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  مقدمه 
ي مهم و جالب ها هونلوها از جنباعتقادات مذهبی قراقوی

ن خاندان حکومتگر ایرانی است کـه دربـاره آن   ای هتوج
هاي بسیار متفاوت و گاه متناقض ابـراز شـده    قضاوت

منابع گوناگون از قـدیم و جدیـد  آنهـا را پیـرو     . است
مذهب تشیع اثنی عشري، تشیع غالیانه و سـنی مسـلک   

شیعه بـودن   ها و معیار هاي با بررسی مالك. اند هشمرد
 ،و همچنین تطـورات مـذهبی در ایـران بعـد از مغـول     

ضمن اثبات تشیع قراقویونلوهـا، نـوع مـذهب     توان می
شیعی آنها را تبیین کـرد و از رهگـذر ایـن امـر دالیـل      
نظرات متنوع محققان درباره مذهب قراقویونلوها را نیز 

هـا و  برخی محققان تاریخ تشـیع مـالك  . مشخص نمود
 اند هها بیان کردبراي تشیع افراد و خاندان معیارهایی را

که از طریق تطبیق آنها بر قراقویونلوهـا بـه ایـن نتیجـه     
از عوامل بر تشیع آنهـا داللـت    اي هیم که مجموعرس می

ـ   توان میدارند و از این طریق  ه به تشیع قراقویونلوهـا ب
در بررسـی تحـوالت مـذهبی    . دکـر عام حکم  اي هگون

از مغوالن نیز سه نکته اساسی حائز ایران در دوران پس 
تري  نظر قاطع توان میاهمیت است که با استفاده از آنها 

پـس از   .در مورد نوع تشیع قراقویونلوهـا ابـراز نمـود    
حمله مغول به سبب گسستگی سیاسی ایران و تسـامح  
مذهبی مغوالن که سبب سقوط مذهب تسنن از جایگاه 

ی یافتنـد تـا   یشـیعیان مجـال نـو    ،حکومتی خود گردید
از . ي فکري و سیاسی فعالیـت کننـد  ها هبتوانند در حوز

گرایش مردم عامه  ،طرف دیگر با ورود مغوالن به ایران
این رخداد نتیجه مستقیم ستم . به تصوف افزایش یافت

ــان در   ــایی ایرنی و فشــار فــوق العــاده مغــوالن و ناتوان
تصـوف در ایـن دوران بـه صـورت      .مواجهه با آن بود

واسطی میان تسـنن و تشـیع در آمـد و زمینـه را      حلقه
طی این رونـد بـود   . براي گسترش تشیع فراهم ساخت

. که بسیاري از طرایق صوفیانه رسما به تشیع گرویدنـد 

عامل سوم در این روند نقش  مذهب شافعی و نزدیکی 
خصوص در رابطه با اهل بیت ه ب _آن به مذهب تشیع 

به وجود  توان میامل فوق گیري از عو با بهره. بود  -)ع(
از تشیع به نام تشیع طریقتی یا صـوفیانه رسـید    اي هگون

که در پی روندي که شـیعه شـدن مـذهب اهـل سـنت       
مقالـه حاضـر درصـدد    .  نامیده شده، حاصل شده است

ها و معیارهاي شیعه بودن و است ضمن بازگویی مالك
تطبیق آنها بر قراقویونلوها و همچنـین بررسـی اوضـاع    

ذهبی ایران در دوران بعد از مغوالن به سئواالت ذیـل  م
ها و معیارهاي شیعه نامیدن فـرد یـا   مالك: جواب دهد

خاندانی حکومتگر چیسـت و در صـورت تطبیـق ایـن     
دسـت خواهـد   ه ب اي همعیارها بر قراقویونلوها چه نتیج

آمد؟ در صورت اثبات تشیع قراقویونلوها نـوع مـذهب   
عالوه بر تبیـین دو پرسـش   شیعی آنها چه بوده است؟ 

فوق این مسئله نیز بررسی خواهد شد که دلیل نظـرات  
متنــوع و متنــاقض محققــان دربــاره نــوع مــذهب      

  قراقویونلوها چه بوده است؟
  

  منشاء و تاریخ سیاسی قراقویونلوها 
قراقویونلوها به یکی از بیست و چهار تیـره از ترکـان غـز    

منسـوب  » ترکمانـان «یا در اصطالح منابع اسالمی ) اوغوز(
هستند کـه در اثنـاي اسـتیالي مغـوالن، در زمـان ارغـون       
ایلخانی، از ناحیه ترکستان به طرف غرب کـوچ کردنـد و   

. انـد  هدر آذربایجان و بعد ارزنجان و سـیواس سـاکن شـد   
راجع به حیات سیاسی و اجتمـاعی قراقویونلوهـا قبـل از    

 ،میرجعفـري (حمله مغول اطالعات چندانی وجود نـدارد  
گمان می رود که خاندان فرمـان رواي  .)227 - 228: 1384

ه از طوایف ترکمانـان غـز بـود   » بیوا«یا » ایوا«آنها از طایفه 
عبارت ترکی قراقویونلو بـه  . )522: 1381،باسورث( است

در . معنی سیاه گوسفندان یا دارندگان گوسفند سیاه اسـت  
 علت تسمیه ایشان دالیلی مانند نقـش گوسـفند سـیاه بـر    



  ٥١/ اتشیع قراقویونلوه

دارابودن احشام فـراوان   وپرچمهاي آنها ، نژاد احشام آنها 
در منـابع تـاریخی نـام قراقویونلوهـا را     . نقل گردیده است

به احتمال زیاد بـاران  . اند هبارانی، بارانلو و بارانلی نیز نوشت
که این طایفه بـه آن ناحیـه منسـوبند    است نام محلی بوده 

ــري( ــیاري قراقویون. )226- 227: 1384 ،میرجعف ــو از بس ل
جهات شبیه جالیریان بودند و خود را جانشین جالیریـان  
می پنداشتند و روایات و ارتباطات همانندي در رسـانیدن  

: 1381 ،باسـورث (اصل خود به روزگـار چنگیـز داشـتند    
اولین فرد نیرومنـد قراقویونلوهـا   » سلطان قرامحمد« .)522

ط بود که با توجه بـه شخصـیت فعـال خـود و نیـز شـرای      
جغرافیایی در طول فرمان روایی خود در حوادث آنـاتولی  

بـر   اي هشرقی، ایران، سوریه و قسمتی از عراق تاثیر عمـد 
جاي گذاشت و در مقابل تهاجم تیمور با موفقیت قادر بـه  

بزرگتـرین   .)235: 1384: میرجعفـري (دفاع از خـود شـد   
بود که بـا تیمـور بـه    » قرایوسف«فرمان رواي این سلسله 

بـه   ،فت برخاست و در پی حمله دوم تیمور به ایـران مخال
ابـن  ( ایلدرم بایزیـد عثمـانی و سـپس ممالیـک پنـاه بـرد      

ـ  ) 173:  1356 ،عربشاه علـت تـرس سـلطان فـرج     ه امـا ب
تیمـور  . مملوك از تیمور، قرایوسف در دمشق زندانی شـد 

از سـلطان فــرج مملــوك خواســتار قتــل قرایوســف شــد  
ــدمیر( ــه ) 530: 1353 ،خوان ــیم او از   ک ــده ب ــان دهن نش

ق بـه  .ـ هـ 809او پس از مـرگ تیمـور، در   . قرایوسف بود
تبریز بازگشته و به قدرت جالیریان در آذربایجان و عراق 
خاتمه داد و با رقیبان خود در منطقه بـه جنـگ برخاسـت    

در واقـع بـا پیـروزي     .)680- 705: 1379 ،واله اصـفهانی (
یز در همین زمان قرایوسف بر تیموریان دولت قراقویونلو ن

در همـین زمـان    .)240: 1384 ،میرجعفري(تاسیس یافت 
و بـر   تصـرف کـرد  شاه محمد پسر قرایوسف نیز بغداد را 

او خطبه و سکه به نام خود  .تمامی عراق عرب مسلط شد
 قرایوسف هم متعرض او وکرد و دیگر نزد پدر بازنگشت 

همیشـه   بدین ترتیب بغداد نیز مانند آذربایجان براي. نشد 
از تسلط جالیریان خارج شد و به تصرف قراقویونلوها در 

ــد  ــدمیر(آمـ ــال .)578: 1353 ،خوانـ ــ 814در سـ ق .ـ هـ
عنوان خان ه قرایوسف بزرگترین فرزند خود پیربوداق را ب

 .)214- 215: 1353 ،سـمرقندي (بر تخت سـلطنت نشـاند   
ـ  دسـت  ه شاهرخ تیموري که نمی خواست آذربایجان را ب

سه بار به عزم جنگ با او و پسرانش به  ،ردقرایوسف بسپا
قرایوسـف کـه آمـاده جنـگ بـا      . آذربایجان لشـگر کشـید  

 ،سـمرقندي (ق درگذشـت  .ـ هـ  823شـد در   شاهرخ می
 ،طهرانی(دست شاهرخ افتاد  ه و آذربایجان ب) 412: 1353
قرایوســف بنیــان گــذار واقعــی سلســله . )73- 74:  1356

ي این خاندان محسـوب  قراقویونلو و بزرگترین فرمان روا
بعد از قرایوسف فرزند او اسکندر بـر آذربایجـان   . دشو می

شـاهرخ کـه پـی بـرده بـود قـادر بـه از میـان          .مسلط شد
برداشتن حکومت قراقویونلوها نخواهد بود درصدد بر آمد 
از رقابـــت میـــان فرزنـــدان قرایوســـف اســـتفاده کنـــد 

ایـی  سرانجام شاهرخ فرمان رو. )294- 295:  1975،غیاثی(
 - فرزنــد دیگــر قرایوســف  –آذربایجــان را بــه جهانشــاه 

که در نخجوان تحت محاصـره   واگذار کرد  و اسکندر نیز
دسـت پسـرش   ه ب ،شدید برادر خود جهانشاه قرار داشت

بـدین ترتیـب    .)138- 139:  1356،طهرانی(قباد کشته شد 
جهانشاه با پیـروزي بـر نیرومنـدترین رقیـب خـویش بـه       

در سـالهاي  (مله حمالت به گرجستان فتوحات خود از ج
دسـت زد  ) ق.ـ هـ 850( و فتح بغـداد ) ق .ـ ه847و  844

چون شـاهرخ سـلطان   . )708- 712: 1379 ،واله اصفهانی(
قدرتمند تیموري وفات یافت، جهانشاه قراقویونلـو سـلطه   
خود را بر عراق و فارس و کرمان و حتی عمان بگسترانید 

بـه یـک قـدرت جهـانی     و قدرت ترکمانان قراقویونلو را 
جهانشـاه مـدتی کوتـاه     .)522: 1381،باسورث(تبدیل کرد 

در نهایـت  نیز هرات پایتخت تیموریان را تصرف کرد امـا  
ابوسـعید پادشـاه تیمـوري صـلح برقـرار شـد و       و بین او 

قیام و عصیان دو تن . جهانشاه به آذربایجان مراجعت نمود
یربـوداق میـرزا   هاي حسنعلی و پاز فرزندان جهانشاه به نام

مانع از این شد که وي بتواند محدوده فرمان روایـی خـود   
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جهانشـاه کـه    .)710: 1379 ،واله اصفهانی(را توسعه دهد 
در غرب ایران شـالوده دولتـی پهنـاور و نیرومنـد را مـی      
ریخت و تقریبا در همه نبردها بر مخالفان خود پیروز شده 

لـو شکسـت   در برابـر امیـر حسـن آق قویون   سرانجام بود 
:  1356،طهرانـی (خورد و با قتل وي بدست آق قویونلوها

ــاثی و 424- 430 وســیع  حکومــت )293- 299:  1975،غی
نبـرد بـین آق   . قراقویونلوها نیـز بـه یکبـاره فـرو ریخـت     

قویونلوها و قراقویونلوها در اصل به صورت مبـارزه میـان   
نبـردي کـه در آن بـرد بـا      .پیشوایان ایشان جلوه گـر شـد  

:  1362،هینتس(ود که شخصیت قوي تري داشت طرفی ب
جهانشــاه بــدون شــک مقتــدرترین فرمــان رواي      )61

پس از مرگ جهانشاه، فرزنـدش  . قراقویونلو بشمار می آید
ـ  دسـت  ه حسنعلی دورانی کوتاه سلطنت کرد و سرانجام ب
بـرادر او  . اغورلو محمد پسر اوزون حسن بـه قتـل رسـید   

بـا  . محمد به قتل رسـید ابویوسف میرزا نیز توسط اغورلو 
قتل فرزندان جهانشاه آخرین مقاومت قراقویونلوها درهـم  
ــاد   شکســته شــد و آذربایجــان بدســت اوزون حســن افت

ــی( ــاثی 507- 510: 1356،طهران و  331- 329:  1975،؛ غی
فرمان روایان قراقویونلو در مجموع به مدت صدسال . )43

بغـدادي  عبـداهللا ال . بر عراق و آذربایجان حکومت کردنـد  
بیرام خواجه : کند اسامی این فرمان روایان را چنین نقل می

 قرایوسـف  ،)سـال 12( ، قرامحمد)سال36مدت حکومت (
ــد  ،)ســال30( ــاه محم  ،)ســال18( اســکندر) ســال24(ش

ــپندمیرزا ــال12( اس ــاه ،)س ــال31( جهانش ــوداق ،)س  پیرب
ســال 2(پیرمحمــد تــواجی )ســال1( حســنعلی ،)ســال18(
نــل و شــاه منصــور بــن زینــل ، حســنعلی بــن زی)مــاه8و
ـ  . )48:  1975،غیاثی( طـور  ه برخی از این فرمان روایـان ب

و گـاه   اند هکرد همزمان بر آذربایجان و عراق حکومت می
یکـی در آذربایجـان و دیگــري در عـراق بـه امــارت     نیـز  

   .اند همشغول بود
  

  مذهب قراقویونلوها 
از نکات جالـب توجـه در بررسـی حیـات قراقویونلوهـا      

یت دینی این حاکمان اسـت زیـرا دربـاره اعتقـادات     وضع
ابـراز   یهـاي بسـیار متفـاوت    مذهبی قراقویونلوها قضاوت

پیـرو   را محققـان آنهـا  مورخـان و  برخـی از  . شده اسـت 
ــیع    ــذهب تش ــک(م ــتري: ن ؛  582و  370: 1354، شوش

: 1386 ،تاریخ اسـالم کمبـریج   ؛  415 / 2: م2008  ،جاف
 انـــه آنو غالی انـــهرو تنــد  از نـــوع  حتــی ) 238-  239

ــکی( ــري 160: 1351 ،مینورسـ ) 275: 1384 ،و میرجعفـ
دیگر قراقویونلوها را سـنی   عده اي  درحالی که  اند هدانست

مذهب شمرده و با ارائه دالیلی عقیده تشـیع قراقویونلوهـا   
نکته جالب توجـه  . )49: 1386 ،حسن زاده( اند هرا رد کرد

است که پژوهشگران ر امدر مورد مذهب قراقویونلوها این 
هاي خـاص خـود، مـذهب ایـن      مختلف با بیان استدالل

از تشیع غـالی و تشـیع امـامی تـا      اي هخاندان را در گستر
د رسـ  مـی نظـر  ه ب بنابراین، اند هاهل سنت بیان کردمذهب 

بهترین راه براي تعیین نوع مذهب قراقویونلوها این باشـد  
دن افـراد و  هـا و معیارهـاي شـیعه بـو     که با تعیین مـالك 

نوع مـذهب   ،خاندانها و تطبیق این معیارها بر قراقویونلوها
  .   را مشخص نمود اماین خاندان حک

  
  مالکها و معیار هاي شیعه بودن 

چیزي نیست که بـه  1»شم شیعه شناسی«با وجود اینکه  
 ،دست آید ، برخی پژوهشگران تاریخ تشـیع ه سادگی ب

. انـد  هافراد بیان کـرد ها و معیارهایی را براي تشیع مالك
   :ها عبارتند ازاین مالك

تصریح مولف یا مورخی به شیعه بودن فـرد مـورد    -1
با در نظر گرفتن این نکته که نسبت تشیع در چـه  ( نظر

زمانی، با چه تعبیري و از طرف چه مولفی بـه آن فـرد   
  .)داده شده است
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وابستگی شخص به شهري که مردمان آن یکپارچه  -2 
 .اند تشیعبر مذهب 

  .تدفین در عتبات مقدسه -3 

کـه اشـاره یـا    ) یا امري(تصریح خود فرد به مطلبی  -4
 .صراحت به تشیع او داشته باشد

 .علوي بودن -5

 . ها هبر سک» علی ولی اهللا«انتخاب شعار  -6

دارا بودن مشایخ ، اساتید شیعه یا کتـابی کـه تشـیع     -7
 .شیعه باشد فردي را نشان دهد و یا آنکه پدر فردي 

وابسـتگی خانــدانی یــا تعلــق فــرد بــه خانــدانی از   -8
 .)77-78:  1388،جعفریان (خاندانهاي شیعه 

از باقی ماندن آثار معماري و باستانشناسی همچنین  -9
که حاوي عالئم تشیع باشد نیز سوي فرد یا سلسله اي 

 .د از مالکهاي تشیع به شمار آیدتوان می

ـ      ا تعـدادي از مالکهـا و   بدیهی اسـت بـا تطبیـق یـک ی
در مـورد   تـوان  مـی معیارهاي بیان شده بر قراقویونلوها 

  . دکرتشیع این خاندان حکم قطعی تري صادر 
 

   قراقویونلوها وع تشی يهامالك
تصریح مولف یا مـورخی بـه شـیعه بـودن فـرد یـا       -1

  :خاندان مورد نظر
در شناخت شیعی بودن فرد، نخستین مـالك آن اسـت   

ی از طرف مورخی دربـاره تشـیع فـرد    که تصریح خاص
در این  .)79: 1388 ،جعفریان(مورد نظر در دست باشد 

یافـت کـه بـر     تـوان  میباره روایات چندي از مورخان 
روایـات مورخـان   . اند هتشیع قراقویونلوها اشاراتی داشت

تقسیم  دستهبه دو  توان میدر باره تشیع قراقویونلوها را 
صراحت اشاره بـه  ه قیما و بروایاتی که مست: د کربندي 

ـ  اند هتشیع قراقویونلوها نمود ـ ه و روایاتی که  ب  اي هگون
که حاکی از اشاراتی اسـت کـه متضـمن     -غیر مستقیم 

. انـد  هبر این امر صحه گذارد –تشیع قراقویونلوها است 
در زمره روایات گونه دوم باید به ادبیات روایی برخـی  

ـ  هاي از گزارش ـ  همنابع اهل سنت که ب سـنتی   اي هگون
اشاره نمـود زیـرا برخـی از     ،اند هشیعیان را مدنظر داشت

مطالبی درباره قراقویونلوهـا و   ،نویسندگان سنی مسلک
که هرچند اشـاره مسـتقیم بـه     اند هحاکمان آن بیان کرد

تشیع آنها ندارد اما اگر ادبیات روایی منابع اهل سنت را 
ر نظـر  علی الخصوص حاکمان شـیعی، د  درباه شیعیان،

یم بـا توجـه بـه آن مطالـب بـه تشـیع       تـوان  مـی بگیریم 
   .قراقویونلوها حکم کنیم

  
  به تشیع قراقویونلوها  منابعتصریح 

اثـر   از مولفانی است که در» قاضی نور اهللا شوشتري« -
به صراحت کلیه فرمـان  » مجالس المومنین«نام ه خود ب

 حاکم بغـداد را  2»اسپند«خصوص ه روایان قراقویونلو ب
و از  اسـت  از معتقدان به مـذهب شـیعه معرفـی کـرده    

جهانشاه نیز به عنوان مسلمان شـیعه مـذهب نـام بـرده     
نوراهللا شوشتري با قطع و یقـین قراقویونلوهـا را   . است

مخفی نماند که جمیـع سـالطین   «: کندشیعه معرفی می
این طایفه علیه و بلکه سایر مخدرات ایشـان شـیعه بـا    

او براي اثبات گفته خـود بـه   » .دان هاخالص خاندان بود
شعارهاي شیعی نقوش انگشترهاي دو تـن از دختـران   

و نقـش نگـین   ) ق 823-841(اسکندر بیگ قراقویونلو 
بـر  . کند انگشتر میرزا پیربوداق پسر جهانشاه استناد می

دختر اسکندر شعر زیـر  » آرایش بیگم«روي نقش نگین 
   :نقش بسته بوده است

  حشر معرکه در مشغله دنیا در م
   .گوید آرایش اسـکندر ) ع(از آل علی                     

نقش نگین اوراق سلطان دختر دیگـر اسـکندر عبـارت    
  :بوده است از 

  بود از جان محب آل حیدر
   3.اوراق سلطان بنت شه سکندر                           
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بوداق پسر جهانشاه نیز وابستگی او  نگین انگشتري پیر
  :دهد نشان می) ع(حضرت علی را به

  نامم بداغ بنده با داغ حیدرم
  هرجا شهی است در همه عالم غالم ماست               

 .)582و  370 / 2:  1354 ،شوشتري(                      

گونه که شوشتري نیز بیان نموده است برخـی از   همان
مخدرات قراقویونلوها نیز بـه اعتقـادات شـیعی شـهره     

  -عالوه بر دختران اسکندر میرزا -از جمله آنها  اند هبود
نـام سلسـله    هاي صاحب از خاتون»  بیگم خاتون جان«

خـاتون  . ه اسـت بـود » جهانشـاه «قراقویونلوها و همسر 
به همت او مسجد کبود در . جان بیگم مسلما شیعه بود

بناي این مسجد به نام . ق بنا شد .هـ 870تبریز به سال 
و فرزندان ایشان زینـت یافتـه اسـت    ) ع(حضرت علی 

بــــه نظــــر  .)34و  331-332: 1385 ،ترکمنــــی آذر(
شوشتري قراقویونلوها به علت اشتغال به جنگ و ستیز 
با مخالفان و دشمنان خود نتوانسـتند بـه تـرویج تشـیع     

  .)367 / 2:  1354 ،شوشتري(بپردازند 
نیز از دیگر مورخـانی  » محمود بن عبداهللا نیشابوري« -

گویـد تمـام   می» تاریخ ترکمانیه«که در کتاب خود است
و حتـی   ندمنتسبین خاندان قراقویونلو شیعه مذهب بود

ـ  وي  ایـن   اعلت جنگهاي آنها با تیمور و اخالفـش را ب
  .)12-13: 1369 ،سومر( مرتبط می داندمسئله 

پسـر  » پیـر بـوداق  «سخاوي در کتاب الضـوء الالمـع    -
ازش ناپذیر شیعی جهانشاه را به عنوان یک شخصیت س

  .)2: 1412 ،سخاوي(توصیف کرده است 
صراحت به تشیع قراقویونلوهـا  ه از دیگر منابعی که ب -

 آصف قطبشاه و تاریخ محمد سلطان اشاره دارند تاریخ

این منـابع بـه صـراحت     .خان است زمان خان جاهیان
کـه قطـب شـاهیان هنـد کـه بازمانـدگان        اشاره دارنـد 

 مذهب پیرو هند نیز به ورود از لقراقویونلوها بودند قب

 مقاله :بیتا ،تاریخ سلطان محمد قطب شاه( بودند شیعه

گفتنـی اسـت کـه در     .)8 :1377،خـان  زمانو خان اول

ق، .هـ  918آستانه انقراض حکومت بهمنیان و در سال 
حکومت قطب شاهیان به عنوان یکی از پـنج جانشـین   

 یخ فرشـته بنابر نوشته تار. حکومت بهمنیان تأسیس شد
سـلطان قلـی   «و منتخب اللباب،  بنیانگذار ایـن سلسـه   

 ،هندوشـاه (از بازماندگان قراقویونلوها بـود  » قطب شاه
کـه بـه    )268: 1925 ،محمدهاشم خـان  و 176:  1301

سـلطان قلـی نـوه یکـی از      .هند مهـاجرت کـرده بـود   
برادرزادگان جهانشاه بود که از همـدان بـه هندوسـتان    

 اعالم از بعد بالفاصله وي. )229:   1380،رویمر(رفت 

 خویش قلمرو رسمی مذهب را شیعه مذهب استقالل،

 و نام ها هسک روي بر و منابر او دستور داد در. داد قرار
 عبارت حی نیز مؤذنان و شود ذکر )ع(شیعه ائمه القاب

تـاریخ سـلطان   (واردکننـد   اذان در را خیرالعمـل  علـی 
این نکته کـه قطـب    .)اول مقاله : بیتا ،محمد قطب شاه

 بـه  ورود از قبـل  -بازماندگان قراقویونلوها  -شاهیان 

مورد توجه برخـی از   ،بودند شیعه مذهب پیرو هند نیز
محققان معاصر ازجمله رویمر نیـز قـرار گرفتـه اسـت     

توجـه در رابطـه    باز نکات جال. )229: 1380 ،رویمر(
 شـاه  قطب محمد سلطان تاریخ با قطب شاهیان که در

 شـاه  آنکه از قبل قلی این مطلب است که سلطان دهآم

اعالم  رسمی مذهب ایران در را شیعه مذهب اسماعیل
 داده قـرار  رسمی مذهب خود قلمرو در را تشیع کند،

. )اول مقالـه  :بیتـا  ،تاریخ سلطان محمد قطب شـاه (بود 
نشانه اعتقـاد راسـخ و ریشـه دار     توان میاین مطلب را 

. به مذهب تشیع به حسـاب آورد  بازماندگان قراقویونلو
از آنجا که نه تنها در منابع تـاریخ اسـالمی هنـد و نیـز     
دیگـر منـابع گزارشـی مبنـی بـر اینکـه زمـان پیـدایش         
اعتقادات شیعی در بین این بازماندگان قراقویونلوها تنها 

بلکـه   ،بعد از ورد ایشان به هند بوده است وجود ندارد
ز تشیع آنهـا قبـل   گزارش هاي گوناگون همگی حاکی ا

نـک تـاریخ سـلطان محمـد     ( از ورودشان به هند است
و  8 :1377، خـان  زمان خان اول؛ مقاله :بیتا ،قطب شاه
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، می توان ایـن احتمـال را صـحیح    )229: 1380 ،رویمر
که اعتقادات شیعی موسس دولت قطب شاهیان دانست 

را به تشـیع ابـراز    شکه با اقدامات خود عقیده راسخ -
 .اسـت  نباله اعتقادات شیعی قراقویونلوها بودهد -نمود 

ایـن امـر را بـر     توان میهمچنین در دنباله همین نظریه 
  . یکی دیگر از معیارهاي شیعه بودن نیز تطبیق داد

  
  تشیع قراقویونلوها  بهروایات  تلویح

علـی ولـی   «درباره نوشتن عبـارت  » حشري تبریزي« -
ه ظاهرا در مقابـل  در امارت موسوم به دارالضیافه ک» اهللا

، آورده اسـت زمـانی کـه بـه     همسجد کبـود واقـع بـود   
از شیوخ و عرفاي  ،4جهانشاه خبر دادند شاه حسین ولی

تبریز در دوره قراقویونلوها، در بحث بـا علمـاي سـنی    
را ثابت کـرده و آنهـا را قـانع    ) ع(حقانیت والیت علی

کرده است سلطان قراقویونلو دستور داد تا جهت تیمن 
ــارت ت و ــرك عب ــی اهللا«ب ــی ول ــارت » عل را در آن عم

  .)61: 1381 ،حشري تبریزي(بنویسند 
از آن تشـیع   تـوان  مـی از دیگر روایات تـاریخی کـه    -

روایاتی است که دربـاره   ،دکرقراقویونلوها را برداشت 
جهانشـاه  . درگیري قراقویونلوهـا بـا ذکـر شـده اسـت     

امـا  فرسـتاد   مشعشـعیان قراقویونلو لشگري را بـه دفـع   
از جنگ بـا   ،مدتی طول نکشید که لشگر را طلب کرده

از اینکـه  . )262: 1356 ،طهرانـی (منصرف ساخت  آنها
جهانشاه سردار خود را به دفع این گروه فرسـتاد ولـی   
قبل از حمله دستور بازگشت را صادر کـرد چنـین بـر    

آید که به علت شیعه بودن قراقویونلوهـا و نزدیکـی    می
شعشـیان فرمـان رواي قراقویونلـو    اعتقادات آنهـا بـه م  

ــا آنهــا نداشــته اســت    ــري ب ــه درگی ــدانی ب ــه چن عالق
  .)257: 1384 ،میرجعفري(
تاریخی دیگر نشان می دهـد بـه علـت شـیعه      اخبار -

بودن قراقویونلوها مردم برخی شهر هـاي شـیعه نشـین    

ماننـد قــم در جریـان حملــه تیموریــان بـه آنهــا التجــا    
بنیان  ،)ق.هـ  810-823(ف در دوران قرایوس. اند هنمود

گذار حکومت قراقویونلوها، کـه بـه داشـتن تمـایالت     
شیعی معروف و حکومتش همزمان با شاهرخ تیمـوري  
بود، شهرت تشیع قراقویونلوها در عـدم اطاعـت مـردم    
تبریز و ساوه از تیموریان و پیروي از قراقویونلوهـا در  

در  .)383: 1356 ،طهرانـی (قالب سیاسی تجلـی یافـت   
ــو   ــان جهانشــاه قراقویونل ــ 839-872(زم ــز ) ق .ـ ه نی

شهرت ترکمانان در داشتن تمایالت شـیعی و گرویـدن   
چنان بود کـه وقتـی بـابر تیمـوري در تعقیـب       شیعهبه 

 کشورگشایی هاي خود به جانب سـاوه و قـم تاخـت،   
مردم ساوه و قـم کـه تـاب تحمـل ظلـم و مصـادره و       

 ن پنـاه بردنـد  مواخذه حکام او را نداشـتند بـه ترکمانـا   
و چــون خبــر تــرك خراســان  )46: 1353 ،خوانــدمیر(

توسط بابر تیموري و نیز خبر اوضاع آشفته خراسان به 
او بـه سـوي خراسـان رهسـپار شـد،      و جهانشاه رسـید 

سادات و بزرگان شهر از جمله سید اصیل الدین واعظ 
شـیرازي و موالنـا شـیخ حسـن، از شـیعیان و سـادات       

 :1356 ،طهرانـی (ال او رفتنـد  صحیح النسب، به اسـتقب 
زمان  گفت تشیع این خاندان در توان می بنابراین .)352

در اطاعت مردم برخی شـهرهاي   جهانشاه و قرا یوسف 
شیعه نشـین از قراقویونلوهـا در قالـب سیاسـی تجلـی      

  .)231: 1383 ،ترکمنی آذر(یافت 
د دلیلی بـر تشـیع   توان میاز دیگر روایات تاریخی که  -

روایتی است کـه منـابع تـاریخی از     ،نلوها باشدقراقویو
بـه سـبب    -اکراه قراقویونلوها از درگیري بـا صـفویان   

مطـابق گـزارش   . انـد  هذکر کرد -تشابهات ایدئولوژیک 
منابع تاریخی هنگامی که آوازه دینداري جنیـد پیـروان   

حسـادت جهانشـاه    ،زیادي را بـه اردبیـل جـذب کـرد    
بـه جنیـد دسـتور داد     اي هبرانگیخته شد و او طـی نامـ  

ــد  ــروانش را متفــرق ســازد و اردبیــل را تــرك گوی . پی
جنید به دیاربکر رفت و مـورد اسـتقبال اوزون    بنابراین
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در این میان جهانشاه با شیخ جعفـر  . حسن قرار گرفت
عموي جنید رابطه برقرار سـاخت و او را متـولی بقعـه    

جهانشاه با اطـالع از بازگشـت مجـدد     .شیخ صفی کرد
به اردبیل بار دیگر تصمیم گرفت او را تبعید کنـد   جنید

بنابر ایـن جنیـد عـازم جهـاد در طرابـوزان و چـرکس       
گفتنی است در میـان  . )426:  1353،خواند میر (گردید 

شیوخ صفوي شیخ جنید اولین کسـی بـود کـه مـدعی     
حکومت و ریاسـت دنیـوي شـده و زمینـه نـاراحتی و      

بـا ایـن وجـود    . سوءظن شدید جهانشاه را فراهم کـرد 
جهانشاه صالح نمی دانست که با قواي جنگـی مـردي   
روحانی که از پیروان مذهب تشیع بود به نبرد برخیـزد  

: 1384 ،میرجعفـري (زیرا خود نیز شـیعی مـذهب بـود    
در تایید این برداشـت از روایـت تـاریخی فـوق      .)258
قدر قوي  گفت قراقویونلوها از لحاظ نظامی آن توان می

نع هرگونه کودتاي نظامی موفق صـفویه در  بودند که ما
آذربایجان شوند و جنید نیز با ترك اردبیل مرکز قدرت 
نهضت صفویه به طور ضمنی به این امر اعتـراف کـرده   

بنا بـراین برخـورد مسـامحه     .)16: 1387 ،سیوري(بود 
آمیز آنها با صفویان در این دوران نه بـه سـبب ضـعف    

ان در پیروي از تشیع آنها بلکه به سبب مواضع مشترکش
از طرف دیگر انتصاب شیخ جعفـر، عمـوي   . بوده است

جنید، به تولیت بقعه شیخ صفی نیز نشـانگر ایـن نکتـه    
است که برخورد جهانشاه با صـفویان تنهـا بـه جهـت     

نسبت به قـدرت  )  426 :1353،خواند میر( حسادت او
یافتن رقیبی که تشابهات مذهبی با او داشته بوده اسـت  

جنید به اقداماتی جهت کسب قدرت دست نزده  و اگر
  .  بود ، حاکم قراقویونلو هیچ مشکلی با او نمی داشت 

غیـر   یکـه بـه نـوع    -از دیگر مطالب منابع تـاریخی   -
حـاکی از تشـیع قراقویونلوهـا اسـت وجـود       -مستقیم 

و » حسـن علـی  «، »پیرعلـی «، » یـارعلی «نامهایی ماننـد  
ــی « ــکر علـ ــاهزادگان ق » شـ ــزد شـ ــو در نـ راقویونلـ
ایـن نکتـه مـورد    . اسـت  ) 358-359:  1356،طهرانـی (

: 1381،باسـورث (اشاره باسورث نیز قرار گرفته اسـت  
523(.  

از آن تشـیع قراقویونلوهـا    توان میاز دیگر منابعی که  -
  5.را برداشت نمود دیوان شعر جهانشاه قراقویونلو است

ی در اشعار او ردپـای  توان میفقط با یک بررسی نزدیک 
ــین   ــیعی و همچنـ ــطالحات شـ ــات و اصـ از احساسـ

 ،مـزاوي (ي صـادقانه مـذهبی او را دریافـت    هـا  هدغدغ
در  ).308: 1378 ،؛ تاریخ تیموریان کمبـریج 144: 1363

مورد مضامین شیعی اشعار جهانشاه می توان به نکـاتی  
نکته اول اینکه دیـوان اشـعار فارسـی    . چند اشاره نمود

آغـاز شـده اسـت    ) ع(هجهانشاه با ذکر نـام ائمـه شـیع   
نکتـه دوم همچنـان کـه    ). 24: 1391 ،اللهیاري تبریزي(

برخی محققان اشـاره کردنـد مربـوط بـه احساسـات و      
بـه عنـوان   . اصطالحات شیعی در اشعار جهانشاه است

مثال هنگامی که پیر بداغ بر پدر خود جهانشـاه عاصـی   
شد و جهانشاه به قصد فرزند به بغداد عزیمت نمود در 

حاصـره ابیـاتی بـه فرزنـدش نوشـت کـه داراي       حین م
  : برخی  مضامین شیعی است

تو خلفی از تو خالفت * شاه منم ملک خالفت مراست
غصـب روا  * غصب مکن منصب پیشین ما* خطاست

). 25: 1391 ،اللهیـاري تبریـزي  ( 6نیست در آیـین مـا  
که بیست و  یبن خسرو االصفهان یقنبر علگفتنی است 

 يانشاه دیوان او را جمع آورسال پس از مرگ جه یک
یـاد  » سـلطان العـارفین  «همچون  یبا القاب ياز و ،کرده
   .)262 -263: 1384 ، میرجعفري(کند  می
ادبیات روایی منابع اهـل سـنت کـه متضـمن تشـیع       -

  : قراقویونلوها است
آشنایی بـا نـوع ادبیـات مورخـان اهـل سـنت روشـن        

بـودن،   سازد که اتهامـاتی نظیـر بـدعتگرایی، ملحـد     می
بداعتقادي ، منحرف بودن از دین و  زندقه از اتهامـات  

که در طول زمانهـاي گونـاگون نثـار    است رایجی بوده 



  ٥٧/ اتشیع قراقویونلوه

خـاص   اي هطور عام و حاکمان شیعی به گونه شیعیان ب
مینورسکی تاکید کرده است که جهانشـاه  . گردیده است

بزرگترین سلطان قراقویونلو براي سـنیان یـک بـدعت    
ـ  رویمـر بـا اسـتناد بـه ایـن گفتـه        .ودگذار وحشتناك ب

مینورسکی جهانشاه را به عنوان یـک بـدعتگزار شـیعی    
و قراقویونلوهـا را بـه علـت داشـتن      است معرفی کرده

عقاید خالف اهل سنت پیشرو صـفویان دانسـته اسـت    
در رابطـه بـا منـابع اهـل      .)228-229:  1380،رویمـر  (

تشـیع   سنت که نوع ادبیات آنها حاوي اشاراتی دربـاره 
قراقویونلوها است باید به فضل اهللا بن روزبهان خنجی 

او که از حامیان آق قویونلوهاي سنی مذهب . دکراشاره 
بود، قراقویونلوها را متهم به داشتن رابطه با بدعتگرایی 

کند که در نتیجه آن به زعـم او آتـش جهـنم را بـه      می
حافظ ابـرو نیـز در    .)21:  1379 ،خنجی(جان خریدند 

ده التواریخ در خصوص اوضاع آذربایجـان در زمـان   زب
حکومت قرایوسف و یورش شاهرخ به آذربایجان مـی  

امور شرعیه و رونق اسالم که از طریق مستقیم «: نویسد
منحرف گشته بـود بـه سـعی و اهتمـام امیـر مشـارالیه       

حـافظ ابـرو اشـاره     .»به قرار اصـل بـاز آمـد   ) شاهرخ(
رسـوم  «شـت و  کند کـه شـاهرخ مـذهب حنفـی دا     می

محدث و اختراعـات غیـر مشـروع کـه در زمـان امیـر       
 ،حـافظ ابـرو  (برانـداخت  » یوسف احداث کرده بودنـد 

صراحت بـر مـی   ه از نوشته حافظ ابرو  ب .)739: 1372
آید که مسائل مذهبی در عصر قرایوسف به طریق اهـل  

گفتنـی اسـت    .)72: 1385 ،رضـایی (سنت نبوده است 
ي به شیعیان در موارد الزم شاهرخ با وجود توجه ظاهر

ی که منافع و مصالح سیاسی اش به مخاطره مـی  یو جا
افتاد به مخالفت با شیعیان بر مـی خاسـت و بـا طـرح     
شدن عقاید شیعی در صورتی که حکومتش را به خطـر  

او با سفر به تبریـز تـالش کـرد تـا     . اندازد مخالف بود
وضـع آن جـا را بـه زمـان قبـل از قرایوسـف ترکمــان       

ق نیز سعی کـرد   .هـ  824 شاهرخ در سال . زگرداندبا

آثار نفوذ فکري و عقیدتی قرایوسف ترکمان را از ساوه 
در این سال به او خبر رسیده بـود کـه نصـر اهللا    . بزداید

صحرایی در ساوه اظهار مخالفت کرده است و خطبه و 
ــام امیــر یوســف نمــوده اســت   حــافظ (ســکه را بــه ن

است که در برخی مواقع این  گفتنی .)755:  1372،ابرو
اتهام از مرحله بدعتگرایی نیز عبـور کـرده و بـه اتهـام     

شده است از جمله در ایامی که سلطان  تبدیل می» کفر«
مملوك خود را آماده جنگ با فرمان رواي قراقویونلوها 

و » قرایوسـف «در بین مـردم اعـالم شـد کـه      ،کرد می
 بسـر مـی   »کفر«حکمران بغداد در » شاه محمد«پسرش 

هاي مصر نیز براي اعـالن جنـگ    خلیفه و قاضی. برند
بـدیهی   .)118: 1369 ،سومر(علیه قرایوسف فتوا دادند 

است که مفتیـان اهـل سـنت در صـورت سـنی بـودن       
قراقویونلوها به خود اجازه نمی دادند که تا کافر نامیدن 

منابع نیز گواهی می دهند کـه    .قراقویونلوها پیش روند
ل سنت در صورت شیعه بـودن حکومتهـا در   مفتیان اه

ایـن امـر در فتـواي     .کافر نامیدن آنها درنگ نمی کردند
عالمان اهـل سـنت عثمـانی در جنـگ عثمـانی هـا بـا        

این امر که کافر نامیدن  7.صفویان نیز قابل مشاهده است
قراقویونلوها از سوي مفتیان اهل سنت مصـر ناشـی از   

د اشـاره برخـی از   مـور  ،تعصب شدید مذهبی آنها بوده
 ،سـومر (محققان از جمله سومر نیز قـرار گرفتـه اسـت    

1369 :130-129(.  
از دیگر صفات نسبت داده شده از سوي مورخان سنی 

. بـودن اسـت  و بد اعتقاد مذهب به شیعیان اتهام ملحد 
جمعی از «: نویسد می» پیربوداق«هرانی درباره طابوبکر 

 شرع و دین مـی مالحده به مصاحبت او افتاده طعن بر 
دولتشاه سمرقندي نیز در  .)371: 1356،طهرانی(» زنند 

و فضـال  « :خصوص خلق و خوي جهانشاه نوشته است
بر آنند که در روزگار اسالم از او بد اعتقادتر پادشـاهی  

  ). 342-346: 1353 ،سمرقندي (»  ظاهر نشده
گفتنی است که اتهام زندقه نیـز از اتهامـات تکـراري و    



    1392بهار ، )17پیاپی ( اول، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /58
 

عالمان سنی مسلک بر علیـه شـیعیان بـوده     رایج برخی
ابن تغري بردي جهانشاه را به کفر و زندقه مایل . است 

ابـن   (  سـت و بی اعتنا به احکام الهـی معرفـی کـرده ا   
در رابطـه بـا ایـن     .)457-473 /6 :1972 ،تغري بـردي 

ــت   ــد گف ــا بای ــار نهایت ــادات  معی ــه اعتق ــه ک ــن نکت ای
 آنهال سنت را علیه تنفر اهقراقویونلوها ) شیعی(مذهبی

مورخـانی ماننـد ابـوبکر     شـده و باعث  ه استبرانگیخت
را  آنهـا طهرانی و منجم باشی  الفاظ بیان شده در مورد 

مورد توجه برخی از محققان معاصر نیز قرار  ،بکار برند
 ؛94: 1369 ،؛ آژنــد 585 /2 :1375 ،فــائقی: نــک( هگرفتــ

ستشرقان نیز برخی از م و از جمله )160: 1351 ،مینورسکی
ــه   ــه ب ــن گون ــه  ای ــی و عــرب ب ــات مورخــان ایران اتهام

 Aleksandrovicاز جمله . اند هقراقویونلوها اشاراتی کرد

از نظر مورخان ایرانی قراقویونلوها مرتـد  « : که می  نویسد
برخی مورخـان  «کند که حتی  او در ادامه اشاره می» بودند

» انـد  هت دادمصري اتهام مسیحیت را به قراقویونلوها نسـب 
مینورسکی نیز  )Vladimir Aleksandrovic:93نک (

رو  قراقویونلوها شیعیان غالی بودند و از ایـن «: می نویسد
و از جانـب   اند هبغض و کینه تاریخ نگاران را برانگیخت

 ،مینورسـکی (» انـد  هآنان متهم بـه بـدعت گـذاري شـد    
1351 :160(.  

به تشیع  تصریح فرد به مطلبی که اشاره یا صراحت-2 
 :او داشته باشد

یکی دیگر از مالکهاي شیعه بودن آن است که خود فرد 
مطلبی را اظهار کرده باشد کـه اشـاره یـا صـراحت بـه      

اگر تصریح فردي . )84: 1388،جعفریان (تشیع او دارد 
دال بر شیعه بودنش و یا اظهار مطالبی کـه بتـوان از آن   

دهـیم،  شیعه بودن فـرد را برداشـت کـرد مـالك قـرار      
ــی ــوان م ــم در دوران    ت ــدرکی مه ــه از م ــن زمین در ای

این مدرك نامه قرایوسف ترکمان . قراقویونلوها یاد کرد
قرایوسف در این نامه کـه در آن  . به شاهرخ میرزا است

آرزوي آمدن به مشهد را بیـان داشـته کلمـاتی را بکـار     

برده است که به صراحت به پیشـوایی و عصـمت امـام    
او در این نامه از مشهد با نام . ده استاشاره کر) ع(رضا

مرقد مقدس معطر آن «برد و زیارت می مشهد منور نام 
و از  می کنـد را آرزو » راهنماي دولت و پیشواي امت 

خاك آن تربت عالیه رتبت که غالیه طره «شوق خود به 
سخن رانده اسـت  » طهارت و مشک نافه عصمت است

لمان شیعه اعتقاد گفتنی است متک. )169: 1370 ،نوائی(
به امامت و عصمت را از اصول و مبانی اعتقادي شـیعه  

 انـد  هزمینـه کـرد  ایـن  بیان کرده و بحثهاي فراوانـی در  
از طـرف دیگـر بایـد    . )9-8:  1387،جمعی از مولفان(

متذکر شد قرایوسف در واقـع مؤسـس واقعـی دولـت     
 .)240: 1384 ،میرجعفـري ( رود شمار میه قراقویونلو ب

ین این نامه نشانگر این نکته است که قراقویونلوها بنابرا
   .اند هاز آغاز از معتقدان به تشیع بود

مالکهـاي  از یکـی دیگـر   : تدفین در عتبات مقدسـه  -3
شیعه بودن آن دانسته شده است کـه فـردي را در کنـار    

دفن کنند زیرا انتقال جنازه و اعتقاد بـه  ) ع( قبور امامان
براي دفن جزو عقایدي ) ع( نتبرك در کنار تربت اماما

تـدفین در  . دهـد  است که شیعه بودن فرد را نشان مـی 
کنار قبور برخی از صـحابه شـیعه یـا علمـاي برجسـته      

با در نظر گـرفتن  . شیعه هم کمابیش مرسوم بوده است
امامزادگان مرقد تدفین فردي در کنار  توان میاین موارد 

شـیعی فـرد   تر نشان اعتقادات  خاص اي هگونه را نیز ب
دانست زیرا اگر در مورد اعتقادات شیعی فردي کـه در  

ــه   ــور ائم ــار قب ــود  ) ع(کن ــکیک ش ــده تش ــن گردی دف
در این مورد خـاص یعنـی   ، )83-84: 1388 ،جعفریان(

دفن در کنار مزار امامزادگان ایـن تشـکیک بـه حـداقل     
در هر حال منابع اشاره دارند که آرامگـاه  . خواهد رسید

ــاه قرا ــادر جهانش ــامزاده در  م ــوار دو ام ــو در ج قویونل
مقـابر ایـن دو   . اصـفهان قـرار دارد   مجموعه درب امام

امامزاده با توجه به کتیبـه صـفوي ابـراهیم طباطبـایی و     
معرفی ) ع(العابدین علی از اعقاب امام جعفرصادق  زین



  ٥٩/ اتشیع قراقویونلوه

: 1374 ،؛ خردمنــد 341-343: 1344 ،هنرفــر( انــد هشـد 
45(.  
از دیگـر   : هـا  هبر سـک » علی ولی اهللا«انتخاب شعار -4

یی بـا  ها همدارك در مورد تشیع قراقویونلوها وجود سک
آگاهی هاي حاصل از سـکه  . شعایر شیعی از آنها است

دهد کـه از جهانشـاه ،    شناسی این واقعیت را نشان می
و ) 14-19:  1355 ،ترابــی طباطبــایی(حســنعلی میــرزا 

قی یی بـا ها هسک) 370 /2 :1354،شوشتري(اسپند میرزا 
البتـه   .که داراي شعایر مذهبی شیعی اسـت  است مانده

یی با شعایر اهل ها هگفتنی است که از قراقویونلوها سک
برخـی از محققـان بـا    . سنت نیز بر جاي مانـده اسـت  

ي داراي شـــعایر شـــیعی هـــا هنادیـــده گـــرفتن ســـک
ي داراي ضابطه اهل سـنت  ها هقراقویونلوها، وجود سک

ـ  انـد  هآنها دانستآنها را نشانی بر سنی بودن   :انـد  هو گفت
یی بـا شـعایر شـیعی از برخـی حاکمـان      ها هوجود سک

قراقویونلو بیش از آنکه بیانگر عقاید مذهبی آنها باشـد  
ي ها هآنها است زیرا سک مبتنی بر مداراينشانه سیاست 

در شهرهاي شیعه نشین و براي  آنهاشعایر شیعی  داراي
با این . تجلب نظر اقلیت شیعی مذهب ضرب شده اس

 تشـیع شـاخه   نیـز بـر   حققانوجود حتی این گروه از م
 ،حسـن زاده  ( انـد  هاسپندیان قراقویونلوها معتـرف بـود  

گونه نظرات که بـا نادیـده    در رابطه با این. )51: 1386
یی داراي شعایر شیعی قراقویونلوها ها هگرفتن مطلق سک

ي داري شعایر سنی آنهـا،  ها هجانبه به سک و استناد یک
باید به چنـد نکتـه    اند هکم به تسنن قراقویونلوها کردح

  :اشاره نمود
ي داراي شـعایر اهـل   هـا  هنکته اول اینکه دارا بودن سک

سنت از طرف حکومتی که مشهور به تشیع است دلیلی 
زیرا مـدارکی وجـود دارد کـه     بر سنی بودن آنها نیست

یی ها هبرخی دیگر از حکومتهاي شیعه نیز به ضرب سک
ماننـد حکومـت    انـد  هطه اهل سـنت اقـدام کـرد   با ضاب

ي ضـرب شـده توسـط    هـا  هسربداران؛ زیرا تمامی سـک 

ي ضـرب  هـا  هحکومت شیعی سربداران به استثناي سک
شده در اواخر این حکومت داراي شـعایر اهـل سـنت    

این در حالی است که  .)83-84:  1361،اسمیت (است 
ي دانیم حکومت سربداران از مشهورترین حکومتها می

کـه   انـد  هشیعه ایران و نزدیک به زمان قراقویونلوها بود
ـ     توان می ه از طریق مدارك تشیع آنهـا را اثبـات کـرد، ب

عالوه مورخانی مانند ابن بطوطه و حافظ ابـرو نیـز بـر    
: 1388،جعفریـان  ( انـد  هتشیع آنهـا اشـاره صـریح کـرد    

 تـوان  میاز طرف دیگر با بررسی برخی از منابع  .)779
هاي موجود بـین نـوع تشـیع سـربداران و      به مشابهت

سـربداران   .) 145:  1363 ،مزاوي(قراقویونلوها پی برد 
علی الخصوص از این جهت که با تکیه بـر دو جریـان   
فکري تصوف و تشیع نهضـتی را پدیـد آوردنـد و بـه     
تشکیل دولتـی توفیـق یافتنـد پیشـگام دولـت صـفوي       

ایـن    .)31: 1388 ،فراهانی منفـرد ( گردند محسوب می
در حالی است که برخی دیگر از محققان قراقویونلوهـا  

 انـد  هرا نیز از این جهت پیشرو واقعـی صـفویان دانسـت   
منابع گزارش هاي در هر حال از . )73: 1385 ،رضایی(

به مشابهت هاي فراوان در نوع تشـیع   توان میگوناگون 
دالیلی  توان می بنابراین. قراقوینلوها و سربداران پی برد

یعنـی  (این اقـدام سـربداران    لا که محققان درباره علر
، به اند هاحتمال داد) یی با شعائر اهل سنتها هضرب سک

د سربداران از رس مینظر ه ب. قراقویونلوها نیز تسري داد
تـا پیـروان سـنی     اند هیک سیاست علنی شیعی حذرکرد

یا اینکه ضرورت  نتارانندمذهب خود را از اطراف خود 
کرده  می ایجابر همسایگان سنی مذهب سیاسی بخاط

است کـه موقتـا از مجادلـه بپرهیزنـد و فعـال عـرف و       
-88: 1361،اسمیت(عادات تسنن رسمی را دنبال کنند 

در مـورد قراقویونلوهـا نیـز     تـوان  مـی این نکته را  .)86
صادق دانست و همـان امـري بـه حسـاب آورد کـه از      

نامیـده   قراقویونلوهـا » سازشکاري آشکار«سوي رویمر 
با جریانهاي سیاسی مـذهبی  « شده است تا به نوشته او
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: 1380،رویمــر(» خطرنـاك زمـان توافـق حاصـل شـود     
ایـن   تـوان  میبنا براین در مورد قراقویونلوها نیز . )230

احتماالت را در نظر گرفت که به سبب فضاي مـذهبی  
ــان  ــود در آذربایج ــاص موج ــا   خ ــایگی ب ــز همس و نی

ماننـد  سیاسـتی  اقویونلوها نیز حکومتهاي اهل تسنن، قر
خـود در پـیش    يهـا  هسربداران در ضرب سکسیاست 

شاید اگر فضاي مذهبی آذربایجان در ایـن  .گرفته باشند
که اهل سـنت نیـز در آن داراي قـدرت فـراوان      -دوره
در ضـرب   ،براي قراقویونلوها مسـاعد تـر بـود    -بودند

تشیع تحرك بیشـتري از خـود    کامل نشانیی با ها هسک
گواه این امر اقدامات اسپند برادر جهان . شان می دادندن

است که ) ق.ـ ه 836-848(شاه در منصب حاکم بغداد 
شیعه دوازده امامی را دین رسمی بین النهرین قـرار داد  

نمـود  ضرب  )ع(سکه به نام حضرات ائمه اثنی عشر  و
اقدام اسپند عـالوه  . )2/370و 580 /1 :1354،شوشتري(

گر اعتقاد او به تشیع است، نشانگر فضاي بر اینکه نشان
اسـت کـه او را    –بر خالف آذربایجان  –مساعد عراق 
. یی با نشان کامل تشیع موفـق سـاخت  ها هبه ضرب سک

 -شاید اگر این فضا بـراي قراقویونلوهـا در آذربایجـان   
فراهم بود آنها نیز در ضرب بیشتر و کامل  -مانند عراق

کردنـد چـه اینکـه    درنـگ نمـی    هـا  هتر این نـوع سـک  
مسـلما بـدون اطـالع و    رسمیت تشیع توسـط اسـپند   «

 ).229: 1385 ،رویمـر (» موافقت جهانشاه نبـوده اسـت  
همچنین نباید فراموش کرد کـه شـاید قراقویونلوهـا در    

یی با شعایر اهل سنت پیوند میان اقتصـاد  ها هضرب سک
بدیهی است ضرب تمـام  . اند هو مذهب را در نظر داشت

اقویونلوهـا بـا شـعایر شـیعی ممکـن بـود       ي قرها هسک
ــین  ــادي ب ــبات اقتص ــکالتی را در مناس ــالمل مش ــا ل ی ب

از . حکومتهاي اهل سنت منطقه براي آنهـا ایجـاد کنـد   
طرف دیگر برخی محققان کاربرد همزمان شـعائر اهـل   

ي قراقویونلوهـا را  هـا  هسنت و تشیع در برخی از سـک 
کـه   انـد  هحاکی از آشتی دو مذهب تشیع و تسنن دانست

. نمی کرده است دمانعی از طرف پیروان دو مذهب ایجا
از دیدگاه این محققان این امر نشـان دهنـده ایـن نکتـه     
است کـه وزنـه مـذهب تشـیع در موضـع و مـوقعیتی       

 ،ترکمنـی آذر (سنگین تر از سـابق قـرار گرفتـه اسـت     
1385 :331(.  

 تـوان  مـی ن تشیع یهاي تعی از دیگر مالك: آثار معماري-4
کـه حـاوي    کـرد به باقی بودن اثر یا آثـاري مـادي اشـاره    

مضامین یا اشاراتی است که دال بر تشیع  فرد یا خانـدانی  
در این زمینه قراقویونلوها آثار معماري از خـود بـر   . است

که به صراحت به شیعه بودن آنهـا اشـاره    اند هجاي گذاشت
) گـوي مسـجد  (از مهمترین این آثار مسـجد کبـود    .دارند

این مسـجد نخسـتین معبـد مـزین و منقشـی      . بریز استت
است که نامی از خلفاي راشدین در آن نیامـده و عبـارت   

بـه اشـکال مختلـف    ) ع(و اسامی حسـنین » علی ولی اهللا«
ترابـی  ( .زینت بخش دیوارها و طاقهاي آن گردیده اسـت 

» جـان بـیگم  «این بنا توسـط  ) 43،59،91: 1349 ،طباطبایی
ــداث  ــاه احـ ــر جهانشـ ــت   همسـ ــده اسـ ــن (گردیـ ابـ

. ) Minorsky, 1971:164؛  43:  1ج،1344،الکربالئی
تعلّـق آن بـه شـیعیان اسـت     در  در حقیقت اهمیت این بنا

ــی آذر( ــام در  .)34: 1384 ،ترکمنـ ــه درب امـ  مجموعـ
د که سـاختمان آن  راصفهان نیز بقعه دو امامزاده قرار دا

ــال ـــ  857در س ــاه   . ه ــت جهانش ــان حکوم ق در زم
ــ ــلطان  وقراقویونل ــدش محمــدي س ــاره فرزن ــه اش  و ب

:  1384،میرجعفري(حکمران اصفهان ساخته شده است 
 - با توجـه بـه کتیبـه صـفوي     -این دو امامزاده  .)277

نـــی و ثابـــراهیم طباطبـــایی از بازمانـــدگان حســـن م
معرفی ) ع(العابدین علی از اعقاب امام جعفرصادق  زین
ه مادر جهانشـاه  در جوار این دو امامزاده آرامگا. اند هشد

بناي بقعه دو امامزاده از یک سو و . قراقویونلو قرار دارد
دفن یکی از اعضاي خاندان قراقویونلو در آن از سـوي  

نشانی از اعتقادات شیعی ایـن خانـدان    توان میدیگر را 
مجموعه درب امام به لحاظ وجـود ارزشـهاي   . دانست
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و  هنري و معماري قراقویونلوها مورد توجـه معمـاران  
پژوهشگران بسیاري قرار گرفتـه و بسـیاري از آنـان در    

؛  341-343: 1344 ،هنر فر( اند همورد آن مطالعاتی کرد
   .)45: 1374 ،خردمند
ــ ــا تعی ــر   ن مــالكیب ــق آن ب ــودن و تطبی هــاي شــیعه ب

یم که از ده معیار بیـان  رس میقراقویونلوها به این نتیجه 
خی بـه  شش مورد آن یعنی تصریح مولف یا مـور  ،شده

، » شیعه بودن فرد مورد نظر، تدفین در کنار بقاع متبرکه
کـه اشـاره یـا    ) یـا امـري  (تصریح خود فرد به مطلبی «

صراحت به تشیع او داشته باشد، انتخاب شعارعلی ولی 
ـ    ، وابسـتگی خانـدانی  ها هاهللا بر سک ه و آثـار معمـاري ب

بدیهی است . خاص بر قراقوینلوها صدق دارند اي هگون
بسیاري از موارد تطبیق حتی یکی از ایـن مـوارد   که در 
دلیل تشیع فرد یا خانـدان   توان میخاندانی را  یابر فرد 

دانسـت در حالیکـه در مـورد قراقویونلوهـا     مورد نظـر  
 بنـابراین . مجموعه از عوامل بر تشیع آنها داللت دارنـد 

ـ   توان میدر این مرحله   اي هبه تشیع قراقویونلوهـا بگون
با این وجود در رابطـه بـا گـزارش هـا      .دکرعام حکم 

منابع مختلف در مورد مذهب قراقویونلوها نبایسـت دو  
  . نکته مهم دیگر را فراموش کرد

نکته اول در این زمینه مربوط به اشـارات برخـی محققـان    
بــر اســاس نظــر اوزون  .معاصــر تــاریخ ترکمانــان اســت

یکـی از دالیـل دشـمنی    ) İ.H.Uzunçarşılı(چارشیلی 
آق قویونلوها و قراقویونلوهـا تفـاوت مـذهبی بـوده     میان 
اي که آق قویونلوهـا سـنی و قراقویونلوهـا     به گونه .است

. شیعه بودند و این موجب دشـمنی دو دولـت شـده بـود    
ــوي و  ــر از ســـ ــین نظـــ ــکی. آ. همـــ  گوردلئوســـ

 )V.A.Qordlevski(پطروشئوســــــــــکی. پ. ، اي  
)İ.P. Petruşevski (یـــــف فرضـــــعلی. ف.و ش 
)37:2000 Nəcəfli, ( ــان ــین برخـــی محققـ و همچنـ

تکـرار  نیـز   )  415 /2:2008 ،جـاف  :نک (  معاصر عرب
نکته دوم که در این زمینه بسیار مهـم اسـت و   . شده است

ـ    ازه انـد  هشاید در تعیین نوع مذهب قراقویونلوهـا بتوانـد ب
تمامی مدارك قبلی راهگشا باشـد، برخـی گـزارش هـاي     

ی منابع فرقه شـناختی  مطابق نقل برخ. فرقه شناختی است
قراقویونلو نام طایفه اي از غاله علی اللهی ذکر شده است 

تمـام فـرق   نیز کـه  لپینارلی وگ. )1073 /2 : 1390،خمینی(
 اسـت  اهل حق و علی اللهی و قزلباش را یک فرقه دانسته

قزلباشها در منـاطق  مختلف و تمامی این اسامی را عناوین 
ــاگون ــته گون ــت قزل  ،دانس ــد اس ــاکو  معتق ــها را در م باش

و در مشهد علـی اللهـی مـی     8قراقویونلو، در تبریز گوران
ــارلیوگ(گوینــد  ــارلی . )171: 1366 ،لپین ــر گولپن عــالوه ب

برخی دیگر از محققان نیز از مناسبات نزدیک اهل حق یـا  
ــ  ــا قزلباشــها ســخن گفت ــد هعلــی اللهــی هــا ب  van( ان

Bruinessen,1995:119  57: 1382 ،کــرین بــروك؛( .
حال باید ببینیم علی اللهی ها و اهل حـق و قزلباشـها کـه    
قراقویونلوها نام طایفه اي از گروههاي نامبرده ذکـر شـده   
چه کسانی هستند؟ قزلباشیه از فـرق غـالی شـیعه شـمرده     

 333 /3 :1939 ،العـزاوي  ؛169: 1366 ،گولپینارلی( اندشده
در آنـاتولی پراکنـده   هجـري  10و  9که طی قرون  )335و
و  و در آذربایجــان نیــز حضــوري فعاالنــه داشــتند دنــدبو

معتقد بودنـد کـه   و مذهبشان ترکیبی از عقاید نصیریه  بود 
را مـورد   )ع(تجسم یافتـه اسـت و علـی    )ع(خدا در علی
بنـابراین در  . )361: 1368 ،مشکور( دادندمی تقدیس قرار 

قزلباشیه باید گفـت اسـاس اعتقـاد ایشـان      مورد اعتقادات
: 1366 ،گولپینـارلی (اسـت  ) ع(حضرت علی خدا شمردن

طوایف اهل حق نیز کـه بـه   ). 181: 1368 ،؛ مشکور 174
 ،یارسـان  ،علـی اللهـی   ،نامهاي مختلـف ماننـد اهـل حـق    

نصیري و اهل سر معروف هسـتند از غـاله شـیعه نامیـده     
: 1382 ،خدابنـده ؛  212- 213/ 1 :1390،خمینـی ( انـد  هشد
کـه علـی   ) 170: تـا  یب ،و مشکور 78: 1368 ،مشکور؛ 73

با سـایر  )  ع( على  حضرت  غلو در حق  سبب  بهالخصوص 
ـ دار  قرابـت   شـیعه   غـالى   فرق دایـره المعـارف بـزرگ    ( دن

و در عـین   )72: 1382 ،خدابنـده و  اهل حقذیل اسالمی، 
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دروزیه و نصیریه  ،امامیه اثنی عشریه ،حال اقوال اسماعیلیه
؛  79و  83: 1368 ،مشـکور (نیز در آن قابل مشاهده است 

 ،صـفی زاده و  اهـل حـق  :دایره المعارف بـزرگ اسـالمی  
می گوینـد  ) ع(اهل حق درباره حضرت علی. )288: 1375

که او تجلی ذات خداست و وي را مظهـر تمـام و کمـال    
بدین گونه اسـت کـه   ). 81: 1368 ،مشکور(خدا می دانند 

را ) ع(برخی منابع اشاره دارند که اهل حـق همگـی علـی   
بـا بررسـی   ). 213/ 1: 1390،خمینـی (مـی نماینـد    عبادت

ي نامبرده به نتیجه اي مهم مـی  ها هاعتقادات هریک از گرو
رسیم و آن اینکه مطابق برخی تحقیقات فرقـه شناسـی در   
هر دو حال قراقویونلو نام طایفه اي از غالت شـیعه بـوده   

هجـري حضـوري بسـیار فعاالنـه در شـمال      9که در قرن 
بـا بررسـی ایـن    . آناتولی داشته اسـت غرب ایران و حتی 

یـابیم چـرا   گزارش هاي فرقه شـناختی اسـت کـه درمـی    
ــد    ــی نویس ــراحت م ــه ص ــکی ب ــر مینورس ــی نظی  :محقق

قراقویونلوها شیعیان غالی بودند و از این رو بغض و کینه «
و از جانـب آنـان مـتهم بـه      انـد  هتاریخ نگاران را برانگیخت

عـالوه  . )160: 1351 ،مینورسـکی ( »اند هبدعت گذاري شد
مربوط به وابستگی قراقوینلوها به غالت  يبر این گزارشها

شیعه می تواند اشارات برخی منابع مبنی بر بـدعت گـذار   
و حتــی  )160: 1351 ،مینورســکی(نامیــدن قراقویونلوهــا 

سـنی  (مرتد شمردن قراقویونلوها توسط برخـی مورخـان   
را  )Vladimir Aleksandrovic:93: نــک() مســلک

  .  ز روشن سازدنی
با وجـود ایـن گزارشـها بایـد در تعیـین نـوع مـذهب        
قراقویونلوها درنگ نمود زیرا جنبه غالیانه فقط بعدي از 
ابعاد مذهب قراقوینلوها را نمایان می سازد به گونه اي 

ي غـالی شـیعه   هـا  هکه نمی توان آنها را صرفا جزء گرو
ذهب جاي داد و الزم است که براي تعیین دیگر ابعاد م

قراقوینلوها، تطـورات مـذهبی ایـران در دوران بعـد از     
  .حمله مغوالن را نیز پیگیري نمود

  ونلوهاینوع تشیع قراقو
با توجـه بـه معیارهـاي بیـان شـده و تطبیـق آنهـا بـر         

با  .دکرتشیع قراقویونلوها را ثابت  توان میقراقویونلوها 
این سـوال پـیش خواهـد آمـد کـه نـوع تشـیع         ،وجود

کـه برخـی    چنـان  وها چه بوده است؟ آیـا آن قراقویونل
یـا   اند هبوداثنی عشري شیعه آنها  اند همحققان اشاره کرد

غالی؟ در توضیح نوع مذهب قراقویونلوهـا بایـد    هشیع
مغـول  حملـه  به اوضاع مذهبی ایران در دوران بعـد از  

اشاره کرد، زیرا از این رهگذر است کـه نـه تنهـا نـوع     
خواهد شد بلکه دلیل نظـرات   تشیع قراقویونلوها تعیین

متنــوع و گــاه متنــاقض محققــان دربــاره مـــذهب      
ــین خواهــد  ــز تبی ــدقراقویونلوهــا نی در بررســی . گردی

تحوالت مذهبی ایران در دوران پس از مغوالن سه نکته 
  :اساسی حائز اهمیت است

یک قدرت مرکزي  نبودپس از حمله مغول به سبب  -1
: 1389 ،دفتـري ( اننیرومند و تکه تکه شدن سیاسی ایر

، سقوط مذهب تسنن از جایگاه حکومتی خـود و  )222
یافتند تـا   اي هتسامح مذهبی مغوالن، شیعیان فرصت تاز

ـ ها هبتوانند در حوز ه ي عقیدتی و سیاسی فعالیت کنند ب
ي مختلف علمی، سیاسی و نظامی ها هطوري که در زمین

گروهی مانند خواجه نصیرالدین  .رشد چشمگیري یافتند
، )شـهید اول ( طوسی، عالمه ابن مطهر حلی، ابن مکـی 

سید حیدر آملـی و ابـن فهـد در زمینـه تشـیع فقـاهتی       
کوشیدند و با غنا بخشیدن به فقه شیعه به حـل مسـئله   

گروهی دیگر از شیعیان به فعالیتهاي  والیت پرداختند و
بـه   تـوان  مـی سیاسی و نظامی پرداختند که براي نمونه 

اشـاره  » آل کیا«و » سربداران«سی سیا –فعالیت مذهبی 
طور ه ب بنابراین .)24:  1386 ،نوایی و غفاري فرد(کرد 

کلی در این زمان شرایط مساعدي براي فعالیتهاي برخی 
از جنبشها که بیشترین آنها اساسا شیعه بودند یا تحـت  

  .)222: 1389 ،دفتري (نفوذ شیعه قرار داشتند فراهم شد 



  ٦٣/ اتشیع قراقویونلوه

با ورود مغوالن به ایران بـا   .مسئله دیگر تصوف بود -2
رخداد جدیدي روبرو هستیم و آن افزایش گرایش مردم 

مسلم است که این رخداد نتیجـه  . عامه به تصوف است
قتل و غارتهاي مکرر و بی حساب مغوالن  مستقیم ظلم،

 ،ترکمنی آذر(و عدم توانایی ایرنیان در مقابله با آن بود 
ف ابتدا در دل روشن است که تصو. )294-295: 1385

تسنن پدید آمد اما  در جریان تاثیرگـذاري تصـوف بـر    
تشیع در قرون هفتم و هشتم هجري اندك اندك مبـانی  

آنچه . نظري تصوف به مجموعه معارف شیعه افزوده شد
نقاط اشتراکی  ،سبب شد تا تصوف در تشیع اثر بگذارد

بود که در این میان وجود داشت ماننـد مشـترك بـودن    
از طرف دیگر . )761: 1388 ،جعفریان(و الگوها  ها هاسو

برخی از اهل تصوف مانند شیخ نجم الـدین کبـري بـا    
بـه مبـارزه بـا سـتم هـاي اجتمـاعی        ،وجود ترك دنیـا 

مبارزه شیخ نجم الدین جهش اندیشه متصوفه  .پرداختند
او به جهت تشیع بود زیرا مـذهب تشـیع بـیش از هـر     

کنـد   لـم دعـوت مـی   مکتبی پیروانش را به مبارزه بـا ظ 
بنـابراین در رخنـه و   . )294-295: 1385 ،ترکمنی آذر(

نفوذ روز افزون تشیع در تصوف ایرانی مکتب کبرویـه  
گونه اي که برخی معتقدند گذار ه اهمیت ویژه داشت ب

تدریجی و غیر محسوس از تسنن به تشیع نخستین بـار  
 -34: 1388 ،فراهانی منفرد(در طریقت کبرویه ظاهر شد 

گونه بود که از زمان ورود مغـوالن بـه ایـران     این. )33
: گوید مزاوي در این باره می. تصوف به تشیع نزدیک شد

طرایق تصوف و غالت نقشی از تشیع را گرفتند و آن را 
در کسوت نوعی اسالم مردمی براي اهداف خود مـورد  

ــد    ــرار دادن ــتفاده ق ــزاوي(اس در دوران . )94: 1363،م
ر اعماق جامعه مردمی و دربـاري  تیموري تشیع چنان د

ریشـه دوانــده بــود کــه در ایـن برهــه از زمــان تعیــین   
ارچوب فکري و عقیدتی حتی در مـورد درباریـان،   هچ

شاهزادگان، سالطین، حکام و امراي درباري و لشکري و 
. )320: 1385 ،ترکمنـی آذر (دیوانی بسیار سـخت بـود   

یع تصوف در این دوره به صورت پلی میان تسنن و تش
در آمد و به دالیل بسیاري زمینه را براي گسترش تشیع 

طی این روند بود  .)Nasr, 1974:272(آماده ساخت 
که در ایران بعد از مغول تشـکیل   اي هکه طرایق صوفیان

پس از تاسیس براي مدتی به ظاهر بر مذهب  ،شده بودند
اهل تسنن باقی ماندند و بر اثر گذشت زمان برخـی از  

ي صوفیانه رسما خود را از اهل تشیع اعالم اه هاین طریق
عبارت دیگر تصوف که ه ب .)525: 1375 ،دفتري(داشتند 

ابتدا از تسنن آغاز شده بود سرانجام بخش عمده آن به 
طوري که چنین سیري را اغلب در ه تشیع روي آورد ب

هاي صوفیانه قرن هفتم تا نهم هجري در اغلب  گرایش
ه صغیر و ب ز شامات، آسیايهاي اسالمی اعم ا سرزمین

یی ها هحتی فرق. خصوص ایران و هند مشاهده می کنیم
 رنگ تسنن را در خـود همچنـان حفـظ    اند هکه کوشید

کنند، در بسیاري از دیدگاههاي خویش، رنگ تعصب و 
تسـلیم برخـی از    ،خشک سنی گـري را از دسـت داده  

: 1370 ،جعفریـان ( 9انـد  هشخصیتی شیعه شـد  الگوهاي
: نري کـربن مـی گویـد   ها ههمین سبب است ک به .)76

نحو متقابل تصوف ه تشیع واقعی همان تصوف است و ب
: نـک (  10جز تشیع نتواند بوده اصیل و راستین چیزي ب

و  ي غالیها هداستان نفوذ اندیش .)46-63: 1337 ،کربن
نظیر آنچه در مورد (افراطی در میان شیعه در قرون بعد 

 اي هتا انداز) ي مشاهده کردیمهجر9قراقویونلوها درقرن 
: 1388 ،جعفریـان (خـورد   به این جریانات پیونـد مـی  

از طریـق   هجـري  9و  8از طرف دیگر در قرون . )763
تشیع  اي هگون ،گونه از صوفیان تعالیم و سازمانهاي  این

عامیانه  در ایران تبلیغ و ترویج می شد که دوازده امامیان 
نبودنـد بلکـه ایـن     یا هر مذهب شیعی دیگـر مبلـغ آن  

از ایـن   .هاي صوفیانه مبلغ آن بحساب می آیند طریقت
. رو مارشال هاجسن آن را تشیع طریقتی نام نهاده است

یند عجیب عنوان  شیعی شدن آکلود کائن نیز به این فر
در مقابل تبلیغات تشیع بـه وسـیله هـر یـک از      -تسنن
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 ،دفتـري  (داده است  -آنهاي خاص  مذاهب و مکتب
برخی دیگر از محققان نیز این جریـان را    .)223: 1389

ایـن  . )762: 1388 ،جعفریـان ( انـد  هتشیع صوفیانه نامید
جهت گیري چه در بین عوام و چـه در میـان خـواص    

و ) ع(عوام از طریق محبت اهـل بیـت  : دشو میمشاهده 
طریقت هاي شیعیانه و خواص با خلق آثاري که در آن 

شد، به تشیع نزدیک  دیده می ي شیعیانهها هعالئم و نشان
از طرف دیگر باید گفت نزدیکی تشیع و تصوف . شدند

هاي مذهبی  جنبش. به یکدیگر تنها در سطح نظري نبود
و اجتماعی که از جوهره و درون مایه تصوف و تشـیع  

زنجیري را می سازند که حلقه نخستین  ،برخوردار بودند
مشعشعیان  آن سلسله سربداري و حلقه بازپسین آن قیام

و قراقویونلوها نیز دقیقا  )Savory, 1986:628( .است
در حقیقـت تحـول و   . رندیگ درون این زنجیره قرار می

یند گفته شده که در نهایت زمینه ساز پذیرش عمومی آفر
در دوران قراقویونلوها به  ،تشیع در جامعه ایران گردید

دوران اوج و نهایی خود رسیده بود و از همین رهگذر 
نوع تشیع قراقویونلوها را تعیین  توان میاست که نه تنها 

دلیل نظرات گوناگون و گاه متنـاقض   توان میکرد بلکه 
ه ب. محققان درباره مذهب قراقویونلوها را نیز تبیین کرد

 نوع تشیع قراقویونلوها را از نوع همین دعبارت دیگر بای
تشیع صوفیانه دانست کـه در کسـوت    تشیع طریقتی یا

ــ ــت  تصــ ــا رواج داشــ ــان قراقویونلوهــ وف در میــ
به همین دلیل اسـت کـه منـابع از    . )70: 1385،رضایی(

جهانشـاه در   محبوبیت برخی حاکمان قراقویونلو ماننـد 
قنبر علی بن خسرو .  اند هبین صوفیان و مشایخ خبر داد

االصفهانی که بیست و یکسال پـس از مـرگ جهانشـاه    
با القـابی همچـون   دیوان او را جمع آوري کرده از وي 

 .هـ 817 – 897 (جامی  کند، یاد می» سلطان العارفین«
در دیوان خـود جهانشـاه را عرفـان پنـاه مـی نامـد       ) ق
ــین و ) 262 -263: 1384، میرجعفـــري( ــافظ حسـ حـ

نیـز   ق. ـ کربالیی از طبقه علماي صوفیه قرن دهـم هـ  

ابن ( می نمایدجهانشاه را پادشاهی عظیم الشان معرفی 
  .)524 /1 :1344 ،یالکربالئ

یند شـکل  آاز طرف دیگر این نوع از تشیع به سبب فر 
گیري خود داراي عناصري از تفکرات صـوفیان، تشـیع   
امامی و همچنین برخی عناصـر مـذهب اهـل سـنت و     

بــوده  )760 - 766: 1388 ،جعفریــان( 11تشــیع غالیانــه
است که هر کدام از این اجزاء  نیز در حاکمان مختلف 

ـ  .اند همتفاوت تبلور یافت اي هبه گون وقراقویونل عنـوان  ه ب
نـک  (گونه تشـیع در جهانشـاه    مثال جنبه صوفیانه این

، جنبه متعصـبانه آن در  ) 262-263: 1384 ،میرجعفري
: 1406 ،امین ؛ 203/ 3:  1412 ،سخاوي: نک(پیربوداغ 

ي متاثر از تشیع دوازده امـامی  ها هو جنب )303-301/ 3
تبلـور  ) 367: 1354 ،شوشـتري : نک(آن در اسپندمیرزا 

تـوان   است کـه مـی  در ادامه چنین تفسیري . یافته است
ـ    کـه  ، ي غالیانـه در ایـن نـوع از تشـیع    هـا  هگفـت جنب
 ،میراث دار این جریان از تشـیع بودنـد  هم قراقوینلوها 

نیز سبب گردید کـه برخـی قراقوینلوهـا را از طوایـف     
ــ نــدغــالت شــیعه بــه حســاب آورد ف و آنهــا در ردی
از جمله این محققـان  . تندروترین فرق شیعی قرار دهند

گونه که اشاره شد مینورسکی  مشهورترین آنها همان و
است که صریحا می نویسد قراقویونلوها شـیعیان غـالی   

می توان گفت  بنابراین) 160: 1351 ،مینورسکی(بودند 
تا هر یک از محققان با در  است سبب گردیده این امور

ـ  ،این نوع از تشیعء گوناگون اتقل اجزنظر گرفتن مس ه ب
جدا از کل عناصر تشکیل دهنده تشیع طریقتـی   اي هگون

از یک سو و مشاهده اجزاء خاصـی از آن در حاکمـان   
بـه تشـیع دوازده    مختلف قراقویونلـو از سـوي دیگـر،   

امامی، تشیع غالیانه و حتـی سـنی بـودن قراقویونلوهـا     
ع طریقتـی  حکم دهند در حالی کـه بـا تشـخیص تشـی    

اوال بر شیعه بودن آنها حکم داد و  توان میقراقویونلوها 
ثانیا نوع تشیع آنها را نوعی متمایز از نحل متداول شیعه 
مانند دوازده امامی و غالیانـه یعنـی تشـیع طریقتـی یـا      



  ٦٥/ اتشیع قراقویونلوه

صوفیانه دانست که آن را از هیچ یک از فرق مزبور بـه  
ن تسـنن  بلکه در پی روندي که شیعه شد اند هارث نبرد

  .نامیده شده است به آنها رسیده است
نقـش  مـذهب شـافعی در     جریـان عامل سوم در این  - 3

شیعه شدن تسنن بوده اسـت زیـرا بـه علـت سـابقه       روند
مـذهب شــافعی در آذربایجــان و نیـز بــه علــت نزدیکــی   

ي شافعیان و شیعیان علـی الخصـوص در مـورد    ها هاندیش
ـ  )ع(اهل بیت پیامبر از تسـنن بـه    -  دل، این نزدیکـی و تب

به صـورتی آرام و البتـه کامـل صـورت پذیرفتـه        - تشیع
برخی معتقدند اهمیت این امر تا اندازه اي است که . است

چون مذهب شافعی به تشیع بسیار نزدیـک اسـت صـفی    
و خـود را شـافعی    اسـت  تقیه می کردهنیز الدین اردبیلی 
 ,The Cambridge History of iran (دانسته است 

نزدیکی مذهب شـافعی بـه تشـیع مطلبـی      .)1986:195
است که نوراهللا شوشتري نیز به آن اشاره مـی کنـد و مـی    

شمس الدین محمد بن یحیـی الهیجـی نـوربخش    : نویسد
مریدانش را از مذهب حنفی به مذهب شافعی و سپس بـه  

  .)153: 1354،شوشتري ( 12تشیع دعوت می کرد
  

  نتیجه
طبیق آن بر قراقویونلوها با تعین مالکهاي شیعه بودن و ت

یم که از میان معیارهـاي بیـان شـده    رس میبه این نتیجه 
براي اثبات تشیع فرد یا خاندانی، تعدادي از آنهـا نظیـر   
ــور   ــار قب ــدفین در کن ــا مورخــان، ت تصــریح مولفــان ی
ــرد، انتخــاب شــعارهاي   ــان، تصــریح خــود ف امامزادگ

 اي هگونه و آثار معماري ب ها همخصوص شیعیان بر سک
 توان میخاص بر قراقوینلوها صدق دارند و از این طریق 

  با وجود. دکرعام اثبات  اي هگونه تشیع قراقویونلوها را ب
به دلیل تطورات مذهبی ایران در دوران بعد از مغول  این

یندي موسوم به تسنن دوازده امامی و آکه سبب ایجاد فر
نوعی خـاص از    ،شیعه شدن مذهب اهل سنت گردید

طور خـاص از طریـق   ه یع در ایران رواج یافت که بتش
دستگاههاي تبلیغاتی صوفیان تبلیغ و ترویج می شـد و  

 این. آن را تشیع طریقتی  یا  تشیع صوفیانه نامید توان می
گونه از تشیع عناصر گوناگونی از تشـیع غـالی، تشـیع    

و حتی برخی از عناصر مذهب اهل سنت تصوف امامی، 
قراقویونلوهـا نیـز میـراث دار آن    را در خود داشـت و  

ـ      این.بودند  اي هتشیع طریقتـی یـا صـوفیانه را بایـد گون
متفاوت از تشیع نامید که از طریـق بـار شـدن مفـاهیم     
شیعی بر مذهب اهل سنت ایجاد شده است و راه خود 
را از طریق فرق متداول شیعه مانند دوازده امامی و تشیع 

است که نه تنها نـوع  غالیانه نپیموده است و همین نکته 
کند بلکـه نظـرات    مذهب قراقویونلوها را مشخص می

گوناگون محققان درباره نـوع مـذهب قراقویونلوهـا را    
تبیین می نماید زیرا هرکدام از محققان با استناد  مجزا به 

ماننـد   -عناصر تشکیل دهنده تشیع طریقتی یا صـوفیانه 
که در  -ها آنجز عناصر غالیانه، صوفیانه، دوازده امامی و 

حکمرانان قراقویونلو به شدت و ضعف قابل  ازیک  هر
مشاهده است و بدون در نظر گرفتن کلیت عناصر تشیع 
طریقتی،  نظرات متنـوع و گـاه متضـاد دربـاره مـذهب      

نهایتا باید گفـت حکومـت   . اند هقراقویونلوها اظهار کرد
کوتاه مدت قراقویونلوها در محدوده مکانی آذربایجان و 

د در تاریخ تشیع ایران نقطـه مثبتـی   توان میاق عرب عر
باورها و عقاید شیعی  آنان با داشتن تمایالت،. تلقی شود

در آذربایجان و تبریز  تشیعمحیط مناسبی براي پذیرش 
و زمینه باروري و ظهور مذهب تشیع را  ندفراهم ساخت

  . به منزله مذهب رسمی حکومت صفویه فراهم ساختند
  

  ها نوشت پی
را رسول جعفریان در کتاب  »شم شیعه شناسی«اصالح  - 1
در بیـان   »تاریخ تشیع در ایران از آغـاز تـا طلـوع صـفوي    «

 ،جعفریـان : نک(مالکها و معیارهاي تشیع به کار برده است 
1388 :78 .(   



    1392بهار ، )17پیاپی ( اول، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /66
 
معتقد است غلبه علماي شـیعی   يقاضی نوراهللا شوشتر - 2

رزا به مذهب سنی بغداد علت تمایل اسپند می يحله بر علما
 مـی  وي .بغـداد بـوده اسـت    شیعه وترویج ایـن مـذهب در  

شـیخ احمـد بـن     اسپند میرزا، ق. ـ ه840در سال «: نویسد 
باقی علماي شـیعه را از حلـه ودیگـر شـهرها      فحد حلی و
انـداخت چـون    علماي سنی بغداد بـه منـاظره   با فراخواند و

ذهب علماي شیعه در مناظره پیروز شدند و اثبات حقانیت م
امر  اسپند میرزا ترویج آن مذهب نمود، نمودند،)ع(اهل بیت 

: نـک ( » .کردند)ع(امام  12کرد تا سکه و خطبه به نام نامی 
  .)580 /1 : 1354شوشتري،

 )تاریخ العراق بین االحتاللیین(عزاوي نیز در کتاب خود - 3
به نقل از آثار الشیعه االمامیـه بـه ایـن اسـتدالل کـه کتابـت       

ایـش بـیگم و اوراق سـلطان نشـانگر تشـیع ایـن       خواتم آر
  .)104 /3: 1939العزاوي، : نک(اشاره دارد  ،حکومت است

شاه حسین ولی یا شاه حسین سرپلی از مشایخ صـوفیه   -4
بنا به گفته مولـف روضـات    .هجري آذربایجان است9قرن 

دو . انـد  حضرت شاه حسین را بـه والیـت سـتوده   « :الجنان 
کبار را با سلسله شاه حسین وصلت  سلسله بزرگ از مشایخ

یکـی صـفویه اردبیلیـه و دیگـري النجقیـه کـه        ،واقع شـده 
وفات شاه حسـین سـرپلی    ».منسوبند به شیخ ابونصرالنجقی

ق  ودر زمان جهانشـاه قراقویونلـو   .هـ 861در تبریز به سال 
  )520-521 / 1: 1344 ،ابن الکربالئی: نک. (واقع شده است

 :اه  نکبراي دیوان جهانش -5
Karakoyunlu Hukumdari cihansah ve turkce 
siirleri, Doc. Dr. Muhsin Macit, Istanbul, 
Grafiker Yayinlari , Vladimir Minorsky, 
“Karakoyunlu Cihânşâh ve Şiirleri”, 
Selçuklu Araştırmaları Dergisi, çev.  Mine 
Erol, TTK, Ankara, 1971 

و  تخلص می کـرده » حقیقی«شعر گفتنی است جهانشاه در 
اشعار او از بهترین و عـالی تـرین اشـعار کالسـیک ترکـی      
آذربایجان است و جایگاه ممتازي در تاریخ ادبیات ترکی  و 

نقـدي بـر    ،نک مهـدي اللهیـاري تبریـزي   ( .آذربایجان دارد
 ،دوره دوم ،گزارش میـراث  ،اشعار بازمانده از دیوان حقیقی

هایی چنـد   از نسخه )23ص ،1391آذرماه ،3ضمیمه شماره 
نسخه ایروان با : از دیوان جهانشاه قراقویونلو یاد شده است 

غزل فارسی ،نسخه مـوزه   79رباعی ترکی و  16غزل و  58
غـزل و یـک    105ربـاعی ترکـی و    32غزل و 87بریتانیا با 

نـک  . (مستزاد فارسی و نسخ دانشگاه تهران وکتابخانه ملک
بخش کتـاب و   ،126ژوهش، شماره بشري، دوماهنامه آینه پ

 ))8پابرگ( کتاب پژوهی

برخی از محققان در اسـتناد بـه دیـوان شـعر جهانشـاه       – 6
جهت اثبات نوع مذهب قراقویونلوها دچـار نـوعی تنـاقض    

او در ایـن  . از جمله این افراد رویمـر اسـت  . اند گویی شده
نطور که برخـی او را توصـیف   آجهانشاه «: زمینه می نویسد

ند نباید یک شیعه متعصـب بـوده باشـد، ایـن امـر از      کن می
ن را بـه هـیج   آدیوان او نیز ثابت میشود که مضمون اشـعار  

توان گواه اعتقادات شیعی دانست بخصوص اگـر   وجه نمی
هاي بدعت  این دیوان با دیوان شاه اسماعیل که اقرار اندیشه

 ».ید مقایسه شودآن به شمار می آمیز شیعه افراطی سراینده آ
رویمــر از یــک طــرف جهانشــاه را ) 230: 1385رویمــر، (
دانـد کـه    و غالی نظیر شاه اسماعیل نمی »اي متعصب شیعه«

متضمن این امر است که جهانشاه شیعه اي معتدل بوده و از 
مضمون اشعار جهانشاه را بـه هـیچ   «طرف دیگر می نویسد 

بدیهی اسـت  ! »وجه نمیتوان گواه اعتقادات شیعی او دانست
» اعتقـاد شـیعی  «دیوان شعر جهانشاه نشانگر هیچگونـه   اگر

نیست باید رویمر به صراحت او را فردي سنی مسلک بداند 
آنچنان که  -»شیعه متعصب نبودن جهانشاه«و در این حالت 

چه معنی مـی توانـد داشـته باشـد جـز       -رویمر اشاره دارد 
شیعه فقط به کسی اطالق میشـود کـه    اینکه بنابه نظر رویمر

     !.عه غالی باشدشی
مطابق فتواي برخی (سلطان سلیم قبل از جنگ چالدران  -7

تشیع را تکفیر و آن را در قلمرو خود منع )عالمان اهل سنت
کرد  و به قتل عام همه شیعیانی کـه بـه آنهـا دسـت یافـت      

  )39: 1387 ،نک سیوري. (پرداخت
ناحیه . به معناي جماعت اهل حق است »گورانی«در اصالح  - 8

گوران کرمانشاه یکی از مراکز مهم فرقه اهل حق به شـمار مـی   
رود که با کوچ کردن یک عده از آنها بـه تبریـز و سـایر نقـاط     

نامیـده   »گـوران «آذربایجان فرقه اهل حق در نقاط مذکور به نام 
 ). 5هفت و : پیشگفتار ،1349 ،نک خواجه الدین. (شده است



  ٦٧/ اتشیع قراقویونلوه

تصوف به یکدیگر گفتنی است در روند نزدیکی تشیع و  -9
تنها بزرگان صوفیه نبودند که گرایشهاي شیعی از خود نشان 
دادند ، بلکه شخصیتهاي شیعی نیز از تصوف تاثیر پذیرفتند 

کمال الدین میـثم  . و در راه نزدیکی دو مکتب تالش کردند 
اي از متکلمـان   نمونـه  )ق679.د(بن علی بن میـثم بحرانـی   

احـوال جدیـد از تصـوف    وذ اوضاع و شیعه است که زیر نف
   )34: 1388فراهانی منفرد، . (ثیر پذیرفتأت

گفتنی است بهاءالدین حیـدر بـن علـی عبیـدي آملـی       -10
معروف به سید حیدر آملی عالم و صوفی بزرگ شیعه قـرن  

ـ  794پس از-720(هشتم نیـز بـا کوششـی سـترگ و     ) ق.هـ
اهتمامی بی بدیل همه توان خود را به کار گرفت تا به گمان 

ود این حقیقت را آشکار سـازد کـه در دل صـدف تشـیع     خ
گوهر تصوف نهان است و تشیع با تصوف یگانه اسـت نـه   

وي در این مسیر کتب و رساالت متعددي بـه رشـته   . بیگانه
تحریر در آورد که مهمترین آنها جامع االسرار و منبع االنوار 

دو مقدمه بر جامع االسرار و ر نک براي اطالع بیشت. ( است
هانري کربن و عثمان یحیی و  دنبالـه جسـتجو    ،نبع االنوارم

و الصـله بـین التصـوف و     141-138ص،در تصوف ایـران  
  ) 115-104ص، 2ج ،التشیع

هـاي غالیانـه در ایـن     حضور همزمان تصوف و اندیشه -11
مورد خاص همان نکته اي است که از مزاوي نیز نقـل شـد   

قـان نیـز بـه    برخـی دیگـر از محق  )94:  1363مزاوي ،نک (
هاي غالی در شیعه که بسترمناسبی براي نفـوذ   وجود اندیشه

تدریجی تصوف در میان شیعه به حسـاب مـی آیـد اشـاره     
همچنین در مورد . )847 / 1: 1388جعفریان، نک (اند  کرده

ـ     حضور همزمان اندشیه ه هاي اهل تسـنن و شـیعیان غـالی ب
 786.د(نی هاي علـی همـدا   عنوان مثال باید به آثار و نوشته

د کـه در آنهـا تسـنن راسـخ و نیرومنـد در      کراشاره ) ق. هـ
هاي شیعیان غالی در طریقت ظـاهر   شریعت در کنار اندیشه

عناصـري کـه سـبب     .)34: 1388فراهانی منفـرد،  (شود  می
اند و در مورد آنها توضیحاتی  غالی نامیدن قراقویونلوها شده

     .داده شد نیز در این روند جاي می گیرند
ش عامه ایبررسی سیر تشیع آذربایجان و گر اي که در نکته - 12

مـورد غفلـت   در دوران بعد از ایلخانان به تشیع  این ناحیهمردم 

ــه، نقــش مــذهب شــافعی در   ــان قــرار گرفت بســیاري از محقق
بررسی جغرافیاي تاریخی و پراکندگی مذهبی . آذربایجان است
آذربایجـان پیـرو   نشان می دهد بیشتر اهل سـنت  در این دوران 

نزدیکترین مـذهب  بسیاري جهات اند که از  مذهب شافعی بوده
اي بـه اهـل بیـت     عالقه ویژهشافعیان . استاهل سنت به تشیع 

خـود   مثال براي این امـر برجسته ترین . دارند) ص(پیامبر اکرم
بنیانگـذار ایـن   ) ق.ـ هـ 204 - 150(محمد بن ادریـس شـافعی   

تن این گـرایش نـه تنهـا بـه     مذهب فقهی است که به دلیل داش
. )28: 1377جعفریان، (تشیع بلکه به رفض نیز متهم شده است 

سروده اي معروف از او در دست است که گرایش محبتی او به 
* لو کان رفضا حب آل محمـد «: را نشان می دهد )ع(اهل بیت

بمکـه  *انا الشیعی فی دینی و اهلـی *فلیشهد الثقالن انی رافض
تـوان   اگرچـه نمـی  . )626: 1339مسـتوفی،  (.»ثم داري عسـقلیه 

تـوان   نقش زیادي به این عامل در گسترش تشیع داد ولی نمـی 
در کنار آن نباید از این امر غافل شد کـه  . بکلی آن را نفی کرد 

بسیاري از شیعیان در مواقع بحرانی خود را شافعی معرفی مـی  
در . کردند و با تقیه در پوشش آن به حیات خود ادامه می دادند

توان بـه کتـاب سـفینه     میبا نقش این عامل در آذربایجان رابطه 
رساله و مطلب مستقل است و در نیمه  209که مجموعه  تبریز 

ــري   ــتم هج ــرن هش ــی از  )ق.ه723- 721(اول ق ــم یک ــه قل ب
بـه    ،ابوالمجد محمـد بـن مسـعود تبریـزي     ،نویسندگان تبریز 

کتـاب  ایـن  مهمترین اهمیـت  . اشاره نمود نگارش درآمده است
هـاي گــرایش عمــومی   زمینــهبـا  آن اسـت کــه بـراي آشــنایی   

به تشیع منبع مهمـی بـه    حداقل نخبگان علمییا آذربایجانی ها 
مولف  که خود شافعی مذهب است، در مباحث . شمار می رود

را در عصر ) ع(ها و تعلق خاطر به اهل بیت کتاب حضور آموزه
ا و دانشـمندان بـه   در بین علمـ و خود در جامعه فرهنگی تبریز 

  .نمایش گذاشته است
  

  منابع
  ها کتاب

نجوم الزاهره فی ملوك ). 1972.(یوسف  ،ابن تغري -
  .وزاره الثقافه و االرشاد:قاهره ، مصر و القاهره
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عجایب المقدور فـی اخبـار    ). 1356.( ابن عربشـاه  -

، ترجمـه محمـد علـی نجاتی،تحـت عنـوان      تیمور
بنگـاه ترجمـه و   : تهـران  زندگی شگفت آور تیمور،

   .نشر کتاب
 .حــافظ حســین کربالیــی تبریــزي ابــن الکربالئــی ، -

، تصـحیح  روضات الجنان و جنات الجنان ).1344(
بنگاه  :جعفر سلطان القرائی، جزء اول و ثانی، تهران

  .ترجمه و نشر کتاب
صــحایف  ). بــی تــا.( )مــنجم باشــی(احمــد افنــدي -

  .، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهراناالخبار
تـاریخ عـالم آراي    ). 1350.(اسکندر بیـک ترکمـان   -

  .امیرکبیر :، به کوشش ایرج افشار، تهرانعباسی
خـروج و عــروج   ). 1361.(اسـمیت، جـان ماسـون    -

ــد، تهــرانســربداران مرکــز  :، ترجمــه یعقــوب آژن
  .فرهنگی عالمه طباطبایی

، بــه اعیــان الشــیعه). ق1406.( امـین، ســید محسـن   -
دارالتعـــارف  :یـــروتکوشــش حســـن االمـــین، ب 

  .للمطبوعات
ي هـا  هسلسـل  ). 1381( .باسورث، کلیفـورد ادمونـد   -

، راهنماي گاهشماري و تبارشناسـی،  ی جدیدماسال
مرکـز بازشناسـی    :، تهـران اي هترجمه فریـدون بـدر  

  .اسالم و ایران
به خط نظام  ).بی تا. (تاریخ سلطان محمد قطب شاه -

، 3885بن عبـداهللا شـیرازي، نسـخه خطـی شـماره      
  .کتابخانه ملی ملک

ــایی،  -  ــی طباطب ــال  تراب ــید جم ــها و  ).1349( .س نقش
  چاپخانه شفق: ، تبریز ي مسجد کبود تبریزها هنگاشت

ي هـا  هسک ).1355(. --------------------- -
آق قویونلو و مبناي وحدت حکومت صـفویه در  

   .موزه آذربایجان، تبریز 7، نشریه شماره )4(ایران

تاریخ سیاسی شیعیان  ). 1383( .پروینترکمنی آذر ،  -
از ورود مسلمانان به ایران تا ( اثنی عشري در ایران

  .موسسه شیعه شناسی :، قم)صفویه تشکیل
موسوعه تاریخ ایران   ). م2008( .جاف، حسن کریم -

سیاسی من قیام الدوله صفاریه الـی قیـام دولـت    
  .بیت الحکمه: بغداد ،2ج ،الصفویه

تاریخ تشیع در ایـران از   ). 1388. (لجعفریان ، رسو -
  .نشر علم :آغاز تا طلوع دولت صفوي، تهران

دین در دوره فرهنگ و   ). 1388.( ------------ -
   .قم ،1ج صفوي،

  .سمت :تهران ،تاریخ تشیع ).1385.(جمعی از مولفان -
، تصـحیح سـید   زبـده التـواریخ   ).1372.(حافظ ابرو -

   .نشر نی :رانته ،2و1کمال حاج سید جوادي، ج
حکومـت ترکمانـان    ). 1386.(حسن زاده، اسماعیل -

   .سمت :، تهرانقراقویونلو و آق قویونلو در ایران
روضـه   ).1381( .حشري تبریزي، مـال محمـد امـین    -

   .اطهار، به کوشش عزیز دولت آبادي، تبریز، ستوده
 تـاریخ  ). 1377( .خـان  غالمحسـین  خانزمانخـان،  -

 اهتمـام   بـه  ،آصـفیه  گلـزار  /جاهیـان  آصـف 

 تحقیقـات  مرکـز  :آبـاد  اسالم توسلی، محمدمهدي

  .پاکستان و ایران فارسی
 ،شناخت فرقه اهـل حـق  ). 1382.(عبداهللا  ،خدابنده -

  .امیرکبیر :تهران
دائـره  ). بی تا. ( خرمشاهی، بهاالدین و کامران فانی_ 

موسسـه تحقیقـات و نشـر    : ارف تشیع، تهـران عالم
  .)ع(معارف اهل البیت 

فرهنـگ جـامع فـرق    ). 1391.(خمینی، سید حسن  -
هـاي آیـت اهللا سـید مهـدي      پایه نوشته ، براسالمی

  .اطالعات :تهران روحانی،



  ٦٩/ اتشیع قراقویونلوه

 ).1379( .خنجی اصـفهانی، فضـل اهللا بـن روزبهـان     -
، به کوشش مسعود شـرقی،  تاریخ عالم آراي امینی

  .انتشارات خانواده: تهران
ــدین - ــه الـ ــی  ،خواجـ ــد علـ ــید محمـ ). 1349( .سـ

تاریخ و شـرح عقائـد دینـی اهـل     ( سرسپردگان
  .چاپخانه خورشید: تبریز ،)حق

تاریخ حبیـب السـیرفی اخبـار     ).1353( .خواند میر -
، 2، چ4، زیر نظر محمـد دبیـر سـیاقی، ج   افراد بشر

  .کتابفروشی خیام :تهران
، تاریخ و عقایـد اسـماعیلیه   ).1375.(دفتري، فرهـاد  -

نشـر و پـژوهش    :هـران اي، ت ترجمه فریـدون بـدره  
  .فرزان روز

ــران  ).1389( . --------- - ــماعیلیه و ایــ  اســ
ــاالت ( ــه مق ــدره )مجموع ــدون ب ــه فری اي،  ، ترجم

  .نشر فرزان روز :ویرایش شکوه ذاکري، تهران
، تاریخ تشیع در آذربایجـان  .)1385(.رضایی، محمد -

  .انتشارات شیعه شناسی :قم
تـاریخ  : دید ایران در عصر ج ).1380( .ر.رویمر ، ه -

 :آهنچــی، تهــران ، ترجمــه آذر1750-1350ایــران 
  .دانشگاه تهران

ــدالرحمن  - ــن عب ــدین محمــد ب  .ســخاوي، شــمس ال
ــرن   ).م1992/ق1412( ــل الق ــع اله ــوء الالم الض

   .دارالجیل :، بیروتالتاسع
مطلـع   ).1353. (سمرقندي ، کمال الدین عبـدالرزاق  -

 عبدالحسـین ، تصـحیح   و مجمـع بحـرین   سعدین
  .طهوري: وایی، تهرانن

، ترجمه وهـاب  قراقویونلوها ).1369.( سومر، فاروق -
   .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی :ولی، تهران

، ایران عصر صفوي ). 1387( .مروین سیوري، راجر -
  .نشرمرکز :ترجمه کامبیز عزیزي، تهران

، مجـالس المـومنین   ). 1354.( شوشتري، سیدنوراهللا -
  .شی اسالمیهکتابفرو :تهران

  کوشش  ، به سرانجام هنام ). 1375.( ، صدیق زاده صفى -
  .هیرمند:  ، تهران زاده صفى  صدیق هو ترجم

، بــه  کتـاب دیاربکریـه   ). 1356.(طهرانـی، ابـوبکر    -
 :ج، تهـران 2کوشش نجاتی اوغال و فاروق سـومر،  

  .طهوري
تاریخ العـراق  ). م 1939/ق.ه1357.(عباس  ،العزاوي -

مـن   ،الحکومات الترکمانیـه  ،)3(حتاللیین بین اال
 ،م1534/ ق.ه941م الـی سـنه   1338/ق.ه814 سنه

  وزاره المعارف: بغداد ،الطبعه االولی
 ).م1975.( )الغیاث(غیاثی، عبداهللا بن فتح اهللا بغدادي -

تــاریخ الغیــاثی، دراســه و تحقیــق طــارق نــافع 
   .مطبعه اسعد :، بغدادالحمدانی

مهـاجرت علمـاي    ).1388.( هـدي فراهانی منفرد، م -
  .امیرکبیر :،تهرانشیعه از جبل عامل به ایران

 در منتخـب اللبـاب  ).  م 1925.(هاشـمخان  محمـد  -

 خاندیش، و گجرات ،دکن سالطین ممالک احوال

آسـیایی   انجمن اهتمام به هیگ، ولزلی سر تصحیح
   .بینا :کلکته بنگاله،

، يپیدایش دولـت صـفو   ).1363.( مزاوي، میشـل م  -
   .نشر گستره :ترجمه یعقوب آژند، تهران

 ). 1364.(مســتوفی قزوینــی، حمــداهللا بــن ابــی بکــر -
 :، به اهتمام عبدالحسین نـوایی، تهـران  تاریخ گزیده

   .امیر کبیر
فرهنگ فرق ). 1372و  1368.( محمد جواد مشکور، -

بنیـاد پژوهشـهاي اسـالمی آسـتان     : مشهد ،اسالمی
  .2و چ 1چ قدس رضوي،

ــد جــواد  ،رمشــکو - ــیعه و ). 1368.(محم ــاریخ ش ت
  .انتشارات اشراقی: تهران ،4 ي اسالم تا قرنها هفرق
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 ).ق1309.( میرابوالقاسم رضی الـدین بـن نورالـدین    -

، به اهتمام سـید عبـدالطیف شـیرازي،    حدیقه العام
  .حیدرآباد دکن

ــینمیرجعفري - ــوالت  ). 1384.(،حسـ ــاریخ تحـ تـ
ایــران در  سیاسی،اجتماعی،اقتصــادي و فرهنگــی

ــان و ــان دوره تیموری ــفهانترکمان ــگاه  :، اص دانش
  .سمت :اصفهان و تهران

بخش ( جواهراالخبار ).1378.( منشی قزوینی، بوداق -
ـ 984تاریخ ایران از قراقویونلو تا  ، مقدمـه، )ق. ـه

مرکـز  : تهران تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد،
  .نشر میراث مکتوب

دائره المعـارف  ). تابی . (موسوي بجنوردي، کاظم _
بنیاد دائره المعارف بـزرگ  : بزرگ اسالمی، تهران

  .اسالمی
ــین  - ــوائی، عبدالحس ــات   ).1370.( ن ــناد و مکاتب اس

 :تهـران  ،تاریخی ایران، از تیمور تا شاه اسـماعیل 
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 ).1386( .عباسقلی غفاري فردو  عبدالحسین ،نوایی  -
ـ ت ی، اجتمـاعی، اقتصـادي و   اریخ تحوالت سیاس

  .سمت :، تهراندر دوره صفویه فرهنگی ایران
، محمـد جـواد   ترجمه فرق الشیعه). 1353.(نوبختی  -

  .بنیاد فرهنگ ایران :تهران مشکور،
بـه  خلد بـرین  ).1379.(واله اصفهانی، محمد یوسف -

   .میراث مکتوب:کوشش میرهاشم محدث، تهران
 گلشـن ). ق 1301.( قاسـم  بـن  محمـد  هندوشـاه،  -

  .  سنگی چاپ ،فرشته تاریخ /ابراهیمی
، تشکیل دولت ملی در ایـران  ).1362.(هینتس، والتر -

   .خوارزمی: ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران
  
  

  مقاالت
نقـدي بـر اشـعار    «). 1391.(مهـدي  ،اللهیاري تبریزي -

دوره  ،گـزارش میـراث   ،»بازمانده از دیوان حقیقـی 
  .24- 31: 3ضمیمه شماره ،دوم

تـاریخ آصـف جاهیـان    « ). 1381.( الهی، امیر سـعید  -
، شماره کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، »)گلزار آصفیه(

64: 45.  
حاکمـان زن   ).1385و  1384( .ترکمنی آذر ، پـروین  -

سیده خـاتون، ترکـان   «شیعه مذهب در تاریخ ایران 
 و 6، شماره بانوان شیعه ،»خاتون، جان بیگم خاتون

7 ،66-49.  
نگـاري در   تـاریخ « ).1388.(، محمـود   ادقی علويص -

دکن براساس نسـخه خطـی تـاریخ سـلطان محمـد      
شـماره   ،کتاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا   ، »قطب شاه

132 :95-92.  
سـه گفتـار در بـاب تـاریخ     « ).1337.(کربن ، هانري -

 مجلـه دانشـکده ادبیـات    :تهـران  ،»معنویات ایران
  .46-63 ،5ش ،تهران
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