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 نايرا تشیع در آذربايجان مبناي وحدت ملي

 يرضاي محمد 

  
  :منبع
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مھ   :مقدّ
  

شاید بارھا از خود پرسیده باشید کھ تشیع چگونھ وارد آذربایجان شد، گسترش یافت و سپس شکل رسمي بھ خود گرفت؟ و نیز چگونھ 
مردمي بھ ظاھر سني مذھب بدون ھیچ درگیري و مقاومت جدي، تشیع را پذیرفتھ و بھ پرچمدار و مروج آن در ایران تبدیل شده اند؟ و آیا 

جبر و تحمیل در کار بوده است؟ بررسي تاریخ نشان مي دھد، از زمان ورود اسالم تا رسمیت تشیع، مذھب اھل بیت  در رشد و گسترش آن
در مورد گسترش تشیع در . در آذربایجان امري ناشناختھ نبوده است و در اکثر دوره ھا بھ اشکال مختلف در آن حضور داشتھ است

دورة اول از ورود . ر دور نداشت، لذا سھ دوره مجزا را مي توان در این روند مشاھده نمودآذربایجان بایستي رواج تدریجي آن را از نظ
اسالم تا سقوط عباسیان، دورة دوم از انتخاب آذربایجان بھ مرکز حکومت ایلخانان تا رسمیت تشیع، دورة سوم از رسمیت تشیع تا عصر 

ر محل خود مورد بررسي قرار خواھند گرفت، البتھ در این پژوھش بھ ھر کدام از این سھ دوره ویژگیھاي خاصي دارند کھ د. حاضر
  .اختصار بھ دو دورة اول پرداختھ خواھد شد

  
سیاسي ادوار اولیھ، چیزي جداي از اسالم، آنگونھ کھ برخي آن را زاییده افکار ایرانیان مي دانند،  -تشیع بھ عنوان مھمترین جریان مذھبي

سترش اسالم، ھمراه فاتحان وارد سرزمین ھاي نوگشوده گردید و بھ صورتھاي گوناگون، رشد نمود و بر تشیع از ھمان ابتداي گ. نیست
  .ادوار بعد تأثیر نھاد

  
در این پژوھش سعي شده است با استفاده از مدارک و شواھد تاریخي روند رشد و گسترش تشیع در آذربایجان و تأثیر آن بر کل ایران 

  .وایاي تاریک آن تا حدي روشن گرددمورد بررسي قرار گیرد و ز
  

آذربایجان بھ عنوان مھمترین بخش ایران از دیر باز نقش غیر قابل انکاري در اکثر تحوالت این کشور داشتھ و در بسیاري از وقایع و 
  .حوادث تأثیرگذار نھایي بوده است

  
رسمیت . و سپس در تمام آذربایجان و ایران گسترش یافت ھجري بود کھ از تبریز آغاز ٠٧یکي از این وقایع مھم، رسمیت تشیع در سال 

تشیع توسط شاه اسماعیل اول و تصرف سایر سرزمین ھاي ایراني، وحدت دوبارة آن را در پي داشت کھ تا امروز ادامھ دارد و تشیع یکي 
بوده اند و چھ در گذشتھ و چھ در زمان از مھمترین عوامل اتحاد مردم بھ شمار مي رود، کھ آذربایجانیھا پرچمدار رسمیت و گسترش آن 

  .حال در راه رشد و پیشرفت آن از ھیچ کوشش و جانبازي دریغ نکرده اند
  
#  

  :فتوحات، مھاجرتھا و ورود عقاید نو
  

طق ھجري، راه نفوذ مسلمین بھ منا ٢١با آغاز فتوحات مسلمین و بر چیده شدن قدرت امپراطوري ساساني در پي پیروزي نھاوند، در سال 
ّم است حضور مسلمین در . مختلف ایران باز شد در مورد تاریخ فتح آذربایجان اختالفاتي در منابع موجود مشاھده مي شود، ولي آنچھ مسل

. مغیرة ابن شعبھ کھ والي کوفھ بود، حذیفة بن یعمان را مأمور گشودن آذربایجان نمود. آذربایجان بعد از جنگ نھاوند روي داده است
  .ح آذربایجان را مي توان از منابع متقدم بدست آوردچگونگي فتو

  
در پي چند نبرد قواي مرزبان از . ھمزمان با آغاز فتوحات مسلمین، بھرام بن فرخ زاد از خاندان معروف فرخ زاد، مرزبان آذربایجان بود

یکي از . بود بین طرفین صلح برقرار شدمسلمین شکست خورد ولي با وساطت یکي از بزرگان محلي بنام اسفندیار کھ در اسارت مسلمین 
مفاد این صلح پرداخت ھشتصد و بھ قولي صد ھزار درھم بھ فاتحان بود، در مقابل ایشان از قتل و غارت و اسیر نمودن ساکنان محل 

  .مفاد این صلح نامھ را طبري در تاریخ خود ضبط نموده است. خودداري کردند
  

نیز حضور داشتند، لذا در آشنایي ابتدایي مردم آذربایجان با خاندان نبوت نباید از نقش این عده غافل در این فتوحات برخي از صحابھ شیعھ 
ایشان بعد از جریان غدیر خم و رحلت پیامبر بر ھمراھي . بودند) ع(برخي از یاران پیامبر از ھمان ابتداء اسالم جزء شیعیان علي . شد

ھ بھ شیعیان علي معروف شده اند بھ عنوان اولین گروه و پیشگام در تشیع بھ شمار مي روند، در این عده ک. تأکید نمودند) ع(خود با علي 
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حضور برخي از ایشان ھر چند کوتاه مدت اولین . میان این عده کساني مانند ابوذر غفاري، سلمان فارسي، عمار یاسر را مي توان نام برد
مروج آن بودند، سبب شد و تشیع بھ ھمراه این فاتحان وارد سرزمین ھاي نوگشوده آشنایي مردم محل را با اسالم راستین کھ اھل بیت 

از برخي اخبار موجود چنین بھ نظر مي رسد کھ عده اي از صحابھ با گرایشات شیعي در فتح آذربایجان حضور داشتند کھ اولین . گردید
ھ این صحابھ سلمان فارسي را مي توان نام برد، کھ بھ عنوان از جمل. بھ آذربایجان بھ شمار مي روند) ع(پیام آوران مذھب اھل بیت 

غیر از . ھمچنین گویا عمار یاسر در زمان خلیفھ دوم مدتي والي آذربایجان بوده است. راھنماي سپاه مسلمین در آذربایجان حضور یافت
حضور این افراد کھ بھ . شرکت داشتھ است ایشان افراد دیگري مانند مسلم ابن عوسجھ کھ جزو شھداء کربال مي باشد در این فتوحات

  #.بود) ص(عنوان پیشروان تشیع شناختھ مي شوند یکي از عوامل ابتدایي آشنایي مردم محل با خاندان رسول هللا 
  

جھ بھ با تو. عامل دیگر در آشنایي مردم با تشیع حضور فاتحان در سرزمین ھاي مفتوحھ بود کھ آذربایجان نیز از این امر مستثني نبود
بنا بھ نوشتھ طبري و بالذري اھل . حساسیت موقعیت آذربایجان و برخي مقاومتھا، الزم بود تا پیوستھ سربازان مسلمان در آن حضور یابند

با گذشت زمان و . کوفھ مأمور حفاظت آذربایجان بودند و پیوستھ شش ھزار نفر از قبایل عرب ساکن کوفھ در آذربایجان حضور داشتند
. ودن دامنھ فتوحات اندک اندک مھاجرتھا آغاز شد، این مھاجرتھا از دالیل اصلي نفوذ اسالم در سرزمین ھاي نوگشوده استفروکش نم

تازیان در «بالذري از حسین بن عمر و او نیز از واقدي روایت مي کند کھ . اعراب از جزیرة العرب و عراق راھي این مناطق شدند
  .»عرب از کوفھ و بصره و شام بدان جا روي آوردند، ھر قوم بر ھر چھ توانست مسلط گردید آذربایجان فرود آمدند، عشیره اي

  
ً در عصر اموي و عباسي با سخت  بھ ھر حال در ھمان قرن اول و دوم شمار این مھاجرین بھ ایران بسیار زیاد بوده است، مخصوصا

ً شیعیان شد، مخالفان سی اسي و عقیدتي نیز مناطق مختلف ایران بخصوص آذربایجان را مکان گیریھایي کھ نسبت بھ مخالفان و مخصوصا
حضور این مھاجران کھ . مناسبي براي خود یافتند، زیرا از لحاظ جغرافیایي ویژگي خاصي داشت کھ امکان اختفاء را فراھم مي ساخت

  .محلي با تشیع بي تأثیر نبوده است عقاید خود را در میان مردم مناطق مختلف رواج مي دادند بھ نوبھ خود در آشنایي ساکنان
  

در ) ع(از برخي منابع تاریخي چنین بر مي آید کھ اولین حضور خاندان علي . مھمترین گروه مھاجر بھ ایران و آذربایجان علویان بودند
ور یافتند ولي ایشان در عون بن علي و زید بن علي اولین علویاني بودند کھ در آذربایجان حض. آذربایجان بھ عصر فتوحات باز مي گردد

امروز در محل قلھ کوه عون بن علي کھ تبریزیان بدان عین آلي مي گویند چند مزار وجود دارد کھ . جریان فتوحات بھ شھادت رسیدند
  .منتسب بھ ایشان مي باشد

  
آن حضرت موجب تعقیب در ایران بھ حضور علویان در مناطق مختلف ایران شتاب بیشتري داد، اما شھادت ) ع(حضور امام رضا 

و تعقیب شیعیان و علویان این مھاجرتھا ( ھ٢۴٧ – ٢٣٢(در زمان متوکل . علویان و شھادت عده اي و متواري شدن برخي دیگر شد
حضور این عده خود بھ خود آشنایي ھر چھ بیشتر مردم با این خاندان و . تسریع شد و دستھ اي از ایشان راه آذربایجان را در پیش گرفتند

از مندرجات کتاب منتقلة الطالبیھ، کھ در قرن پنجم ھجري پیرامون مھاجرت سادات تحریر شده . رواج بیشتر عقاید شیعي را بھ دنبال داشت
  .است اخبار اندکي از این مھاجران مي توان بدست آورد

  
#  

  
  :حکومتھاي شیعھ مذھب و آذربایجان

  
جھ برخي حکومتھاي متمایل بھ تشیع مي باشد لذا نمي توان بھ نقش این حکومتھا بي یکي از دالیل رشد و گسترش تشیع در آذربایجان تو

  .توجھ بود
  

ان برخي حکومتھا با تمایالت شیعیانھ مانند آل بویھ، حمدانیان، علویان طبرستان، آل مسافر و حتي خاندان بني دولف را در این روند نمي تو
  .والت سیاسي آذربایجان حائز اھمیت بوده اندبرخي از این ساللھ ھا در تح. بي تأثیر دانست

  
در این دوره با ورود شیعیان امامي بھ مناصب . آل بویھ کھ خلفاي عباسي را دست نشاندة خود نموده بودند از جملھ این حکومتھا مي باشد

در . دان و طبقات متمایز جامعھ شددولتي، افق تازه اي بھ روي ایشان گشوده شد و تشیع بي آنکھ رسمیت یابد مذھب بسیاري از دولت مر
  .عصر ایشان فقھایي مانند شیخ صدوق و شیخ مفید عامل تحکیم فقھ شیعھ شدند

  
در کشمکش ھاي بین آل بویھ و . آل بویھ بھ عنوان قدرت مسلط در غرب ایران نقش مھمي را در تحوالت سیاسي آذربایجان ایفا نمودند

  .اسماعیلي و حتي دوازده امامي داشتند، عامل رواج تشیع گردید - تمایالت شیعیانھ مانند زیديخاندان ھاي محلي حضور عناصر دیلمي کھ 
  

حضور افرادي چون ابن عمید و بسیاري از سپاھیان دیلمي در این . این کشمکش ھا در ورود افکار شیعي بھ منطقھ اھمیت خاصي دارد
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  .ھ یا آل مظفر در آذربایجان عاملي براي رشد عقاید شیعیانھ شدزمان، و نیز ایجاد شعبھ اي از حکومت دیلمیان بنام مظفری
  

حمدانیان بھ عنوان . بھ غیر از دیالمھ و آل بویھ حمدانیان موصل را کھ داراي تمایالت شیعیانھ بودند، نمي توان در این امر نادیده انگاشت
  .برخوردارند مرزداران امپراطوري اسالمي در مقابل بیزانس از اھمیت ویژه اي در تاریخ

  
مورخین سني . قاضي نور هللا شوشتري، ناصرالدولھ را شیعي دانستھ و شیخ مفید رسالھ اي در مبحث امامت بنام ناصرالدولھ نوشتھ است

مد و بھ علت نزدیکي جغرافیایي پیوند ھاي زیادي بین دو منطقھ بھ وجود آ. مانند ابن کثیر، ایشان را رافضي و دوستدار شیعیان دانستھ است
  .حمدانیان مدتي بر آذربایجان و شھر مراغھ مسلط شدند

  
در ھمین دوره اسماعیلیھ توسط آل مسافر کھ بھ ساالریان و کنگریان نیز . بعد از بني ساج آل مسافر نفوذي در آذربایجان بھ ھم رسانیدند

از داعیان اسماعیلي در شھر ري بود با اعزام مبلغاني ابوحاتم رازي کھ . معروفند مدتي در آذربایجان رواج یافت و داراي مقبولیت گردید
  #. بھ آذربایجان مذھب خود را در این ناحیھ ترویج نمود

  
. در پیروزي آل مسافر و تسلط ایشان ابوالقاسم علي ابن جعفر وزیر دیسم نقش خاصي را دارا بود و زمینھ حضور ایشان را آماده نمود

با حمایت این . رو مذھب باطني بود بھ مرزبان کمک کردتابھ راحتي آذربایجان را تصرف نمایدابوالقاسم کھ از بومیان منطقھ و پی
فرمانرواي اسماعیلي فعالیت داعیان و مبلغان اسماعیلي در آذربایجان گسترش بیشتري یافت، چنان کھ ابن حوقل شمار اسماعیلیھ را در 

گروھي از آنان اکنون داراي مذھب اھل حدیث و قائل بھ حشو اند و « : ي نویسدوي در سفرنامھ خود م. آذربایجان قابل توجھ دانستھ است
  .»بیشتر ایشان از باطنیھ بقلیھ ھستند

  
ھمراھي فرمانروا و وزیرش در نشر مذھب اسماعیلي موجب رونق مذھب اسماعیلي در آذربایجان گردید و ھسودان از حکام دیگر 

  .است، این امر از سکھ ھاي بجا مانده از اوایل حکومت وي استنباط مي شودآذربایجان نیز پیرو مذھب اسماعیلي بوده 
  

با توجھ بھ مطالب فوق مي توان معتقد بود کھ آذربایجان قبل از استقرار ایلخانان حضور تشیع بھ اشکال مختلف را درک نموده است، کھ 
  .زمینھ ساز گسترش آن بعد از سقوط بغداد بوده است

  
  :لخانانشیعیان و حکومت ای

  
سقوط بغداد نھ تنھا . با قتل آخرین خلیفھ عباسي طومار خالفت را در ھم پیچیدھ  ۶۵۶با شروع دور دوم یورش ھاي مغول ھالکو در سال 
سقوط عباسیان از دامنھ نفوذ مذاھب سنت بھ عنوان مذھب رسمي کاست و گروھھاي . بر عالم اسالم بلکھ بر آذربایجان تأثیر فراواني نھاد

لف آزادانھ توانستند افکار خود را گسترش دھند، ھمچنین این امر حساسیت مذھبي را تا حدود زیادي از بین برد، کھ ناشي از رشد مخت
حمالت مغول اگر چھ ویرانیھا و مشکالت بسیاري بھ وجود آورد ولي حذف خلفاي . گرایشات شیعي در اواخر عصر عباسي نیز بوده است

مذھبي زیادي را در پي داشت کھ گاه در  -سقوط ایشان جریانھاي فکري. ھبي دنیاي اسالم پي آمد مثبت آن بودمذ -عباسي از صحنھ سیاسي
شیعیان در فضاي جدید، از نبودن خالفت عباسي خوشحال بھ نظر مي «کسوت تصوف و گاه نیز بصورت تشیع مجال ظھور مي یافت، 

  .»با این حال این بدان معنا نبود کھ از سلطھ مغوالن راضي اند. خود داشتند رسیدند، چرا کھ آزادي بیشتري براي فعالیتھاي مذھبي
  

با استقرار حکومت ایلخانان در ایران، آذربایجان بھ عنوان مقر حکومت ایشان انتخاب شد و تا ظھور دولت صفوي شھرھاي مراغھ و 
. ربایجان در ھمھ زمینھ ھا بود و چندین سده این رونق ادامھ یافتاین دوره اوج شکوفایي آذ. تبریز بھ مرکز اداري و سیاسي ایران تبدیل شد

دورة ایلخاني از اعصار درخشان در پیشرفت تشیع در آذربایجان و ایران بھ شمار مي رود و بھ جرأت مي توان گفت؛ بھ سنگ بناي 
شھ بیشتري بھره مند بودند، چرا کھ مغوالن از در شرایط تازه، شیعیان از آزادي عمل و اندی« .رسمیت تشیع در این دوره نھاده شده است

در این دوره مذاھب سنت براي نخستین بار » اساس، اعتقادي بھ سخت گیري مذھبي نداشتند بھ ھمین دلیل شمار شیعیان بسیار فراوان شد
ھمکاري با حکام جدید را بیشتر  از کلیة جنبھ ھاي قدرت سیاسي محروم شدند کھ امتیازي براي شیعیان بھ شمار مي رفت و ایشان تمایل بھ

از سایر فرق نشان داده و بسیاري از بزرگان شیعي وارد دستگاه دیواني مغول شدند و بھ ترویج عقاید خود در میان قوم غالب و عموم 
  .مردم پرداختند

  
#  

  
  :ایلخانان مسلمان و تشیع

  
گر چھ اولین ایلخانان مسلمان یعني احمد . ي ایلخانان فراھم شدبا پذیرش اسالم از سوي برخي امراي مغول مقدمات پذیرش اسالم از سو



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

تکودار، قرباني دسیسة امراي قدرت طلب شد، ولي تشرف محمود غازان بھ اسالم چھره حکومت ایلخاني را تغییر داد و بدان ھویتي ایراني 
ت نھفتھ و سرکوفتھ ایرانیان و رشد آزادانھ برخورد طبیعي آراء و عقاید مذھبي و ظھور تمایال« حکومت وي زمینھ . اسالمي بخشید

  .را در پي داشت» گرایشھاي علوي و شیعي
  

تمایل «در این دوره شاھد رشد بیشتر تشیع در آذربایجان مي باشیم، غازان مي کوشید تا حسن نیت خود را بھ طرق مختلف ثابت کند لذا 
در عراق، مانند کربال و نجف، رفتھ و ( ع(ھا بھ زیارت مزارات مقدس ائمھ و بار» نمایاني نسبت بھ شیعھ و اصول عقاید آن بروز مي داد

  .نذوراتي براي ایشان اھدا نموده است
  

در این دوره احترام بھ سادات گسترش بیشتري یافت لذا دولت ایلخاني اقدام بھ ساخت دارالسیاده براي ایشان نمود و سادات را از پرداخت 
غازان بھ تشیع عالوه بر مالحظات سیاسي و فردي برخي علما و اطرافیان وي نقش خاصي بر عھده در گرایش . مالیات معاف نمود

غازان را « : حافظ ابرو در این مورد مي نویسد. داشتند، از جملھ طرمطاز را مي توان نام برد کھ از نزدیکان ایلخانان بھ شمار مي رفت
ت اظھار نکردي و رعایت مصحلت عام فرمودي و کسي را زھره آنکھ اظھار کند میلي تمام بدان طایفھ بودي اما ھرگز از غایت کنای

  .»نبودي
  

افکار شیعیانھ در اواخر عھد . در این دوره اسامي ائمھ در سکھ ھا ضرب شده کھ نشان دھنده اھمیت و رونق تشیع در این دوره است
ان شیعھ بھ نفع اال فرنگ یکي از شاھزادگان شورشي مغول تبلیغ غازان چنان گسترش یافتھ بود کھ پیر یعقوب باغستاني در لباس مجتھد

  .مي نمود
  

اگر چھ اخبار . حکومت الجاتیو نوید بخش دوره اي جدید در حیات تشیع بود کھ مي رفت تشیع را بھ مذھب رسمي کشور تبدیل نماید
  .تحوالت عصر حکومت غازان داشت متناقضي پیرامون پذیرش تشیع توسط وي در منابع موجود است ولي این امر ریشھ در

  
در ھمین زمان سید تاج الدین آوجي با برخي . بنا بھ تسریح منابع طرمطاز کھ بر مذھب تشیع بود الجاتیو را ترغیب بھ پذیرش تشیع نمود

وي بھ نام ائمھ شیعھ  بعد از پذیرش تشیع از جانب. علماي شیعھ در سلطانیھ بھ حضور وي رسیده و ایلخان را بھ پذیرش تشیع تشویق نمود
  .خطبھ خوانده شد ولي ھیچ اجبار و جبري براي پذیرش عامھ مردم اعمال نشد) ع(

  
در دربار حضور یافت و بھ مناظره با علماي مذاھب دیگر پرداخت و حقانیت مذھب اھل ) عالمھ حلي(در این زمان جمال الدین بن مطھر 

نب الجاتیو نباید از نقش علمایي مانند خواجھ اصیل الدین طوسي و سید تاج الدین آوجي و پیرامون پذیرش تشیع از جا. بیت را اثبات نمود
احترام خود را نسبت بھ این مذھب کھ در سراسر ایران در حال ھ  ٧٠٩با پذیرش مذھب تشیع در سال «وي . برخي درباریان غافل شد

ن مقر حکومت ایلخانان بیش از پیش تثبیت شد و شیعیان با آسودگي بیشتري با این اقدام موقعیت شیعیان در آذربایجا» پیشرفت بود نشان داد
  .بھ امور مذھبي خود پرداختند

  
#  

  
  :تشیع آذربایجان در عصر آل جالیر و تیموریان

  
شیخ حسن بزرگ از . با کم رنگ شدن حاکمیت مغول امراي سپاه در گوشھ و کنار قدرتي بھ ھم زده قلمروي براي خود ایجاد کردند

ایشان تا زمان حملھ تیمور بر . نوادگان ایلکا نویان از سرداران ھالکو، یکي از این سرداران بود کھ سلسلھ آل جالیر را تأسیس نمود
. مسئلھ مذھب جالیریان، از مسائل پیچیده و غامض مي باشد کھ در مورد آن نمي توان بھ درستي نظر داد. آذربایجان و عراق تسلط داشتند

« ھشگران آل جالیر را داراي گرایشھاي شیعي مي دانند ولي آنچھ مسلم است اینکھ، اکثر مردم بھ ظاھر سني مذھب بودند برخي از پژو
از بعضي اشارات و شواھد مي توان دریافت کھ سالطین جالیري نیز شیعھ بوده اند زیرا اغلب آنان و . ولي اقلیتي بسیار مھم شیعھ بودند

برخي محققین دفن شیخ حسن . »ام ھاي مقدسین فرقھ تشیع مانند علي، حسین، حسن، قاسم و غیره مرسوم بودندھمچنین فرزندان ایشان بھ ن
اما باید خاطر نشان نمود کھ گرایش . بزرگ در نجف اشرف را کھ بنا بھ وصیت خودش انجام شد، دلیل بر تشیع اعضاء این سلسلھ مي دانند

  .ن را در پي نداشتھ استخاندان حکومتي بھ تشیع گرایش اتباع ایشا
  

این دوره از اعصار درخشان پیشرفت آذربایجان در جھات گوناگون . شیخ اویس جالیري آذربایجان را بھ تصرف درآورد ٧۵٩در سال 
ً در آذربایجان بھ رشد خود ادامھ داد. مي باشد ود حمالت تیمور اندک وقفھ اي را در این امر ایجاد نم. تشیع در عصر جالیري مخصوصا

ً در عصر سلطان حسین بایقرا، توجھ خاصي بھ این مذھب نشان دادند ً تیموریان، مخصوصا   .ولي نھایتا
  

بھ تصرف تیمور درآمد و بخشي از ھ ٧٨٨آذربایجان در سال . ظھور تیمور و یورشھاي وي قدرتھاي سیاسي ایران مرکزي را فرو ریخت
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دوره حاکمیت ایشان در آذربایجان . ي پیر محمد سلطان بن عمر شیخ اداره مي شدامپراطوري تیموري شد کھ توسط میرانشاه و بعد از و
ھمزمان بود با آغاز تکاپوھاي جنبش حروفي کھ توسط فضل هللا نعیمي و سپس توسط شاگرد و خلیفھ وي عماد الدین نسیمي رھبري مي 

  .سرکوب گردیداین جنبش آمیزه اي از عقاید صوفیانھ شیعیانھ بود کھ توسط تیموریان . شد
  

ولي ایشان بنا بھ مصالح . در مورد گرایش مذھبي تیموریان، آنچھ در نگاه اول بھ نظر مي رسد، اعتقادشان بھ مذاھب اربعھ سنت است
ً قبل از عھد سلطان حسین بایقرا در برخي موارد براي اینکھ تا حد ممکن از ظرفیتھا و امکانات اتباء خود سود جویند،  سیاسي مخصوصا

را مورد ) ص(را نشان مي دادند، ولي در کل با توجھ بھ مندرجات تزوکات تیموري کھ برتري آل محمد ) ع(ھار عالقھ و دوستي علي اظ
  .را در پي داشت) ع(تأکید قرار داده و توجھي کھ بھ سادات مي شد اقبال عمومي بیشتري بھ اھل بیت 

  
فقھ سني را با تمایالت صوفیانھ شیعیانھ با ھم داشتند، این دوره شاھد افول موقعیت بھ جرأت مي توان گفت تیمور و جانشینانش اعتقاد بھ 

چنانکھ در عھد سلطان حسین بایقرا تشیع تا آستانھ رسمیت پیش رفت . رجال اھل سنت مي باشیم کھ براي ترویج تشیع موقع مناسبي بود
  .بھ تعویق افتدولي مالحظات سیاسي موجب شد این امر تا زمان ظھور اسماعیل اول 

  
#  

  
  :تشیع در عھد ترکمانان

  
این قبایل با توجھ بھ دوري از مراکز . بعد از زوال ایلخانان قبایل ترک مستقر در آناتولي نقش فعالي در امور سیاسي غرب ایران پیدا کردند

ن ناحیھ داراي افکار بکري بودند کھ عمده مذھبي و فرھنگي و اشتغال بھ جھاد در مرزھاي بیزانس و نیز ویژگي ھاي قومي و طبیعي ای
زمینھ فعالیت خلفاي فرقھ ھاي صوفیھ در این ناحیھ را فراھم کرده بود و تشیع بیشتر در شکل صوفیانھ، در میان ایشان رواج گسترده اي 

  .لذا اکثر ایشان جزو مریدان فرق صوفي بھ شمار مي رفتند. یافتھ بود
  

کم کم موقعیت ممتازي یافتھ، یکي بعد از دیگري اداره ایران ) قره قویونلو و آق قویونلو(یلھ ترکمن از میان این گروھھاي قبیلھ اي دو قب
ً آذربایجان، را بھ دست گرفتند   .دوره ایشان آخرین تکاپوھا براي رسمیت تشیع صورت گرفت. غربي، مخصوصا

  
بنیانگذار این سلسلھ امیرقرایوسف و آخرین ایشان . تندملوک قره قویونلو مدت شصت و سھ سال بر آذربایجان و غرب ایران تسلط داش

ز بودند، مي دانند ُ   .حسین علي شاه پسر جھانشاه بود برخي صاحب نظران ایشان را از طایفھ ایوا، کھ جزو طوایف غ
  

در حالي کھ محققین پیرامون عالئق و گرایشھاي مذھبي ایشان نمي توان بطور قطع نظر داد، منابع متأخر ایشان را شیعھ دانستھ اند 
توجھ بھ اسامي امراي قره . معاصر چنین نظر قاطعي ندارند، آنچھ مسلم است معتقدات شیعي در میان ترکمانان بسیار شایع بوده است

منابع اھل سنت نظر مساعدي در مورد قرایوسف و جھانشاه . و اوالد ایشان را نشان مي دھد) ع(قویونلو عالقھ ایشان بھ حضرت علي
ابن تغري بردي جھانشاه را متھم بھ زندقھ کرده و سخاوي او را نسبت بھ مسائل . ند و ایشان را القید و بي اعتنا بھ مسائل دیني مي دانندندار

  .دیني القید شمرده است
  

ي دانند کھ تشیع برخي مورخین جھانشاه را پیشرو گسترش و رسمیت تشیع دانستھ اند و سلسلھ او را پیشرو واقعي صفویان در این زمینھ م
بھ . را پایھ و اساس نظام سیاسي خود قرار دادند، ولي دستھ اي دیگر از جملھ محققین غربي انتساب جھانشاه را بھ تشیع مشکوک مي دانند

تشیع  مسجد کبود تبریز بھ عنوان یادگار آن عھد، نشان دھنده رواج. ھر حال شکي نیست کھ قراقویونلوھا داراي گرایشات شیعي بوده اند
  .زینت بخش قسمتھاي مختلف آن بوده است) ع(علي ولي هللا و امام حسن و حسین ) ع(در عصر قره قویونلوھا مي باشد، کھ نام علي 

  
ً بدون آگاھي و رضایت . اسپند برادر جھانشاه، کھ از جانب وي حاکم بغداد بود، تشیع را مذھب رسمي بین النھرین اعالم کرد این امر مسلما

اگر چھ قره قویونلوھا داراي عقاید رزمنده شیعي آنگونھ کھ . نبوده است، در این امر احمد بن فھد حلي نقش مھمي داشتبرادرش 
بعد از سقوط این ساللھ برخي از . داشتند» سعي در متحد کردن سران قوم بر پایھ عقاید شیعي«درصفویان و قزلباش بود، نبودند، ولي 

  #. را تشکیل دادند» قطب شاھیھ« ند و سلسلھ شیعي ایشان راه ھند را در پیش گرفت
  

بعد از شکست قره قویونلوھا، آق قویونلوھا بھ رھبري حسن بیک جاي ایشان را گرفتند و اداره ایران غربي و مرکزي را تا قدرت یابي 
ّي مذھب مي دانند ولي برخي اخبار . شاه اسماعیل اول در دست داشتند ب ایشان را در با وجود اینکھ ایشان را سن و شواھد موجود تعصّ

ّت رد مي کنند، حتي برخي منابع مانند عالم آراي امیني اجداد ایشان را متھم بھ بد دیني و مخالف تسنن دانستھ اند در دوره . مذاھب سن
رفا رغبت داشتھ برخي مدعي اند کھ وي در باطن بھ طریقت ع. حکومت اوزن حسن سادات و مشایخ از جایگاه ویژه اي برخودار بودند

  .»بھ صوفیگري و از آن طریق بھ تعالیم شیعي نزدیک بوده است«است و
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ً در آذربایجان بھ ھیچ وجھ ناشناختھ نبوده است و حتي در سکھ ھاي مربوط بھ  در دوره ترکمانان دوازده امام در اعتقادات عامھ مخصوصا

توجھ بھ بسیاري از شواھد تاریخي تشیع در این دوره چنان گسترش یافتھ بود  با. اوزن حسن نام ائمھ شیعھ و کلمھ علي ولي هللا آمده است
کھ در مرکز حکومت ایشان یعني تبریز یک ثلث مردم بطور رسمي شیعھ بودند و بقیھ نیز جذب اسالم مردمي شده بودند و نیز فعالیت 

  .مشایخ زمینھ رسمیت تشیع را فراھم نموده بود
  

  :رسمیت تشیع در تبریز
  

ً . ني کھ شاه اسماعیل حرکت تاریخي خود را آغاز کرد، زمینھ چنان آماده بود کھ این اقدام بھ سکوت و بدون مخالفت برگزار شدزما اصوال
  .وضعیت مذھبي در آذربایجان تفاوتھاي فاحشي با دیگر سرزمین ھاي اسالمي داشت کھ بھ رسمیت تشیع یاري مي رساند

  
چگونگي تغییر و . ردبیلي بودند کھ در عصر ایلخانان مي زیست و طرف توجھ و احترام ایشان بودصفویان از اعقاب شیخ صفي الدین ا

آنچھ مسلم است از زمان خواجھ علي بھ بعد گرایش بھ تشیع نزد ایشان شکل آشکاري بھ . تبدیل مذھبي خانقاه اردبیل چندان روشن نیست
فعالیتھاي نظامي نشان داد و تکاپو براي کسب قدرت نظامي در کنار تبلیغات در زمان جنید خانقاه اردبیل توجھ خاصي بھ . خود گرفت

پیوستن شیخ جنید بھ اوزن حسن آق قویونلو و وصلت با خانواده . مذھبي شدت یافت، لذا جھانشاه وي را مجبور بھ ترک اردبیل نمود
و تصرف تبریز و آذربایجان و سپس ھ  ٩٠٧سال  سلطنتي افق جدیدي را بھ روي این طریقت گشود کھ با حرکت تاریخي اسماعیل در

  .تمامي ایران تکمیل گردید
  

این حادثھ اعالم رسمیت تشیع در آذربایجان را در پي . بدون مقاومت جدي تبریز را تصرف نمودھ ٩٠٧شاه اسماعیل صفوي در سال 
  .عینیت یافت» نھاده انداز اول بناي تبریز را بھ تشیع « داشت و سخن مال محمد امین حشري تبریزي را کھ 

  
از نوشتھ ھاي عالم آراي صفوي چنین بر مي آید کھ وي قبل از تسخیر تبریز فکر رسمیت تشیع را در ذھن داشتھ است و این امر از جواب 

قواي آق  با وجود کمي قواي قزلباش کھ از ھفت ھزار تن تجاوز نمي کرد، آخرین مقاومتھاي. وي بھ نامھ الوند آق قویونلو مشھود است
  .قویونلو را در ھم شکستند و راه تبریز باز شد

  
این تصمیم حاکي از شناخت . یک روز بعد از تصرف تبریز، اسماعیل تصمیم خود را مبني بر رسمیت تشیع با مشاوران خود در میان نھاد

قیام شاه اسماعیل گرایش بھ تشیع «د رفیق بھ قول احم. اسماعیل از اوضاع و خواستھ ھاي جامعھ آن روز، دست کم در آذربایجان مي باشد
  #. »را بھ نحو بارز آشکار کرد

  
بھ جرأت مي توان گفت مؤسسان دولت صفوي زیرکانھ از آرمانھا و آمال عمیق باطني مردم بھره برداري کردند و مھارت و نبوغ سیاسي 

یع براي خود احساس مي نمود را بایستي نماینده گرایش رسالتي کھ شاه اسماعیل با وجود صغر سن از رسمیت تش. خود را آشکار ساختند
  .کلي جامعھ آذربایجان آن روز بھ تشیع بھ تبع عشق و عالقھ بھ خاندان رسول هللا دانست

  
مسجد جامع تبریز شاھد رویدادي بس عظیم بود کھ نھ تنھا برآذربایجان بلکھ بر کل ایران تأثیر  ٩٠٧در یکي از روزھاي جمعھ سال 

در این مجلس کھ بسیاري از بزرگان شھر حضور . نھاد، اذان بھ شیوه شیعیان آغاز دوره اي جدید را در تاریخ ایران نوید مي داد پایداري
دین حق رواج تمام « خواند و ) ع(داشتند موالنا احمد اردبیلي کھ از اکابر شیعھ بود بر منبر رفتھ بعد از حمد و ثناي الھي خطبھ بھ نام ائمھ

  .»پیدا کرد
  

رسمیت تشیع کھ از تبریز و آذربایجان آغاز شد و در تمامي ایران گسترش یافت وحدت دوباره سرزمین ھاي ایراني را در پي داشت کھ 
  .تشیع بھ مھمترین عامل وحدت میان مردم ایران تبدیل شد

  
ً فعال داشتھ و ھمواره رو بھ رشد  با توجھ بھ مطالب ذکر شده مي توان گفت، قبل از ظھور صفویان، تشیع در آذربایجان حضوري نسبتا

بھ جرأت مي توان گفت . بوده و پیروزي صفویان تنھا جنبھ رسمي بدان داده و موجب رشد فلسفھ و فقھ شیعھ در ادوار بعدي شده است
ز بھ درستي اوضاع آذربایجان ھمزمان با ظھور اسماعیل آماده ورود از دروازه ھاي تشیع بود و مشاوران اسماعیل و شاید خود وي نی

  .زمان و نیازھاي جدید را درک کرده بودند لذا بھ خود اجازه ندادند این فرصت تاریخي را از دست بدھند
  

ً آذربایجان عوامل متعددي دخالت داشتند کھ در ادامھ بھ بررسي برخي از آنھا  در رشد و گسترش تشیع و پذیرش آن در ایران و مخصوصا
  .پرداختھ مي شود
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ً بي طرف  سقوط ١   :دستگاه خالفت عباسي و تشکیل حکومتھاي نسبتا
  

ھالکو بغداد را گشود و با سقوط خالفت عباسي کھ حامي اصلي مذاھب سنت بودند، دامنھ نفوذ اسالم سني کھ تا پیش از این  ۶۵۶در سال 
یز کامالً در کنترل ایشان نبود و چنانکھ در مذھب رسمي حکومت بود کاھش یافت، اگر چھ آذربایجان حتي در زمان نفوذ مستقیم عباسیان ن

صفحات گذشتھ نیز اشاره شد در برخي ادوار حکومتھاي متمایل بھ تشیع نیز در آن وجود داشتند، ولي حملھ مغول و انتخاب آذربایجان بھ 
بزرگان مذاھب مختلف از جملھ عنوان مرکز اداري سیاسي دولت ایلخانان نوعي مرکزیت دیني نیز در آن بھ وجود آورد زیرا بسیاري از 

شیعیان در آنجا ساکن شدند و بھ تبلیغ پرداختند، بخصوص کھ مغوالن اعتقادي بھ سخت گیري مذھبي نداشتند و مردم را بھ پیروي از 
د تا مذھب بخصوصي وادار نمي کردند و بیشتر خواھان آرامش در روابط بین قوم پیروز و مردم مغلوب بودند و این امر فرصت مي دا

بعد از ایلخانان تشکیل حکومتھایي مانند آل جالیر و سپس ترکمانان، گرایشھاي . شیعیان با آسودگي بیشتري بھ امور مذھبي خود بپردازند
  .بیشتري بھ تشیع از جانب حکمرانان و عامھ مردم بھ وجود آمد

  
#  

  
  :پیوند تشیع تصوف -  ٢
  

 ً بنیانگذاران این طریقتھا براي کسب . بعدھا سرمشق برخي عرفا و مشایخ شد) ع(عليزھد و پارسایي مسلمانان اعصار اولیھ، مخصوصا
بھ . در زھد و پارسایي بر ھیچ کس پوشیده نبود) ع(زیرا منزلت علي. مي رسانیدند) ع(وجھھ و قبول عامھ، سلسلھ خرقھ خود را بھ علي

از عھد مغول بھ بعد این خانقاھھا . بیشتر بھ این طریقتھا شدمرور سرخوردگي مردم از متشرعان دسیسھ باز و فرقھ گرا عامل گرایش 
با شروع نھضت صفویان پیروان این سلسلھ ھا «گسترش بیشتري یافت و این طریقتھا زمینھ ساز اجتماعي مذھبي رسمیت تشیع گردیدند و 

  .»دند و بھ جمع توالئیان و تبرائیان صفوي پیوستندنھ تنھا با ذھني آماده، بلکھ با رویي گشاده از آن نھضت استقبال نموده اعالم تشیع نمو
  

ھجري در آذربایجان مي باشد،  ٩و  ٨بررسي کتاب روضات الجنات و جنات الجنان نشان دھنده گسترش طریقتھاي صوفیانھ در قرون 
ھاي ایشان در مناطقي مانند فعالیت. چنانکھ گذشت این طریقتھا نقش خاصي را در آماده سازي جامعھ براي تغییر مذھب بر عھده داشتند

آناتولي از وسعت و گسترش خاصي برخوردار بود چنانکھ عمده قواي نظامي قزلباش در اوائل تأسیس سلسلھ صفوي از قبایل ترک مستقر 
زبان رایج فرقھ ھاي برادري صوفیانھ بیشتر در سرزمین ھایي کھ زبان ترکي و عربي « در کنار ھمھ این مسائل، . در این ناحیھ تأمین شد

  .»آن ھا بود، گسترش یافت
  

بات کور و نزدیکي عامھ  در آذربایجان، بخصوص پس از عھد مغول، این طریقت ھا رواج بیشتري یافتند کھ خود عامل از بین رفتن تعصّ
کثرت قبول . رده استنقش اساسي را ایفا ک -کھ در ادامھ بدان پرداختھ خواھد شد  -بود و در رواج اسالم مردمي) ع(با عشق بھ اھل بیت

 اھل طریقت در آذربایجان و مناطق ھمجوار نشان از نفوذ افکار ایشان در این دیار دارد و در تواریخ محلي آذربایجان و کتب تذکره نیز مي
توجھ  کتاب سفینة تبریز نشان دھنده گرایشھاي صوفیان آذربایجان و متون عرفاني مورد. توان بھ وضوح این موضوع را مشاھده نمود

مقاالتي کھ در زمینھ عرفان اصیل ایراني در آن درج شده، اھمیت زیادي در شناسایي این عالیق و نیز عالقھ بھ اھل بیت . ایشان است 
  .دارد) ع(پیامبر 

  
  :تبلیغ دامنھ دار و استفاده از موقعیتھا و فرصتھا -  ٣
  

ً از عھد مغول گسترش . یت داشتھ اندبي شک علماي شیعھ نقش عمده اي در تبیین و دعوت بھ مذھب اھل ب این نقش ترویجي مخصوصا
تحت رھبري یک سلسلھ از رھبران با تقوا و گاھگداري موقع سنج بھ مبارزه بي امان خود … مذھب تشیع « در این دوره . بیشتري یافت

و دانشمندان نامدار آن عصر راھي آذربایجان با انتخاب آذربایجان بھ عنوان مرکز سیاسي قلمرو ایلخانان، بسیاري از علما . »ادامھ داد
حضور علمایي مانند خواجھ نصیرالدین طوسي، جمال الدین حسن بن مطھر حلي و پسرش موالنا فخرالدین محمد بن جمال الدین، . شدند

اوج تبلیغ تشیع در آذربایجان این دوره . سید تاج الدین آوجي در آذربایجان عامل عمده اي در ترویج تشیع در میان عامھ و نیز مغوالن بود
قبل از رسمیت تشیع بوده است و زمینھ مساعدي ھم کھ فضاي باز مذھبي آن عصر داشت بھ ایشان این امکان را داد تا افکار خود را با 

  #. آزادي بیشتر ابراز نمایند
  

و منجم خان مغول » رصدخانھ مراغھ«س خواجھ نصیرالدین طوسي کھ از سرآمدان عھد خود بود بھ عنون فیلسوفي عظیم الشأن و رئی
روحانیون و دانشمندان شیعھ را از گوشھ و کنار گرد آورد و اعتبار علمي و اجتماعي آنان را، چھ در برابر دستگاه حاکم، چھ در برابر 

اشراف فئودال ایلي، بھ مردم، بھ پایگاه بلندي رسانید و از آنان یک گروه فعال سیاسي تشکیل داد کھ در شھرھاي خود و دربار و بین 
ّیان در گذشتھ آنھا را ضبط کرده بودند، نیروي اقتصادي شیعھ . توسعھ و تقویت دین خود مي پرداختند با بازگرداندن اوقاف شیعیان، کھ سن

تأثیر . ردیدتقویت شد و چون روحانیون شیعھ ھمانند روحانیون سني از پرداخت عوارض و مالیات ھا معاف شدند، بر اعتبارشان افزوده گ
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خواجھ بر جامعھ علمي و فرھنگي ایران و آذربایجان چنان عمیق بوده کھ نویسنده شافعي مذھب کتاب سفینھ تبریز مقاالت وي را جاي جاي 
  .کتاب خود آورده است

  
ین محمد بن و پسرش موالنا فخرالد( ق.ھ  ٧٢۶- ۶۴٨(از علماي معروف شیعھ در عصر الجایتو، شیخ جمال الدین حسن بن مطھر حلي

  .جمال الدین حلي ھستند کھ نقش عمده اي در گسترش تشیع عھده دار شدند
  

او مردي دانشمند متبحر بود، از تالمذ خواجھ نصیرالدین و در علوم معقول و منقول مشھور و یگانھ « :حافظ ابرو درباره وي مي نویسد
  .»جھان

  
ّقین، بھ شیخ جمال الدین مطھر در عھد الجایتو، با پسر خود، فخ آمد و بھ اشاعھ مذھب تشیع پرداخت و در حقیقت، تجدید » سلطانیھ« رالمحق

مھ و شاگردان اوست ّ وي و سید تاج . بناي مذھب شیعھ و تأیید اصول و احکام آن پیش از نھضت عھد صفویھ بیشتر بر اثر مجاھدت عال
الدین در حضور ایلخان بھ مناظره با علماي مذاھب دیگر پرداخت  شیخ جمال. الدین آوجي نقش عمده اي در تشرف الجایتو بھ تشیع داشتند

انیت تشیع را اثبات نمود ّ   .و حق
  

محتدش از آوه بود و مولود بھ کوفھ و «:حافظ ابرو درباره اش مي نویسد. از علماي شیعھ عصر الجایتو، یکي ھم سید تاج الدین آوجي بود
پیش سلطان اعتبار تمام یافت و سلطان را بر مذھب شیعھ تحریض مي نمود و . بي طالبدر نشو و نما، بھ مشھد امیرالمؤمنین علي بن ا

بھ تقلید او، مذھب شیعھ قبول کرد و بھ غایتي رسید کھ مدتي مدید نام شیخین و عثمان در خطبھ ترک کرد و بر نام علي از ] الجایتو[سلطان 
  .»خلفا اختصار کرد

  
در بین ) ع(شیعھ در عصر مغول در آذربایجان نقش خاصي را در ترویج مذھب اھل بیت آنگونھ کھ مطرح شد، حضور علماي بزرگ

  .مردم محل داشت و راه پیشرفتھاي بعدي را ھموار نمود
  
#  

  
  :مذھب شافعي در آذربایجان -  ۴
  

ع نزدیکترین مذھب اھل بررسي منابع مختلف نشان مي دھد کھ اکثر اھل سنت در آذربایجان پیرو مذھب شافعي بوده اند کھ از نظر فرو
برجستھ ترین شخص در میان شافعیان . سنت بھ تشیع مي باشند و عالقھ بیشتري نسبت بھ سایر فرق اسالمي بھ اھل بیت نشان مي دھند

ع بلکھ ، نھ تنھا بھ تشی) ع(بنیانگذار این مذھب فقھي مي باشد کھ بھ دلیل ابراز عالقھ بھ اھل بیت ( ھ٢٠۴ -١۵٠(محمد بن ادریس شافعي 
  .بھ رفض نیز متھم شده است

  
  :اشعاري کھ از وي نقل شده است این شبھھ را تقویت مي نماید

  
ً حب آل محمد   لو کان رفضا

  
ّي رافض   فلیشھد الثقالن ان

  
  انا الشیعي في دیني و اھلي

  
ة ثم داري عسقلیھ ّ   بمک

  
مواقع خطرناک خود را شافعي نشان داده، با تقیھ اعتقادات خود  این مذھب در آذربایجان بھ بسیاري از شیعیان این فرصت را مي داد تا در

لذا این احتمال را نباید نادیده گرفت کھ برخي از علماي اھل سنت کھ بھ شافعیگري معروفند در اصل شیعھ بوده . را حفظ و گسترش دھند
ر قائل شد ولي بھ کلي نیز نمي توان آن را نادیده اند، اگر چھ در رشد و گسترش تشیع در آذربایجان نمي توان نقش عمده اي بھ این ام

  .انگاشت
  
  :نارضایتي ھاي اجتماعي در قرون ھشتم و نھم ھجري -  ۵
  

با فرو ریختن قدرت ایلخانان تا مدتھاي مدید جنگھاي داخلي موجب ناامني شد و حکومتھاي مستعجل کھ سرگرم منازعھ با رقباي خود 
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بیشتر رھبران این . دادند، لذا در این دوره نارضایتي ھاي اجتماعي موجب برخي قیامھاي محلي شد بودند توجھي بھ وضع عامھ نشان نمي
بھ ھر حال نارضایتي ھا . حرکتھا را پیران طریقتھا تشکیل مي دادند و علت آن نیز توجھ عامھ بھ ایشان بخاطر وضع موجود جامعھ بود

این جریانھاي سیاسي . کھ در این اواخر بھ صحنھ سیاست نیز وارد شده بودند موجب توجھ بیشتر عامھ بھ این رھبران صوفي شده بود
رامي توان در این چارچوب … قیامھایي مانند حروفیھ، نوربخشیھ. اجتماعي در متن خود آموزه ھاي شیعیانھ را بھ حد کمال دارا بودند

  .بود ارزیابي نمود، کھ خود عاملي براي گسترش عقاید شیعي در میان عامھ مردم
  
#  

  
بات و رشد اسالم مردمي -  ۶   :محبت اھل بیت، تعدیل در تعصّ
  

مھم ترین عامل رواج تشیع، در آذربایجان کھ نتیجھ چندین سده تحوالت گوناگون بخصوص در حوزه مذھبي و اجتماعي بود، ایجاد جریان 
با حملھ مغول فقھاي . ن نقش را در گسترش تشیع ایفا نمودنامید، این امر تعیین کننده تری» اسالم مردمي« مذھبي است کھ مي توان آن را 

ّي کھ پیش از این کالمشان تا دوردست ترین نقاط مملکت نافذ بود اکنون بھ سبب کاھش قدرت و نفوذ کالم، ناگزیر بودند کما بیش با  سن
ّي، سرزمین ایران را براي گرایش ھاي شیعي  ناتواني شاھد تکوین و بسط اسالم عامھ باشند کھ با دیدگاھي متفاوت از جھان بیني فقھاي سن

  .آماده ساختھ بود
  

مذھبي پس از قرن ھفتم، این بود کھ بھ تدریج، اختالفات مذھبي تا حدي کنار گذاشتھ شد و نوعي تعدیل در  -یکي از شاخصھ ھاي فکري
ّت بھ وجود آمد و تسنن بھ تدریج از طریق محبت اھل بیت در ) ع(یک شد و اندک اندک شرح حال ائمھ شیعھبھ تشیع نزد) ع(بین اھل سن

  .پذیرفتھ شد) ع(کتب اھل سنت وارد شد و غیر از مسائل فقھي، امامت و والیت اھل بیت
  

ً در ایام پیشین نیز وجود داشتھ است، ولي بھ دالیل چندي کھ اوج آن خصومت مذاھب  در این دوره شاھد ویژگي ھایي مي باشیم کھ ظاھرا
ّن بود، از  از جملھ این ویژگي ھا، مي توان از مسائلي ھمچون اعتقاد شدید بھ امر اعجاز و کرامات اولیا و . رواج و رونق باز مانده بودتسن

براي این جریان با توجھ بھ اوضاع مناطق نزدیک بھ . نام برد ) ع(عرفا و رشد روز افزون زیارتگاه ھا و حتي تکریم و تقدیس علي
  .بھ کار مي رود» اسالم مردمي« و » اسالم عامھ« صغیر، اصطالح  آذربایجان، از جملھ آسیاي

  
ً متأثر از تشیع بود در میان  ١۵/ ھ ٩شاخصھ مھم قرن  م، یعني اندکي پیش از رسمیت تشیع، نفوذ و گسترش شدیدتر اسالم مردمي کھ غالبا

عوام نداشت، بلکھ در میان نویسندگان، علما و  جھت گیري بھ سوي تشیع اختصاص بھ. طبقات مختلف اجتماعي در آذربایجان مي باشد
ّت، مجموعة احادیثي کھ از طریق . حاکمان آن عصر نیز مشاھده مي شد در مقابل برخي شیعیان با شرکت در مجالس حدیث عالمان سن

  .رسیده، یک جا گردآوري کردند) ع(ایشان در فضایل اھل بیت
  

بن روزبھان خنجي اصفھاني است کھ مدتھا در دستگاه آق قویونلوھا در تبریز بھ  براي روشن شدن موضوع، یک نمونھ جالب فضل هللا
در آثار متعددي کھ از او بھ جاي مانده است مي توان گرایش . کار دیواني اشتغال داشتھ و با پیروزي صفویھ، از آذربایجان متواري شد
ّت را در بحبوحة رسمیت تشیع در آذربایجان    .بھ روشني مشاھده کردھاي شیعي جامعة اھل سن

  
از آثار دیگري کھ مي تواند تا حدي روشن کنندة تحوالت عقیدتي دو، سھ قرن پیش از روي کار آمدن صفویھ در آذربایجان باشد، مي توان 

دة کتاب، کھ گردآورن. کتاب سفینة تبریز را نام برد کھ منبع ارزشمندي در شناخت اوضاع فرھنگي و دیني آذربایجان در قرن ھشتم مي باشد
 ً در مباحث مختلف، حضور آموزه ھا و آثار تعلق خاطر بھ اھل « شافعي مذھب بوده، در بسیاري از مقاالت موجود در کتاب، مکررا

  .»را در عصر خود، در جامعھ فرھنگي تبریز در بین علما و دانشمندان بھ نمایش گذاشتھ است) ع(بیت
  

و سرمایھ عظیم ) ع(ستفاده ماھرانھ و ھنرمندانھ بنیانگذاران این سلسلھ از مزیت محبت اھل بیتشرایط بھ قدرت رسیدن صفویھ نیز بیانگر ا
ً آذربایجان بھ مکتب آل محمد    .مي باشد) ص(دلدادگي ملت ایران و مخصوصا

   

  

  
  
 


