٤٢٧فریدون بک، . ـ شود نک به دست داده می



  ٥٩  )روزگار بایزید دوم و سلیم اول( مملوکی ـ   مانیمدرسیان و رویارویی عث

تأکید شد نکته در این فتاوی بر این . فقهای عثمانی صورت و کارکردی متفاوت پیدا کرد
یاری برساند، )  شیعه مذهبمنظور صفویان(  هر گروهی به معاندان اسالم و ملحدانکه

گیرد و بر این اساس غزا و جنگ با چنین  در حکم همان معاندان و ملحدان قرار می
؛ ای صدور چنین حکمی وجود داشتسه دلیل عمده بر. گروهی شرعی و صحیح است

گیری از  نخست اینکه سلیم اول، بنابر احتمال مخالفت مدرسیان صاحب نفوذ، با بهره
) ممالیک( سوال خود را به صورت کلی و بدون اشاره به مصداق ،استفتاءشیوه مرسوم در 

و هم علمای حاضر ) علی جمالی افندی(االسالم  که هم شخص شیخدوم این. مطرح کرد
ر نفی جنگ و ستیز دو دولت در رکاب سلطان عثمانی از فتوای مال عرب مبنی ب

ی خود را به ای کردند فتو نیز سعسببآگاهی داشتند، به همین ) مذهب سنی (مسلمان
چنین تمهیدی .  در ظاهر ناقض فتوای مذکور نباشددست کم که کنندای صادر  گونه

به برافروختن آتش دشمنی و جنگ ، شد که عامه علمای عثمانی عمالً مانع از این می
 ،صدور فتواهایی در ضدیت با صفویاناینکه سوم . شوندمیان دو دولت اهل سنت متهم 

 موجب شده بود که مدرسیان و علما، با استناد به آن فتواها،  چالدران،پیش از جنگ
  .تر بتوانند، علیه ممالیک که به زعم آنها با صفویان، همدست بودند، فتوی دهند آسان
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