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چكيده
در پایان دومین دهۀ قرن نهم هجرر ،کمررر ن میرر ر ،قرم رری قر ی ر  -رهبرر
مرکرانان قر ق ی نل و نیرومندمرین رقیب شراهر میرر ر -،پی ر و رری دنبران ن
ر ر ناکیۀ عر ق عجم دچار نا ر میشد .قر ق ی نل ها را درک نارضراییی مرردع عرر ق
عجم ز کم م میر ریان ندیشۀ لطی رر ین ناکیی ر در ر میپرور ندند .ررا شرهیی
شدن وضاع در عر ق عجم خطر لطۀ مرکرانان رر ن فزونی یاف .
م قعی ر هبرد ،عر ق عجم -ری ویژه مجارت ن -م جرب شرد مرا شراهر میرر ر،
یقر ر ر مش و محمیم رلطی میر ریران ر در یرن منطقری در پریش یررد.
یا
ردوکشی ان  823ق .و ری ذررایجان رر  ،مح قید ر قر ق ی نل ناکاع مانرد و خطرر
مرکرانان ز عر ق عجم رخ رر نبس  .لطان میر ر ،رر  ،زدودن یا کا رین ز یرن
خطر قم ر مرکزی رخشید .در ین ن شیار نگارنده رر ن ر مرا ررا ممیری ررر رو
م صیهی -محلیلی میز ن مأثیر ذ ر ،قم رر ر یشها ،مرردع عرر ق عجرم م قعیر
ق لجیشی و قیصاد ،ین شرهر -رری ویرژه جایگراه ن در مح رهرا ،م صر می و
شاهر هها ،رازر انی یر ن ن روز -و نیز هد ف منطقری  ،شرهریار میرر ر ،ر مر رد
نجش و رزیاری قر ر دهد.
کلید واژگان
قم عر ق عجم مح ر هرمز -لطانیی شاهر میر ر ،قر ق ی نل .

 .1استادیار دانشگاه یزد ،گروه تاریخ ،یزد ،ایران.
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سـال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
صفحات 63 - 47

در سال  815هـ .ق .حکومت خاندان شیعی صفی در قم ،از سـوی میـرزا اسـک در-
نوۀ تیمور -سرنگون گردید و خواجه محمـد ،خخـریف فرمـانروای خانـدان ،بـه دسـتور
امیرزادۀ تیموری کشته شد (جعفری211 :1338 ،؛ سمرق دی139-40/2 :1936 ،؛روملو،
87 -8/1 :1349؛ فصیح .)211/3: 1340 ،خاندان صفی ،طی سالهای  736تا  815ق .بـر
قم فرمان میراند .بازسازی قم پس از ویرانگری و قتل عـام وحشـیانۀ مغـول ،تـا حـد
زیادی مرهون همت ایف خاندان بود .خثار به یادگـار مانـده ،البـا

و اوصـان خانـدان

صفی نشان میدهد که خنان ،فرمانروایانی دانش دوست ،ه ر پـرور و مردمـدار بودهانـد.
خثار نیکویی که تاک ون در گوشه و ک ار قم از خن دودمان به جای مانـده اسـت ،گویـای
خدمات شایستهای است که ایشان برای قم و مضافات خن انجام دادهاند .ازیـف روی ،خن
خاندان ،از پیش از دستیابی به حکومت قم ،نزدیک به دو سده -از نیمۀ قرن هفـتم تـا
دومیف دهۀ سدۀ نهم هجری -در خن شهر و م اطق پیرامون خن ،از نفوذ و احتـرام بسـیار
برخوردار بودهاند (مدرسی14 :1364 ،و .)19
اسک در که یک ع صر شورشی بـود ،ن ـدی بعـد (در سـال  816یـا  817هــ .ق) .
سرکو

و به دستور شاهرخ -پادشاه وقت ایران -نابی ا گشت (سمرق دی)280 :1366 ،

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

و دیگر شاهزادۀ تیموری -سعد وقاص -به حکومت قم گمارده شد (سمرق دی ،همـان:
164/2؛ فصیح ،همان218/3 :؛ خوانـدمیر .)591/3 :1333 ،بدیفسـان ،قـم از نـو تحـت
حاکمیت تس ف درخمد.
ناآرامی در عراق عجم

قم از نخستیف کانونهای تشیع در ایران بود .مردمـان ایـف شـهر ،در عصـر خالفـت
اسالمی ،والیان س ی را نمیپذیرفت د و پیوسته با خنان در کشـمکش و نـزاب بودنـد و تـا
جایی که در توان داشت د به خنان خراج نمیپرداخت د .والیان س ی مذهب ،بـا بکـارگیری
زور از مردم قم مالیات میستاندند (قمی .)30 :1313 ،هـارون ،مـومون ،معتصـم ،معتـز،
معتمد و معتضد ،هر از ن د گاه ،با لشکرکشی به قم ،دست به کشتار و ویرانی میزدند.
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با ایف حال ،قمیان حاضر به تسلیم نمیشدند .در ن یف شرایطی ،خلفا ناگزیر شـدند تـا
بر خالن معمول ،برای والیانی که به قم میفرستادند ،لوای سپید ،که همانا شـعار تشـیع
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مقدمه

تا برای قم ،والیان شیعه برگزی د .قمیان ،با استببال از والیان شیعه ،دسـت و دل بازانـه،
وجوهی کالن به ع وان مالیات به خنان میپرداخت د (اربلی409-11 :1381 ،؛ طبری ،بیتا
141/10 :؛ همدانی7/1 :1961 ،و8؛ ابف اثیر ،بیتا122/6 :و 135؛ ذهبـی105/2 : 1960 ،؛
ابف خلدون 867 ،756/3 :1957 ،و 811-12؛ ابف تغربـردی174/3 : 1351 ،؛ خوانـدمیر،
همان.)547/2 :
پس از سبوط خالفت عباسی ،حاکمان قم ،نارهای جز پیوستف به قـدرتهای برتـر
شیعه ،یا متمایل به تشیع نداشت د .نه ،در غیر ایف صورت ،مردم شـهر از حمایـت خنـان
رویگردان میشدند وزمی ه را برای برکشیدن حاکمی شیعی فراهم میکردند (میرخوانـد،
783/6 :1338؛ خواندمیر ،همان46 - 7/4 :؛ سمرق دی ،همان .)1038/2 :در پایان دومیف
دهۀ قرن نهم هجری ،قرایوسف -رهبر ترکمانان قراقویونلو که بر عراق عـر  ،دیـاربکر
و بخشهایی از ایران مرکزی ،باختری و شمال باختری فرمان میراند -اندیشۀ سلطه بـر
قم و دستیابی به عراق عجم در سرداشت .او مردی قدرتم د و همان د مردم قـم ،یـک
شیعۀ دوازده امامیبود (شوشـتری )367/2 :1335 ،کـه در خن شـهر ،طرفـداران فراوانـی
داشت .قراقویونلوها هم به قم دلبستگی بسیار داشت د .در یکـی از فرمانهـای خنـان -بـا
(فبیهی .)168 :1378 ،بدیهی بود که مردم قم با پیشی ۀ درخشان در پایب ـدی بـه تشـیع،
برخورداری از حکومت هشتادسالۀ خاندان شیعی صفی ،به ویـژه بـا وجـود فرمـانروای
شیعی قدرتم دی نون قرایوسف قراقویونلو ،حاکمیت سـعد وقـاص سـ ی را برنتاب ـد.
سعد در سال  818ق .ن د ماه پس از انتصابش بـه حکومـت قـم ،تحـت تـوثیر فضـای
متش ج مردمی شهر ،و احتمـاً بـرای موجـه نمـودن خـود ،نافرمـانی پیشـه کـرد و بـه
قرایوسف پیوست (حافظ ابرو211 :1317 ،؛ فصـیح ،همـان221/3 :؛ خوانـدمیر ،همـان:
593/3؛ میرخوانــد ،همــان603-31/6 :؛ ســمرق دی ،همــان177-8/2 :؛ روملــو ،همــان:

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

امضای ابوالمظفر یعبو  -از ایف شهر به ع وان پایتخت قراقویونلوها سـخف رفتهاسـت

 .)98/1با ایف اقدام سعد ،افزون بر قم ،سراسر عراق عجم بیثبات گردید .نرا که قم بـه
ع وان قدیمیتریف کانون تشیع در عراق عجم ،بر تحوًت ایف م طبه توثیرگذار بـود .در
ایف میان ،اوضاب عمومی عراق عجم هـم نبایـد نادیـده انگاشـت .بـه رغـم کشـتارها و
ویرانگریهای تیمور ،در سایۀ قدرت کم نظیرش ،دورهای کوتاه از ام یت و خسـایش در
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بود ،بب دند(رازی452 ،260 ،59 :1371 ،؛ ثعالبی ،بیتا)206/2 :و سـرانجام ،وادار شـدند

شاهزادگان تیموری بر سر کسب قدرت شد و عراق عجم نیز از م ازعات مصون نمانـد.
مدعیان قدرت برای تومیف هزی ۀ نبردهای خود ،با توجه به ناتوانی یا تردیدشان در تـوان
حفظ م اطق زیر سلطه ،به فشار بر مردم و زیـاده سـتانی و گـاه سـتاندن ن ـدیف برابـر
مالیات از خنان روی خوردند .ویرانی ،فبر و قحطـی ،همـراه بـا نـاام ی گسـترش یافـت.
ستمگری و تجاوز به ناموس و خبروی مردم رواج یافت (زمجی اسـفزاری-2/2 :1380 ،
191؛ واصــفی471/1 :1349 ،؛ کاتــب9-12 :1345 ،؛ میرخوانــد ،همــان.)782-4/6 :
شاهرخ تیموری هم که ت ها توانسـته بـود شورشـیان و مـدعیان شـرق قلمـرو خـود را
سرکو

ک ـد ،بـرای بازگردانـدن خرامـش بـه ایـران مرکـزی و عـراق عجـم ،نـاگزیراز

اردوکشیهای ن دجانبه به ایف سامان شد .ایف اردوکشیهای ویرانگر ،بـر خرابیهـا و
نابسامانی

افزود(1986:6/103

 .)Jackson,مردم عراق عجم ،نشم بـه راه قـدرتی بـزر

بودند تا به ایف نابسامانی پایان دهد و ام یت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خنان را فراهم
سازد .همزمان ،قرایوسف ،ارتشی کارخمد داشت که وی را بارها در میدان نبرد ،سـرفراز
نموده بود .او در میان قدرتم دانی نظیر سلطان احمد جالیر و شاهزادگان مظفـری ،ت هـا
کسی بود که توانست سرزمیفهای تیموریان را از ن گ خنان خارج سازد و مراکز مهمی
در عراق عجم ،مان د قزویف و سلطانیه-تختگاه پیشیف ایلخانـان -را فـتح ک ـد (سـومر،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 ،1369ص128؛ .)Jackson, op. cit: 6/162
امیر ترکمان ،امور داخلی را با داد و انصان و در کمـال خزادگـی ،بـا موفبیـت پـیش
میبرد؛ بر کار حکام و زیردستان خود نظارت میکـرد و نسـبت بـه کـارگزاران ًیـق و
صدیق -که به او نیکی کرده بودند -از در قدرش اسـی وارد میشـد .او بـرای پیشـرفت
کشاورزی ،رونق تجارت و ترفیـه حـال رعایـا بـه ایجـاد م سسـات اقتصـادی اهتمـام
می ورزید .همچ یف ،در رواج امر دیف ،تمشـیت امـور شـرعی ،تعمیـر ببـاب ،خیـرات و
موقوفات کوشا بود (فریدون بک158-9/1 :1264 ،؛ روملـو120/1 : ،و .)121افـزون بـر
ایف ،قرایوسـف ،مـردی سـخاوتم د بـود :از غ یمتهـای ج گـی ،بـرای خـود نیـزی
برنمیداشت و تبریبا همۀ خن را میان فرماندهان و سپاهیانش تبسیم میکرد .با ایف بـذل
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و بخششها ،خزانه او تبریبا همیشه خالی بود(سومر ،همان .)129 :ایف اوصـان ،نشـان
می دهد که امیر ترکمان ،بر خالن حکام و شاهزادگان تیموری عراق عجـم ،افـزون بـر
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ایران پدیـد خمـد .امـا پـس از او ،ایـران عرصـۀ اختالنهـا و کشـمکشهای امیـران و

و توانا در میان خاندانش ،ستایش میشد

(opcit:6/162

 .)Jackson,شایان ذکر اسـت کـه

که او اندیشۀ دستیابی به عراق عجم در سر داشت و بر خالن تیموریان س ی ،همان د
بسیاری از مردم عراق عجم ،شیعی مذهب بود (شوشتری ،همان .)367/2:بـه هـر روی،
پس از پیوستف سعد وقاص به اردوی ترکمان ،قم ،کاشان و دیگر نباط عـراق عجـم تـا
همدان ،دستخوش نا خرامی گشت (حافظ ابرو ،همان214:؛ سمرق دی ،همـان )178/2 :و
به دنبال خن ،شورش بایبرا -فرزند عمر شیخ -صفحات فارس و اصفهان را نیـز در هـم
ریخت .نا خرامی در ایران مرکزی  -به ویژه عراق عجـم -بـرای پادشـاه تیمـوری ،مایـۀ
نگرانی بسیار بود .برای پی بردن بـه نرایـی ایـف نگرانـی ،نگـاهی کوتـاه بـه موقعیـت
جغرافیایی ،اقتصاد ناحیه و به ویژه مسیرهای بازرگانی ایران خن روز بایسته مینماید:

در ایف دوره ،هرمز بـه جـای سـیران ،مهمتـریف ب ـدر بازرگـانی در خلـیج فـارس
بود و تجارت دریایی طوًنی میان اروپا و خاور دور از طریـق ب ـادر خن انجـام میشـد.
شــاهراه مواصــالتی و بازرگــانی شــمال -ج ــو

فــالت ایــران نیــز از خلــیج فــارس-

با گذار از مسیری غیر مستبیم و با عبور از مراکز مهمی مان ـد قـم ،قـزویف و سـلطانیه-
به تبریز میرسید .از خنجا که سلطانیه ،پـیش از ایـف ،پایتخـت ایلخانـان بـود ،از دیگـر

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

عراق عجم سرزمیف په اوری بـود کـه از شـمال تـا گـیالن و مازنـدران ،از
ج و به یزد و شمال فارس ،از شـرق بـه بسـطام ،شـاهرود و طـبس و از
غر به خذربایجان ،کردستان ،کرمانشاهان تا خوزستان در ج ـو بـاختری
ایــران امتــداد مییافت(لســترنج .)201 - 200 :1377 ،ایــف ایالــت ،بســیار
ثروتم د بود و عوایـد دیـوانیاش بـه روزگـار جالیریـان ،سـاًنه بـه مـرز
 350000دی ار میرسید .ایف در حالی بود که عواید خذربایجـان -جـایی کـه
پایتخت در خن واقع شده بود -رقمی حدود 260000دی ار ،یع ی سه نهـارم
درخمدهای عراق عجم ،نشان میداد (بیانی.)191 :1382 ،

مراکز ایف مسیر ،مهمتـر مینمـود و خنهـا را تحتالشـعاب قـرار مـیداد (همـان165-6:؛
cit:6/422,525

 .)Jackson,op.افزون بر مسیر خبی ابریشـم ،راه زمی ـی خن بـه ه دوسـتان

نیز ،با گذار از تبریز و سلطانیه ،به سوی ج و  ،بـا راه خبـی بـه هـم میپیوسـت؛ ولـی
پیش از رسیدن به خلـیج فـارس ،در کرمـان از خن راه جـدا میشـد و بـه سـوی شـرق
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اقتدار ،از حسف مدیریت نیز برخوردار بود؛بگونهای که از او به ع وان سیاستمداری ًیق

شمار میرفت .بدیفسان ،محور هرمز -سـلطانیه ،نـه ت هـا شـاهراه مواصـالتی شـمال-
جو

ایران بود ،بلکه نبطه تالقی کل تجارت دریایی و زمی ی جهان به شمار میرفـت

و ایران را بـه مهمتـریف رابـب بازرگـانی میـان خسـیا و اروپـا بـدل میکرد(همـان165:؛
cit:6/525

 .)Jackson,op.شاهرخ تیموری با در اختیار داشتف محور هرمـز -سـلطانیه ،از

جایگاهی برجسته در تجارت جهانی برخوردار بود و بـرای حفـظ خن جایگـاه ،اهتمـام
ویژه داشت .برای نمونه ،کارشک ی وی در روابب مستبیم بازرگانی میان خاقـان نـیف و
قرایوسف در راستای همیف اهتمام صورت پذیرفت .توضـیح خنکـه در گـزارش هی ـت
اعزامی شاهرخ به نیف خمده است که نی یـان از تربیـت اسـبان ترکم ـی ،خگـاهی یافتـه
بودند .از ایف رو ،خاقان بر خن شد تا با گسیل هی تی به دربار قرایوسف در تبریز ،با امیر
ترکمف روابب مستبیم بازرگانی برقرار نماید (حافظ ابرو .)841 :1372 ،ولی در م ـابع از
ورود ن یف هی تی به تبریز یاد نشده است .خن گونه که پیداست ،شاهرخ ،با تمهیداتی از
برقراری ایف روابب جلوگیری نمود .نـرا کـه در خن صـورت ،جایگـاه وی در تجـارت
جهانی خسیب میدید و نبش دًلیاش در خن میان ،رنگ میباخت.
عراق عجم ،گلوگاه اصلی محور بازرگـانی هرمـز -سـلطانیه بـود .بـه همـیف سـبب،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

ایف ناحیه میبایست هرنه زودتر خرامش خود را را باز مییافت .شـاهرخ در اردوکشـی
سال  818ق .به ایران مرکزی و عراق عجم ،برای سـرکو

ناخرامیهـا ،الیـاس خواجـه

را به حکومت قم ،کاشان ،ری و رستمدار تا حدود گیالن گماشت .امیر الیـاس خواجـه
بهادر -پسر امیرشیخ علی بهادر -از امیران و سیاسـتمداران ًیـق و که ـه کـار دسـتگاه
تیموری بود .او در یورش سه ساله ،در سال  789ق .پیش از جهانگشـا ،بـه خذربایجـان
رفته و طی نبردی سخت بر سلطان احمد جالیر پیروز شده بود (یزدی.)289/1 :1336 ،
امیر الیـاس پـس از تیمـور ،در بیشـتر ج گهـا حضـور داشـت و از خـود ،دًوریهـا
نشــان داد (روملــو ،همــان126 ،98 ،95 ،86/1 ،و .)138شــاهرخ پــس از انمتصــا

او

به فرمانروایی قـم ...« ،جملـۀ م سـوبان از لشـکریان و عامـۀ رعایـا و اصـ ان طببـات
از اعرا
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و تراکمه و بلوچ و خلج و صحرانشی ان از اهل بدو و حضر بـه کـف کفایـت

و حمایــت او تفــوید کــرد » .و همـۀ درخمــدهای خن "مواضــع" را بــه ارتــش تحــت
فرماندهی او اختصاص داده دربارۀ اداره و نظارت دقیق بر اوضاب ناحیه و حفظ ثبات و
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امتداد مییافت (بیـانی ،همـان .)166:در ایـف مسـیر هـم ،سـلطانیه مهمتـریف مرکـز بـه

همان184/2:؛ فصیح ،همان223/3 :؛ خواندمیر ،همان593/3 :؛ میرخواند ،همـان636/6 :؛
روملو ،همان.)101/1 :
مرکزیت یافتن قم

در سال  823ق ، .شاهرخ برای رفع کامل خطر نفوذ ترکمان به عراق عجـم و تببیـت
مجدد سلطۀ تیموری بر غر
قراقویونلو خه گ غر

ایران و خذربایجان ،با سپاهی بزر

برای نبرد با قرایوسف

نمود .امیر ترکمان که بیمار بود ،اندکی پـیش از خغـاز نبـرد ،بـه

طور ناگهانی درگذشت (سمرق دی ،همان412/2 :؛ حافظ ابرو732/2 :1372 ،؛ طهرانـی،
 .)74 :1356با خنکه سپاه قرایوسف پس از مر

وی فروپاشید ،مشـی ایلیـاتی خن سـبب

گردید تا فرزندش اسک در میرزا ،کوته زمانی پس از مر
بسیج نماید

(cit: 6/102-3

پدر ،خن را گردخوری و از نـو

 .)Jackson,op.به رغم شگرد نظامیخسک در و نبوغ وی ،نبـرد

نابرابر ناحیۀ الشگرد -در اواخر رجب و اوایـل شـعبان  824ق - .بـه پیـروزی شـاهرخ
انجامید (حافظ ابرو780/2: 1372 ،؛ میرخوانـد ،همـان661-664/6 :؛ روملـو ،همـان/1:
 .)127ولی شهریار تیموری طی اقامت یازده ماهۀ خود در خذربایجان ،دریافت کـه قـادر
حضور ترکمانان قراقویونلو در پیرامون اردوگاه تیموری و احتمال شبیخونهای شـبانه و
راه اندازی ج گ فرسایشی -با شیوۀ ج گ و گریز و تحلیـل تـدریجی ارتـش بـزر

و

س گیف اسلحۀ تیموری -هراس بر اردوگاه تیمـوری سـایه افک ـد .تـرس از اسـک در و
قراقویونلوها به اندازه ای بود که هیچیک از پسران و امیران شاهرخ ،حاضر بـه پـذیرش
حکومت خذربایجان نشدند .به گمان بسیار ،همیف ترس و هـراس ،شـهریار تیمـوری را
وادار نمود تا خذربایجان را به صاحبان پیشیف خن واگـذار ک ـد و خن جـا را بـا شـتا

و

بیوقفه به سوی تختگاه خود -هرات -ترک نماید(حافظ ابرو .)797/2 :1372 ،دولتشاه،

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

به از میان بردن حکومت قراقویونلوها و صیانت خذربایجان از حمالت خنـان نیسـت .بـا

به نبل از موًنا محمد کاتبی ،در بیتی زیبا ،از ایف بازگشت شتا زده ،بـه گـریختف یـاد
کرده است:
ســک در لشــکر مــا جــا زد و جســت

شه مـا مملکـت بگرفـت و بگریخـت
(سمرق دی.)439: 1366 ،
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ام یت در خن دستور ویژه صادر نمود (حافظ ابرو214: 1317 ،؛ نیز ب گریـد :سـمرق دی،

نداشت ،بلکه ضعف او را نمایان ساخت و ترکمانان قراقویونلو را در دست انـدازی بـه
قلمرو تیموری بیپرواتر نمود .بدیف روی ،تهدید ترکمان از عراق عجم رخت برنبسـت
و شهریار تیموری میبایست برای حفظ ثبات و سلطۀ خود در خن ناحیـه ،نارهاندیشـی
میکرد .از خن پس ،سلطانیه برای عراق عجم مرکز م اسـبی نمینمـود .بـه ویژهانکـه ،خن
شهر در تیررس حمالت -و گاه زیر سلطۀ -قراقویونلوها بود .شاهرخ برخن شد تا قم را
مرکزیت بخشد .ایف شـهر افـزون بـر خنکـه مهمتـریف کـانون تشـیع در عـراق عجـم و
توثیرگزار بر رویکردهای سیاسی خن م طبه بود ،جایگاه سوقالجیشی و اقتصـادی ممتـاز
نیــز داشــت .قــم ،از کاشــان کونــکتر و جمعیــت کمتــری داشــت ولــی از موقعیــت
م اسبتری برخوردار بود (نوبان .)231 :1378 ،ایـف شـهر بـه سـرزمیفها و ایالتهـای
مهمیمان د ری ،جبال -کـه گـاه کـانون ناخرامیهـا در م طبـه بـود -و مهمتـر از همـه،
سلطانیه ،نزدیک و در مسیر خنها جای داشت (همان جا).
قم ،کشاورزی پر رونبی داشت .مستوفی از فراوانی محصول غلۀ خن در سـدۀ هشـت
هجری یاد میک د (مستوفی .)74 :1337 ،از ایف حیث ،افزون بـر جایگـاه سوقالجیشـی
ممتاز ،میتوانست پایگاه تدارکاتی مهمی نیز باشـد .بعـدها ،بـه روزگـار اوزون حسـف،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

غالت دیوانی از ایف شهر ،تهیـه و ه گـام لشکرکشـیها میـان سـپاهیان توزیـع میشـد
(روملو ،همان.)376/1 :
قم ،کلیدیتریف مرکز در تجارت عراق عجم بود .ایف شهر با قـرار گـرفتف در مرکـز
ایران ،تبریبا همواره در مسیر شاهراههای مواصالتی و جادههای اصلی شمال -ج و
شرق به غر

و

فالت ایران جای داشت (نوبان ،همـان227:و )231و در مسـیر سـلطانیه،

ری و خراسان از اهمیت خاص برخـوردار بـود (قزوی ـی371 :1380 ،؛ یـاقوت:1955 ،
397/4؛ کالویخو .)175 :1374 ،راه اصلی اصفهان به سلطانیه نیز از کاشان ،قـم و سـاوه

میگذشــت (ابــف خرداذبــه277 :1889 ،؛ یعبــوبی41 :1891 ،؛ سففنامه

ههي

وميزيهن در اياان139 :1349 ،؛ مدرسـی13 :1350 ،؛ مسـتوفی ،همـان:
54

 ،60 -56بیانی ،همان ) 165:که در ایف مسیر ،قم از اهمیت فراوانی برخوردار بود .مهمتر
خنکه ،شهر یادشده ،در خغاز سدۀ نهم هجری ،در شـاهراه مواصـالتی اصـلی ج ـو

بـه
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لشکرکشی شاهرخ به خذربایجـان -در سـال 823ق -نـه ت هـا بـرای وی دسـتاوردی

 1.)60مرکزیـــــــــــــــــــــــــــــــت بخشـــــــــــــــــــــــــــــــیدن
به قم و تبویت حکومت خن ،افزون بر حفظ ثبـات و سـلطۀ تیمـوری در عـراق عجـم،
اختیار شهریار تیموری بر محور هرمز -سلطانیه را هم تضمیف مینمود و حتی سـلطانیه
را که در حوزۀ نفوذ قراقویونلو بود ،تحتالشـعاب اقتـدار سیاسـی و اقتصـادی تیمـوری
قرار میداد.

2

در سال  824ق ، .شاهرخ ،ه گام بازگشت از خذربایجان ،الیاس خواجه را بـه سـمت
فرمانروایی قم ،کاشان و شهرها و مراکز پیشتر یادشده اببا نمود و مراکز مهمـیخز عـراق
عجم ،مان د :قزویف و سلطانیه را به حوزۀ حکومتی او افزوده و او را روانۀ قم ساخت و
خن شهر را به جای سـلطانیه مرکـز عـراق عجـم گردانیـد (سـمرق دی260/ 2 :1936 ،؛
فصیح ،همان .)249/3 :شـهریار تیمـوری ،لشـکری گـران در اختیـار الیـاس نهـاد و بـا
اختصاص دادن همۀ درخمدها و خراج سرزمیفهای تابع حکومت قم (سمرق دی:1936 ،
184/2؛ حافظ ابرو )214: 1317 ،به تجهیز و تکمیل خن ارتش و تبویت ب یۀ نظـامی قـم

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

 .1قم در گذشته و پس از سبوط ایلخانان نیز شهری مهم و توثیرگذار بود .حاکمـان خن از نفـوذ بسـیار برخـوردار
بودند و در رویدادهای سیاسی و نظامی م طبهای -و حتی فرام طبـهای -دخالـت میکردنـد .بـرای شـری ایـف
دخالتها  ،ب گرید به( :حافظ ابرو254 : 1317،؛ فصيح،همان 129/3 :و ستوده ).237/1 :1346 ،برخی از
خنان ع اویف و البا افتخار خمیزی مان د «صاحببران» (مبدمـۀ ترجمه تاارخ ما از خثـار قـرن نهـم
هجری ،ص )2و «سپهساًر عـراق» (خملی،بیتـا196 :؛ مرعشـی )81 :1333 ،داشـتهاند .در دورۀ تیمـوری هـم
حاکمان م صو عراق عجم در قم اقامت میگزیدند (در ایف باره ،ب گرید :مدرسی.)54 :1350،
 .2در خن زمان اصفهان بر خالن قم دارای اکبریت س ی بود و در سبوط خاندان شیعی صفی در قم بـه سـال 815
هـ.ق .نبش داشت(کاتب211 :1345،؛ سمرق دی139-40 /2 :1936 ،؛ روملـو ،همـان87-88 /1:؛ فصـیح،همان:
 .) 211/3ایف شهر با خنکه در مرکز ایران جای داشت ،از شهرها و مراکز مهمی مان د ری و جبال که گـاه کـانون
برخی ناخرامیها در م طبـه بودنـد ،نسـبتا دور بـود .حـال خنکـه قـم بـه خن م ـاطق نزدیـک و بـر خنهـا اشـران
سوقالجیشی داشت .ناگفته نماند که اصفهان در خن دوره از مسیر اصلی محور -هرمز سلطانیه نیز جدا بـود :خن
شهر پیشتر در مسیر مهمتریف شاهراه مواصالتی ایران جای داشت .خن شاهراه که همچ ان یکی از راههای اصلی
کشور به شمار خمده و شهرهای بزر را با تبریز مرکز تجارت ایران خن روز مرتبب میساخت ،از سیران خغـاز
شده و با گذار از شیراز ،اصفهان ،کاشان ،قم و قزویف به سلطانیه میرسید (بیانی ،همـان .)165 :در خغـاز سـدۀ
نهم هجری نهم هجری ،همانگونه که گذشت ،هرمز جایگزیف سـیران و مهمتـریف ب ـدر بازرگـانی در خلـیج
فارس گردیده ،تجارت دریایی طوًنی میان اروپا و خاور دور از طریق ب ادر خن انجام میشد .ایـف شـاهراه کـه
همان محور هرمز -سلطانیه است نیز با گذار از مراکز مهمی مان د قم و سلطانیه به تبریز میرسید ولـی اصـفهان
در مسیر اصلی خن جای نداشت.
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شمال ایران( محور هرمز -سلطانیه) مهمتریف مرکز به شمار میرفت (مسـتوفی ،همـان:

نواحی پیرامونی مان د مازندران بارها بهرهبرداری و درخواست یاری شـد .بـرای نمونـه،
میتوان از نبش قم در فرونشاندن غائله شاه حسیف لر در سـال  829ق .یـاد کـرد :شـاه
حسیف -فرزند ملک عزالدیف لر -به ملوک عباسیه ،خاندان قدرتم ـد لـر کونـک تعلـق
داشت (روملو ،همان .)519 -507/1 ،:او طـی سـالهای  815تـا 874ق .بـر ناحیـۀ لـر
کونک حاکم بود .ملوک عباسیه ،قلعۀ خرم خباد را در اختیار داشـت امـا بـر بروجـرد-
شهر مهمتر ناحیه -تسـلطی نداشـت .بروجـرد در ایـف روزگـار ،شـهری خبـاد و دارای
کشاورزی پر رونبی بود و محصوًت خن به کرج صادر میشد .اهمیت سوقالجیشی خن
نیز پس از بازسازی قلعۀ ارمیان  -به فرمان امیر تیمور -دو ن ـدان شـد (یـزدی:1336 ،
587 ،1؛ 515/2؛ مستوفی ،همان .)151:شهر ،در مسـیر شـاهراههای ری و اصـفهان نیـز
جای داشت (ابف اثیر ،همان174/9 :؛) .شاه حسیف ،همواره در اندیشۀ تسـخیر بروجـرد
بود و ه گامی که در پایان سـومیف دهـۀ قـرن نهـم هجـری ،م طبـه بـا اردوکشـیهای
ماجراجویانۀ قراقویونلو بی ثبات گردید (سومر ،همان ،)143:در سال  829ق .بدان شـهر
تاخت و خن را از ن گ تیموریـان خـارج کـرد (روملـو ،همـان .)190/1:ولـی اهمیـت
بروجرد برای تیموریان ،خن هم در ه گامهای که خنان در م طبه با دشواری روبرو بودنـد،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بازستانی خن از سوی ایشان را بایسته مینمود .ارتش قم در ایف بازسـتانی نبـش داشـت
(همانجا) 1.نمونه دیگر ،به سـال  831ق .بـاز میگـردد .در خن سـال ،جهانشـاه فرزنـد
قرایوسف قراقویونلو به گاه قشالق در ری به مخالفـت برخاسـت و بـا کشـتف داروغـۀ
قزویف ،برخن شهر نیره گشت و به غارت مردم پرداخت .برای بیرون رانـدن ترکمـان از
قزویف ،از ارتش قم هم بهرهستانی شد (همان .)194/1:و مهمتر خنکه در دورۀ حکومـت
الیاس خواجه در قم ،و به دنبال تجاوزات پی در پی کیومرث -یکی از امـرای رسـتمدار
به مرزهای عراق عجم و نواحی ری -ارتش قم دوبار با وی به نبرد پرداخت .در مرحله
نخست ،ایف ارتش ،کاری از پیش نبرد و شاهرخ به نانار ،یکی از امرای بزر

خـود را

با «لشکری عظیم» به دفع کیومرث گسیل داشـت کـه پـیش از رسـیدن ایـف لشـکر بـه
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 .1شاه حسیف در سال  874ق .در نبرد برای سلطه بر همـدان از نیروهـای ابویوسـف میـرزا قراقویونلـو شکسـت
خورده ،کشته شد( .ب گرید به :روملو،همان.)507/1 :
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پرداخت .از ایف ارتش برای رویارویی با شورشیان و گردنکشـان در عـراق عجـم ،نیـز

مزاحمت کیومرث برای سادات حاکم بر گیالن و قیام سادات بر علیه امیر رستمداری به
سال  ،832رهبران قیام ،موًنا بدرالدیف م جم را نزد امیر الیاس خواجه به قـم فرسـتادند
که:
«زیاده روی ملک کیومرث شما را معلـوم اسـت . . .اگـر بـه سـعادت پـای
مبارک به رکا

دولت خورده ،به دفع او قیام نمای د ،مهم او به احسـف وجـه

میسر است .و ملک ری و خن نواحی از ضرر او و لشکریانش ایمف و خسوده
خواهد بود .الیاس خواجه بر ایف مع ی مم ون م ت گشـته ،لشـکر قـم و خن
نواحی را یراق کرده ،به مدد فرستاد( »...همان.)352:

و ایفبار ،ارتش قم پیروز گشت .کیومرث زخمیشد و گریخت .بدیفسان ،حکومـت
قم به بزر تریف قدرت ،در ایف م طبۀ حسـاس دور از پایتخـت بـدل گشـت و الیـاس
خواجه با درایت و تدبیر خود توانست ثبات و خرامش را در عراق عجم برقرار سـازد و
خطر حملۀ ترکمان به خن ناحیه را بزداید.
دارالسلطنۀ قم

فرمان ،کمرب د و شمشیر از سوی شاهرخ تیموری تویید شده بود (روملو ،همان.)213/1:
جهانشاه ،در میان رهبران ترکمانِ پیش از خود ،کـه بیشـتر ویژگـی مـزدوری داشـت د و
تش ۀ قدرت و غارت بودند ،با برخورداری از مهـارت نظـامی ،نبـوغ سیاسـی و قریحـۀ
فره گی ،از خنان متمایز و توانش در برپایی یک امپراتوری په ـاور ترکم ـی قابـل پـیش
بی ی بود

(cit:6/165,168

 .)Jackson,op.قبایل و طوائـف اتحادیـۀ قراقویونلـو هـم از او

حمایت میکردند .بدیفسان ،حکومـت جهانشـاه ،مرحلـه نـوی ی را در حیـات سیاسـی
اتحادیه خغاز کرد که خی ده درخشانی را برای خن نویـد مـیداد .جهانشـاه پـس از تببیـت

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

در سال  841ق .جهانشاه فرمانروای قراقویونلو شـد .حکومـت او پیشـتر بـا اعطـای

حکومتش ،به نام شاهرخ اما در واقع ،همان د فرمانروایی مستبل ،بـه گسـترش قلمـرو و
دام ۀ نفوذ خود پرداخت .با خنکه او دست پـروردۀ شـاهرخ بـود و بـا حمایـت وی بـه
قدرت رسید ،ت ها به تببیت سلطه بر سرزمیفهای اصلی قراقویونلوهـا پرداخـت و هـیچ
گونه وفاداری به شهریار تیموری نشـان نـداد .او در راسـتای گـرایش اصـلی و دیـریف
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مازندران ،امیر رسـتمداری تسـلیم شـد (مرعشـی ،همـان .)89:در مرحلـه دوم ،در پـی

قراقویونلو شیعه بودند ،جهت میداد .همزمـان بـا ایـف تهدیـد بـالبوه ،کیـومرث -امیـر
رستمدار -به نواحی عراق عجم (ری و دماونـد) دسـتاندازیهایی نمـود و ن ـد امیـر
تیمـوری را بــه قتــل رســاند ..کوهســتانی و صــعبالعبور بــودن شــمال ایــران و ناحیـۀ
رستمدار -خاستگاه کیومرث -ناره کردن مزاحمتهای وی را دشوار مینمـود .هـم از
ایفروی ،سلطۀ تیموری در عراق عجم با تهدید جدی روبرو شد .برای سـامان دادن بـه
اوضاب خن ناحیه ،به مردی خه یف و مدبر نیاز بود .الیاس خواجـه ،دیگـر در قیـد حیـات
نبود .او پیشتر به سال  838ق .در رادکان درگذشت (فصیح ،همان.)279/3:
شهریار تیموری پس از مشورتهایی ن د ،سرانجام نوادۀ خود -محمـد بهـادر -کـه
جوانی دلیر و ًیق  -اما بل د پرواز و سرکش -بود را برای حکومت بر عـراق عجـم در
نظر گرفت« :رأی برخن قـرار گرفـت کـه از اوًد امجـاد در خن ممالـک فرمـانروا باشـد
(ســمرق دی » .)773/2 :1936 ،از ایــف رو ،در ســال  846ق ، .فرمــان حکومــت قــم،
سلطانیه ،همدان ،قزویف ،ری ،مازندران (همان774/2:؛ خواندمیر ،همان630/3 :؛ روملـو،
همان247/1 :؛ طهرانی ،همان316-17/2 :؛ کاتب ،همان ،)229:نهاوند و مضافات خن ،تـا
حدود بغداد (سمرق دی )456: 1366 ،به نام محمد صادر و او را به قم فرستاد .محمـد،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

شیعه (یا دارای تمایالت شیعی) و در میان بزرگان و مردم شیعی عراق عجـم ،بـه ویـژه
قمیان که در گذار تاریخ پس از اسالمِ خود ،بیشتر با حاکمان شیعه دمساز بودند ،جوانی
موجه بود (ب گرید به :کاتب ،همان 1.)230 :اسـتببال باشـکوهی کـه در نزدیکـی قـم از
سوی بزرگان و مردم ناحیه از وی به عمل خمد ،گواه ایف مدعاست:
«نون عساکر م صورۀ شاهزاده ]محمد بهادر[ با امیرزادگان . . .به حوالی قـم نزدیـک
شدند ،س ادات و قضات و مشایخ و اکابر و اهالی از قم و کاشان و سـاوه و ری بـا نبـار
پیشکش به استببال خمدند .و به نوازش مفتخر و سرافراز گشت د» (همان.)230 :
شاهرخ برای موفبیت سیاست نویف خود در عراق عجم و دستیابی بـه اهـدان خن،
ساماندهی به اوضاب ،ترفیه حال رعایا و تببیت سلطۀ تیمـوری در ناحیـه ،ت ـی ن ـد از
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 .1محمد بعدها با حمایت مردم عراق عجم قیامی شـیعی بـا مرکزیـت قـم ،بـر ضـد پـدربزر
سازماندهی نمود که دستمایۀ پژوهشی جداگانه است .ن.

خـود شـاهرخ را
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خاندانش ،ترکمانان را بـه سـوی عـراق عجـم -قلمـرو اصـلی تیموریـان -کـه همان ـد

فرزندان امیر یوسف خواجه و دیگران را با بهادر همراه نمود و پولی کالن در اختیـار او
نهاد 1.پس از استبرار حاکم جدید در قم ،مردم بسیاری از اطران و اک ان بالد بـا امیـد
به بهبود وضع خود به درگاه او روی خوردند و از مواهب کریمانـۀ شـاهزاده برخـوردار
شدند . . .« :غلبۀ تمام در سلک عبید و خدام انتظام یافت د» (سـمرق دی.)774/2 :1936 ،
بخش دگیهای محمد به اندازهای بود که وی به رغم دارا بودن خزانهای پر ،بـه ت گ ـای
مالی دنار شـد (خوانـدمیر ،همـان630/3 :؛ سـمرق دی .)795/2 ،1936 ،بـه هـر روی،
افزون بر حسف اداره و لیاقت بهادر ،محبوبیتش نیز بر سامان دهی به اوضاب م طبه تـوثیر
نهاد .برای نمونه ،با میانجیگری وی ،م ازعات میان سادات حاکم بر شـمال پایـان و خن
خطه از نو خرامش یافت (مرعشی.)246 :1347 ،
بدیفسان ،قم که در سدۀ هشتم هجری از شهرهای بزر

و معتبر ناحیۀ عراق عجـم

به شمار میرفت (ابوالفداء ،)409 :1840 ،در پایان دومیف دهـۀ قـرن نهـم ،حاکمنشـیف
ناحیه گردید و پیشرفت و توسعۀ شتابان یافت .ایف بال دگی ،در نیمـۀ خن قـرن ،بـه گـاه
حکومت سلطان محمد بهادر به اوج خود رسید و قم ،ع ـوان دارالسـلط ۀ عـراق عجـم
خن به رفاه و خسایش دست یافت د (کاتب ،همان)230:؛ به گونهای که در نیمۀ دوم همـان
قــرن ،قــم در شــمار شــهرهای خبــاد ،مهــم و نســبتا پــر جمعیــت ایــران در خمــد

(سنامه

ههي وميزيهن ،همان .)81/9:گماردن محمد بهادر بـه حکومـت

قم ،تهدید مرد قدرتم د شیعه -جهانشاه قراقویونلو -را تا انـدازه زیـادی از ایـف ناحیـه
زدود.
نتیجهگیری

در پایان دومیف دهۀ قرن نهم هجری ،سلطۀ تیموریان در عراق عجم ،بـا خطـر نفـوذ

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

یافت (نهاوندی446/3 :1924 ،؛ مرعشی)251: 1347 ،و خرابیهـای خن ،خبـاد و سـاک ان

ترکمانان ،مورد تهدید جدی قرار گرفت .از خن پس ،سـلطانیه ،مرکـز ناحیـه هـم بـرای
 .1به دستور شاهرخ «ن د تومان کپکی» از خزانه به محمد پرداخت شد .هر تومان کپکی برابر بـا شـش تومـان زر
عراقی و هر تومان زر ،ده هزار سکۀ طال موسوم به دی ار معادل ده هزار مببال طال بوده است (احسف التواریخ-
تعلیبات" -مد").
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شاهزادگان برجسته و ًیق ،مان د :ابوسعید بف فیـروز شـاه ،امیـر سـعادت خاونـد شـاه،

مرکزیت بخشید .شهر ،افزون بر توثیرگذاری بر رویکردهای مردم عراق عجم ،از جایگاه
سوقالجیشی ممتاز ،نظیر :ارتباط با نواحی ری و جبال کـه کـانون برخـی ناخرامیهـا در
م طبه به شمار میرفت ،اقتصاد نیروم د و به ویژه جایگـاهی کلیـدی در محـور هرمـز-
سلطانیه ،مهمتریف شاهراه مواصالتی -بازرگانی ایران خن روز ،برخوردار بـود .مرکزیـت
یافتف خن و نیز ،جلب حمایت مردمش ،توانست خن را به پایگاهی م اسـب بـرای حفـظ
ثبات و سلطۀ تیموری در م طبه درخورد .شهریار تیموری ،با تبویت حکومت قم ،توجـه
به خبادانی و رفاه مردم ایف شهر و بعدها با گماردن حاکم شیعی برخن ،در راستای زدودن
خطر نفوذ ترکمان به ایران مرکزی و عراق عجم ،گام م ثر برداشت.

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

60

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:10 +0430 on Sunday September 6th 2020

حفظ خن ،پایگاه م اسبی نمینمود .شاهرخ ،پادشـاه تیمـوری ،قـم را بـه جـای سـلطانیه

 .1خملی ،اولیاء اهلل (بیتا) ،تهريخ رويهن ،تصحیح م ونهر ستوده ،تهران ،ب یاد
فره گ ایران.
 .2ابف اثیر ،عزالدیف علی(بیتا) ،الکه ل فی التهريخ ،مصر ،بینا.

 .3ابف تغربردی ،جمال الدیف یوسـف ( 1351ق ،) .النجوم الزاهاه فی
لوک

صا و القههاه ،مصر ،بینا.

 .4ابف خردادبه ،عبیداهلل بف احمـد (1889م ،) .المسفهل

و الممهلف ،

هل د ،بینا.

 .5ابف خلدون ،عبدالرحمف (1957م ،) .العبا و ديفوان المبتف
والخبا ،بیروت ،دار الکتا

الب انی.

 .6ابوالفداء ،اسماعیل(بی تا) ،تقويم البل ان ،بغداد ،مکتبه المب ی.
 .7اربلی ،بهاء الدیف علی بف عیسی ( 1381ق ،) .کشف الغم  ،بیجا ،بینا.
 .8بیانی ،شیریف ( ،)1382تهريخ آل جاليا ،تهران ،اتشارات دانشگاه تهران.

 .9ثعالبی نیشابوری ،ابوم صور (بیتا) ،يتيم

ال ها ،دمشق ،بینا.

تهران ،ب گاه ترجمه و نشر کتا .
 .11حافظ ابرو ،عبداهلل ( ،)1317ذيل جه ع التواريخ ،تصحیح خـان بابـا
بیانی ،تهران ،ناپ علمی.
 ،)1372( __________ .12زب ه التواريخ ،به کوشش سید کمـال حـاج
سید جوادی ،تهران ،نشر نی و وزارت فره گ و ارشاد اسالمی.
 .13قمی ،حسف بف محمد ( )1313تهريخ قم ،ترجمۀ حسف بف علی بـف حسـف
بف عبدالملک قمی ،تصحیح سید جالل الدیف طهرانی ،تهران ،بینا.

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

 .10جعفری ،جعفربف محمد ( 1338ش ،).تهريخ يفزد ،تصـحیح ایـرج افشـار،

 .14خواند میر ،غیاث الدیف ( ،)1333حبيب السيا ،تهران ،انتشارات کتابفروشی
خیام.

 .15ذهبی ،محمد بف احمد1960( ،م ،) .العبا ففی ببفا
تصحیح ف اد سید و صالیالدیف الم جد ،کویت ،بینا.

فب

بفا،
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کتابنامه

میرجاللالدیف محدث ارموی ،تهران ،بینا.
 .17روملو ،حسف بیـک ( ،)1349احسب التفواريخ ،بـه اهتمـام عبدالحسـیف
نوایی ،تهران ،ب گاه ترجمه و نشر کتا .

 .18زمجی اسفزاری ،معیف الدیف محمد ( 1380ق ،).روضهت الجنفهت ففی
اوصهف

ين

هاات ،به کوشش محمد اسحاق ،کلکته ،و نیـز (،)1338

با تصحیح و حواشی سید محمدکاظم امام ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .19ستوده ،حسـی بلی ( ،)1346تهريخ آل

ظنا ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه

تهران.

 .20سنامه

ههی وميزيهن در اياان ( ،)1349ترجمـۀ م ـونهر

امیری ،تهران ،انتشارات خوارزمی.
 .21سمرق دی ،دولتشاه ( ،)1366تذکاهآلشعاا ،بـه کوشـش محمـد رمضـانی،
تهران ،انتشارات خاور.

 ،)1936( __________ .22طلع السع يب و

جمعالبحايب ،به

تصحیح محمد شفیع ًهوریً ،هور ،بینا.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 .23سومر ،فاروق ( ،)1369قااقوينلوهه ،ترجمه وها

ولی ،تهـران ،م سسـۀ

مطالعات و تحبیبات فره گی.
 .24شوشتری ،قاضی نوراهلل ( ،)1335جهلس المؤ نيب ،تهـران ،کتابفروشـی
اسالمیه.
 .25طبری ،محمدبف جریر (بیتـا) ،تفهريخ ببفای ،تصـحیح محمدابوالفضـل
ابراهیم ،مصر ،بینا.
 .26طهرانی ،ابوبکر ( ،)1356ديهر بکاي  ،به کوشش نجـاتی لوغـال و فـاروق
سومر ،تهران ،طهوری.
 .27فریدون بک ،احمد ( 1264ق).

جموعۀ

نشآت السالبيب ،اسـتانبول،

بینا.
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 .28فصیح خوافی ،احمد ( ،)1340جمل فصيحی ،تصحیح محمود فـرخ ،مشـهد،
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 .16رازی قزوی ی ،شـیخ عبـدالجلیل ( 1371ق ،) .الفنق  ،بـه تصـحیح و اهتمـام

 .29فبیهی ،علی اصغر (پاییز و زمستان « ،)1378قم در مسیر تـاریخ» ،نامـۀ قفم ،ش
7و ،8صص.165-191
 .30قزوی ی ،زکریا ( 1380ق ،).آثهرالعبفهد و اببفهر الفبالد،
بیروت ،بینا.

 .31کاتب ،احمد بف حسیف بف علی ( ،)1345تهريخ ج ي
 .32کالویخو ( ،)1374سنامه  ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران ،انتشارات علمـی
يزد ،تهران ،بینا.

و فره گی.

 .33لسترنج ،گی ( ،)1377جغاافيهی تهريخی ساز ينههی بالفت
شاقی ،ترجمه محمود عرفان ،تهران ،انتشارات علمی و فره گی.
 .34مدرسی طباطبایی ،حسـیف ( ،)1350قم در قان مهفم هجفای ،قـم،
ناپخانۀ حکمت.

 ،)1364( ______________ .35قم مه

 ،قم ،کتابخانه خیه اهلل مرعشی.

 .36مرعشی ،میر سید ظهیرالدیف ( ،)1333تهريخ بباستهن و رويفهن
و

هزم ران ،تصحیح عباس شایان ،بیجا ،بینا.

تصحیح م ونهر ستوده ،تهران ،ب گاه ترجمه و نشر کتا .

 .38مستوفی ،حمداهلل ( ،)1337مزه

القلوب ،به اهتمـام محمـد دبیـر سـیاقی،

تهران ،کتابفروشی طهوری.
 .39میرخواند ،محمدبف خاوند شاه ،)1338( ،روض الصنه ،تصحیح عباس پرویـز،
تهران ،کتابفروشی خیام.
 .40نوبان ،مهرالزمان (پاییز و زمستان « ،)1378ش اس امۀ شهر قم در سـفرنامهها و متـون
قدیمی» ،نامۀ قم ،ش  7و  ،8صص .227-237

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری

 .37مرعشی ،ظهیرالـدیف ( ،)1347تفهريخ یفيالن و ديلمسفتهن ،بـه

 .41نهاوندی ،عبدالباقی ( 31-1924م ،).آثا رحيمی ،کلکته ،بینا.
فهيع ،تصــحیح
 .42واصــفی ،زیفالــدیف محمــد ( ،)51-1349ب ف ايع الوقف
الکساندر بلدرون ،ج 1و ،2تهران ،ب یاد فره گ ایران.

 .43همدانی ،محمد بف عبدالملک ( 1961م ،).تکمل

تفهريخ الطبفای،
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بینا.

 .44یاقوت حموی ،شها

الدیف ( 1955م ،).عجم البل ان ،بیروت ،بینا.

 .45یزدی ،شرنالدیف علی ( 1336خ ، ).ظنامه

 ،تصحیح محمد عباسی ،تهران،

بینا.
 .46یعبوبی ،ابف واضح ( 1891م ، .کتهب البل ان ،لیدن ،بینا.
47. Jackson, Peter (1986), The Cambridge History of Iran, NewYork and
London, Cambridge University press.

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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جزء اًول ،تصحیح خلبرت یوسف ک عان ،بیروت ،مطبعه کاتولیکیه.

