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چکیده
در دورة فترت پس از جنگ آنقره (804ق1402/.م ،).جریان سیاسی -مذهبی وابسته به مدارس به مانند
دولت عثمانی دچار اضطراب و پریشانی شد .با توجه به اینکه عمالً حاکمیت تثبیتشده و قدرتمندی
برای پشتیبانی از آنها در جامعة عثمانی وجود نداشت ،حضور تأثیرگذار آنها در جامعه بهشدت در
مقایسه با ادوار پیش سستی گرفت .این واقعیت ،مدرسیان و جریان مدرسی را به این نتیجه رساند که
آنها برای پیشبرد اهداف مذهبی و عقیدتی خود در سطح جامعه ناگزیر هستند از احیای حاکمیت
یکپارچة عثمانی حمایت کنند .این مهم برای مدرسیان و طبقة علمیه از این لحاظ اهمیت داشت که
اِعمال اصول فقهی و هنجارهای شرعی در جامعة عثمانی که به دلیل بافت عمدتاً بدوی آن اغلب گرایش
به نحلههای غیر فقاهتی -مدرسی داشت ،مستلزم قدرت سیاسی همسو بود؛ از این رو ،پس از احیای
وحدت سیاسی و سرزمینی عثمانی از سوی محمد چلبی (816ق1413/.م ،).طیف قابل توجهی از
مدرسیان تالش خود را برای تجدید نفوذ سیاسی در حاکمیت آلعثمان به کار بستند .آنها در کنار
تالش برای تثبیت سلطنت محمد اول ،شرایط الزم برای برخورد نظامی دولت عثمانی با جریان صوفیانة
عامیانه را فراهم کردند که به اقتدار و وحدت سرزمینی دگربارة آلعثمان تمایل چندانی نداشتند .صدور
فتوا ی قتل شیخ بدرالدین سماوی از سوی مفتیان و اجرای آن از سوی سلطان عثمانی و نیز قتل عام
پیروان این شیخ در آناتولی که گرد طورالق کمال ،از مریدان شیخ سماونه فراهم آمده بودند ،از جمله
قدرتنماییهای بارز مدرسیان در روزگار احیای وحدت حاکمیت آلعثمان و ایام فرمانروایی محمد
چلبی بود.
واژههاي کلیدي :اسالم مدرسی ،مدارس عثمانی ،طبقه علمیه ،محمد اول ،بدرالدین سماوی.
* .رایانامة نویسندة مسئول:
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 .1مقدمه
در ادوار پیش از فترت پس از واقعة آنقره (804ق1402/.م ،).مدرسیان و جریان سیاسی و
مذهبی برخاسته از مدارس ،جایگاه مؤثر و تعیینکنندهای در شئون مختلف جامعه و
دولت عثمانی ایفا میکردند .در شرایطی که مدرسیان بهواسطة دستاوردهای متعدد
سیاسی -نظامی بایزید اول (حک804-791 .ق1402-1389/.م ).در رومایلی (شبه جزیرة بالکان)
و آناتولی و ناموَرشدن او در جهان اسالم سعی میکردند او را به سلطانی منطبق با
معیارهای عقیدتی مد نظر خود و شریعت اسالم مبدل سازند ،متعاقب شکست آنقره،
دولت عثمانی در آستانة فروپاشی قرار گرفت .فترت و بحران فراگیر پس از جنگ آنقره،
که با ستیز و جدال فرزندان بایزید در مناطق مختلف قلمرو پیشین عثمانی در آناتولی و
رومایلی همراه بود ،جریان مدرسی را نیز در هر دو سطح اجتماعی و سیاسی به بحران
دچار کرد .در عرصة تحوالت عقیدتی و مذهبی آن روزگار ،بهواسطة آشفتگیهای فراگیر
در جامعة عثمانی ،عرصه و شرایط برای حضور و بروز عقاید نحلههای صوفیانة (اسالم
صوفیانه) عمدتاً عامیانه بیشازپیش فراهم شد .با توجه به اینکه همواره در دورة عثمانی
پیوند معناداری میان طبقة علمیه و میزان نفوذ آن در میان آحاد مختلف جامعه از
طریق جلب حمایت و پشتیبانی دولت وجود داشته است ،فقدان دولت مقتدر متمایل به
هنجارهای مدرسی ،خودبهخود از سطح حضور مؤثر آنها در جامعة عثمانی و اساساً
دینداری به شیوه و منظِر مدرسی در میان آحاد مردم میکاست .از این رو ،تکاپوهای
سیاسی این جریان در ایام فترت پس از شکست بایزید اول از تیمورگورکانی سمت و
سوی خاصی گرفت تا بار دیگر شرایط برای نقشآفرینی و قدرتنمایی آن در سپهر
سیاسی آلعثمان بار دیگر فراهم شود .این نوشتار بر آن است تا تکاپوها و پویشهای
طبقة علمیه و جریان اسالم مدرسی در دورة احیای دولت عثمانی (دورة زمامداری محمد
اول824-816 :ق1421-1413/.م 1).را در تحوالت سیاسی و عقیدتی جامعه و قلمرو عثمانی
با محوریت مواجهة مدرسیان با مهمترین حرکت سیاسی -مذهبی این دوره ،یعنی قیام
شیخ بدرالدین سماونه (مقتول در 819ق1416/م) بررسی و تحلیل کند.
در مباحث پیشرو بنابر ضرورت ،از مفاهیمی با معنای خاص استفاده شده است؛ از
این رو ،ضروری مینماید این مفاهیم کلیدی پیش از ورود به بحث اصلی تبیین شوند:
«مدارس» ،یکی از مفاهیم اصلی در این مقاله محسوب میشود .مدارس در سطور آتی
نه به عنوان مؤسسات آموزشی صرف ،بلکه به مفهوم نهادهایی آموزشی -مذهبی در نظر
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گرفته شدهاند که عالوه بر کارکرد آموزشی ،کارکرد دینی -مذهبی نیز داشتهاند و
حامیان اصلی و مراکز ترویج اسالم فقاهتی (تسنن فقاهتی) به شمار میرفتند .در کنار
مدارس« ،مَدْرَسیان» مفهوم کلیدی دیگری است که در تحقیق حاضر ،عالوه بر طبقة
علما موسوم به «طبقة علمیه» ،مشتمل بر تمامی کسانی است که تحصیالت خود را در
مدارس به پایان برده و به نوعی با نهاد مدرسه در ارتباط بودند« .اسالم مدرسی و اسالم
فقاهتی» ،مفهوم مهم دیگری است که به طور کلی در این نوشته به آن جریان مذهبی
در قلمرو عثمانی اطالق میشود که اساساً رویکردی فقهی به اسالم داشت و تنها چنین
رهیافتی را مطابق با قرآن و سنت میدانست .در جامعة عثمانی ،علمای مدرسی یا به
تعبیر دقیقتر ،فقهای اهل سنت (حنفی) رهبری و حمایت از این برداشت را بر عهده
داشتند .با توجه به پایبندی سختگیرانة این جریان به اصول و مبانی دینی و انجام
فرائض دینی ،البته مبتنی بر رویکردی فقهی ،در برخی از پژوهشهای مرتبط با مسائل
مذهبی دورة عثمانی ،از آن تحت عنوان «اسالم هنجاری» 2نیز یاد شده است .در کنار
مفاهیم مذکور« ،اسالم صوفیانه» را باید مفهوم اصلی دیگر مقالة حاضر دانست .اسالم
صوفیانه اغلب به قرائت نحلههای صوفیانه از دین اسالم اطالق میشود و از نظر مفهومی
در مقابل اسالم فقاهتی -مدرسی قرار میگیرد .بر این اساس ،اسالم صوفیانه یا «اسالم
صوفیه» به آن جریان مذهبی اطالق خواهد شد که رویکردی تأویلی به اسالم ،اصول و
مبانی و شرایع دینی داشت و بر همین اساس ،برخالف جریان اسالم فقاهتی ،در انجام
فرایض دینی سختگیری چندانی نمیکرد .در قلمرو عثمانی جریان اسالم صوفیانه ،غالباً
در قالب طریقتهای صوفیانة مختلف و تحت قیادت رهبران صوفی موسوم به «دَده» و
«بابا» ظهور و بروز مییافت .از آنجا که تکایا و زاویهها مراکز اصلی و عمدة این جریان
محسوب میشدند ،گاهی از آن با عنوان «اسالم تکیه» یا «اسالم تکایا» نیز یاد میشود.
 .2زمینۀ تاريخي :فترت پس از جنگ آنقره و افول سیاسي اسالم مدرسي
پس از نبرد چبوق اُواسیِِ آنقره (804ق1402/.م ،).قلمرو عثمانی تجزیه شد و بیلیک
(امیرنشین)های آناتولی که به وسیلة بایزید اول (حک804-791.ق1402-1389/.م ).از میان
برداشته شده بودند ،به وسیلة تیمور (د807 .ق1405/.م ).احیا شدند .بدین ترتیب ،تسلط
عثمانیها بر بخشها ی وسیعی از آناتولی از میان رفت و وسعت دولت عثمانی از نظر
قلمرو به دورة پیش از یلدرم بایزید بازگشت ()Kastritsis, 45; Shaw,1/36؛ با این
تفاوت که حتی از نظر سیاسی و سرزمینی اتحاد و یکپارچگی پیشین را نداشت .عالوه بر
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این ،نبرد قدرت میان فرزندان بایزید ،یعنی عیسی (د ،)1406/808 .سلیمان (د.

813ق1411/.م ،).موسی (د816 .ق1413/.م ).و محمد (د824 .ق1421/.م ).برای دستیافتن بر
تخت سلطنت و از میدان به درکردن یکدیگر ،خودبهخود توان بالقوة داخلی این قلمرو
محدود عثمانی را بهشدت تحلیل میبرد .همین چالشهای درونی که آگاهانه از سوی
تیمور بر میراث یلدرم بایزید تحمیل شده بود ،تجدید دولت مرکزی عثمانی را تا سال
816ق1413/.م .که محمد اول بر برادران خود غلبه یافت ،با تأخیر همراه ساخت 3.با
متالشی شدن قدرت مرکزی عثمانی ،جایگاه و نفوذ سیاسی این جریان نیز تا حدود
زیادی سستی گرفت .اگر چه علیپاشا (د809 .ق1406/.م ،).وزیر اعظم یلدرم بایزید و شیخ
رمضان (د[ .؟]) ،قاضیعسکر و از مصاحبان مدرسی این سلطان عثمانی (نک .شکراهلل ،آ،163
آ164؛ روحی396-395 ،؛ نشری 360/1 ،و بدلیسی )370-365/4 ،موفق شده بودند از معرکة
آنقره جان سالم به در برند و با جمعشدن نزد امیر سلیمان ،فرزند بزرگ یلدرم بایزید،
برای بقای دولت عثمانی تالش میکردند (عاشقپاشازاده 81 ،و ابن کمال ،)436/4 ،تعدادی از
مدرسیانِِ برجستة قلمرو عثمانی مانند شمسالدین محمد جزری (د833 .ق1430/.م 4).از
سوی تیمور به سمرقند برده شدند (نک .بدلیسی 402/5 ،و عاشقچلبی.)182b ،
با توجه به اینکه در یورش سپاهیان تیمور ،مدارس در قلمرو عثمانی و به ویژه در
شهر بروسه از آسیب به دور نماندند (نک .بدلیسی ،)401/5 ،حضور و تأثیرگذاری آنها تا
حدودی در سطوح مختلف جامعة آن روز عثمانی ،به شکل قابل مالحظهای رو به
کاستی نهاد .عالوه بر این ،فقدان حکومت مرکزی قدرتمند و درگیریها و نبردهای
پیاپی و مستمر میان شاهزادگان عثمانی در فترت میان نبرد آنقره تا تسلط محمد اول
بر قلمرو عثمانی (816-804ق1413-1402/.م ).موجب شد تا سطح نفوذ جریان اسالم
مدرسی در دولت و جامعة عثمانی کاهش چشمگیری پیدا کند .وزارت عظمی که از
زمان تشکیل دولت عثمانی همواره در اختیار مدرسیان بود ،برای اولینبار از دست آنها
خارج شد؛ بایزید پاشا (د824 .ق1421/.م ).که احتماالً از اصلیتی ارناوودی /ارناوطی
(آلبانیایی) برخوردار بود و از غالمان (قوللر) تربیتشده در دربار عثمانی به شمار میرفت
( ،)Taneri, “Bayezid Paşa”, 5/242-3بدین مقام منصوب شد .او با در اختیار داشتن
همزمان دو منصب بیگلربیگی رومایلی و وزارت عظمی ،به مقتدرترین فرد پس از سلطان
عثمانی در دورة محمد اول تبدیل شد ( Idem, Osmanlı imparatorluğu'nun kuruluş
 .)döneminde vezir-i a'zamlık, 62ابراهیم پاشا (د832 .ق1429/.م ،).فرزند علی پاشا،
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وزیر مقتدر دورة یلدرم بایزید اول نیز که پیش از غلبة محمد چلبی بر رومایلی و در
سال 814ق1411/.م .بدو پیوست و مورد اکرام قرار گرفت ،در این دوره ،برخالف گزارش
برخی منابع ،به منصبی باالتر از وزارت دست نیافت (روحی427 ،؛ بدلیسی460/5 ،؛ نشری،
490/2؛ منجمباشی.)323/3 ،

 .3بناي مدارس ،مقدمۀ احیاي جايگاه اسالم مدرسي
با توجه به الزامات حکومتداری و نیاز به افراد تحصیلکرده و مدرسی برای ساماندادن
به امور و نیز با توجه به تجربه و حضور موفق مدرسیان در مملکتداریِِ ادوار پیشین،
طبیعی بود که پس از تجدید دوبارة حاکمیت یکپارچة آلعثمان ،سلطان عثمانی
همکاری با جریان اسالم مدرسی و جلب حمایت آنها را در دستور کار قرار دهد .بنابر بر
شیوة مرسوم نزد آل عثمان ،بارزترین شکل حمایت از اسالم مدرسی و طرفداران چنین
قرائتی از اسالم و رایجترین شیوة جلب نظر آنها ،بنای مدرسه و درنظرگرفتن موقوفههای
مورد نیاز برای آن بود .در واقع تأسیس مدرسه از نظر طبقة علمیه و مدرسیان نشان
دهندة عمق وفاداری سلطان به اسالم فقاهتی -مدرسی و متشرعانه به شمار میآمد؛ از
این رو ،سلطان محمد اول (محمد چلبی) نیز به مانند اسالف خود درصدد بنای مدرسه در
بروسه و ادرنه برآمد .مدرسه ای که این سلطان عثمانی در ادرنه بنا نهاد و به مدرسة
سلطان چلبی محمد (اسکی جامع مدرسهسی) 5اشتهار یافت ( )Bilge, 135و ظاهراً پس از
مدرسة یلدرم خانیه و مدرسة موسی چلبی(د816 .ق1413/.م ،).سومین مدرسهای است که
در این شهر بنا گردید (اولیاء چلبی.)446/3 ،
مهمترین مدرسهای که در ایام سلطنت محمد اول در قلمرو عثمانی ساخته شد،
6
مدرسة سلطانیه (سلطانیه مدرسهسی /سلطان مدرسهسی) بود (نک .شکراهلل ،ب166؛ روحی334 ،
و کاتب چلبی ،جهاننما )657 ،که در 822ق1419/.م 7 .در شهر بروسه ساخته شد .از آنجایی
که سلطان عثمانی قصد داشت مدرسة مذکور را به مهمترین مدرسة قلمرو خود تبدیل
کند ،موقوفههای چشمگیری بدان اختصاص داد (بدلیسی488-487/5 ،؛ نشری548/2 ،؛
8
حسین )149b-148a/314-313/1 ،و محمد شاه بن شمسالدین فناری (د839 .ق1435/.م).
به عنوان اولین مُدّرس مدرسه منصوب شد (طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة 23 ،و مجدی،
 .)56تا زمان تأسیس مدرسة دارالحدیث و مدرسة اوچشرفلی در ادرنه در عهد مراد دوم،
مدرسة سلطانیه مهمترین مدرسة عثمانی به شمار میآمد ( Uzunçarşılı, Osmanlı
)Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 2-3; Bilge, 117؛ از این رو ،عالوه بر اینکه فعالیتهای
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آموزش معمول در آن جریان داشت ،به صورت محفلی برای تبادل نظر و بحث و گفت-
وگوی علمی و اندیشهای میان علما و مدرسیان برجستة زمان درآمد (مجدی .)57 ،مدرسة
9
مهم دیگری که در زمان محمد اول در بروسه بنا شد ،مدرسة وزیر اعظم بایزید پاشا
بود (عاشقپاشازاده 190 ،و خواجه سعدالدین .)308/1 ،بیتردید وی به رغم اینکه بر خالف
اسالف خود از طبقة مدرسیان نبود ،برای ادارة امور و حفظ جایگاه خود به جلب نظر
این طبقه نیاز داشت؛ از این رو ،دور از ذهن نیست که برای تحقق این امر سعی میکرد
تا حد امکان به مدرسیان نزدیک شود.
اگرچه تکاپوهای محمد چلبی و دولتمردان عثمانی برای ساخت مدرسه در گوشه و
کنار قلمرو عثمانی و به ویژه در بروسه و ادرنه برای مدرسیان و طبقة علمیه نویدبخش
بود و آنها را دلگرم میساخت که با تجدید اقتدار آلعثمان ،بار دیگر جریان مدرسی در
مرکز توجه و حمایت عثمانیها قرار گرفته است ،اما نمود و ظهور هرچه بیشتر این مهم
در جامعه نیازمند تحرک جدیتری بود .رویارویی با جریان عقیدتی -مذهبی رقیب،
یعنی اسالم صوفیانة عمدتاً عامیانه ،به پشتوانة قدرت سیاسی که در آشفتگیهای روزگار
فترت فرصت مطلوب و مناسبی برای ظهور و بروز در جامعة عثمانی یافته بود،
میتوانست نمودار قدرتنمایی دگربارة مدرسیان در جامعه قلمداد شود و معادالت و
تحوالت مذهبی جامعه را به نفع این جریان تغییر دهد .شیوة مواجهة مدرسیان با قیام
بدرالدین سماوی (مقتول در 819ق1416/.م ).و اعالم برائت از باورهای صوفیانه -عرفانی او و
طرفدارنش را میتوان نمونهای عینی و بارز از قدرتنمایی آنها برای نقشآفرینی مجدد و
بیشتر در تحوالت سیاسی و مذهبی این دوره به شمار آورد.
 .4قیام بدرالدين سماوي :رويارويي دو جريان مذهبي و سیاسي -اجتماعي
یکی از رویدادهای قابل توجه دورة سلطنت محمد اول (824-816ق1421-1413/.م ).که از
اهمیت سیاسی و مذهبی و یا به گفتة بدلیسی ،از اهمیت ملکی و دینی ویژهای برخوردار
10
است (بدلیسی ،)485/5 ،قیام بدرالدین سِماوی /سماونه (شیخ بدرالدین محمود بن اسرائیل بن
عبدالعزیز) مشهور به ابنقاضی سماونه است 11.این قیام به واسطة کنش جریان مدرسی
برای بازسازی جایگاه خود در ساختار قدرت در دولت عثمانی و نیز ارتقاء نفوذ اجتماعی
آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو ،میتوان با بررسی مواضع مدرسیان در
قبال این جنبش ،بخشی از تالشهای آنها را برای احیای جایگاه سیاسی و اجتماعی این
جریان در این دوره بازشناخت .بدرالدین سماوی پس از فراگیری تحصیالت مقدماتی در
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آناتولی (بروسه و قونیه) به مصر رفت و در قاهره عالوه بر تکمیل تحصیالت مدرسی خود
نزد استادان برجستهای مانند سیدشریف جرجانی (د816.ق1413/.م 12،).به فراگیری اصول
13
تصوف نزد شیخ شریف حسین اخالطی حسینی (799ق1397/.م ).پرداخت (خلیل بن
اسماعیل32 ،11 ،4 ،؛ طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة33 ،؛ همو ، ،مفتاح السعادة261/2 ،؛ مجدی،

 72-71و عالی143-142/5 ،؛ )176-144؛ از این رو ،از شخصیت دو وجهی مدرسی -صوفیانه
برخوردار شد که در هر دو حوزه نیز آثاری از خود به جای گذاشته است (بدلیسی/5 ،
15
)483؛  14اگر چه نسبت به تصوف دلبستگی بیشتری نشان میداد.
با توجه به دلبستگی بدرالدین به تصوف ،او در سال 805ق1403-1402/.م .به اشارة
مراد خود (اخالطی) و ظاهراً برای تماس با حروفیه به تبریز سفر کرد ( Kissling, “Badr
al-dÊn b. Î§ḍ Ê Sam§wn§”, I/869; Ocak, Osmanlı toplumunda zındıklar ve
 16.)mülhidler, 148-9بدرالدین سماوی که بعد از درگذشت اخالطی ( )1397/799مدتی

جانشین او شد ،پس از مدتی به علت اختالف با تعدادی از مریدان خود ،قاهره را ترک
کرد و در فترت دولت عثمانی به آناتولی بازگشت و با فعالیتهای تبلیغی به اشاعة عقاید
صوفیانة خود در این منطقه پرداخت و در شهر ادرنه رحل اقامت گزید .اگرچه شیخ
بدرالدین عرفان خود را از ابنعربی میگرفت ،از اسالم تفسیر باطنیتری به دست میداد
تا جایی که از نظر جریان مدرسی ،وی یک باطنی غالی به شمار میرفت (نکInalcik, .
 17.)the Ottoman Empire, 189با این اوصاف ،فعالیتهای تبلیغی وی تا بدانجا
موفقیت آمیز بود که عالوه بر شاهزادگانی در قونیه و امیرنشین گرمیان (کرمیان ایلی)،
گروهها یی از مسیحیان نیز در حلقة مریدان او درآمدند و حتی حامد بن موسی قیصری
(د ،)1412/815 .از مریدان طریقت صفویه (طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة35 ،؛ مجدی75 ،؛
18
عالی 112/5 ،و کاتب چلبی ،سَلَّمُ الوُصُول اِلی طَبقاتِ الفُحُول )9/2 ،به او پیوست ( Ocak, op.
cit., 149-50; Kissling, op. cit.; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/362; Dindar,
.)“Bedreddin Simavi”, 5/332; Yaltkaya, “Bdreddin Simavi”, II/444

پس از قریب هفت سال زندگی عزلتگونه در ادرنه ،زمانی که موسی چلبی طی
تحوالت فترت پس از نبرد آنقره ،بر برادرش امیر سلیمان غلبه کرد (814ق1411 /.م ،).با
توجه به شهرت و جایگاه بدرالدین و با هدف جلب تودة مردم ( )Shaw, 1/38و ظاهراً بر
خالف میل باطنی شیخ ،از سوی این شاهزادة عثمانی مدعی سلطنت به عنوان
قاضیعسکر منصوب شد (عاشقپاشازاده83 ،؛ خلیل بن اسماعیل 4 ،و 77؛ بدلیسی483 /5 ،؛
نشری 488/2 ،و مجدی .)73-72 ،دور از ذهن نیست که این انتصاب بیشتر با هدف تثبیت و
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تقویت موسی چلبی در برابر رقبا و برادرانش صورت گرفته باشد ،اما زمانی که این شاهزاده
به وسیلة سلطان محمد اول به قتل رسید (816ق1413/.م ،).شرایط برای بدرالدین کامالً
دگرگون شد .او که پیش از این مورد حمایت حاکمانی مانند سیفالدین برقوق (حک-784.
 )1399-1382/801سلطان مملوکی مصر در قاهره ،تیمور گورکانی (د 807 .ق1405/.م ).در
تبریز و سپس موسی چلبی قرار گرفته بود (خلیل بن اسماعیل ،19)49 ،32 ،23 ،به دستور
سلطان محمد اول و بنا بر گزارش برخی مورخان ،با هدف «افادة علوم دینیّه و نشر
حقایق یقینیّه و ارشاد و هدایت طالبان کمال وقایت نفوس از طُرُق ضالل» به همراه
خانوادهاش در ازنیق تحت نظر قرار گرفت (بدلیسی483 /5 ،؛ طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة،
 34و مفتاح السعادة262/2 ،؛ مجدی 73 ،و عالی .)143/5 ،برخی منابع که به بدرالدین نظر مثبتی
دارند ،ضمن اذعان به تحت نظر قرار گرفتن او ،از اختصاص هزار آقچه در هر ماه از سوی
سلطان عثمانی به وی خبر دادهاند (طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة 34 ،و مجدی.)73 ،
اگرچه حضور او در دستگاه موسی چلبی به عنوان قاضیعسکر ،وجههای سیاسی به
تحت نظر گرفتن وی بخشیده بود ،اما حبس محترمانه و اختصاص مبلغ قابل توجه
ماهانه نشان میدهد که سلطان تازه بر تخت تکیهزدة عثمانی سیاست محتاطانه و
احتیاطآمیزی در قبال او در این مقطع در پیش گرفته بود .آوازة پرطنین شیخ بدرالدین
در آن مقطع را می توان دلیل این رفتار سلطان عثمانی با شیخ سماونه دانست (نک.
رئیسنیا .)232 ،اتخاذ چنین سیاستی در قبال بدرالدین سماوی دالیل خاص خود را
داشت؛ عالوه بر مسائل سیاسی که بدانها اشاره شد ،عامل مهم دیگر جایگاه اجتماعی
برجستة او بود .اگرچه شیخ مذکور فردی مدرسی بود ،اما او در مدت حضور در آناتولی و
روم ایلی ،خود را به عنوان یک صوفی برجسته و صاحب کرامت مطرح ساخته و
طرفداران زیادی را برای خود فراهم آورده بود (نک .خلیل بن اسماعیل75 ،72-69 ،67-66 ،؛
حسین )148b( 314/1 ،و نیز نک .)Kafadar, Between two Worlds, 143 .با توجه به نفوذ
بدرالدین و طرفداران پرشمار وی و نیز ویژگی گریز از مرکز بودن جریان اسالم صوفیانة
عامیانه ،طبیعی بود محمد اول که به سختی توانسته بود بر رقبای سیاسی خود فائق
آید ،در قبال چنین شخصیتی تا حد امکان سیاست محتاطانهای در پیش گیرد .با وجود
این ،به علت آشفتگی مستمر اوضاع سیاسی و اجتماعی قلمرو عثمانی پس از شکست
آنقره در (1402/804نکAkdağ, Türkiye'nin iktisadi ve ictimai tarihi, 1/273- .
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 ،)276; Döğüş, “Şeyh Bedreddîn ve Rumeli Gazileri”, 77-8.زیر نظرگرفتن او و محدود
کردن فعالیتهایش نیز مانع ازدیاد طرفدارانش نشد (بدلیسی.)483/5 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،شیخ بدرالدین هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی
مخالفانی جدی داشت و به همین دلیل نیز به داشتن عقاید باطنی و بدعتآمیز متهم
میشد ( .)Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 2/362در این میان ،طرفداران شیخ بدرالدین
موفق شدند زمینه و امکان فرار شیخ بدرالدین را از ازنیق فراهم آورند؛ از این رو ،او با
موفقیت از ازنیق خارج و رهسپار قسطمونی شد و از آنجا به سینوپ (صنوب) و در نهایت
به افالق (واالکیا) 20رفت (احتماالً 819ق1416 /.م .).نکتة قابل توجه در شخصیت و طیف
طرفداران بدرالدین این است که بهرغم اینکه برخی نخبگان شهری در آناتولی (در قرهمان
و گرمیان) نیز به او پیوسته بودند ،اکثریت طرفداران وی را طبقات فرودست جامعه و
ترکمنهای کوچرو و در واقع پیروان اسالم صوفیانة عامیانه تشکیل میدادند
( .)Shaw,1/43; Inalcik, The Ottoman Empire, 190; Akdağ, 1/277این گروهها
ظاهراً از شرایط سیاسی پس از تجدید قدرت دولت عثمانی در سایة بازسازی نهادهای
سیاسی آن و نیز افزایش مجدد نفوذ مدرسیان در دولت پس از فترت ناخشنود بودند
( İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş, Örfî- Sultanî Hukuk ve Fatih'in
Kanunları”, 109; Mumcu, Osmanlı devletinde siyaseten katl, 126, 128; Ocak,
)“Religion”, 2/211؛ از این رو ،با تمام توان و اشتیاق خود از شیخ بدرالدین سماوی و

تحرکات وی بر خالف امیال و خواست دولت عثمانی در این زمان حمایت و طرفداری
میکردند و برای گسترش دامنة قیام او جانفشانی مینمودند.
در شرایطی که شیخ بدرالدین ،دلیاورمان (آغاچدکزی)21را مرکز فعالیتهای خود قرار
داده بود و از آنجا با هدف اشاعة عقاید و قیام خود ،صوفیان طرفدار خود را به والیتهای
دیگر میفرستاد ،طرفداران شیخ در قرهبورُن /قرهبورون در ایالت آیدین /آیدینایلی
(حوالی ازمیر) تحت فرمان بورکلوجه مصطفی که روحی از او به عنوان «صوفی ملحد
مباحی» یاد میکند ،و نیز در مغنیسا (صاروخان) به رهبری طورالق هوکمال /طورلق
کمال (که هر دو از شیوخ قلندری بودند) دست به شورش زدند 22.با توجه به گسترش سریع
دامنة شورش ،سپاه عثمانی تحت فرمان شاهزاده مراد و بایزید پاشا برای سرکوب آن
فرستاده شد (819ق1416 /.م .).در نبردهایی که میان دو طرف واقع شد ،سپاه عثمانی
پس از تحمل تلفات زیاد ،صوفیان پیرو شیخ بدرالدین ،یعنی بورکلوجه مصطفی و
طورلق کمال را بهشدت سرکوب و بسیاری از آنها را قلع و قمع کرد (عاشقپاشازاده-91 ،
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92؛ اوروجبک45-43 ،؛ روحی 23)434-434 ،و تنها کسانی که به فرقة اهل سنت و جماعت
24
داخل شدند ،از مرگ نجات یافتند (شکراهلل ،آ166؛ حسین.)148b-148a/316-315/1 ،
اندکی بعد خود شیخ نیز به وسیلة نیروهای عثمانی دستگیر و نزد سلطان عثمانی به
سیروز 25در مقدونیه فرستاده شد 26.در این شهر ،سلطان عثمانی محاکمة بدرالدین را به
گروهی از مدرسیان و در رأس آنها حیدر هروی (د825 .ق1422/.م 27).واگذار کرد
28

(عاشقپاشازاده93-92 ،؛ بدلیسی485/5 ،؛ منجمباشی.)334/3 ،

 .5محاکمۀ شیخ بدرالدين :تجديد قدرتنمايي سیاسي -مذهبي مدرسیان
اگرچه جرم اصلی شیخ بدرالدین ،خروج از اطاعت سلطان و عصیان بر ضد دولت عثمانی
بود ،اما در جریان محاکمة وی عالوه بر این جرم ،آنچه از سوی مدرسیان بیشتر مورد
توجه و تأکید قرار گرفت ،عقاید صوفیانة عامیانة وی ،ضاللت و گمراهی و اضالل خلق به
طریق دواهی و مناهی ناشی از غوایت و اغواء شیطان و بیرون رفتن از رِِِِبقة اسالم به قول
و فعل بود .با این اوصاف ،مؤلف مناقب شیخ بدرالدین بن محمود ،اتهامات سیاسی و
مذهبی وارده بر شیخ بدرالدین را افترا و ناشی از دشمنی و حسد دانسته است (خلیل بن
اسماعیل )98 ،93 ،90 ،که به صورت تلویحی مورد تأیید طاشکپریزاده ،خواجه سعدالدین
افندی و صوالقزاده نیز قرار گرفته است (طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة 34 ،و مفتاح السعادة،
262/2؛ خواجه سعدالدین300/1 ،؛ صوالقزاده29.)136 ،در برخی پژوهشها دربارة شخصیت،
اندیشهها و باورهای شیخ بدرالدین ،به برخی شباهتهای جنبش این مدرسی -صوفی
دورة عثمانی با جنبش مزدکیان روزگار ساسانیان و ایام پادشاهی قباد اول (حک-488 .
531م) اشاره میشود 30.ظاهراً این مشابهت از نزدیکی کلیِِ رویکردهای رهبران هر دو
جنبش ،مبنی بر برخورداری یکسان همة اقشار جامعه از مواهب و امکانات جامعه ناشی
شده است (نک .رئیسنیا .)12-7 ،همچنین برخی پژوهشگران نیز از ارتباط میان باورهای
بدرالدین با حروفیان سخن به میان آوردهاند (پطروشفسکی ،کشاورزی و مناسبات ارضی در
ایران عهد مغول )324-323/2 ،و این جنبش را از منظر تالش برای دستیابی به برابری
اجتماعی و مساوات در اموال مورد توجه قرار دادهاند (نک .همو ،اسالم در ایران-381 ،
 31.)382عالوه براین ،اوزونچارشلی نیز از این جنبش تحت عنوان «قیامی علوی» 32یاد
میکند ( .)Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/364فارغ از اینکه چنین اظهار نظرها و
مقایسههایی تا چه حدی میتواند درست باشد ،نکتة مهم این است که این نظرات نشان
میدهد که بدون تردید ،جریان مدرسی باورهای چنین فردی را که با باورهای صوفیانه-
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عرفانی ممزوج شده بود ،بدعتی آشکار و غیرقابل اغماض به شمار میآورد و ابقا و رواج
آن را در جامعه ،خطری آشکار برای قرائت خاص خود از دین اسالم (اسالم مدرسی و
فقاهتی) میدانست؛ به همین دلیل نیز مدرسیان تمایل داشتند شیخ بدرالدین را زندیق
جلوه دهند (نک.)Kurdakul, 77-78 .
فارغ از اینکه باورها و تعلیمات شیخ بدرالدین تا چه حد متفاوت از اسالم فقاهتی و
مدرسی بود (نک ،)Idem, 78-97 .آنچه اهمیت دارد این است که او را میتوان قربانی
تالشهای مدرسیان برای بازیایی قدرت سیاسی خود در این دوره به شمار آورد .برای
تحقق این هدف بود که حیدر هروی با هدف اثبات ارتداد شیخ بدرالدین به محاکمة او
پرداخت و به نمایندگی از طرف مدرسیان ،طی فتوایی خون او را حالل و مال او را حرام
اعالم کرد 33.به دنبال این فتوا که بنا بر رویکرد مدرسی و فقاهتی به شرع اسالم صادر
شده بود و در عین حال ،مقاصد سیاسی دولت و اهداف مذهبی مدرسیان و طبقة علمیه
را تأمین میکرد ،شیخ بدرالدین در بازار شهر و در مأل عام به دار آویخته شد
(819ق1416/.م .).همچنین بسیاری از مریدان بدرالدین که حاضر به تکفیر مراد خود
نبودند ،به اتهام بدکیشی و ارتداد به قتل رسیدند ( Doukas, 121؛ عاشقپاشازاده93-92 ،؛
بدلیسی486-485/5 ،؛ لطفی پاشا 74 ،و خواجه سعدالدین.)300-299/1 ،
اگرچه در اعدام شیخبدرالدین استفادة ابزاری از آیین و مذهب ،با اهداف سیاسی نیز
به وضوح به چشم میخورد (نکMumcu, Osmanlı devletinde siyaseten katl, .
 ،)127اما تالش مدرسیان برای از میان برداشتن این شیخ ،به واسطة اعتقادات
انحرافیاش (همان عقاید صوفیانة عامیانة افراطی) و «هَتک عرض شریعت» ( بدلیسی)486/5 ،
از منظر آنها ،نشان می دهد که جریان مدرسی درصدد بود با استفاده از فرصت پیش
آمده ،از یک سو الحادیبودن عقاید صوفیانة عامیانه و ناسازگاری آن را با شرع (همان
هنجارهای اسالم مدرسی) نشان دهد و از سویی نیز درصدد بود چنین برخورد غیر قابل
اغماضی با صوفی برجسته ای مانند شیخ بدرالدین که طرفداران پرشوری را برای خود
گرد آورده بود ،عبرت سایر مفسدان دین و نصیحت دیگر اعداء سالطین شریعت گردد و
از اشاعه و گسترش جریان اسالم صوفیانه یا به تعبیر مدرسیان «ظلمت زندقه و الحاد
ایشان» (همانجا؛ حسین )150b/318/1 ،تا حد امکان جلوگیری کند .محاکمه و اعدام شیخ
بدرالدین به جرمِِ خروج از دین اسالم (به زعم جریان مدرسی و متشرعان) را میتوان نمونة
بارزی از تالش مدرسیان دانست که طی آن تالش میکردند در روزگار پس از فترت و
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احیای تجدید وحدت سرزمینی دولت عثمانی بهواسطة حمایت و پشتیبانی دولت
عثمانی و محمد اول ،هنجارهای فقهی و شرعی تنگنظرانة مد نظر خود را بر جامعة
عثمانی تحمیل کنند و بدین شیوه قدرتنمایی سیاسی و عقیدتی خود را در سپهر
سیاسی آلعثمان و جامعه عثمانی به نمایش بگذارند.
 .6نتیجه
مدرسیان و طبقة علمیه در دورة فترت پس از نبرد آنقره ،به دلیل تعداد قابل توجهی از
مدارس و از میان رفتن موقوفههای آنها و نیز مهاجرت اختیاری یا اجباری مدرسیان و
علمای شهیر و بانفوذ ،به مانند خودِ دولت عثمانی دچار بحران و پریشانی شد .در این
میان ،پویش سیاسی جریان مدرسی در دورة فترت و بهرغم آشفتگیهای سیاسی و
اجتماعی این روزگار ،حفظ حضور در جامعة عثمانی و یا حداقل ممانعت از به حاشیه
رفتن ارزشها و هنجارهای شرع و مدرسی بود .در این میان ،به مانند بسیاری از ادوار
دیگر ،نیاز شاهزادگان عثمانی برای جلب نظر این جریان برای تثیت قدرت خود ،فرصت
مطلوبی را در اختیار مدرسیان قرار میداد .تجدید وحدت سرزمینی و سیاسی عثمانی به
وسیلة محمد اول ،به معنی گذر جریان مدرسی به دورة آرامش و شرایط تثبیتشده بود؛
از این رو ،مدرسیان به صورت تدریجی درصدد بازیافتن قدرت سیاسی پیشین در سپهر
سیاسی آلعثمان بودند .در این میان ،مقابلة آنها با شیخ بدرالدین سماوی و افکار و
عقاید صوفیانة (ضاله از نظر مدرسیان) منتسب به او را باید مشخصترین اقدام آنها برای
تجدید نفوذ در دولت عثمانی دانست .اگرچه در نهایت فتوای اعدام و قتل این شیخ
مشهور از سوی مفتیان عثمانی و به ظاهر با هدف مقابله با باورها و عقاید گمراهانة او
صورت گرفت ،مجاب کردن محمد اول برای عملیکردن این فتوا و حکم را باید به مثابة
نمادی از تجدید حضور مؤثر جریان اسالم مدرسه در دورة این سلطان عثمانی به شمار
آورد .آنچه در این میان حائز اهمیت بسیار است ،این است که مدرسیان در قلمرو
عثمانی به این عقیده رسیده بودند که برای حضور مؤثر در جامعة عثمانی (رومایلی و
آناتولی) و مقابله با جریانهای رقیب صاحب نفوذ ،پیوسته باید نفوذ و تأثیرگذاری خود را
در دولت عثمانی حفظ کنند .بر این اساس نیز به موازات احیای یکپارچگی سیاسی و
سرزمینی از سوی محمد چلبی ،مدرسیان حداکثر تالش خویش را برای تجدید حضور
خود در حاکمیت آلعثمان به کار بستند.

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،9شمارة  ،2پايیز و زمستان 103/ 1396

پينوشت
 .1دورة حکومت محمد اول را باید به دو دورة اصلی تقسیم کرد :دورة حکومت در بخشهایی از قلمرو
عثمانی در آناتولی ( )1413-1402/816-805و دورة فرمانروایی بر سراسر قلمرو عثمانی (-816
 .)1421-1413/824به طور کلی دورة فرمانروایی وی به عنوان سلطان ،به مدت هشت سال و از
 1413/817به بعد بود (نک .فرائضجیزاده509 /1 ،؛  1303سنة هجریه سنه مخصوص سالنامة والیت
خداوندکار.)116 ،
2.Normative Islam
 .3با وجود سستیگرفتن چشمگیر قدرت و نفوذ عثمانیها در آناتولی در این مقطع ،جایگاه و قدرت آنها
در رومایلی و قلمرو اروپایی این دولت تا حدود زیادی حفظ شد (نکUzunçarşılı, Osmanlı .
 .)Tarihi, 1/325برای آگاهی تفصیلی از تحوالت ،درگیریها و نبردهای شاهزادگان عثمانی در این
دوره که در نهایت به برتری و سلطنت محمد اول انجامید نک .شکراهلل ،ب -164ب 165؛
عاشقپاشازاده87-81 ،؛ روحی433-399 ،؛ بدلیسی486 ،472-404/5 ،؛ نشری،418-364/1 ،
516-427/2؛ عالی 137-117 ،108-105/5 ،و. Kastritsis, 41 et. seq.
 . 4شمسالدین محمد جزری (د )1430/833 .در روزگار بایزید اول به قلمرو آلعثمان مهاجرت کرد.
جزری پس از ورود به بروسه در  1397/799از سوی سلطان عثمانی مورد اکرام قرار گرفت و در قبال
دریافت حقوق  150آقچه در روز ،به تعلیم و تدریس مشغول شد (برای آگاهی تفصیلی دربارة وی نک.
.).Altıkulaç, “İbnü’ı-Cezerî”, 20/551 et. seq
 .5عثمان رفعت از این مدرسه با نام «جامع اردی مدرسهسی» یاد کرده است (عثمان ،ادرنه رهنماسی،
)36؛ برای آگاهی دربارة اسکی جامع یا همان اولو جامع ادرنه نک .اولیاء چلبی431-430/3 ،؛ عثمان،
37-35؛  Hibri, Enisü’l-Müsamirin, 25؛ Gökbilgin, XV-XVI. asırlarda Edirne
ve Paşa livası, 196-98؛ Ayverdi, Osmanlı mimarisinde Çelebi ve II. Sultan
.Murad devri, II/150-60
 .6در برخی موارد از آن با نام «مدرسة چلبی سلطان» نیز یاد شده است ( 1301سنة هجریه سنه
مخصوص سالنامة خداوندکار .) 215 ،همچنین با توجه به اینکه مدرسة مذکور در نزدیکی یشیل جامع
(مسجد کبود) بروسه ساخته شده بود (برای آگاهی دربارة این مسجد نکAyverdi, op. cit., .
 ،)II/45-94گاه از آن با نام «یشیل مدرسه» (مدرسة کبود) نیز یاد میشود( Bilge, 117; Hızlı,
;.)Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, 81
 . 7دربارة تاریخ بنای این مدرسه اختالف نظر وجود دارد؛ در برخی منابع تأسیس آن را در سال
 1419/822دانستهاند (بدلیسی487/5 ،؛ فرائضجیزاده .)506/1 ،اما ط.گوگبیلگین بنای این مدرسه را
بین سالهای 1430-1420 /833-823میداند ( Gökbilgin, “Bursada Kuruluş Devriııin
 .)İlim Müesseseleri, ilim Adamları ve Bursa Tarihçileri”, 263با توجه به اینکه
وقفنامة بنا نیز در سال  1419/822تنظیم شده است ،پذیرش این تاریخ میتواند به صواب نزدیکتر
باشد ( نکAyverdi, op. cit., II/95.؛ .)Hızl, op. cit., 81-2
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 .8برای آگاهی تفصیلی از موقوفههای این مدرسه نک . Ayverdi, op. cit., II/49-50.همچنین
برای ویژگیهای بنا و ساختمانی آن نک.ibid, II/94-100. .
 .9بایزید پاشا (د )1421/818 .از رجال زمان محمد چلبی و مراد دوم بود .او از زمان حکمرانی شاهزادة
عثمانی در آماسیه در خدمت وی بود .پس از دستیافتن محمد به سلطنت ( ،)1413/816او ابتدا به
عنوان بیکلربیکی رومایلی تعیین شد و سپس به منصب وزارت ارتقا یافت (عاشقپاشازاده83 ،؛ روحی،
408؛ بدلیسی 450 ،446 ،420/5 ،و 477-476؛ نشری 402/1 ،و 404؛ ثریا ،سجل عثمانی 6/2 ،و
سامی .)1236-1235/2 ،بایزید پاشا در  1421/824از سوی مراد دوم در رأس سپاه عثمانی برای مقابله
با مصطفی چلبی اعزام شد ،اما پس از شکست در جنگ سازلی دره (مابین ادرنه و سرز) ،به قتل رسید
(عاشقپاشازاده97-96 ،؛ نشری .)559-556/2 ،از این قیام و عصیان شیخ بدرالدین ،گاه به عنوان
«مهمترین جنبش اجتماعی -سیاسی در سراسر تاریخ عثمانی» یاد میشود که از نظر ویژگیها و
مشابهتها با شورش شیخ بدرالدین در دورة سالجقة ) (Ocak, “Religion”, 2/211-2روم در
 1240/638مقایسه میشود
 .10از این قیام و عصیان شیخ بدرالدین ،گاه به عنوان «مهمترین جنبش اجتماعیـسیاسی در سراسر
تاریخ عثمانی» یاد میشود که از نظر ویژگیها و مشابهتها با شورش شیخ بدرالدین در دورة سالجقه
روم در  1240/638مقایسه میشود ).(Ocak, “Religion”, 2/211-2
 .11نسب بدرالدین سماوی به سلطان عزالدین کیقباد دوم سلجوقی میرسید (خلیل بن اسماعیل،
مناقب شیخ بدرالدین بن محمود 5 ،و 6؛ برای دیدگاهی انتقادی در این باره نک(Uzunçarşılı, .
) .Osmanlı Tarihi, 1/360از آنجایی که پدرش قاضی سماونه (شهر سما امروزی واقع در جنوب
غربی کوتاهیه) بود ،به ابنقاضی سماونه (سماونه قاضیسی اوغلی) شهرت داشت (طاشکپریزاده ،الشقائق
النعمانیة 33 ،و مفتاح السعادة261/2 ،؛ مجدی 71 ،و Dindar, “Bedreddin Simavi”, 5/331-
 .)2با این حال ،بر خی پژوهشگران بر این عقیدهاند که پدر بدرالدین ،در واقع غازی بوده و نه قاضی
(برای بحث در این باره نکGökyay, “Şeyh Bedreddinın babası kadı mı?”, 16-18; .
 Kafadar, Between two Worlds, 143؛ قسOcak, Osmanlı toplumunda .
 .))zındıklar ve mülhidler, 144(no. 19خلیل بن اسماعیل ،خلیل نوادة شیخ بدرالدین در
مناقب شیخ بدرالدین بن محمود نیز ،از پدر بدرالدین با عنوان «غازی اسرائیل» و از غازیان تحت فرمان
حاجی البَکی یاد میکند که همراه امیر سلیمان در فتح رومایلی مشارکت داشتند(.مناقب شیخ بدرالدین
بن محمود.)10- 9 ،
 .12علی بن محمد استرآبادی مشهور به میر سید شریف جرجانی یا شریف جرجانی از علمای بنام
ایرانی در نیمة دوم قرن هشتم هجری/چهاردهم میالدی و اوایل قرن نهم هجری/پانزدهم میالدی بود
که در زمینة علوم مختلف اسالمی (نقلی و عقلی) صاحب آثار پرشماری است .چیرهدستی و شهرت
جرجانی در زمینة علوم مختلف و تبحر وی در تدریس موجب شده بود تا مَدْرَس او در دارالشفاء شیراز
شاهد حضور عالقه مندان و طالبان علم و معرفت زیادی در آن روزگار باشد .جرجانی به واسطة اجبار
تیمور پس از اشغال ایالت فارس مدتی نیز در سمرقند سکونت گزید و به تدریس در این شهر پرداخت.
مناظرات او در سمرقند با سعدالدین تفتازانی از شهرت زیادی برخوردار است .پس از مرگ تیمور ،سید
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شریف جرجانی بار دیگر به شیراز بازگشت و تا پایان عمر خود به تدریس و تألیف در این شهر مشغول
شد (برای آگاهی از کارنامة علمی سید شریف جرجانی نک .شکیبانیا و پورجوادی« ،کتابشناسی میرسیّد
شریف جرجانی(گرگانی)» 134 ،به بعد).
 .13تراجمنویسان اهل سنت وی را به رفض متهم میکنند و میگویند که «پیروان او وی مهدی
،
میپنداشتند» (ابنحجر العسقالنی ،إبناء الغمر بأنباء العمر 531/1 ،و
73-72/2؛ ابنعماد ،شذارت الذهب.)608/8 ،
 .14بدرالدین سماوی آثاری چون اإلشارات (لطائف األشارات) و جامع الفصول (جامع الفصولین) در فقه
حنفی ،التسهیل در شرح األشارات (که در دورة زندانی بودن در ازنیق نگاشته شده است) ،شرح المقصود
و عنقود الجواهر در صرف ،مسرة التصوف و الوادرات در تصوف را تألیف کرد (بدلیسی ،همانجا ،خلیل
بن اسماعیل31 ،؛ طاشکپریزاده ،مفتاح السعادة 262/2 ،و کاتب چلبی ،سلم الوصول الی طبقات
الفحول .)308/3 ،خلیل بن اسماعیل (همانجا )84 ،تفسیری به نام نورالقلوب را نیز بدو نسبت داده
است (و نیز نک .کاتب چلبی ،همانجا؛ بغدادی ،هدیة العارفین و اسماء المؤلفین و آثار المصنفین،
.)410/2
 .15بدلیسی در این باره تصریح میکند که « چون اصل فطرت او مایل بطور سلوک و مکاشفات بود
اکثر اوقات را صرف ریاضات و مجاهدات مینمود چندان که در میان مردم مُتّهم به کشف و کرامات شد
و صاحب خوارق عادات و طآمات کشت» (بدلیسی ،همانجا).
 .16کیسلینگ احتمال داده است که بدرالدین به دلیل شهرت طریقت صفویه به تبریز سفر
کرد(Kissling, op. cit.؛ و نیز نک .)Mazzaoui, The origins of the Safawids, 16 .آنچه
درستی این فرضیه را زیر سؤال میبرد ،این است که در این صورت وی به جای تبریز باید به اردبیل
مسافرت میکرد .ا .ی .اوجاق ،دلیل این مسافرت را تالش او برای تماس با حروفیان دانسته است
( .) Ocak, op. cit., 149, 150, 187با توجه به اینکه در این زمان ،تبریز مرکز اصلی این فرقه بود،
این نظر درست به نظر میرسد (قسGölpınarlı, Sımavna kadısıoğlu şeyh Bedreddin, .
.)4; Yaltkaya, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, 8
 .17برای آگاهی بیشتر دربارة افکار و اعتقادات شیخ بدرالدین نکKurdakul, 114 et seq. .؛ 186-
Ocak, op. cit., 196؛ Filiz, “Simavna Kadıdısıoğlu Şey bedreddin’in Fikri
.Yapısı”, 233 et. seq.
 . 18برای آگاهی بیشتر دربارة حامد بن موسی قیصری که با نام حمیدالدین آقسرایی نیز شناخته
میشود نک.Şahin, “Somuncu Baba”, 37/377-8 .
 .19برای تفصیل در این باره نک .رئیسنیا ،نهضتهای آرمانی همپیوند و بدرالدین231.-212 ،
20. Wallachia
 .21منطقهای جنگلی در حوالی سیلستره ،مشتمل بر بخش وسیعی از شمال شرقی بلغارستان و بخشی
از جنوب رومانی امروزی (نک .بدلیسی484/5 ،؛ حسین149b(316/1 ،؛ Kowalski el al., “Deli-
.)Orman”, II/202
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 .22با وجود آنکه منابع ،بورکلوجه مصطفی و طورلق کمال را از پیروان شیخ بدرالدین معرفی میکنند
(به عنوان نمونه نک .کاتب چلبی ،همان ،)110/3 ،ا .یاشار به ارتباط مستقیم میان شورش آنها با شیخ
مذکور تردید کرده است ( Ocak, Osmanlı toplumunda zındıklar ve mülhidler, 174
.);idem, Ocak, “Religion”, 2/212-3
 .23دوکاس ،مورخ بیزانسی (د ،)1455/859 .از برخورد بیرحمانة نیروهای عثمانی با این شورشیان
خبر داده است؛ تا جایی که آنها به پیر و جوان و زن و مرد نیز رحم نکردند و «در یک کالم ،همه را
قربانی کردند» (.)Doukas, 121
 .24شکراهلل در گزارش خود دربارة شورشیان قرهباغ تحت فرمان بورکلوجه مصطفی ،به این مطلب اشاره
میکند که آنها «ال اله اال اهلل میگفتند ،اما محمد رسول اهلل نمیگفتهاند مرتبة رسالت را به شیخ
خودشان روا میداشتند» (شکراهلل ،همانجا).
.
25 Serres
 .26سلطان محمد اول در این زمان برای ممانعت از فعالیتهای چلبی مصطفی (کوچکترین پسر یلدرم
بایزید که گفته میشد در جنگ آنقره ناپدید شده بود و ظاهراً تیمور او را به عنوان گروگان به سمرقند
برده بود) که در این زمان و با ادعای سلطنت ،در قلمرو عثمانی ظاهر شده بود ،از طریق شهر سیروز
عازم تسالی و سالنیک بودUzunçarşılı, op. cit., 2/36; Başar, “Mustafa Çelebi, ( .
 .)Düzme”, 31/292منابع رسمی عثمانی از وی با نام «دوزمه مصطفی» (به معنی مصطفی قالبی)
یاد میکنند (نک .عاشقپاشازاده97 ،96 ،؛ نشری 556/2 ،و عالی .)181/5 ،بدلیسی نیز از وی با نام
«مصطفی مجهول» یاد کرده است (بدلیسی.)499/ ،
 .27برهانالدین حیدر بن محمد خوافی هروی ،از شاگردان سعدالدین تفتازانی (د )1390/793 .و از
علما و مدرسیان مهاجر به قلمرو عثمانی بود .او که پس از اقامتهای چندساله در شهرهای مختلف
ایران ،از جمله شیراز و تبریز ،به هنگام بازگشت از سفر حج وارد بالد عثمانی شد و به درخواست سلطان
محمد اول در بروسه رحل اقامت افکند و در  1422/825در این شهر از دنیا رفت .از جمله آثار وی
میتوان به حواشی علی شرح الکَشّاف ،شرح إلیضاح المعانی و شرح الفرائض السّراجیة اشاره کرد .در مدت
اقامت او در بروسه مدرسیان زیادی از او درس گرفتند که مال خسرو (د )1480/885 .از آن جمله بود
که بعدها به مقام شیخاالسالمی عثمانی نیز دست یافت (طاشکپریزاده الشقائق النعمانیة38-37 ،؛
مجدی 83 ،و کاتب چلبی ،سلم الوصول الی طبقات الفحول.)70/2 ،
 .28طاشکپری زاده ،بدون ذکر منبع خود گزارش داده است که بدرالدین پس از اینکه نزد امیر اسفندیار
(د )1440/843 .در قسطمونی گریخت ،درصدد بود از آنجا از مسیر دریای سیاه به دیار تاتار (به دشت
قپچاق) برود ،اما امیر اسفندیار  ،از بیم سلطان عثمانی ،شیخ مذکور را نزد سلطان عثمانی فرستاد
(طاشکپریزاده ،الشقائق النعمانیة 34 ،و مفتاح السعادة .)262/2 ،مؤلف کنهاالخبار نیز همین روایت را به
همین شکل آورده است (عالی.)143/5 ،
 .29الزم به ذکر است که طاشکپریزاده بدون به دست دادن جزئیات بیشتر در این باره ،تنها به گفتن
این مطلب اکتفا میکند که «برخی مفسدین از او نزد سلطان بدگویی میکردند».
 . 30برای بحث تفصیلی دربارة قیامهای مشابه با قیام شیخ بدالدین نک ،رئیس نیا 21 ،به بعد.

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،9شمارة  ،2پايیز و زمستان 107/ 1396

 .31رئیسنیا به دلیل همین مشابهتها ویراست اول کتاب خود (نهضتهای آرمانی همپیوند و
بدرالدین) را دربارة شیخبدرالدین با عنوان بدرالدین ،مزدکی دیگر (تهران ،انتشارات آگاه )1361 ،منتشر
کرده است.
32. Alevî Kıyamı
 .33خلیل بن اسماعیل ،جلسات محاکمة شیخ بدرالدین و مباحثات میان وی و گروه علما (و حیدر
هروی) را به نظم کشیده است (مناقب شیخ بدرالدین بن محمود .)98-90 ،در این روایت شیخ بدرالدین
در مباحثات صورتگرفته بر علمای محاکمهکنندة او غالب و پیروز نشان داده شده است (نک .همانجا؛
قس .بدلیسی.)486-485/5 ،
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