نقدی بر مقالۀ
«اشعار بازمانـده از دیوان حقیقـی»
مهدی اللهیاری تبریزی

*

«اش��عار بازمانده از دي��وان حقيق��ى» ( 872-802ق) ،عنوان
مقالهای است نوش��تۀ آقاى على بصيرىپور (کارشناس ارشد
 ،)...ك��ه در گرامىنام��ۀ وزين آينۀ ميراث دورۀ جديد ،س��ال
هفتم ،ش��مارۀ دوم ،پاييز و زمستان ( ،1388شمارۀ پياپى ،)45
در نُه صفحه چاپ و منتشر شده است.
قبل از ش��روع نقد و بررس��ى كامل این مقاله ،ابتدا چكيدۀ آن
را ،جه��ت آگاهى دقیقتر خوانندگان فهي��م در اینجا عین ًا نقل
میکنیم:

كتابها و منابع مختلف ،س��عى بر اين بوده اس��ت كه وى
به عنوان يك پادش��اه شاعر و صاحب طبع به پژوهشگران
عرصه تاريخ و ادبيات معرفى گردد.

از این عبارات چنین فهمیده میشود كه سرشناسترين پادشاه
سلس��لۀ تركمانان قراقوينلو ش��اعر بوده و در بعضى از كتابها
و تذكرهها اش��عارى از او ثبت شده است و متأسفانه  -به قول
ايش��ان  -ديوان او از بين رفته است (!) و ایشان در مقالۀ خود
کوش��یدهاند اين «پادشاه شاعر و صاحبطبع را به پژوهشگران
تاريخ و ادبيات معرفی کنند»! ادعاى نويس��ندۀ مقاله در معرفى
ابيات پراكندۀ او در
كشف ِ
جهانش��اه حقيقى (پادشا ِه ش��اعر) ،و ِ
داس��تان «ديدن فيل در تاريكى»
كتابها و تذكرهها ،مرا به ياد
ِ
مثن��وى مولوى مىاندازد .واقع ًا مایۀ ش��گفتی اس��ت که یک
كارش��ناس ارش��د ادبيات ،بدون تحقيق و جس��توجو درآثار
محققان ،مدعی كشف پادشاه ش��اعر و صاحبطبع ،و معرفى
آن به پژوهش��گران عرصه تاريخ و ادبيات باشد .با اين اوصاف
به نقد تفصيلى مقالۀ فوقالذكر مىپردازيم.

ابوالمظفر سلطان جهانشاه ،سرشناسترين و قدرتمندترين
چهره از سلس��له تركمانان قراقوينلو يا «بارانى» اس��ت كه
در قرن نهم بيش از س��ى س��ال با اقتدار تمام بر قس��مت
اعظم ايران حكومت كرده اس��ت .اين پادشاه شاعر بوده و
«حقيقى» تخلص مىكرده است .حقيقى ديوان خود را براى
نظرخواه��ى نزد بزرگترين چهره ادب��ى ايران در قرن نهم
يعنى ش��يخ عبدالرحمن جامى فرستاده و جامى هم ضمن
ابياتى كه هم اكنون در ديوان وى به جاست ،اشعار حقيقى
را ستوده اس��ت .متأسفانه ديوان حقيقى از بين رفته و تنها
التواريخ
ابيات پراكندهاى از آن در كتابهايى همچون احسن
ِ
حس��نبيگ رومل��و ،حديقةالمعارف ش��جاعالدين ُكربالى،
تكملةاالخبار تأليف على بن عبدالمؤمن و روضةالسالطين
تأليف فخرى هروى بازمانده اس��ت كه ق ّوت طبع و بينش
عرفان��ى اين پادش��اه را نش��ان مىدهد .در اي��ن مقاله با
اس��تخراج و گردآورى اشعار پراكنده س��لطان جهانشاه از

جهـانشـاه حقيقـى

1

نويان 2ابوالمظفر جهانشاه بن قرايوسف بن تورمش خان بايرام
خوجا ( 872-841هـ 1467-1437 /م) 3،معروفترين پادشاه
از سلس��لۀ قراقوينلوهاست 4.پروفس��ور والديمر مينورسكى و
فاروق س��ومر از مورخان برجس��ته و توركلوژ ،وجه تسميه اين
سلس��له را با رنگ رمههايشان بىارتباط ندانستهاند 5.در برخى

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی قزوینmehdiallahyari2000@gmail.com /
 .1آقا بزرگ طهرانى ،الذريعة الى تصانيف الشيعة ،ج 1187 ،9؛ اسماعيل پاشا بغدادى ،هدية العارفين ،ج  ،1ص .258
 .2در زبان تركى «نويان» به معنى شاهزاده است .براى اطالع بيشتر رك :عبدالعلى كارنگ ،آثار باستانى آذربايجان ،انجمن آثار ملى.1351 ،
 .3عبدالعلى كارنگ ،آثار باستانى آذربايجان ،انجمن آثار ملى ،1351 ،ص .79
 .4خواند مير ،حبيب السير ،ج  3ص  ،482-478به كوشش محمود دبيرسياقى ،تهران ،خيام.1367 ،
 .5اشپولر (و دیگران) ،ترکان در ایران ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران ،مولی.1386 ،
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از منابع تاريخى ،به گرايشهای ش��يعى پادش��اهان قراقوينلو
اش��اره شده اس��ت 6.جهانشاه ،اولين پادش��اه شيعى مذهب در
شرق ميانه است كه توانس��ت در آذربايجان ،خراسان ،فارس،
ِ
عراقين ،گرجس��تان ،قسمتى از آسياى صغير ،شامات و درياى
7
عمان حتى تا مرز سند ،با شوكت و عظمت تمام حكومت كند.
يكى از مآث ِر ابوالمظفّر جهانش��اه پادشاه بن قارا يوسف ،عمارت
المظفرية  /گوگ مس��جد (مس��جد كبود)  -فيروزه اسالم -
(ساخته شده ،به سال  870هـ) در شهر تبريز ،به سعى و اهتمام
ح��رم وى ،خاتون ج��ان بيگم  -انار هلل برهانها  -بنا ش��ده
اس��ت 8.تا این تاريخ ،اين اولين مسجد بناشده در منطقه است
ك��ه نام ام��ام على(ع) به صورت «على ولى هلل» و حس��نين(ع) با
اش��كال مختلف ،بدون ذكر نام خلفاى راشدين ،در شهر تبريز
9
ساخته شده و زينت يافته است.

يوس�ف صدي�ق ،ش�اه كام�ران
خوان�د ق�رآن را ب�ه ترك�ى روان

تا چندى پيش ،وجه ادبى جهانش��اه قراقوينلو برخالف سيماى
تاريخى و سياسى وی چندان شناخته شده نبود .تا اينكه در سال
 1924م خاورپژوه مشهور والدیمیر مينورسكى ،توسط مقالهاى
از ا ِ ادوارد ( ،)A. Edvardدربارۀ «اثر س��لطان عبدالحميد» که
در مجلۀ تايم چاپ ش��ده بود از وجود ديوان جهانش��اه حقيقى
باخبر ش��د .او با سعى و كوش��ش فراوان توانست نسخهاى از
ديوان جهانشاه را به دست آورد و بر همين اساس ،مقالۀ خود را
تحت عنوان «جهانشاه قراقوينلو و اشعارش» ،نوشته و در همان
مجله منتش��ر كند .در مقاله مينورس��كى به چند غزل و رباعى
از زبان اصلى (تركى  -فارس��ى) همراه با ترجمه انگليسى آن
اشاره شده است 12.جهانش��اه حقيقى صاحب اشعاری در قالب
مثنوى و رباعى به زبانهاى تركى و فارس��ى است كه در قالب
دو ديوان گرد آمده اس��ت .از تلميحات و ابيات عربى موجود در
ديوان جهانشاه معلوم مىشود كه وى به زبان عربى نيز مسلط
بوده اس��ت .عالوه بر خود جهانشاه حقيقى فرزندان و منسوبان
او نيز از ش��عر و شاعرى بىنصيب نبودهاند؛ پسرش پيربداغ -
حاكم ش��يراز و بغداد  -و دختران برادرزادهاش ،آرايش بيگم و
اردوك سلطان (شاهساراى) ،شعر میسرودهاند و حتى شاعرى
به نام عبدالرزاق تبريزى جهانش��اهى ،متخلص به نش��ئه 13،از
ش��اعران معروف دولت افشارى ،از احفاد جهانشاه حقيقى بوده
كه به دس��تور نادرشاه افشار ،براى نصب بر سرد ِر حرم حضرت
على(ع) در نجف اش��رف ،ش��عرى به زبان تركى سروده است.

جهانشـاه ،پادشـاه شاعـر

جهانشاه به زبانهای تركى و فارسى استادانه شعر مىسرود و
حقيقى تخلص مىكرد 10.او از شاعران دوزبانۀ قرن نهم هجرى
است .او مانند سلطان حسين بايقرا ،امير عليشير نوايى ،سلطان
احمد جاليرى ،ش��اه اس��ماعيل ختاي��ى از حكمرانان و امراى
ش��اعر محسوب مىشود .پدر جهانشاه ،قرايوسف و پسرش آق
ميرزا ،متخلص به بداق 11نيز از اديبان به ش��مار مىروند .گفته
مىش��ود به دس��تور قرا يوسف ،پدر جهانش��اه قراقوينلو ،براى
اولين بار قرآن مجيد به زبان تركى آذربايجانى ترجمه و او خود
اين ترجمه قرآن را با لحنى خوش مىخوانده است.

هلل شوشترى ،مجالس المؤمنين؛ خواند مير ،حبيب السير ،ج  ،4صفحات 414-408؛ مدرس تبريزى ،ريحانةاألدب ،ج ،2ص .558
 .6نورا 
 .7دائرةالمعارف تشيع ،ج  ،5ص .544
 .8حافظ حسين كرباليی تبريزی ،روضاتالجنان و جناتالجنان ،به كوشش جعفر سلطان القرايی ،تهران.1349-1344 ،
 .9برای اطالع بيشتر از تاريخچه اين مسجد و وضع كنونی آن نک :نادر ميرزا ،تاريخ و جغرافيای دارالسلطنه تبريز؛ مقاله مرحوم حاج حسين نخجوانی در نشريه
دانش��كده ادبيات تبريز ،ش��ماره سوم س��ال اول1328 ،؛ نيز حاج حسين نخجوانی ،چهل مقاله ،به كوشش يوس��ف خادم هاشمینسب ،تبريز 1343ش ؛ نقشها و
نگاشتههای مسجد كبود ،سيد جمال ترابی طباطبايی ،راهنمای آثار تاريخی آذربايجان شرقی ،اسماعيل ديباج ،آثار باستانی آذربايجان ،عبدالعلی كارنگ ،انجمن
آثار ملی.1351 ،
 .10ذبيحهلل صفا ،تاريخ ادبيات در ايران ،تهران ،1378 ،ج  ،4ص 134-133؛ به نقل از :دايرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زير نظر :كاظم موسوی بجنوردی ،تهران،
 ،1385ج  ،14مدخل تبريز ،ص .461
 .11همان ،ص .464

12. Minorsky. «Jihan-SHah Qara-Qoyunlu and His Poetry» (Turkmenica, 9), Bulletin of School of Oriental and African Studies,
University of London, Vol. 16, No. 2 (1954), p. 277; Minorski, «Cihansah Qaraqoyunlu Və onun şe'rləri», Bulletin of School of
Oriental and African Studies (BSOAS), Londan, 1954, 17-2, s. 293 Minorsky, Vladimir F. (b. 1877, d. 1966).

 .13سخنوران تبريز ،سخنوران آذربايجان از قطران تا شهريار ،تبريز ،انتشارات ستوده ،ص . 690
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نسخههايى از ديوان وى در كتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،
(به ش��مارۀ  )2935و همچنين كتابخانۀ ملى تبريز( ،به شمارۀ
14
 )2626نگهدارى مىشود.

همای��ون کتاب��ی چ��ون ُدرج��ی ِز ُدر
رس��ید از گهره��ای تحقی��ق ُپ��ر
در او ه��م غ��زل درج ه��م مثن��وی
ز اس��رار ص��وری ه��م از معن��وی
ش��ده طال��ع از مطل��ع ه��ر غ��زل
فـ��روغ تـبـاش��یــر صـب��ح ازل
ز مقط��ع چه گوی��م که ه��ر مقطعی
ک��ه فی��ض اب��د را ب��ود منبع��ی
ب��ه ص��ورت پرس��تان ک��وی مج��از
ز ش��اه حقیق��ی نش��ان داده ب��از
چ��و در مثـن��وی داده دا ِد س��خن
ن��وی یـافـت��ه رازه��ای کـهـ��ن
جهانشاه حقيقى در اشعار فارسى خود بيشتر متأثر از مولوى،
حافظ و جامى است .شعر فارسی او از جهت مضمون از
آنچنان استحكامى برخوردار است كه برخى از صاحبنظران
وی را رومى ثانی دانستهاند 15.ديوان اشعار فارسى او با نام
خدا آغاز شده و پس ذكر نام حضرت محمد(ص) ،حضرت
(ع)
آدم(ع) ،حضرت ابراهيم(ع) ،حضرت موسى(ع) ،حضرت عيسى
و ذكر نام امامان و ائمۀ شيعه(ع) ،نام موالنا جاللالدين رومى
را مىبرد .او همچنين بعضى از اشعار خود را به شاعران و
عارفانى چون شمس تبريزى ،شيخ محمود شبسترى و دیگران
هديه کرده كه نشانگر عالقه و احترام وى به آنان است.
كتابخانۀ جهانشاه در تبريز ،از كتابخانههاى معروف قرن
نهم هجرى اس��ت و نويس��ندگان ،كتابهاى زيادى به نام او
ساخته و پرداختهاند؛ از جمله ،جاللالدين دوانى ،رسالۀ حروف
خ��ود را به نام جهانش��اه تأليف كرده اس��ت .همچنين ،ش��يخ
ش��جاعالدين بن كمالالدين ،كتابهاى حديقةالمعارف ،شرح
گلش��نراز شيخ محمود شبسترى را به نام جهانشاه تأليف و به
وى هديه كرده است.

شعـر تركـى جهانشـاه حقيقـى

قراقوينل��و در تاريخ ادبيات تركى و فارس��ى با تلخص حقيقى
شناخته مىشود .شعر او از بهترين و عالىترين اشعار كالسيك
ترکی آذربايجان است و جايگاه ممتازى در تاريخ ادبيات تركى
و آذربايجان دارد .وى از اعاظم ادبيات تركى آذربايجانى ،و در
رديف ش��عرايى چون نس��يمى ،فضولى و شاهاسماعيل ختايى
محسوب مىشود.
شعـر فارسـى جهانشـاه حقيقـى

جهانش��اه براى خلق آث��ار علمى ،فرهنگ��ى و هنرى اهميت
ويژهاى قائل بود .او به مفاخر عصر خود احترام و توجه خاصى
نش��ان مىداد؛ چنانچه در برخى از منابع و تذكرهها آمده است:
وى با ش��اعر نامى قرن نُهم ،عبدالرحمن جامى مراوده داشته
و در ش��عر فارسى وى را اس��تاد خويش مىدانسته است .گفته
مىشود جهانشاه به منظور نقد و بررسى آثار خود ،ديوان اشعار
فارس��ىاش را براى مالحظه و اظهارنظر ،براى ايشان فرستاد.
جامى هم بعد از مطالعه و در مقام سپاسگزارى ،نامهاى منظوم
با مطلع «مهر ش��اه جهان ،جهانشاهست» سرود و آن را همراه
با نس��خهاى از آثار خود براى وی فرس��تاد .جامى در اين نامۀ
منظوم ،اش��عار حقيقى را بس��يار ارجدار ارزيابى نموده و ديوان
او را «خزانه» و جهانش��اه را پادش��اه «دانشمآب و عرفانپناه»
خوانده اس��ت .بعد از اين جريان جهانش��اه ب��راى جامى دون
تركمانى ـ زيباترين خلعت ـ را به عنوان هديه و تحفه ارس��ال
داش��ت .اين نامۀ منظو ِم هشتادوهفتبیتی در ديوان جامى ،به
كوش��ش علىاصغر حكمت ،چاپ  132ش تهران ،با اين ابيات
شروع مىشود.
ب��ده س��اقی آن ج��ام گیت��ی نم��ای
که هس��تی ُربای است و هستی فزای

نسخههای خطـى دیوان جهانشاه حقيقـى
نسخه لندن :اين نسخه به تاريخ  893هـ در موزۀ معروف

 .14براى اطالع بيش��تر :رك :تذكرةالش��عراى دولتش��اه سمرقندى ،ص 462-457؛ روضة الس�لاطين ،ص 67-66؛ مأثر رحيمى ،ج  ،1ص 41-33؛ دانشمندان
آذربايجان ،ص 121-120؛ ريحانة االدب ،ج  ،1ص 333؛ فرهنگ س��خنوران ،ص  .169به نقل از :س��خنوران آذربايجان از قطران تا ش��هريار؛ تذكرة الش��عراى
آذربايجان .ص 175؛ آقابزرگ طهرانى ،الذريعة الى تصانيف الشيعة ،ج .1187 ،9
 .15ادبيات فارسى بر مبناى تأليف استورى ،ترجمه يحيى آرين پور و ديگران ،تهران.1362 ،
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زيباي��ى کتابت ش��ده ،در كتابخان��ۀ مركزى دانش��گاه تهران
نگهدارى میش��ود و داراى  84غ��زل 31 ،رباعى 90 ،مثنوى
تركى همراه با  108غزل فارس��ى و يك مس��تزاد اس��ت .اين
نس��خه اخيرا ً با مش��خصات ذيل به كوشش جناب آقاى فيروز
رفاهى در تهران منتش��ر ش��ده اس��ت :ديوان ميرزا جهانش��اه
حقيقى تركمان ،جهانش��اه بن قرايوس��ف 872 ،ق ،به كوشش
فيروز رفاه��ى ،تهران ،في��روزان 333 ،1380 ،صفحه ،عنوان
روى جلد :ديوان فارس��ى ـ تركى بر اس��اس نسخه دستنويس
كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ،شابك،964-92994-2-4 :
شعر فارسى ،قرن  9ق  /شعر تركى ،ايران ،قرن  9ق.

بريتاني��ا «بريتيش ميوزي��وم» 16لندن به ش��مارۀ OR-9493

نگهدارى مىش��ود 17و با خط نس��تعليق توس��ط قنبر على بن
خس��رو اصفهانى ،بيس��ت و يك س��ال پس از مرگ جهانشاه
حقيقى استنساخ شده است .اندازه هر صفحه  23×6سانتىمتر
و اندازه متن آن  16×11س��انتىمتر اس��ت و در هر صفحه 10
الى  11بيت ش��عر نوشته شده است .گزيدهاى از اين نسخه در
س��ال  1986م از طرف رحيماف ،در باكو چاپ و منتش��ر شده
است.
نس�خۀ ارمنس�تان :اين نس��خه ،هم اكنون در آرشيو انستيتو
نس��خ خطى ماتاناداران ايروان ،نگهدارى مىش��ود .محققان
نس��خ خط��ى ت��ا س��ال  1961م اين نس��خه را مفقود ش��ده
مىپنداشتند .اين نسخه به مدت طوالنى در كتابخانه كاخهاى
سالطين عثمانى در شهر استانبول نگهدارى مىشده تا اينكه
در دوره س��لطان عبدالحميد ،مفق��ود و مدتى بعد ،در كتابخانه
اس��كندريه مصر پيدا مىشود .پس از چندى دوباره مفقود شده
و در نهايت از موزه بريتانيا سر درآورده است ،در اينجاست كه
خاورپژوه مش��هور ،والديمير مينورسكى با نسخه خطى ديوان
جهانشاه حقيقى آشنا مىشود .پس از مدتى ،به نحوى نامعلوم
ش��خصى ميليارد ِر ارمنى  /آمريكايى ،آروتيون
كلكس��يون
به
ِ
ِ
قازاريان (گولبانگي��ان) راه پيدا مىكند و پس از مرگ او بنا به
وصيتش ،به دانش��گاه ايروان در ارمنستان تعلق مىگيرد .اين
نسخه  54صفحه با ابعاد  20×12سانتىمتر و بدون صحافى و
جلد و در هر صفحه اين نسخه تعداد  11-10بيت از اشعار درج
شده است .در اين نسخه  60غزل و  16رباعى تركى و  79غزل
فارسى مسطور است .گزيدهاى از اين نسخه با تصحيح لطيف
حسنزاده در سال  1962م در شهر باكو ،جمهورى آذربايجان
منتشر شده است.
نس�خۀ تهران 18:اين نس��خۀ بی تاریخ که به خط نس��تعليق

خالصهاى از حكومت قراقويونلوها و جهانشاه حقيقـى

پادش��اهى تركمانان قراقويونلو با قرا يوس��ف ب��ن قرا محمد
بهس��ال  810هـ شروع و با حسنعلى ميرزا بن جهانشاه به سال
 873هـ خاتمه يافته اس��ت .ايشان پيرو مذهب شيعه بودند ،و
قبل از موفق شدن به تشكيل حكومت ،پيوسته با امير تيمور در
مبارزه بودند .در صورتى كه طايفه آققويونلو بر خالف ايش��ان
از مذهب اهل س��نت پي��روى مىكردند و حتى در يورشهاى
19
امير تيمور نيز او را يارى مىدادند.
دولتش��اه سمرقندى در ش��رح حال جهانشاه و پسرش پيربداغ
(حاكم بغداد) در تذكره چنين مىنويسد:
«او [پي��ر بداغ] بر پدر [جهانش��اه] عاصى ش��د و از ش��يراز به
دارالس�لام بغ��داد نهضت فرمود و جهانش��اه ب��ه قصد فرزند
عزيمت به بغداد نمود و يك س��ال و نيم بغداد را محاصره كرد
و در حين محاصره اين ابيات را به فرزندش پيربداغ نوشت:
اى خـل��ف از راه مـخــالـ��ف متـاب
تـي��غ بيفـك��ن ك��ه من��م آفـت��اب

 .16ذبيحهلل صفا ،تاريخ ادبيات در ايران ،تهران ،1378 ،ج  ،4ص 134-133؛ به نقل از :دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ،زير نظر :كاظم موسوى بجنوردى ،تهران،
 ،1385ج  ،14مدخل تبريز ،ص .461
 .17فهرست نسخهها ،ج  ،3ص 2301؛ به نقل از :سخنوران آذربايجان از قطران تا شهريار ،سخنوران تبريز ،عزيز دولتآبادى ،تبريز ،انتشارات ستوده ،ص .315
 .18آقا بزرگ الطهرانى ،الذريعة الى تصانيف الش��يعة ،ج  9ق  - 1ص  :1566 ،295ديوان حقيقى للس��لطان أبى المظفر الميرزا جهانش��اه خان بن قرا يوسف خان
الجالس على سرير الملك فى تبريز خمس و ثالثين سنة الى أن قتل فى ( )872و دفن فى الزاوية المظفرية التى أسس بنيانها فى حياته المعروفة (گؤگ مسجد)
او مسجد «مسجد كبود» .وقد فرغ الدوانى من شرح الهياكل فى تلك الزاوية بعين تلك السنة كما صرح فى آخره ترجمه فى (دجا ص  )120وذكر أنه ارسل الحقيقى
ديوانه ألى المولى العارف عبدالرحمن الجامى فقرظه الجامى بقطعة آخرها * .بصورت پرس��تان كوى حجاز * ز ش��اه حقيقى نش��ان داده باز * وسمى الخمسة من
ولد جهان شاه احدهم حسن على .وقد أورد تاريخ مسجد كبود المعروفة فى «تاريخ تبريز» لنادر ميرزا المطبوع بطهران ،وأورد غزال لحقيقى و فرمان ًا له فى ترجمة
أدبيات براون( .ج  ،3ص )441
 .19ابوبكر طهرانى ،دياربكريه ،به كوشش نجاتى لوغال ،فاروق سومر ،تهران ،طهورى.1356 ،
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ش��اه من��م مل��ك خالفت مراس��ت
ت��و خلف��ى از ت��و خالفت خطاس��ت
غص��ب مك��ن منص��ب پيش��ين م��ا
غص��ب روا نيس��ت در آيي��ن م��ا
اى پس��ر ار ب��ه ش��هى درخ��ورى
ب��ا پ��در خوي��ش مك��ن س��رورى
تي��غ مك��ش ت��ا نش��وى شرمس��ار
ش��رم منت نيس��ت ،ز خود ش��رم دار
تيغ ك��ه س��هراب به رس��تم كش��يد
هيچ ش��نيدى ك��ه ز گيتى چ��ه ديد؟
ب��ا چ��و من��ى تيغفش��انى مك��ن
دول��ت م��ن بي��ن و جوان��ى مك��ن
گ��ر س��پهم پ��ا ب��ه ركاب آورد
ري��گ بياب��ان ب��ه حس��اب آورد
ك��وه بجنب��د چ��و بجنب��م ز ج��اى
چ��رخ بخي��زد چ��و بخي��زم ز پ��اى
گرچ��ه جواني��ت ز فرزانگىس��ت
اي��ن ز جوانى ن��ه ،كه ديوانگىس��ت
كودك��ى ارچن��د هنرپ��رور اس��ت
خُ ��رد ب��ود گ��ر هم��ه پيغمبر اس��ت
ك��ى رس��د كه اي��ن مرتبه م��ن به تو
از پ��د ِر م��ن ب��ه م��ن ،از من ب��ه تو

پخت��ۀ ملك��ى ،دم خام��ى م��زن
م��ن ز ت��و زادم ن��ه ت��و زادى ز من
ش��اخ كه��ن عل��ت بس��تان ب��ود
نخ��ل ج��وان زي��ب گلس��تان ب��ود
كش��ور م��ن نيس��ت كم از كش��ورت
لش��كر من نيس��ت ك��م از لش��كرت
خط��ۀ بغ��داد ب��ه م��ن ش��د تم��ام
كى ده��م از دس��ت به س��وداى خام
چون تو طل��ب ميكنى از من س��رير
م��ن نده��م ،گ��ر ت��و توان��ى بگي��ر
بعد مش��رب ميان پدر و پس��ر واقع بود و به هيچ صورت اتفاق
دس��ت نداد و جهانشاه از روى س��تيزه در فرط گرماى نواحى
بغ��داد مدت��ى مديد زيردس��تان و رعايا و لش��كريان را معذب
فرزندان طفل لشكريان،
ميداش��ت .كار به جايى انجاميد كه
ِ
از گرما در گهواره ضايع ميش��دند و مردم س��ردابها زير زمين
كن��ده ،در آنجا ميخزيدند و در درون ش��هر بغداد نيز از امتداد
محاصره قحط خاس��ت و مأكوالت و ذخاير اهل ش��هر و قلعه
تمام ش��د و پير ب��داق عاجز و به صلح راضى ش��د و در اثناى
صلح ،محمدى [ميرزا] كه ولد جهانشاه بود از خالصى پيربداق
و تس��لط او ديگرباره انديش��همند شد و پدر را بر آن آورد كه به
قتل پيربداق به خاموش��ى رضا داد و نماز پيشين روز سهشنبه
چهارم ذىالقعدۀ س��نۀ احدى و سبعين وثمانمائه ( 871هـ) آن
مدبر با جمعى از امراى جهانشاهى به قصد كشتن برادر به شهر
بغداد درآمدند و به وقتى كه پيربداق نيمروز غافل نشس��ته بود،
به س��راى او درآمدند و آن معدن احسان و سماحت را به درجۀ
ش��هادت رس��انيدند .فرياد از اين پدران فرزندكش و داد از اين
برادران برادرس��وز كه نه در قلب غليظ اين آبا آزرمى است و نه
در دل بيرحم اين برادران شرمى .اخوانالصفا رخت به دروازه
فنا بيرون بردهاند و اين شهر بند كبود را به حقۀ برادران حسود
س��پرده .چون پيربداق ركنى بود از اركان س��لطنت جهانشاه و
قصد فرزند نمودن  -به تخصيص همچنان فرزند رشيد  -در
دنيا و دين س��بب نقص دولت س��لطان جهانشاه شد و بر او آن
20
فعل مبارك نيامد و دولت ازو روگردان شد.

[ج�واب پـي�ر ب�داغ م�ر پ�در را]

اى دل و دول��ت ب��ه لق��اى ت��و ش��اد
ب��اد ت��را ش��وكت و بخ��ت و م��راد
نيس��تم آن طف��ل كه ديدى نخس��ت
بالغ��م و ُمل��ك ،ب��ه بال��غ درس��ت
ش��رط ادب نيس��ت مرا طف��ل خواند
بخ��ت چ��و ب��ر ج��اى بزرگم نش��اند
ه��ر دو جواني��م م��ن و بخ��ت م��ن
ب��ا دو ج��وان پنج��ه ب��ه همبرم��زن
ب��ا من��ت از به��ر تمن��اى مل��ك
خ��ام ب��ود پخت��ن س��وداى مل��ك
رخ فرزن��د خويش
تي��غ مك��ش ب��ر ِ
رخن��ه مك��ن گوه��ر دلبن��د خويش

 .20تذكرة الشعراى دولتشاه سمرقندى ،ص  .462-457ملخص از :لوح فشرده لغتنامه دهخدا.
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پرداخت و جهانش��اه را از پاى درآورد و جامههاى قيمتى وى را
پوش��يد و سرش را از فتراك 21آويخت و خيلى زود به لشكرگاه
بازگشت.
در ضمن راه اس��كندر غفلت كرد و س��ر جهانشاه از فتراك بر
زمين افتاد با اين حال او اين قضيه را با كسى در ميان نگذاشت.
در اين بين پس��ران جهانشاه ،محمدى ميرزا و ميرزا يوسف نيز
پس از نبردى سنگين گرفتار شده و با جمعى از امراى قراقوينلو
كشته شدند (دوازدهم ربيع الثانى  872هـ).
اوزون حس��ن در صدد جهانشاه برآمد ،ولى او را نيافت ،يكى از
سواران ،اسكندر را با لباس شاهانه ديده و به اوزون حسن خبر
رس��انيده بود .او نيز اسكندر را احضار و ماوقع را از او جويا شد.
اسكندر هم جريان را صراحت ًا بازگو كرد .با اوصاف او سر و جسد
جهانش��اه پيدا شد ،سرش را به خراسان پيش ابوسعيد تيمورى
و جس��دش را به تبريز حمل و در مظفر ّيه (گوگ مسجد) دفن
كردند .از پسران جهانش��اه ،محمدى ميرزا را به دستور اوزون
22
حسن كشتند و چشمان ميرزا يوسف را ميل كشيدند.
خواند مير در جلد سوم حبيبالسير در اين باره چنين مىنویسد:

پايـان كـار جهانشـاه

پس از كشته شدن پيربداغ ،سراسر عراق عرب و عجم ،كرمان،
فارس ،آذربايجان ،گرجس��تان و قسمتهاى اعظم خراسان به
تصرف جهانش��اه قراقوينلو درآمد ،و همه فرمانروايان و اميران
سر به فرمان وى نهادند .در اين ميان فقط امير حسن بايندرى
معروف به «اوزون حسن آق قويوينلو» به او تمكين نكرد ،و َعلَم
مخالفت برافراشت ،و قسمتهایی از مناطق ارمن و كردستان
تصرف دياربكر
را از قلمرو جهانشاه خارج ساخت .جهانشاه براى ّ
و س��ركوبى اوزون حسن با صدهزار سرباز به طرف آن مناطق
حركت كرد .امير حس��ن در د ّره كوههاى ارمن س��ر راه آنها را
گرفت و قاصدى فرستاد ،و جهانشاه را به صلح و آشتى خواند.
جهانش��اه اين امر را دليل بر ضعف وى دانست ،و در قصد خود
اصرار نمود .جنگ مختصرى درگرفت ،سپاه جهانشاه شكست
خورده و رو به فرار نهادند ،ولى امير حسن آنها را تعقيب نكرد،
و منتظر فرصت مناس��ب ش��د .و جهانش��اه بخت برگشته و از
همه جا بىخبر مش��غول اس��تراحت شد .و چون پاييز فرا رسيد
س��پاهيان از س��رما به زحمت افتادند ،جهانش��اه به آنها فرمان
خواص نزديك،
بازگش��ت داد ،و خود با سپاهى اندك با اوالد و
ِ
در همانجا ماند .اوزون حس��ن ،كه دائم ًا لش��كرگاه جهانشاه را
زيرنظر داشت ،جاسوسى را شبانه به اردوى جهانشاه فرستاد تا
از اوضاع آنان كام ً
ال باخبر شود.
اوزون حس��ن آققوينل��و صبح زود با دو هزار س��وار مجهز ،بر
س��ر آنان ريخت .اطرافيان جهانش��اه هراسان شده و پسرانش
محمدى ميرزا و ميرزا يوس��ف س�لاحهاى خود را برداشته به
جنگ پرداختند .س��واران اوزون حسن به چادرها حمله كردند،
در اين حين جهانشاه در چادر شاهى مشغول بستن زانوبندهاى
خود بود كه دشمن فرصت بستن آنها را به او نداد و او به ناچار
س��وار شده و به قصد فرار از مهلكه رو به درهاى نهاد .تركمانى
مجهول ،اس��كندر نام ،از سپاهيان اوزون حسن در پى او روان
ش��د وقتى به وى رسيد ،جهانشاه براى حفظ جان خود نام خود
بر زبان آورد ،ولى اس��كندر جوان و قلدر بدان التفاتى نكرد و با
جهانشاه پير و فرتوت هفتاد ساله ،در يك جنگ نابرابر به نبرد

چ�و دول�ت از آن خاندان درگذش�ت
يكی كش�ته ش�د ديگرى كور گشت

داورى مورخان دربارۀ جهانش��اه مختلف اس��ت از آن جمله به
نظر نويس��ندگان تاريخ ايران از دوران باس��تان تا پايان س��دۀ
هجدهم 23جهانش��اه ،پادشاهى مس��تبد ،تحصيلكرده ،حامى
هن��ر و ادب بود .از ديگر س��و پيروى جهانش��اه از مذهب اهل
بيت(ع) كه پيروان آن روز به روز در ميان مردم بيش��تر مىشد،
دشمنى و تنفر بزرگان اهل سنت را عليه وى برانگيخت .روى
همين اصل اس��ت كه ابوبكر طهرانى مؤلف كتاب دياربكريه و
منجمباشى نويسندۀ كتاب صحايف االخبار 24،از او به «پادشاهى
بدس��يرت و خونخوار و ستمگر و عياش و خوشگذران ،متمايل
به كفر و رفض و الحاد كه احكام شريعت اهل سنت و جماعت
را مراع��ات نمىكرد ».ياد مىكنند .و اين در صورتى اس��ت كه
بنا به نوش��تۀ اكثر مورخان ،از جمل��ه خواندمير در جلد چهارم
حبيبالس��ير ،جهانشاه را پادشاهى ش��يعىمذهب و از حاميان

 .21فتراك :تسمه يا چرم باريكى كه از عقب زين اسب مىآويزند و به وسيله آن چيزى به ترك اسب مىبندند.
 .22ملخص از :ابوبكر طهرانى ،دياربكريه ،به كوشش نجاتى لوغال ،فاروق سومر ،تهران ،طهورى.1356 ،
 .23پیگولوسكايا و ديگران ،ترجمه كريم كشاورز.
 .24منجمباشى ،صائف االخبار ،ترجمه تركى ج  ،3استانبول 1385 ،هـ .
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آن به ش��مار مىآورد كه ميل بس��يارى به آبادانى داشت .وى
ابنيه عالى ساخت كه از جمله آنها گوگ مسجد تبريز است كه
25
قسمتى از آن تاكنون باقى است.
به نظر عبدالرزاق س��مرقندى در كتاب مطلع س��عدين و
مجمع بحرين ،جهانش��اه ،مردى شاعر و هنردوست و در شعر
حقيقى تخلص مىكرد ،در زمان او ش��هر تبريز رونقى به خود
گرف��ت ،و بناهاى عالى در اين ش��هر بنا كرد ك��ه يكى از آنها
26
عمارت مظفريه  /گوگ مسجد است.
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