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  ديباچه
  

از آغـاز تـا   (قراقويونلوهـا  استاد فقيدم فاروق سومر، در مقدمـة اثـر خـويش بـه نـام      
 انجمـن تأليف كرد و بعداً توسط 1954عنوان تز دانشياري خويش در كه آن را به )جهانشاه

ترديد تنهـا بـه   مقام قراقويونلوها در تاريخ تركيه، بي: گويداريخ ترك آن را انتشار داد، ميت
عنوان يـك قـدرت سياسـي دسـت بـه      اين جهت كه موطنشان، همان سرزمين بوده، و به

شدن آناتولي شرقي  قويونلوها در تُركفعاليت زدند، نبود؛ بلكه آنان در عين حال همراه آق
. هاي اخير پي برده شده استآيند كه به اين موضوع فقط در سالمار ميشعامل مهمي به

قويونلوها و قراقويونلوهـا  اي از تركان آناتولي، نوادگان آقگونه كه امروز قسمت عمدههمان
هستند، به همان نسبت نيز اكثراسامي تركي اماكن امروز نيز از زمان آنان بـر جـاي مانـده    

 .است
يونلوها با فتوحات خـود در ايـران در واقـع نخسـتين عامـل اصـلي       اما متأسفانه، قراقو

هاي آناتولي شرقي شدند كه در اواسط قرن پـانزدهم مـيالدي   تضعيف ناگوار جمعيت ترك
  .رسيده بودند به موقعيتي غير متفاوت با ساير مناطق تركيه

ـ همان گونه كه قراقويونلوها موجب و مسبب اصلي اين كوچ سياسي ترك اتولي ها از آن
به ايران شدند، در عين حال نيز موجب حاكميت مجدد عنصر تركمن در ايران و در ارتباط 
با آن موجـب تـرك شـدن قطعـي آذربايجـان گرديدنـد كـه خـود عامـل اصـلي جنـبش            

  .يكجانشيني آنان گرديد
هـا و تركيـه نقشـي بـس     دهد كه قراقويونلوها در تاريخ تركتوضيحات فوق نشان مي

اي بيان كنيم، بايد بگـوييم كـه   اگر بخواهيم اين مسئله را در قالب جمله. اندمهم ايفا كرده
تاريخ قراقويونلوها تنها به رويدادهاي مربوط به آنان منحصر نبوده، بلكه با مسـايل مهمـي   

هـاي  چون يكجانشيني آناتولي، ترك شـدن آذربايجـان و تجديـد حيـات تركيـه در قـرن      
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يخ ديني آناتولي و حاكميت تركها به ايران كـه تـا عصـر    چهاردهم و پانزدهم ميالدي، تار
عالوه بر اين، آنچه مسلّم است بررسي طـرز زنـدگي   . حاضر ادامه يافت، ارتباط كامل دارد

اي و عشـيرتي، آداب و رسـوم رفتارهايشـان، در    قراقويونلوها و آق قويونلوها، اساس طايفه
ها نتايج سـودمندي بـه دسـت    ايل تركتكميل اطالعات و دانش ما دربارة اين موارد و مس

خواهد داد؛ و اينكه به عقيده برخي از علمـا و دانشـمندان اروپـايي مبنـي بـر اينكـه دوره       
وجه هيچحكومت قراقويونلوها و آق قوينلوها يك دورة انتقالي در تاريخ ايران بوده است، به

دادند، و در ايـن بـين،   صحيح نيست؛ زيرا اين تشكيالت بعدها نيز به موجوديت خود ادامه 
دسـت گرفتنـد، از   در ايران پس از حكومت صفويان، بخشي از افشارها كه حكومـت را بـه  

-، در دورة آق)يوزقـات = Bozokاز منطقة بوزاوق( قويونلو بودند، قاجارها نيزافشارهاي آق
ه تاريخ دهد كجا وعده ميقويونلوها وارد آذربايجان شده، و به خدمت آنان درآمدند، در اين

تحريــر و تمــامي ايــن مســايل و ) 1439 842/(سياســي قراقويونلوهــا تــا زمــان جهانشــاه
  .قويونلو در جلد دوم به دست داده خواهد شدحسن آقتشكيالت دولت جهانشاه و اوزون

با وجود اين، فاروق سومر به سبب پرداختن به موضوعات و مسايل مختلف تاريخ ترك 
المعـارف   ًْهاي مختلف براي دايـره تأليف مدخل چنينبود، همكه تا آن زمان بررسي نشده 

داده خويش را محقق اوقاف ديني تركيه و بيماري امكان نيافت تا تأليف جلد دوم اثر وعده
نقش تركمانـان آنـاتولي در تشـكيل و توسـعة      فقط در اين اثنا اثر خويش به نام. سازد

ـ   شاه( دولت صفوي   را كـه همـان ذيـل كتـاب     )اتولياسماعيل و اخالفـش و تركـان آن
. به چاپ رسـاند 1976كار تأليف آن را به اتمام رسانده بود، در 1971 بود و از  قراقويونلوها

اش در كردن وعـده ها پرفسور فاروق سومر پيش از عمليرغم تمامي اين آمال و خواستهبه
  .وفات يافت1995

طـور كلـي مـا در ايـن     به. تيمهاي وي نيسنمودن خواسته در اين كتاب مدعي برآورده
ايم، به ويژه بـه حـوادث سياسـي    بيشتر به مناسبات تيموريان و قراقويونلوها پرداختهكتاب 

در اصل دورة جهانشاه به سبب پرداخـت  . دورة حكمراني جهانشاه قراقويونلوها تأكيد داريم
فارسـي بـا    هاي ديني و صوفيانه، سـرودن اشـعار تركـي و   هاي عمراني، انديشهبه فعاليت

تخلص حقيقي، احساسات و نهايت با جايگاهي كه وي در تاريخ آنـاتولي شـرقي و غربـي    
عبارتي ارمني كه در ارتباط با  .گردددارد، اكنون هم يكي از حكمرانان تركمن محسوب مي
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، پـيش  )كاتـاليكوس زكريـا  ( در كلوفن قيد شده است در آن ايـام  1459 863/حوادث سال
جهانشاه . م و اوضاع نابسامان و خرابي ممكلت را بدو خاطر نشان ساختمجهانشاه ميرزا رفت

نيز با سپاهي انبوه به خاطر تخريبات مملكت و گرفتن انتقام ما مسيحيان از خوي به اينجا 
زيرا اگـر او  . خداوند به جهانشاه طول عمر دهد و دشمنانش را به خاك فالكت بنشاند. آمد
ها همـراه  دست حق درتمامي جنگ. شدنده كلّي نابود ميمان بآمد هموطنان مسيحينمي

 k.Sanjian,Colopons of Armenian( بــا او باشــد و دشــمنانش را نابودكنــد   
Manuscript1301-1480, Cambridge1969:p264( ،خصوص ديـدگاه روحانيـان   در

  .ديني مسيحي به وي جالب توجه است
دربـارة نسـب سـالطين    )  ؟1464وفـات  ](پاشـازاده [ اهللاهاي شـكر اين نوشتهعالوه بر

مرحوم سلطان مراد بنده حقير را در رأس هيئتـي بـه نـزد     852/1449در مورخه  "عثماني
روزي شيكاول آمـد  . به نزد وي رسيده و مراتب احترام را به جا آورديم. جهانشاه روانه كرد

جهانشـاه  . گفته، رفتيم ما سمعاً و طاعتاً. تنهايي به مالقات  ميرزا برويدشما بايد به: و گفت
سلطان مراد برادر ديني من است و عالوه بر آن خويشاوندم نيـز  : در اثناي مذاكره گفت كه

دستور داد كه موالنا اسـماعيل را خوانـده و   . از چگونگي خويشاوندي وي سؤال شد. هست
ه شده بـود،  موالنا اسماعيل آمد و كتابي را كه به خط مغولي نوشت. تاريخ اوغوزها را بياورند

-آلپ، يِـر اسامي آنان گوگ. از آن كتاب فهميده شد كه اغوز شش پسر داشت. با خود آورد
نسـب بـرادرم   : جهانشـاه ميـرزا فرمـود كـه    . آلپ، يلدزآلپ، بودآلپ، آيآلپ، گونآلپ، دنيز
شـاه در  سـليمان بنكايا آلپبنآلپ، قزيل بوغااوالد گوگ. رسدمراد به گوگ آلپ ميسلطان

يكم به دنيز آلپ ونسب قرايوسف نيز در نسل چهل. رسندپنجم  به ارطغرل ميوسل چهلن
نسب بـرادرم سـلطان   : شدن نسب اين دو پادشاه جهانشاه ميرزا فرمودبا مشخص. رسدمي

بهجت التواريخ، ترجمه چيفتچي ( همانند تفاوت آسمان و دريا. مراد از نسب ما برتر است
، بهترين نمونه دربارة احساسات ملي )51رات تركيه، استانبول، صاوغلو ان، اتسز، انتشا

  .و فرهنگي جهانشاه است
اين اثر با هدف بررسي تاريخ آناتولي شرقي، آذربايجان و تاريخ خاورميانه در نيمة قرن 
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فرستم و بار ديگر بر روح استاد فقيدم پرفسور فاروق سومر درود مي. پانزدهم ميالدي است
دادن  ايـن اثـر و تهيـة    سي شاميل يوكسل و يوسف آيونو نيـز كـه در سـامان   از آقايان مو

  .كنمفهرست اعالم كمك كردند، تشكر مي
  فسور اسماعيل آكاوپر

 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  

 مقدمه
  

  :اوضاع سياسي تيموريان بعد از نبرد آنكارا
پيـروزي   بعد از ،غرب جانب  ترين و آخرين سفر جنگي خويش بهتيمور هنگام طوالني

-بينبه ييالق  وقتي هنگام ترك آناتولي، ،وليتي آناهانشينامير ةسيس دوبارأت و بايزيد رب
و اصـفهان را نيـز بـه     تعيين كـرد شيراز  حكومت پير محمد بن عمر شيخ را به ،گول رسيد

 بار ديگر در اين زمـان تمـام عـراق    1 .واگذار كرد ،كه در آن زمان در شيراز بود ميرزا رستم
واگـذار كـرد و    فرزند ميرانشاه به ابوبكر ميرزا و واسط تا بصره و ماردين را از دياربكر عرب

ه جانب قرايوسف بيگ قراقويونلـو  رتبه را هم در التزام او قرار داد و بتعدادي از امراي عالي
عالوه بر آن رستم ميرزا نيـز كـه   . كه از مدتي پيش بر اين مناطق مسلط شده بود، فرستاد

  2.شدمدتي پيش اصفهان به او واگذار شده بود، به او ملحق مي
جـا انجـام   آنن لشكر كشيد و فتوحـاتي را در  به گرجستا 8051403/تيمور در ژوئن    

دسـتور   ،قشالق قراباغ وقتي به بيلقان رسيد هاز اين سفر هنگام عزيمت ب در بازگشت. داد
ها پيش در معرض خرابي قرار گرفته بود از نو مرمت كننـد  داد امارت بيلقان را كه از مدت

                                                            

، 2ش، ج.ه1336شرف الدين علي يزدي، ظفرنامه، تصحيح محمد عباسي، تهران،اميـر كبيـر،   . 1
  .367ص

؛ يزدي، همان، 278، ص1، ج1937نظام الدين شامي، ظفرنامه، تصحيح فليكس تاوير، پراگ، . 2
ها به جانب كه رستم ميرزا در حلّه به ابوبكر ملحق شد، آنبعد از اين. و به بعد369، ص2ج

و سـاحل  ) سـيب ( قرايوسف حركت كردند و با امير قراقويونلو كه در مقابل روستاي هيت
يوسـف بيـگ بـه    . كشيد، جنگ كردند و بـر او فـايق آمدنـد   ها را به انتظار مينهر الغنم آن

يزدي، ( سوريه گريخت، برادرش يارعلي به قتل رسيد و همسرش نيز به اسارت گرفته شد
 ).و به بعد391، ص2ج
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 ييچغَتا فرمانرواي. جا به قراباغ آمداو از اين 1.جا ايجاد كنندنآو نهري از رودخانه ارس به 
جـا را بـه قصـد    آن 1404در اواخـر مـارس سـال     زمستان در قرابـاغ س از سپري كردن پ

يكـي از   آبـاد، از جانـب نعمـت   ، وقتـي از رود ارس پس از گذشتنوي . سمرقند ترك گفت
غ بـه موجـب يرليـ   . جا برپاداشـت ضيافتي را در آنه اردبيل رسيد، ب، روستاهاي نهر برالس

هايي كه تا يعني سرزمين ؛ن، ديار رومآذربايجا تماميعني  ؛خانوكهالهاي سرزمينتمغا آل
شـام را كـه    ةناحي و ان، مغان، ارمنستان، گرجستانشد، عراق عجم، اركشيده مي استانبول

از طرفـي حكـام    2.ميرانشاه واگذار كـرد  پسرميرزا به عمر ،تا نيل و اسكندريه امتداد داشت
عراق عـرب را متصـرف شـده    كه  ،ميرزاهاي مذكور به اتفاق ابوبكري واقع در سرزمينمحلّ

  3. گرفتندبوبكر بود، تحت فرمان وي قرار ميبود و ميرانشاه كه نزد ا
 ، بـرادرش ابـوبكر  آمدآالداغ ييالق با دور شدن تيمور از آذربايجان، وقتي عمر ميرزا به 

حكام آن نواحي با هدايايي بـه نـزد    مانند تمام و شتميرانشاه را در دياربكر گذا نيز پدرش
  4.بازگشت ،خويش ياز اظهار فرمانبردار پسآمد و  شبرادر

شـعبان   17روز چهارشـنبه  [در ،تيمور كه پس از ترك آذربايجان به سمرقند آمـده بـود  
 آثـار در موقع لشكركشي به شرق در اترار درگذشـت و مـرگ وي    1405 فوريه 18 /]807

شـنيده شـدن   بـا  .بر جاي گذاشت ،سيس كرده بودأرات حكومتي كه وي تعظيمي در مقد 
اكو را، كه تيمور او را بـه عنـوان بيگلـر    جپسر  جهانشاهبرخي امرا،  ،اين خبر در آذربايجان
گمارده بود، اغفال نمودند تا بدان طريق ادارة امور در اختيار آنها قـرار   بيگي نزد عمر بهادر

                                                            

؛ اسماعيل آكا، شاهرخ ميرزا و زمـان   385، ص2؛ يزدي، همان، ج288، ص1مي، همان، جشا. 1
 .28، ص1994وي، آنكارا، انجمن تاريخ ترك، 

؛ اسماعيل آكا، فتح نامة تيمـور  432؛ حافظ ابرو، ذيل ظفرنامه،ص402، ص2يزدي، همان، ج. 2
اين مقاله توسط متـرجم در  .[3، ص15، ش)م 1986)(بولتن( ، بلَّتَن)م 1402(در نبرد آنكارا

بـه فارسـي    1390فصلنامه پيام بهارستان، دورة دوم، سال چهارم،شماره دوازدهـم، تابسـتان  
  ]ترجمه و چاپ شده است

؛ فاروق سومر، قراقويونلوها، آنكـارا،انجمن تـاريخ تـرك،    28اسماعيل آكا،شاهرخ ميرزا، ص. 3
  .70، ص1967

؛ a37، بـرگ 10/4370نسـخة كتابخانـة فـاتح، شـماره     التواريخ بايسـنقري،   هًْحافظ ابرو، زبد. 4
ه، 1360عبدالرزاق سمرقندي، مطلع سعدين و مجمع بحرين، تصحيح محمد شفيع، الهـور،  
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 م ديباچه    

نتوانسـت او را   وران عمر بهادر را كشـت؛ ترين مشاگرچه جهانشاه تعدادي از نزديك. گيرد
   1. دستگير كند و اين اقدام به قيمت جانش تمام شد

و را بـه رسـميت   احاكميـت   ارشـدش ابـوبكر،   خوبي آگاه بود كه بـرادرش عمر ميرزا به
بـه جانـب    قـرار داد و قتـل اميـر جهانشـاه را بهانـه      ،ابـوبكر  حقيقـت در  .نخواهد شناخت

شـهر   قلعة و در شد ي در حوالي سلطانيه به حيله و ترفند دستگيرول .حركت كردآذربايجان 
 ،به خراسـان نهـاده  اري ابوبكر روميرانشاه هم بعد از اطالع از گرفتپدرش . محبوس گرديد

  2. الپوش رفتكبه 
او را  ،عمر بهادر به دستگيري برادرش بسنده نكـرد و بـه محافظـان قلعـه دسـتور داد     

از مدتي از طريق سازش با محافظـان قلعـه از زنـدان نجـات     اما ابوبكر پس . مسموم كنند
ميرانشـاه كـه انـدك     .دشـ  آغازآشكار  برخوردبين اين دو برادر مجادله و از آن  پس. يافت

سلطانيه گريختـه بـود،    ةمدتي قبل به خراسان عزيمت كرده بود، با ابوبكر كه از زندان قلع
اتحـاد بـا    اگرچه آنان درصـدد . رف كردندسمرقند را تص در اين زمان و بار ديگر متحد شد

 ول بـه آن صـ حبـه سـبب عـدم     امـا  ،برآمدند خليل سلطان بن ميرانشاه، حاكم ماوراءالنهر
حكمران  با استفاده از غيبت عمر بهادر كه در آن زمان به جنگ با شيخ ابراهيم بازگشتند و

جا، ابتدا پدرش را به هر چند ابوبكر در آن .ه بود، سلطانيه را تحت اشغال كردندرفت شيروان
برخي از اطرافيان پدرش را از تخت حكومـت   ةتخت سلطنت نشاند، اما مدتي بعد به توصي

بـدون هـيچ مشـكلي در     و حملـه بـرد  بريز به ت سپس. به زير كشيد و خود را پادشاه خواند
تولي گشـت و بـراي گذرانـدن زمسـتان، سـربازانش را بـه       بر آنجا مسـ  1405/ 808اواخر 
  3.هاي اهالي شهر پراكنده كرد خانه

 نماند، زيرا به علت ورود او به تبريز، عمر بهادر رغم اين، ابوبكر مدت زيادي در تبريزبه

                                                            

؛ اسماعيل آكا، 114، برگ 304اسماعيل افندي، نسخة كتابخانة فاتح شماره السلماني، اللهتاج. 1
ي شرقي، آذربايجان و عراق عجم، مطالعـات  هاي قدرت پس از مرگ تيمور در آناتولستيزه

  .51-52، ص1-2/  22، )1984(فرهنگ ترك
جغرافيـاي  ( ؛ مسـعود كيهـان  b117؛ تـاج السـلماني،   240 مطلع سعدين؛ 372aالتواريخ هًْزبد. 2

-اينجا را دهي در نزديكي بجنورد نشان مي) 187، ص2ش، ج.ه1311مفصل ايران، تهران، 
  .دهد

 .54-57عات حاكميت، صاسماعيل آكا، مناز. 3



 )دورة قراقويونلوها(در ايران  اكميت تركمانانح    ن 

يعنـي   ،)796/1393وفـات (يخآمده بود از آنجـا بـا فرزنـدان عمـش عمـر شـ       كه به مراغه
تماس گرفت و به اتفاق آنـان در   و اصفهان ، حكام نواحي فارسو اسكندر پيرمحمد، رستم

ابـوبكر   اموال و مهمات آغروق يعني هاي ري در نزديكي) ساوجبالغ( محل سوغوق بوالق
جانب اصفهان نهـاد و آن  الع از اين جريان از تبريز رو به اط پس ازابوبكر  .را غارت كردند

ناكامي در اقدامي كـه بـه اتفـاق پسـر      ةپس از مشاهد عمر ميرزا. شهر را در حصار گرفت
 ومـت حك بااينكـه  .عموهايش بدان دست يازيده بود، از اصفهان به جانـب خراسـان رفـت   

وقتـي علـم طغيـان    مـدتي بعـد   ولـي  ي عمويش شاهرخ بدو واگـذار شـد،   از سومازندران 
وقتي از اشغال  او: ابوبكر بايد گفت ةدربار 1.به قتل رسيد ،، توسط عامالن شاهرخبرافراشت
 شيخ ابراهيم شيروانشاه مطلع شـد، به همراه حاكم اردبيل  بسطامبنچقيراميردست هتبريز ب

  .بازگشت آذربايجاناصفهان دست كشيد و به  ةاز محاصر
و شيروانشاه ابراهيم اختالف بروز كرد در حقيقـت   بن بسطام چقيراميربعد از مدتي بين 

، بـه قلمـرو خـويش    حركت سـلطان احمـد جاليـري بـه آذربايجـان     اطالع از  پس ازآنان 
 ةدر قلعنلو وقرايوسف بيگ قراقوي به اتفاقين سلطان احمد جاليري كه پيش از ا .بازگشتند

بـراي   1405/ 808و قرايوسف در  نايب شام در تهاجم شيخ المحمودي ،دمشق زنداني بود
او يـك شـب   . از تخت سـلطنت، دخالـت نكـرد    مصر مملوك به زير كشاندن سلطان فرج
اميـر   اينـاق،  ابتدا به حلّه رفت و به علت فرار دولت خواجـه  او. مخفيانه از دمشق فرار كرد

ـ شهر  به سهولت وارد ،از بغداد ،تيموري چـه هنگـامي كـه همـراه قرايوسـف در      گر. دگردي
 و آذربايجـان بـه قرايوسـف    اوگذارده بود كه عراق عرب از آن  قرار اودمشق زنداني بود با 

پـس از دور   مغتنم شمردن مـرگ تيمـور،  سلطان احمد جاليري با هر حال  به. باشد متعلق
و  هاي جانشيني ميان فرزندان او، رفتن ابوبكر به اصفهانشدن از اين منطقه و بروز ستيزه

را دور خـود   ها و تركمانـان نيز دور بودن قرايوسف از آن منطقه، نيروهايي مركب از اويرات
 1406جـوالي  13/  809محرم  26شد و در روز سه شنبه  از بغداد راهي تبريزكرد و   جمع

مـورد   منطقـه مجـدداً  ها دوري به سبب اوضـاع مغشـوش   و پس از مدتبه آن شهر رسيد 
كه دليل اينهبكردند سلطان احمد چنين تصور مي اهالي كهرا چ ؛قرار گرفت مردم استقبال
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 س ديباچه    

دگي پر حرارت و سرشار از محنت را گذرانـده اسـت، عـادات بـد     يك زن ،ها در غربتمدت
    1.پوشي خواهد كردها چشمگذشته را ترك گفته و از آن

با استماع خبر مصالحة ابوبكر با اهالي اصـفهان و تصـميم او   سلطان احمد جاليري اما 
ر جنـوب  د و براي نبرد با ابوبكر عـازم اوجـان   در بازگشت به تبريز، مبهوت و دستپاچه شد

 اي كه يكي امرايش به نـام اويـرات  به دليل نامه2،آباد رسيدوقتي به سعيد. دش شرقي تبريز
رو، تبريز را ترك كرد و از اين. برايش فرستاد، تصميم گرفت كه به بغداد بازگردد شيخ علي

وي : گفـت ابوبكر بايد  دربارة 3.ندپراكنده شدكه در اطرافش گرد آمده بودند، سربازاني هم 
شيوع بيماري اما به دليل ، تبريز آمد به 1406اوت 12 /809 ربيع االول28همراه پدرش در 

  4.دگزيمنزل  )در قسمت غربي شهر( در شنب غازانچند روزي را و  شهر نشد وارد وبا
بـه   نايب شـام  ناموفقي را به همراه شيخ المحمودي  از طرفي قرايوسف بيگ كه حمله

جا نيز بعـد از  از آنمراه شخص مزبور ابتدا به دمشق و بار ديگر به ه ،انجام داده بود قاهره
 شرف اوغلـو  و امير شمس الدينآمد مدتي گرفتاري در نواحي ماردين و موصل به بدليس 

عزالـدين   به جانـب  بعد از آن نلوهاوقراقوي ميرا. استقبال نمود به گرمي از اوحاكم بدليس، 
سر طاعت فرو آورد و از طرف او تحـت فرمـان عمـر     كه در برابر تيمور شير حكمران وان،

بـه حركـت    ،اي در پيش گرفته بـود رفتار خصمانه قرار گرفت و اينك نيز با تركمانان ميرزا
، واقع در حوالي آونيك طرفآن به  پس از5 .و او را شكست داد و وادار به انقياد نموددرآمد 
كـه تيمـور    فـردي  ،داياز چنگ اميـر دوالي  را آونيك ةد و توانست قلعش ورحمله ،ارزروم

                                                            
 .72قراقويونلوها، ص. 1
حمداهللا مستوفي، نزهت القلوب، به كوشش محمد دبير سياقي، تهـران،  : درباره مكان آن رك. 2

 .89ش، ص.ه1336انتشارات طهوري،
، ورود 72؛ فـاروق سـومر، قراقويونلوهـا، ص   93 ، صمطلع سعدين؛ 406 ،صالتواريخ هًْزبد. 3

داند، در حالي كه ابوبكر تنها پس از اطـالع از  ي به بغداد را با مراجعت ابوبكر مرتبط ميو
 . بازگشت سلطان احمد از سلطانيه به تبريز بازگشت

ربيـع  8) 72ص(و به نقل از فاروق سومر  93 ، صمطلع سعدين؛  406a،برگ التواريخ هًْزبد. 4
  .االول
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 )دورة قراقويونلوها(در ايران  اكميت تركمانانح    ع 

و او را تحـت   مراقب اقدامات قرايوسف باشد ،و توصيه كرده بوده اهنگام ترك آذربايجان ب
از  ولي شـرقي تدر آنـا  يب تيموريان آخـرين پايگـاه خـود را   بدين ترت. ندخارج ك ،نظر بگيرد

  .طور كامل خاتمه يافتهدر اين منطقه ب تيمورياندادند و حاكميت  دست
  




