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ــى» (802-872 ق)، عنوان  ــوان حقيق ــعار بازمانده از دي «اش
ــتۀ آقاى على بصيرى پور (كارشناس ارشد  مقاله ای است نوش
ــال  ــۀ وزين  آينۀ ميراث دورۀ جديد، س ــه در گرامى نام ...)، ك
ــمارۀ دوم، پاييز و زمستان 1388، (شمارۀ پياپى 45)،  هفتم، ش

در نُه صفحه چاپ و منتشر شده است.
ــى كامل اين مقاله، ابتدا چكيدۀ آن  ــروع نقد و بررس قبل از ش
ــم در اينجا عينًا نقل  ــت آگاهى دقيق تر خوانندگان فهي را، جه

می كنيم:
ابوالمظفر سلطان جهانشاه، سرشناس ترين و قدرتمندترين 
ــت كه  ــله تركمانان قراقوينلو يا «بارانى» اس چهره از سلس
ــمت  ــال با اقتدار تمام بر قس ــى س در قرن نهم بيش از س
ــت. اين پادشاه شاعر بوده و  اعظم ايران حكومت كرده اس
«حقيقى» تخلص مى كرده است. حقيقى ديوان خود را براى 
ــن چهره ادبى ايران در قرن نهم  نظرخواهى نزد بزرگ تري
ــيخ عبدالرحمن جامى فرستاده و جامى هم ضمن  يعنى ش
ابياتى كه هم اكنون در ديوان وى به جاست، اشعار حقيقى 
ــت. متأسفانه ديوان حقيقى از بين رفته و تنها  را ستوده اس
ابيات پراكنده اى از آن در كتابهايى همچون احسن التواريِخ
ــجاع الدين ُكربالى،  ــو، حديقة المعارف ش ــن بيگ رومل حس
تكملة االخبار تأليف على بن عبدالمؤمن و روضة السالطين

ــت كه قّوت طبع و بينش  تأليف فخرى هروى بازمانده اس
ــن مقاله با  ــان مى دهد. در اي ــاه را نش ــى اين پادش عرفان
ــلطان جهانشاه از  ــتخراج و گردآورى اشعار پراكنده س اس

ــت كه وى  ــعى بر اين بوده اس كتاب ها و منابع مختلف، س
ــاه شاعر و صاحب طبع به پژوهشگران  به عنوان يك پادش

عرصه تاريخ و ادبيات معرفى گردد.
از اين عبارات چنين فهميده می شود كه سرشناس ترين پادشاه 
ــاعر بوده و در بعضى از كتاب ها  ــلۀ تركمانان قراقوينلو ش سلس
ــعارى از او ثبت شده است و متأسفانه - به قول  و تذكره ها اش
ــان - ديوان او از بين رفته است (!) و ايشان در مقالۀ خود  ايش
ــيده اند اين «پادشاه شاعر و صاحب طبع را به پژوهشگران  كوش
ــندۀ مقاله در معرفى  تاريخ و ادبيات معرفی كنند»! ادعاى نويس
ــاعر)، و كشِف ابياِت پراكندۀ او در  ــاه حقيقى (پادشاِه ش جهانش
ــتاِن «ديدن فيل در تاريكى»  كتاب ها و تذكره ها، مرا به ياد داس
ــت كه يك  ــگفتی اس ــوى مولوى مى اندازد. واقعًا مايۀ ش مثن
ــت وجو درآثار  ــد ادبيات، بدون تحقيق و جس ــناس ارش كارش
ــاعر و صاحب طبع، و معرفى  محققان، مدعی كشف پادشاه ش
ــگران عرصه تاريخ و ادبيات باشد. با اين اوصاف  آن به پژوهش

به نقد تفصيلى مقالۀ فوق الذكر مى پردازيم.

جهـانشـاه حقيقـى1
نويان2 ابوالمظفر جهانشاه بن قرايوسف بن تورمش خان بايرام 
خوجا (841-872 هـ / 1437-1467م)،3 معروف ترين پادشاه 
ــور والديمر مينورسكى و  ــلۀ قراقوينلوهاست.4 پروفس از سلس
ــته و توركلوژ، وجه تسميه اين  ــومر از مورخان برجس فاروق س
ــله را با رنگ رمه هايشان بى ارتباط ندانسته اند.5 در برخى  سلس
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ــاهان قراقوينلو  ــيعى پادش از منابع تاريخى، به گرايش های ش
ــاه شيعى مذهب در  ــت.6 جهانشاه، اولين پادش ــاره شده اس اش
ــت در آذربايجان، خراسان، فارس،  شرِق ميانه است كه توانس
ــتان، قسمتى از آسياى صغير، شامات و درياى  عراقين، گرجس
عمان حتى تا مرز سند، با شوكت و عظمت تمام حكومت كند.7  
ــاه پادشاه بن قارا يوسف، عمارت  يكى از مآثِر ابوالمظّفر جهانش
ــجد كبود) - فيروزه اسالم -  ــجد (مس المظفرية / گوگ مس
(ساخته شده، به سال 870 هـ) در شهر تبريز، به سعى و اهتمام 
ــده  ــان بيگم - انار هللا برهانها - بنا ش ــرم وى، خاتون ج ح
ــت.8  تا اين تاريخ، اين اولين مسجد بناشده در منطقه است  اس
كه نام امام على (ع) به صورت «على ولى هللا» و حسنين (ع) با 
ــكال مختلف، بدون ذكر نام خلفاى راشدين، در شهر تبريز  اش

ساخته شده و زينت يافته است.9 

جهانشـاه، پادشـاه شاعـر
جهانشاه به زبان های تركى و فارسى استادانه شعر مى سرود و 
حقيقى تخلص مى كرد.10 او از شاعران دوزبانۀ قرن نهم هجرى 
است. او مانند سلطان حسين بايقرا، امير عليشير نوايى، سلطان 
ــى از حكمرانان و امراى  ــماعيل ختاي ــاه اس احمد جاليرى، ش
ــاعر محسوب مى شود. پدر جهانشاه، قرايوسف و پسرش آق  ش
ــمار مى روند. گفته  ميرزا، متخلص به بداق11 نيز از اديبان به ش
ــاه قراقوينلو، براى  ــتور قرا يوسف، پدر جهانش ــود به دس مى ش
اولين بار قرآن مجيد به زبان تركى آذربايجانى ترجمه و او خود 

اين ترجمه قرآن را با لحنى خوش مى خوانده است.

كامـران شـاه  صديـق،  يوسـف 
خوانـد قـرآن را بـه تركـى روان

ــاه قراقوينلو برخالف سيماى  تا چندى پيش، وجه ادبى جهانش
تاريخى و سياسى وی چندان شناخته شده نبود. تا اينكه در سال 
1924 م خاورپژوه مشهور والديمير مينورسكى، توسط مقاله اى 
ــلطان عبدالحميد» كه  از اِ ادوارد (A. Edvard)، دربارۀ «اثر س
ــاه حقيقى  ــده بود از وجود ديوان جهانش در مجلۀ تايم چاپ ش
ــش فراوان توانست نسخه اى از  ــد. او با سعى و كوش باخبر ش
ديوان جهانشاه را به دست آورد و بر همين اساس، مقالۀ خود را 
تحت عنوان «جهانشاه قراقوينلو و اشعارش»، نوشته و در همان 
ــكى به چند غزل و رباعى  ــر كند. در مقاله مينورس مجله منتش
ــى) همراه با ترجمه انگليسى آن  فارس ـ از زبان اصلى (تركىـ 
ــاه حقيقى صاحب اشعاری در قالب  اشاره شده است.12 جهانش
ــى است كه در قالب  مثنوى و رباعى به زبان هاى تركى و فارس
ــت. از تلميحات و ابيات عربى موجود در  دو ديوان گرد آمده اس
ديوان جهانشاه معلوم مى شود كه وى به زبان عربى نيز مسلط 
ــت. عالوه بر خود جهانشاه حقيقى فرزندان و منسوبان  بوده اس
ــعر و شاعرى بى نصيب نبوده اند؛ پسرش پيربداغ - او نيز از ش
ــيراز و بغداد - و دختران برادرزاده اش، آرايش بيگم و  حاكم ش
اردوك سلطان (شاه ساراى)، شعر می سروده اند و حتى  شاعرى 
ــئه،13 از  ــاهى، متخلص به نش به نام عبدالرزاق تبريزى جهانش
ــاعران معروف دولت افشارى، از احفاد جهانشاه حقيقى بوده  ش
ــتور نادرشاه افشار، براى نصب بر سردِر حرم حضرت  كه به دس
ــعرى به زبان تركى سروده است.  ــرف، ش على(ع) در نجف اش

6. نورا هللا  شوشترى، مجالس المؤمنين؛ خواند مير، حبيب السير، ج 4، صفحات 408-414؛ مدرس تبريزى، ريحانة األدب، ج2، ص 558.
7. دائرة المعارف تشيع، ج 5، ص 544.

8. حافظ حسين كرباليی تبريزی، روضات الجنان و جنات الجنان، به كوشش جعفر سلطان القرايی، تهران، 1349-1344.
9. برای اطالع بيشتر از تاريخچه اين مسجد و وضع كنونی آن نك: نادر ميرزا، تاريخ و جغرافيای دارالسلطنه تبريز؛ مقاله مرحوم حاج حسين نخجوانی در نشريه 
ــين نخجوانی، چهل مقاله، به كوشش يوسف خادم هاشمی نسب، تبريز 1343ش ؛ نقش ها و  ــماره سوم سال اول، 1328؛ نيز حاج حس ــكده ادبيات تبريز، ش دانش
نگاشته های مسجد كبود، سيد جمال ترابی طباطبايی، راهنمای آثار تاريخی آذربايجان شرقی، اسماعيل ديباج، آثار باستانی آذربايجان، عبدالعلی كارنگ، انجمن 

آثار ملی، 1351.
10. ذبيح هللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، 1378، ج 4، ص 133-134؛ به نقل از: دايرة المعارف بزرگ اسالمی، زير نظر: كاظم موسوی بجنوردی، تهران، 

1385، ج 14، مدخل تبريز، ص 461.
11. همان، 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).

13. سخنوران تبريز، سخنوران آذربايجان از قطران تا شهريار، تبريز، انتشارات ستوده، ص 690 .



23
دورة دوم، ضميمة شمارة سه، آذرماه 1391

نسخه هايى از ديوان وى در كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، 
ــمارۀ 2935) و همچنين كتابخانۀ ملى تبريز، (به شمارۀ  (به ش

2626) نگهدارى مى شود.14 

شعـر تركـى جهانشـاه حقيقـى
ــى با تلخص حقيقى  ــو در تاريخ ادبيات تركى و فارس قراقوينل
شناخته مى شود. شعر او از بهترين و عالى ترين اشعار كالسيك 
تركی آذربايجان است و جايگاه ممتازى در تاريخ ادبيات تركى 
و آذربايجان دارد. وى از اعاظم ادبيات تركى آذربايجانى، و در 
ــيمى، فضولى و شاه اسماعيل ختايى  ــعرايى چون نس رديف ش

محسوب مى شود.

شعـر فارسـى جهانشـاه حقيقـى
ــى و هنرى اهميت  ــار علمى، فرهنگ ــاه براى خلق آث جهانش
ويژه اى قائل بود. او به مفاخر عصر خود احترام و توجه خاصى 
ــان مى داد؛ چنانچه در برخى از منابع و تذكره ها آمده است:  نش
ــاعر نامى قرن نُهم، عبدالرحمن جامى مراوده داشته  وى با ش
ــتاد خويش مى دانسته است. گفته  ــعر فارسى وى را اس و در ش
مى شود جهانشاه به منظور نقد و بررسى آثار خود، ديوان اشعار 
ــى اش را براى مالحظه و اظهارنظر، براى ايشان فرستاد.  فارس
جامى هم بعد از مطالعه و در مقام سپاسگزارى، نامه اى منظوم 
ــاه جهان، جهانشاهست» سرود و آن را همراه  با مطلع «مهر ش
ــتاد. جامى در اين نامۀ  ــخه اى از آثار خود براى وی فرس با نس
ــيار ارجدار ارزيابى نموده و ديوان  ــعار حقيقى را بس منظوم، اش
ــاه «دانش مآب و عرفان پناه»  ــاه را پادش او را «خزانه» و جهانش
ــراى جامى دون  ــاه ب ــت. بعد از اين جريان جهانش خوانده اس
ــال  تركمانىـ  زيباترين خلعتـ  را به عنوان هديه و تحفه ارس
ــت. اين نامۀ منظوِم هشتادوهفت بيتی در ديوان جامى، به  داش
ــش علىاصغر حكمت، چاپ 132 ش تهران، با اين ابيات  كوش

شروع مى شود.
ــای ــی نم ــام گيت ــاقی آن ج ــده س ب
ــتی ُربای است و هستی فزای كه هس

ــی ِز ُدر ــون ُدرج ــی چ ــون كتاب هماي
ــر ُپ ــق  تحقي ــای  گهره از  ــيد  رس  
ــوی ــم مثن ــزل درج ه ــم غ در او ه
ــوی معن از  ــم  ه ــوری  ص ــرار  اس ز 
ــزل غ ــر  ه ــع  مطل از  ــع  طال ــده  ش
ازل ــح  صـب ــيــر  تـبـاش ــروغ  فـ
ــر مقطعی ــم كه ه ــع چه گوي ز مقط
ــی منبع ــود  ب را  ــد  اب ــض  في ــه  ك
ــاز ــوی مج ــتان ك ــورت پرس ــه ص ب
ــاز ب داده  ــان  نش ــی  حقيق ــاه  ش ز 
ــخن س داِد  داده  ــوی  مثن در  ــو  چ
ــن كـهـ ــای  رازه ــه  يـافـت ــوی  ن

جهانشاه حقيقى در اشعار فارسى خود بيشتر متأثر از مولوى، 
از  مضمون  جهت  از  او  فارسی  شعر  است.  جامى  و  حافظ 
آن چنان استحكامى برخوردار است كه برخى از صاحب نظران 
وی را رومى ثانی دانسته اند.15 ديوان اشعار فارسى او با نام 
حضرت  محمد(ص)،  حضرت  نام  ذكر  پس  و  شده  آغاز  خدا 
آدم(ع)، حضرت ابراهيم(ع)، حضرت موسى(ع)، حضرت عيسى(ع)

و ذكر نام امامان و ائمۀ شيعه(ع)، نام موالنا جالل الدين رومى 
را مى برد. او همچنين بعضى از اشعار خود را به شاعران و 
عارفانى چون شمس تبريزى، شيخ محمود شبسترى و ديگران 

هديه كرده كه نشانگر عالقه و احترام وى به آنان است. 
كتابخانۀ جهانشاه در تبريز، از كتابخانه هاى معروف قرن 
ــندگان، كتاب هاى زيادى به نام او  ــت و نويس نهم هجرى اس
ساخته و پرداخته اند؛ از جمله، جالل الدين دوانى، رسالۀ حروف 
ــيخ  ــت. همچنين، ش ــاه تأليف كرده اس ــود را به نام جهانش خ
ــجاع الدين بن كمال الدين، كتاب هاى حديقة المعارف، شرح  ش
ــن راز شيخ محمود شبسترى را به نام جهانشاه تأليف و به  گلش

وى هديه كرده است.

نسخه های خطـى ديوان جهانشاه حقيقـى
نسخه لندن: اين نسخه به تاريخ 893 هـ در موزۀ معروف 

ــالطين، ص 66-67؛ مأثر رحيمى، ج 1، ص 33-41؛ دانشمندان  ــاه سمرقندى، ص 457-462؛ روضة الس ــعراى دولتش ــتر: رك: تذكرةالش 14. براى اطالع بيش
ــعراى  ــهريار؛ تذكرة الش ــخنوران آذربايجان از قطران تا ش ــخنوران، ص 169. به نقل از: س آذربايجان، ص 120-121؛ ريحانة االدب، ج 1، ص 333؛ فرهنگ س

آذربايجان. ص 175؛ آقابزرگ طهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج 9، 1187.
15. ادبيات فارسى بر مبناى تأليف استورى، ترجمه يحيى آرين پور و ديگران، تهران، 1362.
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 OR-9493 ــمارۀ ــوم»16 لندن به ش ــا «بريتيش ميوزي بريتاني
ــط قنبر على بن  ــتعليق توس ــود17 و با خط نس نگهدارى مى ش
ــال پس از مرگ جهانشاه  ــت و يك س ــرو اصفهانى، بيس خس
حقيقى استنساخ شده است. اندازه هر صفحه 6×23 سانتى متر 
ــت و در هر صفحه 10  ــانتى متر اس و اندازه متن آن 11×16 س
ــعر نوشته شده است. گزيده اى از اين نسخه در  الى 11 بيت ش
ــر شده  ــال 1986 م از طرف رحيم اف، در باكو چاپ و منتش س

است.
ــخه، هم اكنون در آرشيو انستيتو  نسـخۀ ارمنسـتان: اين نس
ــود. محققان  ــخ خطى ماتاناداران ايروان، نگهدارى مى ش نس
ــده  ــخه را مفقود ش ــال 1961 م اين نس ــا س ــى ت ــخ خط نس
مى پنداشتند. اين نسخه به مدت طوالنى در كتابخانه كاخ هاى 
سالطين عثمانى در شهر استانبول نگهدارى مى شده تا اينكه 
ــود و مدتى بعد، در كتابخانه  ــلطان عبدالحميد، مفق در دوره س
ــكندريه مصر پيدا مى شود. پس از چندى دوباره مفقود شده  اس
و در نهايت از موزه بريتانيا سر درآورده است، در اين جاست كه 
ــهور، والديمير مينورسكى با نسخه خطى ديوان  خاورپژوه مش
جهانشاه حقيقى آشنا مى شود. پس از مدتى، به نحوى نامعلوم 
ــخصِى ميلياردِر ارمنى / آمريكايى، آروتيون  ــيوِن ش به كلكس
ــان) راه پيدا مى كند و پس از مرگ او بنا به  قازاريان (گولبانگي
ــگاه ايروان در ارمنستان تعلق مى گيرد. اين  وصيتش، به دانش
نسخه 54 صفحه با ابعاد 12×20 سانتى متر و بدون صحافى و 
جلد و در هر صفحه اين نسخه تعداد 10-11 بيت از اشعار درج 
شده است. در اين نسخه 60 غزل و 16 رباعى تركى و 79 غزل 
فارسى مسطور است. گزيده اى از اين نسخه با تصحيح لطيف 
حسن زاده در سال 1962 م در شهر باكو، جمهورى آذربايجان 

منتشر شده است.
ــتعليق  ــخۀ بی تاريخ كه به خط نس نسـخۀ تهران:18 اين نس

ــگاه تهران  ــۀ مركزى دانش ــده، در كتابخان ــى كتابت ش زيباي
ــزل، 31 رباعى، 90 مثنوى  ــود و داراى 84 غ نگهدارى می ش
ــت. اين  ــتزاد اس ــى و يك مس تركى همراه با 108 غزل فارس
ــخصات ذيل به كوشش جناب آقاى فيروز  ــخه اخيراً با مش نس
ــاه  ــت: ديوان ميرزا جهانش ــده اس ــر ش رفاهى در تهران منتش
ــف، 872 ق، به كوشش  ــاه بن قرايوس حقيقى تركمان، جهانش
ــروزان، 1380، 333 صفحه، عنوان  ــى، تهران، في فيروز رفاه
ــاس نسخه دستنويس  ــىـ  تركى بر اس روى جلد: ديوان فارس
كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شابك: 964-92994-2-4، 

شعر فارسى، قرن 9 ق / شعر تركى، ايران، قرن 9 ق.

 خالصه اى از حكومت قراقويونلوها و جهانشاه حقيقـى
ــن قرا محمد  ــف ب ــاهى تركمانان قراقويونلو با قرا يوس پادش
ــال 810 هـ شروع و با حسنعلى ميرزا بن جهانشاه به سال  به س
ــت. ايشان پيرو مذهب شيعه بودند، و  873 هـ خاتمه يافته اس
قبل از موفق شدن به تشكيل حكومت، پيوسته با امير تيمور در 
ــان  مبارزه بودند. در صورتى كه طايفه آق قويونلو بر خالف ايش
ــروى مى كردند و حتى در يورش هاى  ــنت پي از مذهب اهل س

امير تيمور نيز او را يارى مى دادند.19 
ــرح حال جهانشاه و پسرش پيربداغ  ــاه سمرقندى در ش دولتش

(حاكم بغداد) در تذكره چنين مى نويسد:
ــيراز به  ــد و از ش ــاه] عاصى ش ــر بداغ] بر پدر [جهانش «او [پي
ــه قصد فرزند  ــاه ب ــداد نهضت فرمود و جهانش ــالم بغ دارالس
ــال و نيم بغداد را محاصره كرد  عزيمت به بغداد نمود و يك س

و در حين محاصره اين ابيات را به فرزندش پيربداغ نوشت:

ــف متاب ــف از راه مـخــالـ اى خـل
ــاب   آفت ــم  من ــه  ك ــن  بيفك ــغ   تي

16. ذبيح هللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، 1378، ج 4، ص 133-134؛ به نقل از: دايرة المعارف بزرگ اسالمى، زير نظر: كاظم موسوى بجنوردى، تهران، 
1385، ج 14، مدخل تبريز، ص 461.

17. فهرست نسخه ها، ج 3، ص 2301؛ به نقل از: سخنوران آذربايجان از قطران تا شهريار، سخنوران تبريز، عزيز دولت آبادى، تبريز، انتشارات ستوده، ص 315.
ــاه خان بن قرا يوسف خان  ــلطان أبى المظفر الميرزا جهانش ــيعة، ج 9 ق 1 - ص 295، 1566: ديوان حقيقى للس 18. آقا بزرگ الطهرانى، الذريعة الى تصانيف الش
الجالس على سرير الملك فى تبريز خمس و ثالثين سنة الى أن قتل فى (872) و دفن فى الزاوية المظفرية التى أسس بنيانها فى حياته المعروفة (گؤگ مسجد) 
ــل  ــنة كما صرح فى آخره ترجمه فى (دجا ص 120) وذكر أنه ارس ــرح الهياكل فى تلك الزاوية بعين تلك الس ــجد كبود». وقد فرغ الدوانى من ش ــجد «مس او مس
ــمى  ــان داده باز * وس ــاه حقيقى نش ــتان كوى حجاز * ز ش الحقيقى ديوانه ألى المولى العارف عبدالرحمن الجامى فقرظه الجامى بقطعة آخرها. * بصورت پرس
ــاه احدهم حسن على. وقد أورد تاريخ مسجد كبود المعروفة فى «تاريخ تبريز» لنادر ميرزا المطبوع بطهران، وأورد غزال لحقيقى و فرمانًا  ــة من ولد جهان ش الخمس

له فى ترجمة أدبيات براون (ج 3، ص 441).
19. ابوبكر طهرانى، دياربكريه، به كوشش نجاتى لوغال، فاروق سومر، تهران، طهورى، 1356.



25
دورة دوم، ضميمة شمارة سه، آذرماه 1391

ــت ــك خالفت مراس ــم مل ــاه من ش
ــت ــو خالفت خطاس ــى از ت ــو خلف ت
ــا ــين م ــب پيش ــن منص ــب مك غص
ــا م ــن  آيي در  ــت  نيس روا  ــب  غص
ــورى درخ ــهى  ش ــه  ب ار  ــر  پس اى 
ــرورى س ــن  مك ــش  خوي ــدر  پ ــا  ب
ــار ــوى شرمس ــا نش ــش ت ــغ مك تي
ــرم دار ــت، ز خود ش ــرم منت نيس ش
ــيد ــتم كش ــهراب به رس ــه س تيغ ك
ــه ديد؟ ــه ز گيتى چ ــنيدى ك هيچ ش
ــن مك ــانى  تيغ فش ــى  من ــو  چ ــا  ب
ــن ــى مك ــن و جوان ــن بي ــت م دول
آورد ركاب  ــه  ب ــا  پ ــپهم  س ــر  گ
آورد ــاب  حس ــه  ب ــان  بياب ــگ  ري  
ــاى ــم ز ج ــو بجنب ــد چ ــوه بجنب ك
ــاى ــزم ز پ ــو بخي ــزد چ ــرخ بخي چ
ــت فرزانگىس ز  ــت  جواني ــه  گرچ
ــت ــه، كه ديوانگىس ــن ز جوانى ن اي
ــت اس ــرور  هنرپ ــد  ارچن ــى  كودك
ــت ــه پيغمبر اس ــر هم ــود گ ــرد ب ُخ
ــن به تو ــن مرتبه م ــد كه اي ــى رس ك
ــه تو ــن، از من ب ــه م ــن ب ــدِر م  از پ

 [جواب پير بداغ مر پدر را]
ــاد ــو ش ــاى ت ــه لق ــت ب اى دل و دول
ــراد ــت و م ــوكت و بخ ــرا ش ــاد ت  ب
ــت ــل كه ديدى نخس ــتم آن طف نيس
ــت ــغ درس ــه بال ــك، ب ــم و ُمل بالغ
ــل خواند ــت مرا طف ــرط ادب نيس ش
ــاند ــاى بزرگم نش ــر ج ــو ب ــت چ بخ
ــن ــت م ــن و بخ ــم م ــر دو جواني ه
ــزن ــه هم برم ــه ب ــوان پنج ــا دو ج  ب
ــك مل ــاى  تمن ــر  به از  ــت  من ــا  ب
ــك ــوداى مل ــن س ــود پخت ــام ب خ
ــد خويش ــر رِخ فرزن ــش ب ــغ مك تي
ــد خويش ــر دلبن ــن گوه ــه مك رخن

ــزن م ــى  خام دم  ــى،  ملك ــۀ  پخت
ــو زادى ز من ــه ت ــو زادم ن ــن  ز ت  م
ــود ب ــتان  بس ــت  عل ــن  كه ــاخ  ش
ــود ــتان ب ــب گلس ــوان زي ــل ج نخ
ــورت ــت كم از كش ــن نيس ــور م كش
ــكرت ــم از لش ــت ك ــكر من نيس لش
ــام ــد تم ــن ش ــه م ــداد ب ــۀ بغ خط
ــوداى خام ــت به س ــم از دس كى ده
ــرير ــب مي كنى از من س چون تو طل
ــر ــى بگي ــو توان ــر ت ــم، گ ــن نده م

ــر واقع بود و به هيچ صورت اتفاق  ــرب ميان پدر و پس بعد مش
ــتيزه در فرط گرماى نواحى  ــت نداد و جهانشاه از روى س دس
ــكريان را معذب  ــتان و رعايا و لش ــى مديد زيردس ــداد مدت بغ
ــت. كار به جايى انجاميد كه فرزنداِن طفل لشكريان،  مي داش
ــرداب ها زير زمين  ــدند و مردم س از گرما در گهواره ضايع ميش
ــهر بغداد نيز از امتداد  ــده، در آنجا مي خزيدند و در درون ش كن
ــهر و قلعه  ــت و مأكوالت و ذخاير اهل ش محاصره قحط خاس
ــد و در اثناى  ــداق عاجز و به صلح راضى ش ــد و پير ب تمام ش
صلح، محمدى [ميرزا] كه ولد جهانشاه بود از خالصى پيربداق 
ــه مند شد و پدر را بر آن آورد كه به  ــلط او ديگرباره انديش و تس
ــى رضا داد و نماز پيشين روز سه شنبه  قتل پيربداق به خاموش
ــنۀ احدى و سبعين وثمانمائه (871 هـ) آن  چهارم ذى القعدۀ س
مدبر با جمعى از امراى جهانشاهى به قصد كشتن برادر به شهر 
ــته بود،  بغداد درآمدند و به وقتى كه پيربداق نيم روز غافل نشس
ــراى او درآمدند و آن معدن احسان و سماحت را به درجۀ  به س
ــانيدند. فرياد از اين پدران فرزندكش و داد از اين  ــهادت رس ش
ــوز كه نه در قلب غليظ اين آبا آزرمى است و نه  برادران برادرس
در دل بي رحم اين برادران شرمى. اخوان الصفا رخت به دروازه 
فنا بيرون برده اند و اين شهر بند كبود را به حقۀ برادران حسود 
ــلطنت جهانشاه و  ــپرده. چون پيربداق ركنى بود از اركان س س
قصد فرزند نمودن - به تخصيص همچنان فرزند رشيد - در 
ــلطان جهانشاه شد و بر او آن  ــبب نقص دولت س دنيا و دين س

فعل مبارك نيامد و دولت ازو روگردان شد.20

20. تذكرة الشعراى دولتشاه سمرقندى، ص 457-462. ملخص از: لوح فشرده لغت نامه دهخدا.
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پايـان كـار جهانشـاه
پس از كشته شدن پيربداغ، سراسر عراق عرب و عجم، كرمان، 
ــتان و قسمت هاى اعظم خراسان به  فارس، آذربايجان، گرجس
ــاه قراقوينلو درآمد، و همه فرمانروايان و اميران  تصرف جهانش
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 قسمت هاى از مناطق ارمن و كردستان را 
از قلمرو جهانشاه خارج ساخت. جهانشاه براى تصّرف دياربكر 
ــركوبى اوزون حسن با صدهزار سرباز به طرف آن مناطق  و س
ــر راه آنها را  ــن در دّره كوه هاى ارمن س حركت كرد. امير حس
گرفت و قاصدى فرستاد، و جهانشاه را به صلح و آشتى خواند. 
ــاه اين امر را دليل بر ضعف وى دانست، و در قصد خود  جهانش
اصرار نمود. جنگ مختصرى درگرفت، سپاه جهانشاه شكست 
خورده و رو به فرار نهادند، ولى امير حسن آنها را تعقيب نكرد، 
ــاه بخت برگشته و از  ــد. و جهانش ــب ش و منتظر فرصت مناس
ــتراحت شد. و چون پاييز فرا رسيد  ــغول اس همه جا بى خبر مش
ــاه به آنها فرمان  ــرما به زحمت افتادند، جهانش ــپاهيان از س س
ــت داد، و خود با سپاهى اندك با اوالد و خواِص نزديك،  بازگش
ــكرگاه جهانشاه را  ــن، كه دائمًا لش در همانجا ماند. اوزون حس
زيرنظر داشت، جاسوسى را شبانه به اردوى جهانشاه فرستاد تا 

از اوضاع آنان كامًال باخبر شود.
ــوار مجهز، بر  ــو صبح زود با دو هزار س ــن آق قوينل اوزون حس
ــاه هراسان شده و پسرانش  ــر آنان ريخت. اطرافيان جهانش س
ــالح هاى خود را برداشته به  ــف س محمدى ميرزا و ميرزا يوس
ــواران اوزون حسن به چادرها حمله كردند،  جنگ پرداختند. س
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 
ــوار شده و به قصد فرار از مهلكه رو به دره اى نهاد. تركمانى  س
ــكندر نام، از سپاهيان اوزون حسن در پى او روان  مجهول، اس
ــد وقتى به وى رسيد، جهانشاه براى حفظ جان خود نام خود  ش
ــكندر جوان و قلدر بدان التفاتى نكرد و با  بر زبان آورد، ولى اس
جهانشاه پير و فرتوت هفتاد ساله، در يك جنگ نابرابر به نبرد 

ــاه را از پاى درآورد و جامه هاى قيمتى وى را  پرداخت و جهانش
ــيد و سرش را از فتراك21 آويخت و خيلى زود به لشكرگاه  پوش

بازگشت.
ــر جهانشاه از فتراك بر  ــكندر غفلت كرد و س در ضمن راه اس
زمين افتاد با اين حال او اين قضيه را با كسى در ميان نگذاشت. 
ــران جهانشاه، محمدى ميرزا و ميرزا يوسف نيز  در اين بين پس
پس از نبردى سنگين گرفتار شده و با جمعى از امراى قراقوينلو 

كشته شدند (دوازدهم ربيع الثانى 872 هـ).
ــن در صدد جهانشاه برآمد، ولى او را نيافت، يكى از  اوزون حس
سواران، اسكندر را با لباس شاهانه ديده و به اوزون حسن خبر 
ــانيده بود. او نيز اسكندر را احضار و ماوقع را از او جويا شد.  رس
اسكندر هم جريان را صراحتًا بازگو كرد. با اوصاف او سر و جسد 
ــاه پيدا شد، سرش را به خراسان پيش ابوسعيد تيمورى  جهانش
ــدش را به تبريز حمل و در مظفرّيه (گوگ مسجد) دفن  و جس
ــاه، محمدى ميرزا را به دستور اوزون  كردند. از پسران جهانش

حسن كشتند و چشمان ميرزا يوسف را ميل كشيدند.22
خواند مير در جلد سوم حبيب السير در اين باره چنين مى نويسد:

چـو دولـت از آن خاندان درگذشـت
يكی كشـته شـد ديگرى كور گشت

ــت از آن جمله به  ــاه مختلف اس داورى مورخان دربارۀ جهانش
ــدۀ  ــتان تا پايان س ــندگان تاريخ ايران از دوران باس نظر نويس
ــتبد، تحصيل كرده، حامى  ــاه، پادشاهى مس هجدهم23 جهانش
ــاه از مذهب اهل  ــو پيروى جهانش ــر و ادب بود. از ديگر س هن
ــتر مى شد،  بيت(ع) كه پيروان آن روز به روز در ميان مردم بيش
دشمنى و تنفر بزرگان اهل سنت را عليه وى برانگيخت. روى 
ــت كه ابوبكر طهرانى مؤلف كتاب دياربكريه و  همين اصل اس
منجم باشى نويسندۀ كتاب صحايف االخبار،24 از او به «پادشاهى 
ــيرت و خونخوار و ستمگر و عياش و خوشگذران، متمايل  بدس
به كفر و رفض و الحاد كه احكام شريعت اهل سنت و جماعت 
ــت كه  ــات نمى كرد.» ياد مى كنند. و اين در صورتى اس را مراع
ــه خواندمير در جلد چهارم  ــتۀ اكثر مورخان، از جمل بنا به نوش
ــيعى مذهب و از حاميان  ــير، جهانشاه را پادشاهى ش حبيب الس

21. فتراك: تسمه يا چرم باريكى كه از عقب زين اسب مى آويزند و به وسيله آن چيزى به ترك اسب مى بندند.
22. ملخص از: ابوبكر طهرانى، دياربكريه، به كوشش نجاتى لوغال، فاروق سومر، تهران، طهورى، 1356.

23. پيگولوسكايا و ديگران، ترجمه كريم كشاورز.
24. منجم باشى، صائف االخبار، ترجمه تركى ج 3، استانبول، 1385 هـ .
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ــيارى به آبادانى داشت. وى  ــمار مى آورد كه ميل بس آن به ش
ابنيه عالى ساخت كه از جمله آنها گوگ مسجد تبريز است كه 

قسمتى از آن تاكنون باقى است.25 
ــعدين و  ــمرقندى در كتاب مطلع س به نظر عبدالرزاق س
ــاه، مردى شاعر و هنردوست و در شعر  مجمع بحرين، جهانش
ــهر تبريز رونقى به خود  حقيقى تخلص مى كرد، در زمان او ش
ــه يكى از آنها  ــهر بنا كرد ك ــت، و بناهاى عالى در اين ش گرف

عمارت مظفريه / گوگ مسجد است.26 
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