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  جاليريان
  زادهرجبهاشم 

  
  چكيده

هاي بزرگ مغـول، گروهـي برخاسـتند كـه پـس از افـول        از قوم جالير، يكي از قبيله
اين سلسله موسوم به جاليريان . اي را بنياد كردند ق سلسله736حكومت ايلخاني، در 

در . كـرد  نهم هجري بر ايران و عراق حكومت مي ةجالير يا ايلكاني، تا اوايل سد يا آل
اين حكومت، رويـدادهاي سياسـي مهمـي در منطقـه رخ داده كـه در برخـي از        ةدور
مقاله اين آگاهيهـاي   ةنويسند. ترين كتابهاي تاريخي آن روزگار بازتاب يافته است مهم

رده از پراكنده را از چند منبع مهم تاريخي گـرد آورده و كوشـيده اسـت تـاريخي فشـ     
در پايان مقالـه نكـاتي هـم در مـورد     . جاليريان به دست دهد ةتحوالت سياسي دور
  .حكومت اميران جالير ذكر شده است ةفرهنگ و هنر در دور

  .جاليريان، آل جالير، ايلكا، ايلگا، تاريخ ايران، مغول: هاي كليديواژه

  
  خاندان و نياگان

. زمان چنگيزخان و نياگان اوستي بزرگ مغول در ها از قبيلهجالير نام يكي 
معناي . جالير را در زمرة اقوامي ياد كرده است كه به مغول شهرت دارند ،رشيدالدين

در زبان مغولي، به معني  »جال«اين نام در منابع نيامده، اما محتمل است كه با 
. )2058ـ2057: التواريخ جامع ،روشن و موسوي :نك(مرتبط باشد » راندن گله به چراگاه«
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دوتُوم منن، جد هفتم چنگيزخان، از مغوالني كه «رشيدالدين نوشته است كه در زمان 
اند؛  اند و هفتاد كُورن بوده نشسته نام ايشان جالير است چند قوم در حدود كلُوران مي

او شرحي از . )231ـ229 :التواريخ جامعرشيدالدين، (» و هر كُورن يك هزار خانوار باشد
 :نكنيز (دشمني ختائيان و تاختن آنان بر سر جاليريان و كشتار آنها ياد كرده است 

اين قوم در شرح  ةبار بيشترين آگاهيهاي نخستين در. )63ـ60 :هظفرنامالدين،  شرف
اين اقوام در «به گفتة رشيدالدين . اند پيشينة اميراني است كه از ميان آنان برخاسته

اي از ايشان اميري و پيشوايي داشته، و در عهد  اند، و هر شعبه بسيار بوده االيام قديم
» اند و هستند چنگيزخان و اين زمان نيز امراي بسيار از ايشان در توران و ايران بوده

و از تمامت ... گويند يورت ايشان قدماً در قراقُورم بوده است مي«و ) 66ـ65ص (
تر در عهد چنگيزخان مقلي گويانگ بوده، از قوم  اقوام جالير، مشهورتر و بزرگ

جات؛ و تمامت لشكر دست چپ چنگيزخان او دانسته، و فرزندان او را نيز لقب 
 :التواريخ جامعرشيدالدين، (» كويانگ گويند و معني آن به زبان ختايي خان بزرگ باشد

امراي هزارة  از ييسور از قوم جالير هم از جملة .)459و  229 :همان :نك ،نيز ؛66
نيز چنگيز در لشكرراني خود به . )719 :همان(شده است  دست چپ چنگيزخان ياد

الدين  را با لشكر تمام بر عقب سلطان جالل... بالنويان از قوم جالير «ايران، 
  .)71 :همان(» فرستاد

هم شماري » ذكر امراي تومان و هزاره و لشكرهاي چنگيزخان«رشيدالدين در 
 وصاف :نك؛ نيز 607ـ601و  599، 596، 593ـ592ص (م جالير را نام برده اميران از قو

گفته است كه » قسم دوم از داستان ختاي«، و نيز در )423، ص تاريخ وصافالحضره، 
چون چنگيز لشكر را ميان چهار پسر خود بخش كرد، چهار هزار مرد به جغَتاي داد، 

و  762ص (وم جالير نيز سهم او شد و از امرا نيز مونگكه، پدر ييسورنويان، از ق
773(.  

اميران جاليري پس از افول دولت ايلخاني در پي مرگ ابوسعيد آخرين پادشاه 
نهم  ةق سلسلة حكومتي بنياد كردند كه تا اوايل سد736نيرومند اين خاندان در سال 

اني هجري بر ايران و عراق عرب فرمان راند، و مورخان آنان را جاليريان و گاه ايلك
تسمية آنها به ايلكاني به واسطة نام نياي آنها، امير ايلكا يا ايلگا، معروف . اند خوانده

ايلگاي نويان «رشيدالدين  ةبه گفت. ، است)كوكا به معني آبي/ كوكه(به كوكه ايلگه 
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به (اميري بزرگ بود و با هوالگوخان اينجا ) نويان در مغولي به معني امير يا سردار(
تاريخ  ،الحضره وصاف؛ 871و  484ص  :نك؛ نيز 67ص (» و معروف و مشهور آمد،) ايران
استحكامات اسماعيليان  ةكوكا ايلكاي و اميران ديگر همراه هوالگو هم )423 :وصاف

 :جهانگشاجويني، (تصرف و ويران كردند  654االول سال  در قهستان را در ربيع
ايلگا نويان در دنبالة لشكرراني هوالگو در تصرف بغداد نيز شركت داشت . )3/102
، و هوالگو پس از سقوط بغداد او را همراه قرابوقا و )1012 :التواريخ جامع، رشيدالدين(

ايلگا . )1019 :همان(هزار سوار مغول مأمور كرد كه شهر ويران شده را عمارت كند  سه
ان مغول و اميري ديگر به دياربكر و ميافارقين پس از آن همراه يكي از شهزادگ

 :همان(ماردين را هم پس از هشت ماه محاصرة سخت گشودند  ةرفت، و آنها قلع
آنگاه هوالگو ايلگانويان را با لشكري گران به شام فرستاد تا انتقام . )1035ـ399

را ) 1023 :همان(شكست مغوالن در عين جالوت و كشته شدن كيتبوقا امير مغول 
بگيرد؛ اما با پيشروي بندقدار، سلطان مملوكي مصر، اين كار ناساخته ماند و ايلگا به 

  .)1034 :همان(انتاكيه عقب نشست 
آميز بركاي، از اردوي زرين، به خشم آمد  هنگامي هم كه هوالگو از رفتار تحكم

و به رزم او روانة دربند و قفقاز شد، ايلگاي و ديگر اميران همراه او از رود اترك 
  .)1046 :همان(گذشتند؛ اما در جنگ شكست خوردند و به تبريز بازگشتند 

در آن «ق نوشته است كه 663رشيدالدين در شرح برنشستن اباقاخان در سال 
، و اباقاخان )1059ص (» بزرگ قديمي بسيار بودند، امثال ايلگاي نويان وقت امراي

پس از جلوس خود طوغو بيتكچي پسر ايلگاي نويان را با چند امير ديگر به زير 
پس از اين سال ذكري از خود ايلكاي در منابع اين . فرمان درآوردن روم فرستاد

شته باشد؛ اما فرزندان و زماني درگذ بايست كه در كوتاه او ميدوره نيست، و 
كه يكي از آنها، اق  فرزندزادگانش در خدمت اباقاخان و جانشينان او بودند، چنان

، و ايلخان گيخاتو نيز او را مرتبة اميراالمرايي )1125: همان(بوقا، از مقربان اباقا بود 
 ، و او پس از ياغي شدن قايدو در سال)265ـ264 :تاريخ وصافالحضره،  وصاف(داد 
، ؛ رشيدالدين282 :همان(به دست هواداران اين يك گرفتار و كشته شد  694
  .)1202 :التواريخ جامع
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آق بوقا با اولجتاي، دختر ايلخان ارغون، ازدواج كرده و از او پسري به نام 
اميرحسين مالزم دايي خود اولجايتو پيش از برنشستن . )1152 :همان(حسين داشت 

او بود، و اين ايلخان در سالهاي حكومتش نيز به او توجه بسيار داشت، و در سال 
ق حكومت اران را يافت، و پس از اولجايتو در خدمت پسر او ابوسعيد 713/م1313

 كسونج(ق حكومت خراسان را داشت 722/م1322بود و تا هنگام مرگش در سال 
  .)610 :تاريخ وصافالحضره،  ؛ وصاف151 :اهري :به نقل از؛ 2008

شيخ حسن پسر اميرحسين كه از سوي مادر نوادة ايلخانان بود، بنيانگزار واقعي 
او در دورة ابوسعيد ايلخان مقام اولوس بيك يا امير اولوس . سلسلة جاليري است

سردار متنفذ ايلخاني را به همسري  خاتون دختر اميرچوپان يافته و بغداد) اميراالمرا(
داستان دلباختگي ابوسعيد به بغدادخاتون، كه مايل اختالف پدرش امير . گرفته بود

چوپان با ايلخان شد و سرانجام هم ابوسعيد شيخ حسن جالير را وادار به طالق 
امير . )338ـ335 :1341آشتياني  اقبال(خاتون كرد، در تاريخ معروف است  گفتن بغداد

ق متهم شد كه با بغدادخاتون كه اكنون در نكاح 731شيخ حسن جالير در سال 
پنهاني مكاتبه دارد و براي از ميان برداشتن ايلخان توطئه  ،ابوسعيد ايلخان بود

شيخ حسن با وساطت مادر خود كه عمة ابوسعيد بود از مرگ جست، اما او . كند مي
ق كه خشم 733در اوايل سال . كردندرا با مادرش در قلعة كماج در روم زنداني 

ايلخان فرونشسته و بيگناهي بغدادخاتون نيز معلوم شده بود، شيخ حسن به حكومت 
  .)344 :همان(تن ابوسعيد در اين شغل بود روم فرستاده شد؛ و او تا هنگام درگذش

مدت جانشينانش زمينه براي  در آشوب پس از مرگ ابوسعيد و حكومتهاي كوتاه
كه او را، براي متمايز بودن از حسن فرزند امير (رت و نفوذ شيخ حسن افزايش قد

) ناميدند، و حسن چوپاني را شيخ حسن كوچك چوپان، امير شيخ حسن بزرگ مي
فراهم شد، تا جايي كه سلطنت موسي خان را كه اميرعلي پادشاه، از امراي ايلخاني، 

جانشين ابوسعيد به ايلخاني  الدين رشيدي و ارپاگاون او را پس از قتل خواجه غياث
برداشته بود نپذيرفت، و از ديار روم روانة آذربايجان شد، و پس از ورود به تبريز 

، )736 ةذيحج(محمدخان يكي از نوادگان منگوتيمور پسر هوالگو را به تخت نشاند 
خاتون دو دلشادخاتون بيوة ابوسعيد را به تالفي رفتاري كه اين ايلخان با او و بغدا

شماري از اميران ابوسعيد پس . )353 :1341آشتياني  اقبال(رده بود به همسري گرفت ك
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از مسلط شدن شيخ حسن ايلكاني بر آذربايجان به دشمني با او برخاستند، و 
امير شيخ ) ق737(از برادران چنگيز را به ايلخاني برداشتند يكي  ةطغاتيمور نواد

نزديك مراغه شكست داد؛ طغاتيمور به  سال در نها را در نيمة ذيقعدة اينآحسن 
. )354: همان(خراسان گريخت، و امير حسن بر آذربايجان و عراق عرب مسلط شد 

شيخ حسن كوچك رقيب اصلي شيخ حسن ايلكاني به ياري امراي چوپاني ساتي 
بيك، شاهزاده خانم مغول، و سپس سليمان خان از نوادگان هوالگوخان را به 

جهان تيمور نوة ايلخان  و شيخ حسن بزرگ نيز شاه) ق739(ايلخاني برداشت 
 740 ةسرانجام، سپاهيان اين دو امير در آخر ذيحج. گيخاتو را به سلطنت شناخت
رو شدند، و اردوي شيخ حسن بزرگ شكست يافت و  هدر نزديكي مراغه با هم روب

او به بغداد برگشت، و شاه جهان تيمور را معزول و سلسلة امراي ايلكاني يا 
  .)359ـ358 :1341آشتياني  ؛ اقبال2008 جكسون(جاليريان را در اين سال بنياد كرد 

خود درگير رقابت و  ،شيخ حسن بزرگ در نخستين سالهاي پس از قدرت يافتن
اين يك پس از پيروز آمدن . اش شيخ حسن كوچك بود جويي همنام چوپاني ارزهمب

بر شيخ حسن ايلكاني، امير پيرحسين را از سوي سليمان خان ايلخان با لشكري 
روانة فارس كرد، و يزد و كرمان نيز كه در اين تاريخ در دست امير مبارزالدين محمد 

به تسخير بالد روم فرستاد؛ اما در  و لشكري هم ،مظفري بود زير حكومت او درآمد
 360 :1341آشتياني  اقبال(به دست غزت ملك زوجة خود كشته شد  744رجب سال 

  .)149ـ146 :التواريخةزبد؛ حافظ ابرو، 362و 
استقالل حكومت كرد، هرچند كه ه اميرحسن بزرگ هفده سال در عراق عرب ب

به  ؛2008 جكسون(ق به نام سليمان، يكي از آخرين ايلخانان، سكه زد 746ـ745در 
كه به احتمال براي تحبيب اين ايلخان و جدا كردن او از ) 100و  83 :1984آلبوم  :نقل از

شيخ حسن . كرد بوده است رقيب خود شيخ حسن كوچك كه از سليمان حمايت مي
اي  ق فرستاده740در سال در پي راهي براي راندن رقيب و جبران شكست خود، 

الناصر پاسخ داد . پيش الملك الناصر سلطان مصر روانه كرد و از او ياري خواست
پذيرد، به اين شرط كه نخست امير حسن و امير حاجي طغاي حكمران  كه مي

ارمنستان و دياربكر و اميرحافظ برادر اميرعلي پادشاه از امراي بانفوذ قوم اويرات 
شيخ حسن و اميرحاجي طغاي پذيرفتند و به نام . قبول كنند تبعيت از سلطان را
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سلطان خطبه خواندند و سكه زدند؛ اما با شكست يافتن حاجي طغاي از اميرحسن 
 اقبال(كوچك و تغيير در مناسبات اين سه امير، ملك ناصر از لشكركشي منصرف شد 

  .)359 :1341آشتياني 
اي كوتاه در سالهاي  او در فاصله. ق درگذشت757در سال شيخ حسن 

در . حكومت داشت ،جز خراسان ،ق بر همة نواحي قلمرو پيشين ايلخان738ـ737
ق با غلبة اميرحسن كوچك و برادرش ملك اشرف، آذربايجان را 739ـ738سالهاي 

 ؛ اقبال2008 جكسون(راند  از دست نهاد، و در اواخر كار فقط بر عراق عرب فرمان مي
در هفده سال حكمراني او در عراق عرب، بيشتر كارها را . )456ـ455 :1341آشتياني 

اند كه او بيش از لقب اولوس بيك  گفته. كرد همسر باتدبيرش دلشادخاتون اداره مي
حكومت مستقل خود در  ةعنواني اختيار نكرد، و در دور) امير دولت يا اولوس(

و جانشينان  بغداد نيز به اين عنوان راضي بود، و چند تن از خانهاي چنگيزي
  .)2008 جكسون(ايلخانان را هم به رسميت شناخت 

) ق776ـ757(شيخ حسن از دلشادخاتون حكومت شيخ معزالدين اويس پسر 
سال  نوزدهاو هنگام برنشستن به جاي پدر كمتر از . اوج سلطنت جاليريان بود

ر و جاليريان از نفوذ و اعتبار برخوردا ةداشت، و در دورة حكومت وي هنوز سلسل
  .در پي گسترش قلمرو خود بود

ق سلطان اويس به تبريز لشكر راند تا اخي جوق نايب بردي 759در بهار سال 
جاني بيك، خان مغوالن اردوي زرين، در سال . بيك اوزبك را از آذربايجان براند

از رود كر گذشته و به آذربايجان آمده و بردي بيك خان اوزبك هم از  ق758
شده و به تبريز تاخته بودند، و پس از رفتن آنها اخي جوق از  ورزقان روم روانه

ذيل تاريخ حمداهللا مستوفي، (سرداران پيشين اشرف چوپاني در اينجا مستقر شده بود 
اخي جوق با شماري از امرا و بازماندگان لشكر امير . )2008 ؛ جكسون65ـ59 ،گزيده

هاي ميان كردستان و  تنگهدر روز دوم جنگ در . اشرف چوپاني به مقابله شتافت
آذربايجان اخي جوق به تبريز گريخت؛ و چون سلطان اويس در پي او تاخت، تبريز 

يك چند تبريز ميان سلطان اويس، امير مبارزالدين . را رها كرد و راهي نخجوان شد
شد، و  محمد مظفري كه از فارس لشكر كشيده بود، و اخي جوق دست به دست مي

ق آذربايجان و اران و موغان به 760آمد؛ اما سرانجام در سال  بارويرانيهاي بسيار 
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 ؛ جكسون70ـ59 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (قلمرو حكومت جاليريان پيوست 
اويس در برابر آشوبگري اخي جوق نخست او را . )457 :1341آشتياني  ؛ اقبال2008

خت، او را با چند امير ديگر امان داد و دلجويي كرد؛ اما چون باز به توطئه پردا
  .)70 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (كشتند 

ق خبر رسيد كه تمورتاش پسر ملك اشرف كه با جاني بيك خان 761در سال 
 به هواي باز ،رفته بود، چون آنجا آشوب شده) اولوس ازبك(به طرف اردوي زرين 

اويس روانة . ته استگرفتن نواحي حكومت پدرش به اخالط نزد خضرشاه رفپس 
سركوبي او شد، و خضرشاه كه از آمدن او شنيد تمورتاش را گرفت و تسليم كرد و 

؛ 71 :همان(خيال نافرماني بازداشت  اين خبر بسياري كسان ديگر را از. اعدام شد
در همان سال ابواسحاق پسر . )457 :1341آشتياني  ؛ اقبال191 :ذيل جامعحافظ ابرو، 

سلطان اويس كه براي تصرف ري فرستاده شده بود، به سبب توهمي كه داشت 
حمداهللا (گريخت و سلطان خواجه ناصر را فرستاد تا او را گرفت و مسموم كرد 

  .)72 :ذيل تاريخ گزيدهمستوفي، 
 بن كيقباد از نوادگان را در اين تاريخ كاووسحكومت شروان و پيرامون 

شروانشاهان قديم داشت، و او بر سر تصرف آذربايجان با سلطان اويس به نزاع 
سركوبي او به قراباغ برود، كه ق خواست كه براي 765سلطان در زمستان . برخاست

پس اويس برادر . از بغداد خبر رسيد كه خواجه مرجان والي بغداد سر طغيان دارد
خواجه . گذاشت و روانة بغداد شد زاهد و قاضي شيخ علي را در تبريز خود امير

. مرجان و كسان او بند آب را گشودند و سراسر صحراي بغداد را آب فرا گرفت
اويس به هر تدبير كه بود از دجله گذشت، و امراي عاصي كه سپاه سلطان را ديدند 

مشايخ و سادات و قضات و . تاب مقاومت نداشتند و تسليم شدند و به كيفر رسيدند
داد وساطت كردند، و سلطان خواجه مرجان را بخشيد، و يازده ماه در بزرگان بغ

ق روانة 768اويس در بهار سال . )192 :ذيل جامع؛ حافظ ابرو، 78ـ74 :همان(بغداد ماند 
در غياب او كاووس ديگربار به . تبريز شد، و امرا و لشكريان را به شروان فرستاد

كاووس تاب مقاومت نداشت و در . رده بودقراباغ تاخته و مردم را رانده و ويراني ك
قلعه پناه گرفت؛ اما سرانجام بيرون آمد و او را نزد اويس فرستادند، و سلطان وي را 
بخشيد و در حكومت نگاه داشت، و تا سلطان زنده بود سراسر شروان تا دربند در 
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ذيل في، حمداهللا مستو؛ 2008 جكسون(فرمان او بود و اين نواحي رو به آباداني رفت 
  .)458 :1341آشتياني  ؛ اقبال197ـ191 :ذيل جامع؛ حافظ ابرو، 82ـ79 :تاريخ گزيده

شيخ اويس در منازعات ميان شاهزادگان مظفري كه پدرشان مبارزالدين محمد 
ق به درخواست شاه 770مظفر را از تخت برداشته بودند دخالت كرد، و در سال 

محمود كه حاكم اصفهان بود جمعي را فرستاد تا شيراز را مسخر كردند و شاه شجاع 
هم ساختند و شاه محمود به  اما برادران با. برادر شاه محمود به كرمان گريخت

ذيل حافظ ابرو،  ؛85 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (اصفهان آمد و لشكرها بازگشتند 
اما توفيق او در . ، و اويس نتوانست نفوذ خود را در آنجا مستقر كند)196ـ195 :جامع
ان وارثولي، كه جانشين  ق به عزم جنگ با امير772در سال . ري بيشتر بود ةناحي

ايلخان طغاتيمور در گرجستان و استرآباد و غرب خراسان شده و ري را در اين 
پس از تحمل يك حملة ناگهاني و كشته شدن . سال از آنان گرفته بود، روانه شد

امير ولي گريخت و سلطان تا سمنان لشكر سلطان غلبه يافت و  ،چند سردار ايلكاني
 :ذيل جامع؛ حافظ ابرو، 88ـ87 :تاريخ گزيدهذيل حمداهللا مستوفي، (در پي او رفت 

ق، عزم جنگ دوباره با امير 776و  773اويس دو بار پس از آن، در سالهاي . )196
 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (ين كار بازماند ا ولي كرد، اما هر بار با پيشامدي از

  .)92و  89
 اعتماد) التاريخ الغياثياهللا،  فتح بن عبداهللا(به گفتة جكسون، اگر بتوانيم به الغياث 

نفوذ اويس چنان گسترده شد كه در مكه به نام او خطبه  قلمروتوان گفت  ميكنيم، 
چنان كه ياد شد، در سال . حكومت او از گرفتاري خالي نبود ةاما دور. خواندند

با استفاده از غيبت اويس كه در  ،ق خواجه مرجان حاكم منصوب او در بغداد765
ان بود طغيان كرد، و سلطان پس از دو سال با دشواري توانست اين قيام را شيرو

حمداهللا (سركوب كند، و خواجه مرجان را هم به درخواست معاريف بغداد بخشيد 
سلمان ساوجي . )193ـ192 :ذيل جامع؛ حافظ ابرو، 78ـ74 :ذيل تاريخ گزيدهمستوفي، 
  :يك بيت آن چنين است اي در اين باره ساخته، كه سراي او قطعه مديحه

 امـظـار او دارد نـا كـلّ دريـود در ظـتا ب  حال دشمن با تو چون احوال مرجانست و بحر
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ق، 769پس از چند سال، و در پي مرگ سليمان شاه خازن كه حاكم بغداد بود، در 
سلطان اويس خواجه مرجان را تربيت فرمود و گناه او را عفو كرد و علم و نقاره و «

قوشون داد، و به حكومت بغداد فرستاد؛ و او شش سال حكومت بسزا كرد، و 
. )195 :همان(» ن فرصت ساختعمارات عالي پيشتر ساخته بود چندي ديگر در اي

ق درگذشت، و سلطان حكومت بغداد را به خواجه سرور از امراي 775مرجان در 
خواجه سرور پس از يك سال و در پي طغيان دجله و تلف شدن . خود داد

الدين اسماعيل رشيدي پسر  وجيه تن از اهالي از غصه مرد، و اويس امير هزار چهل
الدين محمد وزير را به حكومت پايتخت  نوادة خواجه غياثزكريا و الدين  امير شمس

برادر اين امير زكريا، خواجه . )92ـ91 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (خود برگزيد 
در سوي غرب، . )458 :1341آشتياني  اقبال(الدين، نيز وزارت اويس را داشت  نجيب

ركمانان قراقويونلو در سلطنت شيخ اويس نخستين كشاكشها را با برآمدن قدرت ت
در اينجا او موصل را از دست بايرام خواجه كه اين شهر . ناحيه ديار بكر تجربه كرد

 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، ؛ 194 :ذيل جامعحافظ ابرو، (را تصرف كرده بود درآورد 
79(.  

ولي كرده اما با  بار عزم رفتن به ري و جنگ با امير سلطان اويس كه دو
از تبريز به عمارت ربع رشيدي  776االول  پيشامدي ازين كار بازمانده بود، در ربيع

االول اين  جمادي دومكوچيد تا روانة ري شود؛ اما اينجا بيمار و بستري شد و در 
  .)92 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (سال درگذشت 

و خود نيز شعر  پرور بود، اويس يكي از اميران آبادكننده و شعردوست و ادب
در عهد او ميان بغداد و تبريز از يك سو و مصر و بندر و نيز از سوي ديگر . گفت مي

كه سلطان اويس و خواجه مرجان هنگامي كه با هم  روابط تجاري برقرار شد، چنان
سلطان اويس در گشودن . نزاع داشتند هر دو فرستادگاني نزد سلطان مصر فرستادند

تبريز و ترابوزان و ونيز سعي بسيار داشت، و دو نامه به امير  راه تجاري قديم ميان
ترابوزان و تجار ونيزي مقيم اين بندر نوشت و كوشيد تا به آنها اطمينان دهد كه 

اويس در تبريز بناهاي . سلطان ابوسعيد ايلخان امن است ةراههاي تجاري مانند دور
 )161 :1337(كالويخو  ةتعالي ساخت، كه يك عمارت آن به نام دولتخانه به گف

از شعراي بزرگي كه در دولت او . هزار اتاق و منزلگاه جداگانه داشت بيست
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اند سلمان ساوجي، محمد عصار، عبيد زاكاني، و  زيسته و وي را مدح گفته مي
  .)459 :1341آشتياني  اقبال(الدين رومي بودند  شرف

سومين پادشاه ، )ق784تا  776حكومت (سلطان حسين، پسر سلطان اويس 
در نزديك سه . در دورة او، قدرت اين خاندان رو به افول رفت. جاليري است

اي كه اويس در مرض موت بستري بود، امرا و اركان دولت به بالينش رفتند و  هفته
: او گفت. بارة جانشيني و امور مملكت پس از وي مشورت و وصيت خواستند در
حكومت بغداد برقرار بر شيخ علي مفوض  قضية سلطنت به حسين تعليق دارد، و«

سلطان اويس ... تر است شيخ حسن تحمل نكند، چون او برادر بزرگ: گفتند. داريد
امرا چون از شيخ حسن . )197 :ذيل جامعحافظ ابرو، (» !جواب گفت كه شما دانيد

بيمناك بودند، اين سخن سلطان را رخصت شمردند، و بيدرنگ حسن را مقيد و 
اويس مجال وصيت ديگري نيافت، و پس از وفات او در همان . تندمحبوس داش

همان، ص ( »شب حسن را كشتند، و فرداي آن حسين را بر تخت شاهي نشاندند
  .)93ـ92: ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، ؛ 490ـ489 :التواريخةزبدهمو، ؛ 198ـ197

ختن قرا محمد نخستين كار حسين پس از برنشستن، اقدام موفقي براي مطيع سا
تر امرا  ق پي عادل آقا كه بزرگ777ايلكان در بهار سال . تركمان امير قراقويونلو بود

سلطان حسين همراه او و ديگر امرا و . بود فرستاد، و او با لشكري انبوه به تبريز آمد
ارجيش پناه برد، اما سرانجام به  ةقرا محمد تركمان به قلع. لشكرها روانة آالطاق شد

ذيل تاريخ حمداهللا مستوفي، (سلطان او را نواخت و به تبريز بازگشت . بيرون آمدصلح 
شرح داده  ق779، اين لشكرراني را در وقايع سال 204ـ202 :ذيل جامع؛ حافظ ابرو، 193 :گزيده
  .)است

پس از برنشستن حسين، كه در دولت او قدرت عادل آقا غلبه داشت، امراي 
يات همه به وضع تازه رضا دادند؛ اما در سال پس از ايلكاني در پايتخت و در وال

نخستين نافرماني و شورش از سوي شاه محمود، داماد سلطان حسين ) ق778(آن 
او به هواي جانشيني و به بهانة عزاي اويس لشكري . كه در اصفهان بود، برخاست

بازگشت  مار شد و به اصفهانگردآورد و روانة تبريز شد؛ اما در نواحي جرفادقان بي
اهالي و بزرگان اصفهان از شاه شجاع . صفهان پرآشوب شدو چندروزه درگذشت، و ا

عادل آقا . شتاب روانه شد و اصفهان را تصرف كرده خواستند تا در ميان آيد، و او ب
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كه با ديگر اميران ناسازگاري داشت و از قتل شاهزاده حسن ناخرسند بود، خود را 
اي در نواحي هشترود عقب نشست و چند كس  ر مقابلهكنار كشيد، و لشكر سلطان د

شاه شجاع در پيشروي خود مقاومت لشكريان سلطان را كه . از امرا اسير شدند
. اميران آن اتحاد راي و تدبيري منسجم نداشتند در حوالي اوجان درهم شكست

جا امير عادل آقا و امراي ديگر سلطان را در ميان گرفتند و به بغداد بردند، و در اين
الدين ذكريا دولتخواهي نشان داد و خدمتي  الدين اسماعيل پسر خواجه شمس وجيه

شاه شجاع به . شايسته كرد و با بذل مال فراوان لشكر و خزانة سلطان را آراست
و  )ياد كرده است 777؛ حافظ ابرو تاريخ اين وقايع را 778االول  جمادي(تبريز آمد 

ما به رسيدن خبر طغيان شاه يحيي به فارس برگشت، و چهار ماه در اين شهر ماند؛ ا
سر راه خود مردم قزوين را كه خيال مقاومت در برابر او داشتند سركوب كرد، و 

 ؛202ـ200 :التواريخ جامع حافظ ابرو، ذيل(سلطان حسين ديگربار به تبريز مسلط شد 
 :1341آشتياني  ؛ اقبال96ـ95 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، ؛ 511ـ503 :ةالتواريخزبدهمو، 
460(.  

سلطان حسين با امرا رأي بر ) قوريلتاي(س مشورتي لدر مج ق779در بهار سال 
عادل آقا با لشكريان عراق عجم . اين شد كه براي تنبيه تركمانان به آالطاق بتازند

او  ةبايرام خواجه به آالطاق نيامده بود، و برادرزاد/ بيرم. در مقدمه روان شد
امحمد در قلعة ارجيش بود، و اينجا را در محاصره گرفتند، و پس از يك هفته قر

قرامحمد طلب عفو كرد و مال و خراج به عهده گرفت، و پس از بازگشتن اردو به 
در همان . )527ـ526 :التواريخةزبدحافظ ابرو، (تبريز هم به نشانة اطاعت به اينجا آمد 

سال شماري از امراي سلطانيه به قصد عادل آقا كه قدرت و نفوذ بسيار پيدا كرده 
در اين احوال منصور مظفري كه شاه شجاع او را به يزد فرستاده بود . بود برخاستند

عادل آقا او را نواخت . قا كه صاحب اختيار مملكت بود آمدآگريخت و پيش عادل 
ندي گريخت و به ري پيش امير چشاه منصور پس از . دو به حكمراني همدان فرستا

سلطان حسين عادل آقا را . ولي رفت، و او را بر آن داشت كه به قلمرو سلطان بتازد
عادل آقا حكومت . با لشكر بسيار به مقابله فرستاد، و اميرعلي درخواست صلح كرد

  .)98ـ97 :دهذيل تاريخ گزيحمداهللا مستوفي، (ري را به فرهاد سپرد و بازگشت 
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نيز در اين سال چند كس از امرا كه از غلبة عادل آقا بر كارها ناخرسند بودند، 
گيري وادارند، و چون نوميد شدند خواستند كه در  نخست كوشيدند تا او را به كناره
و سلطان حسين به تبريز رفت و آمادة مقابله شد، . مال و عوايد مملكت سهيم باشند

نخست گرفتار . امرا در اوجان خزانة پادشاه را غارت كردند و به راه مراغه گريختند
حملة لشكر اويرات شدند، و سپس عادل آقا با مردان خود رسيد، و آنها را در هم 

  .)541ـ536 :ةالتواريخزبدحافظ ابرو، (شكستند 
آنها، شيخ علي در رو شد، و يكي از  هسلطان حسين با نامهرباني برادران نيز روب

 780ديد در سالهاي  بغداد، كه سلطان را در برابر عادل آقا و اميران ديگر ناتوان مي
چند كس از اميران  ق780در سال . هايي در عراق عرب همراه شد ق با توطئه781و 

هزار مرد گرد آوردند و روانه شدند تا سلطان بايزيد را به  در بغداد سپاهي نزديك ده
قا را به مقابله فرستاد، و خود از ييالق اوجان آسلطان حسين عادل . انندسلطنت بنش

شورشيان كاري پيش نبردند، و چند تن از آنها گرفتار و كشته شدند . به تبريز رفت
  .)100ـ99 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (

 چند كس از مالزمان شيخ علي در بغداد امير) ق781(در سال پس از آن 
ولي شدند، تا كه سلطان در سوءقصدي كشتند و بر بغداد مستدين اسماعيل را ال وجيه

حسين و عادل آقا به بغداد رفتند و شورش را فرونشاندند و شيخ علي گريخت 
 ،جكسون، فريومدي ةبه گفت. )546ـ541 :التواريخةزبد؛ حافظ ابرو، 102ـ101 :همان(

تر بود، و پدرش در  نوشته است كه شيخ علي از حسين بزرگ ،نگار خراساني وقايع
در . )215ـ209 :التواريخ جامعحافظ ابرو، ذيل  :نك(وصيت خود بغداد را سهم او نهاده بود 

حمداهللا مستوفي، (ولي باز فرصتي يافت و ديگربار بر ري مسلط شد  همين سال امير
  .)554ـ551 :التواريخةزبد؛ حافظ ابرو، 104 :ذيل تاريخ گزيده

ق سلطان حسين و عادل آقا به بغداد رفتند تا شيخ علي را كه باز 782در سال 
در آنجا مسلط شده بود برانند؛ اما با پيش آمدن رنجش ميان اين دو كاري پيش 

  .)570ـ567 :همان(و امير به سلطانيه و سلطان به تبريز بازگشت  ،نرفت
براي تسخير آذربايجان كرد ق شاه شجاع تالش ناموفق ديگري 783در سال 

  .)572ـ571 :همان(
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در سالهاي اخير سلطنت شيخ حسين، عادل آقا كه اختيار كارها را در دست 
اعتنا بود و امرا را  داشت و بارها مدعيان سلطان حسين را مغلوب كرده بود، به او بي

  .)105ـ103 :همان(زير نفوذ خود داشت 
اجازة او به اسم شكار   ديگر ايلكان بيق سلطان احمد برادر 784در محرم سال 

ن نواحي بر او آبيشتر لشكرهاي . اردبيل، كه به اقطاع به او تعلق داشت، شد ةروان
احمد در يازدهم صفر با تجهيز تمام به . آمدند، و حاكم اردبيل با او همراه شد گرد

مقاومتي لشكريان حسين با عادل آقا در سلطانيه بودند، و احمد با . تبريز رسيد
. احمد بر تخت نشست؛ و حسين را كه پنهان شده بود گرفتند و كشتند. رو نشد هروب

؛ 107ـ106 :همان(برادر ديگر، سلطان بايزيد، گريخت و به سلطانيه نزد عادل آقا رفت 
  .)461: 1341آشتياني  ؛ اقبال589ـ581 :التواريخةزبد ؛221 :التواريخ جامعحافظ ابرو، ذيل 

كه نزديك بيست سال سلطنت داشت، حكومت ) ق813تا  784(سلطان احمد 
عادل آقا كه با بيشتر امرا و سپاهيان در . تر به جنگ و گريز گذراند خود را بيش

سلطانيه به تدارك بازگرفتن قالع ري از تصرف امير ولي بود، به شنيدن خبر غلبة 
تبريز شد؛ و  ةو روان احمد در تبريز، بايزيد را كه نزد او گريخته بود پادشاه خواند

عادل آقا . چون نزديك رسيد، احمد كه تاب مقاومت نداشت سوي نخجوان گريخت
احمد چند تن از امرا را كه براي گرفتن . مد و لشكري در پي احمد فرستادآبه تبريز 

سلطان احمد به . قا ناچار به سلطانيه رفتاو رفته بودند با خود يار كرد، و عادل آ
در اين ميان خبر رسيد كه شهزاده شيخ علي، . لشكر پرداخت جبه بسيمد و آتبريز 

در نخستين رويارويي در . اند برادر او، و پيرعلي باديك از بغداد روانة مقابله شده
احمد . حوالي هشترود يكي از اميران سلطان گريخت و به اردوي شيخ علي پيوست

و از قرامحمد تركمان  چون به امراي ديگر اعتماد نداشت به خوي عقب نشست،
عادل . باديك در جنگ كشته شدندعلي  قراقويونلو ياري گرفت، و شيخ علي و پير

آقا و بايزيد براي مقابله به موغان آمدند، و سلطان احمد به اين مصالحه رضا داد كه 
آذربايجان و اران و موغان و نواحي تركمان از آن او باشد و عراق عجم از ان 

اما عادل . تساوي ميان خود بخش كننده و عوايد عراق عرب را هم بسلطان بايزيد، 
آقا دامادان خود را به بغداد فرستاد، و سلطان احمد كه ديد قرار مصالحه اجرا نشده 
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؛ حافظ ابرو، ذيل 110ـ108 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (است بغداد را تصرف كرد 
  .)269ـ222 :التواريخ جامع

ق احمد از بغداد روانة تبريز شد و سرداران او در حدود مراغه 785در بهار سال 
سلطانيه را محاصره كرد، و عادل  ةبر لشكر عادل آقا غلبه كردند؛ سلطان احمد قلع

مملكت ايلكاني شده بود، و چون به  ةشاه شجاع روان. آقا به سوي همدان رفت
پيشنهاد آنها، سلطان احمد  به. همدان رسيد عادل آقا و سلطان بايزيد به او پيوستند

. به ايلكاني شده بود، و چون به همدان رسيد عادل آقا و سلطان بايزيد به او پيوستند
به پيشنهاد آنها، سلطان احمد به صلح رضا داد، و قرار شد كه عادل آقا همراه شاه 

سلطان احمد به . شجاع به شيراز برود و عراق عجم در حكومت سلطان بايزيد باشد
ق بازگشت و به طرف 786در بهار سال . يز آمد، و در زمستان روانة بغداد شدتبر

حمداهللا مستوفي، (كند سلطانيه را تسليم او  ةسلطانيه رفت، و بايزيد ناچار شد كه قلع
  .)602ـ599 :التواريخةزبد؛ حافظ ابرو، 112ـ111 :ذيل تاريخ گزيده

پيشروي تيمور و تهاجم تركمانان قراقويونلو افول دولت جاليريان را در پي 
ق تيمور به ري و آذربايجان نزديك شد، و اميرعلي به 786در همان سال . داشت

سرداران احمد سلطانيه را رها كردند و به تبريز . سوي گيالن و مازندران گريخت
د جهانگشا رفت و تمكين نشان داد و عادل آقا كه از شيراز روانه شده بود نز. رفتند

تيمور تا زنجان آمد، و از آنجا بازگشت، و قلعة سلطانيه را به تصرف . تحبيب شد
 :التواريخةزبد؛ حافظ ابرو، 114ـ113 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (عادل آقا داد 

 سال امير علي از گيالن به اوجان نزد احمد رفت، و او در پاييز اين امير. )606ـ603
سلطانيه فرستاد، و به درخواست معاريف  ةولي و چند امير ديگر را به محاصرة قلع

سلطان احمد توصية امرا را . شهر قرار شد كه ميان عادل آقا و اين امرا صلح شود
ذيل تاريخ حمداهللا مستوفي، (مد آولي به تبريز  نشنيده گرفت و روانة بغداد شد، و امير

  .)632ـ628 :التواريخةزبد ،و؛ هم232ـ230 :التواريخ جامع؛ حافظ ابرو، ذيل 115ـ114 :گزيده
در اين احوال خبر رسيد كه لشكر توغتمش خان از اردوي زرين كه از دربند و 

مردم شهر مهياي دفاع شدند، و لشكر . رسد واليت شيروان گذشته بود به تبريز مي
گشتند و  روز بيرون حصار شهر ميتوغتمش در شنب غازاني فرود آمد و هشت 

آنگاه به حيله از در صلح درآمدند، و در فرصتي به شهر درآمدند و دست به قتل و 
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روز تبريز، و پس از آن مراغه، را غارت و ويران كردند و  چند شبانه. غارت بردند
سپس با دويست هزار اسير از دو مسير نخجوان و اهر بازگشتند و در قراباغ به هم 

در سلطانيه، عادل آقا ناگاه از قلعه بيرون آمد و بر لشكر سلطان احمد كه . ستندپيو
اينجا را در محاصره داشت تاخت، و اينان گريختند و به مراغه و سپس همراه يكي 

ز را رها كرد و به خلخال ولي هم تبري امير. از اميران به بغداد نزد سلطان احمد رفتند
؛ 237ـ233 :التواريخ جامع؛ حافظ ابرو، ذيل 119ـ116: ريخ گزيدهذيل تاحمداهللا مستوفي، (رفت 
  .)635ـ633 :التواريخةزبد همو،

نخست چند كس از . ق تيمور خود متوجه مملكت جاليري شد788در بهار سال 
عادل . سرداران خود را فرستاد، و عادل آقا هم به ايشان پيوست، و وارد تبريز شدند

ولي را كه  محمود خلخالي امير. سلطان احمد گريختندآقا مستقر شد و لشكريان 
). 650 :همان(پيش او گريخته بود به سرداران تيموري تسليم كرد و او را كشتند 

سلطان از بغداد روانه شده و به مراغه آمده بود؛ و چون عادل آقا براي استقبال از 
تيمور كه نزديك . ا بودزماني اينج و كوتاهتيمور روانة همدان شد، احمد به تبريز آمد 

سختي خود را به بغداد رساند، و لشكر تيمور ه اوجان رسيد، احمد از اينجا رفت و ب
يك  و عادل آقا در اوجان بيست. تاخت اردوي او را غارت كرد كه در پي وي مي

تيمور به تبريز رسيد و در شنب غازاني فرود امد، و از . قشون از نظر تيمور گذراند
چون معلوم شد كه . عادل آقا مال خزانه و عوايد واليت را خواستگماشتگان 

اعتنا شد، و نواب او و سپس خود وي را  چيزي در ميان نيست، به عادل آقا بي
آنچه توانستند از مردم فقير و » خرج نعل چارپايان«لشكر تيمور به اسم ... كشت

د و آن زمستان را در مضطر تبريز گرفتند، و آنگاه تيمور از راه نخجوان روانه ش
 :التواريخ جامع؛ حافظ ابرو، ذيل 123ـ120 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (قراباغ گذراند 

  .)661ـ651 :التواريخةزبد همو، ؛242ـ237
تيمور در بهار سال . آذربايجان اكنون از حكومت خاندان جاليري بيرون رفته بود

و ارزنجان و سپس به همدان و از  الرومارزنةبه راه آالطاق روانه شد، و به  789
هالي ااز مردم اصفهان، چون شماري از . اينجا به طرف اصفهان و شيراز رفت
اردوها و خواتين او سپردة پسرش ميرانشاه . مقاومت نشان دادند، كشتار بسيار شد

چون خبر رسيد كه لشكر توغتمش به بخارا و سمرقند آمده و . در سلطانيه بود
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اند، ميرانشاه را كه به نيابت خود در تبريز گذاشته بود  ويراني بسيار كردهغارت و 
. فراخواند، و او آذربايجان را در تصرف پنج امير گذاشت و روانة اردوي تيمور شد

نها، غلبه كرد و در آاين اميران در تبريز با هم درگير شدند، و سرانجام شبلي، يكي از 
اميران پنهاني پيش قرامحمد تركمان فرستاد، و  يكي از. تبريز بناي تعدي گذاشت

تركمانان به . سال به اينجا تاختند، و شبلي كشته شد االول اين تركمانان در جمادي
. اند، بازگشتند قويونلو بر سر قرامحمد تاخته و او را كشته شنيدن اين كه جماعت آق

حمداهللا مستوفي، (د ميان اميران حاكم تبريز بر سر غارت و غنيمت كشاكش پيوسته بو
 :التواريخةزبد ؛ همو،249ـ243 :التواريخ جامع؛ حافظ ابرو، ذيل 128ـ125 :ذيل تاريخ گزيده

  .)684ـ682و  669ـ662
مير ديگر بر سلطانيه و بان كاورود بود با چند ا ق خرم كه قلعه791در سال 
صورت حال را به سلطان احمد نوشتند، و او آن واليت را بر امرا . ط شدهمدان مسل

قسمت كرد؛ اما ميان اينان درگيري دائم بود، و سرانجام هم خرم كشته شد و اعجكي 
  .)725ـ716 :همان(در قلعه سلطانيه متمكن شد 

ق محمود خلخالي بر آذربايجان مسلط شد، و بيراهي و ظلم بسيار 793در سال 
رايوسف تركمان باز در فرصت غيبت او به تبريز تاخت و چند روزي اينجا ق. كرد

در سال پس از آن هم تركمانان آمدند، و . بود و مال و غنيمت بسيار از مردم گرفت
  .)137ـ129: ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (از ويراني و بيراهي چيزي فرونگذاشتند 

واحي عراق عجم نيز دستخوش منازعة همدان و قزوين و ساوه و طارم و ديگر ن
در عراق عجم چندي خرم مسلط بود، و سپس اعجكي مدت پنج . امرا و ناآرام بود

در سال . )725ـ716: التواريخةزبد؛ حافظ ابرو، 143ـ136 :همان(سال حكومت داشت 
شاه منصور براي اعجكي پيام فرستاد كه تيمور ديگربار روانة اين سرزمين  ق794

اعجكي در پاسخ گفت كه ما را طاقت . اي بينديشند هم ديدار كنند و چاره شده، و با
نافرماني نيست؛ و پس از چندي كه تيمور پادشاه توران را نزد اعجكي فرستاد، 
. اظهار اطاعت كرد، و همان روز بيمار شد و درگذشت و ارتوقشاه جانشين او شد

. و امرا در سلطانيه فرود آمدندق رسيد، و ميرانشاه 795االول  لشكر تيمور در ربيع
سال  در ماه رجب اين. ارتوقشاه و جمعي ديگر گريختند، و كساني هم گرفتار شدند

تيمور فرزندش ميرانشاه را با لشكري در سلطانيه گذاشت و خود از راه لرستان به 
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شيراز رفت و فارس و اصفهان را گرفت و شاه منصور و شاه يحيي و چند حاكم و 
امير ديگر را گشت، و در آغاز رمضان همين سال به همدان رسيد و ميرانشاه به او 
پيوست، و روانة سركوب تركمانان شدند و غنايم فراوان گرفتند و سارقورغان را فتح 

آنها سراسر زمستان را در بيش يرماق . )766ـ756 :التواريخةزبدحافظ ابرو، (كردند 
. سال روانة بغداد شدند و نوزدهم شوال به بغداد رسيدند بودند، و در ماه شوال اين

و لشكر او را دنبال كرد و خواتين و پسر وي  ،سلطان احمد بيدرنگ رو به گريز نهاد
 :التواريخةزبد همو، ؛256ـ254 :التواريخ جامعحافظ ابرو، ذيل (عالءالدوله را بازگرداند 

در بغداد با . سلطان احمد به برقوق، سلطان مملوكي مصر و شام، پناه برد. )767ـ766
تيمور هنگام . بيرحمي كشتار و غارت شد، و مبلغ هنگفتي مال از اهالي گرفتند

عزيمتش از اينجا عالءالدوله پسر سلطان احمد و نيز هنرمندان و دانشمندان بغداد را 
  .تا پايتخت خود سمرقند را رونق بخشدهمراه برد 
كه سلطان احمد با لشكري ) 797ـ796ص (نوشته است  التواريخةزبدمؤلف 

هزار مرد در  گران از حلب متوجه بغداد شد، و خواجه مسعود سبزواري كه با سه
بار ديگر در بغداد مستقر شد  آنجا بود بغداد را رها كرد و به شوشتر رفت، و احمد

ق امير شروان را به محاصرة شوشتر فرستاد، و او از 800احمد در سال  .)ق797(
خبر به احمد . آنجا كه بازگشت امرا را با خود متفق كرد كه احمد را در بند كنند

آنها را . اعتماد شد رسيد و شروان را از ميان برداشت، و به ديگر اميران هم بي
زنان حرم نيز ابقا نكرد؛ و در سال كرد، و به  يك به دست اميران ديگر نيست مي يك

اما ميانشان مخالفتي . خبر به دياربكر رفت و قرايوسف را به بغداد آورد بي ق801
در همان سال ميرانشاه پسر . )880ـ82 :همان(مد و احمد عذر او را خواست آپيش 

در تيمور، كه بر اثر افتادن از اسب حواسش مختل شده بود، روانه شد تا بغداد را باز 
  .)887ـ876 :همان(تصرف گيرد، اما چون از شورش مردم تبريز شنيد به آن سو رفت 

ق كه خبر پيشروي تيمور را به بغداد شنيد به موصل نزد 802احمد در سال 
بارة فرجام كار خود مشورت كردند و بر آن شدند  با هم در آن دو. قرايوسف رفت
كه  ق803در سال . )897ـ892 :مانه(روم پيش ايلدرم بايزيد بروند كه به ممالك 

تيمور پس از فتح سيواس و حلب و دمشق و ماردين متوجه بغداد شد، سلطان احمد 
و امير يوسف در ممالك روم بودند، و ايلدرم بايزيد را بر آن داشتند كه به ارزنجان 
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بتازد و احمد به بغداد آمد؛ اما چون از نزديك شدن تيمور شنيد اين شهر را رها كرد 
  .)931ـ930 :همان(

امان تيمور جان به در بردند، اما آماج تخت و تاز  جاليريان از حملة بي
يك چند احمد با قرايوسف تركمان رهبر قراقويونلو، كه مانند . قراقويونلو شدند

اين هر . در پي تيمور شده بود، عليه تيمور هم پيمان شدجاليريان هدف هجوم پي 
دو زماني نزد بايزيد سلطان عثماني پناه گرفته بودند، و پس از بازگشتن تيمور در 

  .ق به اتفاق به بغداد برگشتند؛ اما رقابت آنها بر جاي بود807سال 
د و سلطان احمد از بغداد به آذربايجان و تبريز آم 809در اواخر محرم سال 

خبر رسيد كه ميرانشاه تيموري و . )168ـ3/167 :همان(اينجا را در تصرف گرفت 
احمد و . اند تبريز شده ةفرزند او ابابكر اصفهان را گرفته و به سلطانيه آمده و روان

 :همان(نجا را هم از دست ندهند امراي او بهتر ديدند كه به بغداد بروند تا اي
ق پس از تسخير خوزستان اميري بر سر 811سلطان احمد در سال . )169ـ168

شماري از امرا را تشويق به  ق812شوشتر گذاشت و به بغداد آمد، و در اوايل سال 
احمد از همدان به سلطانيه آمد، اما چون خبر رسيد كه بغداد . گرفتن سلطانيه كردند

  .)356ـ354 :همان(آشفته شده است به اينجا بازگشت 
سپاه ابوبكر پسر  ةرا از بغداد رانده بود، خود با غلب قرايوسف كه سلطان احمد

اين دو كه . نجا ديدآميرانشاه ناگزير شد كه به شام بگريزد، و سطان احمد را هم 
سرنوشت يكساني يافته بودند توافق كردند كه جاليريان عراق را نگاه دارند و 

بعيد بازگشتند، باز اما پس از ان كه از ت. ذربايجان منطقة نفوذ قراقويونلو باشدآ
شد و سرانجام در  ميانشان نزاع افتاد، زيرا كه سلطان احمد به عراق راضي نمي

پسر او، ) ق813(تالشي كه براي گرفتن تبريز از قراقويونلو كرد اسير و كشته شد 
عالءالدوله، كه پس از رها شدن از زندان فرمانرواي تيموري سمرقند به پدر پيوسته 

به گفتة . )403 :التواريخةزبدجكسون؛ حافظ ابرو، (بود، به همين سرنوشت گرفتار آمد 
، شاه ولد پسر شيخ علي و نوادة سلطان اويس را نيز كه همراه زيدهتاريخ گمؤلف 

  .)همانجا(مده بود كشتند آسلطان احمد به تبريز 
از يك سو قرايوسف تركمان . پس از قتل سلطان احمد، بغداد دچار آشفتگي شد

پسر خود شاه محمود را به تصرف بغداد فرستاد؛ و از سوي ديگر يكي از مماليك 
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سلطان اويس، اين شهر را به نام سلطان ولد در  ةپسر شيخ علي و نوادسلطان ولد، 
او به زودي به دست مملوك ديگري كه ادعاي زنده بودن سلطان . تصرف گرفت

. )464 :1341آشتياني  اقبال(اين مملوك نيز به قتل رسيد . احمد را داشت كشته شد
شاند، و سپس در سال بوداق را به تخت آذربايجان ن قرايوسف پسر ارشد خود پير

در اين فاصله و پس از آشوب . ق پسر ديگر او شاه محمد بغداد را گرفت814
متعاقب مرگ سلطان احمد، اوالد شاهزاده ولد پسر شيخ علي به نامهاي محمود و 

بار امارت شهر را به كسي  محمد و اويس و دندي سلطان مادر اويس هرچند گاه يك
شاه محمد پسر امير يوسف كه در اردبيل بود، به . كشتند سپردند و سپس او را مي مي

در اين حال سلطان محمود پسر بزرگ . هواي تسلط بر بغداد به اينجا لشكر راند
سلطان ولد حكومت شهر را داشت، و اختيار كارها با عبدالرحيم مالح بود كه پي در 

. كرد مصادره مي كشت يا اموالشان را گرفت و مي پي اعيان شهر را به هر بهانه مي
مردم به جان آمده بودند، و به امير بخشايش كه در زمان سلطان احمد داروغگش 
بغداد را داشت متوسل شدند، و گروهي با هم اتفاق كردند و عبدالرحيم را كشتند و 

كساني از سادات و امرا به محمدشاه پيوستند، و دندي . در بغداد دودستگي پيدا شد
 :التواريخةزبدحافظ ابرو، (از بغداد بيرون آمدند و به شوشتر رفتند  سلطان و فرزندان ولد

  .)448ـ3/446
احوال بازماندگان اين خاندان را ثبت كرده  تاريخ غياثيبه نوشتة جكسون، مؤلف 

و گفته است كه با سقوط بغداد سلطان محمود پسر شاه ولد به شوشتر گريخت و دو 
به جاي او ) ثاني(حكومت كرد، و پس از آن برادرش سلطان اويس  آنجاسال در 
ق كوشيد تا بغداد را از قراقويونلو باز گيرد؛ و بار 824اويس دو بار در سال . نشست

در وقايع سال  التواريخةزبدلف ؤم. دوم در نبرد با جهانشاه رهبر قراقويونلو كشته شد
نوشته است كه فرمانرواي تيموري پيشتر ايلچي به شوشتر فرستاده و سلطان  ق818

اويس ثاني اين فرستاده را با اعزاز و احترام پذيرفته و همراه ايلچي خود نزد سلطان 
سلطان محمد، پسر ديگر شاه ولد، در سال . )698ـ607 :همان(تيموري بازگردانده بود 

رواي تيموري فارس، ناچار شد تا شوشتر را رها ق با غلبة ابراهيم سلطان، فرمان826
او از اينجا به واپسين تالش اين . كند، و نخست به واسطه و سپس به حله بگريزد
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خاندان براي بازگرفتن بغداد دست زد؛ اما پس از محاصرة نافرجام اين شهر در سال 
  .ق درگذشت827

بندوباري و  بر اثر بيو آخرين فرمانرواي جاليري،  ،حسين دوم، پسر عالءالدوله
شهوتراني امرا را از خود روگردان ساخت؛ و آنها اسپان، پسر قرايوسف، امير اصفهان 

او حله را تصرف كرد، و حسين كه راه گريز پيش گرفته بود . را به مداخله خواندند
كشته شد، و اين واقعه پايان كار جاليريان را رقم  836االول  ربيع سومگرفتار و در 

  .زد
  

قلمرو جاليريان پيوسته در تهاجم رقيبان آنها، وارثان اولوس جغتاي و ازبكان از 
خراسان و ماوراءالنهر و تركمانان از سوي ديگر، بود، و حتي مظفريان نيز هرگاه 

هاي ضعف و شكست  يكي از مايه. تاختند يافتند به واليت آنها مي فرصت مي
قرارشان بود، و همواره ميان تبريز و بغداد جالير تعدد و تفرقة پايتخت و مراكز است آل

فترت و خأل قدرت پس از افول مغوالن نيز  ةدور. و سلطانيه در رفت و آمد بودند
بالياي . قدرت و بلندپرواز باز گذاشته بود عرصه را براي تاخت و تاز اميران كم

سلطانيه طبيعي نيز بر مصيبت جنگهاي پياپي و دست به دست شدن بغداد و تبريز و 
ق وبا و طاعون افتاد به شدتي كه سلطان اويس 761در آذربايجان در سال . افزود مي

 )72 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (به عمارت رشيدي در بيرون شهر نقل مكان كرد 
هزار تن از اهالي بر اثر سيل عظيم از ميان رفتند  ق چهل776و در بغداد در سال 

  .)93 :همان(
پرور و هنردوست بودند، و بغداد در روزگار آنها عرصة  اميراني ادب جاليريان

بغداد در سالهاي حكومت شيخ . نقاشي بود باليدن مكتبهاي پررونق شعر و ادب و
الدين، هنرمند مينياتورساز، مزين بود؛ و پس از او عبدالحي،  اويس به وجود شمس

س در خطاطي و نقاشي دستي شيخ اوي. كه تيمور او را به پايتخت خود سمرقند برد
مؤلف ). 2008 جكسون(و سلطان احمد در موسيقي و نقاشي استاد بود  ،توانا داشت

فهرستي از ساختمانهاي عالي بنا شده به همت جاليريان در تبريز  تاريخ غياثي
  .)همان(به علت ويرانگري تيمور از ميان رفته است  هاآورده، كه بيشتر آن
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، عمارات )ق775تا  769(خصوص در دور دوم حكومت خود ه خواجه مرجان ب
، كه جامع و مدرسه )83 :ذيل تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي، (شكوهمند در بغداد ساخت 

شرح عمارت دولتخانه، ). 2008 جكسون(ديني مرجان در آن ميدان ممتاز بود 
نگيخت، كه شيخ اويس در بيرون تبريز ساخته بود و اعجاب كالويخو را برا قصري

نيز، از تالشهاي شيخ اويس براي تشويق بازرگانان ونيزي به از . پيشتر آورده شد
دوستي اميران جاليري در سخن شاعراني  ادب. سرگرفتن تجارت با ايران ياد شد

و عبيد زاكاني كه آنها را  روميالدين  همچون سلمان ساوجي و محمد عصار و شرف
  .اند پيداست ه بردهمدح گفته و از حمايت و عطايشان بهر

قرينة . اند دوستي دانسته پژوهندگاني خاندان جاليري را داراي احساسات شيعه
نان مانند علي و حسن و حسين است، و آقوي بر اين امر منحصر به نامهاي مطلوب 

. )همان(نيز اظهار تمايل شيخ حسن بزرگ كه او را در نجف اشرف به خاك بسپارند 
هاي آنها  آميزي با خاندان شيخ صفي داشتند، سكه روابط مودتهرچند كه جاليريان 
نام خلفاي راشدين را دارد، گوياي تمايالت سني آنهاست؛ و  هاكه نزديك به همه آن

در آمل ضرب كرده و اسامي  ق741اي مانند آن كه شيخ حسن بزرگ در سال  سكه
  .)همان(دوازده امام را دارد، كمتر ديده شده است 
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