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  چكيده
قويونلو، در اوايل حكومت خود با برخي مشكالت داخلي و خارجي مواجه  سلطان يعقوب آق

هايي بود كـه در منـاطق مختلـف قلمـرو تحـت       ترين مشكالت داخلي او، شورش بود. اساسي
فرمانش، از جمله در اصفهان، روي داد. پرسش اصلي تحقيق حاضر اين است كه علل و عوامل 

ها، آن هم در اصفهان، كه  يكي از شهرهاي بزرگ و مهم حـوزة حكمروايـي    بروز اين شورش
ها چه شد؟ ديگر اينكه، يعقوب چـه   ود؟ و سرانجام اين شورششد، چه ب يعقوب محسوب مي

هـا فـائق آيـد و     ها اتخاذ كرد، و چگونه توانست بر اين شورش موضعي را در قبال اين شورش
  آرامش و ثبات و امنيت را دوباره به اصفهان و نواحي اطراف آن بازگرداند؟

ـ  يق كه حاصل استفاده از منابع و مĤدستاورد اين تحق  اريخي اسـت، ايـن اسـت كـه     خـذ ت
بيـگ، در دورة كوتـاه پـس از درگذشـت وي، و      حسـن  هاي ميان پسران  اختالفات و كشمكش

ضعف حكومت مركزي، سبب شد تا برخي از امرا و حكمرانان مناطق مختلـف تحـت فرمـان    
قويونلوها از فرصت استفاده كرده و هر كدام در صدد كسب قدرت و توسعة نواحي تحـت   آق

د برآيند. با توجه به اهميت اصفهان، مخالفان سياسي يعقوب سعي داشتند تا نخسـت  فرمان خو
با تصرف اين شهر، شورش خود بر ضد حكومت وقت را آشكار كرده و سپس بر ديگر نواحي 

اي از وقت و انرژي يعقوب را به خـود   ها بخش عمده دست يابند. اگرچه مقابله با اين شورش
كـه تركيبـي از نـرمش و     ام موفق شد با مشي سياسي خاص خـود، اختصاص داد، اما او سرانج
  ها را سركوب كند.  قاطعيت بود، اين شورش

  
  بيگ. بايندر ،بيگ عراق عجم، حاجي ،اصفهان ،يعقوبقويونلو،  آق: كليدواژه

                                                            
 a_hassani5@yahoo.com   * استاد دانشگاه شهيد بهشتي

 hodahoseinzadeh@yahoo.com  بان** دانشجوي دكتراي تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي و عضو علمي فرهنگستان ز
 

 3/6/1391: مقاله دريافت

 30/8/1391 :پذيرش
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  مقدمه
ــرادر      ــر ب ــروزي ب ــس از پي ــوب، پ ــلطان يعق س

ق)، و 882 -883ترش سلطان خليل(حـك:   بزرگ
امراي  جنگ، توانست با موافقت كشته شدن او در

قويونلـــو، و رضـــايت و اطاعـــت بـــرادرانش  آق
آباد تبريز، بر  ميرزا، در صاحب ميرزا و مسيح يوسف

. )4/431: 1353(خواندمير،  تخت سلطنت جلوس كند
حـــوزة حكمروايـــي او در ايـــن زمـــان، شـــامل 
آذربايجان، فارس، دياربكر، عـراق عجـم و عـراق    

.  هنـوز چنـدي از   )2/881 :1384(روملـو،   عرب بود
آغــاز پادشــاهي يعقــوب نگذشــته بــود كــه او بــا 

هاي كوچك و بزرگي مواجه شـد كـه هـر     شورش
پيوستند. از جملة  به وقوع مي يكدام به علل مختلف

توان از شورش دو تن از امـراي   ها مي اين شورش
الـــدين  قويونلوهـــا، يعنـــي شـــرف برجســـتة آق

نـام بـرد كـه     بيگ در اصـفهان  بيگ و بايندر حاجي
نخســت هــر دوي آنهــا در خــدمت ايــن خانــدان 
بودند، اما سپس در زمرة مخالفان يعقوب درآمدند، 

هـاي سياسـي،    با افزودن تـنش  و هر يك توانستند
هـاي دولـت     براي مدتي به صورت يكي از دغدغه

ــورش     ــد. ش ــوب درآين ــة يعق ــيس يافت ــازه تأس ت
اندكي پس از كشـته شـدن خليـل در     ،بيگ حاجي
بيـگ   و شـورش باينـدر   ،ق)883( با يعقوبجنگ 

حدود سه سال پس از آن روي داد. در ايـن مقالـه   
هـاي   ها كه هر كدام با انگيزه به بررسي اين شورش

وجود آمـده بـود    همتفاوت، اما با اهداف مشتركي ب
   1پردازيم. مي ،به ترتيب زمان وقوع

                                                            
از وارد شدن به بحث اصلي ذكر دو نكته ضروري است،  پيش.  1

مشـهور بـه    ،قويونلـو  بيگ آق نخست اينكه در اين مقاله از حسن
، از همان اسم واقعيش استفاده شده، زيرا گمان بـر  »حسن اوزون«

بيشـتر از سـوي ديگـران، و     »حسـن  اوزون«  اين است كه شهرت
يژه مخالفينش بدو داده شده و پس از آن نيز در تواريخ تكرار و هب

اول اين دوره،    شده است، در صورتي كه در منابع اصلي و دست
پادشـاه يـاد شـده     بيگ يـا حسـن   همواره از وي با همان نام حسن

   بيگ الدين حاجي . شورش شرف1
كوسـه  «او با شهرت بيگ كه از  الدين حاجي شرف
، و )Woods, 1979:142( نيز نام برده شده »حاجي

ــا ال ــا  »اعظــم اميــر«ابي ماننــد قــخنجــي از وي ب ي
: 1382(خنجـي اصـفهاني،    ياد كـرده اسـت   »اميرزاده«

عثمان  بيگ يكي از پسران قره حسن ، پسر شيخ)162
قويونلـو   بيگ، سـلطان آق  حسن بود كه پسرعموي 

ز تدبير و شـجاعت او  شد، و خنجي ا محسوب مي
هايش در جنگ با روميان  بسيار ياد كرده و رشادت

، نيـز  819/ 2؛ روملو، همـان:  162(همان:  را ستوده است

بيگ، كه به سبب  . حاجي)Woods, Ibid: 142نك: 
بيــگ بــه  حســن هــاي خــود، از ســوي  شايســتگي

حكومــت اصــفهان منصــوب شــده بــود، پــس از  
ل كــه درگذشــت او نيــز بــه موجــب حكــم خليــ

جانشين پدر شده بود، در همان منصب باقي ماند. 
اما اين تجديد انتصاب، دليل بر دوسـتي و روابـط   

رسـيد كـه    حسنة ميان آنها نبود، و چنين به نظر مي
بيگ و سلطان همواره كدورتي وجـود   ميان حاجي

را، فرستادن  داشته است كه خنجي يكي از علل آن
ي رسيدگي بـه  عمادالدوله سلمان ديلمي وزير، برا

امور ملكي و مالي اصفهان و اطـراف آن از سـوي   
؛ نيز نك: روملو، 162(خنجي، همان:  خليل دانسته است

ــان ــ820/ 2 :هم ــر   )819ـ ــي وزي ــارداني و زيرك .  ك
برده، سبب شد تا وي كامالً ادارة امور اصـفهان   نام

اختيـارات از   همـة را در دست بگيرد تا جايي كـه  
گفتـة خنجـي جـز نـام     ه بيگ سلب شد و ب حاجي

(خنجي، همان:  جاي نماند داروغگي چيزي از وي بر

آمده ناراضي  پيش بيگ كه از وضعيت . حاجي)163

                                                                                 
هـاي   است. نكته ديگر اينكه در تمامي مقالـه وقتـي از شخصـيت   

ن بار از عناوين آنهـا چـون   شود، براي نخستي مختلف نام برده مي
سلطان امير و شاهزاده ياد شده،  اما پـس از آن بـراي اجتنـاب از    

   داري شده است. كار بردن اين عناوين، خود هتكرار، از ب
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بود، به منظـور رفـتن بـه خـدمت سـلطان راهـي       
پايتخت شد، اما هنوز به نزديكـي كاشـان نرسـيده    
بود كه خبر كشته شدن خليل در جنگ با يعقـوب  

د. در اين ميان او خانة خوي شني را در نزديكي رود
خبر ديگري را نيز دريافت كرد، كه حكايت از اين 

، به  داشت كه پسر خليل، يعني شاهزاده ميرزا علي
ميرزا، حكمران  اتكاي اينكه برادرش شاهزاده الوند

الدوله سـلمان ديلمـي،    شيراز، و وزير پدرش عماد
از تبريـز گريختـه و بـا     ،حكمران اصـفهان بودنـد  

. )162ــ 163(همـان:   آيـد  دان سو ميان خود بيهمراه
تجربه بود و گويا للة او نيز  ميرزا علي جوان و  بي

كفايت چنداني نداشت، چنانكه خنجي در بـارة او  
 با[طفلي بود غافل «آورده:  للة غير قابـل و مـردم   ]

. شـبي در  )163(همـان:  » سـامان  پريشان و دولت بي
 بيـگ و ميـرزا علـي بـه     ميان راه،  دو گروه حاجي

بيگ به جاي اينكه از  يكديگر برخوردند و  حاجي
شاهزاده و همراهيانش حمايت كـرده، يـا حـداقل    
روياروي آنها قرار نگيرد، اين تالقي را به فال نيك 
گرفت و در همـان تـاريكي شـبانه، بـا آنهـا  وارد      

بيــگ اميــري  جنــگ شــد. از آنجــايي كــه حــاجي
بـود،  نظم و آشفته  علي بي كاركشته، و اردوي ميرزا

علي شكست خورد و به ناچـار  بـه    زودي ميرزا هب
گريخـت، و مـادرش و خزاينـي كـه      سوي قزوين 

بيــگ افتــاد.  دســت حــاجي ههمــراهش داشــت، بــ
بيگ كه  ديگر رفتـنش بـه پايتخـت ثمـري      حاجي

و امرايـي كـه اسـير گرفتـه بـود،       غنايمنداشت، با 
دوباره به اصـفهان بازگشـت. عمادالدولـه سـلمان     

ناچار در اصفهان از وي استقبال كرد، اما ديلمي به 
از آنجايي كه هر دو طالب قدرت بودنـد، همـواره   

بيـگ   از يكديگر بيم داشتند، تا جـايي كـه حـاجي   

پيشدستي كرد و با اشـغال قلعـة طبـرك، خـود و     
اش در آنجا پنـاه گرفتنـد. وي پـس از آن،      خانواده

دسـتي   طي يك  نقشة از پيش تعيين شده، بـا هـم  
بيگ، سلمان ديلمي را بـه رسـم    حسن شيخپسرش 

مهماني به قلعه دعوت كرد، اما با خالف وعده، او 
جا بـه   را در بند كشيد و پس از چند روز در همان

اصـفهان و تمـامي    ،بـدين ترتيـب   ،قتل رسـاند، و 
(همــان:  عـراق عجــم را بــه تصـرف خــود درآورد.  

  )163ـ164

بيـگ، سـبب آشـفتگي     اين اقدامات حـاجي 
فهان و نواحي عـراق عجـم شـد. وقتـي     بيشتر اص

يعقوب اين اخبار را دريافـت كـرد، بالفاصـله بـه     
اش بود،  مأموريت  بيگ كه از امراي برجسته بايندر

هاي اصـفهان رسـيدگي و اوضـاع     آرامياداد تا به ن
بــا لشــكري  گآنجــا را آرام كنــد. وقتــي باينــدربي

اي  بزرگ، به نزديكـي اصـفهان رسـيد، طـي نامـه     
بيگ خواست تا با يكـديگر   ميز از حاجيآ استمالت

بيگ اين بار بر آن شد تـا   مصالحه كنند، اما حاجي
را نيـز   بيـگ  توسل به خدعـه و نيرنـگ، باينـدر   با 

بيگ، بر او سـبقت گرفـت و    فريب دهد، اما بايندر
به لشكريان دستور داد تـا روزي كـه بـه نزديكـي     

آرايي كرده  اصفهان رسيدند با آرايشي خاص صف
بيـگ بـراي اسـتقبال از او از شـهر      تي حاجيو وق

بيــرون آمــد، او را دســتگير كننــد. بــدين ترتيــب، 
بيـگ بـه    بيگ به بنـد كشـيده شـد و باينـدر     حاجي

ــراه  ــان:  وارد اصــفهان شــد اوهم ــدي 166(هم ؛ نوي
: 1343غفـاري قزوينـي،   ؛ب ۲۰۵، بـرگ تكملة الاخبارشيرازي 

ني بيگ به اوضاع اصـفهان سـرو سـاما    بايندر ).254
  دستور يعقوب بايد به پايتخت بـاز ه داد، و چون ب

گشت، حكومت اين شهر را موقتـاً بـه يكـي از     مي
نام هابيل بيگ سـپرد و خـود بـه     هخويشان خود ب

  تبريز مراجعت كرد. 
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علـــل يـــا عوامـــل مختلـــف و متعـــددي 
توانستند در بروز اين حـوادث دخالـت داشـته     مي

ثبـاتي   را بـي  اهـ تـرين آن   باشند كه شايد بتوان مهـم 
ويژه شكسـت و كشـته شـدن     هاوضاع سياسي، و ب

 خليل در جنگ با يعقوب دانست. 

هـا   آرامياتوان عامل ديگر اين ن همچنين مي
را در وضعيت خاص اصـفهان جسـتجو كـرد. بـر     
اساس آنچه كه از منابع در بارة اوضاع سياسي اين 

آيد،  اصفهان و منـاطقي كـه    دست مي هشهر مهم ب
شدند،  ان با عنوان عراق عجم شناخته ميدر آن زم

هـا   هـا و شـورش   بستر مناسبي براي بروز مخالفت
برضد حاكمان يا پادشـاهان بـوده اسـت، چنانچـه     
خنجي كه خود از همين سرزمين بوده، در اين باره 

در مقام عراق كه شعبة فتنه همه گاه از « :نويسد مي
ه آنجا بلند آوازه است، خصوصاً اصفهان كه پيوست

ــاني همچـــو   ــان در پريشـ از ورود حـــوادث زمـ
ــر ــي[دفت ــه  ]ب ــت، فتن ــيرازه اس ــيار و  ش ــاي بس ه
(خنجـي، همـان:   » سر بر زده بود ]شمار بي[هاي آفت

ها و موقعيـت خـاص    . به سبب همين ويژگي)162
عنـوان يـك شـهر     به ،جغرافيايي و اهميت اصفهان

مهم و تاريخي، طبيعي بود كه شورشيان در درجـة  
ـ  كنتـرل آن  اول بخواهند دسـت آورده و از آن   هرا ب

عنوان يك مركز يا نقطة شـروع بـراي سـتيزه بـا      هب
  هاي وقت استفاده كنند. حكومت

بيگ در حين بازگشت به تبريز، بـراي   بايندر
هـايي در آينـده، افـراد     پيشگيري از بروز شـورش 

ــه   ــامي اصــفهان را نيــز ب سرشــناس و ســرداران ن
شـهرت  « تة خنجي:آذربايجان منتقل كرد، زيرا بگف

 حوادث كـه در عـراق   ]و[ها تمام دارد كه اكثر فتنه
» نـد ا شود؛ منشـأ آن سـرداران اصـفهان    مي ]ناشي[

يك از منابع دربـارة اينكـه ايـن      . هيچ )167(همان: 
بيگ گرفته شده، يـا   تصميم از سوي شخص بايندر

اينكه دستور آن از سوي يعقوب صادر شـده بـود،   
ر روي، او گروهـي از ايـن   اند. بـه هـ    سخن نگفته

افراد سرشناس را به پايتخت منتقل كرد كه يكي از 
افراد، پدر روزبهان خنجي، نويسـندة معـروف   اين 

بـود. در ايـن زمـان پـدر      آراي امينـي  تاريخ عـالم 
اي توانـا بـود    خنجي، بنا به اظهار پسرش، نويسنده

كه همچون اجـدادش  عنـوان سـرداري داشـت و     
از امور سياسي و نظـامي كنـار    گويا كامالً خود را

كشيده و به كارهاي فرهنگي و ادبي پرداخته بـود،  
دستار سـرداري را  «زيرا خنجي در اين باره آورده: 

ها بود كه بـه تـاج تـرك تبـديل نمـوده، و از       سال
يه اعراض فرمـوده بـود و   لمناصب اجداد كرام بالك

.  )167(همـان:  » در كنج فراغي بـه قناعـت پرداختـه   
ق صورت 883ل اين افراد كه در زمستان سال انتقا

سبب  )Minorsky. V, 1957: note p. 40( گرفت،
بيماري سخت پدر خنجـي در طـي سـفر شـد، او     
زماني كه به تبريز رسيد، بهبود يافت و در تبريز به 

خود را  الاشـجار ثمرةخدمت يعقوب رسيد و كتاب 
كه به تازگي نوشته بود، به سلطان تقديم كـرد كـه   

سيار مورد پسند وي واقع شـد. خنجـي ابيـاتي از    ب
آورده  آراي امينـي  عـالم را در  الاشـجار ثمرةسرآغاز 

   )168(خنجي، همان:  است.
بيگ  مدت زماني پس از اين ماجراها، حاجي

الپــاوت از ســوي يعقــوب بــه حكومــت اصــفهان 
و تا دو سـال پـس از آن    )168همان: (منصوب شد، 

در آرامـش و امنيـت   اين شهر و نواحي اطراف آن 
  سر بردند.  ه ب
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  بيگ  . شورش بايندر2

مردان و فرماندهان بزرگ  بيگ يكي از دولت بايندر
هـاي   يعقوب بود، كـه حضـوري فعـال در جريـان    

دنبــال ه سياســي و نظــامي ايــن دوران داشــت. بــ
 بكر توسـط مصـريان در    ا در ديارمحاصرة قلعة ره

راي بيــگ بـه همــراه گروهـي از امــ   ق، باينـدر 885
برجسته از سوي يعقوب مأموريـت يافـت تـا بـه     

؛ نويدي شـيرازي،  181ـ183(همان: مقابلة مصريان برود.
 و منـابع متعـدد ديگـر)    2/836ب؛ روملو، همان: 205برگ 
قويونلو بود، نـه   بيگ كه فرماندة لشكريان آق بايندر

تنها موفق شد حملة مصريان به قلعة رهـا را دفـع   
ز بر آنهـا وارد آورد و  كند، بلكه شكست سختي ني

را  ،»بـاش «معروف به  ،دواتدار فرماندة آنان يشبك 
: 1382(خنجـي،   اسير كـرد و بعـد بـه قتـل رسـاند.     

پــس از اينكــه  )835ـــ2/837: 1384؛ روملــو،185ـــ188
بيگ  از اين سفر بازگشت، يعقوب به پاداش  بايندر

هايي كه در جنگ با مصريان از خود نشان  رشادت
ومت اصفهان و عراق عجـم را بـه او   داده بود، حك

داد و در ضمن به وي مأموريـت داد تـا از سـهند    
سوي اصفهان رفته و با ملحـق شـدن لشـكريان     به

سـوي جزايـر حركـت     عراق عجم، از راه بغداد، به
ــورش      ــارس، ش ــراي ف ــتن ام ــا پيوس ــرده و ب ك

 .يان را سركوب كندعشحكمران مشع ، 2محسن امير
    )193، 195؛ خنجي، همان: 1/316ق: 1264(فريدون بيگ، 
ــاي  :woods ibid( م1481ق/ 886 يز در پ

كه طبق دسـتور حركـت    بيگ بايندر ؛ نيز نك)143
گونة  كرده بود، وقتي به نزديكي همدان رسيد،  به 

با يعقوب آشـكار كـرد.   را اي مخالفتش  غير مترقبه
 او كه قصد تصرف اصفهان و شهرهاي اطـراف آن 

                                                            
  محمد فالح نوشته، كه صحيح نيست.   838 /2: 1384 . روملو، 2

توسـل شـد و بـا ترفنـدي     را داشت، بـه نيرنـگ م  
اي به امراي عراق عجم و اشـراف   زيركانه طي نامه

اصفهان، از آنها خواست تـا بـراي انجـام وظـايف     
ملكي به حضورش بروند. اين امرا كه فريـب او را  

اي كـه قاصـد داشـت،     خورده بودند، بنا به عجلـه 
بيـگ از شـهر    شتاب كرده و براي اسـتقبال باينـدر  

 ،بيگ الپاوت ين افراد حاجيخارج شدند. در ميان ا
داروغـة   ،داروغة اصفهان و منصور بيـگ سـهراب  

نيز حضور داشتند. امرا در نزديكي همـدان بـا    ،قم
بيگ مالقات كردند و وقتـي همـه در اردوي    بايندر

او گرد آمدنـد، باينـدر بيـگ هـر يـك از آنـان را       
جداگانه نزد خود فرا خواند و  بـه دروغ بـه آنهـا    

رگذشته اسـت. از آنجـايي كـه    گفت كه يعقوب د
و صاحب سـابقه درخشـان و   وي از اميران نامدار 

، سخنانش را پذيرفته و از مورد اعتماد يعقوب بود
   3وي اطاعت كردند.

بيگ الپاوت و  پس از آن بايندر بيگ، حاجي
منصور بيگ سهراب را در ديوان امارت نصب كرد 

بيـگ   و با سپاهي بزرگ به اصـفهان رفـت. باينـدر   
فق نشد در اصفهان به خوبي از عهدة ادارة امور مو

برآيد و به اخذ مال مـردم پرداخـت و سـپاهيان او    
 در اطــراف شــهر بــه آزار مــردم مبــادرت كردنــد 

. او )197؛ خنجـي، همـان:   1/317ق: 1264(فريدون بيگ، 
سپس در صدد برآمد تـا بـا همـراه كـردن امـراي      
ــر بكشــد.    ــه زي ــوب را از تخــت ب پايتخــت، يعق

                                                            
؛ نيـز  841ــ 2/842؛ روملـو، همـان:   195ـ 196 خنجي، همان:.  3

 İlhan- Kazım Paydaş Erdem, 2007: 133نك: 
گويد با توجه به شناختي كه اين امرا و بزرگان از رفتارهاي  كه مي

بيگ داشتند، جرأت نكردنـد  از وي در بـارة    خشونت آميز بايندر
نظـر وودز، امـراي    محل و زمان وفات يعقوب سؤال كنند.  اما بـه 

لحق شدند وي م بيگ به الپاوت و چمشگيزك در حمايت از بايندر
شـاهي و چكرلـو نيـز بـراي      بيگ از امـراي ميـران   و سپس بايندر

    Woods: 143.وي دعوت كرد.  پيوستن به
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بيگ  اين بار نيز بـه نيرنـگ متوسـل شـد و      درباين
اي به اميرزاده بيگ ميرانشاهي نوشت و در آن  نامه

چنين وانمود كرد كه با اتحاد با وي موافق اسـت.  
بيگ  اين بود كـه مضـمون    گويا هدف ديگر بايندر

نامه فاش شـده و چنـين اسـتنباط شـود كـه اميـر       
اتحـاد  بيـگ پيشـنهاد    برده پيش از آن به باينـدر  نام

بيگ در پاسخ به اين پيشـنهاد،   داده، و اكنون بايندر
با اتحاد با او بر ضد يعقوب موافق است، و بـدين  
ترتيب اميرزاده ميرانشاهي به خيانت مـتهم گـردد.   

بيگ اين بود تا از اين طريـق، اعتمـاد    هدف بايندر
يعقوب به امراي تيموري را كه در خدمتش بودند، 

توانست با ايـن ترفنـد،    مي از بين ببرد، ضمن آنكه
قويونلو تفرقه ايجاد كند.  ميان امراي تيموري و آق

بيگ نامه را به جاسوسي سـپرد تـا در خانـة     بايندر
  يكي از مقربان يعقوب بيندازد. اما  ايـن نقشـه بـه   
دليــل اعتمــادي كــه يعقــوب بــه اميــر ميرانشــاهي 

بيـگ، همـان:    (فريـدون داشت، با شكست مواجه شـد 

بيـگ   . يك بار نيـز باينـدر  )198ي، همان: ؛ خنج1/317
نقشة ترور يعقوب در شكارگاه را طراحي كرد كـه  

گفتـة وودز،   ؛ به198 -199خنجي، ص، (آن هم عملي نشد.
بيـگ، تعهـد    پس از اين ترور نافرجام بود كه امراي متحد باينـدر 

     )Woods:143پيشين را زير پا نهادند و از وي جدا شدند. 
ع بود كه  سرانجام يعقـوب  پس از اين وقاي

تصــميم گرفــت او را ســركوب كنــد. يعقــوب در 
اي كه در اين خصوص به سـلطان بايزيـد دوم    نامه

عثماني نوشته، علت تـأخير در رسـيدگي بـه ايـن     
موضوع را سفر شكاري خود در آذربايجـان آورده  
و اينكه پـس از مراجعـت بـه تبريـز،  اخبـار ايـن       

ــ  ــاني را ب ــده نافرم ــوي دادن ــان:  (فري ــگ، هم دون بي

. اما باور اين مسئله كمي مشكل اسـت  )316ـ1/317
كه تا آن موقع يعقوب از چنين واقعة بـا اهميتـي،   

هر چند كه در سفر براي شكار باشـد، بـي اطـالع    
بيگ به لحاظ سياسي  مانده باشد، ضمن آنكه بايندر

و نظامي چنـان شـهرتي داشـت كـه شورشـش را      
خطـري جـدي    كوچك نشمرند و آن را به منزلـة 

ــن    ــر اســاس آنچــه گلشــني در اي ــد. ب ــي كنن تلق
خصوص آورده، يعقوب توسط جاسوس خـود از  

، اما از آنجايي كـه  گرديدبيگ مطلع  شورش بايندر
 سپاهيانش پراكنده بودند، از اين خبر مضطرب شد

)Muhyl-yi Gulseni, 1982: s117( ًو احتمــاال ،
 خواندن سپاهيانش را نداشـت، در  چون فرصت فرا

يعقوب  ،رسيدگي به اين مهم تأخير كرد.  سرانجام
ـ ناچار شد خود وارد عمـل شـده و    ل مـاه  در اواي

سـوي    رمضان با تقريباً بيست نفر از سپاهيانش بـه 
؛ امـا  1/317(فريدون بيـگ، همـان:    اصفهان حركت كند

، علت تعداد كـم همراهيـان يعقـوب را    199خنجي، همان: 
هيه اسـباب جنـگ دانسـته    مشغول بودن آنها در شهر براي ت

اش بـه   . يعقـوب در ايـن خصـوص در نامـه    است)
اگرچه فرصت تجهيـز بلشـكر   «بايزيد دوم آورده: 

اطراف جهت تنكي مجال بود، به رسـيدن عسـاكر   
نصرت شعار و لشـكريان حـدود و اقطـار توقـف     
ننمود و با جمعي از خدام بهرام انتقـام كـه همـاره    

(فريـدون  » ديممالزم ركاب همايوننـد ايلغـار فرمـو   

يعقوب به اميد اينكـه افـرادش    . )1/317بيگ، همان: 
ملحق شـوند، راهـي شـد و وقتـي      ه اوبه زودي ب

ـ  ،صوفي خليل بيگ موصلو سـر  ه كه در نخجوان ب
برد،  اين اخبار را شنيد، او نيز به سـوي عـراق    مي

   )200(خنجي، همان:  عجم رفت.
بيگ خبر حركـت يعقـوب بـه سـوي      بايندر
ا شنيد و در حالي كـه گـروه  بزرگـي از     اصفهان ر

بزرگان و اشراف، سادات و نقبا و طبقات مختلـف   
اصناف  اصفهان را به اجبار همراه خود كرده بـود،  
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براي مقابله با او از شهر خارج شد. نكته در خـور  
اهللا  توجه اين است كه اين بار نيز پدر شـيخ فضـل  

ي در خنجي در ميان اين افراد بود، چنان كه خنجـ 
پدر مرحوم اين بنده جمال الحـق  « اين باره آورده:

نشيني و عزلـت   والدين روزبهان... با وجود خلوت
گزيني به مرافقت اين راه پر خطر مكلف گشت. و 
ديگر اكابر و اشراف مثل سـادات عظـام، نقيـب و    
موالي كرام تٌركه و قضات اسالم و صواحب كـرام  

 ,Gulseni(» بــه مالزمــت اردويــه مــأمور گشــتند

1982: s117(دهــد پــدر  . ايــن مطلــب نشــان مــي
بيـگ، بـه تبريـز     خنجي كه پس از شورش حـاجي 

منتقل شده بود، در اين فاصله دوباره بـه اصـفهان   
بيگ براي دومين مرتبـه او را    بايندر و بازگشته بود

به اجبار از اصفهان خارج كرده و همراه خود بـرد.  
خـود در   خنجي پس از آن اطالع بيشتري از پـدر 

  ارتباط با اين جريان نداده است.
سوي  ساوه و قم  بيگ از اصفهان به  بايندر  

رفت، اما در نزديكي قم،  بزرگان اصـفهان كـه در   
اردوي او بودند، از همراهي با وي سـرباز زدنـد و   

بيگ به نزديكـي   سوي كاشان رفتند. وقتي بايندر  به
 ساوه رسيد، اهالي شهر نخست در سپردن حصـار 

وي تعلل كردند، اما سرانجام  ناچـار شـدند تـا    ه ب
دروازة شهر را به روي او بگشايند. با نزديك شدن 

بيــگ از ســاوه بيــرون آمــده و در  يعقــوب، باينــدر
شـرق شـهر قـرار داشـت، موضـع      مكوهي كه در 

بيـگ بـه    گرفت. اخبار مختلفي مبني بر فرار بايندر
نش سوي ري يا خراسان، و يا پنهان كردن سـپاهيا 

رسيد. به همـين سـبب او    در خندق به يعقوب مي
صوفي خليل بيك موصلو را براي تحقيق بيشتر در 

  بيگ مأمور كرد.  اين خصوص و دستگيري بايندر
ي، برخي از امـرا از جملـه   تا پيش از درگير

ــ منصــوربيگ ــاوت از   گســهراب و حــاجي بي الپ

بايندربيك جدا شده و به يعقوب پيوسته بودنـد، و  
بيگ كه قدرت مقابله با يعقوب و همراهانش بايندر

راه فــرار در پــيش  ،را در خــود نديــد، بــه ناچــار
 ، Gulseni, Ibid: s 118؛ 200ــ  201(همـان:   گرفت.

رعب  )Erdem ve Kazim Paydas, s 134 نـك:  زني
و وحشتي كه امـراي سـپاه يعقـوب از باينـدربيگ     
 داشتند، چنان بود كه وقتي به هر يك از آنها بـراي 

شـد، بـه نـوعي از آن     تعقيب وي دستور داده مـي 
. سـرانجام  )203(خنجـي، همـان:   كردند شانه خالي مي

صوفي خليل بيگ موصلو، مأمور تعقيب او شـد و  
بيگ در حال گريـز،   اي حساس كه بايندر در لحظه

از اسبش سقوط كرده بود، به او رسيد  و  سـرش  
وب را از تن جدا كرده، و در نزديكي ساوه نزد يعق

؛ 203همـان:  خنجـي،  ؛ 1/317(فريدون بيـگ، همـان:    برد.
: 1343الـف؛ غفـاري قزوينـي،     206نويدي شيرازي، بـرگ  

   )Sevket Beysanoglu, 1990: s 434؛ نيز نك: 254
پس از آن يعقوب برخي ديگر از همراهـان  

بيگ را عفو، برخي ديگر را زنداني، و برخي  بايندر
ريـدون بيـگ، همـان:    (فديگر را نيز به مجازات رساند

 گالپــاوت و منصــور بيــ و  حــاجي بيــگ، )1/317
بيـگ جـدا شـده     كه در آغاز از باينـدر  ،سهراب را

بودند، دوباره به حكومت اصفهان و  قم  منصوب 
  )204(خنجي، همان:  كرد.

بيگ را نارضايتي  برخي علت شورش بايندر
وي از انتصــابش بــه حكومــت اصــفهان، و توقــع 

ه پـس از پيـروزي بـر مصـريان،     ويـژ ه بيشتر او، ب
. اما واقعيت اين بود كه با بررسـي ايـن   4اند دانسته

بيگ، شايد بتوان اوضـاع   شورش و شورش حاجي
آشفتة سياسي و تثبيت نشـدن قـدرت يعقـوب در    

ش را، از عوامـل مهـم بـروز ايـن     ا اوايل پادشاهي
                                                            

؛ مقايسه 254الف؛ غفاري قزويني،  206. نويدي شيرازي، برگ  4
بيـگ    زاده، در بارة شورش بايندر اظهار نظر اسماعيل حسن با كنيد

حكومت اصفهان رنجيده مبني بر اينكه وي به دليل واگذار نكردن 
خاطر شد و به محض رسيدن به همـدان، عليـه سـلطان يعقـوب     

رسد. نـك:   شورش نمود، كه با توجه به منابع، صحيح به نظر نمي
  . 123 :1379زاده،  اسماعيل حسن
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ها دانست، ضمن اينكه با توجه به سـاختار   شورش
لوها، كه متشكل از اتحاديـة  قويون قدرت دولت آق

قبايل بود، هر يك از رؤساي طوايف، نقش بزرگي 
در حمايت يا عدم حمايت از پادشاه، يـا هـر اميـر    
صاحب نام ديگري داشتند كه با نشان دادن جربزه 

توانسـت بـر مسـند قـدرت      و شايستگي خود مـي 
بنشيند. با اين ساختار قدرت، طبيعي بـود كـه هـر    

ــ  ــري ب ــر  ه امي ــژه اگ ــزرگ وي ــف ب ــر و  از طواي ت
آمد تـا   مي قويونلوها بود، در صدد بر تر آق قدرتمند

از فرصت استفاده كـرده و شـانس خـود را بـراي     
ــا در ايــن   ــد، ام ــه قــدرت بيازماي ــافتن ب دســت ي

امـراي بـزرگ    و ها، بخت با يعقوب يار بود جريان
ــي و    ــد. همراه ــامي و متحــد او بودن ــه ح بايندري

شـــجاعت و موافقـــت ايـــن امـــرا، وقتـــي بـــا  
ام شدند، او نه تنها ومداري خود يعقوب، ت سياست

بـه   ،توانست اين دو شورش را سركوب كند، بلكه
ديگر مشكالت داخلي و خارجي خـود را   ،تدريج

نيــز از ميــان برداشــت، و نهايتــاً در مــدت حــدود 
دوازده سال سـلطنت خـود موفـق شـد آرامـش و      

  ثبات سياسي را در قلمروش حكمفرما كند.
  
  گيريهنتيج

يعقوب در آغاز نخستين روزهاي پادشاهي خـود،  
بيـگ، و پـس از آن بـا شـورش      با شورش حـاجي 

هـا   بيگ در اصفهان مواجه شد. اين شـورش  بايندر
ها و شرايط خاص خود را داشتند.  هر كدام ويژگي

 ،ها قويونلو هاي خانگي ميان آق ها و رقابت  اختالف
و  ،تشقدرت يعقوب در اوايل حكومنشدن تثبيت 

فراهم بودن شرايط و بسـتر الزم بـراي بـروز ايـن     
ها در اصفهان سبب شدند تا اين دو تن كه  شورش

قويونلوها، و دومـي نيـز از    نخستين، از خانوادة آق
قدرت،  هيابي بامراي برجستة آنان بود، براي دست

علم مخالفت و اسـتقالل برافراشـته و بـه نـاآرامي     
بيـگ از سـوي    نـدر اوضاع داخلي دامـن بزننـد. باي  

بيـگ را   يعقوب مـأمور شـد تـا  شـورش حـاجي     
 بيگ سركوب كند؛  و براي سركوب شورش بايندر

خود  يعقوب وارد عمل شـد.   ـتر نيز بود كه مهم ـ
با روية خاص   يعقوب در مواجه با اين دو شورش

رسـد كـه او    خودش عمل كرد. چنين به نظـر مـي  
 آزمــود و بــا تأمــل، نخســت روش سياســي را مــي

داد تـا   فرصتي را در اختيار سران شورشي قرار مي
خـود منصـرف شـده و دوبـاره بـه        شايد از كـردة 

پافشـاري آنـان را در    خدمت او درآيند، اما وقتـي  
شـد   وقت وارد عمل مي ديد، آن ها مي ادامة شورش

  كرد. مي و آنها را سركوب 
 مخالفانشاگرچه يعقوب نهايتاً موفق شد تا 

هـا   ا هـر يـك از ايـن شـورش    را سركوب كند، ام
توانستند براي مدت زماني، بـه اوضـاع بـي ثبـات     
سياسي منطقه دامن زده و انرژي و وقـت يعقـوب   
را به خود اختصاص دهنـد، ضـمن آنكـه در ايـن     

بيـگ و   يعني حـاجي   ميان يعقوب دو امير برجسته
ويـژه  ه ب ،بيگ را از دست داد كه اين ضايعه بايندر

ه از فرماندهان قابل نظامي و بيگ، ك در مورد بايندر
  كرد.   شجاعتش زبانزد همگان بود، بيشتر صدق مي
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