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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 چهارموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 تابستان

 

 بهشت هشت چهارم دفتر بر تأکید نگاری بدلیسی؛ باواکاوی تاریخ

 

 1/7/1937: ییدتأ یختار  10/10/1931:یافتدر یختار

 1سید ابوالفضل رضوی 

  2حسین ملکی منفرد

نگاری دودمـان   ق(، سنّت تاریخ998ـ819حکومت بایزید دوم )حک:  در دوره

الـدین  حسـام  بـن  الدین ادریسگذاری شد. حکیمعثمان پایهجامع  در قلمرو آل

ق( با نگارش هشت بهشت، یک  از نخستین آثـار را  828عل  بدلیس  حنف  )م

پدید آورد. وی تالش کرد با ثبت تاریخ زندگان  سالطین عثمان  در این سبک 

از ابتدا تا محمد فاتح، شکوه این خاندان را به نمایش گـذارد. ایـن پرسـش در    

هـا و  وارهباره این بازنمای  شایسته طرح است که بدلیس  متـثثر از کـدام طـرح   

 آورد؟ و در زمانـه عثمان را به رشـته تحریـر در  نگارانه، تاریخ آلالگوهای تاریخ

هـای  های این خاندان با امیرنشینثبات حکومت عثمان ، چگونه نخستین جنگ

تر از آن، شکست مخدومان خود را از تیمـور، در اوراق  مسلمان آناتول ، و مهم

بهشت روایت و تحلیل کرد؟ این پژوهش قصد دارد بـا تثکیـد بـر دفتـر     هشت 
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نگـاری بدلیسـ     بینش مسلط بر تاریخ چهارمِ این کتاب و از طریق فهم روش و

 ها پاسخ دهد.  او، به این دسته از پرسش نگارانهو الگوهای تاریخ

بهشـت بـا هـدم نمایشـ  از     های پژوهش، نشانگر آن اسـت کـه هشـت     یافته

نگاری عصر چنگیـزی و  شوکت حکومت عثمان ، با الگوبرداری از متون تاریخ

خاندان عثمان  را با نثری منشیانه تولیـد  تیموری، یک تاریخ دودمان  مفصل از 

های دین ِ او، به دنبال وارهکرده است. بینش بدلیس  در این کتاب، متثثر از طرح

گری سالطین عثمان  در برابر سازی دین ِ مبتن  بر سنّت غازیایجاد مشروعیت

هدم  رو، وی با های آناتول  و تیمور است. ازاینویژه امیرنشین دشمنان آنان، به

ناپذیر تقدیر الهـ    مخدومانش، عامل اجتناب ران  ننگ شکست از چهرهحاشیه

 را به عنوان دلیل اصل ِ پیروزی تیمور برجسته کرده است.

 

نگاری، خالفتت ثماتانی، طتن اا بای یتد     ، تاریخهشت بهشتبدلیسی، : کلیدواژگان

 اوّل.

 مقدمه

نگـاری دودمـان م مل ـ  و    تـاریخ  ق(، سنّت998ـ319تا روی کار آمدن بایزید دوم )حک 

جامع  در حکومت عثمان  شک  نگرفته بود؛ اما دوره حکومت این پادشاه، به جهت رشـد  

نگاری در این آید. تاریخنگاری فارس  و ترک ، نقطه عطل  به حساب م و پیشرفت تاریخ

 م مل   نگاری دودمانگذاشت: در مرحله نخست، تولید تاریخر دوره، دو مرحله را پشت س

ای به زبان سـاده و روان در حـد مخاانـان عامـه     ی سلسلهها نامهیعوقاو جامع  در قالب 

هجری، به دننال 10بعدی، از نیمه دوم سلطنت بایزید در اوای  سده  گذاری شد. مرحلهپایه

خاندان عثمان  آغاز شـد کـه در آن،    نگارانههای تاریختغییری اساس  در عالیق و دغدغه
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به نگاری عثمان  را ایران  نقش برجسته و مهم  داشت و دوره اوج و اعتالی تاریخعن ر 

ت ویری از اعتالی اعالی خاندان عثمان ،  مورخان این مرحله، با هدف ارائه 1آورد. وجود

نگاری دودمان  درباری را از زبان ساده به زبان فارس  و ترک  با نثری منشیانه سنّت تاریخ

هایشان را به جای افراد عام ، بـرای مخاانـان خـا     بخشیدند و کتابو پیچیده تحول 

تـرین  بود که در عین حال، مل ـ   بهشتهشتنخستین اثر با این ویژگ ،  2تحریر نمودند.

ایـن اثـر، توسـ      9آمـد. م( نیز به حسـاب مـ   1102ق/309یف )تألتاریخ عثمان  تا زمان 

به دستور بایزید دوم در و  4(ق328حنل  )م الدین عل  بدلیس  حسام بن الدین ادریسحکیم

-هشتت مورخان پس از بدلیس  به تقلیـد از   1ه شد.تحریر کشید به رشته هجری309سال 

نگـاری  هجـری بـه تـاریخ   12تـا   10های نگاری ایران  را در ا  قرن، روش تاریخبهشت

ق(، 1009سعدالدین )متوان به خواجه ین این مورخان م متأثرترکه از  8عثمان  وارد کردند

  1ق( اشاره کرد.1119باش  احمد دده )مق( و منجم1009م طل  عال  )م

                                              

 .131 ـ 131و  101، ص نگاری و مورخان عثمانیتاریخ. صالحی، 1

 .103، صنگاریتاریخ و تاریخناجی، . همان؛ 1

 .172ص  ،نگاری و مورخان عثمانیتاریخ. صالحی، 3

اند، برای های دیگر به طور مبسوط به زندگی و آثار این مورخ پرداخته. از آنجا که پژوهش4

 زمینه، بنگرید به: شود. برای آگاهی بیشتر در اینجلوگیری از اطاله کالم، از ذکر آن صرف نظر می

تاریخ ادبیات در  صفا،؛ 177و  111، 111، ص 1ج  ،تاریخ امپراتوری عثمانی ،هامر پورگشتال

 ؛144و143ص  ،زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی ،ریاحی ؛1104، ص 3، بخش1ج  ،ایران

المعارف در دائرة بدلیسیزاده، حسینسید ؛37 ـ 32، ص یادداشتی پیرامون یک مورخ ایرانیحسنی، 

 . 174، ص 11ج  اسالمی،بزرگ 

 .31، ص یادداشتی پیرامون یک مورخ ایرانیحسنی، . 1

ــن. 1 ــ ، دی ــاریخپرس ــیثیر ت ــی دورهت ــاری ایران ــاریخ  نگ ــر ت ــان ب ــان و تیموری ــانیایلخان ــاری عثم  ، نگ
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صـورت   بهشتهشتهای مختلف بر روی های  که به زبانبا وجود مطالعات و پژوهش

غالـب   2شـود. های تحقیقات  در مورد این اثر دیده م ها و شکافگرفته است، هنوز ضعف

 اند: توجه ویژه داشته ها به مناحث ذی این پژوهش

؛ ادریس بدلیسی یادداشتی پیرامون یک مورخ ایرانی و آثار او: بدلیسی، هاچوا: ت زندگی

  3؛(ترک معاصر نگاریتاریخ و عثمان  منابع در) عثمانی ت صفوی روابط ،بدلیسیو 

و « بهشـت  یسـ  و هشـت  دلادریـس ب » همچون: مقاله بهشتهشتهای ادب  ـ ویژگ 

  4؛«بهشت بدلیس  فرهنگ ایران  در هشتعناصر »

 بهشتت هشت محتوای بررسیهای: نگاری این اثر هاانند تحقیقاتی با ثنواات و روش تاریخ

 یت يی؛ ثنی  ظفرنامه و وصاف تاریخ ،گشای جوینیجهان منبع اصلی: سه با مقایسه در بدلیسی

نگاری تاریخو کتاب  نگاری عثمانیایلخانان و تیموریان بر تاریخ نگاری ایرانی دورهتأثیر تاریخ

 5.و مورخان عثمانی

                                                                                                          

 . 31و  12، 11ص 

ــالحی، 1 ــاریخ. ص ــانی ت ــان عثم ــاری و مورخ ــو، 101، ص نگ ــار ؛ هم ــدی آث ــعدالدین افن ــه س  ، خواج

 . 71ص 

 . 113ص  ،نگاری و مورخان عثمانیتاریخ. همو، 1

 ،«بدلیسی» زاده،؛ سید حسین37 ـ 32، ص یادداشتی پیرامون یک مورخ ایرانی و آثار اوحسنی، . 3

عثمانی ـ صفوی  روابطاوجاق،  یاشار؛ 174، ص 11، ج المعارف بزرگ اسالمیدائرة مدخل در: 

 . 11 ـ 31ص  ،(ترک معاصر نگاریتاریخ و عثمانی منابع در)

 عناصر فرهنگ ایرانی در هش ، پاکزاد؛ 31ـ1، ص یسی و هش  بهش دلادریس ب ،پاکزاد. 4

 .174ـ142، ص بهش  بدلیسی

گشـای  جهـان  منبع اصـلی:  سه با مقایسه در بدلیسی بهش هش  محتوای بررسیمحمدی، علی. 1

ـ 171و  117ـ113ص  یزدی،علی  ظفرنامه و وصاف تاریخ جوینی، تـیثیر  »پرسـ ،  ؛ دیـن 171ـ
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هـا، بـه تأثیرپـذیری سـنک نگـارش ایـن اثـر از متـون         با وجودی که ایـن پـژوهش  

اند؛ اما به مسئله تأثیر روش  و محتـوای   نگاری مغول  ـ تیموری پیشین تاکید کرده   تاریخ

و نیز تأثیر آنهـا بـر انتخـاب عنـوان و      بهشتهشتهای دیناچههای متون پیشین بر دیناچه

سـازی  اند. این خأل مطالعات  در حوزه بینش و نحوه روایتشیوه چینش کتاب توجه نکرده

شـود. در  بیشـتر مشـاهده مـ     بهشتت هشتت بدلیس  از سالاین عثمان ، در دفاتر مختلف 

قرارگرفته، به موارد محدودی همچـون  مجموعه مطالعات  که بینش بدلیس  مورد بررس  

تأثیر  1گوی  و ترس بدلیس  بر بینش خا  او و تمجیدش از سالاین عثمان ،تأثیر تملق

ق( و اوج 911ــ 998گلتمان مشروعیت بدلیسـ  در گـزارش دوران محمـد فـاتک )حـک      

  محور، مذهنو یا به میزان بسیار مخت ری به بینش سلطنت 2پیروزی عثمان  )دفتر اوّل(

 د با نگـاه  کنپژوهش حاضر تالش م رو، تأکید شده است. ازاین 9بدلیس  گرایانهو نخنه

هـای اـاهری و   از ویژگـ  اش میزان الگوپذیری و متن ، علت پدیدآمدن  به اثرمتندرون

ی رانگـ یختـار ، و در نتیجـه روش و بیـنش   هـای پیشـین  کتابها و متن دیناچهمحتوای  

آثـار پیشـین و کتـب    های کتاب با دیگر با مقایسه گزارشکه  ؛ همچنانفهم شود بدلیس 

چگونه حادثه ضـعف و   مؤلفهای آن، دریابد   رانیهحاشها و سازیبرجسته مرتن  و کشف

چهـارم از داسـتان    ق( را در پـرده 907شکست سنگین حکومت اوّل عثمان  از تیمـور )م  

                                                                                                          

نگـری و  تاریخ، دوفصلنامه «نگاری عثمانیایلخانان و تیموریان بر تاریخ نگاری ایرانی دورهتاریخ

و  113، 131 ـ 131، 101، ص نگاری و مورخان عثمانیتاریخصالحی، ؛ 31ـ 11، ص نگاریتاریخ

172. 

 . 111و  171، 113، ص بهش هش  محتوای بررسیمحمدی، علی. 1

 . 117 ـ 107، ص بدلیسی ادریس  بهشر هش د مشروعی  گفتمان ،حائری قزوینی. 1

، «نگاری عثمانیایلخانان و تیموریان بر تاریخ نگاری ایرانی دورهتیثیر تاریخ» پرس ،دین. 3

 . 40ـ 31، ص نگارینگری و تاریختاریخدوفصلنامه 
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وش و بینش بدلیس  مجزا از هم است. با این هدف، ربهشت نمادین خود به ت ویر کشیده

 گیرند.مورد تلحص قرارم 

 نگاری بدلیسیالف. روش تاریخ

 حکومت یک دیناچه و هشت دفتر است که هر دفتر به سرگذشتدارای  ،بهشتهشتکتاب 

تا پایان سلطان محمـد   ق(727ـ897)حک  )از عثمان خان یک  از هشت سلطان عثمان 

 شـانزده به یک دیناچه، دو مقدمه و  1،دفتر چهارم. ( پرداخته استق(998ـ911)حک  فاتک

با شعری  های دفاتر دیگرم کتاب،این دفتر، همانند دیناچه داستان تقسیم شده است. دیناچه

، از حمد خدا و نعـت رسـول   . در این دیناچه، پسشوداوالن  در قالب مثنوی آغاز م 

 مرگ وی به نظم آورده شده استتا  ق(901ـ732اوّل )حک  وقایع مهم ک  دوران بایزید

با توضیح  راجع به فهرست و چگونگ  سـامانده  مطالـب ایـن دفتـر پایـان       و سرانجام

 ق(731ــ 780)حـک   ل در بیان جانشین  بایزید بر اساس وصیت مرادپذیرد. مقدمه اوّ م 

پـردازد    اخنار سالاین معاصر بایزید در ایران و توران مـ  رخمقدمه دوم به ذکر ب 2.است

، داسـتان  شـانزده  9ق( اسـت. 907)م  آن مربوط به چگونگ  اهور تیمور مطالبکه بیشتر 

ها و شرح جنگ ،اوضاع سیاس  دهند. محتوای غالب آنها بهحجم اصل  دفتر را شک  م 

                                              

 :از جمله موجود اس ؛ های مختلف ایرانمتعددی از این کتاب در کتابخانهخطی های نسخه. 1
 ، کتابخانه مجلس(1ـ11171و  1ـ1214های ثب  و بازیابی  چند نسخه با شماره) کتابخانه ملی

)که  10ـ  3327و  1711س، ش  س 111س،  س 171های ثب  و بازیابی  چند نسخه با شماره)
های ثب  شماره) و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران( 1711 ( و شکتاب اس 1و  7شامل تنها دفتر 

 ،بهش هش  ،بدلیسی: نسخه استفاده شده اس این از  ،در این مقاله(. 1302و  1112و بازیابی 
 . 1112یابی: شماره ثب  و باز ،خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نسخه
 . 101 ـ 101، ص بهش هش  . بدلیسی،1

 . 113 ـ 101. همان، ص 3
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نـدرت   اخت ا  یافته است. اوضاع اجتماع  و اقت ادی، بهوفاتش زمان  و فتوحات بایزید

 1اند.س  مطرح شدههای سیادر بین گزارش

اعم از نام کتاب، چیـدمان مطالـب، نثـر و     بهشتهشت های ااهریشاخ هبا بررس   

ی و همچنـین  نگـار یختـار  توان به روشکاررفته در آن، م  کاربرد تشنیه، آیات و اشعار به

 برد.میزان الگوبرداری نویسنده از سایر منابع پ 

م رع در  هزار هشت کتاب و به نظم درآوردنآید بدلیس  در انتخاب نام . به نظر م 1

از مورخان، ادبا را الگوی خود قرار داده است. گویا نخسـتین فـردی کـه بـرای      بیش 2آن،

آن الهام گرفته است، سعدی  گانه هشتبندی کتاب خود از ملهوم بهشت و درهای تقسیم

ق( باشد. سعدی با این استدالل که بهشـت، هشـت در دارد، کتـاب    830/831شیرازی )م 

 :گلستان را به هشت باب تقسیم نمود و نوشت

 بتر  تتا  دید مصلحت سخن ابواب، ایجاز تهذیب و کتاب ترتیب در نظر امعان

 مختصتر  آن افتتاد، از  اتفاق باب هشت بهشت، چون غلبا حدیقه و غنّا روضه  این

 3نینجامد.  مالل به تا آمد

-هشتت گنج خود را  های پنجق(، یک  از منظومه721خسرو دهلوی )مر پس از وی، امی

 گذاری را چنین بیان کرد:نامید و علت این نام بهشت

 نام این هشت خانه هشت بهشت پس نویسم به ملک مشک سرشت 

 قیامت بهشــــت دریابد بـــــ  تا کســـ  اندر رو گــــــذر یابد 

هـای  ی آن را بـه داسـتان  هلت تـا را کنایه از هشت داستان گرفت و  بهشتهشتوی 

شاهزادگان هلت کشور اخت ا  داد و داستان دالرام و بهرام گور را بـه عنـوان داسـتان    

                                              

 .111 ـ 114. همان، ص 1
 . 101ص نگاری و مورخان عثمانی، تاریخ. صالحی، 1

 . 30، ص کلیات سعدی. سعدی، 3
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ن گـذاری توسـ  مورخـا   از آنجا که این شیوه نـام  1اوّلیه و یکتا به آن هلت تا اضافه کرد.

امیـر خسـرو    آید که بدلیس  در انتخاب نام کتاب خود، از منظومهمرسوم ننود، به نظر م 

را کنایه از داستان ـ نه اخنار و تاریخم ـ هشت    بهشتهشتگرفته باشد؛ چراکه وی نیز  تأثیر

پادشاه عثمان  گرفت. باید گلت نگاه مذهن  این ادبا، در بدلیس  اثر بخش بـوده و او بـه   

ام نام  را انتخاب کرده است که جایگاه معنوی، درست  و حقانیت ممدوحان خود رندی تم

 و مشروعیت مذهن  آنان را از همان آغاز در عنوان اثر به نمایش بگذارد.

، حوادث و تاریخ وقوع سالشماربه اندک . دقت در بیان مکان وقوع رویدادها و توجه 2

مورد عنایت مؤلف  2مرزهای غرب عثمان ، به استثنای وقایع مربوط به بهشتهشتدر متن 

شـود.  نظر در مورد زمان وقوع رویدادها غالناً مشـاهده نمـ   قرار داشته است؛ اما این دقت

ق( و 732نشستن بایزیـد، ازدواج او بـا دختـر الزار مسـیح  )م     حوادث  همچون: به تخت

بیگ، حاکم قرامان ل های آناتول  نظیر ننردهایش با عهایش با امیرنشینبسیاری از جنگ

 9)وفات نامعلوم(، فاقد سالشماری هستند.

 4.شدگان آنهاکشته شمارها و یا دود به تعداد سپاهیان ارفین در جنگحم اشاره. 9

 ،و تیمـوری  ل ع ـر مغـو   هـای نویس تاریخبندی مطالب کتاب مانند تقسیم. شیوه 4

هم حوادث تنظیم دفترهای کتاب و هم در  ،بندیموضوع  است و نه سالشمار. این تقسیم

بـدیع و  ، چارچوب و ساختار ک  کتـاب . با وجود این، است مشاهدهدوران هر پادشاه، قاب  

 1.مؤلف است شخصنوآوری 

                                              

 . 312 ـ 313و  310، ص پیکرهف  و بهش هش . محجوب، 1
 شود.مقاله تحلیل می چرایی این مسئله، در ادامه. 1
 . 133 ـ 112و  114 ـ 112، 101، ،107ص ، بهش هش  برای نمونه، ر.ک: بدلیسی،. 3
 .117و  111نمونه، ر.ک: همان، ص . برای 4
 ها و ساختار کتب، در ادامه مقاله.. ر.ک: جداول مربوط به دیباچه1
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شود که با ای محسوب م نگاری دودمان  و سلسلهدر زمره تاریخ بهشتهشت. کتاب 1

جـای   در جای .باشدم  ای فراوانهشام  تشنیهات و استعارهو  نگاشته شده منشیانه ینثر

سـنک نگـارش    باره بهار در ءالشعرا ملک کتاب از آیات قرآن کریم بهره گرفته شده است.

  نویسد: این کتاب م 

  مترسالن ختوارزمی و جهانگشتای جتوینی نوشتته شتده      یوهبه ش ،کتاب  این

تتر و نمونته ناقصتی استت از تتاریخ ابتن        تر و سست لیکن قدری متکلفانه ؛است

   1بی. بی

بست نثری متکللانه به اقتضای نیاز ع ر بایزید دوم، به تولید آثار ادبـ  فـاخر بـه    رکا

یافتـه   حکومـت تثنیـت   جای یک روایت تاریخ م ساده از خاندان عثمان  بود کـه شایسـته  

عنوان یک زبان فاخر، ابزاری مناسب  عثمان  باشد؛ چراکه در دنیای آن روز، زبان فارس  به

 در مقـام بدلیس   2شد.کار گرفته م  برای ارائه ت ویری امپرااورگونه از سلسله عثمان  به

وری، خاصه نویس  مغول  و تیمروش تاریخ تأثیرتحت  و تبه سنّ پاینندِ فقیهِو یک مورخ 

از  های تاریخ  خود الی گزارش ، در البهدر موارد بسیارق(، 919اثر یزدی )م  ظفرنامهمتن 

حادثـه   هـر  کوشـیده اسـت کـه    وی .کند)در قالب مثنوی( و آیات قرآن استلاده م  اشعار

آیـات قـرآن در    عمل  و جلوهانعکاس آن حادثه را  ،تاریخ  را با یک آیه قرآن  پیوند داده

، نمـایش پیونـدی   مؤلـف  دیگـر  فاهـد انشان دهد. اـاهراً    انساناجتماع   روزمره زندگ

جزء زندگ   دادن م داقیت آیات قرآن در جزء ، نشانعثمان آلناگسستن  بین دین اسالم و 

، پیــروزی و رفتــارایجــاد مشــروعیت  دینـ  بــرای توجیـه    شـاهان عثمــان  و در نتیجـه،  

اشـاره  « تَشَاءُ مَنْ الْمُلْکَ تُؤْتِی»توان به آیه م ؛ به عنوان نمونه، سلطان است یها شکست

ق( در برابـر  319ـ    998)حک  قدرت رسیدن بایزیددر به م داق آن را  ،کرد که نویسنده

                                              

 . 300، ص 3 ج، شناسیسبکبهار،  ءالشعرا ملک. 1

 .112و  113ص  ،نگاری و مورخان عثمانیتاریخ. صالحی، 1
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در اخـتالف جانشـین  تلسـیر     دیگر رقیب خالفت، یعن  برادرش یعقوب )وفات نـامعلوم(، 

  1کرد.

هـا بـرای   ها همواره یک  از بهترین مکاناسالم ، دیناچه نگاری. در مطالعات تاریخ8

نگاری بر متون بعدی به حساب ویژه در حوزه روش تاریخ شناخت تأثیر مورخان پیشین، به

متـون  هـای  با دیناچـه  بهشتهشت مقایسه و تطنیق ساختار و محتوای دیناچه از 2آیند.م 

از دیناچـه  را  برداریالگوبیشترین  بهشتهشتد که وشم ، چنین استنناط مغول  و تیموری

تغییـرات و  اسـت؛ امـا در عـین حـال،     ق( انجـام داده  719)م  الـدین رشـید  التتواریخ جامع

بـه  شـود.  که در قالب جداول به آن پرداخته م  استنیز صورت داده  های بسیاری نوآوری

، تنهـا جـداول   و الگـوبرداری  تأثیرپذیریاین منظور جلوگیری از اااله کالم و ارائه میزان 

نظـر   آورده شده و از ارائه جداول کتـب دیگـر صـرف    التواریخجامع و بهشتهشتمربوط به 

و  سـاختار  هـا در آن دیناچـه  ، چیـنش هامربوط به ساختار ک  کتاب ،این جداول 9.دوش م 

  باشد.همچنین محتوای دو دیناچه م 

  
  

                                              

 .111، ص بهش هش . بدلیسی، 1
 . 33، ص نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفویتاریخکوئین، . 1
، یکی تاریخ جهانگشاعنوان نمونه، بخش مقدمه. به ،جامع التواریخ ،همدانی هللرشیدالدین فضل ا. 3

 ، بخش مقدمه.تاریخ جهانگشا ،جوینی دیگر از کتب این دوره بود که مورد مقایسه قرار گرف ؛
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 التواریخجامع: ساختار کتاب 1جدول 

 یخالتوار جامعکتاب  (های یباچه)مقدمه و د ساختار

 جلد کتاب( شامل: 9)مقدمه  کتابمقدمه کل 

اصلی دیباچه 

 کتاب

 فهرست کل کتاب:

 شامل: ،1مجلد 

دیباچه 

+ 

سبب 

 یفتأل

 کتاب

 باب: 1

  

 ، شامل: 7باب 

 فصل 1 دیباچه
 
 ، شامل:1باب 

   فصل 1 
 قسم 1: شامل 2مجلد 

 3مجلد 
  

 

 

 بهشتهشت: ساختار کتاب 2جدول

 هشت بهشتساختار کتاب 

 شامل:

اصلی ه و مقدم دیباچه

 کتاب 

 دفتر: 8

 ، شامل:7دفتر 

 داستان 71 مقدمه 1  دیباچه
 

 ، شامل:1دفتر 

 هاداستان دیباچه
 

 ، شامل:9دفتر 

 هاداستان دیباچه
 

 شامل:، 4دفتر 

 داستان 71 مقدمه 1 دیباچه
 

 ، شامل:1دفتر 

 هاداستان دیباچه
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 ، شامل:1دفتر 

 هاداستان دیباچه
 

 ، شامل:1دفتر 

 هاداستان دیباچه
 

 ، شامل:1دفتر 

 هاداستان دیباچه
   

 
 

 التواریخجامع: محتوای دیباچه اصلی 3جدول

 یخالتوار جامعدیباچه اصلی محتوای 

 توضیحات موارد ذکرشده

  حمدیه

 بسیار کوتاه مدح و نعت رسول

 بسیار کوتاه نعت صحابه

جلد یک به دستور غازان خان، و جلد دوم به  به دستور

 دستور الجایتو

در قزوین، و اتمام جلد  109و 101جلد یک: آغاز  تاریخ و مکان نگارش

  170دو و سه: 

  الهی یسازیتمشروع

قوم مغول،  جامع جمیع انواع تواریخ در تاریخ علت نامیدن کتاب به این اسم

چنگیز و اعقابش و احوال ادیان و ملل، و نیز 

 تاریخ اهل اقالیم از چین تا افرنج

 ، تاریخ غازانییخالتوار جامع های مختلف کتابنام

  هدف و علت نگارش کتاب

  ذکر منابع و چگونگی استفاده از منابع

  عذرخواهی بابت معایب کتاب

خبر تأیید کتاب و مزیت کتاب توسط 

 سلطان
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 بهشتهشت: محتوای دیباچه اصلی 4جدول

 هشت بهشتدیباچه اصلی کتاب محتوای 

 توضیحات موارد ذکرشده
همانندی یا تفاوت با 

 یخالتوار جامع

   حمدیه

 بسیار کوتاه نعت رسول
مدح اما  ؛یخالتوار جامعهمانند 

 صحابه حذف شده

 یخالتوار جامعکوتاه، همانند  الهی یساز یتمشروع

 یاشاره به احوال و زندگ

 شخصی خود

فقط اشاره به ؛ بسیار کوتاه

هجرتش به سرزمین عثمانی 

 شبرای حفظ ایمان

 

 یخالتوار جامعهمانند  بایزید دوم به دستور
 یخالتوار جامعهمانند  هجری 301 یفسال تأل
 کتاب و یفعلت تأل

 مزیت کتاب
 یخالتوار جامعهمانند  

 یخالتوار جامعهمانند  به دستور سلطان نامعلت نامیدن کتاب به این 

 های دیگر کتابنام

ــ ــفات الثمانی ــار   ةالص ــی اخب ف

فـی   ة؛ مواهب الرحمانیةالقیاصر

 ةخالئف العثمانی

 یخالتوار جامعهمانند 

 الگوهای کتاب در نگارش

ظفرنامه ، جهانگشای جوینی
تاریخ ، ظفرنامه یزدی، شامی
-جامع؛ تاریخ معینی، وصاف

 التواریخ
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 بهشتهشت: محتوای دیباچه دفتر چهارم 5جدول

 دیباچه دفتر چهارممحتوای 

 توضیحات موارد ذکرشده

 نظم طوالنی، شامل: 

 حمدیه

 مدح رسول 

 ل تا اسارت ویکل حوادث دوره حکومت بایزید اوّ
 

، هماننـد  ـ ـ در قالب مثنـوی  

 یزدی ظفرنامه

 

 ـ در یک مصراع ـ

 شامل: ؛)فهرست( این دفترتوضیح مطالب موجود در 

 

 داستان 71 1مقدمه  7مقدمه 
 

در مـورد چگـونگی    :7مقدمه 

ــب    ــد از جان ــینی بایزی جانش

 سلطان مراد

ــار  :1مقدمـــه  در ذکـــر اخبـ

ــد در   ــر بایزی ــیطین معاص س

 ایران و توران

داستان در ذکر فتوحات و  71

هــای بایزیــد تــا زمــان جنــ 

 وفاتش

 

های شود، استلاده از یک دیناچه اصل  و دیناچهدر جداول مذکور مشاهده م  که چنان

مختص به هر مجلد یا دفتر، چینش خا  دیناچه اصل  منتن  بر شروع بـا حمـد خـدا و    

، بیان چرای  نوشتن کتاب، علـت نامیـدن آن و... ، همگـ  الگـوبرداری از     نعت رسول

بسـت چنـدین تغییـر و    ر. بـا وجـود ایـن، کا   ق( اسـت 719رشیدالدین )م  ساختار و دیناچه

را شکل  یکتـا بخشـیده    بهشتهشتدر چینش و هم محتوای دیناچه و متن،  نوآوری، هم

است کـه در   مؤلفبدیع و نوآوری  کامالًساختار دیناچه دفتر چهارم نیز  که همچناناست؛ 

 م ایـن تأثیرپـذیری،  تمـا ، بـا وجـود   رو یـن اشود. ازدیده نم  جامع التواریخدیناچه جلد اوّل 

از  برداری. اثر بدلیس  به دلی  الگـو دانسترا یک اثر تقلیدی صرف  بهشتهشتتوان نم 
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نویس  ع ـر  های تاریخاز یک ارف عام  انتقال و نلوذ ویژگ  ،خوداز آثار فارس  پیش 

 جهـت بـه   ،از اـرف دیگـر   1.نویسـ  مورخـان عثمـان  شـد    تیموری بـه تـاریخ  و  مغول 

 ـ  چه در دیناچه و چه در ساختار و شـاکله کتـاب  ی بسیار ـ  هانوآوریو بودن اثر  مستحکم

 التتواریخ تتا  همچـون  ع ر متقدم عثمـان    نویس مخود تندی  به یک متن الگو در تاریخ

 2.گردیدق( 1009خواجه سعدالدین )م 

 ی بدلیسینگریختارب. بینش 

هـای محتـوای  اثـر،    تره و ویژگـ  ی بدلیس ، الزم است تا گسنگریختاربرای فهم بینش 

یـ  وی  زایتهـای مشـروع  شـیوه    در توصیف حـوادث و رانیهحاشسازی و موارد برجسته

 کاوی شود: وامطالعه و 

زمـان بـا تثنیـت     و هم بایزید دومسلطان به دستور  بهشتهشتکتاب . از آنجای  که 1

نویسـ   هـای یـک تـاریخ   اقتدار عثمان  به نگارش درآمده است، در این کتاب بـا ویژگـ   

رو هستیم که تالش دارد روایت تاریخ  و فراتاریخ م شکوهمندی از سلطان و درباری روبه

 دودمان عثمان  ارائه دهد.

و نیـز   امـر غـزا و جهـاد   بودن  برجستهمتن، و محتوای  هاگزارش بندیتقسیم. شیوه 2

کـه غالـب    دهد؛ چنان را نشان م فقیه این مورخرویکرد غالب سیاس  و نظام  در بینش 

                                              

، «نگـاری عثمـانی  ایلخانان و تیموریان بـر تـاریخ   نگاری ایرانی دورهتیثیر تاریخ» دین پرس ،. 1

 ، نگـاری و مورخـان عثمـانی   تـاریخ صـالحی،  ؛ 31، ص نگـاری نگری و تـاریخ تاریخدوفصلنامه 

 .134ص 

تـاریخ مـنجم   ؛ نیز ر.ک: احمد دده منجم باشی، 71، ص آثار خواجه سعدالدین افندی. صالحی، 1

 .باشی



 بهشت بر دفتر چهارم هشت یدبا تأک یسی؛بدل نگارییختار یواکاو 771 

های بایزید اخت ا  یافتـه اسـت و   محتوای شانزده داستان این دفتر، به فتوحات و جنگ

  1دیدگان مؤلف قرار دارد. توجه به مسائ  اقت ادی و اجتماع  این دوره، در حاشیه

هـای  به کلیت تاریخ و فلسله آن: بدلیس ، تـاریخ را از شـاخه    بدلیس. بینش و نگاه 9

 معرفـت بـه   آن، بـا  کـه  اسـت  از نگاه او، تاریخ، علمـ   2داند.دین  و فنون ادبیه م علوم 

 9توان خ  سیر زمان  حـوادث را دریـابیم.  شود و با کمک آن م م  حاص  زمانیه حوادث

کاف  نداشـته   این در حال  است که این نویسنده در ثنت زمان حوادث، مالحظه و دغدغه

آمـوزی پیونـد تنگـاتنگ  دارد؛ چراکـه     علم تاریخ با عنـرت  است. در بینش بدلیس ، فایده

 4اندوزی است.آن، برای پادشاهان و عامه مردم سرشار از عنرت مطالعه

ترین رویداد دوره بایزید، یعن  رواب  این سلطان در خوانش خود از روایت مهم بدلیس 

از قـرآن،   تیمور، با تلسیر دو آیه یافتنونگ  و چرای  اهور و قدرت در بیان چگبا تیمور، 

. تلسیر مؤلف از این آیـات، خواننـده را   کندم بر اساس مشیت و تقدیر خدا گزارش آن را 

لکت  زمتان   »حدیث کند. بدلیس  از تلسیر او م  نگریتاریخمتوجه نوع  فلسله تاریخ در 

در دست گروه   ،ن ای  دنیا فق  در مدت کوتاه و معیّگیرد که دارنتیجه م « رجال و ةدول

، ماند و به اقتضا و خاصیت این دنیا که ناپایداری جزء غیرقاب  انلکـاک آن اسـت  م  باق 

 شود م  نابود ،«یام نداولها بین الناستلک األ» اساس و اص  آن گروه بر اساس حکمت آیه

. وی تلسیر خود را با این سخنان بـه  یابندگروه  دیگر قدرت و شوکت م  ،و به جای آن

 برد:پایان م 
تقدیر این است که مدتی طتوننی   ،سباب در عالماز غرایب مشیت مسبب األ
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به اقتضای ترتیب و عل  حوادث زمانی که متفرع و فرع بر ارادت ربانی استت و  

های نهانی چنان اقتضاء نمود  های ظهور و حکمت تمدر عاقبت به دنبال متتبع حک

]که[ در ایتران و تتوران    که بعد از انقضاء ایام شوکت و اقتدار سالطین چنگیزی

الطوایفی ایلخانان بعد از مرگ ابوستعید، پستر امیتر    داشتند... و پدیدآمدن ملوک

شهر کش از توابع سمرقند، یعنی امیر تیمتور گورکتانی کته از قبیلته مشتهور و      

النهر و سپس در ک  توران و راءزمانی در ماو قدرت را در اندک قدرتمندی نبود،

 1د.ایران بدست آور

در  گاه اون .قائ  است  بدلیس  برای هر حکومت و قدرت ، تولد و مرگ ،بر این اساس

، در پ  تحلی  و ارائه دالی  ویخالف  براست؛ اما  ق(909)م  خلدون شنیه نظر ابن ،اینجا

نیست؛ بلکه با همـان نگـاه   عقل  و منطق  در علت اهور و نابودی یک دولت و حکومت 

مشـیت و   ،راحت  عل  این اهور و سقوط را در عامـ  آسـمان  تقـدیر    ش بهاانهتقدیرگرای

؛ به عنارت دیگر، این نویسنده نیز ماننـد بسـیاری از مورخـان    ندکخالصه م خواست خدا 

 ها را در عام  قدرتمند تقدیرحوادث تاریخ  و چرخش قدرت قرون گذشته، موتور محرکه

بر این ملهوم تأکید کرده است. او  ،حت  بسیار بیش از سایر منابعبیند و و قضای اله  م 

 2،ها را تقدیر یا توفیق ربـان  پیروزی و شکست او در جنگ ،علت اصل  اهور یک پادشاه

به دننال همین نگاه و نگـرش بـه    4.کندو یا بخت و اقنال مساعد بیان م  9یید پروردگارأت

                                              

 .102و  101. همان، ص 1
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عثمان، یک تقدیر ایزدی و حتمی دس  آله ب بدلیسی معتقد اس  فتح قسطنطنیه ،به عنوان مثال. 4

)همان، ص  اند.مطلع بوده پیش از وقوع آن از این واقعه با الهام غیبی ،بود و تمام سالطین عثمانی

 ( 137و  117، 102
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 :تقدیر و بخت مساعد دانسته و عل  تاریخ  دیگـر نظیـر   نتیجهاهور تیمور را  تاریخ، وی

بودن دشمن نیرومند در ایـران را جـزو    کم و یا اختالف بین حکام ماوراء النهر سن تدبیر،حُ

ناش  از  در متن، «توفیق ربان »واژه تکرار زیاد  1.کندتر معرف  م اهمیت عل  فرع  و کم

 آن، منابع معاصـر  در مقایسه با گراست و این تأکیدتسنّ عالم یکیانه راگنگاه تقدیر غلنه

شـود؛ بـه   نماید. این تکرارها در متن، گاه با ابیات  منظوم همـراه مـ   م جلب نظر  بیشتر

 سراید:چنین م  شدن مراد در جنگ، این عنوان نمونه، بدلیس  به هنگام کشته

 ه آن سروریماند به اخالف ش گرچه نگون شد علم قی ری

 2ملک به این قوم شده مستقیم  باز به توفیق خــدای کریم

 کند کـه آن نگارش کتاب، ما را به فهم بینش نویسنده رهنمون م پاسخ به چرای  . 4

و هـم از   ،اشاره کرده به آن دیناچههای خود مؤلف که مستقیماً در توان هم از گلتهرا م 

-هشتت اثر از دو انگیزه خود بـرای نگـارش    دیناچهوی در دست آورد. ه ک  محتوای اثر ب

 کتب بسیاری به زبان ترک  در این زمینه اینکه نخست آنکه با وجودنام برده است:  بهشت

 دارد؛ ، همچنان نق   جدی در این عرصه وجود)تاریخ دودمان عثمان ( تألیف شده است

انـد و آمیختـه بـه     به موضـوع پرداختـه   به صورت موجز و مخت ربیشتر  ات،زیرا این تألیل

 دوم آنکه سلطان عالقه داشت. مورد تنقیک قرار گرفته باشدشان بدون آنکه اخنار ؛اندافسانه

اسـاس   تاریخ  برعثمان  که نثری ساده داشت،  برخالف تواریخ پیشین مربوط به سلسله

ف ـاحت و   نوشـته شـود کـه حتـ  در    ف یک اسلوب کتب ع ر چنگیزی به زبان فارس  

و بتواند ت ویری امپرااورگونه از حاکمیت عثمـان    9از آن تواریخ برتر باشد ،پردازیسخن

وری اکه در زمان او قدرت عثمان  تا حد زیادی به عنوان یک امپرا بایزید دوم ارائه دهد.
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خلقم چنین اثری این نکته را برای مخاانـان تـداع     با ق د داشت بود،وسیع تثنیت شده 

سـالاین  تنها در وسـعت حکومـت    مغوالن، نهو  یچنگیز ع ر قدرت و عظمته کند ک

 یت است.ؤقاب  ر نیز در آثار ادب  و تاریخ  آنهاتکرار شده، بلکه  عثمان 

شـود کـه   چنین استنناط م  بهشتهشتبر دالی  مذکور، با غور در محتوای  اما عالوه

بخشـ  دینـ    یخ  درباری، مشروعیتمهم تألیف این کتاب، همانند اغلب کتب تار انگیزه

عهـد اسـتقرار   ) ایـن کتـاب در ع ـر بایزیـد دوم    به حکومت وقت بوده است. از آنجا کـه  

گری در کـ   ت غازیاساس سنّ دین  بر تنها مشروعیت، نگاشته شدهامپرااوری عثمان ( 

 و یـا  سـازی بـر اسـاس تـرک    مشـروعیت  گـاه  بـه  نحت  نیم مؤلفشده و برجسته  متن

هـای  ویژگـ   برحت  بدلیس   1شته است.و یا تللیق آنها ندا بودن خاندان سلطنت   عثمان

، و یـا  اسـالم  شـعائر  اجـرای و  عـدالت نظیـر  ، سـلطان  ایمان  اخالق اسالم  و شخ یت

امـر  بیشتر بلکه  ی ندارد؛تأکید  چندان اسالم ، فقه و کالمدر گسترش فرهنگ شاقدامات

، برجسـته  اقتـدار اسـالم در جهـان    رین عام  توسعهتعنوان اصل  را بهجهادگری سلطان 

 هرچنـد  کـه کنـیم  توجـه  به این نکتـه  گردد که زمان  بیشتر تأیید م  ،این نظر 2کند. م 

 سـلطان  را تنها تا ع ـر  آناما وقایع  ،کندبدلیس  کتاب را در زمان بایزید دوم تحریر م 

زای  حاکمیت و عام  اصل  مشروعیت این مؤلف،بینش  ؛ زیرا دربردمحمد فاتک پیش م 

وری بیـزانس  اـ با فتک قسـطنطنیه و سـقوط امپرا   ،«غزا و جهاد»اقتدار عثمان ، یعن  امر 

نیازی به نگارش تاریخ پـس از آن   ه است و دیگردیرسدست آمده و به اوج خود ه کامالً ب

آرزوی ؛ به عنارت  دیگر، نلس عم  سلطان محمد فـاتک، در تحقـق بخشـیدن بـه     نیست

حاکمان مسلمان و حامیان غزا در جهان اسالم، یعنـ  فـتک پایتخـت     ساله 910دیرینه و 

                                              

ها در دوران تیسیس، ثبات و سازی عثمانیبرای اطالعات بیشتر در زمینه عوامل مشروعی . 1

  .333 ـ 311ص تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم، ضعف، ر.ک: بلک، 
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زایـ  عثمانیـان را در نظـر    ترین گزینه مشـروعیت  ترین و مهمامپرااوری بیزانس، اساس 

ت اساس سـنّ  سازی بر اهمیت مشروعیتفقیه  متع ب چون بدلیس ، تأمین کرده است. 

-است. مهـم مشاهده دهد نیز قاب  ل در این دفتر م به بایزید اوّ غزا با القاب  که بدلیس 

، سـلطان غـازی  ، سلطان مجاهدان :اند ازترتیب عنارت به ،رکاربردترین این القابترین و پُ

بـیش از سـایر    ،لبـر دو لقـب اوّ   که 1)در مقاب  قی ر کافر(م سلطان و قی ر چهارم اسال

 است. دهشالقاب تأکید 

؛ یک  در کندسازی را در این دفتر دننال م مؤلف دو نوع مشروعیت موارد،این  بر پایه

 حقانیـت  برابر رقینان داخل  قدرت در درون خاندان عثمـان  اسـت کـه از اریـق اثنـات     

توان آن را گیرد که م سازی و توجیه اشتناهات سلطان بایزید صورت م قداست حکومت،

شود که سازی در این متن دیده م از مشروعیتسازی داخل  نامید. نوع دیگری مشروعیت

شـود و بدلیسـ  آن را در   مـ   خاندان عثمان گیرد و شام  ک  تری را دربرم حوزه وسیع

تـوان آن را  اسـت و مـ   برابر رقنای قـدرت در خـارج از مرزهـای عثمـان  مطـرح کـرده      

 . یابدسازی خارج  نامید که ادامه منحث، به این دو اخت ا  م مشروعیت

 سازی جزئی و داخلی مشروعیت. 1ـ4

، در گزارش اختالف جانشین  در خاندان عثمان ، سازینوع از مشروعیتاوّلین کارکرد این 

-نویسنده در مقدمه شود.دیده م  برادرش یعقوبو یعن  بایزید  ،تاج و تخت انمدعیمیان 

 کر تاریخ این رویـداد بدون ذ از مناحث دفتر، چگونگ  به قدرت رسیدن بایزید را ای مجزا

بـا وجـود    ،عام  اصل  مشروعیت و استحقاق بایزید را بـرای حکومـت   . ویدهدشرح م 

معرفـ    ق(731ــ 780)حـک   لاز مرگ پدرش، مراد اوّ پیش آنکه فرزند دوم بود، وصیت

ای به اختالف موجود بین سران و امـرای مسـیح  و بزرگـان    و بدون هیچ اشاره 2کندم 
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 ،تمام بزرگان را در پذیرش و اااعت از وصـیت مـراد   1،در امر جانشین های ترک خاندان

ت سـنّ را در مقاب  یعقـوب، تـداوم    بایزید حقانیت او عام  دوم 2.دهدالقول نشان م متلق

این اسـتدالل، مجـدداً    9کند.توس  بایزید بیان م  اسالم گری در امر تقویتمقدس غازی

نماید. سازی داخل  تأیید م مشروعیت محوریت جهاد مذهن  در نگاه بدلیس  را در پروسه

اللهـ   برداری از اندیشه سیاسـ  اـ   بدلیس ، روند تکمی  و اجرای این پروسه را با بهره

لی از تمثـا  ،مرتبـه سـلطان  »دهـد کـه   دهد و در پایان این مقدمه، تذکر م سلطان ادامه م 

بارها  بعدی متن،های در قسمتاو  4«.« الوهی  یزدانی اس  و نمایش ظلی از آفتاب ربوبی ...

 مطلـع و آگـاه  از اخنار آینده ، شود که سلطان از اریق نوع  الهام و وح  غین  متذکر م 

 1.شودم 

سازی داخل  برای سلطان بوده و بر ک  روایات مشروعیت عم  مهم دیگری که نشانه

بدلیس  نیـز  بایزید است.  مقام قداست و اشتناهات به تعرض تن سایه افکنده است، عدمم

دهد و حت  مقام شاه را در باالترین درجه انسان  خود قرار م  ،مانند دیگر مورخان درباری

تراش  فراوان، کوتاه  و اشـتناهات را  زند، با دلی زمان  که اشتناه و گناه  از وی سر م 

                                              

 . 14، ص 1ج  ،تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدیدشاو، . 1

 .107، ص بهش هش  . بدلیسی،1

های شدن یعقوب، دچار تناقض جدی اس . کاربس  واژه . با وجود این، بدلیسی در توجیه کشته3

برای یعقوب،  «شهادت» ملک در کنار واژه در ارباب چند در صورت وجود «عامل فتنه و فساد»

 خاندان اعضای از یکی حقانی  به رأی در فقیه ادریس عجز اس  که نشانه آمیز تناقض کاربردی

 (انسان یک ناحق قتل)اخالقی  مسئله و امپراتوری مصلح  مسئله بین تناقض و نیز حل عثمان

 . (101و  107)همان، ص . اس 

 . 101. همان، ص 4

 .110و  117. همان، ص 1
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تـوان در  بـارز ایـن امـر را مـ      اندازد. نمونهنامساعد و یا اارافیان شاه م  به گردن بخت

روایت وی از ماجرای ازدواج بایزید با دختر الزار، فرمانروای صربستان مشاهده نمود. بعـد  

مشاوران مسیح  بسیاری به دربار عثمان  سرازیر  ،از این وصلت و تحکیم رواب  دو کشور

و ااهراً تا مدت  مانع حمالت  1گردیدند رسوم بیزانس در دربار شدند و سنب رواج آداب و

عنوان یک فقیه متع ب و پاینند به اسالم، از نلوذ آداب و  بدلیس  به بایزید به اروپا شدند.

از آنجا که  بایزید به امر غزا بسیار ناراض  است. توجه کاف رسوم مسیح  در دربار و عدم 

از ی به جـای ذکـر   شود، تعرض ترین قام سلطان کوچکخواهد به قداست مهرگز نم  وا

هـای همسـر   ورود و نلوذ مشاوران مسیح ، در قالب یک داستان از نلـوذ و تـأثیر عشـوه   

بـه   ،عنوان عام  اصل  دوری سـلطان از امـر مقـدس جهـاد     به ،زیناروی مسیح  سلطان

ن  سلطان گذراوی منشأ بعدی فساد و عشرت 2.صورت مل   و اوالن  سخن گلته است

در  9.توس  عل  پاشـای وزیـر معرفـ  کـرده اسـت      او بلکه توجیه منکرات ،را نه خود وی

که بایزید به دلی   شودبه این امر تاکید م  ،جا برای آنکه پاک  سلطان زیر سؤال نرودهمین

گسـاری  یاش، فقـ  در م تأثیرات وزیر و همسر مسیح  با وجود بردن از اجداد مطهرش، ارث

 4.دنمو شدت دوری م  کرد و از انجام دیگر منهیات دین اسالم بههمراه  م را  نآنا

تـرک بـا مشـاوران    و بزرگـان  اختالفات اعیان  بهبدلیس  در ک  این دفتر، همچنین، 

 1و آن را با رندی تمام پوشانده اسـت.  هدرنک هرچند مخت ر هم ایاشاره 1بایزید،مسیح  

                                              

 . 17، ص 1، ج تاریخ امپراتوری عثمانی. شاو، 1

 . 133 ـ 112، ص بهش  هش  . بدلیسی،1

 .133 ـ 131. همان، ص 3

 .130. همان، ص 4

 امور در بار نخستین برای مسیحی، عالوه بر ارتشبردگان از دوشیرمه، نظام گسترش با . بایزید1

 مسیحی عناصر با آنها شدید رقاب  و ترک بزرگان ناخشنودی سبب امر، این. کرد استفاده کشوری

 



 719   7931تابستان ، هفتادوچهارم، شماره نوزدهمسال              

  باشـد  مسائل ران ، عدم تمای  وی در سخن ازحاشیهرسد دلی  این سکوت و به نظر م 

 ال بنرد.ؤکه ممکن است جایگاه و اقتدار مطلق سلطان را زیر س

 سازی کلی و بیرونیمشروعیت. 2ـ4

سـازی  مشـروعیت پس از اثنات مشروعیت سلطنت و حقانیت بایزیـد، بدلیسـ  بـه سـرا      

: رود. این رقنا شام  سه جنههم عثمان در برابر رقنای خارج  آلک  تری در مورد وسیع

 های مسلمان ترک آناتول ، تیمور و همسایگان مسیح  است: امیرنشین
                                                                                                          

گری در جبهه غرب بودند، مشاوران مسیحی، غازیکه رجال نظامی ترک، خواستار  گردید. درحالی

 (74ـ 11، ص 1، ج تاریخ امپراتوری عثمانیآناتولی بودند. )شاو،  هایخواهان جنگ با امیرنشین

 آنها، تسلیم و قرامان آل متحدان شکس  از دهد بایزید پسبدلیسی گزارش می مثال، عنوان . به1

 ممالک و کرد پیشروی صغیر آسیای داخل به ایلی، صاروخان و منتشا آیدین، هایامیرنشین یعنی

 که عل  این به عساکر منطقه، در امنی  ایجاد از پس. نمود تصرف را ایلی حمید جمله از زیادی

 وطن به بازگش  خواستار و شدند خسته بودند، دور خود خانواده و وطن از طوالنی زمان مدت

 قرامان حاکم بیگ،علی حمله خبر بعد، مدتی اما بازگش ؛ بورسا به بایزید عل ، همین به گردیدند.

 سپاه، قومی ساختار نشانه آناطولی ]که و ایلی روم از سپاهی دوباره بایزید و رسید ایلی حمید به

 حمله قرامان به ایلی، گرمیان و ایلی تکه تصرف از پس و نمود جمع اس ،[ مسیحی و ترک یعنی

 جوانمردی اهل اسالفش همانند بایزید چون و نمود عفو درخواس  بیگ علی هنگام، این در. کرد

 ( 110ـ112، ص بهش هش  گذارد. )بدلیسی، باقی سابقش مقام در و بخشید را وی بود، عفو و

 به و حذف نموده را سپاه مسلمان ترکان نارضایتی بدلیسی که یابیمدرمی گزارش، این در غور با

 در و کرده اس  بیان بورسا به بایزید بازگش  اصلی عامل را سپاه دلتنگی و خستگی آن، جای

 را بایزید ترس و کرده ذکر بایزید جوانمردانه اخالق و روحیه را صلح عامل نیز خود گزارش پایان

تاریخ امپراتوری  آناطولی )شاو، در هالشکرکشی ادامه برای ترکش سپاهیان همراهی عدم از

، ص بهش هش  )برای نمونه دیگر، ر.ک: بدلیسی، .اس  ساخته پنهان (،12، ص 1، ج عثمانی

 ( 112 ـ 117
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 های مسلمان ترک آناتولیامیرنشین. 1ـ2ـ4

نمـود و  وری توجـه  اـ شـرق امپرا  جنگ در جهت که به بودلین سلطان عثمان  اوّ ،بایزید

هـای مسـتق    را در قنال امارت عثمان وضعیت  ،ت میم گرفت به جای پیشروی در غرب

در ، آناتول  روشن و تسل  خود را بر آن منااق تثنیـت نمایـد کـه النتـه بـا حملـه تیمـور       

و  1یک مقدمه از دو مقدمه دفتر چهارمرو، بدلیس  . ازاینناکام ماند این ت میمدستیاب  به 

ا و حـوادث  هـ بـه جنـگ  )قسمت اعظم دفتر( را  ناز شانزده داستان آ ده داستانهمچنین 

توجیه حمله  و زای مشروعیتآنها، هدفش معطوف به ر اخت ا  داد که دمشرق عثمان  

کـه در مقایسـه بـا     است راندن حاکمان آنو به حاشیه نشینبایزید به این منااق مسلمان

دفتر در سه سطک  در راستای این هدف، نویسنده سابقه بود.دفاتر پیشین، امری بدیع و ب 

زایـ ، یعنـ  غـزا و جهـاد     تـرین عامـ  مشـروعیت   ؛ نخست با تأکید بر مهمکندعم  م 

ی آنـاتول  اثنـات و برجسـته    هـا نسنت به دیگـر امیرنشـین  ، جایگاه برتر آنان را عثمانیان

کسـب   اسـتحقاق ها را در امیرنشینن ادعاهای برخ  از ایکند. در سطک دوم، نویسنده  م 

نظیر قاض   آنهاکه برخ  از  را قوی  مشروعیتتا کند م   و درو  معرف قدرت، ساختگ 

از میان  دست آورده بودند،ه در میان ترکان آسیای صغیر ب ق(900ـ799)حک  الدینبرهان

هـا بـا   تر، بدلیس  در روایـت کـ  داسـتانم روابـ  عثمـان      در سطک سوم و کالن 2بردارد.

 ،«اهـ  نلـاق  » هـای واژههـای آنـاتول ،   در کنارم نام امیرنشین همسایگان شرق ، پیوسته

را « نخواه و ع یانگر علیه عثمانیـا کین»و  «دشمن منااق» ،«اشرار» ،«ملسد همسایه»

                                              

 ( 110 ـ 101توران. )همان، ص  و ایران یعنی عثمانی، حکوم  مشرق سیاسی . با موضوع اوضاع1

رسد و الدین مبنی بر اینکه نسبش به سلطان مصر میشمردن ادعای قاضی برهان . نظیر جعلی1

ها که تعبیر رؤی  خوابی توسط او شبیه خواب عثمان، جدّ سالطین عثمانیبودن  همچنین، برساخته

 (111و  114آوردن سلطن  در آینده توسط او و خواندانش اس . )همان، ص  دس  آن، به
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ضـرورت   ا برد تا چهره دشمن و غیربودن آنان را برجسته کند و جنگ با آنـان ر کار م  به

  1ناپذیر بنمایاند.اجتناب

 تیمور. 2ـ2ـ4

خارج  عثمان  در دوره بایزید به حسـاب   ترین رقیبق(، با اهمیت907ـ771تیمور )حک 

این پادشاه را شـک  داد؛ چراکـه سـنب توقـف      ترین واقعه دورهآید و جنگ با او، مهمم 

، بخـش  بهشتت هشتت ی رو، نویسندهشان شد. ازاینعثمان  در مرزهای شرق  چندین ساله

اخت ـا  داده   زیادی از ده داستانم مربوط به حوادث شرق عثمان  را به جنگ بـا تیمـور  

 است. 

 شرق م توصیلات تحقیرآمیزش از دیگر دشمنان، به خالف از تیمور بهشتهشتتوصیف 

و در  2«صاحنقران»لقب  بانام تیمور را بار  بدلیس ، نخستین همراه با احترام است.، عثمان 

در عـین   .رده اسـت یاد کـ  «سلطان بایزید»عنوان  در مقاب « امیر تیمور»با لقب  بقیه اثر

ارائـه داده   بهشتت هشتت یک توصیف تضادآمیز از او در  9حال، او با ستمکار خواندن تیمور،

است. شاید دلی  بدلیس  آن بود که نشان دهد مخدومش، نه از یک امیر محل  و گمنام، 

خویش شکست خورده اسـت؛ هرچنـد او بـرای     بلکه از یک  از قدرتمندترین امیران زمانه

ش را به یک توجیه دین  هایستمکاری و هاشکست، اهور تیمور، جنگ پوشاندن ننگ این

وی برای تأکید بر اثربخش  این دلی ،  4پیوند زد. رمنتن  بر حدیث  پیشگویانه از پیامن

کنـد  بیان م « اخنار روایت ثقه»شرح و تلسیر حدیث را نه از زبان خود، بلکه با استناد به 

                                              

 .110و  111، 117. همان، ص 1

 . 101. همان، ص 1

 .113و  111. همان، ص 3

 المجان وجوههم کان األنوف لف و الوجوه حمر األعین صفار الترک یتاتلو حتی الساعة تنوم ال». 4

 )همان(  «الحدیث. المطرقة
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 و تسل  او بر قوم ترک و ممالک اسالم است و جریـان  این حدیث، نشانه اهور تیمورکه 

باشـد. جالـب   مـ  قیامت  برپای های آخرالزمان و شروط های فتنهاز نشانه ،او پیشگ ستم

-است که بدلیس  برای اقدام بایزید در رویاروی  با تیمور نیز یک توجیه دین  آورده و م 

قـرار   ر(تیمـو ) دشمن  با مخاللان دیـن و سـتمکاران   رچون فطرت سلطان بایزید ب نویسد

 ؛حاضر به مداهنه در امر دین و صلک با ستمکاران ننود یش، برای آسایش دنیای  خوداشت

الی روایت جنگ، نویسنده بارها همچنین، در البه 1شد.به مقام شهادت نای  م  حت  اگر

ی مخدومان خویش در برابر تیمور عثمان، برا گری بایزید و آلسازی مقام غازیبا برجسته

 2کند.سازی م مشروعیت

تـوان بـه   ( با سایر منـابع، مـ   ق 904) هروایات بدلیس  در باره جنگ آنقور با مقایسه

 الگـوی اصـل  بدلیسـ  در   رسد که بینش وی در مواجهه با این حادثه پ  برد. به نظر م 

 یش،خا  خـو بینش با توجه به که  بودهیزدی  ظفرنامهجنگ، کتاب این از  هایش گزارش

چه در نثـر و چـه در    ،هادر تمام زمینه ،تغییرات  در آن اعمال کرده است. این الگوبرداری

توصیف گزارش  وهشیالی روایت، ترتیب و )در قالب مثنوی( در البه کاربردن اشعار زیاد به

شکست بایزید، وجودآمدن جنگ و  به دخالت قضا و قدر در بهش و همچنین در تأکید زیاد

 شـام   همچنـین  و ق(919)م مانند یزدی بدلیس دهد. نشان م  با شدت و ضعف خود را

حمله تیمـور و شکسـت   علت عنوان تأثیرگذارترین  از تأثیر قطع  قضا و قدر به ق(،907)م

هـا و  برد. سخنان او از چگونگ  شدت تأثیر قضـا و قـدر در زنـدگ  انسـان    بایزید، نام م 

های شوم وقوع این تقدیر قطع ، پـیش از شـروع   از نشانه شحت  توضیحاتها و حکومت

                                              

 . همان.1

ص ، ظفرنامهیزدی،  علی الدینشرف؛ 111ـ141ص  ،ظفرنامه، شامی؛ 111و  111. همان، ص 1

دوار مرآت األ الری، الدینمصلح؛ 172ص  ر،آور تیموزندگانی شگف عربشاه،  ابن؛ 121 ـ 117

 .441ـ  432، ص خطی نسخه ،خبارومرقات األ
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با این تلاوت کـه وی   ؛شده بود، همانند یزدی استپیشگوی   جنگ که از سوی منجمان

 شـود القا م خواننده تا جای  که به  1؛است اصرار ورزیدهبر این عام   یزدیبیش از  بس 

عوامـ   تـأثیر   .پیوستجنگ هرگز به وقوع نم  گمان اینب  اگر این عام  در میان ننود،

 ذکر شده است. ، به عنوان عوام  درجه دوممادی

در ذکر تاریخ و سال وقوع این جنگ، دچار اشتناه  بهشتهشت نویسندهرسد به نظر م 

که دیگر  درحال  ؛ثنت کرده است هجری  901محرم  19و وقوع این حادثه را اشده است. 

گزارش بدلیس  از پاسخ بایزید به ایلچیان تیمـور،   2.اندرا آورده جریه 904سال  ،مورخان

و شنیه به گزارش  متلاوت از دو الرنامهارفین، شروع مخاصمات عنوان نخستین علت  به

، پس از عام  مورخاناز این  بدلیس  بیش 9.است ق(373)م و الری ق(914)م عربشاه ابن

عنـوان علـت    بایزید و اهانت بـه تیمـور، بـه    دوراندیش از خال  و قدر، بر پاسخ تند و  قضا

که . نکته جالب توجه در این میان، آن است کندتیمور و شروع جنگ تأکید م  اصل  حمله

                                              

 . 110و  142، ص بهش هش  ؛ بدلیسی،114و  113، ص ظفرنامه . یزدی،1

 عربشاه، ؛ ابن314و  114، ص بهش هش ؛ یزدی، 141، ص ظفرنامه ؛ شامی،111. همان، ص1

اس . کرده  ق را ثب 101؛ البته شاو نیز همانند بدلیسی تاریخ 112ص  ر،آور تیموزندگانی شگف 

 ( 77، ص تاریخ امپراتوری عثمانی شاو،)

اند، از ها که فقط به عدم ارسال پاسخی به درخواس  تیمور اشاره کردهوی برخالف ظفرنامه. 3

 ، اینباشد میانگیز اما آنچه در اینجا تعجب ؛پاسخ تند و آمیخته با دشنام بایزید، سخن گفته اس 

های بایزید، ها و پاسخنامه محتوای کامل گاه از هیچعربشاه، در کل روای ، الف ابنخکه براس  

 عربشاه،؛ ابن110ـ172ص ، ظفرنامه ؛ یزدی،142ص ، ظفرنامه )شامی،. ذکری به میان نیامده اس 

، بهش هش  ؛ بدلیسی،432، ص دوارمرآت األ ؛ الری،171ـ171ص ر،آور تیموزندگانی شگف 

 ( 141و  101ص 
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و دالیـ  دیگـر   نمایـد  سازی مـ  مشروعیتنیز  غیرمستقیم برای حمله تیمور او به اریق

را حذف کرده و به حاشـیه   1ل های اقت ادی تیمور در حمله به آناتوانگیزهحمله همچون 

هـای آنـاتول  بـه تیمـور ارائـه داد؛      او تلسیر دیگری از دلی  کمک امیرنشـین  .رانده است

 2ها توس  عثمـان  بـود.  های این امیرنشینکه این کمک، ناش  از اشغال سرزمین درحال 

ها بـا  نشینامیر نژادیزبان مشترک و همآمیز، آن را به تناقض تراش بدلیس  با یک دلی 

 9تیمور نسنت داد.

های تیمور، بیشتر روایت خود را به جنگ آنقوره دادن پیروزی با هدف ناچیز جلوهمؤلف 

فـتک   آمیـز تیمـور در  پیشروی موفقیـت بدون اشاره به اخت ا  داده است. در این بین، او 

ن گلتـه  سخ 1در منطقه سیواس« کماخ»مهم  فتک قلعه ازتنها  4،ترتوم و هاوک هایقلعه

عربشاه، از مسیرهای متلاوت حرکت سپاه تیمور و بایزیـد  است. همچنین، وی به مانند ابن

ای بسیار گذرا به این ویژگ  کرد دقت یاد کرد؛ اما برخالف او، تنها اشاره به سوی آنقوره به

ولـ    ؛سـاده و راحـت بـود    ،قی ریه ـ  از راه سیواسآنقوره مسیر حرکت سپاه تیمور به  که

ـ صورت گرفت. این امر،   آب جنگل ، کوهستان  و کم ـ راه  سپاه بایزید از راه توقات مسیر

سنب تشدید خستگ  و تشنگ  سپاهیان بایزید در این ف   )تابستان( شـد و در نتیجـه،   

 8.جنگ از شدت تشنگ  جان باختند بسیاری از آنان در بحنوحه

                                              

 . 33ص ی، امپراتوری عثمان ،ینالجقا. 1

 ، 1، ج تاریخ امپراتوری عثمانی شاو،؛ 113ص  ر،آور تیموزندگانی شگف عربشاه، ابن. 1

 .77ـ71ص 

 .117ص ، بهش هش بدلیسی، . 3

 . 127ـ111، ص ظفرنامه ؛ یزدی،113 ـ 110ص   ،ظفرنامه . شامی،4

 . 111، ص بهش هش . بدلیسی، 1

زندگانی عربشاه، اس . )ابنعربشاه، به طور کامل این مسئله را توضیح داده ؛ ابن117. همان، ص 1
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ت و اقتـدار خانـدان عثمـان ،    مؤلف در پایان روایت جنگ آنقوره، به منظور حلظ حرم

را حـذف   1()شاهزادگان سلیمان و محمـد  بایزیدسلطان نشین  فرزندان فرار و عقب مسئله

را جـایگزین آن   آمیز ایستادگ  و مقاومت بایزید قنـ  از دسـتگیری  اغراقنموده و داستان 

ای بـه  لـه فرار کرده است. بدلیس  اتمام روایت جنگ آنقوره و دستگیری بایزیـد را بـا جم  

شکسـت   ،سـلطان »دهد: رساند که دیدگاه وی را در این باره به زینای  نشان م پایان م 

  2«.به اقتضای اراده یزدان ؛خورد

 نشین و کافر در اروپامناطق مسیحی. 3ـ2ـ4     

گری و روحیه جهادی سـالاین عثمـان ،   ت غازیدر اینجا نیز نویسنده با تأکید بر سنّ

کافرمذهب، نـه تنهـا   غیرخودیم عنوان  های کافر و مسیح  در اروپا را بهحمله به سرزمین

-گـزارش در این خ ـو ،  کند. بیان م  ء و وایله شرع االجرابلکه الزم ،بسیار مشروع

 ،بهشتت هشتت است. در  انه و غیردقیقنگرکل  ،غرب و اروپا اخنار مرتن  با از های بدلیس 

شرق عثمـان ، نـه تنهـا     و اماکن حوادث از دقیق و همراه با جزئیات هایگزارش برخالف

های بالکـان  وری بیزانس و حکومتااوضاع سیاس  حاکم بر امپرا موردهیچ توضیح  در 

عثمـان    بـه دسـت   شده اروپای م فتک از شهرهای ناچیزیبلکه ااالعات بسیار  وجود ندارد،

ـ  ت بیان شده است؛ به عنوان نمونه، در ذی  روای هـیچ   ق(،900) لیسوننرد صـلین  نیکوپ

 ویـژه  بـه  ،شـده توسـ  او در بالکـان    فتک نام اماکنمتوضیح  از مسیر لشکرکش  بایزید و 

 9ارائه نشده و تنها به پیروزی بایزید بر سالاین مسیح  اشاره گردیده است. ،بلغارستان

                                                                                                          

 (114ص  ر،آور تیموشگف 

اند. )همان، ص عربشاه به فرار سلیمان، و الری به فرار محمد اشاره کرده. در میان منابع، ابن1

 (143، ص 1، ج دوارمرآت األ ؛ الری،111

 .111، ص بهش هش  . بدلیسی،1

 . 131 ـ 131. همان، ص 3
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 نویسـنده اسـت.    ران ، متأثر از دو امـر در دیـدگاه و بیـنش   گزینش و حاشیه این شیوه

جغرافیـای  دارای   غـرب یـک منطقـه   کـه بنـا بـه آن،     به غرب است یک ، نگاه خا  او

 ملهـوم  تنهـا  بلکـه  منح ر به هـر حکومـت نیسـت؛   های های مختلف با ویژگ حکومت

 و آنـان را   کـه بایـد بـا آنهـا جنگیـد      داردرا  «سرزمین شاهان کلر و سالاین مسـیح  »

  «فرهنـگ بـ   قوم» است که وی هیچ نیازی به شناختن این بینش. با همین نابود ساخت

تنهـا شـهر    ،بدلیسـ   مسئله دوم آنکه در بیـنش  1.کنداحساس نم  و اسام  شهرهایشان

 مـدنظر نویسـنده، یعنـ      تواند مشـروعیت که فتک آن م امپرااوری غرب مبسیار مهم در 

به همین دالی ،  نطنیه است.کند، قسطفراهم برای دولت نوپای عثمان  امر جهاد و غزا را 

رانـده  ، چینش، برجسته و یا به حاشیهاساس محوریت قسطنطنیه بر، اخنار مربوط به غرب

 تـا جـای  کـه نزدیـک      و شـهرهای آن  غربمتا حدی است که اخنار  ،این توجهشوند. م 

  ؛داردکـردن   ارزش ثنـت  و باشـد، اهمیـت  و در پیوند با حوادث آن قرار گرفته به این شهر 

بدلیس  خنر حمله مسیحیان و ت رف شهر سالنیک و بـازپس  که  درحال  ،به عنوان نمونه

 در جـای دیگـر نیـز     2.دهـد گرفتن آن توس  بایزید را در یک داستان مسـتق  شـرح مـ    

قسطنطنیه  ،که سالنیکبه سنب آننویسد م و  به اهمیت فتک مجدد این شهر اشاره کرده

 هـای فرنـگ و   توانسـت مـانع آمدوشـد کشـت     عثمـان  مـ   ، ثان  بوده و با تسل  بـر آن 

ــار ــانع تجــارت کل ــنشــود،  در ااــراف قســطنطینه م ــتک مجــدد آن ضــروری رو،  ازای  ف

 9.دنمو م 

                                              

 . . همان1

 .134 ـ 112. همان، ص 1

 .131. همان، ص 3
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 نتیجه

نگـاری  اوج تـاریخ  عنوان نخستین مـتن تـاریخ  تولیدشـده در دوره   به بهشتهشتکتاب  

جای افراد عام ، مخاانان خا  را راستا با چند اثر دیگر، به ق(، هم11و 10عثمان  )سده

ت ویری از عظمت خانـدان عثمـان ، سـنّت     برای متن خود در نظر گرفت و با هدف ارائه

نگاری دودمان  درباری را از زبان ساده به زبان فارس  با نثـری منشـیانه و پیچیـده    تاریخ

ی ع ـر  نگـار تـاریخ  تحت تـأثیر متـون  تحول داد. این متن در راستای تحقق این هدف، 

 زمینـه در  نگـاری و روش تـاریخ  در حوزه چنگیزی و تیموری قرار گرفت. این الگوبرداری

 بندی کتابتقسیم و در زمینه رشیدالدین التواریخجامع از دیناچه ،ساختار و محتوای دیناچه

 بامتأثر شد. الدین یزدی شرف ظفرنامهکتاب آن ع ر، خاصه شیوه نگارش، از تمام منابع  و

و  مـتن بـودن   مسـتحکم بـه دلیـ     ننـود و  یک اثر تقلیدی صـرف  بهشتهشت، این جودو

، خود تندی  به یک متن (کتاب چه در دیناچه و چه در ساختار و شاکلهی بسیار )هانوآوری

نگـاه فقـاهت  بـر بیـنش      به سنب غلنـه ع ر متقدم عثمان  گردید.  نویس مالگو در تاریخ

ها، در فلسـله تـاریخ او   تقدیر اله  در چرخش و سقوط قدرت ناپذیرمبدلیس ، تأثیر اجتناب

 شدت نمایان است. به

زایـ  بـرای   مقولـه مشـروعیت  است، یک اثر رسم  درباری  بهشتهشتبه دلی  آنکه 

دیدگاه و سازی که باشد. مشروعیتم کتاب حکومت، یک  از عوام  اساس  در پدیدآمدن 

بـا   و دین  سازی اسالم ایجاد آن است، مشروعیتنویسنده در ک  کتاب به دننال بینش 

بوده تا بتواند جایگـاه معنـوی،   گری و جهاد سالاین عثمان  تأکید فراوان بر مسئله غازی

درست  ممدوحان خود و حقانیت حکومتشان را اثنات نماید. این امر در انتخـاب نـام اثـر،    

مان  تا پایان محمـد دوم، فـاتک   زمان  اثر )آغاز حکومت عث بندی کتاب، دورهشیوه تقسیم

سـازی در  مشـروعیت  نوع در این دفتر، اینقسطنطنیه( و محتوای آن قاب  مشاهده است. 

حکام کـافر مسـیح ،   رقنای داخل ،  :ند ازا شود که عنارتایجاد م چهار گروهِ غیر مقاب  

دفتـر   . در این میان، بدلیسـ  قسـمت اعظـم   های مسلمان ترک آناتول  و تیمورامیرنشین
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 حمله بایزید به این منـااق اخت ا  داد تا  ها و حوادث مشرق عثمان به جنگچهارم را 

و جنگ با تیمور را توجیه و مشروعیت دین  بخشد که در مقایسه بـا دفـاتر    نشینمسلمان

-قـوم بـ   »نیازی به شناختن سابقه بود. در مقاب ، در بینش وی، پیشین، امری بدیع و ب 

رو، در حوادث مغـرب عثمـان ، تمرکـز     زمین و شهرهایش ننود. ازاین ربکافر مغ «فرهنگِ

باشد؛ چراکه قسطنطیه، شهری بـود کـه فـتک    م  خنار مربوط به قسطنطنیهاصل  متن بر ا

-مد نظر بدلیس ، یعن  امر جهاد و غزا را بـرای ممـدوحانش فـراهم مـ      مشروعیتآن، 

 ساخت. 

دوره این سـلطان،   ترین واقعهعنوان مهم ، بهبدلیس  در بازخوان  جنگ بایزید با تیمور

عثمان، برای مخدومان خویش در برابـر  گری بایزید و آل سازی مقام غازیبارها با برجسته

ران  ننگ شکسـت، در روایـتش از چرایـ     سازی کرد؛ اما با هدف حاشیهتیمور مشروعیت

تأکید کـرد و آن را تـا    قطع  قضا و قدر شکست، بس  بیش از منابع متقدم خود، بر عام 

و نه  پیوستهرگز به وقوع م جای  برجسته نمود که گوی  با حذف این عام ، نه جنگ  

 خورد.بایزید شکست م 
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