نگرش حاکمانِ آذربایجان به تشیع
(از فروپاشی ایلخانان تا تأسیس صفویه)
مسعود شاهمرادی

1

چکیده

تشیع از فروپاشی ایلخانیان تا برآمدن صفویان در ایران فراز و نشیب زیادی داشته است.
بررس ی وضع شیعیان در آن ایام در آذربایجان کیه میدتی بعید بییتر تشیکیل حکومیت
صفویان و رسمیت یافتن تشیع شده بود ،اهمیت زیادی دارد .سوال اصلی پژوهش ایین
است که حاکمان محلی آذربایجان پیش از روی کار آمدن صفویان عه نگاهی به تشییع
داشته و با شیعیان آن نواحی عگونه برخورد کردهاند؟ در این مقالیه بیا اسیتفاده از روش
توصیفی-تحلیلی و بررسی متون تاریخی روشن شد که حاکمان محلی آذربایجیان پیس
از فروپاشی ایلخانان گرایش به تشیع داشتهاند به نحیوی کیه پیس از روی کیار آمیدن
ترکمانانِ آق قویونلو و قراقویونلو ،توسعه گرایشهای شیعی در این منطقه نهایتا میوای
روی کار آمدن صفویه و رسمی شدن مذهب تشیع شده است.
کلیدواژهها :تشیع در ایران ،االیریان ،عوپانیان ،ترکمانان ،وضع مذهبی آذربایجان.

اسالمی دانشگاه علوم پزشکی زنجانs.m.shahmoradi@gmail.com .

 .1استادیار گروه معار
تاریخ دریافت 9۶/11/05 :تاریخ پذیرش97/01/18 :
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶
لفحات 98 - 71

از زمان فروپاشی حکومت ایلخانان تا تلسیس دولیت لیفویه در اواییل قیرن دهیم
هجری ،حکومت های مختلفی در ایران بر سر کار آمدند .درابتیدا ،نخبگیانی سیاسیی و
نظامی که با ایل خانان خویشی و مناسبت داشتند ،در ایاالت مختلف ،ازجمله آذربایجان،
عَلم استقالل برافراشتند و حکومت هایی را ،مانند چوپانیان و آل جالیر ،شکل دادند .در
ادامۀ این دوران ،قسمت های گوناگون ایران ،ازجمله آذربایجان ،به تصر

تیمورییان و

سپس ،ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو درآمد .در تمامی این دوران ،تشیع بیه رشید و
پیشرفت خود در آذربایجان ادامه داد .در حکومت چوپانیان ،شیعیان موجودیت خوی
را در آذربایجان حفظ کردند و گسترش دادند ،بهگونهایکه در دوران آل جالیر ،شیاهد
گرای های شدید شیعی جالیریان هستیم که درنهایت ،میراثشان به حکومتگران بعیدی
آذربایجان بخشیده شد .در دوران تسلط تیموریان بر آذربایجیان ،علوییان و سیادات بیا
حُسن نظر حکومت مواجه بودند و برخی گروه های وابسته به تشیع ،نظیر حروفیه ،نییز
تحرکات گسترده ای در جامعۀ آذربایجان داشتند .با وجود گسترش روزافزون تشییع در
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

آذربایجان و حسن توجه حکومتگران ایین ناحییه بیه میذهب تشییع در دوران بعید از
ایل خانان ،بایست دوران حکومت ترکمانان قراقویونلیو و آققویونلیو در آذربایجیان را
نقطۀ عطف رشد تشیع در این ناحیه محسوب کرد ،زیرا گرای ها و بیاورهیای شییعی
آنان بستر مناسبی بیرای بالنیدگی و پیذیرش تشییع ،بیهمنزلیۀ میذهب رسیمی جامعیۀ
آذربایجان ،فراهم ساخت.
مسئلۀ پژوه

حاضر ،بررسیی نیو نگیرش حکیومتگران آذربایجیان ،از فروپاشیی

ایل خانان تا تلسیس حکومت لفویه ،به مذهب تشیع است .این بررسی نشیان خواهید
داد تمایل حکومتگران این ناحیه نسبت به مذهب تشیع ،روند روبهرشدی را از انحیالل
حکومت ایل خانی تا برآمدن حکومت لفویان پشت سر نهاده که سرانجام ،بیه تلسییس
حکومت شیعهمذهب لفویه و رسمیت تشیع در این دیار انجامیده است.

72

پی

از این ،در آثاری چند ،به بررسی نگرش حکومتگران آذربایجان به مذهب تشیع

پرداخته شدهاست؛ در کتاب تاریخ تشیع در آذربایجران ،تللیف محمد محمدرضایی ،ایین
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مقدمه

در کتاب تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ،تللیف رسول جعفریان ،نیز
اشاراتی به موضو موردبحث دیده می شود ،اما بهسبب رویکرد این کتیاب ،کیه تیاریخ
تشیع را در تمامی مناطق ایران بررسی کرده ،تشیع آذربایجان نیز بهلیورت کلیی و تیا
حدی ناقص مورد توجه نویسنده واقع شدهاست .مقالۀ «حکومتگران و تحوالت مذهبی
آذربایجان (از برافتادن ایل خانان تا برآمدن لفویان)» ،تیللیف مهیدی عبیادی ،از دیگیر
آثاری است که در آن ،نگرش حکومتگران آذربایجان به مذهب تشیع تحقیق شدهاسیت.
آن مقاله نیز بیشتر معطو

به بیان آرای مؤلفان و محققان پیشین دربار رویکرد حاکمان

آذربایجان به تشیع است و در آن ،از اسنادی نظیر آثار هنیری اسیتفاده نشیدهاسیت .در

کتاب تاریخ سیاسی فرهنگی و اجتماعی تشیع در آذربایجان (از آغراز ترا تأسریس دولرت
صفوی)  ،تللیف سیدمسعود شاهمرادی ،هم مسیئلۀ نگیرش حکیومتگران آذربایجیان بیه
مذهب تشیع مورد تحقیق قرار گرفتهاست .همچنین در مقالۀ «تشیع قراقویونلوها (-780
872ق)» ،از همین مؤلف ،نیز این مسئله بررسی شدهاست.
تشیع در آذربایجانِ دوران چوپانیان

منطقۀ وسیعی از غرب ایران روی داد ،در سال  ،739شیخحسین چوپیانی ،مشیهور بیه
شیخحسن کوچک ،بر آذربایجان تسیلط یافیت (سیمرقندی139-137 ،؛ قطبیی اهیری،
 .)1۶4-1۶2بهاینترتیب ،آذربایجان بهمدت دو دهه تحت استیالی سلسلۀ چوپانیان قرار
گرفت که پایتخت آنان غالبا تبریز بود .بعد از شیخحسین ،ملیکاشیر

(حیک-744 :

 ،)758برادر او ،توانست با غلبه بر دیگر مدعیان ،قدرت را در دست بگیرد (حافظ ابرو،
225-222؛ میرخواند )5۶0-558/5 ،و حدود  14سال با سفاکى و ستمگری فرمان براند
(خوانیدمیر233/3 ،؛ میرخوانید .)5۶1/5 ،بیا قتیل ملیکاشیر

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

در نتیجۀ مجادالت مدعیان قدرت ،که پس از مرگ ابوسعید ایلخانی (سال  ،)73۶در

بیه دسیت جیانیبیییگ

دشتقپچاقی (نیک .حیافظ ابیرو235-233 ،؛ حسیینی قمیی30 ،؛ میرخوانید،)5۶9/5 ،
فرمانروایى چوپانیان در آذربایجان و عراق عجم نیز پایان گرفت.
برخی گزارش های راجع به چوپانیان از وجود گرای هیای شییعی در ایین خانیدان
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مسئله به لورت بسیار کلی و گذرا و بدون بررسی دقیق ،مورد اشاره قرار گرفتهاسیت.

است که متضمن وجود برخی اعتقادات شیعی در این خاندان است .تیمورتاش (حیک:
 ،)728-71۶دومین فرزند امیرچوپان ،در سال  71۶از سیوی ابوسیعید ،حیاکم آنیاتولی
گردید .او در  ،721طغیان ،و سکه و خطبه به نام خود کرد و خود را «مهدی آخرالزمان»
اعالم کرد (سمرقندی .)55 ،برخی منابع نیز نقل کردهاند امیرچوپان ولییت کیرده بیود
بعد از مرگ ،در مدینه به خا سپرده شود و بنابراین ،او را با پسرش در گورستان بقیع،
در جوار مقبر امام حسن  ،دفن کردند (سمرقندی .)78 ،بااین حال ،رواییات مربیوط
به دوران حاکمیت چوپانیان در آذربایجان ،بهویژه دوران ملکاشر  ،حیاکی از شیرایط
سخت شیعیان و علویان در این دوران است .ملکاشر

در آذربایجان چنان روزگار را

بر سادات سخت کرد و بر آنان رلم روا داشت که برخی از آنان مجبور به مهیاجرت و
دیار شدند .از جملۀ این افراد ،امیر سیداحمد علوی بود که تر

تر

دییار کیرد و بیه

یکی از روستاها پناه برد و در آنجا مقیم شد ،زیرا مهاجرت را به ماندن و مبتال شدن به
رلم ترجیح داد (ابن کربالیی .)111/2 ،در این دوران همچنین شیخکججیی ،از سیادات
معتبر آذربایجان  ،نیز عازم شییراز و شیام شید (میرخوانید5۶۶/5 ،؛ حسیینی قمیی27 ،؛
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

سمرقندی .)289 ،همچنین ملکاشیر  ،بیا اینکیه نخسیت بیه شییخلیدرالدین ،نییای
لفویان ،ارادت مىورزید ،بعدها درلدد قتل

برآمد و شیخ ناگزیر به گیالن مهاجرت

کرد (میرخواند5۶۶/5 ،؛ حسینی قمی25-24 ،؛ سمرقندی .)289 ،شاید بتیوان در رفتیار
ملک اشر

علیه پیشوای لفویه اهمیت سیاسی روبهرشد نهضت لیفویه را دیید .ایین

گزارش ها حاکی از آزار و اذیت شییعیان و علوییان آذربایجیان در دوران ملیکاشیر
چوپانی است .باوجوداین ،نمیتوان اقدامات ملکاشر

در برخورد با برخی از شیعیان

و علویان و سادات را به ضدیت او با تشیع نسبت داد ،زیرا همزمان ،برخیی از علمیای
سنی آذربایجان نیز بر اثر مظالم او مجبور به تر

دییار شیدند ،چنیانکیه محیییالیدین

بردعی ،از عالمیان سینی ،بیه دشیت قپچیاق مهیاجرت ،و حیاکم آن را بیرای تصیر
آذربایجان تحریک کرد و بعد از دستگیری اشر
74

اشر

توسیط جیانیبییگ ،وی را بیه قتیل

برانگیخت (میرخواند5۶9 -5۶۶/5 ،؛ حسینی قمی27 ،؛ سمرقندی.)289 ،

در تحلیل سیاست مذهبی چوپانیان ،بهوییژه ملیکاشیر  ،بایسیت گفیت حکومیت
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حکایت دارند؛ برای مثال ،روایات شورش فرزند امیرچوپان ،تیمورتیاش ،دارای نکیاتی

مذهبی را در برابر مذاهب دیگر نگرفت .درواقع ،حضور چندجانبۀ قدرتهای منطقهای
و فرامنطقهای و کشمک

های گسترده بین آنها از یک طر  ،و تالش فراگیر چوپانییان

برای حفظ قدرت از طر

دیگر ،این دولت را ناگزیر میساخت که تالش خیود را بیه

ابعاد سیاسی و نظامی حکومتداری معطو
استراتژی مذهبی خا

سازد .بیهایینترتییب ،ایین حکومیت فاقید

و تالش برای پیگیری آن بود .در ادامۀ همین تفسیر ،مییتیوان

گفت سیاست های چوپانیان در مواجهه با گروه های مختلف نیز بستگی به گرای هیای
مذهبی این گروهها نداشت .این امر به وضوح در حکومت ملکاشر

بن تیمورتاش به

چشم میآید ،چراکه او ،فارغ از مذهب ،بر همۀ مردم سخت میگرفت ،بیهگونیهایکیه
شیعیان و اهل سنت ،هر دو از ستم هیای او در عیذاب بودنید .بنیابراین ،بیههییچوجیه
نمی توان دولت چوپانیان را «دولتی حامی تسنن» یا «دولتیی ضدشییعه» ییا «متماییل بیه
شیعه» فرض کرد.
تشیع در آذربایجانِ دوران آل جالیر

شیخحسن جالیری در یک سلسله رقابت بر سر قدرت با شیخحسن کوچک چوپانی
سال ( )757-740در مغیرب اییران ،عیراق عیرب ،و دییاربکر حکومیت کنید .پیس از
درگذشت شیخ حسن بزرگ ،فرزندش ،شیخ اویس جالییری ،بیه جیای او نشسیت (در
 .)758او در سال  ،759تبریز را گشیود (سیمرقندی .)294-293 ،288 ،بیهایینترتییب،
آذربایجان تا سال  ،788تحت فرمان سالطین جالیری قرار گرفت .دیگر حاکمیان مهیم
جالیری عبارتاند از سلطان حسین (حک )784-77۶ :و سلطان احمید (حیک-784 :
 .)813سلطان احمد آخرین سلطان قدرتمند جالیریان به شمار میآید که در سیال،813

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

درگیر شد و سرانجام ،توانست غرب ایران و دیاربکر را از دست چوپانیان خارج و 17

به دست قرایوسف قراقویونلو کشته شد.
آل جالیر ،در حوز مذهبی ،گرای های شییعی غلیظیی از خیود نشیان دادهانید .از
شواهد این امر ،عالقۀ برخی از افراد این خاندان برای دفین در نجیف اسیت .در ،7۶9
قاسم ،برادر سلطاناویس ،در اثر بیماری درگذشت و در جوار آرامگاه امام علی

و در
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چوپانیان حکومتی مذهبی نبود و سیاست مذهبی خالی را اتخاذ نکرد و جانیب هییچ

 .)403گفتنی است قبل از او نیز ،امیر شیخحسن را ،بنا بیر ولییت  ،در سیال  758در
نجف دفن کرده بودند (حافظ ابیرو243-242 ،؛ سیمرقندی403 ،؛ میرخوانید.)574/5 ،
بهخا سپاری شیخ حسن و برخی از اوالد وی در نجف اشارهای لیریح بیه اعتقیادات
شیعی افراد این خاندان است ،چراکه «دفن در عتبات مقدسه» از مال های شیعه بیودن
در نظر گرفته شده است؛ انتقیال جنیازه بیه عتبیات و اعتقیاد بیه تبیر
امامان

دفین در کنیار

 ،از عقایدی است که شیعه بودن شخص را نشان میدهد (جعفریان.)83 ،

از دیگر عالیم گرای

شیعی جالیریان انتخاب نامهایی نظیر علیی ،حسین ،حسیین،

قاسم ،و احمد از جانب ایشان است که مؤید عالیق شیعی است (بیانی7 ،؛ رویمر40 ،؛
رویمر و دیگران .)19 ،همچنین ،حاکمان آل جالیر ،ضمن تعمیر و مرمت اماکن مقد
نجف و کربال ،اشیای گرانبهایی را وقف این اماکن میکردند (موسوی )109 ،و علمای
شیعه و سادات را نیز ارج مینهادند .برای نمونه ،سلطاناویس ،بیهشیفاعت سیادات ،از
خون مجرمان سیاسی میگذشت (نک .سمرقندی .)370 ،گزارش هیای دیگیر در میورد
اوضا شیعیان در جامعۀ آذربایجان در دوران جالیری ،به طور أخص مربوط بیه دوران
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

سلطان اویس و احمد جالیری است .برخی منابع گزارش دادهاند فضلا ،حروفی که در
بین سالهای  778-759و پس از سفر به الفهان ،عازم مکیه شید ،در بازگشیت ،وارد
تبریز شد و در آنجا ،با سیلطان اوییس جالییری و وزییر او ،زکرییا و لیاحب لیدر،
شیخخواجه ،مالقات داشت و آنها را بیه تلییید خیود فراخوانید و کیاله درویشیانه بیه
سلطاناویس تقدیم کرد (آژند .)11 ،با توجه به گرای های بارز شیعی ،حتیی در جنبیۀ
غالیانۀ آن نزد شیخفضل ا ،حروفی (نک .ادامۀ مقاله :دور تیمورییان) ،ایین مالقیات را
میتوان ناشی از گرای های شیعی شیخاویس و دیوانیان او تلقی کرد.
در زمان سلطاناحمد جالیری ،تغتم  ،سلطان دشت قبچاق ،بیه آذربایجیان حملیه
کرد (سال  )787و ویرانی های زیادی بیه بیار آورد (نیک .حیافظ ابیرو .)281 ،شییعیان
آذربایجان نیز از لدمات این یورش در امان نماندند .گفتیه شیده در واقعیۀ تبرییز« ،از

7۶

اکابر احیا ،حیاهم ا ،و احیاهم ،مرتضی اعظم ،ینبو الفضائل و الحِکم ،سبط الرسول و
نتیجۀ البتول ،فِلذ ُ کبد الحسن الرضا ،امیر سید رضی را ،کیه مقیدّم سیادات آذربایجیان
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کنار پدرش ،شیخحسن بزرگ ،بیه خیا

سیپرده شید (میرخوانید574/5 ،؛ سیمرقندی،

 .)۶5۶/2لحن این روایت نشان میدهد که در این دوره سادات از جایگاه قابیلتیوجهی
در جامعۀ آذربایجان برخوردار بودهاند .نیازمند ذکر است که از دالیل عمد نفوذ تشییع
در ایران هم ،ورود سادات علوی به این منطقه است .عبیدالجلیل قزوینیی رازی (عیالم
شیعۀ قرن ششم) در کتاب النقض نوشته است « :و علوی اللی ،اال امامتی و شیعی نبود
و نتواند بود و اگر نه ،باری زیدی» (قزوینی رازی.)22۶ ،
دربار سکه های آل جالیر نیز باید گفت روی برخی از سیکه هیای متعلیق بیه دور
زمامداری افراد این خاندان ،از جمله شیخحسن بزرگ ،اسامی دوازده امام شیعیان ،بدون
ذکر نام خلفای راشدین ضرب شدهاست (ترابی طباطبایی« ،سکههیای شیاهان اسیالمی
ایران»110 ،؛ رویمر .)41 ،بااینحال ،جالیریان دارای سکههایی با شیعارهای سینی هیم
هستند (ترابی طباطبایی ،رسمالخط اویغوری و سیری در سکهشناسری58 ،؛ رویمیر.)41 ،
میتوان احتمال داد آوردن اسم خلفای اهل سنت بر سکههیای آل جالییر ییا ناشیی از
احترام آل جالیر به اهل سنت بوده یا ناشی از تقلید آل جالیر از ذکر نام ایین خلفیا در
سکههای دور ایلخانی با این تفاوت که جالیریان نام امام علی
کردهاند (نک .بیانی237-23۶ ،؛ زمیزم .)2۶4 ،شاید اینکه گرای

را به سکهها اضیافه
سالطین این سلسله به

آنان به این مذهب نشده بود ،عدم وجود اشیارات و شیعارهای شییعی را روی برخیی
مسکوکات آل جالیر توجیه و تبیین کند .ازاینرو ،میتوان گفت ضرب سیکههیایی بیه
سبک سکه های اهل سنت نشانۀ تسینن جالیرییان نیسیت ،بیهوییژه کیه دیگیر شیواهد
پی گفته مبین اعتقاد آنها به تشیع است .درهرحال ،بروز اینگونه تمایالت شیعی باعث
شده تا برخی ،آل جالیر را در زمیر سلسیلههیای شییعیمیذهب قلمیداد کننید (نیک.
شوشییتری147/1 ،؛ رفیعییی184 ،179 ،؛ موسییوی109 ،؛ زمیییزم247-24۶ ،؛ رویمییر و

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

تشیع در آن روزگار ضرورتا شکل نمایشی نداشت و همچنین منجر بیه گیرای

اتبیا

دیگیران .)2۶ ،مییی تیوان دوران آل جالیییر را ادامیۀ دوران گسییترش آغیازین تشیییع در
آذربایجان فرض کرد که درنهایت ،میراث آن به حکومت های بعدی ،نظییر ترکمانیان و
لفویان ،بخشیده شد و به رسمیت تشیع در آذربایجان انجامید.
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است ،معروض النار گردانیدند و به انوا عقوبات تعذیب کردنید» (نیک .ابینکربالییی،

حمله تغتم

به آذربایجان در  ،787زمینه را برای تسلط امیرتیمور گورکانی (حیک:

 )807-771بر این منطقه فراهم ساخت .آذربایجان ،بدون زحمیت ،بیه تصیر

تیمیور

درآمد .در دوران تسلط تیموریان بر آذربایجان نیز ،روند روبه رشید گسیترش تشییع در
این سرزمین ادامه یافت .در مورد شخص تیمور ،روایات تاریخی حاکی از حُسن توجه
او به علویان و سادات است .بهگفتۀ عبدالرزاق سیمرقندی« ،تیمیور در تعظییم سیادات
اهتمام تمام فرمودی ...سادات را که دُرّ دریای نبوت و ثمیر شیجر رسیالتانید ...،بیه
حسن اشفاق و اطالق ارزاق و اکثار ادرار و اعداد اسباب معاش و امداد وجوه انتعاش،
محظوظ و ملحوظ می گردانید و در مجالس ،چنانچه بر ذمت همت ارباب دین و دولت
واجب و الزم است ،ایشان را بر همه میگذرانیدند» (سمرقندی .)107 ،همچنین تیمیور
در تزوکات خود (تزو

سلو

و معاش) ،فرمان می دهد که به سیادات سیرزمینهیای

گشوده شده سیورغالت (عواید زمین که بهجای حقوق یا مستمری به اشخا

بخشند)،

وریفه و مرسوم بدهند (حسینیتربتی .)35۶ ،این حسن توجه و احترام تیمور نسبت بیه
سادات هنگام حضور او در آذربایجان نیز مراعات میشدهاست (نک .میرخواند14۶/۶ ،؛
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

خواندمیر .) 501/3 ،ازجمله ساداتی که در این زمان در آذربایجان حضور داشته و نقیب
سادات آذربایجان نیز بوده و به مالقات تیمور رفتهاست ،سیدرضا نقیب حسنی است که
نسب

به امامحسن مجتبی

می رسد .نقل شده است که تیمور به احترام او ،آسیبی بیه

اهل تبریز نرسانید (ابنکربالیی .)15۶-155/1 ،این امر عالوه بر اینکه حیاکی از احتیرام
تیمور به سادات است ،نشانۀ نفیوذ زییاد سیادات و نقییب ایشیان در آذربایجیان عهید
تیمور نیز هست .افزون براین ،بر اسا

برخی گزارشهای دیگر ،تیمور به «سلطانعلیی

بن لدرالدین لفوی» نیز احترام تام می گذاشیته و در ایین میورد ،بیه انیدازهای پیی

رفته که اسرای جنگ آنقره را بیه درخواسیت سیلطانعلیی آزاد کیردهاسیت (عرالمآرای
شاهاسماعیل.)21 ،
از دوران میرانشاه تیموری نیز روایاتی وجود دارد که نشان تحر

78

گروههای وابسیته

به تشیع ،شکوفایی اندیشه های شیعی ،حتی در قالب غالیانۀ آن ،و همچنین تیالش ایین
گروه ها برای دستیابی به قیدرت سیاسیی در جامعیۀ آذربایجیان اسیت .از جملیۀ ایین
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تشیع در آذربایجانِ دوران تیموریان

رهور آن بود .رهور این جنب

روحیات مذهبی جامعیۀ آذربایجیان و همچنیین رونید

روبهرشد اعتقادات شیعی را در جامعۀ آذربایجان این دوره ترسیم میکنید .بنییانگیذار
نهضت حروفیه شیخفضلا ،استرآبادی است که وی را تبریزی یا مشهدی و استرآبادی
نیز نامیدهاند .همچنین برخی فضلا ،را سیدی علیوی و از اوالد امیامموسیی کیارم
نوشته اند .فضلا ،در  778در تبریز ،ادعا کرد که رسالت یافتیه میردم را هیدایت کنید.
به اینترتیب ،آذربایجان و مرکز آن ،تبریز ،کانون و محل رهور آئین فضلا ،استرآبادی،
و برای پیروان فضل سرزمین مقد

و محل رستاخیز آئین جدیید شید؛ سیرزمینی کیه

مقتل فضلا ،شد و بعدها نییز ،پییروان

قییامهیایی در آنجیا لیورت دادنید .دربیار

اعتقادات حروفیان باید گفت عنالر بارزی از تفکیرات فِیرق گونیاگون شییعی ،ماننید
اسماعیله ،امامیه ،و غالت شیعه را میتوان در آن مشیاهده کیرد .دربیار عنالیر تشییع
اسماعیلی در اع تقادات حروفیان شواهد و مدار

زیادی وجود دارد بهگونهایکه برخی

حروفیگری را در الل ،تبیینی از مذهب اسماعیلی میدانند (رویمیر و دیگیران.)310 ،
وابستگی فضل ا ،و حروفیان به تشیع امامیه نییز از بسییاری لحیاظهیا روشین اسیت؛
ازجمله در زمینههایی نظیر الل اعتقادی امامت و اعتقاد بیه ائمیۀ اثنییعشیر

 ،ذکیر

تلثیرپذیری از عقاید تشیع امامی و اسماعیلی ،از عقاید فرق غالی شیعه نیز متلثر بودهاند
(آژند ،)59-5۶ ،12-11 ،بهگونهای که برخی آنها را از فرق غالت محسیوب داشیتهانید
(مشکور ،تاریخ شیعه و فرقههای اسالم.)173 ،
فضل ا ،در راستای نشر و گسترش آئین جدید خود ،عیالوه بیر اقیداماتی همچیون
مسافرت به سرزمین های مختلف ،درلدد برآمد تا امرا و حاکمان معالر خود ،ازجملیه
تیمور ،را به آیین خوی

دعوت کند تا بهاینوسیله امکان اشاعۀ بیشتر آیین

را فیراهم

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

عبارت «حیّ علی خیر العمیل» در اذان ،و بیه کیار بسیتن تقییه .حروفییان ،عیالوه بیر

کند .بههمیندلیل ،رهسپار خراسان شد و در آنجا ،تیمیور را بیه پیذیرفتن عقایید خیود
دعوت کرد .تیمور دعوت شیخفضیل ا ،را نپیذیرفت و بیهدرخواسیت علمیا و فقهیای
سمرقند ،دستور قتل او را لادر کرد .ازاینرو ،شیخفضل ا ،ناچار به شیروان گریخیت،
ولی در آنجا بهوسیلۀ میرانشاه دستگیر و در قلعۀ النجق نخجوان زندانی شد تا اینکه در
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تحرکات ،نهضت فرقۀ حروفیه است که در این زمان ،آذربایجان ،بهمرکزیت تبریز ،محل

فضلا ،وی را «ذبیح اعظم» و «شهید أعال» خواندنید .از ابییات علیی االعلیی و دیروان
نسیمی برمیآید که فضلا ،را با میرانشاه ،پسر تیمور ،الفتی بوده و گویا او توانسته بوده
توجه میرانشاه را به خود جلب کند و بههمینسبب ،به میرانشاه امید بسته و نزد او رفته،
ولی میرانشاه ،با تزویر و ریا ،امید او را بر باد دادهاست .اینکه در برخی منابع آمیده کیه
فضلا ،به میرانشاه «پناه برد» ،به دلیل همین ارادتی بوده که میرانشاه نسبت به فضیلا،
نشان میداده است .حروفیان پس از قتل فضلا ،،میرانشاه را مارانشاه ،دجیال ،مارشیه،
دیوزاد و لعین خواندند .دربار نزدیکی حروفییان بیه لیاحبان قیدرت و تیالش بیرای
جذب آنها ،گفتنی است که حروفیان در دیدگاه سیاسی خیود ،گیرای

بیه قدرتمنیدان

زمان را مباح می دانستند تیا از ایین طرییق ،آنهیا را جیذب افکیار و آرای خیود ،و در
تشکیالت حکومتی شان رخنه و نفوذ کنند .نزدیکی آنها به لاحبان قیدرت گوییا بیرای
قبض قدرت بودهاست ،اما آنچنانکه گفته شد ،این ترفند سیاسی آنها با کامییابی قیرین
نبودهاست .درهرحال ،پس از کشته شدن فضلا ،،مزار او به زیارتگاه حروفییان تبیدیل
شد .از آنجا که گرای

به حروفیه نوعی مخالفت با تیمور تلقی مییشید ،تیمیور بیرای

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

پیشگیری از بسط تشکیالت و نفوذ پیروان او در این منطقه و خیزش مجدد حروفییان،
دستور داد در  ،804قبر فضلا ،را بشکافند و استخوانهای او را بسوزانند (آژنید-22 ،
۶۶-۶5 ،3۶-35 ،24؛ نبئی224-223 ،؛ خیاوی178-177 ،؛ برای اطیال بیشیتر دربیاره
«فضلا ،حروفی» و «حروفیه» نیک.
844؛ "HORUFISM", 7/483-490

Algar, "ASTARĀBĀDĪ, FAŻLALLĀH", 2/841-

 .)Algar,با وجود سرکوب قیام فضلا ،استرآبادی در

این زمان ،حروفیه از پای ننشستند و به تالش های خود کماکان ادامه دادند ،زیرا میدتی
بعد و در  ،845نیز جهانشاه قراقویونلو جمعی از حروفیان را ،که در تبریز بودنید ،بعید
از منارره به قتل رساند (روملو .)24۶/1 ،این امر نشانۀ تیداوم حضیور فعاالنیۀ آنهیا در
جامعۀ آذربایجان ،به رغم سرکوب شدیدشان در زمان تیمور ،است.
میتوان گفت نهضت حروفیه نوعی نهضت شیعی بیوده کیه پوسیتهای از تصیو
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و

عرفان در راهر داشته و همچون نهضتهای دیگر این زمان ،با تکیه بر عدالت اجتماعی
و ضدیت با رلموستم ،ادعای رهایی انسانها را در سر میپروراندهاسیت .بیاایینحیال،
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 79۶به قتل رسید (سیخاوی175 ،؛ آژنید .)21 ،19 ،5 ،بعید از ایین واقعیه ،طرفیداران

حروفیه حلقهای از زنجیر انقالباتی بوده که عنصر

سخن گفته و بیان کردهاند که جنب

ایرانی از راه تمسک به تشیع علیه عنصر تسنن عربی راه انداختهاست (آژند .)۶2 ،رهور
نهضت حروفیه شاخص مقطعی مهم از تاریخ سیاسی و اجتماعی تشیع در دوران قبل از
لفویه در آذربایجان است .دربار رهور و بروز این قیام در آذربایجان سه نکته شایستۀ
اشاره است :اول اینکه فضلا ،استرآبادی در مسافرتهای خود در جستوجوی محیل
مناسبی برای نشر و توسعۀ آیین

بود و سرانجام ،آذربایجان را مناسیب تشیخیص داد.

این امر نشان می دهد گسترش عقاید شیعی در این زمان در آذربایجان به حدی رسییده
بوده که فضل ا ،این سرزمین را محیط اجتماعی مساعدی برای پیروزی نهضیت خیود،
که سرشار از عقاید شیعی است ،تصور کرده است .نکتۀ دوم اینکه حسن نظر و همدلیی
و همنوایی مردم با فضل ا ،،که واکن

تیموریان را برانگیخته و سبب دستگیری و قتیل

او شده ،خود شاهدی بر اقبال عمومی مردم آذربایجان به عقاید شیعی اوسیت .و سیوم
آنکه می توان نهضت حروفیه را از نمادهای مهیم تماییل عمیومی بیه تشییع در جامعیۀ
آذرب ایجان در دوران قبل از لفویان محسوب کرد که در حدود یک قرن بعید ،لیورت
نهایی خود را ،با رسمیت تشیع در آذربایجان ،نمودار ساخت.

دور حکومت ترکمانان در آذربایجان ،برهۀ پرثمری در تاریخ تشیع در اییران تلقیی
میشود؛ حضور آنان در آذربایجان ،محیط مناسبی برای پذیرش تشییع فیراهم سیاخت،
زیرا آنان با داشتن تمایالت ،باورها ،و اعتقادات شیعی ،زمینۀ باروری و رهیور رسیمی
مذهب تشیع را در حکومت لفویه ،فراهم ساختند.
قراقویونلوها .قراقویونلوها گروهی از ترکمانان بودنید کیه در آذربایجیان و آنیاتولی

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

تشیع در آذربایجانِ دوران ترکمانان قراقویونلو و آققویونلو

ساکن شده بودند .قرایوسف بن قرامحمد (حک ،)823-792 :مؤسس دولت قراقویونلیو
بود .جانشین او ،جهانشاه بن قرایوسیف (حیک ،)872-843 :مقتیدرترین فرمیانروای
قراقویونلو بود که سلطۀ خود را بر عراق ،فیار  ،کرمیان ،و حتیی عمیان گسیترانید و
دولتی پهناور و نیرومند را در غرب ایران شالوده ریخت .بااینحال ،با قتل وی بهدسیت
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نباید از نظر دور داشت که برخی نیز از وجود گیرای هیای ملیی در نهضیت حروفییه

آذربایجان به دست اوزونحسن افتاد.
از نکات شایانتوجه دربار قراقویونلوها وضیعیت میذهبی ایین خانیدان حکیومتگر
است .برخی بر آناند که حاکمان قراقویونلو دارای گرای های شیعی بودهانید .عیدهای
نیز پا را فراتر گذاشته و آنها را از شیعیان غالی دانستهاند کیه بیر ایین اسیا  ،سلسیلۀ
قراقویونلوها را باید پیشرو واقعی لفویان دانست .در راستای چنین تفسیری است کیه
برخی معتقدند سلو

مذهبی و شیوههای رفتار جهانشیاه قراقویونلیو احتمیاال الگیوی

زندگی و اعمال شاهاسماعیل لفوی بیوده باشید (نیک .رویمیر و دیگیران309 ،173 ،؛
مزاوی144 ،؛ مینورسکی .)1۶0 ،درهرحال ،مدار

و شواهد فراوانیی ،شیامل رواییات

تاریخی و آثار معماری ،از تشیع قراقویونلوها قابلارائه است.
روایات مورخان از تشیع قراقویونلوها به دو نو تقسیم پذیر است :نخست ،رواییاتی
که مستقیما و بهلراحت به تشیع قراقویونلوها اشاره کردهاست؛ و دیگیر ،رواییاتی کیه
بهشکلی غیرمستقیم یا اشارهگونه بر این امر لحه گذاردهانید .از جملیۀ رواییات گونیۀ
دوم ،نوشتههایی از ادبیات روایی برخی از منابع اهل سنت است ،که بیهگونیهای سینتی
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

شیعیان را مد نظر داشتهاند .قاضینورا ،شوشتری از مؤلفیانی اسیت کیه در اثیر خیود،
مجالس المؤمنین ،بهلراحت کلیۀ فرمان روایان قراقویونلو ،بیهخصیو

اسیپند ،حیاکم

بغداد ،را از معتقدان به مذهب شیعه معرفی کرده و از جهانشاه نیز بهعنیوان «مسیلمان
شیعهمذهب» نام بردهاست .نورا ،شوشیتری قراقویونلوهیا را ،بیا قطیع و یقیین ،شییعه
معرفی میکند« :مخفی نماند که جمیع سالطین این طایفۀ علّیه و بلکه سیایر مخیدّرات
ایشان شیعۀ بااخال

خاندان بودهاند» .او برای اثبات گفتۀ خود ،به شیعارهیای شییعی

نقوش انگشتر های دو تن از دختران اسکندربیگ قراقویونلو (حک )841-823 :و نقی
نگین انگشتر میرزا پیربوداق ،پسر جهانشاه ،استناد مییکنید (نیک .شوشیتری،370/2 ،

 .)582محمود بن عبدا ،نیشابوری نیز از دیگر مورخانی است که در کتاب خود ،تاریخ
ترکمانیه ،میگوید تمام منتسبان خاندان قراقویونلو شیعهمذهب بیودهانید و حتیی علیت
82

جنگ های آنها با تیمور و اخالف

را به این مسئله پیوند میدهید (سیومر .)13-12 ،از

دیگر منابعی که به تشیع قراقویونلوها اشاره دارند ،تاریخ سلطانمحمد قطبشاه و تاریخ
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امیرحسن آققویونلو (حک ،)882-8۶1 :حکومت قراقویونلوها نیز یکباره پایان یافت و

قراقویونلوها بودند ،قبل از ورود به هند نیز پیرو مذهب شیعه بودهانید (شییرازی ،مقالیۀ
اول؛ خانزما نخان .)8 ،نکتۀ اخیر موردتوجه برخی از محققان معالر ،ازجمله رویمیر،
نیز قرار گرفتهاست (نک .رویمر.)229 ،
برخی از مدار

تاریخی نیز وجود دارند که ممکن است از آنها تشییع قراقویونلوهیا

برداشت شود .دربار نوشتن عبارت «علی ولیا »،بر امارت موسوم به دارالضییافه ،کیه
راهرا در مقابل مسجد کبود واقع بوده ،نقل شده زمانی کیه بیه جهیانشیاه خبیر دادنید
شاهحسین ولی ،از شیوخ و عرفای تبریز در دور قراقویونلوها ،در بحث با علمای سنی،
حقانیت والیت علی

را ثابت و آنها را قانع کردهاست ،سلطان قراقویونلو دستور داده

برای تیمن و تبر  ،عبارت «علی ولیا »،را بر آن عمارت بنویسیند (حشیری .)۶1 ،از
دیگر روایات تاریخی که میتوان از آنها تشیع قراقویونلوها را برداشیت کیرد ،رواییاتی
است که دربار درگیری قراقویونلوهیا بیا مشعشیعیان ذکیر شیدهاسیت .ازجملیه آنکیه
جهان شاه قراقویونلو لشگری را بهدفع آنها فرستاد ،اما مدتی طول نکشیید کیه لشیگر را
بازخواند و از جنگ با مشعشعیان منصر

ساخت (تهرانی .)2۶2 ،از اینکیه جهیانشیاه

سردار خود را بهدفع این گروه فرستاده ،ولی قبل از حمله ،دستور بازگشت داده ،چنیین
فرمانروای قراقویونلو عالقۀ چندانی به درگیری با آنها نداشتهاست (میرجعفری.)257 ،
عالوه بر موارد ذکرشده ،آشنایی با نو ادبیات مورخان اهل سنت نیز روشن میسازد
که اتهاماتی نظیر بدعتگرایی ،الحاد ،بداعتقادی ،انحیرا

از دیین ،و زندقیه از اتهامیات

رایجی بوده که در زمان های گوناگون نثار شیعیان ،عموما ،و حاکمان شیعی ،خصولیا،
شدهاست .مینورسکی تلکید کرده که جهان شاه ،بزرگتیرین سیلطان قراقویونلیو ،بیرای
سنیان «یک بدعتگذار وحشتنا » بود .رویمر با استناد به این گفتۀ مینورسکی ،جهانشاه

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

برمی آید که به علت شیعه بودن قراقویونلوها و نزدیکیی اعتقیادات آنهیا بیه مشعشییان،

را بهعنوان یک «بدعتگذار شیعی» معرفی کرده و قراقویونلوها را ،بهعلت داشتن عقایید
خال

اهل سنت ،پیشرو لفویان دانستهاست (رویمیر .)229-228 ،دربیار منیابعی از

اهل سنت که «نو ادبیات» آنها حاوی اشاراتی دربار تشیع قراقویونلوها است ،نیز باید
به نوشتۀ فضل ا ،بن روزبهان خنجیی اشیاره کیرد؛ او کیه از حامییان آققویونلیوهیای
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آصفجاهیان خانزمانخان است .در این منابع آمده که قطبشاهیان هند ،که بازماندگان

قراقویونلوها در نتیجۀ آن ،آت

جهنم را به جان خریدند (خنجی الفهانی .)21 ،حافظ

ابرو نیز در زبدۀ التواریخ ،دربار اوضا آذربایجان در زمان حکومت قرایوسف و یورش
شاهرخ به آذربایجان نوشتهاست« :امور شرعیه و رونیق اسیالم ،کیه از طرییق مسیتقیم
منحر

گشته بود ،به سعی و اهتمام امیر مشارالیه [شاهرخ] به قرار الل بازآمد» .حافظ

ابرو اشاره کیرده کیه شیاهرخ میذهب حنفیی داشیت و «رسیوم محیدث و اختراعیات
غیرمشرو که در زمان امیریوسف احداث کرده بودند» در زمان او برچیده شید (حیافظ
ابرو .)739 ،از نوشتۀ حافظ ابرو بیهلیراحت برمییآیید کیه مسیائل میذهبی در عصیر
قرایوسف بهطریق اهل سنت نبودهاست .گفتنی است که در برخی مواقیع ،اتهامیات بیه
قراقویونلوها از مرحلۀ بدعتگرایی نیز عبور کرده و به اتهام کفر تبیدیل مییشیدهاسیت؛
ازجمله در ایامی که سلطان مملو

خود را آمیاد جنیگ بیا فرمیانروای قراقویونلوهیا

میکرد ،در بین مردم اعالم شد که قرایوسف و پسرش ،شاهمحمد ،حکمیران بغیداد ،در
کفر به سر می برند .خلیفه و قضات مصر نیز برای اعیالن جنیگ علییه قرایوسیف فتیوا
دادند (سومر .)118 ،بدیهی است مفتیان اهل سنت ،در لورت سنی بودن قراقویونلوها،
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

به خود اجازه نمیدادند اتهام کفر را به آنان نسبت دهند .منابع نیز گواهی میدهنید کیه
مفتیان اهل سنت ،در لورت شیعه بیودن حکومیتهیا ،در کیافر نامییدن آنهیا درنیگ
نمیکردند .این اتهام در فتوای عالمان اهل سنت عثمانی در جنگ عثمانیها با لیفویان
نیز قابلمشاهده است .برخی از محققان ،ازجملیه سیومر ،نییز بیه اینکیه کیافر نامییدن
قراقویونلوها از سوی مفتیان اهل سنت مصر ناشی از تعصب شدید مذهبی آنهیا بیوده،
اشاره کردهاند (نک .سومر .)130-129 ،از دیگر اتهامات نسبتدادهشیده بیه شییعیان از
سوی مورخان سنی ،که بهکرّات در دوره های مختلف تکرار شده ،الحاد اسیت .ابیوبکر
تهرانی ( )371دربار پیربوداق نوشتهاست« :جمعی از مالحیده بیه مصیاحبت او افتیاده
طعن بر شر و دین میزنند» .گفتنی است که اتهام زندقه نیز از اتهامات تکراری و رای
برخی عالمان سنیمسلک علیه شیعیان بودهاست ،چنان که در برخی منابع ،جهان شاه را
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به کفر و زندقه مایل ،و بیاعتنا به احکام الهی معرفی کردهاند (نک .مینجمباشیی150 ،؛
ابنتغریبردی .)457-473/۶ ،این نکته که اعتقادات مذهبی (شیعی) جهانشاه تنفر اهل
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سنی میذهب بیود ،قراقویونلوهیا را میتهم بیه بیدعتگرایی مییکنید و بیر آن اسیت کیه

اتهاماتی نظیر بددینی و کفر را متوجه او کنند ،مورد اشار برخی از محققان معالر نییز
بودهاست (نک .مینورسکی1۶0 ،؛ فائقی585/2 ،؛ آژند.)94 ،
مجموعه ای دیگر از مدار

نیز وجود دارد کیه مبیین تشییع قراقویونلوهیا اسیت .از

نشانههای شیعه بودن آن است که فرد را در کنار قبور امامزادگیان دفین کننید .آرامگیاه
مادر جهان شاه قراقویونلو در جوار دو امامزاده در مجموعۀ درب امام الفهان قرار دارد.
مقابر ایین دو امیامزاده ،بیا توجیه بیه کتیبیۀ لیفوی ،متعلیق بیه ابیراهیم طباطبیایی و
زین العابدین علی ،از اعقاب امامجعفر لادق  ،معرفیی شیدهانید (هنرفیر343-341 ،؛
خردمند .)45 ،از قراقویونلوها سکههایی نیز بیاقی مانیده کیه دارای شیعارهای میذهبی
شیعی است (ترابی طباطبیایی« ،سیکههیای آققویونلیو» .)19-18 ،14 ،اسیپندمیرزا نییز
سکه هایی با شعارهای شیعی ضرب میکردهاست (شوشتری .)370 ،نکتیۀ جالیبتوجیه
دربار سکه های قراقویونلوها ،وجود سکههیایی از ایشیان اسیت کیه هیمزمیان شیامل
شعارهای شیعی و نام خلفای راشدین است .این امر را میتوان از مظاهر جریان تسینن
دوازده امامی در جامعۀ آذربایجان این دوران دانسیت (تصیاویر  1و  .)2شیاید حاکمیان
قراقویونلو با ضرب این نو سکه ها در پی حفظ تعادل سیاسی بین شیعیان و اهل سنت
آشکار» نامیده که متضمن توافق با جریانهای سیاسیی-میذهبی خطرنیا

زمیان اسیت

(نک .رویمر .)230 ،گفتنی است سکههایی با شعارهای اهل سنت نیز از قراقویونلوها بر
جای ماندهاست .برخی از محققان ،با نادیده گرفتن سکه هیای دارای شیعارهای شییعی
قراقویونلوها ،سکه های با مضامین سنّی را نشانی بر اهیل تسینن بیودن آنهیا دانسیته و
گفته اند وجود شعارهای شیعی در سکههای برخی حاکمان قراقویونلیو ،بیی

از آنکیه

بیانگر عقاید مذهبی آنها باشد ،نشانۀ سیاست مداراگرانیۀ آنهیا اسیت .در ایین تحلییل،

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

نیز بودهاند .می توان این اقدام را به همان هدفی دانست که رویمر آن را «سیازشکیاری

سکه های با شعارهای شییعی ،در شیهر هیای شییعهنشیین و بیرای جلیب نظیر اقلییت
شیعیمذهب ضرب شدهاست .بااینحال ،حتی این گروه از محققان نیز ،بر تشیع شیاخۀ
اسپندیان از قراقویونلوها معتر

بودهاند (نک .حسنزاده .)51 ،شاید اگر فضای میذهبی

آذربایجان در این دوره -که اهل سنت نییز در آن دارای قیدرت فیراوان بودنید -بیرای
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سنت را علیه وی برانگیخت و باعث گردید مورخانی مانند ابوبکر تهرانی و منجمباشی

نشان می دادند .گواه این امر اقدامات اسپند ،برادر جهانشاه ،در منصب حاکمیت بغیداد
( )848-83۶است که تشیع دوازدهامامی را دین رسمی بینالنهرین قرار داد و سیکه بیه
نام ائمۀ اثنیعشر

ضرب کرد (شوشتری .)370/2 ،580/1 ،اقیدام اسیپند ،عیالوه بیر

اینکه نشانۀ اعتقاد او به تشیع است ،مبین فضای مساعدتر عیراق نسیبت بیه آذربایجیان
است که او را به ضرب سکههایی با مضامین شیعی رهنمون ساخت .شاید اگر این فضا
در آذربایجان نیز مانند عراق برای قراقویونلوها فراهم بود ،در ضرب این نو سیکههیا
درنگ نمیکردند ،چه اینکه رسمیتبخشیی بیه تشییع توسیط اسیپند و سیپس ضیرب
سکههایی با مضامین شییعی اثنییعشیری توسیط او ،مسیلما بیدون اطیال و موافقیت
جهانشاه نبودهاست.
از دیگر نشانه های تشیع قراقویونلوها شواهدی از آثار معماری و هنیری بازمانیده از
دور آنها است .از مهمترین این آثار ،مسجد کبود (بهترکی :گوی مسجد) تبرییز اسیت.
این مسجد نخستین عبادتگاه مزین و منقشی است که نیامی از خلفیای راشیدین در آن
نیامده و عبارت «علی ولیا »،و اسامی حسینین

بیهاشیکال مختلیف زینیتبخی

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

دیوارها و طاقهای آن شدهاست .این بنا بهدستور جانبیگم ،همسر جهانشیاه ،احیداث
شدهاست (نک .ابنکربالیی43/2 ،؛ ترابی طباطبایی« ،نق ها و نگاشته های مسجد کبود
تبریز» .)91 ،59 ،43 ،درحقیقت ،اهمیت این بنا ،تعلّق آن به شیعیان است .در مجموعیۀ
درب امام الفهان نیز بقعۀ دو امیامزاده قیرار دارد کیه سیاختمان آن در  ،857در زمیان
حکومت جهان شاه قراقویونلو ،و به اشار فرزندش ،محمدیسلطان ،حکمران الیفهان،
ساخته شدهاست (میرجعفری .)277 ،در جوار این دو امامزاده ،آرامگاه مادر جهیانشیاه
قراقویونلو قرار دارد .بنای بقعۀ دو امامزاده ازیکسو ،و دفن یکیی از اعضیای خانیدان
قراقویونلو در آن ازسویدیگر ،را می توان نشانی از اعتقادات شیعی این خاندان دانست.
نیاز به ذکر است در برخی آثار هنری دوران قراقویونلوها نیز میتوان گرای های شیعی
آنان را مالحظه کرد .برای نمونه ،نقاشی تک ورقی از سلسلۀ قراقویونلو باقی اسیت بیا

8۶

نق

کوفی «علی » که در نو خود ،بینظیر است (نک .شایسیتهفیر115 ،109 ،؛ نییز

نک .تصویر .)3
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قراقویونلوها مساعدتر بود ،در ضرب سکههایی با مضامین شیعی اهتمام بیشتری از خود

نامهایی مانند یارعلی ،پیرعلی ،حسنعلی ،و شکرعلی بین اسامی شاهزادگان قراقویونلو
(نک .تهرانی )359-358 ،را نیز میتوان از دیگر عالیم تشیع آنهیا محسیوب کیرد .دوم
آنکه ادبیات شیعی نزد حکام قراقویونلو را نیز مییتیوان حیاکی از تشییع قراقویونلوهیا
دانست .برای نمونه ،با بررسی تفصیلی اشعار جهانشاه ،که شیامل الیطالحات شییعی
است ،مشغولیت ها و احساسات لادقانۀ مذهبی او دریافت می شود (نک .مزاوی144 ،؛
رویمر و دیگران .)308 ،اشارات برخی محققان معالر نیز تشیع قراقویونلوهیا را تلییید
میییکنیید .بییر اسییا

نظییر اوزون چارشیییلی ،یکییی از دالیییل دشییمنی آققویونلوهییا و

قراقویونلوها تفاوت مذهبی این دو خاندان و تسنن دستۀ نخسیت و تشییع طایفیۀ دوم
بودهاست .گوردلئوسکی ،پطروشوسکی ،فرضعلییف و همچنین برخی محققان معالیر
عرب نیز همین نظر را داشتهاند (نک .جا 415/2 ،؛ .)Nacafli, 37
نکتۀ آخر در این زمینه برخی گزارشهای فرقه شناختی است؛ مطابق نقل برخی منابع
فرقه شناسی ،قراقویونلوها طایفهای از غالت علیاللهیی ذکیر شیدهانید (نیک .خمینیی،
 .)1073/2گلپینارلی نیز ،که تمام فِرق اهل حق و علییاللهیی و قزلبیاش را ییک فرقیه
قلمداد کرده و تمامی این اسامی را عنیاوین مختلیف قزلبیاشهیا در منیاطق گونیاگون
«علیاللهی» گفتهاند (گلپینارلی .)171 ،عالوه بر گلپینارلی ،برخی دیگر از محققان نیز از
مناسبات نزدیک اهل حق یا علیاللهیها با قزلبیاشهیا (کیه بیهگفتیۀ گلپینیارلی شیامل
قراقویونلوها میشدند) سخن گفتهاند (نک .کرین برو  .)57 ،بایست دید علیاللهیها،
اهل حق ،و قزلباش ها ،که قراقویونلوها نام طایفهای از آنها ذکر شده ،چیه کسیانیانید؟
طوایف اهل حق ،که به نام های مختلف مانند اهل حق ،علیاللهی ،یارسیان ،نُصییری و
اهل سِرّ نیز معرو اند ،دسته ای از غالت شیعه گفته شدهاند که بهویژه بهواسطۀ غلو در
شلن حضرت على

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

دانسته ،معتقد است قزلباشها را در ماکو« ،قراقویونلو» ،در تبریز« ،گوران» ،و در مشهد،

با سایر فرق غالى شیعه قرابیت دارنید و درعیینحیال ،باورهیای

اسماعیلیه ،امامیۀ اثنیعشریه ،دروزیه و نُصیریه 1نیز در اعتقاداتشان به چشم میآید .اهل
 . 1دروزیه از انشعابات تشیع اسماعیلیه و نصیریه از جریانهای غالی شیعه هستند.
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چند نکتۀ دیگر نیز دربار تشیع قراقویونلوها شایستۀ ذکیر اسیت .اول اینکیه وجیود

است .از همین رو است که در برخی منابع گفته شده اهل حق همگی علی

را عبادت

میکنند (برای اطالعات بیشتر نک .خمینی213-212/1 ،؛ مشیکور81 ،78 ،؛ لیفیزاده،
288؛

1/635-637

« .)Halm,قزلباشیه» نیز از فرقههای غالی شیعه شمرده شدهاند که طیی

قرون نهم و دهم هجری در آناتولی پراکنده بودند و در آذربایجان نیز حضوری فعاالنیه
داشتند و مذهبشان ترکیبی از عقاید نُصیریه بود .گفتیه شیده آنیان علیی

را تقیدیس

میکردند و معتقد بودهاند خدا در علی

تجسم یافتهاست .بنابراین باید گفیت اسیا

اعتقاد ایشان خدا شمردن حضرت علی

است (برای اطالعات بیشیتر نیک .نیوبختی،

ضمیمۀ مشکور210 ،؛ گلپینارلی174 ،1۶9 ،؛ عزاوی335 ،333/3 ،؛ دربار «قزلباشیه» نیز
نک.)Çapa, 25/546-557 .
با بررسی اعتقادات هر ییک از گیروههیای بییانشیده و فیارغ از اینکیه قراقویونلیو
نام طایفیهای از علییاللهییان باشید ییا مطیابق نظیر گلپینیارلی ،علییاللهییهیا و اهیل
حق و قزلباشها را یک گیروه بیه حسیاب آورییم و قراقویونلیو را نیام ایین گیروه در
منطقهای خا

بدانیم -که در هر دو حالت ،تفاوتی در تحلیل ما ایجاد نخواهد شید،-

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

به نتیجهای مهم می رسیم و آن اینکه مطابق برخی تحقیقات فرقهشناسی ،قراقویونلو نیام
طایفهای از غالت شیعه بوده که در قرن نهم هجری ،حضوری فعیال در شیمال غیرب
ایران و حتی آناتولی داشته است .نییز درمییییابیم کیه چیرا محققیی نظییر مینورسیکی
بهلراحت نوشتهاست« :قراقویونلوها شییعیان غیالی بودنید و ازایینرو ،بغیض و کینیۀ
تاریخنگاران [سنی] را برانگیختهاند و از جانب آنان متهم بیه بیدعتگیذاری شیدهانید»
(مینورسکی.)1۶0 ،
آققویونلوها .ترکمانان آققویونلو اتحادیه ای از ترکمانان بودند که مرکزشان در شرق
آسیای لغیر و سپس ،آذربایجان بود .قدرت آققویونلوهیا در دوران اوج خیود ،یعنیی
زمان اوزونحسن و فرزندان  ،سلطانخلیل (حک )883-882 :و یعقوب (حک-883 :
 ،)89۶در سیاست بینالمللی تلثیر فراوان داشت .از زمان یعقوب به بعد ،قدرت سلسلۀ
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آققویونلو ،بهعلت مشاجرات داخلی و کشمک های جانشینی ،رو به پایان گیذارد .در
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حق دربار حضرت علی

بر آن اند که او تجلی ذات خدا و مظهر تمام و کمیال خیدا

آققویونلو به پایان عمر خود رسید (باسورث.)52۶-525 ،
دربار گرای ها و عالیق دینی ترکمانان آققویونلو بایید گفیت کیه هرچنید برخیی
ایشان را سنیمذهب میدانند ،گرای

به مذهب تشیع نیز در بین این سلسله بیهوضیوح

دیده میشود .مطابق روایات برخیی منیابع ،علیت حملیۀ اوزونحسین بیه جهیانشیاه
قراقویونلو و براندازی قدرت قراقویونلوها ،خونخواهی جنیدِ شیعهمیذهب بیودهاسیت
(نک .عالمآرای صفوی30 ،؛ عالمآرای شاهاسماعیل.)2۶ ،
میتوان از تمایل اوزونحسن به درویشان ،رغبیت او را بیه تشییع نییز احتمیال داد.
اوزونحسن به مشایخ و درویشان ،علیالعموم ،عنایتی داشته که در این مییان ،لیفویه،
بهدلیل نفوذ سیاسی خود بر سایر فرقهها ،ترجیح داشته اند .ازجمله نشانههای این تمایل
را می توان نکاح خواهر و دختر اوزونحسین ،بیهترتییب بیا شییخجنیید و شییخحییدر
شیعیمذهب دانست (نیک .والیه الیفهانی719 ،؛ هینیتس .)15۶ ،هنگیامی کیه حییدر،
بهاستناد خوابی کیه در آن حضیرت علیی

را دییده بیود ،کیاله حییدری را در بیین

طرفداران خود رواج داد و خبر آن به اوزونحسن رسید ،او نیز آن کاله را بوسید و بیر

سر نهاد و به اوالد خود گفت تا بر سر بگذارند (نک .عالمآرای صرفوی30 ،؛ عرالمآرای
از دیگر نشانه های گرای

آققویونلوها به تشیع ،توجه به سادات و پا داشت آنهیا

است .مطابق نقل واله الفهانی« ،سادات عالیدرجات که دارای سیپهر سییادت و یلیی
دُرج سعادتاند ،در زمان اوزونحسن ،باالنشین لیفۀ اعتبیار بودنید» (والیه الیفهانی،
 .)717از اسناد موجود از برخی حاکمان آققویونلو برمیآید که در زمان حکومیت ایین
خاندان و برای مثال از دورههای اوزونحسن ،یعقیوببییک ،الونیدبیک ،رسیتمبییک و
محمدیمیرزا ،سادات از امتیازات گسترده در معافیت از مالیات ،دریافت وریفه ،تولیت

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

شاهاسماعیل.)2۶ ،

موقوفات ،دریافت سیورغال ،معافیت از متوجهات دیوانی ،و واگذاری شیغل احتسیاب
برخوردار بوده اند (نک .مدرسی طباطبایی ،تربت پاکان21۶-213 ،209-20۶/1 ،؛ همیو،
«هفت فرمان دیگر از پادشاهان ترکمان» .)105-91 ،عالوهبراین ،هنگامیکه رسیتمبییک
آققویونلو (حک )902-897 :در جنگ با شروانشاه ،لالح دید تیا از وجیود فرزنیدان
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آق قویونلو ،سلطانمراد ،مجبور به فرار به خا

عثمیانی شید و بیهایینترتییب ،دولیت

ذریۀ رسول خدا

هستند از زندان آزاد کرد (حسینی فسایی .)35۶/1 ،رستمبییک ،بیا

همین استناد ،چنان در مورد شیعیان سیهل گرفیت کیه میررفییعالیدین محمید حسیینی
شییرازی ،از سییادات بییزرگ شییراز ،بییا پییدرش ،مییرنجمالییدین محمییود ،و بییرادرش،
میرعفیفالدین محمد ،به تبریز آمدند و مقییم شیدند (ابینکربالییی .)204/2 ،بنیابراین،
می توان گفت سادات در زمان آققویونلوها ازجمله افراد بانفوذ محسیوب مییشیدند و
مورد احترام مردم و دولت بودند و در فرمانهای دولتی نیز ،مورد توجه قرار میگرفتند.
از دیگر عالیم نفوذ تشیع بین آققویونلوها و همچنین ورود گسترد شیعیان به نهیاد
دیوانساالری ایشان ،وزارت وزرای شیعۀ این سلسله است .یکی از خاندانهای شییعی
قزوین در قرن هشتم و نهم خاندان دیلمی بوده که از چهرههای معرو

آن ،محمودخان

دیلمی ،وزیر یعقوب بیک آققویونلو ،است که دو فرزنید او ،شیاهمییر و امیربییک ،نییز
وزیران شاهاسماعیل اول ،بودند (مدرسی طباطبایی ،برگی از تاریخ قزوین24 ،؛ جعفریان،
 .)747در سندی مورخ  ،902با مُهر رستمبیک آققویونلو ،نام و سیجل محمیود دیلمیی
نیز هست .در أحسن التواریخ روملو هم از «شاهشیر الیدین محمودجیان دیلمیی» ییاد
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

شدهاست (نک .روملو .)5۶9 ،همچنین در اسناد و احکام دور آققویونلو ،توقیع و مُهر
نعمتا ،دیلمی و عنایتا ،دیلمی و افراد دیگری از این خاندان نیز دیده میشود (نک.
مدرسی طباطبایی ،همانجا).
از دیگر نشانه هیای گیرای

شییعی آققویونلوهیا ،رواج فزاینید کیاربرد شیعارها و

اعتقادات شیعی بر سکه های سالطین این سلسله است .از جمله در برخیی سیکه هیای
اوزونحسن ،سلطانیعقوب ،سلطانرستم ،و الوند آققویونلو ،جمالت و عبارات مذهبی
شیعی به چشم میخورد (نک .ترابی طباطبایی ،سکههرای آققویونلرو،7۶ ،75 ،48 ،44 ،
 .)151 ،150 ،128 ،121 ،100گسییتردگی اسییتفاده از مضییامین شیییعی در سییکههییای
آققویونلوها تا اندازهای است که مییتیوان مطیابق ایین معییار ،آققویونلوهیا را شییعه
حساب کرد .نکتۀ جالبتوجه اینکه در برخی سکه هیای آققویونلوهیا ،هماننید برخیی
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شیخ حیدر و پیروان آنان ،که مذهب تشیع داشتند ،سود جوید ،آنیان را بیه بهانیۀ اینکیه

است .برای مثال ،چراغ روغنی برنزیای از دوران اوزونحسن باقی است کیه بیا نقیره
قلمزنی و تزئین شده و بهعنوان «نمونهای از سیتای

دوازده امیام

» در آثیار هنیری

معرفی شدهاست .در گرداگرد پایۀ این اثر هنیری ،کیه بیهعنیوان «نمونیۀ برجسیتۀ هنیر
اسالمی در سد نهم» معرفی شده ،کتیبیه ییا خیطنگیارهای شیامل اسیامی دوازده امیام
شیعی

وجود دارد .گفته شده نام دوازده امام

به گونهای قرار داده شیده تیا منبیع

نور را احاطه کند (نک .شایستهفر129-123 ،؛ نیز نک .تصویر .)8
بهاینترتیب ،آققویونلوها نیز متلثر از موج شیعهگراییی سید نهیم هجیری بودنید و
گرای

به قبول این مذهب و تروی آن داشتند .همین هم سبب شده برخی محققان این

اعتقاد غالب را که آققویونلوها پیرو مذهب تسنن به شمار میرفتهانید ،میورد تشیکیک
قرار دهند و سنی دانستن آققویونلوها را نتیجۀ ضعفی معرفتی در تشیخیص ماهییت و
گرای های آق قویونلوها بدانند که بر اثر اتکا به طبقهبنیدیهیای نویسیندگان شیرقی و
به خصو

 ،مورخان شیعی ،پدید آمدهاست .بنا به این نظر ،سنی دانسیتن آققویونلوهیا

به این سبب بیوده اسیت کیه فرمیانرواییان ایین سلسیله ،در دور زوال حکومتشیان،
جنگ های مکرری با لفویان داشتهاند و بیه همیین دلییل ،مورخیان شییعی دوره هیای
اوزون حسن به مذهب اهل سنت نیز تردید هست (نک .رویمر248 ،؛ رویمر و دیگران،
 .)191-189درمجمو  ،آق قویونلوها راه را برای رهور لفویه و رسمیت تشیع در ایران
آماده ساختند.
نتیجه

تشیع در آذربایجان ،از دوران بعد از فروپاشی ایل خانان تا تلسییس دولیت لیفویه،

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

بعد چنین نسبتی را به آنها داده اند .بیه نظیر ایین گیروه از محققیان ،حتیی در گیرای

روندی روبهرشد را پشت سر نهاده است .در دوران حاکمیت چوپانیان و آل جالییر بیر
آذربایجان ،شیعیان در فعالیت های خود توفیقات بزرگی به دسیت آورنید ،امیا در ایین
مسیر با برخی لفبندیهای اهل سنت هم روبرو بودند .در دوران چوپانیان ،بیهسیبب
فقدان رویکرد مذهبی خا

از سوی حکومت ،مشکالت و میوانعی بیرای شییعیان در
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برخی از آثار هنری بازمانده از دوران آققویونلوها نیز مؤید گرای های شیعی آنیان

شیعی آنان ،شیعیان آذربایجان از موقعیت مناسبی برای تحکییم موقعییت خیود در ایین
ناحیه برخیوردار شیدند .در دوران تیمیوری ،نییز تشییع گسیترش بسییاری در جامعیۀ
آذربایجان یافت که از مظاهر مهم آن ،نهضت حروفیان در این سرزمین است .در دوران
ترکمانان قراقویونلو و آققویونلو ،نفوذ و گسترش تشیع در جامعۀ آذربایجان به حیدی
رسید که این حاکمان را نیز متلثر ساخت ،بهگونهایکه وضع تشیع در دوران ترکمانان را
میتوان مقدمۀ رسمیت آن در دور لفویه در آذربایجان و ایران محسوب کرد .در یک
تقسیمبندی کلی ،میتوان نگرش حکومتگران مسیلط بیر آذربایجیان ،از دوران انحیالل
ایل خانان تا روی کار آمدن لفویان ،را به مذهب تشیع ،در دو دوره بررسی کیرد :دور
اول ،دوران حکومت های چوپانیان ،آل جالیر و تیموریان است که در آن ،نگرش مثبت
حکومتگران ایل خانی به مذهب تشیع ادامه یافت ،بهگونهایکه با وجود موانع گسیترش
تشیییع و مشییکالت شیییعیان در اییین دوران ،گییرای هییا و تمییایالت شیییعی بییارزی از
حکومتگران مشاهده میشود .دور دوم ،دوران تسلط ترکمانان قراقویونلو و آققویونلیو
بر آذربایجان است .در این برهه ،حکیومتگران ترکمیان ،بیهوییژه حاکمیان قراقویونلیو،
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶
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تعلقخاطر خوی

را بیه میذهب تشییع بیی

از گذشیتگان آشیکار سیاختند .شیهرت

قراقویونلوهای این دوره به تشیع غالیانه ،نمایانگر نفوذ تشیع در باالترین حید خیود در
جامعۀ آذربایجان است.
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آذربایجان ایجاد شدهاست .اما می توان گفت در دوران آل جالیر ،بهسبب گیرای هیای

تصویر  :1سکۀ جهانشاه قراقویونلو ،ضرب فیروزکوه ،عبارت «علی ولیاهلل» و نام خلفای راشدین روی
سکه (نک .ترابی طباطبایی« ،سکههای آققویونلو».)18 ،

تصویر  :2سکۀ حسنعلی قراقویونلو ،نام ائمۀ اطهار اثنیعشر
«سکههای آققویونلو».)18 ،

روی سکه (نک .ترابی طباطبایی،

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

تصویر  :3نقاشی تکورقی از سلسلۀ قراقویونلو دارای نقش کوفی «علی » (نک .شایستهفر.)115 ،

تصویر  :4سکۀ اوزونحسن ،عبارت «علی ولیاهلل» و نام ائمۀ اطهار همراه نام خلفای راشدین روی سکه
(نک .ترابی طباطبایی« ،سکههای آققویونلو».)48 ،
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تصاویر

تصویر  :6سکۀ یعقوب آققویونلو ،عبارت «علی ولیاهلل» روی سکه (نک .ترابی طباطبایی« ،سکههای
آققویونلو».)75 ،

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

تصویر  :7سکۀ رستم آققویونلو ،عبارت «علی ولیاهلل» روی سکه (نک .ترابی طباطبایی« ،سکههای
آققویونلو».)116 ،

تصویر  :8چراغ روغنی برنزی از دوران اوزونحسن آققویونلو ،حاوی کتیبهای شامل اسامی دوازده امام
(نک .شایستهفر.)126 ،
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تصویر  :5سکۀ اوزونحسن ،عبارت «علی ولیاهلل» و نام خلفای راشدین روی سکه (نک .ترابی طباطبایی،
«سکههای آققویونلو».)50 ،

ی آژند ،یعقوب ،حروفیه در تاریخ ،تهران ،نشر نی13۶9 ،ش.
ی ابنتغریبردی ،جمالالدین ابوالمحاسن یوسیف ،النجروم الزاهررۀ فری ملرو مصرر و
القاهرۀ ،قاهره ،دار الکتب المصریۀ.13۶1 ،
ی ابنکربالیی تبریزی ،حسین ،روضات الجنران و جنرات الجنران ،چیاپ جعفیر سیلطان
القرائی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1349 ،ش.

ی باسییورث ،کلیفییورد ادمونیید ،سلسررلههررای اسررالمی جدی رد راهنمررای گاهشررماری و
تبارشناسی ،ترجمۀ فریدون بدره ای ،تهران ،مرکز بازشناسی اسالم و ایران1381 ،ش.
ی بیانی ،شیرین ،آل جالیر ،تهران ،دانشگاه تهران1345 ،ش.
ی ترابی طباطبایی ،سیدجمال« ،سکه های شاهان اسالمی ایران» ،نشریة مروزۀ آذربایجران،
تبریز ،انتشارات ادار کل موزهها1353 ،ش.
ی همو« ،رسمالخط اویغوری و سیری در سکهشناسی» ،نشریة مروزۀ آذربایجران ،تبرییز،
انتشارات ادار کل موزهها1351 ،ش.

ی همو« ،سکه های آق قویونلو و مبنای وحدت حکومت لفویه در ایران» ،نشرریة مروزۀ
آذربایجان ،تبریز ،انتشارات ادار کل موزهها1355 ،ش.
ی همو ،نقشها و نگاشتههای مسجد کبود تبریز ،تبریز1349 ،ش.

الدولة الصفویة ،بیروت ،الدار العربیۀ للموسوعات.2008/1428 ،
ی جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلروع دولرت صرفوی ،تهیران ،علیم،
1388ش.
ی حافظ ابرو ،عبدا ،بن لطفا ،،ذیل جامع التواریخ رشیدی ،چاپ خانبابا بیانی ،تهران،

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

ی تهرانی ،ابوبکر ،کتاب دیاربکریه ،چاپ نجاتی اوغال و فاروق سومر ،تهران ،طهیوری،
135۶ش.
ی جا  ،حسن کریم ،موسوعة تاریخ ایران السیاسی مرن قیرام الدولرة الصرفاریة الری قیرام

انجمن آثار ملی1350 ،ش.
ی همو ،زبدۀ التواریخ ،چاپ سیدکمال حاجسیدجوادی ،تهران ،نشر نی1372 ،ش.
ی حسنزاده ،اسماعیل ،حکومت ترکمانان قراقویونلو و آققویونلو در ایران ،تهران ،سمت،
138۶ش.
ی حسینى تربتى ،ابوطالب ،تزوکات تیمورى ،تهران ،کتابفروشى اسدى1342 ،ش.
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منابع

امیرکبیر13۶7 ،ش.
ی حسینی قمی ،قاضیاحمد بن شر الدین ،خالصة الترواریخ ،چیاپ احسیان اشیراقی،
تهران ،دانشگاه تهران1359 ،ش.
ی حشری تبریزی ،مالمحمدامین ،روضة اطهار ،تبریز.1303 ،
ی خانزمانخان ،غالمحسین ،تاریخ آصف جاهیان (گلرزار آصرفیه) ،چیاپ محمدمهیدی
توسلی ،اسالمآباد ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان1377 ،ش.

ی خردمند ،هدی« ،پژوهشی در زمینۀ مجموعیۀ تیاریخی درب امیام الیفهان» ،فرهنرگ
اصفهان ،شمار  2و  1374 ،3و 1375ش.

ی خمینی ،سیدحسن ،فرهنگ جامع فرق اسالمی برپایرة نوشرته هرای آیرتاهلل سریدمهدی
روحانی ،تهران ،اطالعات1390 ،ش.
ی خنجی الفهانی ،فضل ا ،بن روزبهان ،تاریخ عالمآرای امینی ،چیاپ مسیعود شیرقی،
تهران ،خانواده1379 ،ش.

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

9۶

ی خواندمیر ،غیاثالدین ،تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ،تهران ،کتابخانۀ خییام،
1333ش.
ی خیاوی ،روشن ،حروفیه (تحقیق در تاریخ و آرا و عقاید) ،تهران ،آتیه1379 ،ش.
ی رفیعی ،عبداالمیر ،العراق بین سقوط الدولة العباسیة و سقوط الدولة العثمانیة ،المؤسسیۀ
اللبنانیۀ لالعالن.2010/1431 ،
ی روملو ،حسن ،احسن التواریخ ،چاپ عبدالحسین نوایی ،تهران ،بنگیاه ترجمیه و نشیر
کتاب1349 ،ش.
ی رویمر ،هانس روبرت ،ایران در راه عصر جدید ،ترجمۀ آذر آهنچیی ،تهیران ،دانشیگاه
تهران1380 ،ش.
ی رویمر ،هانس روبرت و دیگران ،تاریخ ایران دورۀ تیموریان پژوهش دانشگاه کمبریج،
ترجمۀ یعقوب آژند ،تهران ،جامی1379 ،ش.
ی زمیزم ،سعید رشید ،دول الشیعة عبر التاریخ ،بییروت ،دار القیاری للطباعیۀ و النشیر و
التوزیع.2008/1429 ،
ی سخاوی ،شمسالدین محمد ،الضوء الالمرع الهرل القررن التاسرع ،بییروت ،دار الجییل،
.1992/1412
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ی حسینی فسایی ،حسن ،فارسنامرة ناصرری ،چیاپ منصیور رسیتگار فسیایی ،تهیران،

نوایی ،تهران ،کتابخانۀ طهوری1353 ،ش.
ی سومر ،فاروق ،قراقویونلوها ،ترجمۀ وهاب ولی ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقیات
فرهنگی13۶9 ،ش.
ی شایستهفر ،مهناز ،عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبرهنگراری تیموریران و صرفویان،
تهران ،مؤسسۀ مطالعات هنر اسالمی1384 ،ش.
ی شوشتری ،سیدنورا ،،مجالس المؤمنین ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه1354 ،ش.
ی شیرازی ،نظام بن عبدا ،،تاریخ سلطانمحمد قطبشاه ،بهخط نظام بن عبدا ،شیرازی،
نسخۀ خطی شمار  ،3885کتابخانۀ ملی ملک.
ی لفیزاده ،لدیق ،نامة سرانجام ،بهکوش
1375ش.

و ترجمۀ لدیق لفیزاده ،تهران ،هیرمند،

ی عالمآرای شاهاسماعیل ،چاپ الغر منتظرلاحب ،تهران ،علمی و فرهنگی1384 ،ش.
ی عالمآرای صفوی ،چاپ یدا ،شکری ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1350 ،ش.
ی عزاوی ،عبا  ،تاریخ العراق بین االحتاللین ،بغداد.1939/1357 ،
ی فائقی ،ابراهیم ،آذربایجان در مسیر تاریخ ایران ،تهران ،یاران1375 ،ش.

ی قزوینییی رازی ،عبییدالجلیل ،النقض معرو برربعض مثالب النواصررب فی نقض بعض
ی قطبی االهری ،تاریخ شیخاویس ،چاپ وان لون ،الهه19۶۶ ،م.
ی کرین برو  ،فیلیپ« ،سه نحلۀ یزدیدی ،اهل حیق ،و علیوی در کردسیتان» ،ترجمیۀ
مصطفی دهقان ،معار  ،دور  ،20شمار 1382 ،3ش.
ی گولپینارلی ،عبدالباقی« ،قزلباش» ،ترجمۀ وهاب ولی ،فرهنگ ،شمار 13۶۶ ،1ش.
ی
ی
ی
ی

مدرّسی طباطبایی ،حسین ،تربت پاکان آثار و بنا های قدیم محدودۀ کنونی دارالمرؤمنین
قم ،قم ،چاپخانۀ مهر1335 ،ش.
همو« ،هفت فرمان دیگر از پادشاهان ترکمان» ،بررسیهای تاریخی ،سیال  ،11شیمار
1355 ،۶3ش.
همو ،برگی از تاریخ قزوین تاریخررهای از آسرتانة شراهزادهحسرین و دودمران سرادات
مرعشی قزوین ،قم ،انتشارات کتابخانۀ آیتا ،مرعشی13۶1 ،ش.
مزاوی ،میشل ،پیدایش دولت صرفوی ،ترجمیۀ یعقیوب آژنید ،تهیران ،نشیر گسیتره،

نگرش حاکمانِ آذربایجان به مذهب تشیع

فضائ الروافض ،چاپ جالل الدین محدث ارموی ،تهران ،انجمن آثار ملی1358 ،ش.
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ی سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق ،مطلع سعدین و مجمع بحررین ،چیاپ عبدالحسیین

ی مشکور ،محمدجواد ،فرهنگ فرق اسالمی ،مشهد ،بنیاد پژوه هیای اسیالمی آسیتان
قد

رضوی13۶8 ،ش.

ی همو ،تاریخ شیعه و فرقههای اسالم تا قرن چهار ،تهران ،انتشارات اشراقی ،بیتا.
ی منجمباشی ،احمد بن لطفاللّه ،صحائف االخبار ،استانبول.1285 ،
ی موسوی ،عبدالرسول ،الشیعة فی التاریخ ،مکتبۀ مدبولی ،قاهره.2004 ،

ی میرجعفری ،حسین ،تاریخ تحوالت سیاسی اجتمراعی اقتصرادی و فرهنگری ایرران در
دورۀ تیموریان و ترکمانان ،تهران ،سمت1384 ،ش.
ی میرخواند ،محمد بن برهانالدین ،تاریخ روضة الصفا ،تهران ،خیام1339 ،ش.
ی مینورسکی ،والدیمیر فئودوروویچ « ،ایران در سد پانزدهم (نهم هجری) بین ترکییه و
ونیز» ،ترجمۀ محمدباقر امیرخانی ،نشریة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،
شمار 1351 ،102ش.
ی نبئی ،ابوالفضل ،نهضتهای سیاسی مذهبی در تاریخ ایران ،مشیهد ،دانشیگاه فردوسیی،
137۶ش.
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶
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ی نوبختی ،حسن بن موسی ،فِرق الشیعة ،ترجمه و تعلیقات محمدجواد مشکور ،تهیران،
بنیاد فرهنگ ایران1353 ،ش.
ی واله الفهانی قزوینی ،محمدیوسف ،خلد برین ،چاپ میرهاشم محدّث ،تهران ،میراث
مکتوب1379 ،ش.
ی هنرفر ،لطفا ،،گنجینة آثار تاریخی اصفهان ،تهران ،کتابفروشی ثقفی1344 ،ش.
ی هینتس ،والتر ،تشکیل دولت ملی در ایران حکومت آققویونلو و ظهور دولرت صرفوی،
ترجمۀ کیکاوو

جهانداری ،تهران ،خوارزمی13۶1 ،ش.
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13۶8ش.

