تضادسندباواقعیتتاریخی دربیانعللاختالفسلطا ن
یعقوبآققویونلوباشیخحیدرصفوی
حجت زری نزاد| حسین میرجعفری

چڪیده

هدف  :بحث اصلی در مقاله حارض بررسی و تأکید این نکته است
كه همیشه منیتوان اسناد موجود را تنها راه شناخت حقایق تاریخی
دانست .در بررسیعل ل اختالف و درگیری میان سلطان یعقوب
آققویونلوباشیخحیدرصفوی،سندتاریخیبهتنهاییمنیتواندعلت
واقعی این تنش را روشن مناید.
روش /رویكرد پژوهش  :این مقاله ،با روش توصیفی ـ تحلیلی تاریخی
و بر پایۀ اسناد و منابع كتابخانهای به تبیین این موضوع پرداخته
است.
یافتهها و نتایج  :طبق مطالعه وبررسـی صورت گرفته ،برخالف آنكه
ب ارسالی خود به
سلطان یعقوبآققویونلو ،ب هرصاحت ،طی مكتو 
سلطانبایزید عثامنی ،علت بروز اختالف باصفویان و رسکوب آنها را
بدعتمذهبی آنها دانسته است؛ با بررسی و توجه به واقعیات و
مستنداتتاریخیوجمعبندینهاییآنهاروشنمیشودكهعلتاین
امرنهعاملمذهبی،بلكهمالحظاتمهمدیگرازجملهمسائلامنیتیـ
نظامیواقتصادیبودهاست.
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تضادسندباواقعیتتاریخی
دربیانعللاختالفسلطا ن
یعقوبآققویونلو با شیخحیدرصفوی
حجت زری نزاد |1حسین میرجعفری

2

مقدمه

شكلگيري وپديدآمدن اسناد و نامههای تاریخی حاصل فرآيند فعاليت دستگاههاي دیوانی
و اداري است .اين اسناد ،در همه زمانها و بهخصوص در برخی دورههای تاریخی ،كه
متون معتبـری براي روشن ساختن ابهـامات تاريخي وجود ندارد ،ميتوانـد بسيار مفيد و
مؤثر باشد؛ زیرا به حقایقـی میپردازد که د ر کتابهاي تاریخـی به آن اشارهای نشده است.
در كنار اين موضوع ،اسناد حال وهوای دستگاههاي حكومتـي را در مسائل مهم روزگار
آشکار میکند ،بايد توجه داشت كه محتواي اسناد ،نميتواند مبنای مالك قضاوت نهايي
قرار گيرد ،زیرا مانند بسياري از نگرشهاي مالحظه شده در تأليفات تاريخي که مانع بیان
کامل واقعيت میشود ،مانند اينكه مورخ وابسته به چه قشر و طبقه اجتماعی بوده ،در چه
محیطی به نگارش تاریخ پرداخته ،در کدام محیط فکری رشد کرده ،چه منافع اجتماعی و يا
دلبستگی یا تعلق خاطری داشته ،ودهها علت ديگر .نامة حكومتي نيز نميتواند روشنكنندة
همة مسائل مربوط باشد ،بلکه گوشهای از واقعیت را به تصوير ميكشد و يا حتي ميتواند
در تضـاد كامل با واقعیـت باشد.اين پژوهش به يك نمونه از اين تضـادها ميپردازد .در
ب به سلطانبايزيد عثماني ،درباره علت
نامة برجايمانده ازسلطانيعقوبآققويونلو ،خطا 
سركوب شيخحيدرصفوي ،چنين امري بهچشم ميخورد.
آققویونلوها سلسلهای ازحکومتهای ايراني بهشمـار میرونـد که با رهبـری سران
ایل بایندر از دورة اوزونحسن آق قويونلو -فرمانرواي وقت آققويونلوها -به بعد(يعني

 .1دانشجوی دکرتای تاریخ ایران
دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد
اصفهان(نویسندۀمسئول)
zarrinzadh@yahoo.com
 .2استاد تاریخ ایران دورۀ اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد اصفهان
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.1کتابمنشآتالسالطین ،نوشته
فریدوناحمدپاشامعروفبهفریدون
بیگ است .وی از اتباع عثامنی بود.
این مورخ ،ایام نوجوانی را در خانۀ
عبداللهچلب یزادهدفرتدارگذرانیدهوب ه
خدمتمحمدسوکولیپاشا،وزیراعظ م
درآمد و از منشیان محسوبشد.
بو
در محرم 978به مقام«رئیسالکتا 
نشانچی(مهردار)»منصوبشد.فریدو نبیگ
درشوال 982بهتألیفمنشآتالسالطین
پرداخت و در  21صفر  991درگذشت
(برای توضیحات بیشرت در بارۀ این شخص و
كتاب منشآت وی ن.ك : .غفاریفرد1380،
دى و بهمن) .بخشهایی از این كتاب را
عبدالحسیننواییدركتاباسنادومکاتبات
تاریخیایرانازتیمورتاشاهاسامعیلترجمه
كرده است.
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بین اواسط قرن نهم قمری تا اوایل سده دهم و تا قبل از تشکیل دولت صفوی)توانستند
بربخشهای عمدهای از ایران آن زمان (از قفقاز ،آذربایجان ،دیاربکر ،کرمان گرفته تا سواحل
خلیج فارس و حتی بغداد) فرمانروايي كنند.
حکومت آققویونلوها،مانند بسیاری از حکومتهای ديگر فرجامی ناخوشایند داشت
و آخرین فرمانروای این سلسله بهوسیله صفویان از حکومت ساقط شد و از بین رفت.
اينكه چرا و چگونه حكومت آققويونلوها ساقط شد و ازهم پاشيد و نقش صفويان در
اين ميان چه بود ،موضوع اين نوشتارنيست .پژوهش حاضر درپی پاسخ به پرسشهای
زیر است:
 .1چه عواملي بعد از گذشت  22سال روابط گرم و صميمانه صفويان با آققويونلوها،
باعث تنش در اين روابط شد؟
ل اختالف و درگيري ميان سلطان يعقوبآققويونلو با شيخحيدرصفوي ،همانطور
.2عل 
دولت عثماني نوشته ،ناشي از بدعت مذهبي صفويان
كه سلطانيعقوب آققويونلو در نامهاش به 
بود؟
 .3علت اصلي بحران در روابط صفويان و آققويونلوها ،نه مذهب صفويان بلكه بيشتر
برآمده از تغييرنگرشهاي حكومتي آققويونلوها و احساس تهديدشدن چند ب ُعدي منافع
راهبردي آققويونلوها توسط صفويان بوده است؟
پاسخ اين پرسشها ،رويكردي است كه پژوهشحاضر درصدد است با محورقراردادن
و تجزيهوتحليل اسناد و كتابهای تاريخي ،پاسخي مناسب براي آن پيدا كند .این موضوع،
تاكنون بهصورت مستقل بررسی نشده است و بهتنهایی ميتواند مقدمهاي براي پژوهشهايی
ازاين قبيل ،در اسناد برجاي مانده ازقرن نهم محسوبشود.

رشحوتحلیلنامۀسلطانیعقوبآققویونلوبهسلطانبایزیدعثامنیدربابعلتقتل
شیخحیدرصفوى

اين سند ،به همراه جوابية آن در جلد اول ( صص ) 305 - 302مجموعه دو جلدي منشات
السالطين فریدون بيگ 1آمده است .متن نگاشته شده و پاسخ آن به زبان فارسي است و نامة
اول را سلطان يعقوب آققويونلو به سلطان بايزيددوم ،سلطان وقت عثماني نوشته است.
در اين سند تاريخي ،سلطانيعقوب آققويونلو ،در ابتدا ،جريان و كيفيت جزئيات درگيري
با شيخ حيدرصفوي را شرح داده و بعد علت اصلي قتل شيخحيدر صفوى را چنين بيان
کرده است «:بر رأى عالمآراى پادشاه عالىحضرت جمجاه و خداوندگار فلك رتبت .....ام
الل ،العامل بكتاب هّ
الل ،القائم بامر هّ
الل ،المجاهد لدين هّ
المسلمين ،الغازى فى سبيل هّ
الل ،المؤيد من
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عندالل الملك المجيد  ...بعون هّ
هّ
الل الملك المنان ،احباء دولت كامران  .....سرحلقه ارباب ضالل،
شيخ حيدر]...و[فرقه ضال و مجمع ضالل ،اعداى شرع نبوى وخصماى طريقه مرتضوى
و خارجيان دين و دولت و باغيان ملك و ملت بودند ،مژده خذالن و نويد قهرايشان ،اتم
بشارات اصحاب دين و ملت و اعظم مسرات اولياء دولت و عموم ساكنان بالد امن و امان و
قاطبه متوطنان امصار عدل و احسان ما بود ،بايد كه ورود اين مژده فرخنده انجام ،موجب مزيد
شكر واهب العطيات و دعاء دولت عدالت آيات گردد ،1274( »...ج،1صص.)303-302

تصویر1

نامۀارسالیسلطانیعقوبآققویونلو
به حكومت عثامنیها دربارۀ علل رسكوب
شیخ حیدر صفوی به علت مذهبی
(فریدونبیگ،1274،ص)303

سلطانبايزيددوم نيز درجوابية ارسالي خود به سلطانيعقوب شعف و شادي خود را از اين
اقدام ظاهرا ً موافق شرع وعمل ديني اعالم داشته وضمن تأييد عمل سلطانيعقوب آققويونلو
چنين مينگارد كه «:ازاستيال و تغلب فرق ناجيه بايندريه ايدهم هّ
الل بر گروه ضاله حيدريه
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لعنهم هّ
الل ودمرهم جهانيان را فرحت در فزوده و از اشعه شمع اين فتح و فيروزى انجمن روم و
شام را نور و صفا درفزود،1274.(»...ج،1صص ( )302-302تصوير شمارة .)2

تصویر 2

جوابیۀ ارسالی حكومت عثامنیها به
سلطان یعقوب دربارۀ ابراز خوشحالی
خودشان از رسكوب شیخحیدر صفوی
(فریدونبیگ،1274،ص)306

آيا بهراستي واقعيت تاريخي همين بوده وعلت اين درگيري واختالف آققويونلوها و
صفويان دربدعت مذهبي شيخحيدر و گروه طرفدار او بود؟ با بررسی وقايع و حوادث مقدم
بر این واقعه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه جريان بهگونهاي ديگربوده ودر حقيقت ،علت اصلي
واقعيت رخ داده ناشي از عوامل سياسي و نظامي بود .در واقع ،ميتوان گفت كه قضاوت برعلل
اين درگيري براساس نامه ياد شده خطاست ،زيرا سند ياد شده قلب و تحريف بخش مهم و
ِ
واقعيت رخ داده است.
آشكار
براي درك و فهم بهتر ماجرا ،ذكر مختصري از سير و شكلگيري تاريخ روابط ميان
آققويونلوها و صفويان ضروري به نظر ميرسد .سال 861ق .را ميتوان نقطه عطف مهمي
در روابط آققويونلوها با صفويان دانست .اين دوره ،زماني بود که ائتالف و اتحاد شیخجنید

68

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 88

تضادسنـدباواقعیتتاریخـی
دربیانعللاختالفسلطان...

صفوي با اوزونحسن آققويونلو شروع شد .در كنار تعداد اندكي از مورخان صفوي ،كه علت
اين اتحاد و دوستي را ناشي از مسائل عاطفي وعالقه و محبت اوزونحسن به طريقت صفوي
دانستهاند ،بیشتر مورخان اين دوره ،آن را ناشي از مالحظات سياسي و برگرفته از همسويي
منافع و بهخصوص وجود دشمني مشترك به نام قراقويونلوها ياد كردهاند.
خ جنيد صفـوي با قراقويونلـوها ناشي از اهداف تعريف و تعيين
ريشة خصومت شي 
خ
شده براي طريقت صفوي به رهبري خودش بود .مختصـر توضيح آنكه پس از اينكه شی 
صفیالدین اردبیلی توانست طریقت صفوی را بهوجود آورد و جانشینان وی نفوذ معنوی،
ثروت کافی ،و مریدان مختلف از صحراگردان و رمهگردان آناتولی گرفته تا تالش و قراداغ را
پیرامون خود بهعنوان مرید جمع کند ،اساس تشکیالت نظامی و جنگی شیوخ بعدی شکل
خ صفيالديناردبيلي ،در
گرفت .وقتی شیخابراهیم صفوی معروف به «شیخشاه» نواده شي 
آستانة مرگ قرار گرفت ،بنابر روایتهای نقل شده مورخان ،پسر کوچک خود شیخجنید را از
میان شش فرزند خویش به جانشینی انتخاب کرد(امينیهروی،1383،ص.)36
ی شيخجنید ،شخصیتی عالم و آگاه به امور فقه اسالمی ولي در عینحال
شیخجعفر،عمو 
خ جنید را دستاویز
جاهطلب و خواهان سروری بود .وی نوجوانی و بلندپروازي سياسي شی 
قرار داد و مسند ارشاد صوفیان را در اختیار و وظیفه قیّمی شیخجنید را بر عهده گرفت
(غفاری،1343،ص.)261
وی ،با استفاده از نفوذ سیاسی و خویشاوندی که با جهانشاه قراقویونلو پیدا کرده بود،
مزاحمت الزم را از طرف اين قدرت سیاسی برای شيخ جنید فراهم ساخت .در اين زمان،
جهانشاه قراقویونلو ،حکومت پهناوری درآذربایجان ،عراق عجم ،و عراق عرب تشکیل داده
بود كه اردبیل منطقة اصلي صفويان نیز دراین قلمرو قرار داشت .نفوذ روزافزون و افزايش
پيروان شيخجنيد ،ترس و تهديدهای جهانشاه را باعث شد ،لذا ازطرف قراقويونلوها به شيخ
جنيد تکلیف کردند که از اردبیل بیرون رود و اگر از فرمان جهانشاه سرپیچی کند ،اردبیل
با خاک یکسان خواهد شد .طبق نوشته منابع ،جهانشاه خطاب به شيخ جنيد چنين نگاشت:
«هرچند ترا منع کردیم ممنوع نشدی گویا لذت بزرگی در کامت جای گرفته همه حال برخیز
و از قلمرو من بیرون رو و اال آماده باش که اردبیل را خراب خواهم کرد و قتل عام خواهم
نمود»(جهانگشایخاقان،1364،ص 38؛عالمآرایشاهاسماعيل،1384،ص.)24
خ جعفر ،با جهانشاه ،شيخجنید خود را مجبور به خروج
بهدنبال این تهديد وهمدلی شی 
از اردبیل ديد (روملو ،1384،ج،2ص.) 601
اما شیخجنید كه از اردبیل رانده شده بود ،مأيوس نشد و جهت يافتن پايگاهي جديد
با کوشش و پشتکار عرصهای را ازسواحل دریای سیاه ،تا كرانههاي دریای مدیترانه ،و رود
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دجله و فرات طي طريق نمود .در حقیقت ،شيخجنید در زمان اقامتش در مناطق مختلف
آناتولی و شام ،از روابط و مناسباتی استفاده کرد که خانقاه اردبیل از زمانهای قبل در آن
نواحی و مناطق دیگر برقرار کرده بود و شيخجنیدتوانست این روابط را تقویت و به میل خود
در آن مناطق نفوذ کند .درنهایت ،از نظر سیاسی ،وی دریافت که برای رسیدن به اهداف خود
باید در پناه حمایت حاکمی قرار گیرد که از نظر اهداف سیاسی با وی دارای منافع مشترک
باشد .پس ،موفقیت و راه رسیدن به اهداف خود را در رقابت بین دو اتحادیة قراقویونلو،
آققویونلو ،و شخص اوزونحسن بهعنوان رقیب و دشمن اصلی جهانشاه قراقویونلو یافت.
كمي بعد ،شیخجنید توانست با خواهر اوزونحسن ازدواج كند که به گفته فضلاهلل روزبها ن
خنجی ،خبر آن تا دورترین نقاط روم و شام پیچید،درنتيجه صفويان ودررأس آنها شيخجنید
از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار شدند( ،1382ص.)261
وی ،در اين زمان در محیط امنی که آققویونلوها برای او ایجاد کرده بودند ،آسودهخاطر به
تبلیغ و انتشار عقاید خویش در سرزمین آققویونلوها و پیرامون آن پرداخت .شهر پرجمعیت
«آمد» که اهالی آن را مسلمانان سنيمذهب ،مسیحیان(یونانیان و ارامنه)و يهودیان تشكيل
خ جنی ِد شيعهمذهب
ميدادند؛ از هر لحاظ برای تبلیغ تعالیم شیخجنید زمینة مناسبی بود .شی 
با جلب موافقت اوزونحسن برای تمامی نواحی قسمت تصرف شده آققویونلوها
نمایندگاني به نام «خلیفه» از طرف خود منصوبکرد تا برای او پیروان تازهای فراهم آورند
(هینتس،1378،ص.)48
اما در توضیح اينكه چرا اوزونحسن سنُيمذهب مايل به اتحاد با شيخجنيد شيعهمذهب
شد ،الزم است توضيح مختصري از نحوة قدرتیابي آققويونلوهاداده شود.اتحاد آققویونلو
درابتدای امردرمحدودة کمتر شناختهشدهای ظهور کرد که در شمال از جبال پونتوس
تا خط ساحلی دریای سیاه در آناتولی شرقی و در جنوب تا کمربند فرات بر فراز شام
بزرگ گسترش مییافت(وودز،1999،ص .)29تا زمان مرگ آخرین ایلخان مقتدر مغول،
ابوسعید ایلخانی ،آققویونلوها گمنام بودند .با شروع دوران هرج و مرج ،آشفتگی و آغاز
دوران حکومتهای ملوکالطوایفی ،این قبیلة ترکمن مانند رقیب دیرینة خود قراقویونلوها،
امارتنشینی را در آناتولی شرقی را به وجود آوردند« .طورعلیبیگ» جد سوم اوزونحسن،
که ابوبکرطهرانی او را معاصر غازانخان میداند ،نخستین شخصیت تاریخی شناختهشده این
خاندان بهشمار میرود .مسیر اصلی تاریخ آققویونلوها را قراعثمان ،نوة طورعليبيگ رقم
زد .وي کوچکترین پسرقتلوبیگ و بیشتر به قراعثمان و قرایولوک موسوم بود .در نخستین
سالهای قرن نهم قمری ،در موقع حملة تیمور به آناتولی ،قراعثمان به استقبال تیمور شتافت
و بهقول ابنعربشاه چون به نزد تیمور رسید ،دستش ببوسید (،1386ص.)96
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وی با این حرکت ،منافع خود و آققویونلوها را تضمین کرد .تیمور هم چون همهجا
مقاومت ومخالفت رقیب دیرینة خود ،قراقویونلوها را در مقابل خود میدید و میدانست
که خاندان قراقویونلوها با آققویونلوها رابطة خوبی ندارند ،مقدم قراعثمان و همراهان او را
گرامی داشت و وعدههای امیدبخش به آنها داد(ابنعربشاه ،1386،ص .)96این اقدام تیمور،
باعث شد قلمرو آققویونلوها شکل سرزمینی مشخص پیدا کند؛ سلطه بر مسیرهای مهم
مهاجرتی و تجارتی ممکن شود؛ و قلمروهایی برای توزیع بهعنوان ایاالت ،میان خویشاوندان
و بهعنوان پاداش سیاسی میان مزدوران شخصی و امرای ایالت آنان فراهم شود .مرگ
تیمور پایانی بر روابط میان آققویونلوها و خاندان تیمور نشد و قراعثمان پیوندهای میان
آققویونلوها را حفظ و تحکیم کرد .وی ،چندی پس از سقوط خاندان میرانشاه تیموری در
آذربایجان خود را تحتالحمایة شاهرخ تیموری قرار داد .بهنظر میرسد عمدهترین عاملی
که آققویونلوها را در کنار تیموریان نگه میداشت،وجود دشمنی مشترک به نام قراقویونلوها
بود که همواره هر دو قدرت را به چالش میطلبید.آققویونلوها و قراقویونلوها ،پیوند خونی
داشته و در اصل از یک ریشه بودند .اما با توجه به نوع زندگی و تفکر عشیرهای اعضای
هر دو طایفه ،که براساس زندگی چادرنشینی و مرتعداری استوار بود ،نزاع بر سر مرتع و
چراگاه و حس برتریجویی عوامل مهمی دردشمنی دائمی قراقویونلوها با آققویونلوها بود.
این خصومتها همواره حیات سیاسی آققویونلوها را تهدید میکرد«میان طائفتین عداوت
قدیم قائم بود»(استرآبادی،1927،ص .)1369مرگ قراعثمان ،حكومت آققويونلوها را وارد
جنگهاي داخلي کرد .در دوران بیست و دو ساله جنگ داخلی فراگیر ناشی از مرگ قراعثمان
بیش از یازده مدعی کوشیدند با حمایت تیموریان ،مماليک عثمانیان ،و حتی قراقویونلوها،
اتحاد آققویونلوها را دوباره تجدید نمایند.
بدينترتيب ،وقتی که شیخجنید شيعهمذهب با اوزونحسن سنُيمذهب ائتالف خود
را آغاز کرد ،این فرمانروای ترکمن در شروع کار خود بود .اوزونحسن ،در کنار دشمن
بيروني خود یعنی جهانشاه از درون نيز با برادرش جهانگیر بر سر قدرت اختالف داشت
و هنوز پایههای قدرت وی از استحکام کافی برخوردارنشده بود .اوزونحسن ،با درایت و
بصیرت وافر سیاسی ،دریافت که میتواند از شیخجنید شيعهمذهب بهعنوان متحدی مفید
در برابر قراقویونلوها استفاده کند .ظاهرشدن همین نقش ارزندة شیخجنید و پیروانش و
همیارشدن آنها با برنامههای اوزونحسن ،موجب شد ،وی دوستی خود را با صفویان به شکل
محکمتری استوار سازد که نتیجة آن موافقت اوزونحسن در ازدواج خواهرش خدیجهبیگم
با شیخجنید بود.
در كناراین مسائل ،با توجه به ميراث بر جاي مانده از تحوالت مذهبي بعد از عهد مغول،
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در رويكرد و نگرش جامعة اسالمي قرن نهم ،تعصب مذهبی زيادي بين حاكمان و مردم
زمان وجود نداشت .بهخصوص ،برای سیاستمداری چون اوزونحسن که دور از تعصب بود.
با اتخاذ چنين رويكردي بود كه او اجازه داد «دسپینا کاترینا» همسر یونانیاش تا پایان عمر
خویش مذهب عیسوی خود را حفظ کند و آداب آن را بجا آورد (باربارو و دیگران،1382،ص،
.)23برای اوزونحسن،مانند بسیاری از حاكمان آن زمان ،مذهب شیخجنید مهم نبود .او تنها
به این امر میاندیشید که این شیخ در مبارزات وی با همة مخالفانش از جمله جهانشاه از
نقش بسيار مهمي میتواند برخوردار باشد .درنتیجه این فکر ،و دیدن آثار فوري مثبت اين
همگرايي بود که سه سال تمام شیخجنید در دیاربکر از مهماننوازی اوزونحسن برخوردار
شد .در كنار اين تسامح مذهبي ،تدبير ،بخت مساعد ،و قرار گرفتن صفويان شيعهمذهب در
كنار آققويونلوهاي سنيمذهب بودکه پیروزیهاي بزرگي براي آققویونلوها در تاريخ شكل
گرفت .نتيجه آن شد كه اوزونحسن « ...كعبتين ملك در دست داشت و همه نقش مراد ميزد
و زياده از آنچه ميخواست ميآمد»(بوداق قزويني،1378،صص.) 76-74
با مرگ شیخجنید ،اوزونحسن ،شخص ًا قیموميّت جوانترین فرد خاندان صفوی،
یعنی حیدر را برعهده گرفت .شيخ حیدر ،که آن زمان  9سال داشت ،زیر حمایت مستقیم
اوزونحسن به اردبیل اعزام شد« .با وجود صغر سن سجاده شیخوخیت در چلهخانه اردبیل
را به او تفویض فرمود»(روزبهانخنجی ،1382،ص.)265علت اين امر نيز مشخص است؛
اسپناقچی ،مورخ قرن سيزدهم اين قضيه را چنين تحليل ميكند« :از طرفی بهعلت وابستگی
شیخحیدر به اوزونحسن و با نفوذ مستقیم و آشکار اوزون حسن بر پیشوای خردسال
نزدیک 
طریقت صفوی ،مریدان بیشمار وی همراه شدند ،از طرف دیگر با توجه به تفکرات و
برنامههای بعدی که اوزونحسن برای توسعه ارضی و نظامی خود بهعمل آورد ،وجود شیخ
از برای ضبط ایران و آناتولی الزم بود»(،1379ص .)29
برنامههای اوزونحسن در استفاده از نیروهای صفوی و رهبرشان که در حلقة نفوذ وی
خ
قرارداشت و اهمیت یافتن روزافزون صفویان برای تودة مردم و هماهنگ بودن کامل شی 
جوان با آققويونلوها ،کار بهجايی رسید که اوزونحسن در سالهای نزدیک به سال 878ق.
دختر بزرگ خود ،حلیمهبیگیآغا ( مارتا) را ،که تقریب ًا با شيخحیدر همسن بود با تشریفات
رسمی در اردبیل به عقد رهب ر طريقت صفوي درآورد .با این ازدواج ،هم آققویونلوها در
فرایزدی
رسیدن به اهداف موردنظر خود دلگرم شدند و هم دیگر بار صفویان توانستندّ ،
شاهی را به خود نزدیکتر از زمان شیخجنید کنند (خواندمیر،1380،ج  ، 4ص.)435
روابط گرم آققویونلوها و صفویان ،بعد از وصلت شيخحیدر صفوی با دختر اوزونحسن
تا سال  882ق .ادامه داشت .این سال ،از نظر تاریخی و ارتباط میان آققویونلوها و صفویان از
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اهمیّت خاصي برخوردار است .مرگ اوزون حسن در اين سال و قتل سلطانخلیل فرزند و
جانشين او ،توسط مخالفان حكومت كه در رأس آنها ،یعقوبميرزا فرزند ديگر اوزونحسن
قرارگرفته بود ،سرنوشت ديگري را در اين روابط سياسي شكل داد .علت اساسي آن هم تغيير
خطمشي و نگرش جديد حكومت آققويونلوها به سياستهاي داخلي و خارجي بود.
مدت ده سال تمام ،یعنی از  883تا  893ق .خطمشی اصلي آققویونلوها در اولويت
دادن به حفظ روابط مسالمتآمیز با همه قدرتها و بهخصوص با دولتهای مهم آن
روزگار شد .درنتيجه ،محافظهكاري سياسي جاي روياروييهاي بلند پروازانه و جهانگيرانة
اوزونحسن را گرفت .شكل آشكار و نمود بارز اين نگرش سياسي را افزوده نشدن هيچ
ت سلطانيعقوب است.اين زمان،
قلمرو جديدي به سرزمين آققويونلوها در عهد سلطن 
اولويت حكومت عمران و آبادی بود و تحقق نهايي اين امر جزئی مهم از سیاستهای
اصلی این فرمانرواي آرامشطلب 1و جوان بود .اما ،این اقدامات به هیچوجه موردتوجه و
عالقه رهپویان طريقت صفوی نبود .اسکندربیک ترکمان ،مورخ مشهور عهد صفوي ،به
نکته ظریف ودرعینحال دقیقی از علل دروني اختالف بین سلطانیعقوب و شیخحیدر
اشاره میکند که درعین كوتاهي عبارتی مهم است .وی مینویسد« :سلطانحيدر را كه ،احراز
مثوبات غزا بر طبيعت غالب بود سلوك سلطانيعقوب را كه پسر خال آن حضرت بود بروفق
دلخواه مشاهده نمينمود»(،1386ج،1ص.)19
خ حیدر توانسته بود اساس قدرت دنیایی خود را در برنامهريزيهاي
دراين زمان ،شی 
دقيق شيوخ قبل وقرارگرفتن در محیط امن بهوجود آمده از طرف اوزونحسن در دیاربکر
و بعدها در خانقاهاردبیل به حدّ کافی تقویت کند 2نتیجه برنامهریزی دقیق توأم با کار
شبانهروزی آن شده بود که اساس تشکیالت جنگی و نفوذ اجتماعی طریقت صفوی در
ابعاد مختلف جلوهگر شد .واريز سيل ثروت و مریدان ماجراجو و مشتاق جنگ از هر طرف
خحيدر دستگاه جنگي طريقت صفوي را از هر لحاظ براي عمليات جنگي مهيا
بهسوی شي 
نمود (روزبهانخنجی ،1382،ص.)265
در مورد آغاز روابط بین شیخحیدر و سلطانیعقوب ،قبل از ب ه قدرترسیدن این فرمانروا،
خحيدر ،زمانی که نخستین بار کاله
اطالعات چندانی وجود ندارد .بهروايت منابع صفوي ،شي 
مخصوص قزلباش را به اوزونحسن نشان داد ،او آن را بوسید و بر سر نهاد ،لیکن پسرش
یعقوبميرزا از بر سر نهادن آن امتناع کرد و این منشأ دشمنی بین شيخحیدروسلطانیعقوب
شد (جهانگشایخاقان،1364،ص42؛ عالمآرایشاه اسماعيل ،1384،ص .)26اما علت اين
اختالف همان تحليل و تفسيري است كه اسكندربيگ تركمان بيان داشته است .همانطور
كه ذكر شد ،سلطانیعقوب ،بیشتر طالب آرامش و مدارا با همه بود وشيخحيدر مشتاق جنگ

 .1توصیفات دو نفر از مورخان صفوی ش ّمهای
کوتاهازدرونمایۀشخصیتسلطانیعقوبرابه
منایشمیگذارد،احمدغفاریمینویسد«: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»( ،1343ص.)254
تمطرحآققویونلو،
ودربارۀهمینشخصی 
منشیبوداق قزوینی نیز آورده است[...« :در
زمانسلطنتسلطانیعقوب] باسالطین
رسحد شمشیر خالف در غالف كرده بودند.
در رعیتپرورى غلو داشت وحكم فرمود كه
درمملكتاوتوجیهخارجمطلقانباشد...و
مدار مهماّ ت عرف و رشع [سلطانیعقوب] بر
قاىضعیىسصدر بود، 1378(»...صص.) 83- 81
.2تعبیراسکندربیکترکامن،نگرششیخ
حیدر در دستیابی به قدرت از طریق استفاده از
نفوذ معنوی را به وضوح نشان میدهد «...آن
حرضت را روز به روز اسباب حشمت و مكنت
زیادهتر می گشت  ...تا آن كه جامع سلطنت
صورىومعنوىگشته،باطنابهدستورمشایخ
و اهل الله مسالك طریق ارشاد و دین پرورى
و ظاهرا بآئین سالطین مسند آراى رسورى
بود،1386(»...ص .) 19
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.1ناگفتهمناندکهگزارشهای
جانبدارانۀمورخانصفویوازآنجمله
حسنبیکروملو،همرویهمرفتهباگزارش
مورخدربارسلطانیعقوبهمخوانیدارد:
«سلیامنبیچن 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
کهخاقاناسکندرشأن(شاهاسامعیل)تربیز
را گرفت ،آن شخص آن رس را نزد
آن حرضت آورده ،نفع متام یافت»
(روملو ،1384،ج،2ص.)869

74

و جنگاوري .امري كه اين جنگ و جدال را ده سال به عقب انداخت ،در كنار سياستها و
تدابير صفويان ،جوهره شخصيتي ماليم سلطانیعقوب بود .وي تا مدتها اقدامات صفويان
را جدي نمیگرفت .سلطانیعقوب ،بر اين اعتقاد و باور بود كه«از لشكرکشی شیخی چه
رو نماید و از دست درویشی چه برآید؟»(روزبهانخنجی ،1382،ص.)271اما بهتدريج ،وقتي
صفويان ازدیاد عمليات جنگي بزرگتري را شكل دادند دو هشدارهاي پيدرپي دربارة
ماجراجوييهاي صفويان داده شد ،حساسيت سياسي و ترس فرمانرواي سنُي آققويونلواز
عاقبت ماجراجوييهاي شيخحيدر بيشتر شد.
حملة شیخحیدر به منطقة شـروان نقطة اوج اين حساسيـت است .وقتي لشکرشیخ
حيدر شهر شـروان را فتـح كرد ،آن را آتش زد و در ادامـه قلعۀ گلستـان را درمحاصـره
گرفت(روزبهانخنجی،1382،صص 276ـ  .)277در همیـن اوضـاع ،شروانشاه ،خويشاوند
تضرعنامهای نوشته و آن
نزديك سلطانیعقوب و تحتالحماية آققويونلوها ،از قلعةگلستان ّ
را با قاصدی نزد سلطانیعقوب ،در یورت گوزلدره ،از ییالقات سلطانیّه فرستاد .فرمانرواي
آققويونلوها ،وقتی از جریان آگاهی یافت ،برآن شد که به یاری شروانشاه بشتابد و شیخ
حیدر را گوشمالی سختي دهد(روزبهان خنجی ،1382،صص .)278در نهایت ،امرای لشکر
آققویونلو ،با شکست صوفیا ن صفوی« سر شیخحیدر را همراه بشیر فرخنده پیام به پایۀ
خ حیدر ...در توبرۀ کاه بر فتراک
سريرفلک مقام[سلطان یعقوب] روانه گردانیدند ...سر شی 
ایلچی بسته ،در یورت اورنه[اروانه] کوه به آستان آسمان شکوه درآوردند ...فرمان همیون
صدور یافت که جهت تشهیر در تبریز دو روزی [برسرنیزه] بردارند و بعد آن را به والدهاش
سپارند(1»...روزبهانخنجی،1382،ص.)295
نکته قابلتوجه نامه این است که کشتن شیخحیدر ،که بنا به مالحظات سیاسی و نظامی
صورت گرفت ،از طرف سلطانیعقوب در لفافة حمایت از دین نبوی و خارج شدن صفویان
از مدار دین جای گرفت و سلطانیعقوب نیز مانند دیگر مدافعا ن ظاهري دین در طول
تاريخ همانطور كه قبل از وي (از جمله جهانشاه فرمانرواي شيعة قراقويونلوها از آن عليه
اوزونحسن سنيمذهب استفاده نموده وبه اين بهانه درصدد از بين بردن وي بود) نيز علت
واقعی این کشتار رهبر طریقت صفوی و پیروانش را بدعت مذهبي آنها برشمرد.
پیش از به پایان رسیدن این مقال الزم بهنظرميرسد ،به معاملهای که در نتیجۀ درخواست
كمك شروانشاه از سلطانیعقوب آققویونلو عليه صفويان صورت گرفت نيز اشارهای شود.
دراین مورد ،ابتدا گزارش روزبهان خنجی بازخوانی و در ادامه متن قرارداد بین دو فرمانروای
مذکور نقل میشود .وی مینویسد« :یک روز پس از فرستاده شدن سر شیخحیدر از یورت
...حکم اعلی نفاذ یافت که امرای مملکت شروانات ،امرای عالم ستان با لشکرهای گران
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تصویر3

نامۀارسالیجهانشاهقراقویونلو
شیعهمذهب به سطان محمد دوم
عثامن ی دربارۀ حركت وی جهت
رسكوبی اوزونحسن به علت فساد
عقیده(فریدونبیگ،1274،ص)277

سبک رو به پایۀ سریر اعلی آرند تا عالمیان را ظاهر گردد که حق امدادی ،که ملک شروانشاه
را در راندن چغتای (تیموریان) از شروان ،در زمانی که حضرت پادشاهسعید (اوزونحسن)
با سلطانابوسعید[در سال  873ق ].در قراباغ مقابل نشسته بودند ّ ...شر چنین دشمن ناسزای
از او دور گردانیدند و بعد از تسخیر و استیالی تمام ،چنان مملکتی با نام را به جناب امیر
عالیتبار همچون حق ،به مستحق سزاوار رسانیدند،1382(»...صص.)296-295
سخن این است که آققویونلوها بدینوسیله با از بینبردن شیخحیدرصفوي ،جبران
خدمتی را که زمانی شروانشاهیان در قبال اوزونحسن ،پادشاه وقت آققویونلو ،هنگام حملة
لشکر تیموری نموده بودند ،تالفی کردند .اما این امر تنها جبران صرف نبود .با توجه بهنوشتة
ن روملو ،سلطانیعقوب در کنار منافع سیاسی و نظامی کوتاهمدتی که با قتل شیخحیدر
حس 
بهدست آورد ،از روی بیطمعی به شروانشاه کمک نکرد ،بلکه در رهگذر همین همیاری
 ،بعدا ً وی را مجبور ساخت تا پیمانی سیاسی ،امنیتی ،و اقتصادی به نفع آققویونلوها امضا
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کند .طبق این توافق ،شروانشاه ،خویشتن را تابع سلطانیعقوب شناخت ،متعهد به پرداخت
خراجی سالیانه به آققویونلوها شد ،و پذيرفت که در مواقع اضطراري به محض نخستین
اشاره به یاری آققویونلوها بشتابد،1384( 1ج  ،2ص .) 876

نتیجهگیری

بررسیهای اسناد ونوشتههاي تاريخي موجود درخور توجه ،دربارة علل تنش واختالف
ميان سلطانيعقوبآققويونلو و شيخحيدرصفوي نشان میدهد که علت اصلي ،برخالف
ادعاي مذهبی سلطانيعقوب آققويونلو در نامهاش به دولتعثماني ،نه تنها ناشي از
بدعت مذهبي صفويان نبود؛ بلكه همانطور كه بهعنوان فرضيه مطرح شد ،اين بحران
در روابط اين دو ،برگرفته از تغييرنگرشهاي حكومتي آققويونلوها در وهلة اول و بعد
احساس تهديدشدن چند ب ُعدي منافع راهبردي آققويونلوها توسط صفويان بوده است.
در كنار اين امر نيز مالحظه ميگردد كه توجه صرف و تكية مطلق محقق به اسناد
تاريخي ،میتواند مورخ را با داوري و نتيجهگيري نادرستي روبه رو كند .چنانكه در اين نامة
تاریخی ديده شد .درست است كه اينگونه اسناد تاريخي ،از منابع دسته اول هستند ک ه در
تحقيقات تاريخي ،هیچ محقق تیزبینی نمیتواند خود را از مراجعه به آنها بینیاز بداند ،اما از
ی گمراهکننده هستند و براي پرهيز از اين امر بايستي به
سوی دیگر به همان نسبت هم گاه 
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 آيد.

 .1حسنبیک روملو زمان انعقاد پیامن مورد
بحث را سال  894ق .دانسته و در این مورد
در ذیل حوادث سال مذکور چنین نوشته
است« :وهم در این سال پادشاه رشوان،
فرخیسار رسوالن کاردان به درگاه یعقوب
پادشاهفرستادورشطنامهگذرانید.سوادش
این است «:والله با الله تا لله  ...در مدت
عمربادوست...سلطانیعقوببهادرخان
دوست باشم و با دشمن ایشان دشمن  ...در
ادای مبلغ پنج هزار تومان تربیزی که از نواب
حرضتاعلیقبولمنودهام،مطلقاًتعللو
اهامل ننامیم ...بی اذن و رخصت از جانب
نواب حرضت اعلی سیاست نکنم و به قتل
نرسانم و غارت نکنم و به جار و یساق آن
حرضتبهدستورخاقانسعیدامیرتیمور
حارض شوم .و لشکر به هر طریق که امر
فرمایند بفرستم،1384( »...ج ،2ص.)876
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