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هدف : بحث اصلی در مقاله حارض بررسی و تأکید این نکته است 

كه همیشه منی توان اسناد موجود را تنها راه شناخت حقایق تاریخی 

دانست. در بررسی  علل  اختالف و درگیری میان سلطان یعقوب 

 آق قویونلو با شیخ  حیدر  صفوی ، سند تاریخی به تنهایی منی تواند علت 

واقعی این تنش را روشن مناید.

روش/ رویكرد پژوهش : این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی تاریخی 

و بر پایۀ اسناد و منابع كتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته 

است. 

یافته ها و نتایج : طبق مطالعه وبررسـی صورت گرفته، برخالف آنكه  

سلطان یعقوب آق قویونلو، به رصاحت، طی مكتوب  ارسالی   خود به 

سلطان  بایزید عثامنی، علت بروز اختالف باصفویان و رسکوب آنها  را 

بدعت  مذهبی آنها دانسته است؛ با بررسی و توجه به واقعیات و 

مستندات تاریخی و  جمع بندی نهایی آنها روشن می شود كه علت این 

امر نه عامل مذهبی،  بلكه مالحظات مهم دیگر از جمله مسائل امنیتیـ  

نظامی واقتصادی بوده است. 

ڪلیدواژه ها 
 حیدر صفوی/ یعقوب آق قویونلو/ اسناد/منابع تاریخی/ ارتباطات سیاسی
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1. دانشجوی دکرتای تاریخ ایران 

دانشگاه آزاد اسالمی واحدنجف آباد 

اصفهان)نویسندۀمسئول(

zarrinzadh@yahoo.com 

2. استاد تاریخ ایران دورۀ اسالمی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان

hmj@ltr.ui.ac.ir

تضاد سند با واقعیت تاریخی
 دربیان  علل  اختالف  سلطان 

یعقوب آق قویونلو  با    شیخ حیدر صفوی

مقدمه 
 شكل گيري وپدیدآمدن اسناد و نامه های تاریخی حاصل فرآیند فعاليت دستگاه هاي دیوانی 
و اداري است. این اسناد، در همه زمان ها و به خصوص در برخی دوره های تاریخی، كه 
متون معتبـری براي روشن ساختن ابهـامات تاریخي وجود ندارد، مي توانـد بسيار مفيد و 
مؤثر باشد؛ زیرا به حقایقـی می پردازد كه در  كتاب هاي تاریخـی به آن اشاره ای نشده است.
در كنار این موضوع، اسناد حال وهوای دستگاه هاي حكومتـي را در مسائل مهم روزگار 
آشكار می كند، باید توجه داشت كه محتواي اسناد، نمي تواند مبنای مالك قضاوت نهایي 
قرار گيرد، زیرا مانند بسياري از نگرش هاي مالحظه شده در تأليفات تاریخي كه مانع بيان 
كامل واقعيت می شود، مانند اینكه مورخ وابسته به چه قشر و طبقه اجتماعی بوده، در چه 
محيطی به نگارش تاریخ پرداخته، در كدام محيط فكری رشد كرده ، چه منافع اجتماعی و یا 
دلبستگی یا تعلق خاطری داشته، وده ها علت دیگر. نامة حكومتي نيز نمي تواند روشن كنندة 
همة مسائل مربوط باشد، بلكه گوشه ای از واقعيت را به تصویر مي  كشد و یا حتي مي تواند 
در تضـاد كامل با واقعيـت باشد.این پژوهش به یك نمونه از این تضـادها مي پردازد. در 
نامة برجاي مانده ازسلطان یعقوب آق قویونلو، خطاب  به سلطان  بایزید عثماني، درباره علت 

سركوب شيخ حيدرصفوي، چنين امري به چشم مي خورد. 
آق قویونلوها سلسله ای ازحكومت های ایراني به شمـار می رونـد كه با رهبـری سران 
ایل بایندر از دورة اوزون حسن آق قویونلو- فرمانرواي وقت آق قویونلوها- به بعد)یعني 
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بين اواسط قرن نهم  قمری تا اوایل سده دهم و تا قبل از تشكيل دولت صفوی(توانستند 
بربخش های عمده ای از ایران آن زمان )از قفقاز، آذربایجان، دیاربكر، كرمان گرفته تا سواحل 

خليج فارس و حتی بغداد( فرمانروایي كنند.                                    
حكومت آق قویونلوها،مانند بسياری از حكومت های دیگر فرجامی ناخوشایند داشت 
و آخرین فرمانروای این سلسله به وسيله صفویان از حكومت ساقط شد و از بين رفت. 
اینكه چرا و چگونه حكومت آق قویونلوها ساقط شد و ازهم پاشيد و نقش صفویان در 
این ميان چه بود، موضوع این نوشتارنيست. پژوهش حاضر درپی پاسخ به پرسش های 

زیر است:
1. چه عواملي بعد از گذشت 22 سال روابط گرم و صميمانه صفویان با آق قویونلوها، 

باعث تنش در این روابط شد؟ 
2.  علل  اختالف و درگيري ميان سلطان یعقوب  آق قویونلو با شيخ حيدر صفوي، همان طور 
كه سلطان یعقوب آق قویونلو در نامه اش به دولت   عثماني نوشته، ناشي از بدعت مذهبي صفویان 

بود؟ 
3. علت اصلي بحران در روابط صفویان و آق قویونلوها، نه مذهب صفویان بلكه بيشتر 
برآمده از تغييرنگرش هاي حكومتي آق قویونلوها و احساس تهدیدشدن چند بُعدي منافع 

راهبردي آق قویونلوها توسط صفویان بوده است؟ 
پاسخ این پرسش ها، رویكردي است كه پژوهش حاضر درصدد است با محورقراردادن 
و تجزیه  و تحليل اسناد و كتاب های تاریخي ، پاسخي مناسب براي آن پيدا كند. این موضوع، 
تاكنون به صورت مستقل بررسی نشده است و به تنهایی مي تواند مقدمه اي براي پژوهش هایی 

ازاین قبيل، در اسناد برجاي مانده ازقرن نهم محسوب  شود.

رشح و تحلیل نامۀ سلطان یعقوب آق قویونلو به سلطان بایزید عثامنی در باب علت قتل 
شیخ حیدرصفوى

 این سند، به همراه جوابية آن در جلد اول ) صص302 - 305 ( مجموعه دو جلدي  منشات 
السالطين فریدون بيگ1 آمده است. متن نگاشته شده و پاسخ آن به زبان فارسي است و نامة 
اول را سلطان یعقوب آق قویونلو به سلطان بایزید دوم، سلطان وقت عثماني نوشته است. 
در این سند تاریخي، سلطان یعقوب آق قویونلو، در ابتدا، جریان و كيفيت جزئيات درگيري 
با شيخ حيدرصفوي را شرح داده و بعد علت اصلي قتل شيخ  حيدر صفوی  را چنين بيان 
كرده است:» بر رأی عالم آرای پادشاه عالی حضرت جم جاه و خداوندگار فلك رتبت .....ام 
، المؤید من  ، العامل بكتاب اللهّ ، القائم بامر اللهّ ، المجاهد لدین اللهّ  المسلمين، الغازی فی سبيل اللهّ

1. کتاب منشآت السالطین،  نوشته 

فریدون احمد پاشا معروف به فریدون 

بیگ است. وی از اتباع عثامنی بود. 

این مورخ، ایام نوجوانی را در خانۀ 

عبدالله چلبی زاده دفرتدار گذرانیده و به  

خدمت محمد سوکولی پاشا،وزیراعظم  

درآمد و از منشیان محسوب  شد.

در محرم  978 به مقام»رئیس الکتاب  و 

نشانچی)مهردار(«منصوب شد.فریدون  بیگ 

در شوال 982 به تألیف منشآت السالطین 

پرداخت و در 21 صفر 991 درگذشت 

)برای توضیحات بیشرت در بارۀ این شخص و 

كتاب منشآت وی  ن.ك. : غفاری فرد، 1380 

دى و بهمن(. بخش هایی از این كتاب را 

عبدالحسین نوایی در كتاب اسناد و مکاتبات 

تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسامعیل ترجمه 

كرده است.  

حجت زرین زاد | 
حسین میرجعفـری 
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عنداللهّ الملك المجيد ... بعون اللهّ الملك المنان، احباء دولت كامران ..... سر حلقه ارباب ضالل، 
شيخ حيدر...[و]فرقه ضال و مجمع ضالل، اعدای شرع نبوی وخصمای طریقه مرتضوی 
و خارجيان دین و دولت و باغيان ملك و ملت بودند، مژده خذالن و نوید قهرایشان، اتم 
بشارات اصحاب دین و ملت و اعظم مسرات اولياء دولت و عموم ساكنان بالد امن و امان و 
قاطبه متوطنان امصار عدل و احسان ما بود، باید كه ورود این مژده فرخنده انجام، موجب مزید 

شكر واهب العطيات و دعاء دولت عدالت آیات گردد ...« )1274،ج1،صص303-302(.

سلطان بایزیددوم نيز درجوابية ارسالي خود به سلطان یعقوب شعف و شادي خود را از این 
اقدام ظاهراً موافق شرع وعمل دیني اعالم داشته وضمن تأیيد عمل سلطان  یعقوب آق قویونلو 
چنين مي نگارد كه :»ازاستيال و تغلب فرق ناجيه بایندریه ایدهم اللهّ بر گروه ضاله حيدریه 

تضاد سنـد  با  واقعیت تاریخـی
 دربیان  علل  اختالف سلطان ...

نامۀ ارسالی سلطان یعقوب آق قویونلو 

 به حكومت عثامنی ها دربارۀ علل رسكوب 

شیخ حیدر صفوی به علت مذهبی 

)فریدون بیگ،1274، ص303(

تصویر 1
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لعنهم اللهّ ودمرهم جهانيان را فرحت در فزوده و از اشعه شمع این فتح و فيروزی انجمن روم و 
شام را نور و صفا درفزود...«).1274،ج1،صص302-302( ) تصویر شمارة 2(. 

آیا به راستي واقعيت تاریخي همين بوده وعلت این درگيري واختالف آق قویونلوها و 
صفویان دربدعت مذهبي شيخ  حيدر و گروه طرفدار او بود؟ با بررسی وقایع و حوادث مقدم 
بر این واقعه مي توان به این نتيجه رسيد كه جریان به گونه اي دیگربوده ودر حقيقت، علت اصلي 
واقعيت رخ داده ناشي از عوامل سياسي و نظامي بود. در واقع، مي توان گفت كه قضاوت برعلل 
این درگيري براساس نامه یاد شده خطاست، زیرا  سند یاد شده  قلب و تحریف بخش مهم و 

آشكار واقعيِت رخ داده  است. 
براي درك و فهم بهتر ماجرا، ذكر مختصري از سير و شكل گيري تاریخ روابط ميان 
آق قویونلوها و صفویان ضروري به نظر مي رسد. سال 861ق. را مي توان نقطه عطف مهمي  
در روابط آق قویونلوها با صفویان دانست. این دوره، زماني بود كه ائتالف و اتحاد شيخ  جنيد 

حجت زرین زاد | 
حسین میرجعفـری 

جوابیۀ  ارسالی حكومت عثامنی ها به 

سلطان یعقوب  دربارۀ ابراز خوشحالی 

خودشان  از رسكوب شیخ حیدر صفوی 

)فریدون بیگ،1274، ص306(

تصویر 2
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صفوي با اوزون  حسن آق قویونلو شروع شد. در كنار تعداد اندكي از مورخان صفوي، كه علت 
این اتحاد و دوستي را ناشي از مسائل عاطفي وعالقه و محبت اوزون حسن به طریقت صفوي 
دانسته اند، بيشتر مورخان این دوره، آن را ناشي از مالحظات سياسي و برگرفته از همسویي 

 منافع و به خصوص وجود دشمني مشترك به نام قراقویونلوها  یاد كرده اند.
ریشة خصومت شيخ  جنيد صفـوي با قراقویونلـوها ناشي از اهداف تعریف و تعيين 
شده براي طریقت صفوي به رهبري خودش بود. مختصـر توضيح آنكه پس از اینكه شيخ  
صفی الدین اردبيلی توانست طریقت صفوی را  به وجود آورد و جانشينان وی نفوذ معنوی، 
ثروت كافی، و مریدان مختلف از صحراگردان و رمه گردان آناتولی گرفته تا تالش و قراداغ را 
پيرامون خود به عنوان مرید جمع كند، اساس تشكيالت نظامی و جنگی شيوخ بعدی شكل 
گرفت. وقتی شيخ  ابراهيم صفوی معروف به »شيخ شاه« نواده شيخ  صفي الدین  اردبيلي، در 
آستانة مرگ قرار گرفت، بنابر روایت های نقل شده مورخان، پسر كوچك خود شيخ  جنيد را از 

ميان شش فرزند خویش به جانشينی انتخاب كرد)امينی هروی،1383،ص36(.
  شيخ جعفر،عموی  شيخ جنيد، شخصيتی عالم و آگاه به امور فقه اسالمی  ولي در عين حال 
جاه طلب و خواهان سروری بود. وی نوجوانی و بلند پروازي سياسي شيخ  جنيد را دستاویز 
قرار داد و مسند ارشاد صوفيان را در اختيار و وظيفه قيهّمی شيخ جنيد را بر عهده گرفت 

) غفاری،1343،ص261(.
  وی، با استفاده از نفوذ سياسی و خویشاوندی كه با جهانشاه قراقویونلو پيدا كرده بود، 
مزاحمت الزم را از طرف این قدرت سياسی برای شيخ جنيد فراهم ساخت. در این زمان، 
جهانشاه قراقویونلو، حكومت پهناوری درآذربایجان، عراق عجم، و عراق عرب تشكيل داده 
بود كه اردبيل منطقة اصلي صفویان نيز دراین قلمرو قرار داشت. نفوذ روز افزون و افزایش 
پيروان شيخ  جنيد، ترس و تهدیدهای جهانشاه را باعث شد، لذا ازطرف قراقویونلوها به شيخ 
 جنيد تكليف كردند كه از اردبيل بيرون رود و اگر از فرمان جهانشاه  سرپيچی كند، اردبيل 
با خاك یكسان خواهد شد. طبق نوشته منابع، جهانشاه خطاب به شيخ جنيد چنين نگاشت: 
»هرچند ترا منع كردیم ممنوع نشدی گویا لذت بزرگی در كامت جای گرفته همه حال برخيز 
و از قلمرو من بيرون رو و اال آماده باش كه اردبيل را خراب خواهم كرد و قتل عام خواهم 

نمود« ) جهانگشای خاقان،1364،ص  38 ؛عالم آرای شاه اسماعيل،1384،ص24(. 
 به دنبال این تهدید وهمدلی شيخ  جعفر، با جهانشاه، شيخ جنيد خود را مجبور به خروج 

از اردبيل دید )روملو،1384، ج 2،ص601 (. 
اما شيخ  جنيد كه از اردبيل رانده شده بود، مأیوس نشد و جهت یافتن پایگاهي جدید 
با كوشش و پشتكار عرصه ای را ازسواحل دریای سياه، تا كرانه هاي دریای مدیترانه، و رود 

تضاد سنـد  با  واقعیت تاریخـی
 دربیان  علل  اختالف سلطان ...
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دجله و فرات طي طریق نمود. در حقيقت،  شيخ جنيد در زمان اقامتش در مناطق مختلف 
آناتولی و شام، از روابط و مناسباتی استفاده كرد كه خانقاه اردبيل از زمان های قبل در آن 
نواحی و مناطق دیگر برقرار كرده بود و شيخ جنيدتوانست این روابط را تقویت و به ميل خود 
در آن مناطق نفوذ كند. درنهایت، از نظر سياسی، وی دریافت كه برای رسيدن به اهداف خود 
باید در پناه حمایت حاكمی قرار گيرد كه از نظر اهداف سياسی با وی دارای منافع مشترك 
باشد. پس، موفقيت و راه رسيدن به اهداف خود را در رقابت بين دو اتحادیة قراقویونلو، 
آق قویونلو، و شخص اوزون حسن به عنوان رقيب و دشمن اصلی جهانشاه قراقویونلو یافت. 
كمي بعد، شيخ  جنيد توانست با خواهر اوزون حسن ازدواج كند كه به گفته فضل الل روزبهان  
خنجی، خبر آن تا دورترین نقاط روم و شام پيچيد،  درنتيجه صفویان و  در  رأس آنها شيخ جنيد 

از شهرت و اعتبار بيشتری برخوردار شدند)1382، ص261(. 
وی، در این زمان در محيط امنی كه آق قویونلوها برای او ایجاد كرده بودند، آسوده خاطر به 
تبليغ و انتشار عقاید خویش در سرزمين آق قویونلوها و پيرامون آن پرداخت. شهر پرجمعيت 
»آمد« كه اهالی آن را مسلمانان سني مذهب، مسيحيان)یونانيان و ارامنه(و یهودیان تشكيل 
مي دادند؛ از هر لحاظ برای تبليغ تعاليم شيخ جنيد زمينة مناسبی بود. شيخ  جنيِد شيعه مذهب 
آق قویونلوها  شده  تصرف  قسمت  نواحی  تمامی  برای  اوزون حسن  موافقت  جلب  با 
نمایندگاني به نام »خليفه« از طرف خود منصوب  كرد تا برای او پيروان تازه ای فراهم آورند 

)هينتس،1378،ص48(.
 اما در توضيح اینكه چرا اوزون حسن سنُي مذهب مایل به اتحاد با شيخ جنيد شيعه مذهب 
شد، الزم  است توضيح مختصري از نحوة قدرت یابي آق قویونلوهاداده شود.اتحاد آق قویونلو 
پونتوس  از جبال  امردرمحدودة كمتر شناخته شده ای ظهور كرد كه در شمال  درابتدای 
تا خط ساحلی دریای سياه در آناتولی شرقی و در جنوب تا كمربند فرات بر فراز شام 
بزرگ گسترش می یافت)وودز،1999،ص29(. تا زمان  مرگ آخرین ایلخان مقتدر مغول، 
ابوسعيد ایلخانی، آق قویونلوها گمنام بودند. با شروع دوران هرج و مرج، آشفتگی و آغاز 
دوران حكومت های ملوك الطوایفی، این قبيلة تركمن مانند رقيب دیرینة خود قراقویونلوها، 
امارت نشينی را در آناتولی شرقی را به وجود آوردند. »طورعلی بيگ« جد سوم اوزون حسن، 
كه ابوبكرطهرانی او را معاصر غازان خان می داند، نخستين شخصيت تاریخی شناخته شده این 
خاندان به شمار می رود. مسير اصلی تاریخ آق قویونلوها را قراعثمان، نوة طورعلي بيگ رقم 
زد. وي كوچك ترین پسرقتلوبيگ و بيشتر به قراعثمان و قرایولوك موسوم بود. در نخستين 
سال های قرن نهم  قمری، در موقع حملة تيمور به آناتولی، قراعثمان به استقبال تيمور شتافت 

و به قول ابن عربشاه چون به نزد تيمور رسيد، دستش ببوسيد )1386،ص96(. 
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وی با این حركت، منافع خود و آق قویونلوها را تضمين كرد. تيمور هم چون همه جا 
مقاومت ومخالفت رقيب دیرینة خود، قراقویونلوها را در مقابل خود می دید و می دانست 
كه خاندان قراقویونلوها با آق قویونلوها رابطة خوبی ندارند، مقدم قراعثمان و همراهان او را 
گرامی داشت و وعده های اميدبخش به آنها داد) ابن عربشاه ،1386،ص96(. این اقدام تيمور، 
باعث شد قلمرو آق قویونلوها شكل سرزمينی مشخص پيدا كند؛ سلطه بر مسيرهای مهم 
مهاجرتی و تجارتی ممكن شود؛ و قلمروهایی برای توزیع به عنوان ایاالت، ميان خویشاوندان 
و به عنوان پاداش سياسی ميان مزدوران شخصی و امرای ایالت آنان فراهم شود. مرگ 
تيمور پایانی بر روابط ميان آق قویونلوها و خاندان تيمور نشد و قراعثمان پيوندهای ميان 
آق قویونلوها را حفظ و تحكيم كرد. وی، چندی پس از سقوط خاندان ميرانشاه تيموری در 
آذربایجان خود را تحت الحمایة شاهرخ تيموری قرار داد. به نظر می رسد عمده ترین عاملی 
كه آق قویونلوها را در كنار تيموریان نگه می داشت،وجود دشمنی مشترك به نام قراقویونلوها 
بود كه همواره هر دو قدرت را به چالش می طلبيد.آق قویونلوها و قراقویونلوها، پيوند خونی 
داشته و در اصل از یك ریشه بودند. اما با توجه به نوع زندگی و تفكر عشيره ای اعضای 
هر دو طایفه، كه براساس زندگی چادرنشينی و مرتع داری استوار بود، نزاع بر سر مرتع و 
چراگاه و حس برتری جویی عوامل مهمی دردشمنی دائمی قراقویونلوها با آق قویونلوها بود. 
این خصومت ها همواره حيات سياسی آق قویونلوها را تهدید می كرد»ميان طائفتين عداوت 
قدیم قائم بود«)استرآبادی،1927،ص1369(. مرگ قراعثمان، حكومت آق قویونلوها را وارد 
جنگ هاي داخلي كرد. در دوران بيست و دو ساله جنگ داخلی فراگير ناشی از مرگ قراعثمان 
بيش از یازده مدعی كوشيدند با حمایت تيموریان، مماليك عثمانيان، و حتی قراقویونلوها، 

اتحاد آق قویونلوها را دوباره تجدید نمایند. 
بدین ترتيب، وقتی كه شيخ جنيد شيعه مذهب با اوزون حسن سنُي مذهب ائتالف خود 
را آغاز كرد، این فرمانروای تركمن در شروع  كار خود بود. اوزون  حسن، در كنار دشمن 
بيروني خود یعنی جهانشاه از درون نيز با برادرش جهانگير بر سر قدرت اختالف داشت 
و هنوز پایه های قدرت وی از استحكام كافی برخوردارنشده بود. اوزون حسن، با درایت و 
بصيرت وافر سياسی، دریافت كه می تواند از شيخ جنيد شيعه مذهب به عنوان متحدی مفيد 
در برابر قراقویونلوها استفاده كند. ظاهرشدن همين نقش ارزندة شيخ جنيد و پيروانش و 
هميارشدن آنها با برنامه های اوزون حسن، موجب شد، وی دوستی خود را با صفویان به شكل 
محكم تری استوار سازد كه نتيجة آن موافقت اوزون حسن در ازدواج خواهرش خدیجه بيگم 

با شيخ جنيد بود. 
در كناراین مسائل، با توجه به ميراث بر جاي مانده از تحوالت مذهبي بعد از عهد مغول، 
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در رویكرد و نگرش جامعة اسالمي قرن نهم، تعصب مذهبی زیادي بين حاكمان و مردم 
زمان وجود نداشت. به خصوص، برای سياستمداری چون اوزون حسن كه دور از تعصب بود. 
با اتخاذ چنين رویكردي بود كه او اجازه داد »دسپينا كاترینا« همسر یونانی اش تا پایان عمر 
خویش مذهب عيسوی خود را حفظ كند و آداب آن را بجا آورد )باربارو و دیگران،1382،ص، 
23(.برای اوزون حسن،  مانند بسياری از حاكمان آن زمان، مذهب شيخ جنيد مهم نبود. او تنها 
به این امر می اندیشيد كه این شيخ در مبارزات وی با همة مخالفانش از جمله جهانشاه از 
نقش بسيار مهمي می تواند برخوردار باشد. درنتيجه این فكر، و دیدن آثار فوري مثبت این 
همگرایي بود كه سه سال تمام شيخ  جنيد در دیاربكر از مهمان نوازی اوزون حسن برخوردار 
شد. در كنار این تسامح مذهبي، تدبير، بخت مساعد،  و قرار گرفتن صفویان شيعه مذهب در 
كنار آق قویونلوهاي سني مذهب بودكه پيروزی هاي بزرگي براي آق قویونلوها در تاریخ شكل 
گرفت. نتيجه آن شد كه اوزون حسن »... كعبتين ملك در دست داشت و همه نقش مراد مي زد 

و زیاده از آنچه مي خواست مي آمد«)بوداق قزویني،1378،صص76-74 (. 
با مرگ شيخ جنيد، اوزون حسن، شخصاً قيموميهّت جوان ترین فرد خاندان صفوی، 
یعنی حيدر را برعهده گرفت. شيخ حيدر، كه آن زمان 9 سال داشت، زیر حمایت مستقيم 
اوزون حسن به اردبيل اعزام شد. »با وجود صغر سن سجاده شيخوخيت در چله خانه اردبيل 
را به او تفویض فرمود«)روزبهان خنجی،1382، ص265(.علت این امر نيز مشخص است؛ 
اسپناقچی، مورخ قرن سيزدهم این قضيه را چنين تحليل مي كند: »از طرفی به علت وابستگی 
نزدیك شيخ  حيدر به اوزون حسن و با نفوذ مستقيم و آشكار اوزون حسن بر پيشوای خردسال 
طریقت صفوی، مریدان بی شمار وی همراه  شدند، از طرف دیگر با توجه به تفكرات و 
برنامه های بعدی كه اوزون حسن برای توسعه ارضی و نظامی خود به عمل آورد، وجود شيخ 

از برای ضبط ایران و آناتولی الزم بود«)1379،ص 29(.
برنامه های اوزون حسن در استفاده از نيروهای صفوی و رهبرشان كه در حلقة نفوذ وی 
قرار داشت و اهميت یافتن روزافزون صفویان برای تودة مردم و هماهنگ بودن كامل شيخ  
جوان با آق قویونلوها، كار به جایی رسيد كه اوزون حسن در سال های نزدیك به سال 878ق. 
دختر بزرگ خود، حليمه بيگی آغا ) مارتا( را، كه تقریباً با شيخ حيدر همسن بود با تشریفات 
رسمی در اردبيل به عقد رهبر  طریقت صفوي  درآورد. با این ازدواج، هم آق قویونلوها در 
رسيدن به اهداف موردنظر خود دلگرم شدند و هم دیگر بار صفویان توانستند، فرهّ  ایزدی 

شاهی را به خود نزدیك تر از زمان شيخ جنيد كنند )خواندمير،1380،ج 4 ، ص435(. 
روابط گرم آق قویونلوها و صفویان، بعد از وصلت شيخ حيدر صفوی با دختر اوزون حسن 
تا سال 882 ق. ادامه داشت. این سال، از نظر تاریخی و ارتباط ميان آق قویونلوها و صفویان از 
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اهميهّت خاصي برخوردار است. مرگ اوزون حسن در این سال و قتل سلطان خليل فرزند و 
جانشين او، توسط مخالفان حكومت كه در رأس آنها، یعقوب ميرزا فرزند دیگر اوزون حسن 
قرارگرفته بود، سرنوشت دیگري را در این روابط سياسي شكل داد. علت اساسي آن هم تغيير 

خط مشي و نگرش جدید حكومت آق قویونلوها به سياست هاي داخلي و خارجي بود. 
 مدت ده سال تمام، یعنی از 883 تا 893 ق.  خط مشی اصلي آق قویونلوها در اولویت 
دادن به حفظ روابط مسالمت آميز با همه قدرت ها و به خصوص با دولت های مهم آن 
روزگار شد. درنتيجه، محافظه كاري سياسي جاي رویارویي هاي بلند پروازانه و جهانگيرانة 
اوزون حسن را گرفت. شكل آشكار و نمود بارز این نگرش سياسي را افزوده نشدن هيچ 
قلمرو جدیدي به سرزمين آق قویونلوها در عهد سلطنت  سلطان  یعقوب است.این زمان، 
اولویت حكومت عمران و آبادی بود و تحقق نهایي این امر جزئی مهم از سياست های 
اصلی این فرمانرواي آرامش طلب1 و جوان بود. اما، این اقدامات به هيچ وجه مورد توجه و 
عالقه رهپویان طریقت صفوی نبود. اسكندربيك  تركمان، مورخ مشهور عهد صفوي، به 
نكته ظریف ودرعين حال دقيقی از علل دروني اختالف بين سلطان  یعقوب و شيخ حيدر 
اشاره می كند كه در عين كوتاهي عبارتی مهم است. وی می نویسد: »سلطان حيدر را كه، احراز 
مثوبات غزا بر طبيعت غالب بود سلوك سلطان یعقوب را كه پسر خال آن حضرت بود بروفق 

دلخواه مشاهده نمي نمود«)1386،ج1،ص19(. 
دراین زمان، شيخ  حيدر توانسته بود  اساس قدرت دنيایی خود را در برنامه ریزي هاي 
دقيق شيوخ قبل و  قرارگرفتن در محيط امن به وجود آمده از طرف اوزون حسن در دیاربكر 
و بعدها در خانقاه  اردبيل به حدهّ كافی تقویت كند2 نتيجه برنامه ریزی دقيق توأم با كار 
شبانه روزی آن شده بود  كه اساس تشكيالت جنگی و نفوذ اجتماعی طریقت صفوی در 
ابعاد مختلف جلوه گر شد. واریز سيل ثروت و مریدان ماجراجو و مشتاق جنگ از هر طرف 
به سوی شيخ  حيدر دستگاه جنگي طریقت صفوي را از هر لحاظ براي عمليات جنگي مهيا 

نمود )روزبهان خنجی،1382، ص265(.
در مورد آغاز روابط بين شيخ  حيدر و سلطان  یعقوب، قبل از به  قدرت رسيدن این فرمانروا، 
اطالعات چندانی وجود ندارد. به روایت منابع صفوي، شيخ  حيدر، زمانی كه نخستين بار كاله 
مخصوص قزلباش را به اوزون حسن نشان داد، او آن را بوسيد و بر سر نهاد، ليكن پسرش 
یعقوب  ميرزا از بر سر نهادن آن امتناع كرد و این منشأ دشمنی بين شيخ حيدروسلطان یعقوب 
شد ) جهانگشای خاقان،1364،ص  42؛ عالم آرای  شاه  اسماعيل ،1384،ص26(. اما  علت این 
اختالف همان تحليل و تفسيري  است كه اسكندر بيگ تركمان بيان داشته است. همان طور 
كه ذكر شد، سلطان یعقوب، بيشتر طالب آرامش و مدارا با همه بود وشيخ  حيدر مشتاق جنگ 

1. توصیفات دو نفر از مورخان صفوی شّمه ای 

کوتاه ازدرون مایۀ شخصیت سلطان یعقوب را به 

منایش می گذارد، احمد غفاری می نویسد: »اکرث 

اوقات ییالقش سهند و قشالقش در تربیز بود 

و اوقات به عیش و طرب می گذرانید و میلی 

متام به شعرا و شاعران داشت«)1343، ص254(. 

و در بارۀ همین شخصیت  مطرح آق قویونلو، 

منشی بوداق قزوینی نیز آورده است: »...]در 

زمان سلطنت سلطان یعقوب[  با سالطین 

رسحد شمشیر خالف در غالف كرده بودند.

در رعیت پرورى غلو داشت وحكم فرمود كه 

در مملكت او توجیه خارج مطلقا نباشد... و 

مدار مهاّمت عرف و رشع  ]سلطان یعقوب[  بر 

قاىض عیىس صدر بود...«)1378 ،صص81 -83 (.

2. تعبیر اسکندربیک ترکامن ، نگرش شیخ 

حیدر در دستیابی به قدرت از طریق استفاده از 

نفوذ معنوی را به وضوح نشان می دهد »...آن 

حرضت را روز به روز اسباب حشمت و مكنت 

زیاده تر می گشت ... تا آن كه جامع سلطنت 

صورى و معنوى گشته، باطنا به دستور مشایخ 

و اهل الله مسالك طریق ارشاد و دین پرورى 

و ظاهرا بآئین سالطین مسند آراى رسورى 

بود...«)1386،ص 19 (.
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و جنگاوري. امري كه این جنگ و جدال را ده سال به عقب انداخت، در كنار سياست ها و 
تدابير صفویان، جوهره شخصيتي مالیم سلطان یعقوب بود. وي تا مدت ها اقدامات صفویان 
را  جدي نمی گرفت. سلطان یعقوب، بر این اعتقاد و باور بود كه»از لشكركشی شيخی چه 
رو نماید و از دست درویشی چه برآید؟«)روزبهان خنجی،1382، ص271(.اما به تدریج، وقتي 
صفویان ازدیاد عمليات جنگي بزرگ تري را شكل دادند دو هشدارهاي پي در پي دربارة 
ماجراجویي هاي صفویان داده شد، حساسيت سياسي و ترس فرمانرواي سنُي آق قویونلواز 

عاقبت ماجراجویي هاي شيخ حيدر بيشتر شد.
حملة شيخ حيدر به منطقة شـروان نقطة اوج این حساسيـت است. وقتي لشكرشيخ 
 حيدر شهر شـروان را فتـح كرد، آن را آتش زد و در ادامـه قلعة گلستـان را درمحاصـره 
گرفت)روزبهان خنجی،1382،صص 276ـ 277(. در هميـن اوضـاع، شروان شاه، خویشاوند 
نزدیك سلطان یعقوب و تحت الحمایة آق قویونلوها، از قلعة گلستان تضرهّع نامه ای نوشته و آن 
را با قاصدی نزد سلطان یعقوب، در یورت گوزل دره، از یيالقات سلطانيهّه فرستاد. فرمانرواي 
آق قویونلوها،  وقتی از جریان آگاهی یافت، برآن شد كه به یاری شروان شاه بشتابد و شيخ 
 حيدر را گوشمالی سختي دهد) روزبهان خنجی،1382، صص278(. در نهایت، امرای لشكر 
آق  قویونلو، با شكست صوفيان  صفوی» سر شيخ  حيدر را همراه بشير فرخنده پيام به پایة 
سریرفلك مقام]سلطان یعقوب[  روانه گردانيدند... سر شيخ  حيدر... در توبرة كاه بر فتراك 
ایلچی بسته، در یورت اورنه]اروانه[ كوه به آستان آسمان شكوه درآوردند... فرمان هميون 
صدور یافت كه جهت تشهير در تبریز دو روزی ]برسرنيزه[ بردارند و بعد آن را به والده اش 

سپارند...«1) روزبهان خنجی،1382،ص295(.
 نكته قابل توجه نامه این است كه كشتن شيخ حيدر، كه بنا به مالحظات سياسی و نظامی 
صورت گرفت، از طرف سلطان یعقوب در لفافة حمایت از دین نبوی و خارج شدن صفویان 
از مدار دین جای گرفت و سلطان یعقوب نيز مانند دیگر مدافعان  ظاهري دین در طول 
تاریخ همان طور كه قبل از وي )از جمله جهانشاه فرمانرواي شيعة قراقویونلوها از آن عليه 
اوزون حسن سني مذهب استفاده نموده وبه این بهانه درصدد از بين بردن وي بود(  نيز علت 

واقعی این كشتار رهبر طریقت صفوی و پيروانش را بدعت مذهبي آنها برشمرد.
پيش از به پایان رسيدن این مقال الزم به نظرمي رسد، به معامله ای كه در نتيجة درخواست 
كمك شروان شاه از سلطان یعقوب آق قویونلو عليه صفویان صورت گرفت نيز اشاره ای شود.
دراین مورد، ابتدا گزارش روزبهان خنجی بازخوانی و در ادامه متن قرارداد بين دو فرمانروای 
مذكور نقل می شود. وی می نویسد: »یك روز پس از فرستاده شدن سر شيخ حيدر از یورت 
...حكم اعلی نفاذ یافت كه امرای مملكت شروانات،  امرای عالم ستان با لشكرهای گران 

1. ناگفته مناند که گزارش های 

جانبدارانۀمورخان صفوی و از آن جمله 

حسن بیک روملو، هم روی هم رفته با گزارش 

مورخ دربار سلطان یعقوب همخوانی دارد: 

»سلیامن بیچن رس مبارک آن حرضت را جدا 

کرده، نزد یعقوب پادشاه فرستاده و آن 

مردود امر کرد که آن رس را در میدان تربیز 

آویختند. شخصی رس آن حرضت را دزدیده، 

نگاه داشت. در سنۀ سبع و تسعامنۀ )907(، 

که خاقان اسکندر شأن )شاه اسامعیل( تربیز 

را گرفت، آن شخص آن رس را نزد 

آن حرضت آورده، نفع متام یافت«

)روملو،1384، ج2،ص869(.
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سبك رو به پایة سریر اعلی آرند تا عالميان را ظاهر گردد كه حق امدادی، كه ملك شروانشاه 
را در راندن چغتای )تيموریان( از شروان، در زمانی كه حضرت پادشاه سعيد )اوزون حسن( 
ر چنين دشمن ناسزای  با سلطان ابوسعيد]در سال 873 ق.[ در قراباغ مقابل نشسته بودند  ... شهّ
از او دور گردانيدند و بعد از تسخير و استيالی تمام، چنان مملكتی با نام را به جناب امير 

عالی تبار همچون حق، به مستحق سزاوار رسانيدند...«)1382،صص296-295(.
 سخن این است كه آق قویونلوها بدین وسيله با از بين بردن شيخ حيدرصفوي، جبران 
خدمتی را كه زمانی شروان شاهيان در قبال اوزون حسن، پادشاه وقت آق قویونلو، هنگام حملة 
لشكر تيموری نموده بودند، تالفی كردند. اما این امر تنها جبران صرف نبود. با توجه به نوشتة 
حسن  روملو، سلطان یعقوب در كنار منافع سياسی و نظامی كوتاه مدتی كه با قتل شيخ حيدر 
به دست آورد، از روی بی طمعی به شروان شاه كمك نكرد، بلكه در رهگذر همين همياری 
، بعداً وی را مجبور ساخت تا پيمانی سياسی، امنيتی، و اقتصادی به نفع آق قویونلوها امضا 

نامۀ ارسالی جهانشاه قراقویونلو 

شیعه مذهب  به سطان محمد دوم 

عثامنی   دربارۀ حركت وی جهت 

رسكوبی اوزون حسن  به علت فساد 

عقیده)فریدون بیگ،1274، ص 277(

تصویر 3
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كند. طبق این توافق، شروان شاه، خویشتن را تابع سلطان یعقوب شناخت، متعهد به پرداخت 
خراجی ساليانه به آق قویونلوها شد، و پذیرفت كه در مواقع اضطراري به محض نخستين 

اشاره به یاری آق  قویونلوها بشتابد1 )1384،ج 2، ص 876 (.

نتیجه گیری
بررسی های اسناد ونوشته هاي تاریخي موجود درخور توجه، دربارة علل تنش واختالف 
ميان سلطان یعقوب آق قویونلو و شيخ حيدر صفوي نشان می دهد كه علت اصلي، برخالف 
ادعاي مذهبی سلطان  یعقوب آق قویونلو در نامه اش به دولت   عثماني، نه تنها ناشي از 
بدعت مذهبي صفویان نبود؛ بلكه همان طور كه به عنوان فرضيه مطرح شد، این بحران 
در روابط این دو، برگرفته از تغييرنگرش هاي حكومتي آق قویونلوها در وهلة اول و بعد 

احساس تهدیدشدن چند بُعدي منافع راهبردي آق قویونلوها توسط صفویان بوده است. 
در كنار این امر نيز مالحظه مي گردد كه  توجه صرف و تكية مطلق محقق به اسناد 
تاریخي، می تواند مورخ را با داوري و نتيجه گيري نادرستي روبه رو كند. چنانكه در این نامة 
تاریخی دیده شد. درست است كه اینگونه اسناد تاریخي، از منابع دسته اول هستند كه  در 
تحقيقات تاریخي ،هيچ محقق تيزبينی نمی تواند خود را از مراجعه به آنها بی نياز بداند، اما از 
سوی دیگر به همان نسبت هم گاهی  گمراه كننده هستند و براي پرهيز از این امر بایستي به 
زمان و زمينة صدور سند توجه نمود و حواشي صدور فرمان را و حوادث آن زمان را از متون 

استخراج نمود تا درك درستي از حوادث بدست آید. 
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