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نگرشی بر وضعیت گروههای حیدری و نعمتی شهر تبریز در دوره صفویه و
قاجار با تأکید بر عقاید مذهبی این گروهها
چکیده
حیدریان و نعمتیان ازجمله گروههای مذهبی با گرایشهای صوفیانه بهحساب میآمدند که سدده
های هشتم و نهم هجری در ایران شکل گرفتند .این دو گروه بنا به دالیلی مذهبی -سیاسدی بداهم
در رقابت بودندبهطوری که تمامی شهرهای بزرگ ایران (دوره صفویه و قاجاریه) به دو قطب حیدری
و نعمتی تقسیم میشد و دائماً میان اینها جنگ و جدال بود چنانکه از منابع تاریخی مستفاد میشود
این است که شدیدترین درگیریها در ایام مذهبی بخصوص در روز عاشورا صورت میگرفت؛ در این
ایام هر یک از این دو گروه اشعار مخصوص خود را داشتند؛ چنانچه حیدریان جملده (حیددرص صدفدرص
علی) و نعمتی ها با جمله (محمد است و علی) برای خاندان نبوت صلوات میفرستادند علیدرمم ایدن
درگیری هاص گاه این دو گروه منازعات را کنار گذاشته و باهم متحد مدیشددند مدًالً در دوره جندگ
های ایران و روس و مشروطهص در تبریز این دو گروه منازعات خود را کنار گذاشته و در مبارزه علیده
نفوذ خارجی و استعمار شرکت کردند.
بنابراین رقابت بین حیدری و نعمتی آنچنانکه در دوره صدفوی در تبریدز وجدود داشدته در دوره
قاجاریه کمتر بوده است ولی در برخی از شهرهای ایران از جمله اردبیل و شوشتر و ...این رقابدتهدا
وجود داشت که در منابع تاریخی به آن اشاره شده است.
کلیدواژهها :حیدریص نعمتیص تبریزص محالتص لوطیها.
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مقدمه
تحوالت اجتماعی -سیاسی صورت گرفته در آمازین دهه های قرن هفتم هجدری و در مجمدو
هر آنچه عامل آشفتگی و نابسامانی جامعة عصر خوارزمشاهی و آخدرین خلفدای عباسدی بده شدمار
می رفتص موجبات گسترش و رشد حوزه نفوذ تصوف و اندیشه های صوفیانه را در میان افشار مختلف
جامعه فراهم کرد .در این دوره رشد و گسترش شاخه فتوت و تشدکلهدای فعدالص خدود حکایدت از
پیوندهای شدید متصوفه و شیعیان داشت .چنانچه ما شاهد رشد طریقتهای مختلف صوفیه در ایدن
دوره زمانی هستیم.
از جمله طریقتهایی که از دورة تیموری به بعد رشدد پیددا کردنددص حیددریان و نعمتیدان بودندد.
حیدریان خود را شیعه امامیه میدانستهاند و در مقابل به نعمتیان سنی میگفتندص این در حالی بود که
نعمتیان خود ادعای شیعه بودن میکردندص به احتمال زیاد عامل اخیرالذکر موجب اساسی رقابت بدین
این دو گروه بوده است .از دورة صفویه این دو گروه در شهرهای بزرگ ایران و خارج از ایران بدرای
خود پیروانی داشتند و رقابت بین دو گروه در محالت شهرهای مختلف صورت میگرفت.
بر این اساس هدف پژوهش حاضر روشن کردن اصل و نسب این دو گروه و ریشههدای رقابدت
اینها است که در صورت پاسخ دادن به این سؤال سعی میشود به مواردی چند از رقابت ایدنهدا در
تبریز در دورة های صفویه و قاجاریه پرداخته شود.
اصل و نسب حیدریها و نعمتیها
حیدریان و نعمتیان از جمله گروههای مذهبی با گرایشات صوفیانه (درویشی) بودند کده از اواخدر
دوره مغول در ایران ظاهر شدند .در مورد ریشه و اصل حیدریان روایات مختلفی وجود داردص در کتاب
روضه الطهار «محمد امین حشری تبریز» در این باره میخوانیم «سلطان میر حیدر تونی که با لقدب
قطب الدین نیز خواندهاند .مولد او باکو و مدفنش تبریز و معاصر قارایوسف بدوده اسدت و نسدبتی بدا
قطب الدین حیدر ترک نژاد (فوت  )618که مرید خواجه احمد یسوی است و در خراسان در محلدی
که به نسبت قبرش تربت حیدریه میگویند

ندارد»1.

در حالی که در برخی از منابع دو قطب الدین را یکی فرض کردهاندص مًالً در بوستان السیاحه در
این باره آمده است که «چون قطب الدین حیدر مقدم حیدریان آنجا مدفون است لهذا آرامگداه آن را
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تربت حیدریه گویند» 2.به احتمال زیاد این قبیل اشتباهات در دورههای بعد صدورت گرفتده اسدتص و
نویسندگان به دلیل ناآگاهی سعی کردهاند دو قطب الدین را یکی فرض کنند.
از گفتههای حشری تبریزی میتوان چنین استنباط کرد که :اوالً اینکه موطن قطب الدین حیددر
باکو بوده بعداً به تبریز آمده است و برای خود تکیه ساخته.
دوم اینکه قطب الدین حیدر میر از قطب الدین ترک است که در تربت حیدری مدفون شده چدرا
که تاریخ وفات هر کدام از این دو متفاوت است .چنانچه در کتاب روضات الجنات زمجدی و فهدرس
التواریخ هدایت آمده است «قطب الدین حیدر وفاتش در سال  628ه .ق

است»3.

این نویسندگان مشخص نکرده اند که منظورشان کدام قطب الددین اسدت .عبدالحسدین زریدن
کوب در کتاب «جستوجوی تصوف در ایران» به نقل از دولت شاه سمرقندی مدینویسدد« :قطدب
الدین حیدر زاوهای به سال زاوهای به سال  601وفات کرده است» در حدالی کده در کتداب روضدة
الجنان در مورد وفات قطب الدین حیدر تونی سال  830ذکدر شدده اسدت 4.عدالوه بدراین در دوره
صفوی گروهی از حیدریان بودند که خود را پیرو شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل میدانسته اند و بنا بده
نوشته راوندی این گروه بیشترین نفوذ را در آناطولی داشتند و عقایدشان افراطی

بود5.

با این مالحظات ما در این زمان در منابع با سه نفر مختلف در مورد بدانی فرقده حیددریان روبده
روهستیم با این وجود باید گفت که علیرمدم وجدود اظهدارات مختلدف در مندابع در اصدل و نسدب
حیدریانص همه این راویان در وجود قطب الدین حیدر -بانی حیدریان -متفق القولند .پد

مدیتدوان

گفت که اصل حیدریان به فردی به نام قطب الدین حیدر میرسد و این قطب الدین حیدر موس

و

بانی حیدریان میر از شیخ حیدر صفوی بوده است که بعدها برای خدود طرفددارانی پیددا کدرده بدود.
قطب الدین حیدر نسبت خود را به چندین نسل به امام کاظم ( )

میرساند6.

چنانچه در کتاب ریحانة االدب در این باره میخوانیم «قطب الدین تونی یا قطدب الددین حیددر
موسوی سیدی است جلیل القدر و عظیم الشأن عارف و موحد که نسب شریفش به چنددین واسدطه
به عبداهلل بن جعفر میرسد و سری پرشور و دلی پر نور داشته است» .عالوه بر این اعتقادات شدیعی
که در نوشتههای حیدری ها نمودار است آنان عالوه بر چهدارده معصدوم در شدیعة ا ندا عشدری بده
چهارده تن از فرزندان برخی از امامان که در کودکی شهید شدهاند نیز اعقتاد

دارند7.
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نعمتیان:
سید نورالدین شاه نعمت اهلل ولیص ماهانی کرمانی از عرفای مشهور سدة هشتم و نهم است کده
تصوف ایرانی را توأم با شریعت اسالمی به مرحلة تازهای رهنمون کرده بود و نسب نعمتیان به ایدن
فرد میرسد .بنا به اسناد تاریخی پدر ایشان از مهاجرین حلب به کرمان بود و نعمت اهلل در کرمان به
دنیا آمد و بزرگ شد و به دلیل عالقه به علوم بیشتر به سفر روی آورد .لذا دوره این فدرد مقدارن بدا
تیموریان در ایران بود بطوری که سیاست تسامح مذهبی تیمور باعث گردید که نعمدت اهلل موقعیدت
ممتازی به دست آورده و حتی موجب رقابت بین تیمور و نعمت اهلل شود چرا که تعداد مریددان شدیخ
بیشتر از تیمور بوده است با این وجود باید گفت با توجه به آنکه دوره او یکی از زمان هدای حسداس
در فرقه گرایی های صوفیانه بود لذا شیخ چنان رفتار مینمود که باعث شده است که سیاست زمدان
را بر خود و پیروانش متوجه

نکند8.

به هر حال در مورد مذهب او در منابع عقاید متفداوتی مطدرک کدرده اندد بطدوری کده برخدی از
نویسندگان او را سنی شافعی و برخی دیگر سنی حنفی دانستهاند ولدی خدود نعمدت اهلل در دیدوانش
قائل به امامت علی و اوالد اوست چنانچه گفته« :از بعد علی است یازده فرزند» 9.بده احتمدال زیداد
شاه نعمت اهلل می خواسته است یک مذهب شیعی و صوفی جدید براسداس اعتقدادات دوازده امدامی
بسیار معتددل بوجدود آورد .چد را کده اوالد ایدن فدرد در طریقدت خدود از شدریعت اسدالمی تبعیدت
میکردند10.

نعمت اهلل در منازعاتی که با شاخه نقشبندیه کرمان داشتص این گروه را به طریقدت خدود جدذب
کردص چنانچه بعدها با هندوستان نیز ارتباط پیدا کرد .به طوری که دستهای از اوالد نعمت اهلل در هند
مستقر شدند 11.در این باره در سفرنامه کارال سرنا میخوانیم «درویشان از هر فرقده در ایدران یافدت
میشوند بدون اینکه مأموریت مذهبی داشته باشند احکام قرآن را به هند

میبرند»12.

به احتمال زیاد منظور سرنا همان درویشان نعمت اللهی باشد چرا کده ایدن فرقده در دورة قاجدار
نفوذ زیادی در سطح ساختار سیاسی و اداری داشته است.
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نحوة پوشش و عقاید مذهبی حیدری و نعمتی
در سفرنامة کمپفر در مورد پوشش حیدریان و نعمتیان چنین آمده است که «حیدریها عمامهای
دارند پنج ترک که از پارچهای کهنه ساخته شده است .پشت خود را با پوست گوسفند دبدامی نشدده
می پوشانندص در دستی چوبدستی و در دست دیگر برقی دارند .اینها دشدمن قلبدی و بطندی بدا نعمدت
اللهیها دارند .نعمت اللهیها لباسشان کمتر عجیدب و مریدب اسدت» 13.از گفتده کمپفدر مدیتدوان
استنباط کرد که منظور او از حیدریان به احتمال طرفداران شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل باشد یا آنکده
خود حیدریان طرفدار قطب الدین حیدر از عقاید شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل تا یر پذیرفته باشند چرا
که از منابع این دوره چنین بر می آید که شیخ حیدر برای آنکه مریدان خود را بدرای نبدرد در میددان
های جنگ آماده کند تدبیری بکار گرفت و آن کاربرد کاله مخصوصی که ابتدا پنج ترک و بعدد بده
کاله دوازده ترک تغییر یافت که به آن تاج حیدری میگفتند 14.لذا برای درک مطلدب اخیرالدذکر در
مورد حیدریان در کتاب تاریخ اجتماعی راوندی میخوانیم که «از زمان شیخ حیدر پدر شاه اسماعیلص
دسته ای از شیعیان به نام حیدریه در برخی از والیات آسیای صغیر ظهور کردند پیروان این طریقدت
چنان در عقایدشان متعصب بودند که نواب آنها کشتن یک سنی را با واب قتل پنج کافر حربی برابدر
میدانستند»15.

به هر حال مریدان و رهبران این فرقه در سراسر مناطق پراکندهاندص جمعی از حیدریان از ترکدان
ممالیکص جامعه پشمی میپوشند و پا برهنه راه میروند .حیدریان در خراسان بده اسدتعمال حشدیش
شهرت داشتند و آن را در اطراف زاویه خود میکاشتند بعد از آن استعمال میکردند بطوری که آنهدا
بنگ را آینه جمال و...شراب را مهیج عشق و ..محبوب را آینه جمال و ...میدانسدتندص 16نعمتیدان نیدز
همچون طریقت رقیب (حیدری) درویش مسلک بودند .این گروه در دوره محمدد شداه و اوایدل ناصدری
نفوذ زیادی در ایران پیدا کردند به طوری که شماری از شاهزادگان به طریقت نعمت اللهی

گرویدند17.

در عقاید طریقت نعمت اللهی با شیوه ذکر متمایز میشد بدین ترتیب که مرید به حالت نشسدتهص
دست راست بر زانوی چپ و دست چپ بر زانوی راست میگذارد و کلمده "ال الده اال هلل" را در دل
میگذراند و نشان پیوستن مرید به طریقت این بود که خرقة میپوشید و بر سر کالهدی درویشدی از
نمد می نهادص این کاله بعداً به تاج پنج ترک و سپ

به تاج دوازده ترک تغییر یافت بندابراین روشدن
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میشود که هر دو فرقه از عقاید دولت صفوی تا یر پذیرفته بودند چرا که همان طور که گفتیم شدیخ
حیدر برای اینکه مریدان خود را متمایز کند دستور داد کالهی با نام «تاج حیدری» بر سدرنهند ایدن
کاله ابتدا پنج ترک و بعد به کاله دوازده ترک تغییر یافت از طرف دیگر اینها با دسدتگاه حکدومتی
رابطه تنکاتنگی داشتند برای نمونه در کتاب حسینی قمی در این باره آمده که در زمان شاه اسماعیل
«منصب صدارت به میر عبدالباقی یزدی که از اوالد عارفص شاه نعمت اهلل کرمانی بود تفویض شدد»
و همپنین میان اینها و خاندان حکومتی روابط خانوادگی برقرار

بود18.

به هر حال در فرقه حیدری نیز عقایدی چون تراشیدن موی کده آن را چهدار ضدرب مدیگفتندد
وجود داشت .ظاهراً این نو آرایش حاکی از آن بوده باشد که طالب مهدر دنیدا را از وجدود خدویش
میراندند .در دورة قاجاریه فرقهای به نام جاللیه ظاهر شدند که در ایران و هند نفوذ داشتند اعضدای
این فرقه خود را منتسب به طریقه حیدری

میکردند19.

از مجمو گفتههای باال میتوان چنین استنباط کرد که؛ حیددریان و نعمتیدان هدر دو از تصدوف
تأ یر پذیرفته بودند و صوفی به حساب میآمدند بطوری کده نحدوه پوشدش آنهدا بدا نحدوه پوشدش
صوفیان شباهت داشت همچنین راهبران این دو فرقه در هند نیز پیروانی داشتهاند.
ریشه اختالفات حیدری و نعمتی
ریشه اختالف حیدری و نعمتی معلوم نیستص ولی از قراین تاریخی چنین برمیآیدد کده در آمداز
براختالف مذهبی مبتنی بوده استص بعداً جنبة سیاسی به خود گرفته است .چرا که حیددریان خدود را
شیعه ا نا عشری می نامیدند و نسبت خود را به امام موسی کاظم میرساندند .این گروه در رقابدت بدا
نعمتیهاص نعمتیها را سنی قلمداد میکردندص در حالی که نعمتیان خود را طرفدار حضدرت علدی ( ) و
اوالد او معرفی

میکردند20.

اختالفات این دو گروه چنان بود که حتی ازدواج بین آنها صورت نمیپدذیرفت .برخدی از عقایدد
این دو فرقه بر طبق واقع نبوده است -یعنی خرافاتی بیش نبود -در کتاب قصص العلماء تنکابنی در
مورد عقاید صوفیه در این باره آمده است «ریاضات صوفیه بر طبق واقع

نیست»21.

با این مالحظات می توان گفت که نزا دو فرقه ابتدا از اختالف شدیعه و سدنی بدر مدیخواسدت
چنانچه از عصر صفویه به بعد نعمتیها به تشیع گرویدندص اختالفات رنگ باخت ولدی درگیدریهدای
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محلهای اهمیت یافت .بطوری که برخی از مؤلفین -دامن زدن به این اختالفات محلهای در شدهرها
را -از تدابیر شاه عباس اول میدانند و گفته میشود که ریسمان بازیص جنگ حیدری و نعمتی و حقه
بازی مواردی از تفریحات شاه عباس

بودهاند22.

از منابع تاریخی چنین مستفاد میگردد کهص مقصود هر دو طایفه از منازعات؛ فتح و فیروزی بوده
است .مًالً اگر یکی از این فرقهها مسجدی را زینت کرده بودند و فرقه دیگر نتوانسدته بدود ایشدان را از
مسجد برانندص ضرری به مسجد نمیرسداندندص بلکده فقدط علدمهدا و سدایر زیندتهدا و زیورهدا را ندابود
مینمودند .همچنین اگر یک محله اهل محلة دیگر را از خانههای خودشان بدوانندص داخل خانه نمیشوند
و چیزی نمیبرندص مگر اینکه با تبری که دارند نشانی به عالمت فتح و فیروزی بر در خانه

میگذارند23.

این گونه عقاید خرافی در بین آنها وجود داشتص از دورة صفویه به بعد با ارتباط با عیاران و فتیان
با طبقه که بعدها لوطی خوانده شدند در آداب خود تغییراتی دادند .چنانچه هر یکی از این طایفده در
منازعاتشان از لوطیها استفاده میکردند و از این دورة به بعد هر یک از محالت مخصوصص یکدی از
این دو طایفه بود و پیوستگی زیادی نیز با اصناف پیدا کردند 24.چرا که اعضای صنف در این فرقهها
نیازهای اجتماعی خود را بهتر از درون صنف برآورد میکردند دستهبندیهای صنفی نیدز بدر مبندای
گرایش به فرقهها بوده

است25.

با این مالحظات میتوان گفت کهص ریشه اختالفات نعمتی و حیدری به احتمال از سنی و شدیعه
بودن این دو گروهها ناشی میشد وگرایشات صوفیانه و عقاید خرافاتی در بین ایدن دو فرقده زیداد بدوده
است .منازعات در ابتدا جنبه مذهبی داشت ولی از دورة صفویه به بعد دستهبندیهای محلهای بیشتر شد.

نعمتیها و دستگاه حکومت قاجار
از نوشتههای تاریخی چنین برمیآید که نعمت اللهیها میانه خوبی با اهل شریعت نداشتند .ایدن
گروه دعاوی علما را در مورد شریعت انکار میکردند و میگفتند که صدوفیان نمایندده واقعدی تشدیع
هستند -چنانچه بعدها شیخیه و متشرعه بر این مبنا با هم رقابت داشتند 26-چرا که «جنبه ظداهری
طریقت ائمه معصومین شریعت شیعه امامی را در باطن حقیقتی از حقایق صوفیه الهیه میدانستند» .ایدن
فقه هر گونه دخالت علما در امور دنیوی را به عنوان خطری برای دین تلقی میکردند .همدان طدور کده
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قبالً گفته شد این فرقه پایگاه دیگری در هندوستان داشت .در این دورة معصوم علی شاه یکی از پیروان
این فرقه به ایران آمد و توانست پیروان زیادی را جمع کند این عامل باعث رشک علما شد.

به همین دلیل فتواهایی در راستای کشتار صوفیان صادر کردند .میر از اینها مشکل دیگری که
این فرقه برای حکومت ایران ایجاد میکردص همکاری با دولت خارجی انگلی

بدوده چدرا کده یدک

دسته از این فرقه در هند بود و دولت انگلستان از این گروه به عنوان کارگزاران اطالعداتی اسدتفاده
میکرد27.

همچنین در کتاب ناسخ التواریخ در مورد این گدروه مدیخدوانیم کده «فقهدای مملکدت گدیالن
معروض داشتند که خدام حضرت شاهزاده محمدرضا میرزا و علی خان اصفهانی وزیرص او با درویشان
نعمت اللهی ارادتی به نهایت است و به تسویالت ایشان نیز شداهزاده از ارادتمنددان ایدن درویشدان
است .هم اکنون از بیقیدی این جماعت کسی نام از جمعه و جماعت نبرد و آیات شریعت مفهدوم و
تباه میشودص شاهنشاه ایران به دست آویز نخجیر کردن تا اراضی طارم شتافت و شاهزاده محمدرضا
میرزا و مالزمان حضرت او را حاضر کرده و معرض عقاب و عقاب

دانست28.

پیش از پرداختن به منازعات این دو گروه در تبریز جا دارد در اینجا مختصری در مورد محدالت
تبریز سخنی داشته باشیم چرا که احتمال دارد رقابت بین این دو گروه از وضعیت اقتصادی محدالت
نیز ناشی شده باشد.
محالت تبریز به روایت تاریخ
سید ضیاء الدین سجادی به نقل از اولیای چلبی در مورد محالت تبریز چنین مینویسد «در ایدن
شهر به محلهص دروازه می گویندص اسامی آنها بدین قرار است دروازة دمشدقیهص پدل بدامص مدیخدوارانص
زرجود (ویجویه)ص شتربان و (دوهچی)ص دیک (دیکباشی) و سرای خانص دروازه خیابانص امیر باقرص دروازه
سرخابص دروازه چار منارکه از محالت مشهور

تبریزاند»29.

در نقشه دارالسلطنه تبریز که به سال  1297ه .ق به امر ولیعهد مظفرالدین میرزا بوسیلة عباس
خان سرتیپ و محمد میرزا مهندس و معلم ریاض و محمدرضا مهندس تهیده شدده محدالت تبریدز
عبارت از :امیرخیزص مهاد مهین خیابدانص کجیدلص ویجویدهص سدنجرانص ندوبرص چهدار مندارص شدتربان و
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سرخابص 30در کتاب نادر میرزا محالت تبریز از این قرارند :ماراالنص باممیشدهص سدرخابص مهدادمهینص
چهار منادص امیرخیزص حکم آبادص چست دوزانص سنجرانص درب سرو.
از لحاظ اقتصادی وضعیت متفاوتی بر هر یک از این محالت حاکم بدود اکًدر اهدالی محدالتص
چهار منارص سنجرانص نوبرص درب سدرو مهدادمهینص سدرخابص شدتربانص جدزء روتمنددان بده حسداب
میآمدندص چرا که اهالی این محالت یا تاجر یا صنعت کار بودند و اهالی محالت باممیشدهص کجیدلص
حکم آبادص امیرخیزص ویجویهص چرندابص کوچه بام کشاورز

بودند31.

چنانچه اگر منازعه بین حیدری و نعمتی را منازعه بین محالت روتمند و فقیدر بگیدریمص رقابدت
میان این محالت روشن تر دیده می شود .اکًدر سداکنین ایدن محدالت شدیعه هسدتند در محدالت
مهادمهین که اکنون میارمیار نام دارد ارمنیان ساکن بودند اکًر سدفرای دول فرندگ در ایدن محلده
کنسول داشتهاند و خلیفه سلسلة نصرانی از «اوچ کلیسای» ایران در این محله حضور داشدته اسدت.
چنانچه زندگی اجتماعی اروپاییان پیرامون قنسولها بوده است .رفتار مردم ایران بدا اقلیدت مدذهبی
متعصبانه نیست چرا که بنابه گفته بنجامینص اروپایانی که میگویندد مسدلمانان بدا مسدیحیان رفتدار
متعصبانه دارند درست نیست« .بلکه مسلمانان با آنها به خوبی رفتار میکنند» .لدذا آن تعصدبی کده
فالندن از آن صحبت میکند به احتمال تصور ذهنی از تبریز

باشد32.

منازعات میان حیدریها و نعمتیها در تبریز
اکًریت شهرهای بزرگ کشور در این دورة به دو دسته حیدری و نعمتی تقسیم میشده است .در
شهرهایی چون شیرازص شوشترص اصفهانص ارومیه تدداوم ایدن منازعدات تدا دورة رضدا شداه بده چشدم
می خورد .در کتاب مرآت البلدان در مورد تبریز چنین میخوانیم «اهالی تمامی محدالت تبریدز مًدل
سایر شهرهای ایران دو فرقهاندص فرقه حیدری و نعمتی هر یک از این فرقههدا لدوتیهدایی در درون
گروه خود پرورش داده بودند که نسبت به محله خودشان تعصب نشان

میدادند33.

در ایام مذهبی مخصوصاً روزهای عاشورا و تاسوعا هنگام آمدن دستههای مذهبی در خیابانهدا
همه توان خود را به کار میگرفتند تا کوی سبقت را از دیگر محلهها بربایند .حیدریان و نعمتیدان در
نه محله تبریز سکونت داشتند بنا به نوشته باربارو «این جماعت در نه محله سکونت دارندد یکدی در
پنج محله و دیگری در چهار محله عده ایشان دوازده هزار تن است و پیوسته با هم در دشمن هستند
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و همدیگر را میکشند نه شاه میتوانست از این کار ممانعت کند و نه دیگران زیرا سی سال بود کده
این دو دسته از هم نفرت

داشتند»34.

بنا به نوشته نادر میرزا توانگران در محالت نوبرص ویجویهص ششگالن و دوچی میزیستند و فقیران
در محالت گازرانص چوست دوزانص چرندابص باممیشه و سنجرانص چنانچه از اسناد تاریخی برمدیآیدد
در سده سیزدهم آیین فتوت به عندوان تشدکیالت سیاسدی -اجتمداعی اهمیدتش را از دسدت داد و
پیشهوران جوانمرد فعالیتشان را در محالت و شهرها ادامه

دادند35.

با نفوذ آیین فتوت در محالت پهلوانان؛ شورشیهای هر محله را رهبری میکردند .آنچندان کده
در سالهای  981پهلوانان شورشی های تبریز را رهبری کردندص و برای مدت دو سال ادارة محالت
را شورشیان به دست گرفتند .در این سال اهلل قلی و مالزمانش از مردم مالیاتی بیشتر گرفتند از ایدن
رو مستمندان و خرده مالکان شهر او را کتک زدند بعداً شورش اوج گرفدت و درگیدری در قبرسدتان
گجیل مقدمه ای برای جنگ مسلحانه شد شدت شورش چنان بود که بازار تبریز بسته شد و محالت
میر قابل تردد شد در کتاب روضه اطهار در این باره چنین آمده است «قریب دو سال در میدان ایدن
دو قوم بد اختر جدال و قتال است»ص 36و بعد از آن برخی روحانیان و اعیان تبریدز از شداه طهماسدب
خواهش کردند سپاهی برای سرکوب شورش بفرستد ولی شاه به خواسته آنها وقعی

ننهاد37.

حکومت در تحریک گروه های متخاصم نقش اساسدی داشدته اسدتص در ایدن دورة رقابدت بدین
حیدریان و نعمتیان در تبریز کمتر در منابع جلوه میکند :احتمال دارد جندگهدای ایدران و روس در
کاهش این رقابت ها نقش داشته باشد ولی در برخی از منابع کمابیش اطالعداتی در مدورد منازعدات
حیدری و نعمتی دیده می شود مًالً در کتاب تاریخ جغرافیای دارالسلطنه تبریز در مورد این دو گدروه
میخوانیم «این کار زشت را تبریزیان سخت مستحصن شمردند بازرگانان و پیروان این الواط و اشرار
را بپرورند» 38.گفته می شود هر یک از اصناف به یکی از این فرق وابستگی داشدته اسدتص چدرا کده
حفظ منافع در داخل این فرقه بهتر صورت

میگرفت39.

سختترین برخوردها در روز قتل امام حسین ( ) در ماه محرم بوده است؛ چرا کده پیدروان ایدن
گروه مذهبی به جان هم می افتند و متقابالً با قمه از سدریکدیگر خدون جداری مدیکنندد 40.از ایدن
درگیریها حتی خارجیان مقیم نیز در ا مان نیستندص در سفرنامة بنجامین در این باره چنین آمده است
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« اهالی تبریزص نهایت متعصبندص حتی در سنة ماضیه در زمان عزاداری مذهبیص تعصب آنها به طدوری
بوده که اهل خارجه مقیم آن شهر مشرف به قتل شده بودند .در ماه ژوئیه در سنة 1885ص دسدته از
متعصبین و الواط به طوری تعصب اهل تبریز را به هیجان آوردند که ولیعهد ایرانص به مدن تلگدراف
کرده خواهش فرمود که به کشیش های امر نمایم که کلیسا و مدارس خدود را در تبریدز ببندندد کده
مبادا این امرص اسباب قتل عام عیسویان تبریز

شود»41.

این دو گروه در سراسر ایران در ایام عزاداریها شعارهای مخصوص به خود را داشتندص حیدریان
با جمله (حیدرص صفدرص علی) و نعمتی ها با جمله (محمد است و علدی) بدرای خانددان نبدوت صدلوات
میفرستادند 42.میر از اینهاص این دو گروه برای جوانان خود ما مسابقاتی تدارک میدیدند که در آخدر
مسابقه کار به مشتزنیص چماق کشی و سنگ پرتداب کدردن مدیانجامندد 43.اطالعدات مربدوط بده
منازعات حیدری و نعمتی تبریز در این دوره کم استص وی اکًر منابع در مورد رقابدت ایدن دو گدروه
مذهبی در محالتص شوشترص ارومیهص اردبیلص اشاره دارند.
مًالً کسروی در کتاب تاریخ مشروطة ایران در مورد شوشتر مدینویسدد «مدردم شوسدتر بده دو
قسمت شده یک بخش حیدری و بخش دیگر نعمتی و زد و خورد میان آنها تداوم دارد» 44.در اردبیل
نیز رقابت بین این دو گروه تداوم داشته است چنانچه اسماعیل امیرخیزی به ستارخان توصیه میکند
که در هیچ یک از منازل اردبیل اسکان نکند چرا که رقابت بدین حیددری و نعمتدی در شدهر حداکم
استص اسکان در یکی از خانهها موجب دشمنی گروه دیگر خواهد شد 45.در این دوره -مشدروطه -در
تبریز با اینکه محالت به دو بخش شده بودند و یک قسمت طرفدار مشروطه طدرف دیگدر طرفددار
استبداد

بودند46.

ولی این رقابت ما را نمیتوان به صرف اینکه رقابت حیدری و نعمتی بوده توجیه کرد چرا کده-
همان طور که باال گفته شد -اگر منازعات بین حیدری و نعمتدی تدداوم داشدت دیگدر دلیلدی بدرای
اسماعیل امیرخیزی نمیماند به ستارخان توصیه کند تا مهمان حیدریها و نعمتدیهدا نباشدد .دلیدل
دیگر وجود اتحاد بین محالت حیدری و نعمتی تبریز استص که تبریدز در درگیدری بدین حیددریان و
نعمتیان اردبیل در این دوره وساطت کرد چرا که «این دو گروه بر سدر برپدا کدردن انجمدن منازعده
داشتند و سرانجام تبریز وساطت

کرد»47.
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با وجود این شهر تبریز در این دورة دو قسمت شده بود و رودخانه میدان شدهر (مهدران رود) بده
عنوان سرحد رقابت کنندگان قرر گرفتص رقابت تا آنجا میدان محدالت دوچدی و امیرخیدز و خیابدان
سرخابص نوبرص تداوم داشت که رهبران (لوطیهای) دوچیص سرخاب به خود آمدندص 48و به سدتارخان و
باقرخان اعالم پشتیبانی کردند و اتحاد بین محالت را در برابر دشمن -استبداد -به دست گرفتند.
بر این اساس میتوان گفت که؛ این دو گدروه مدذهبی در مواقدع ضدروری بدا هدم اتحداد پیددا
می کردند تا دشمن را دفع کنند ولی بعد از کنار زدن دشمن به جان هم دیگر میافتادند بطدوری کده
منازعات بین محالت از حمایت کدخدایان محالت نیز برخوردار بود در چنین راستایی منازعات ایدن
دو گروه بر اقلیتهای مذهبی نیز بیتأ یر نبود.
نتیجهگیری
حیدریها و نعمتی ها دو گروه مذهبی هستند که ریشه اختالفات آنها زیاد معلوم نیسدتص ولدی از
قراین تاریخی چنین استنباط میگردد که منازعات بین این دو گروه ابتدا پایه مذهبی داشته اسدت و
بعداً با حمایت دولت منازعات در محلههای شهرهای بزرگ ایدران تدداوم پیددا کدرده اسدت و جنبده
سیاسی پیدا نموده است .بر این اساس حیدریان نام خود را از قطب الدین حیدر تونی گرفتهانددص ایدن
فرد نسب خود را با چندین نسل به امام موسی کاظم میرساندص این گروه در منازعات خود نعمتیان را
سنی میخوانند در حالی که نعمتیان نیز خود را علوی مینامند و با نوزده نسل نسب خود را به پیامبر
اکرم (ص) میرسانند.
گرایشات اعتقادی هر دو گروه؛ صوفیانه بود و خرافات در اعتقادات این دو فرقه مذهبی بیشترین
رسوخ را داشته است با این مالحظات رقابت بین محالت شهرهای بزرگ ایران از دورة صفویه آمداز
شده است بطوری که این دوره را باید دوره گذر از منازعدات مدذهبی بده دوره منازعدات سیاسدی در
میان این دو گروه قلمداد نمود چنان که در دورة قاجاریه نیز این رقابتها تداوم داشته است.
از اسناد تاریخی چنین مستفاد میشود که بانی این منازعهها شاه عباس صفوی بود و او با ایدن
کار می خواسته مردم محالت را به خود مشغول دارد تا فکر شورش در سر نپرورانند .از این زمان بده
بعد محالت شهرهای بزرگ ایران به دو قسمت میشدهاند که در یک طرف آن حیدریان و در طرف
دیگر نعمتیان بودند .منازعات در اعیاد مذهبی و روزهای عاشورا با شدت بیشتر در محدالت صدورت
می گرفت .محالت شهر تبریز نیز چه در دورة صفوی و چه در دورة قاجاریه به دو قسمت حیددری و
نعمتی قطببندی شده بود و رقابت بین محالت روتمند و مستمند این شهر تداوم داشت.
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با وجود این در مواقع ضروری این دو گروه با هم اتحاد پیدا میکردند .مًالً در جنگهای ایران
و روس و مشروطه با وجود جنگ در ابتدای بین محالت بعداً با هم متحد شدند تا در مقابل اسدتبداد
بیستند هر یک از محالت تبریز از اصناف مخصوص تشکیل میشد که این اصناف پیرو یکی از این
طریقتها به حساب میآمد در روند مبارزات از لوطیها استفاده میشده اسدت در جریدان رقابدتهدا
حتی خارجیان نیز در امان نبودند.
یادداشتها:
 - 1حشری تبریزیص مالمحمد امینص روضة اطهار (مزارات متبرکه و محالت قدیمی تبریز و توابع) ()1011ص
به تصحیح و اهتمام عزیز دولت آبادی و با مقدمه و حواشی و تعلیقاتص چاپ اولص تبریز :انتشارات ستودهص
1371ص ص .178
 - 2شیروانیص حاج زین العابدینص بستان السیاحهص بیجا :انتشارات کتابخانه سناییص بیتاص ص .188-189
 - 3زمجی اسفزاریص معین الدین محمدص روضات الجنات اوصاف مدنیه هراتص به تصحیح و حواشی و تعلیقات
سیدکاظم امام تهران :بیناص 1338ص ص 229؛ هدایتص رضا قلی خانص فهرس التواریخص به تصحیح دکتر
عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدثص چاپ اولص تهران :انتشارات مطالعات فرهنگیص 1373ص ص .144
 - 4زرین کوبص عبدالحسینص جستجو در تصوف ایرانص چاپ دومص تهران :انتشارات امیرکبیرص 1363ص ص
.367
 - 5راوندیص مرتضیص تاریخ اجتماعی ایرانص تهران :انتشارات نگاهص 1382ص ج 8ص ص .55
 - 6شیرازیص فرصت الدولهص آ ار العجمص همراه با مقدمه و خاطرات زندگی مؤلف با فرمانها و تصاویرص جلد
اولص تهران :انتشارات بامدادص 1362ص ص 73؛ زرین کوبص عبدالحسینص جستجو در تصوف ایرانص چاپ دومص
تهران :انتشارات امیرکبیرص 1363ص ص .367
 - 7مدرس تبریزیص محمدعلیص ریحانة االدبص بیجاص شرکت سهامی طبع کتابص 1328ص ج 3ص ص 29؛
حدّادی عادلص مالمعلیص دانشنامه جهان اسالمص تهران1389 :ص ج 14ص ص .524
 - 8الشیبیص کامل مصطفیص تشیع و تصوف (تا آماز سده دوازهم ه).ص ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلوص چاپ
اولص تهران :انتشارات امیرکبیرص 1359ص ص .233
 - 9نفیسیص سعیدص دیوان شاه نعمت اهلل ولیص چاپ اولص تهران :انتشارات پیکص 1380ص ص 21؛ الشیبیص
همانص ص 235؛ مدرس تبریزیص همانص ج 3ص ص .303
 - 10نفیسیص همانص ص .22
 - 11الشیبیص همانص ص .238
 - 12سرناص کارالص آدمها و آیینها در ایرانص ترجمه علی اصغر سعیدیص چاپ اولص تهران :نشر زوارص 1362ص
ص .146
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 - 13کمپفرص انگبرتص در دربار شاهنشاه ایرانص ترجمه کیکاوس جهانداریص تهران :بیناص 1350ص ص .137
 - 14امینی هرویص ابراهیمص فتوحات شاهیص تصحیح محمد رضا نصیریص تهران :انتشارات آ ار و مفاخر
فرهنگیص1382ص ص 41؛ ناشناسص عالم آرای شاه اسماعیلص اصغر منتظر صاحبص تهران :انتشارات علمی و
فرهنگیص 1384ص ص .27
 - 15راوندیص همانص ج 8ص ص .55
 - 16همانص ج 8ص ص .55
 - 17حدادی عادلص همانص ج 14ص ص 521؛ کوبینوص کنت دوص سه سال در آسیا ()1858-1855ص عبدالرضا
هوشمند مهدویص چاپ اولص تهران :انتشارات کتاب سراص 1367ص ص  12و 32؛ الشیبیص همانص ص .233
 - 18حسینی قمیص خالصه التواریخص تصحیح احسان اشراقیص تهران :انتشارات دانشگاهص 1383ص ج 2ص ص
.671
 - 19زرین کوبص همانص ص .375
 - 20زرین کوبص همانص ص 367؛ الشیبیص همانص ص 233؛ آژندص یعقوبص تاریخ ایران دورة صفویهص چاپ
سومص تهران :بیتاص 1387ص ص .336
 - 21حدادی عادلص همانص ج 14ص ص 519؛ تنکابنیص محمد بن سلیمانص قصص العلماءص به کوشش
محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسیص چاپ اولص تهران :انتشارات علمی و فرهنگیص 1383ص ص .47
 - 22حدادی عادلص همانص ج 14ص ص 520؛ مالکمص سرجانص تاریخ کامل ایرانص ترجمه میرزا اسماعیل
حیرتص به کوشش علی اصغر عبداللهیص چاپ اولص تهران :نشر افسونص 1380ص ص 843؛ راوندیص همانص ج
7ص ص .48
 - 23همان.
 - 24زرین کوبص همانص ص 369؛ آبراهامیانص یروانص ایران بین دو انقالبص ترجمه احمد کل محمدی و
محمد ابراهیم فتحاحی و لیالییص چاپ پنجمص تهران :نشر نیص 1379ص ص 24؛ کدیص آر .نیکیص ایران دوران
قاجار و برآمدن رضاخان (1304-1175ش)ص ترجمه مهدی حقیقتخواهص تهران :انتشارات ققنوسص 1381ص
ص .35
 - 25فلورص ویلهمص جستارهایی تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجارص ترجمه ابوالقاسم سریص چاپ اولص جلد
دومص تهران :نشر توسص 1365ص ج 2ص ص .71
 - 26یزدانیص سهرابص مجاهدان مشروطهص تهران :نشر نیص 1389ص ص .22
 - 27الگارص حامدص دین و دولت در ایران و نقش علما در دورة قاجارص ترجمه ابوالقاسم سریص چاپ دومص تهران:
انتشارات توسص 1369ص ص 74-76؛ رائینص اسماعیلص حقوق بگیران انگلی در ایرانص چاپ 5ص تهران:
انتشارات جاویدص 1355ص ص .107-108
 - 28لسان الملک سپهرص محمدتقی خانص ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه)ص به اهتمام جمشید کیانفرص تهران:
انتشارات اساطیرص 1377ص ج 1ص ص .435
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 - 29سجادیص سید ضیاءالدینص کوی سرخاب تبریز (مقبره الشعراء)ص تهران :انتشارات انجمن آ ار ملیص
1379ص ص .39
 - 30همانص ص .44
 - 31نادر میرزا قاجارص تاریخ جغرافی دارالسلطنة تبریزص مصصح مالمرضا طباطبائی مجدص چاپ اولص تبریز:
ستودهص 1373ص ص .83-96
 - 32عون اللهیص سیدآقاص تاریخ پانصد سالة تبریزص از آماز دورة مغوالن تا پایان دورة صفویانص ترجمه پرویز
زار شاهمرسیص چاپ اولص تهران :انتشارات امیرکبیرص 1387ص ص 232؛ براونص ادواردص نامههایی از تبریزص
ترجمه حسن جوادیص چاپ اولص تهران :انتشارات خوارزمیص 1319ص ص 201؛ نخجوانیص حاج حسینص چهل
مقالهص به کوشش یوسف خادم هاشمی نسبص تبریز :چاپ خورشید 1343ص ص 88؛ نادر میرزاص همانص ص
89؛ ویشاردص جانص بیست سال در ایرانص ترجمه علی پیرنیاص چاپ اولص تهران :مؤسسه انتشارات نوینص
1363ص ص 126؛ ویلز بنجامینص ساموئل کرینص ایران و ایرانیان خاطرات (نخستین سفیر آمریکا در ایران به
سالهای 1383-85م)ص به اهتمام رحیم رضا زاده ملکص چاپ اولص تهران :بیناص 1363ص ص 417؛
فالندنص اوژنص سفرنامه اوژن فالندن به ایران در سالهای ( 1841-1840م)ص ترجمه حسین نور صادقیص
چاپ دومص تهران :بیناص 1324ص ص .65
 - 33آبراهامیان همانص ص 24؛ اعتمادالسلطنه مرامهایص محمدحسن خانص مرآت البلدانص به کوشش
محمدعلی سپانلوص جلد اولص تهران :بیناص 1362ص ج 1ص ص .421
 - 34بار باروص سفرنامه ونیزیان در ایرانص منوچهر امیریص تهران :انتشارات خوارزمیص 1349ص ص .474
 - 35عون اللهیص همانص ص  216و .217
 - 36حشری تبریزیص همانص ص .177
 - 37همانص ص .218
 - 38یزدانیص همانص ص .32
 - 39فلورص همانص ص .71
 - 40کمپفرص ص .138
 - 41بنجامینص همانص ص .188
 - 42میرجعفریص حسینص «منازعات نعمتی و حیدری در ایران»ص دانشکده ادبیات و علوم انسانی (اصفهان)ص
شماره یکص سال 1361ص ص .146
 - 43کمپفرص همانص ص .188
 - 44کسرویص احمدص تاریخ مشروطه ایرانص چاپ نهمص تهران :انتشارات امیرکبیرص 1351ص ص .196
 - 45امیرخیزیص اسماعیلص قیام آذربایجان و ستارخانص تهران :بیناص 1339ص ص .486
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 - 46جورابچیص حاج محمد تقیص حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد (وقایع تبریز و رشت 1326-1330
ه.ق) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیانص چاپ اولص تهران :نشر تاریخ ایرانص
1363ص ص 5؛ ویجویهص حاج محمدباقرص تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای تبریزص به کوشش علی کاتبیص چاپ
دومص تهران :انتشارات امیر کبیرص 1348ص ص .23
 - 47کسرویص همانص ص .197
 - 48در این رقابت بین محالت لوطیان دوچی از کار باز نمیایستادند آنها در بهم زدن ایمنی خودداری
نمینمودند ولی بعداً به خود آمدند و طلب بخشش از مجاهدین نمودند .میمنتنژادص تاریخ مشاهیر -شتربان
تبریز (دوچی)ص به اهتمام هادی ابراهیمی سنائیص چاپ اولص تبریز :نشر آئینه و دانشص 1387ص ص 164؛
جورابچیص همانص ص .23

